
Les obres d'ampliació de la canonada que vessarà les aigiies residuals de la depuradora a la
siquia de la font de s'011a estan molt avançades.

Indemnització o readmissió

L'ex-recaptador Jaume Fullana,
guanya el plet a l'Ajuntament

J.C.

L'ex-recaptador municipal Jaume
Fullana, an el qual fou rescindit el
contracte de prestació de serveis,
durant el primer any de legislatura
mentre era Batle Joan Arbona i amb
el vist i plau i vot a favor de tots els
grups municipals, va posar el tema
en mans de la justicia, entenent ell
que la seva rescissió de contracte era
il.legal.

Tribunals
En aquell momentJaume Fullana va

entendre que era del tot il.legal el fet
de que se'l privas de prestar el servei
de recaptador Municipal a l'ajuntament
de Sadler ja que comptava amb un con-
tracte de prestació de servei indefinit
que li fou concedit per l'ex-batle Anto-
ni Arbona. Per aquest fet,Jaume Fulla-
na va dur l'Ajuntament de Sailer als
tribunals i aquests han deciditque, efec-
tivament, Fullana tenia raó i per tant
l'Ajuntament l'ha d'indemnitzar o tor-
nar-lo acceptar com a recaptador muni-
cipal.

Intent d'acord
Sembla que la indemnització econ6-

mica que Fullana pot demanar, estaria
entre els quinze i els vint-i-cinc milions
de pessetes, o bé tornar-lo a admetre
ta l i con, estava abans.

Sembla que l'Ajuntament té previst
posar-se en contacte amb ell i intentar
d'arribar a un acord que pugui esser
satisfactori per les dues parts.

Cal esmentar queJaume Fullana venia
cobrant anualment la quantitat aproxi-
mada de 12 milions de pessetes per
realitzar les tasques  pròpies del seu comes
de recaptador.

Tribunals 

Val de Soilei
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Isabel Alcover analitza
el primer mig any al

front de la batha
(Entrevista a planes

centrals)

Avança
rapidament la
perforació del
túnel del Coll

La circulació pel
carrer

Romaguera
tornara a

canviar de sentit

El Barranc de
Biniaraix sera
declarat "Bé

d'Interès
Cultural"

Ramon J. Oliver,
president de

l'APA del BUP
durant tres anys

Basque:
Escandalosa
victória de

l'infantil femení:
2a 106

Automobilisme:
Definitivament,

la Pujada al
Puig Major els
dies 14 ¡15

P. P.

Aquesta setmana o
el més tard la pròxima,
quedara Ilest el pro-
jecte de connexió de
I a depuradora
d'aigües residuals de
son Puça de Baix amb
la siquia de la font de
s'011a.

Les obres han estat
executades per
l'empresa Dragados y
Construccions, segons
projecte de l'Institut
Balear de Sane jament
(IBASAN) i s'han rea-
litzat en dues fases:

En primera instan-
cia, es va instal.lar un
col.lector entre la depu-
radora vella i la nova
seguint el traçat del
torrent Major. Agues-
tes obres es feren a prin-
cipis d'estiu.

En segon Hoc, estan
a punt de concloure els
treballs d'ampliació de
la canonada que uneix
la depuradora vella
amb la siquia de regar,
que ha vist augmentat
el diàmetre dels 15 als

25 centimetres.

Aprofitament
d'aigües

Una vegada acaba-
des les obres, la depu-
radora de son Puça de
Baix quedara unida a
la siquia de la font de
s'011a a l'altura del
gorg den Bessó, mit-
jançant una canonada
de vint-i-cinc centime-
tres de diàmetre, que cir-
c u la re, paral.lela al
torrent Major i sobre el
seu marge esquerre.
Això permetra que les
aigües residuals, una
vegada depurades,
puguin ser aprofitades
pels regants del ramal
inferior de la font de
s'011a, com succeïa
abans amb les aigües
sobrants de la depura-
dora vella.

Aquesta reutilització
es fa especialment
necessària durant l'estiu,
quan el nivell de la font
minva sensiblement i els
horts precisen d'una
major provisió d'aigua.

Infraestructures

Les obres, a punt de culminar

Els regants de la font de s'011a aviat podran
utilitzar els sobrants de la nova depuradora
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Molta Palla i Poc Bessó
Es Pagès.

SEMBLA MENTIDA:
La gran pujada dels impostos.
El que encara pujaran.
Que torres més altes hem vist caure.
Que sempre plou quan no hi ha escola.
Els mosque jos dels infants quan aixó succeeix.
Que no fa mal qui vol, fa mal qui pot.
Que el que està al mig està exposat a rebre.
I a perdre el remuc com les ovelles.
La bona condició acústica del Defensora.
Que tots plegats hem de Iluitar per dur endevant aquesta

associació i el seu local.
Que "no por mucho tempranear, amanece más madrugo.
Que prest durem anuncis classificats de: "masajes i per-

sonales".
Que es una nova oferta de cara a l'hivern per llevar el

fred al personal que vulgui.
Que els banquers que no fan feina els dissabtes, van a

seure al mig de Plaça.
La pluja del dia de tots Sants.
La diferència de menjar paella feta a la cuina o al foc de

llenya.
Que encara ni ha més, evidentment económica, si la poden

anar a cercar a un restaurant.
Que els doblres ho facin quasi tot, menys donar el gust

més bo a la paella feta al foc de Ilenya.
Que Don Agustí no para.
La bona inversió que suposa gastar doblers en comuni-

cació.
Que enguany ens hagin salat la festa de Tots Sants. El

dilluns no ha estat festa.
El verderol que costarà a l'Ajuntament de Sóller el fet d'haver

Ilevat al simpàtic recaptador Jaume Fullana.
Que sembla que per les seves simpaties ha guanyat el

recurs en contra de l'Ajuntament i padre' demanar prop de
25 milions de pessetes de indemnització.

Que a Sóller sembli que guanyam els doblers amb el cul.
La facilitat que tenc per perdre les plomes estilogràfiques.
L'interessant que és el món de la fotografia.
Que no es pot donar negoci als que van en contra teva.
Així idó, que cada un miri per ell i Déu per tots.
Que en Joan Oliver ¡a estigui més content que un infant

amb botes naves. Ja li han arreglat el seus ordinador.
Que a més d'arreglar-li el gros, n'Eric, li ha posat en marxa

el petit. El us pensau no, un altra que en va comprar pels
Estats Units d'Amèrica.

Ca Nostra

Davant els darrers
remors i esdeveniments refe-
rents a la possibilitat de que
el GRUP MUNICIPAL SOCIA-
LISTA-PSOE entras a formar
part de la majoria munici-
pal de govern, volem acla-
rir el següent:

ANTECEDENTS

A) Quan es va dur a terme
la moció de censura contra l'ante-
rior equip de govern, del qual
nosaltres formàvem part, oferírem
la nostra col.laboració a la batles-
sa. Vàrem esperar que que se'ns
cridés per si el nou equip troba-
va convenient la nostra participació
pel bé del poble de Sóller. Només
obtingúerem el silenci com
a resposta.

B) Posteriorment, un dia, enmig
de la Plaça, el cap dels Inde-
pendents, D. Bartomeu Colom,
xerrant amb el portaveu del nos-
tre partit, Ramon Socias, li va dir
que hi havia feina per tots i que
ell, personalment, pensava que
en Ramon Socias era el més indi-
cat per portar la Comissió de San i-
tat que presideix un membre del
PP-UM i que la que ell presidia,
,'no la tenia gens gelosa..." Se li
va contestar, per part del porta-
veu del PSOE que xerrós amb la
Batlessa, que ella ens fés arribar
una proposta i que el nostre par-
tit l'estudiaria.

C) Ara, ja fa tres setmanes,
després d'una junta de portaveus,
el Sr. Colom, el metge, sempre
parlant per ell, va tornar reiterar
al portaveu del PSOE les seves
ofertes, però posant, per prime-
ra vegada, una sèrie de condi-
cions que, d'entrada, eren inac-
ceptables. Acabada la conversa,
el nostre cap de llista Ramon Socias
va demanar a la Batlessa si ella
estava al corrent d'aqusts oferi-
ments i la resposta que va obte-
nir va ser de que se'ns cridaria
per fer una conversa, però que el
que més la preocupava en aquells
moments eren la situació entre PP-
UM i la dim issió del RegidorJero-

ni Bisbal.
Amb posteritat, va tenir Hoc la

conversa amb la Batlessa, sense
cap oferiment de pacte, i dient-
nos que se'ns faria una oferta de
"col.laboració" en el termini d'una
setmana, per-6 que prèviament
s'havia de reunir amb els seus socis
de coalició PP i Independents. Fins
ara no hi ha hagut resposta, mal-
grat haver transcorregut en excés
el termini que s'havia fitxat la matei-
xa Batlessa. Això ens dona a
pensar que a l'actual majo-
ria no li interessa la nostra
feina.

CONSIDERACIONS

1 a. Qualsevol persona que
hagi seguit un poc la trajectoria
politico dels partits de la malaria
municipal i del nostre grup podrà
veure facilment que és impossible
que nosaltres demanem per entrar
a un pacte on es menysprea la
protecció del espais naturals, que
afavoreix amb les seves decisions
les infraccions urganístiques, que
no es preocupa del futur dels solle-
rics i que només pensa en el
moment, sense aturar-se a refle-
xionar en els resultats d'aquesta
politico. Per si no bastás amb a ix6,
la presència del Grup Independent,
(ja no se'ls pot qualificar de mem-
bres d'UlM ja que no segueixen
les consignes i programes d'aquell),
així com la del PP, fan que l'orien-
tació d'aquest govern muni-
cipal vagi encaminada cap
el creixement urbanistic irra-
cional, destruint el valor
fonamental de Saner: el seu
paisatge.

2a. Malgrat aquestes consi-
deracions, nosaltres seguim dis-
posats a fer feina per bé del poble,
i així ho hem demostrat als dos
plens ordinaris des de que estam
a l'oposició en aquesta legislatu-
ra, presentant mocions que han
estat aprovades, la majoria per
unanimitat, tendents a que els ciu-
tadans de Sóller tenguin un bene-
fici: revisions de la ITV per motos,
II Hospital de Palma, abocador

de sa Figuera, etc, i d'altres -corn
per exemple la referent a la llei
d'espai naturals que han estat rebut-
jades per la intransigència d'una
majoria que no vol que li facin
els comptes, prova d'això és la
limitació del nombre de plens ordi-
naris, no convocar les comissions
o fer-ho a hones que saben que
no hi poden assistir els nostres regi-
dons):

3a. A més no estam dispo-
sats a que es vulgui arraconar a
cap grup i molt menys a que es
marginin a grups o persones per
bregues personals i no per qües-
tions polítiques.

Volem que tots plegats poguem
fer feina per treure endavant
l'Ajuntament i el poble de Sóller.

Volem un programa d'actua-
ció conjunta i poder fer sentir la
nostra veu. No acceptam que amb
l'excusa d'un pacte vulguin fer
callar la nostra paraula.

CONCLUSIO

El PSOE de Sailer sempre
farà feina per 66 de Sailer
i els sollerics, 126 des del
govern, 66 des de l'oposi-
ció, sense renunciar a les nos-
tres idees i a tot cilia que
pensam pot ser el millor per
a la nostra ciutat; i ho farem
amb fidelitat i sense oblidar
les nostres obligacions,
sense enlluernar-nos per
vares ni altres honors. Ja ho
vàrem demostrar recolzant al
Batle Joan Arbona, sabent, en tot
moment, que aquesta actitud ens
conduiria cap a la moció de cen-
sura i a perdre el govern de l'Ajun-
tament.

En tot moment vàrem actuar
honradament i férem el que créiem
el més digne i convenient perl nos-
tre poble. No volem entrar en polè-
miques inútils amb ningú i ens rea-
firmam en la nostra oferta inicial
de col.laboració i de fer feina per
al poble de Sóller.

Grup Municipal Socialista-
PSOE

,

PITIS-I

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

ORTOPEDIQUES PER INFANTS
Cl. SAN NICOLAS, 8- SOLLER



A partir d'avui,
can viam d'editor

A partir d'avui la nostra publicació canvia d'edi-
tor. Aquest nou número de Veu de Sóller, ja no s'ha
imprès als tallers de l'empresa Editora Balear S.A -
Diario de Mallorca- i els motius no han estat d'altres
que les necesitats econòmiques que ens venien obli-
gades per valer oferir un producte millar i amb més
contingut i planes.

Els nostre interés per sortir sempre, o al manco
sempre que poguem, a setze pagines i al maxim de
vagades a color, ens venia girant dins el cap des de
feia malta estona. L'oferta econòmica perdura terme
aquesta publicació als tallers de sempre - Editora Bale-
ar - no ens arribava a les nostres possibilitats i ens
posarem en marxa per cercar vies alternatives
d'impressió, per tal de reduir al maxim possible els
costos que suposava sortir al carrer setmanalment
amb quatre pagines més.

La bona disponibilitat de l'empresa Omni S.A, i
els seus dirigents i personal, feren que ens asseguéssim
a discutir preus, terminis d'entregues i, sobre tot, les
possibilitats de fer més coses per poder oferir un pro-
ducte un poc diferent i si podia ser més atractiu. Aques-
ta fita no es notara, tal volta, fins que hagi passat
un temps prudencial d'acoblament, pera no ens atu-
rarem sense conseguir-ho. Les conversses anaren aixi
corn voliem i allà som.

Cada vegada que poguem sortirem amb fotografies
a color i, sobre tot, amb les quatre planes abans
esmentades i amb aquest canvi d'imatge esperam
sortir-ne beneficiats tots, nosaltres i vosaltres: els lec-
tors, clients i amics.

Sols ens queda deixar dar el nostre agraiment al
personal de l'epresa Editora Balear S.A, ja que grà-
cies a ells Veu de Sóller ha estat Veu de Sóller fins al
dia d'avui. Les nostres relacions són, han estat i seran
sempre cordials, i sobre tot, d'elles, n'ha estat fruit
una molt bona amistat amb molts d'aquella casa que
no podrem deixar de tenir sovint en compte.

Per l'empresa OMNI S.A, els volem dir, a pesar
de que ja ho saben, que cap de nosaltres és profes-
sional i que encara ens queda molt que aprendre i
per tant, hauran de tenir malta paciència. Desitjam
que la nostra relació amb ells, sigui sempre tant bona
o millar que amb les persones que hem estat treba-
llant fins ara. Gràcies a les dues parts, als que anam
i dels que venim.

Y-Qyc.M.ye

Arezere - - re0 - -

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

PIZZAS PARA LLEVAR
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Reflexions d'un ex-Batle La nostra veu      

Missatge a la Tercera Edat
Quan dia 19 de maig

veirem inaugurar el local de
la tercera eclat no em pen-
saya de cap manera que
arribeissim a les dates que
estam ara, al mes de novem-
bre, i encara no s'haguessin
obert les portes del local. Se
m'ha criticat el fet d'haver-
lo inaugurat abans d'estar
acabat pera vull explicar els
fets tal com san i les raons
d'haver-ho fet com es va fer.

En primer lloc he de dir
que quan jo i l'equip de
govern entràrem a l'ajunta-
ment pel mes de juny del 91,
ens trobarem les obres del
local embarrancades per
diferéncies entre l'arquitec-
te i el contractista de l'obra.
Tant jo com el tinent de batle
encarregat de l'àrea de ser-
veis socials, en Ramon
Socias, lluitàrem, i no va ser
fàcil, perquè les diferències
entre les persones esmenta-
des fossin esmolades. Ho
aconseguirem després de
mesos de negociar amb el
contractista i posar-lo d'acord
amb l'arquitecte. Per des-
bloquejar la situada, l'ajun-
tament hagué d'aportar tres
milions i mig de certificacions
extraordinàries

El segon punt a negociar
i aclarir era el del mobilia-
ri. Resultava que hi havia un
acord de Comissió de Govern
Fet a la legislatura anterior
(quan l'actual president de
la tercera edat era regidor
de l'ajuntament), pel qual
['edifici del q ua I tractam pas-
saya a ser d ús exclusiu dels
socis de l'Associació de la
Tercera Edat. Això implica-
va que una persona que no
fos soci no podia utilitzar el
local. La Conselleria de Sani-
tat, que és l'encarregada de
dotar de mobiliari aquests
centres, va imposar que per
poder dur el mobiliari al
local de Sóller, havia de que-
dar clara la possibilitat de
poder utilitzar el local per
qualsevol persona de
la tercera edat. Això volia

"Quinze dies després de la
moda de censura, el centre de
la Tercera Edat hagués pogut

estar obert".

dir que s'havia de tornar arre-
ra l'acord de comissió esmen-
tat. El primer trimestre
d'enguany, l'ajuntament en
ple va deixar ben clar aquest
punt. A partir d'aquí la Con-
selleria va tenir la situada
aclarida i uns quants dies
abans de la moda de cen-
sura, per la Fira, arribaren
els mobles. La conselleria es
feia carrec de pagar la
maquinaria i els mobles ja
que ella feia totes les con-
tractacions amb les empre-
ses subministradores i l'ajun-
tament arreglava el final
d'obra. I així quedàrem
d'acord el representant de
la conselleria i jo corn a batle
que era en aquell moment.

Quedava pendent arre-
glar la porta i posar els
comptadors de l'electricitat.
Teniem demanat pressupost
per fer la porta i estava a
punt d'encomanar-se i era
qüestió de quinze dies tenir-
la feta. Per tenir els comp-
tadors del Ilum sols feia falta
pagar els drets al GAS i fer
una cèl.lula d'habitabilitat.
Es pagaren els drets i la
cèl.lula va estar feta uns

quants dies després de treu-
re'ns del govern de l'ajun-
ta ment.

Per tant quinze dies (o
menys) després de la moda
de censura el centre hagués
pogut estar obert. Al menys
hagués pogut ser utilitzat per
totes les persones de la ter-
cera edat de Sóller, encara
que les maquines no hagues-
sin estat connectades (I si
l'empresa que les havia de
connectar no ho feia perquè
no cobrava, era responsa-
bilitat de la conselleria i no
de l'ajuntament).

I va ser per tot això que
varem voler inaugurar. Per-
qué abans de quinze dies ¡a
hagués estat tot a punt de
ser utilitzat.

I ara que han passat més
de cinc mesos, per qué no
s'ha posat la porta?. I per
qué no s'han posatels comp-
tadors?. I per qué no s'ha
obert, senyora batlessa? I en
definitiva per qué no s'ha sig-
nat el conveni Ajuntament-
Associació, que vaig suggerir
subscriure en el discurs
d'inaugurada, que permeti
a l'Associació de la Tercera
Edat de Sóller la utilització
del local, amb determinats
avantatges, per al desenvo-
lupament de les seves acti-
vitats?.

En definitiva, no veig clar
el que passa i qué pretenen
els que comanden en aquest
terna. Pera, encara i així, vos
dic, amics de la tercera edat
de Sóller, que no tenc més
que desitjar i demanar que
d'una vegada l'equip que
presideix la batlessa deixi
de dormir a la palla i acabi
amb aquesta situada que ¡a
té superats tots els limits de
despropòsits i de pacièn-
cia.

Que ho vegem prest!

JOAN MIQUEL
ARBONA MAS

Ex-baile de Sóller pel
PSM-Nacionalistes de

Mallorca 

Veu de Soller  ASASNOVAS
FRIGORIFICOS,6.6,

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  

PUNTS DE VENDA
Sóller: Estanc de Placa

Can Goda.
Can Pere Lluc.
Can Calatayud.
Calabruix.
Con Miguel Llauner.
Botiga Sa Creu.
Botica Ca no Marqués.

L'Horta: Comestibles Vidal.
Port: Quiosc Lorente.

Papelería Chachi.
Dos Amores.

Fornalutx: Can Corona.
Deia: Es Forn.
Palma: Quiosc del Born.

Estanc Placa Fleming:       

Calle Luna,12 - Valer

Mallorca • Tel 63-04-47   

Carrer de Sa Mar, 153 -07100 SOLLER. Teléfono 63 07 71               



L'organització  del Ministeri és caòtica en aquest aspecte 	

Més de 40 families de la
comarca, disposades a acollir
nins de l'ex-lugoskivia

G.M.

23 families de Sóller i 20 de
Deia ja han formalitzat peticions
davant el Ministeri d'Afers
Estranyers espanyol per tal
d'acollir nins procedents de la
guerra de lugoslavia durant el
temas que duri el conflicte bèl.lic.

Acció Social, organització
eclessial, canalitza amb ajuda
d'altres voluntaris les converses
amb les autoritats competents per
tal que l'oferta d'ajuda de la.nos-
tra comarca es pugui fer efecti-
va davant la urgent necessitat
d'acollida del país en guerra.

No obstant, segons fonts
d'Acció Social, la situació és caó-
tica perquè a totel territori espan-
yol han sorgit iniciatives d'ajuda

semblant a la sollerica i deia-
nenca.
Exigències familiars

Abans d'atorgar un infant a
una familia perquè sigui acollit
durant un temps indeterminat, les
autoritatscomprovaran fins a quin
nivell el nucli familiar és favora-
ble per la persona rebuda. També
s'haura d'assegurar assistència
metge i garanties d'ensenya-
ment als al.lots que puguin arri-
bar de l'ex-lugoslavia.

, Contactes amb
l'Ajuntament

L'Ajuntamentde Sóller, segons
ha anunciat la batlessa Isabel
Alcover té intenció d'incloure
en els pressuposts de l'any 1993
queja s'estan elaborant una par-
tida encara indeterminada

d'ajuda a les families que coLlabo-
rin en aquest projecte o bé sub-
vencionant la presència d'un
professor que s'encarregui del
seu procés docent.
La iniciativa

La iniciativa d'acollir nins
que sofreixen en la seva pell el
conflicte bél.lic va sorgir a Deia
després de la sensibilització d'un
grua de persones davant el pro-
blema iugoslau.

Després d'uns dies ja eren
una vintena les families volJnta-
ries i Acció Social de Sóller
hagué de fer-se càrrec de les nego-
ciacions davant les autoritats. Aixi-
mateix Acció Social inicia una
campanya de captació de volun-
taris, la qual ha resultat molt posi-
tiva.
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Serveis Socials

150 minusválids
estrangers
visiten Sóller

Enguany fa 25 anys que el centre de
minusvalids belga Reina Fabiola organitza
un viatge anual a Mallorca per a disminuïts
i aprofiten un dels dies per visitar Sóller.

Un any més, ida, un grup de ¡50
minusveilids blegues i anglesos, acompan-
yats per una vintena de monitors, es des-
plaçà fins a la nostra ciutat en tren, per gen-
tilesa del Ferrocarril de Sóller. A l'esta-
ció foren rebuts per una representació del
Consistori, que els oferí un refresc a base
de productes del país i els obsequia una
placa commemorativa del 256. aniversari.

Foren presents a la recepció vuit minusva-
lids del taller ocupacional Estel Nou de Sóller,
que intercanviaren amb els visitants objec-
tes artesanals realitzats per ells mateixos.

Seguidament, es traslladaren al Port en
tramvia i dinaren al restaurant Espléndido
abans de continuar el viatge en autocar cap
a Ciutat.

El grup Nova Terra
oferí un bon
espectacle teatral
al Defensora

El grup de teatre solleric
Nova Terra, dirigit per Maria
Vázquez, oferí, el passat
dissabte, una representació
teatral a benefici del Defen-
sora Sollerense. Amb una
assistència sustancial de públic,
el grup Nova Terra, interpretó
dues obres còmiques.

La primera, un anònim amb
la técnica de mim, titulat S'Esta-
tua que es centra en un Iladre
que entra a robar a una casa
i després fuig. Perseguit, veu
una estatua i pensa que la millor
manera d'escapolir-se és la de
canviar-se per l'estatua. Essent
e: lloc una plaça pública, no
deixa de robar tot el que pot
a la gent que s'hi acosta, fins

Molière

La segona representació
fou la coneguda comèdia El
metge a garrotades de l'autor
francés Molière. Es una obra
del segle XVII, una sàtira refe-
rent a la medicina de l'època.
La filla d'un duc s'enamora d'un
poeta i les dificultats per corn-
prendre aquest amor per part
dels pares no deixen de fer-se
presents fins al final.

El grup Nova Terra va mos-
trar una millorança conside-
rable, que es fa evident en con-
templar la tasca, tant indivi-
dual corn col.lectiva, dels
actors.

Associació 3a. Edat

S'ho passaren
bé al
"Fogueró
Palace"

J.S.

Un nombras grup de persones afiliades a l'Asso-
ciació de la Tercera Edat s'ho pass() d'allò més
bé a la revetlla de la sala de festes "Foguea!) Pala-
ce" d'Alcúdia.

Els participants a la sortida nocturna del passat
divendres, es desplaçaren en autocar fins a Alcú-
dia, on pogueren gaudir del gran espectacle, com-
binada de Ilums, colors, decorats, cançons i balls
que ofereix la direcció d'aquella empresa. Ajuda
a mantenir la marxa un suculent sopar de celler.

De matances
Es comença a parlar ja de l'excursió que anual-

ment organitza So Nostra de Balears a la finca
Sa Coya de Porto Cristo, on els participants assis-
teixen a una sessió de matances. La data de cele-
bració de l'excursió s'ha fixat, inicialment, per
divendres, onze de desembre.

Redacció 	que aconsegueix despistar un
policia i escapa.

ATENCIÓ!
Totes les persones interessades en acollir un infant

de l'Ex-lugoslavia, mentre duri la guerra, que es
posi en contacte amb el metge Joan Frau.
C/ De Sant Jaume n 2 7 - 12 . Tel. 63 24 18



Els regidors Francesc Canyelles i Bartomeu Darder s'interessen pel sistema de perforació a la
boca de Bunyola.

Part de la corporació visite! amb Antoni Cuart les dues bogues 

La batlessa, sorpresa pels
rapids avanços en la
perforació del Túnel

G.M.

La batlessa de Sóller,
bel Alcover, va visitar di me-
cres  les obres de perforació
del Túnel junt amb el respon-
sable Antoni Cuart, dos
enginyers empleats en la cons-
trucció, i els regidors Bernat
Cabot, Amador Castan-
yer, Francesc Canyelles,
Bartomeu Darder i
Andreu Oliver.

La impressió primera de la
batlessa va ser que l'obra es
troba molt avançada i prest
s'haurà acabat el forat (en tres
mesas). Segons els va anun-
ciar el mateix Antoni Cuart en
el transcurs de la visita, man-
caran encara quasi quize
mesos més de treballs
perquè el Túnel sigui tran-
sitable.

Davant aquesta afirmació
la batlessa Isabel Alcover creu
necessária la millora de les
infraestructures del muni-
cipi per tal de poder acollir el

transit procedent d'aquesta via
davant les expectatives anun-
ciades d'augment del nombre
d'usuaris.

Manquen 468 metres

En la visita a les dues
baques, els politics sollerics
pogueren comprovar que a
Sóller s'han perforut 500 metres
i que a Bunyola ja s'està a prop
dels 2.000, per tant el tram a
perforar és sols de 468 metres.

Segons els enginyers a la
banda de Sóller manca per-
forar un tram d'especial difi-
cultat: el comrpés entre el
terreny argilós i la roca dura.
No obstant no creuen que oca-
sioni més problemes dels pre-
vists inicialment.

Nou metres diaris

A Bunyola, segons els eng in-
yers, es fan duesvoladures diq-
ries, cada dotze hores, acon-
seguint-se un avanç d'entre

quatre metres i quatre
metres i mig en cada una.

A més, en les condicions que
es tenen en l'actualitat, no és
ni tan sols necessari encofrar
la bóveda de la perforació per-
què es suficientment sòlida i
resistent, contràriament a la
bóveda de la banda de Sóller
o la de més a l'exterior.

Malta pols i fang

La visita al Túnel havia
estat sol.licitada personalment
per la batlessa a Antoni Cuart
setmanes després d'accedir al
càrrec. Finalment dimecres es
pogué dur a terme la visita a
les dues bogues durant les quals
els regidors i la batlessa s'ompli-
ren les sa bates de fang a la
banda de Sóller i de pols a la
de Bunyola.

En llover acabat el res-
ponsable de l'obra, Antoni
Cuart, ho compensa convi-
dant- los a dinar al restaurant
Ses Porxeres.

Creu Roja

Creu Roja i Ajuntament
cooperaran a la
recollida de piles

J.C.

Segons ha informat al nos-
tre mitja la presidenta de la Creu
Roja Maria Vázquez, l'Ajun-
tament i la Creu Roja local coo-
peraran en la campanya de
recollida de piles tóxiques que
inicialment havien iniciat cada
qual pel seu compte.

En una reunió mantenguda
entre el responsable de la regi-
duria de medi ambient, Barto-
meu Darder, i la presidenta de
la Creu Roja, han arribat a
l'acord de col.laborar en aques-
ta important iniciativa que cerca,
tan sols, reduir la contamina-
ció del medi ambient a través
d'aquests artilugis radiactius.

Reneix una iniciativa de l'Escola de Margers 

El Barranc podria
ser declarat "Bé
d'Interès Cultural"

amb canyis la seva propietat.
Isabel Alcover creu que aixe,

s'ha d'acabar i, per tant, ha vol-
gut que l'expedient iniciat per
l'Escola de Margers de Mallorca
tornas sortir a la llum i se'n conti-
nuas la tramitació.

S'obre l'expedient

La Conselleria de Cultura ha
acollit favorablement la iniciativa
i s'ha compromès a posar en
marxa aquest expedient que ser-
virá, si arriba a bon port, per pro-
tegir els hermosos paratges del
Barranc de Biniaraix.

En un principi, la iniciativa
anava dirigida a sol.licitar que el
Barranc fos declarat Monument
Històric-artístic pera, en darrer
terme, s'ha optat per la nomina-
ció corn a Bé d'Interés Cultural
(B IC).

castellà que ens mostren la seva
trajectòria poètica des dels seus
començaments fins ara. Així, tro-
barn en el 'libre la seva tasca d'apre-
nentatge, amb caigudes i troba-
Iles, i la seva evolució des d'unes
primeres composicions rimades,
de vers curt, i més senzilles; fins
a les Ultimes, més llargues, més
denses i a penes sense rima. Corn
diu el propi Pere Colom, es un Ili-
bre novel!, una passa per a seguir
caminant, no una arribada.

El llibre pot agradar o no, però
el que queda fora de dubte es la
seva voluntat de dir coses - ben
Iluny de l'actual tendencia de
molts poetes d'avui, d'ajuntar mots
I frases amb més o menys fortu-
na, pero a penes sense referents
-, la seva sinceritat - un té sempre
la sensació que es una poesia "vis-
cuda" - i el perfum d'inspiració que
arriba a qui el Ilegeix. Es, sens
dubte, un ;libre escrit amb el cor.

J.C.

La batlessa Isabel Alcover ha
informat a Veu de Sól/erde les ges-
tions realitzades amb !a conselle-
ra de cultura del Consell Insular de
Mallorca, per tal d'aconseguir la
declaració del Barranc de Binia-
raix corn a Bé d'Interès Cultural.

Desaprensius

La idea primitiva sorgi del desig
de trobar algun sistema legal per
protegir aquell paratge de les mali-
fetes d'algunes de les persones que
tenen propietats per aquells entorns
I també d'aquells desaprensius
que no miren prim a l'hora de fer
desastres. En aquest sentit, Isabel
Alcover manifestó' que havia sabut
que un dels propietaris d'olivars
de la zona havia encimentat tot un
marge i, un l'altre, havia tancat

Jaume Oliver

Amb el tito! "Despertares Poé-
ticos", Pere Colom (Fornalutx,
1966), o Pere dets Abats, corn
també li agrada firmar els seus
escrits, ha publicat el seu primer
llibre de poemes. Es tracta d'un
recull de noranta-set poesies en

"Despertares Poéticos",
primer llibre de poesia de
Pere Colom

El solleric Pere Colom.
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Constituida la nova Assemblea
local i el comitè de feina

J.C.

El passat dilluns a vespre, es va constituir l'Assem-
blea local de la Creu Roja i es va anomenar el
comitè de treball, tal i corn este] previst en els esta-
tuts cada tres anys.

El tretze membres que constitueixen l'Assem-
blea ostentaran el càrrec durant els propers tres
anys, i també ho faran els sis membres que com-
pasen el comitè de feina i que són:

Antoni Josep Rullán
Joan Estades
Toni Serra
Magdalena LLabrés

Manuel Comino
Joan Vivas
També estan inclosos a l'Assemblea el vice-

president Antoni Femenias i la presidenta local
Maria Vázquez, aixi com dos representants
municipals, un dels quals és Bernat Cabot i
l'altre esta a pendent de ser nomenat per la batlia.

A Ciutat

El representants de l'Assemblea de Saler a
Ciutat seran Antoni Josep Bullan Joan Vivas
Pierre, i els substituts Miguel Angel Fons ¡Manuel
Comino.



El dia de
Tots Sants,
el Coll de
Sóller fou
un infern

J.C.

El passat diumenge,
dia de Tots Sants, la pluja
va fer acte de presència al
Ilarg de tot el dia. Degut
a l'aigua que va caure i a
l'estat en que es troba el
Coll de Sóller, sobretot a
les dues bandes on s'obrin
entrades pel futur túnel de
Sóller, els visitants de la nos-
tra vall en un dia tan assen-
yalat tingueren greus pro-
blemes de circulada i fins
i tot més d'un va trobar les
valles o la paret del front.

Patinades i xocs

L'aigua va fer que la
carretera bruta per l'oli i
els residus de combustible,
creas una capa fina i rellis-
cant que feia que els cot-
xes derrapassin de deba.
Si a n'aquest problema hi
afegim logran quantitat de
terra i de pols que les
obres del túnel deixen, era
ben normal que fins pas-
sades unes hores es con-
vertís en una via totalment
insegura.

Molts cotxes patinaren
dins les corbes i taren mes
d'una dotzena els que
esclafaren les seves plan-
xes a la paret. Fins i tot en
dues ocasions s'envestiren
entre ells mateixos, sense
sofrir danys de considera-
da.El conseller Francesc Gilet justifica la reforma de la Comissió Interdepartamental de la Dona i

assegura que això no repercutiria en el seu funcionament.

ANEM A
ESCOLA

AMB BICI!
C.C.D.S.

Veu de Sóller
Horari

d'atenció
directa:

dilluns,
dimarts

i dimecres
de 19 a 22 h.

Carrer
Bonany, 1, 3er.
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Hi participaren quasi 300 associades  Circulació          

Les associacions de mestresses de casa
"Nuredduna" celebraren la trobada anual a Sóller

Per primera vegada des que les mestresses de casa
"Nuredduna" celebren la trobada anual
d'associacions a Lluc, trencaren la tradició i clogueren
la diada amb un dinar de germanor a Sóller. L'acte,
integrat quasi exclusivament per dones, es celebra el
passat dijous i fou presidit per l'esposa del president
Cañellas, el conseller Francesc Gilet i la presidenta de
les associacions de Mallorca, Mercedes de la Presa,
acompanyats de la batlessa de Sóller i les presidentes
de les distintes associacions.

Redacció

A mitian dematí del dijous de
la passada setmana, totes les asso-
ciacions de Mallorca s'havien con-
centrat a Lluc, on assistiren a una
cerimònia religiosa. En el trans-
curs de la missa, cada associa-
ció ofrena a la Mare de Déu pro-
ductes típics dels pobles respec-
tius. En el cas de Sóller, el dona-
tiu consistí en una panera de frui-
ta i varies botelles d'oli verge.

Quan acaba la cerimònia, i
per primera vegada des que
s'organitzen les trobades, les par-
ticipants no es quedaren a Lluc
sinó que es desplaçaren fins al
port de Sóller per assistir a un
dinar de germanor que els fou
servit al restaurant Altamar.

Ajudo a la dona

Després d'haver degustat el
dinar arengué la paraula la pre-
sidenta de Mallorca, Mercedes
de la Presa, per agrair breu-
ment la presencia de totes les asso-
ciades i, a continuada, dona pas
al conseller adjunta la presidencia
del Govern Balear, Francesc
Gilet.

En el seu discurs, que fou pro-
nunciat íntegrament en castellà,

selleria ha introduit en aquesta
Comissió, sobretot pel que fa a
la reducció de personal, que ve
donada per les restriccions  econò-
miques que ha sofert el seu depar-
tament, i assegura que "aquesta
circunstemcia no suposarà cap pèr-
dua en l'eficàcia de la gestió de
la Comissió, sine , que obeeix a
un més racional aprofitament deis
recursos económics".

Sòcia d'honor

Seguidament prengué la
paraula la batlessa de Sóller, Isa-
bel Alcover, que s'incorpora a
les postres, que dona l'enhora-
bona a les mestresses de casa
reunides per aquesta trobada i
aprofità per oferir la seva col.labo-

roció en tots aquells temes que
siguin de la seva comaeténcia.
En resposta a la bona cisposició
demostrada, la presidenta de
l'associació sollerica prengué la
iniciativa i nomena sòcia
d'honor a la batlessa.

Artesania

Finalment, i mentre un grup
musical amenitzava la migdiada,
cada una de les autoritats pre-
sents fou obsequiada amb un tre-
ball manual realitzat al taller
d'artesania que les "nureddu-
nas"de Sóller han muntat al local
social de les Escolaipies. La pro-
fessora del curs, Rosa Pérez,
rebé els aplaudiment i les enho-
rabones de tots els presents.

Gilet explica la composició, corn-
peténcies i serveis que ofereix la
Comissió Interdepartamental de
la Dona, creada pel Govern Bale-
ar per donar sortida a les deman-
des d'aquest nombras col.lectiu
social. Dona compte igualment
de les modificacions que la con-

CURS DE TASTADOR D'OLI
La Unió de Cooperatives Agràries de les Balears (UCABAL), juntament amb

la Cooperativa Agrícola "San Bartolome, i dins el programa operatiu 5b "For-
ner" 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 For-

nalutx número 8.
DURACIÓ: 14 dies (del 9 al 14 i del 16 al 21 de novembre del 1992).
HORARI: diàriament, de 16 a 21 hores.
MATRICULA: Gratuita.
INSCRIPCIÓ: Cooperativa Agrícola "San Bartolome. Telf. 630294. Hora-

ri d'oficina.

Impartiran el curs professors titolats del Departament d'Olivicultura de la Uni-
versitat de Córdoba.



Incendi de poca importancia
a sa Tanca des Bous de Bálitx

J.C. 	Col.laboració
Al Iloc del sinistre s'hi persona-

L'hora baixa del passat diven- ren el mateix horabaixa, la batles-
dres es declara un incendi a la sa Isabel Alcover i el regidor res-
zona de Balitx, entre les finques ponsable d'agricultura Antoni Bur-
de Balitx d'amunt i Balitx del mig, gos.
i més concretament a sa Tanca	 Prengueren part a l'extinció de
d'es Bous.	 l'incendi la Policia Local de Sóller

que, a més de contribuir a les tos-
El foc començà, es pensen, moti- ques d'extinció, subministraren en

vat per les tasques de neteja de tot moment queviures i begudes al
rostoll de la zona i va haver d'esser 	 personal que es trasIlada a la zona.
controlat fins la nit del dissabte	 També col.laboraren la Guardia
següent. Els mals no foren exces- Civil, els Bombers, el guarda fores-
sius perquè sols es crema herba i	 tal i sobretot, es va comptar a l'ajut
carritx, a més d'alguna soca 	 dels propietaris de les finques pro-
d'arbre.	 peres a la zona afectada.

Les obres construcció del complex Platja Nord havies estat paralitzades durant l'estada del
PSOE al front de l'ama d'urbanisme.

El PSOE presenta recurs contra
les obres de Platja Nord

J.B.

El dia 4 de novembre, els
regidors del grup municipal
socialista-PSOE, Ramón
Sacies, Jaume Colom i
Joaquim Alcover, formalit-
zaren en el registre general de
l'ajuntament, la presentació

d'un Recurs de Reposició, previ
al Contencios Administratiu
contra l'acord de la Comissió
de Govern del dia 9 d'octubre
de 1992, segons el qual s'auto-
ritzava la continuació de les
obres de Platja Nord, al costat
del Hotel Marbell i el Brisas, i
per tant, s'aixecava la suspen-
sió de les obres ordenada en
el mes de maig per l'anterior
Equip de Govern. (Veu de
Soller', n 178 de 23 d'octubre).

Pressumpte augment
del volum

Com recordareu, aquestes
obres foren paratlizades en el

mes de maig, després d'haver-
se realitzat una inspecció sobre
el desenvolupament de les
mateixes i constatar, segons el
informes dels tecnics municipals,
que l'execució no s'ajustava a
la !licencia inicialment sol.lici-
tada. donat que s'havia modi-
ficat l'emplaçament original
dels edificis, i s'havia aug-
mentat el volum de la cons-
trucció.

Arrel del canvi de Govern
Municipal, sembla que la baties-
so Isabel Alcover, en nom
propi, va sol.licitar un informe
juridic a un conegut catedra-
tic, curiosament especialista
en dret canònic, de l'Universi-
tat Balear, -Gregorio Del-
gado del Rio- que va eme-
tre un dictamen segons el qual
no hi veia cap impediment legal
en la continuació de les obres.

Agrupació i segregació
de terrenys

Ara els regidors socialis-

tes, no conformes amb aques-
ta decisió, han presentat el
Recurs de Reposició, justificant-
lo amb els arguments de que,
segons es despren del propi
informe juridic emès per el
catedràtic de dret canònic, hi
ha hagut en aquest solar una
agrupació i segregació de
terrenys, amb posterioritat a
la sol.licitut de la llicencia,
sense cap tipus d'autorització
Municipal, iames, elsterrenys
presumptament agregats, esta-
rien subjectes al coeficient
d'edificabilitat "Extensiu F,
vivenda unifamiliar", i en que
tampoc s'shan incoat els pre-
ceptius expedients d'infrac-
ció.

S'especula que l'esmenta-
da segregació, soferta per el
solar de Platja Nord, podría
tenir que veure amb el cas del
Hotel Marbell, tambe denun-
ciat, en el seu dia, per els socia-
listes.

Lluna, 7- Teléfono 630132
Sant Jaume, 7- Teléfono 631286

FABRICA: Neta, 48 - Co'n Tobolet- Tel. 630651

PANADERIA y PASTELERIA

fi FRAU
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Cultura Succeit  

Ha començat el curs de
català per adults

Redacció 	 lina Lladó, ja coneguda d'anys ante-
riors.

Ahir vespre s'havia de celebrar
a les Cases de la Vila la primera reu- Tres nivells
nió de les persones interessades en
el seguiment del Curs de Català	 En un principi, esta prevista la
per Adults que l'Aluntament de	 realització dels graus elemental,
Sóller patrocina amb la col.labora- 	 mitja i superior, pera això dependrà
ció d'Obra Cultural Balear. En aques- del nombre d'alumnes. En aquest
ta primera reunió, s'havien de rea-	 moment, el total d'alumnes matricu-
litzar unes proves preliminars per esta- 	 lats es de vint-i-cinc, i la matrícula
blir el grau de coneixements dels matri- 	 seguirà oberta fins a mitjan novem-
culats, de cara a la posterior distri-	 bre.
bució en grups per nivells.	 La próxima reunió es celebrara

Pel que fa als professors, en el	 el proper dimarts, dia 10, a les vuit
moment de redactar aquesta noticia	 del vespre, per establir els nivells •
només es coneixia el nom de Cata-	 els horaris dels cursos.

Infraestructures

Pel marc, les aigües
brutes de Fornalutx
arribaran al comí
de cas Jurat

P. P.

En un pie extraordinari cele-
brat a finals de setembre, l'ajun-
tament de Fornalutx acorde]
adjudicar la segona fase de les
obres d'instal.lació del col.lec-
tor d'aigües residuals, en el tram
que va des de la Cooperati-
va Agrícola fins al camí de
cas Jurat, a l'empresa de
Pollença Riusech e Hijos. Es trac-
ta de la mateixa constructura
que este, executant la primera
fase del projecte, entre el pont
de Fornalutx i la Cooperativa
esmentada.

L'acord fou tramitat i adop-
tat ambcaracterd'urgència, tota
vegada que el termini per adju-
dicar les obres acabava el
darrer dia de setembre.

Tres mesos

La primera fase de les obres
es troba en període d'execu-
ció i s'espera que estiguin Iles-
tes a finals d'any. A continua-
ció, la mateixa empresa iniciara
la segona fase, que disposa d'un
període d'execució de tres
mesos. Això significa que, si
no sorgeixen inconvenients, la

xarxa d'aigües brutes de For-
nalutx enllaçarà definitivament
amb la xarxa de Sóller a finals
del mes de març. L'enllaç
s'efectuara a la confluència del
torrent Major amb el torrent de
Fornalutx, prop del Gorg den
Bessó.

Vint-i-tres milions

El cost total d'aquesta sega-
na fase ascendeix a
23.194.792 pessetes, que
seran aportades pel Govern cen-
tral, el Consell Insular i el FEDER.

L'ajuntament de Fornalutx
també hi haura de contribuir
amb la quantitat d'1.530.857
pessetes. No obstant això, el
consistori acorde] dirigir-se a la
Junta d'Aigües de les Balears i
sol.licitar-li que es faci càrrec
de la part pertanyent a l'ajun-
tament, tant de la primera corn
de la segona fase. Argumenta
el consistori que ¡a s'aplica a
Fornalutx el canon d'aigua
aprovat pel Govern Balear i que,
per tant, el fi na rica ment d'aques-
tes obres correspon íntegrament
a la Comunitat Autònoma i no
a l'Ajuntament.



"L'Ajuntament es de tots els sollerics".
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Fa sis mesos que l'Ajuntament va canviar els homes responsables
que fan possible gestionar, per al bé del poble, els pocs mitjans
amb que compta el nostre A¡untament. No volem, amb aquestes

poques paraules, tenir una actitud valorativa. Tots sabem el dificil
que és gestionar, negociar i aconseguir un bon profit on tothom

estigui d'acord. Dedicar-se a la política és una feina dura on ho
pots perdre tot i sols guanyar mals de cap. Aixa sempre passa aixi,
quan els politics no posen en dubte que ho han de donar tot per al

seu poble, quan saben que la col.lectivitat és més important que
el benefici personal... això, passa així, quan la política es
converteix en l'autèntica manifestació de la democracia i no en la
dictadura del que avui s'anomena "classe política". Parlar amb la
nostra batlessa ha estat senzill i en tot moment ha fet gala d'estar
oberta a totes les bones propostes de diàleg que els sollerics
puguin fer al seu Ajuntament. Si aixa no fos així no podria, com va
dir ella mateixa, "tenir el cap ben alt davant el juici de la història".

Isabel Alcover: "molta gent, per no 
dir tothom, está desenganada de la politic I"

Salvador Martinez

Amb un batle, sigui qui
sigui, sernore es pot parlar
moltissim. nlo hem d'oblidar
que la feina que tenen és una
responsabilitat on les decis-
sions que prenen ens afecten
a tots. Amb la nostra batles-
sa pogueren parlar d'aquells
temes que, directa o indi-
rectament, ens preocupen a
tots. Per començar i posar fil
a l'agulla amb els molts temes
que teníem per tractar Ii yen-ern
demanar:

Pregunta.- Corn es va tro-
bar l'Ajuntament després de
la curta gestió de l'anterior
equip de govern.?

Resposta.- Les gestions
duites a terme per l'ex-batle
Joan Arbona foren fetes, i això
mai no ho he posat en dubte,
amb la més bona fe que una
persona hi pot posar quan
pensa en el seu poble. Ara
bé, també tenc a dir, fent ús
del joc democratic, que no
tot foren portes obertes ,quan
agafarern el relleu. Hi havia
moltes coses comencades
recolzades per un pressupost
econòmic que no era real. El
primer que varem fer va ser
ajustar, altre cop, els doblers
cfel pressupost i fer-lo més real.
Per exemple, hi ha una par-
tida de doblers destinada a
informatitzar l'Ajuntament que
tal volta havent tocat altres
portes haguéssim tengut el
mateix per menys pessetes.
En aquest cas vull pensar que
fou un error. I tenc per ben
segur, perquè tots som
humans, que nosaltres també
deixarem coses mal fetes corn
també en deixarem moltes
d'altres de ben fetes, i agues-
tes, ens agradaria a tots, hau-
rien de ten ir també un lloc dins
la memòria.

Relacions amb els
altres partits

P.- ¿Per qué no va ser pos-
sible l'entenimentamb l'actual
equip de l'oposició?

R.- S'ha de saber, malgrat
ja ho hem dit altres vegades,
que quan es va plantejar la
negociació amb l'oposició,
que érem nosaltres, en Joan
Arbona no volia els membres
del PP dins el que havia de
ser el futur eauio de aovern

i, a més a més, tampoc no
volia parlor d'una batlia com-
partida. Quan es varen deci-
dir i ens oferiren, als menys,
les mateixes condirinnq

havien pactat amb els Inde-
pendents, ja era massa tard.
Els Independents ens feren una
oferta més atractiva i aquí
ocfnm	 Te-ri	 '

sigui uns dels capitols més
desagradables que pot pas-
sar dins un Ajuntament. Fets
com aquest desacrediten el

tica.
P. Es diu que la relació amb

els Independents no passa per
uns bons moments.

Es bo el didleg amb l'equip
de govern i l'oposició?

R.- Això no són més que
comentaris de persones de
mala fe. Sabem que hi ha
molta gent que li agradaria
que aixa fos així, però la
realitat és una altra. Som un
bon equip que sols té ganes

fer feina i gestionar millor
possible els pocs mitjans que
per desgracia tenim en aquest
Ajuntament. Als que puguin
pensar el contrari els hem de
dir que clar que hi ha dis-
crepancies i moltes vegades
de ben grosses, però tots
sabem que el dialeg i no les
discussions és e/ comí per arri-
bar a bon port. El concert és
bo dins l'equip de govern.

Ofertes del PSOE

Respecte a les relacions
amb els membres de l'oposi-
ció, hem de dir que són unes
relacions formals i normals.
Fan el seu paper d'oposar-se
a moltes de les propostes pre-
sentades per l'equip de govern
i nosaltres el que feim és
defensar-les corn farien ells.
He de fer menció de l'oferta
de col.laboració que ens
varen fer des del PSOE la
qual cosa volem agrair. I si
bé és cert que ens hem retar-
dat en la resposta, ha estat
perquè ho hem hagut de con-
sultor i valorar les intencions
d'aquesta ajuda. El que ha
de quedar ben clar és que
NO és un pacte de govern.

P. t Creu la gent del carrer
amb els politics?

R. Decididament NO i
d'aixa sols en tenen la culpa
els propis politics. Veure el
televisor un poquet cada dia
et pot donor resposta del qué
pensa la gent de la politico.
Si nosaltres mateixos no nete-
jam la imatge i demostram
l'honradesa, el futur dels poli-
tics és molt negre.

Poc després Ii varem dema-
nar si era bo per Sailer que
no hi hai una majoria esta-
ble dins I Ajuntament i la seva
resposta fou breu i clara:
"Clar que no és positiu, i sobre-
tot o un nohlp t,,n„«;# „



NUEVA DIRECCION
COCINA SELECTA

Porto Mar
Restaurante

Se complace en comunicarles
que a partir del próximo día 6,
estará a su disposición con su
nueva carta todos los fines de
semana.
"Déjenos acariciar su paladar"

Plazas limitadas
Teléfonos: 63 14 22

63 04 79

viemOS EN s
-çe	 04 <'1°.* raniumusirgh
immur wirin

Si tú pones la Voz,
Nosotros ponemos la

Música de
las mejores
Orquestas y

Bandas del Mundo

PPRP QUE
1k1 SEPS ESIREVVP

VIERNES
KARAOKE A PARTIR DE LAS 22 H.

SABADO
ORQUESTA "ESTEL D'OR" Y

KARAOKE

"Qualsevol cosa bona pel poble, vengui d'on vengui, la vull acceptar".
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partió i partió de divisió. A
un poble on hi ha tanta divi-
sió i poca disposició a juntar
esforços és un poble con-
demnat al fracàs."

El secretari

Amb tot això, poc després
Ii vàrem fer menció del tan
polèmic secretari iii demang-
rem quin era el seu paper dins
les Cases de la Vila. La batles-
sa, corn quasi sempre, fou
clara i rotunda: "EI que ha
de quedar molt clar, des d'un
principi, és que la placa de
secretari que hi ha a l'Ajun-
tament de Sóller és d'aquest
bon senyor i el seu paper és
el de gestionar tots els assump-
tes de la seva cornpeténcia.
Fa molt bona feina i jo l'havia
de menester com el pa. No
hi havia secretari quan jo vaig
arribar i de la mateixa mane-
ra que l'ex-batle s'olio una per-
sona de con fiança al seu cos-
tata mi me passava el mateix.
Quan va arribar vaig reunir
tot el personal i els vaig fer
saber que si tenien alguna
gueixa ,d'aquest senyor m'ho
tessin saber. Fins ara, res no
ha passat. Es possible que
algú pugui dir que no ve tots
els dies, i és cert. Ell mateix
em va demanar que no volia
vacacions a canvi de poder
lliurar el dilluns, i aix ò és tot
el temps que manca a la
feina. Hem de dir també que
si qualque cha el necessit més
del que toca, el puc trabar.
No influeix per res a les decis-
sions politiques, corn alguns
poden pensar. Sois em queda
dir que el cap de personal
sóc jo i tenc tot horn al seu lloc."

Túnel

Quina es la seva opinió
sobre el túnel?

Jo crec que el túnel és més
un bé que no un mal. Les comu-
nicacions són sinònims d'ober-
tura i l'obertura és tenir món
al davant. Les pors que alguns
sollerics tenen a les urbanit-
zacions incontrolades és una
por falsa. Jo els puc prome-
tre que hi haurà un fort con-
trol a tot quan sigui urbanit-
zar fora de la llei i de fort
impacte envers la natura.

I del Port Esportiu?
El Port esportiu es un terna

més que parlat. Mentres jo
sigui dins l'Ajuntament no
faran cap port dins la badia,
a no ser als molls de la base.

Així i tot hem de dir que els
pescadors demanen més
metres de moll i amb tata la
raó. A tot aixó hem d'afegir
que la Transmediterreinia té
una sol.licitud feta per posar
un vaixell ràpid cap a Bar-
celona. Amb tot això no sé
corn ho farem per satisfer a
tothom. Però el que si és cert
és que no hi haurà un port
esportiu al mig del port.

Parlem del Sóller '93
El tema de Sóller 93, que

va motivar la sortida de l'ante-
rior batle és un tema que nasal-
tres, si podem, el durem enda-
vant perqué veim ben clar que
és un bé per al poble. Aques-
ta famosa ARISA és una pro-
motora, que NO constructo-
ra, que l'únic que vol és pro-
moure el projecte i que la feina
Ja facin el sollerics que la vul-
guin fer. Donar feina a un
poble no ha estat mai un mal
negoci.

I la carretera de Deià?
El projecte de la carrete-

ra de Deià comen carei a exe-
cutar-se el proper mes de
marc i es farel segon el que
varen poder acordar a les

darreres reunions amb els
bat/es de Sóller (Joan Arbo-
na) i el de Dejó. Les feines
d'embelliment de la zona es
duran a terme sepan hem
pogut saber i I impacte
ambiental sera el minim. Tot
això será possible per la
comissió de seguiment que vol
fer cura de que tot es farà
segons els acords signats.
També vull recordar que el
segon vial del Port prest serà
una realitat i el creixement de
platges un fet.

L'ajuntament som tots

Per acabar la batlessa va
voler fer una crida a tots els
sollerics i demanar la seva con-
fiança: "Es cert que un poble
vol resultat i nosaltres pocs
hem donam. Però feim malta
feina i moltes gestions que no
es veuen. Moltes hores dins
despatxos /per aconseguir res
i tot això ho feim per Sóller.
L'Ajuntament som tots i nasal-
tres feim feina per tots.
Col.laboració, bona fe ¡ente-
niment és tot quan deman al
meu poble."

"No hi ha un duro i avui, 
per fer coses,necessites 
molts de doblers"



TEMPERATURES
Max. 24,4 dia 30
Min. 7,6 dia 1

Tal corn ho havíem
anunciat la passada
setmana, el canvi de

temps arriba puntualment, encara que malau-
radament coincidís amb la festivitat de Tots
Sants.

Feia molts d'anys que no patíem un primer
de novembre tan plujós corn el d'enguany, ja

PLUJA
56,7 litres dia 1
7,7 litres dia 2

entrada la nit i la matinada del dia 2. Les pre-
cipitacions s'intensificaren amb forts ruixats i
tempestes que registraren un total de prop de
65 litres per metre quadrat.

Aquesta setmana el temps s'ha estabilitzat
forca i sembla que el cap de setmana seguirá'
igual. Ja ho diu el cançoner popular:

"Després d'una maror, ve una bonança".

Estació de Sa Vinyassa
Joan Puiaserver 

Tots Sants passat per aigua

EL TEMPS

Antologia

Senyal de transit
L'altre dia el meu marit jo decidírem aprofitar el sol i

sortírem a passetjar. Per pura casualitat, anàrem a parar
al tan criticat "quita y pon" del torrent de sa Figuera
badant badant, vaig estar a punt de travalar amb un objec-
te que estava ajagut damunt l'acera. Era un senyal de
prohibició d'aparcar, que va estar a punt d'ocasionar-me
una desgracia.

No vaig poder aclarir qui ni corn l'havien arrabassat,
però sí vaig poder saber quan ho varen fer... perquè ho
duu escrit. Qualcú amb una bona dosi de sentit de l'humor
hi ha enganxat amb cinta adhesiva un cartel! que diu:
"Está aquí desde el mes de setiembre".

Com és possible tal estat d'abandonament?
Ho he cornprés perfectament en saber que al respon-

sable de circulació, Bartomeu Colom, només li ha donat
la gana reunir-se una vegada des del mes de juny. Ja se
sap que quan el capità abandona el timó...

Elisenda de Brusca

Rogad o Dios en caridad por el alma de

D.' Paula Obrador Ferragut

que falleció en Palma, ayer día 3 de
Noviembre de 1992.

A LA EDAD DE 38 AÑOS

habiendo recibido los Santos
Sacramentos y la Bendición Apostólica

E.P.D.

Domicilio en Stiller: Pont de Can Vives, 19

PORT DE SOLLER

rrif
CALZADOS DE PIEL

VISITENOS!!!
Le ofrece su nueva colección de
OTOÑO INVIERNO en señora y

caballero de las prestigiosas marcas

PATRICIA T'AMICUS PATRICK
C/. Jaume Torrens n" 3 Tel. 63 17 65  

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.Jaime Pons Solivellas

Madame Gabrielle Bobichon Pons

(Madame Pons)
les comunica su fallecimiento en Sóller,

el día 1 de Noviembre de 1992
A LA EDAD DE 91 AÑOS
habiendo recibido los Santos

Sacramentos y la Bendición Apostólica
E.P.D.

Casa mortuoria: Ca Na Franca - Ses Marjades
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Enllaç
Albiñana -
Coil

El dissabte dia 24
d'octubre s'uniren amb
el sant sacrament del
matrimoni la ¡ove pare-
la formada perJosep
Antoni Albiiiana
Pekiez, i Francisca
Coll Arbós, que foren
acompanyats a la
cerimònia nupcial pels
seus pares Joan Albi-
ñana i Maria Peláez,

i Josep Coll i
Esperança
Arbós.

En acabar
l'acte sacra-
mental, que es
celebra a
l'església de
Nostra dona
de la Vis itació
de l'Horta, els
amics de la
parella tenien
preparada la carrossa
que es pot veure a la
fotografia, amb la qual
celebraren la feta.

Els esposos mar-

xaren seguidament de
viatge de noces a Tunis.
Els desitjam molts anys
de vida en comú, d'ále-
gries i felicitats.

La Coordinadora d'APA'S inicia les activitats del curs 92/93
L'Associacionisme motiva a

la gent a participar d'aprop en
la problemática del barri, del
centre escolar etc...' amb una
paraula, a donar vida al poble
corn ho demostren les moltes  asso-
ciacions del nostre Vall, sortint
així de la rutina da cada dia.

La Coordinadora
d'A.P.A.S.de Sóller agrupa totes
les APA's de col.legis concertats
i publics de Sóller, tenint corno
finalitat

Orientar els pares respecte

a l'educada dels seus fills.
Ostentar una major repre-

sentativitat enfront dels esta-
ments públics i dels seus depe-
nents.

Fomentar l'interès pel siste-
ma educatiu aportant informa-
ció, esforç i mitjans necessaris.

l en general tota classe d'acti-
vitats en pro d'una millora de la
qualitat de l'educació dels nos-
tres fills motivant la partici-
pació dels pares.

Es a dir, un grup de perso-
nes inquietes i disposades a fer

feina i col.laborar per oferir als
pares un plus d'informació

sobre temes d'intérescomuns.

Aiximateix ja es va tenir una
reunió amb els directors de cen-
tres al llarg de la qual va néixer
el compromís de mantenir una
conexió entre ells, i d'accordar
reunir, a principi de curs, els semi-
naris per matèries a fi de coor-
dinar les programacions.

Actualment s'està treballant

en els següents punts
Participada en el programa

de prevenció contra la drogua,
sobre el qual informarem pun-
tualment.

Realització d'un estudi sobre
la viabilitat d'activitats extraes-
colars corn informática, idio-
mes, música etc..

Des d'aquí es convida a tots
els pares a cooperar amb la seva
presencia a les reunions que
s'organitzaran aportant sug-
gerencies, consells i crítica cons-

tructiva.

També els feim saber que el
pròxim dia 12 de novembre a
les 20:30 hores, tendrá lloc a
la Sala Magne de L'Ajuntament,
a càrrec del President de la
F.A.P.A. Pep LLuis APARICIO, una
campanya informativa sobre
Eleccions a Consells Escolars.
Demanam la maxima assistèn-
cia donat que el Consell Esco-
lar és l'òrgan propi de partici-
pació en el Centre a on els pares
tenen representativitat.

Glosa

Jo soc qui he
tallat les canyes

Caries Castanyer,
cap de l'equip de canadors

He avisat a qui pertoca
i allá baix les he deixades;
em paguen per canar-ho
iper veure-hi leshe eixarmades.

Quan feies d'encarregat
no arreplegaves la brutor:
ho deies a un manat.

Toni, tu tens la raó;
i ja que estas jubilat
podries replegar-ho
I fer un foc al costat,
posant-hi l'altra brutor
que hi tira algun veinat.

Sopar anual
dels "Nins de
la Guerra del
36"

Per novè any consecutiu, el grup d'exsol-
dats nascuts l'any de l'inici de la Guerra Civil,
1936, es reuneixen per passar junts un cap-
vespre i una vetllada.

Enguany l'encontre tendrá Hoc el dia 14
de novembre. La convocatòria és a las
18'15 h. a la placa del Mercat, des d'on es
sortira cap a Palma en vehicles particulars.
A les 19'30 h. Mn. Miguel Orell, també
nin del 36, oficiara una missa a la seva Parre,-
quia de Santa Catalina Tomas.

L'encontre acabara amb un sopar al res-
taurant palmesa Universal.

Veu de Sóller
Es recorda
que les
cartes
al director
han de tenir
una extensió
máxima de
45 línies i
60 caràcters
per línia
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Esporles 2 - Sóller O

El Sóller no
puntuó a
Esporles

Bielet

Esporles: Lázaro II, Mir,
Domingo, Puigserver, Vázquez,
Alvarez, Salamanca, Romero,
Serra, Lázaro I, i Fuster. Cam-
vis: Delgado per Domingo (minut
77) i Javi per Fuster (minut 86).

Sóller: Juan jo, Vázquez,
Ferrer, Martin, Tovar, Tolo, Cla-
dera, Alfons, Christian, Brugos
i Rodriguez. Camvis: Carmelo
per Tolo, en el descans.

Arbitre: Senyor Dols Mir
que mostrà targes grogues per
part del Sóller a Tovar (minut
75), i per part de l'Esporles a
Lazar° (minut 52), Fuster (minut
82), Lázaro I (minut 85) i Mir
(minut 90).

Gols: 1 a 0, Salamanca
(minut 19) i 2-0 Delgado (minut
87).

El Camp en
molt males
condicions

Diumenge passat el Sóller
jugó el seu partit corresponent
en el Camp de Son Quic,
d'Esporles. Degut a que hores
abans havia plogut bastant
aquest es trobava en molt males
condicions, el que fé que cap
dels dos equips pagues demos-
trar tot el seu joc.

El Sóller tenia les baixes d'en
Sánchez, Mann, Edu, Raja i
Miguel Nadal (que estava en
el banquet, emperò que enca-
ra no es trobava en el cent per
cent de possibilitats per tornar
jugar).

bat n'Alfons, fent seguir l' à rbi-
tre el partit.

I quan els locals es trobaven
més acorralats, en un contraa-
tac en Juanjo sortí de la porte-
ria, el que fou aprofitat pen Del-
gado per marcar el 2 a O defi-
nitiu, en el minut 87.

Vinent parta
Diumenge que ve el Sóller

rebrà la visita de l'Arenal, dis-
putant-se la confrontació a les
15'30 hores.

Divergencies
dins la
Directiva

Segons ens hem pogut infor-
mar, des da fa dues setmanes
el Directiu Pep Aguiló no
es traba a gust dins la Direc-
tiva. En el transcurs d'aquesta
setmana sabrem si deixa o no
deixa de formar part d'aques-
ta. Vos tindrem in formats

Aguiló torna entrenar de nou
amb el Sóller.

El jugador
Aguiló torna
entrenar amb
el Sóller.

Des de fa uns dies el juga-
dor del C.F. Sóller Andreu
Aguiló no s'entrenava
amb la plantilla per pro-
blemes amb l'actual entre-
nador.

Des de el passatdimarts s'ha
incorporat de nou als entrena-
ments.

Vos tindrem informats

•	 •

TERCERA DIVISIO

RESULTATS I CLASSIFICACIO

La propera ¡ornada
Constancia - Santa Eulàlia
Son Roca - Badia Cala Millor

Ala ior - Ferriolense

Ferreries - Manacor

SOLLER - ARENAL

Poblense - Esporles

Llosetense - Portmany

Porto Cristo - Ciutadella

Cardessar - At. Baleares

Platjes Calvià - Mallorca At.

Golejadors Tercera:
9 gols: Fabian (Mallorca At.).

6 gols: Vicenç (At. Baleares), Tudurí, Nofre i Femenies

(Manacor).

5 gols: Christian (C.F. Sóller), Cata (Poblense), Mont-

se (Manacor) i Salinas (Platjes de Calvià).

2 gols: Cladera i Alfons (Sóller).
I gol: Edu (Sóller).

PRIMERA REGIONAL

RESULTATS I CLASSIFICACIO

La propera jornada
Santa Eugenia - Escolar

Petra - Montaura

Independiente C/R - Ferriolense

Arta - S'Arracó
Collerense - Marratxi

Soledat - Barracar

CIDE - PORT DE SOLLER

Rotlet Molinar - Margaritense

Alqueria - Ses Salines

Futbol Tercera Divisió 

Quan elsequips sortiren dels
vestuaris el Sóller va fer el pri-
mer camvi, quedant dins la case-
ta en Tolo, passant a ocupar el
seu lloc en Carmelo.

El terreny de joc estava en
molt mal estat, i es posà de nou
a ploure intermitentment durant
el restant de la confrontació, el
que empitjorà encara més el difí-

cil camp.
El Sóller domina tota la

segona part, tinguent clares
oportunitats de marcar, espe-
cialment n'Alfons i en Chris-
tian, sense materialitzar-les.

A un atac del Sóller es
produí una jugada conflicti-
va dins Vareo local, sent tom-

2
ESPORLES C.F. SOLLER

CAMPANYA INFORMATIVA ELECCIONS
CONSELLS ESCOLARS

El càrrec del President de la FA. PA.
LLUIS APARICIO

Dia 12 de novembre a les 20'30 h.
Sala Magna de l'Ajuntament

Estan convidats els pares d'alumnes de tots els
col.legis de Sóller

Els jugadors locals, des del
principi, jugaren a fermar el par-
tit, i ja en el minut 3, treguent un
córner, donaren un susto a n'en
Juanjo, que respongué amb una
gran aturada.

La primera part anava pas-
sant i el Sóller estava dominat,
fent pera alguns contraatacs
perillosos.

En el minut 19 arriba el pri-
mer gol local, d'un cop de cap
d'en Salamanca.

Amb l'avantatge i tot, el domi-
ni seguia sent de l'Esporles, que
baixa el ritme de joc fins arribar
al descans.

El Sóller tingué la més clara
oportunitat, amb un tir d'en Chris-
tian, i els locals Serra i Puigser-
ver tiraren dos xuts llepant el pal,
arribant-se al descans amb la míni-
ma derrota.

Anècdota
En el minut cinc l'àrbitre s'en

dona compte de que els ban-
derins dels córners no estaven
posats, i aturà el partit. Una vega-
da instal.lades les quatre ban-
deretes dona l'autorització per
a seguir.

El segons temps
fou diferent



aran

GALERIA D'ART
C/. Santa Bárbara, n.2 2

Tel. 63 03 70
07100 SOLLER (MALLORCA)

Exposició
d'olis

del pintor
MATEO PALMER
Avui divendres a les 19,30 h.

INNAUGURACIó

Horari
d'11 a 13 h. i de 17 a 20 h.
(dissabtes d'II a 13 hores)

Un equip a tenir molt en compte. 
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Futbol base	

El dissabte, els
menuts feren 33 gols

L'equip Cadet de la temporada 92-93.

(1 ), Arbona (1), Pedrito	 )

Comentad:
La reaparició d'en David un

dels entrenadors, juntament amb
en Miguel Sacares va ser exito-
sa. Els al.lots respongueren de la
millor manera possible, que mes
sino que fent vuit gols, així i tot
la diferencia hagués pogut ser més
gran, pera ja n'hi ha.

Juvenils Primera
Regional 
Manacor-3,
C.F. Sóller-1
Alineació:

Alcover, Molino, David,
Pomar, Colom, Hernaiz, Ribas,
Rodríguez, Castañer, César, Val-
caneras (Seguí).
Gols:

3 - 1 Hernaiz
Comentari:

El Manacor era un fort equip
de principi pels sollerics, pera a
mesura que anaven passant els
minuts es feia un rival assequi-
ble, sobretot a la primera part,
ja que varen gaudir de claresopor-
tunitats de marcar. El resultat al
descans va ser O -O, positiu sense
cap dubte. La segona part, amb
un penal inexistent contra el
Sóller, els manacorins s'avancen
(1 - O), ocasionant una desmoti-
vació als sollerics, que se refle-

xara en el joc. Així i tot es crea-
ren ocasions de gol: la den Val-
caneras, que estrellé la pilota al
pal, i el gol fet per Hernaiz.
Proper partit:

C.F. Sóller - Espanya.

Futbol Cadet
Sóller-8, Platges
de Calvià -O. El
Sóller, cada
partit juga
millor
Fitxa técnica

Sóller: Pomares, Juarez, Víc-
tor, Burgos, T. Enseñat, Gerard,
Javi, Ros, Carbó, Casas, Miki
(Querol, Caldentey, Angel, Coll,
Serafín).
Gols:

Casas (2), Miki (2), Carbó (2),
Víctor, Querol.
Comentad:

L'equip de n'Andreu torné

golejar i es demostré una altra
vegada que el Sóller estarà pels
llocs capdavanters.

El conjunt solleric no tingué
gaire dificultats per fer-se amb el
partit. Cal dir que el rival no era
cap gran equip i el Sóller ho apro-
fita per fer el seu bon joc i gols.
Ala primera mitat s'havien acon-
seguit cinc gols i a la segona els
altres tres, i encara haguessin
pogut ser més si no s'haguessin
fallat tantes ocasions.

Cal destacar que aquest dis-
sabte el Sóller tendrà un com-
promís molt important, perquè
s'enfronta al Ramon [lull, segon
classificat en igualtat de punts que
el Sóller. Esperem que l'equip torni
amb els dos punts i ja es conso-
lidi com a líder en solitari.

Infantas
Sollerense-8,
Sant Pere-O
Gols:

Ensenyat (3), Ravi (2), López

Porreres-1,
Sóller-8
Fitxa técnica

Sóller Mel, Ismael, Pastor,
Onofre, Bota, Bauza?, Oliver, Ser-
gio, Ramiro, Timoner, Marcos.
(Martí, Ensenyat, Esteva, Mingo-
ronce).
Gols:

Ramiro(4), Pastor (2), Timoner
(1), Marcos (1).
Comentad:

Les aspiracions de guanyar
eren moltes, l'equip de Porreres
no presentava moltes dificultats,
i així va ser, elsvuitgols san eviden-
cia d'aquesta superioritat. Com

es de suposar, parlar de rivals no
té sentit, els de la Vall duien el
joc a la seva manera, els atacs
ben duits amb la mínima *duo
de pilota.

Cal destacar a n'en Ramiro,
una vegada més va ser el maxim
realitzador del seu equip i de
l'encontre.

Benjamins 
Sóller-9,
Son Sardina-O
Gols:

Toni Lluis (4), Gerardo (2),
Queltxa (1). Miki (1) Barceló (1).
Comentad:

Que s'ha de dir d'un partit on
no hi va haver color, els sollerics
amb una gran superioritat degut
al gran joc realitzat s'imposaren
amb claretat. El marcador a la pri-
mera part era d'un contundent S-
O, que a la segona, s'amplia  aqua-
Ire gols mes fins un total de 9-0.
Proper partit :

San Pere-Sóller

Futbol Primera Regional

Bielet

Port de Sóller: R. Gar-
cía, Coll (Guerrero, minut 65),
Vidal, Ruiz, Galindo, A. Man-
rique, Rivera, Cabot (Jorque-
ra, minut76), A. Garcia, Barre-
ro (Coca, minut 67) ¡Jiménez.

Soledat: Gistau, Ros,
Grau (Carrillo, minut 67),
Torrens, F. Ripoll, A. Ripoll, Are-
nas (Carrasco, minut75), Aloy,
Jaume, Vila i Romero (Bergas,
minut 85).

Arbitre: Senyor Rivera
González, ajudat pels líniers
Senyors Rodriguez i Ortega.
Mostrà targes grogues als
jugador del Soledat Grau i
Ripoll, i als locals A. Garcia i
A. Manrique (dues vegades al
darrer), quedant el Port de
Sóller, a mitja primera part,

amb 10 jugadors.

El terreny de
joc no estava
per fer moltes
coses.

En el partit jugat diumen-
ge el matí el Camp del Port
de Sóller no estava per fer
moltes coses, degut a les plu-
ges caigudes.

Els jugadors del Port sorti-
ren amb la convicció de que
els contraris no sortien a per-
dre.

Els nostres jugadors locals
dominaven sense posar en
molt de perilla l'equipvisitant.

Les oportunitats més clares
foren al començament del par-
tit.

A la mitat de la primera
part, amb l'expulsió d'en Man-
rique, es tingueren que pren-

dre encara mes precaucions
defensives.

La segona
part
dominada pels
visitants.

Després del descans torné
fer acte de presencia la pluja,
el que empitjora més el terreny
de joc, sortint el Soledat amb
les idees ben clares per pun-
tuar, posant en perill algunes
vegades la porteria d'en Gar-
cia.

La confrontació acabe] amb
aquest repartiment de punts,
bastant just pels merits fets pels
dos equips.

Vinent
¡ornada.

Aquest cap de setmana el
Port de Sóller jugare] el seu par-
tit contra el Cide, equip que
es troba a la part baixa de la
classificació, sent un camp
propici per a puntuar.

Port de Sóller O - Soledat O

El Port cedí un punt.



BASQUET

Implacable victòria de les Infantas.

Venda i Lloguer de Maquinaria
Cl. Victoria, 48-A - Tel. 63.23.71 - SOLLER

Talladores d'herba
Talladora de
gespa
Bombes d'aigua
Màquines de disc
Carretilles
Montacargues
Formigoneres
Martells elèctrics
Motors de corrent
Martells rotatius
Bastiments
Puntals
Taulons metàlics

Paletas
Poals
Pastadores
Carretilles xineses
Xerxa de seguretat
etc...

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

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

AVDA. ASTURIAS, 4 A - APARTADO 2 - SOLLER (MALLORCA)
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El partit de la ¡ornada

Juvenils Femenins

J. Mariano
'Borràs
Sabater" 54
Santanyí 59

Gran igualtat durant tot
l'encontre. Les diferencies en
el marcador mai foren supe-
riors als dos punts. Les locals

: posaren coratge I entrega,
pera no fou suficient. A tres
minuts pel final el Santanyi
agafa cinc ptmts d'ovan/ate,
que foren suficients per portar-
se'n la victòria,

Juvenils Masculins

J. Mariana 62
Inca 81

Els vint punts d'avantatge
que aconseguiren els visitants
en el descans pewren molt.

En el segon temps es logró
rebaixar fins als 10 punts, el
que va fer concebir alguna espe-
rança, perca els d'Inca dona-
ren una altra estirada, posant
el marcador amb clara diferen-
cia cap als seus interessos.

JUVENIL MASCULINS A

J. Mariana
"Arisa" 62 - Es
Born 81

Jota
El partit tingué un mal comença-

ment pels locals. Els visitants sabe-
ren aprofitar per distanciar-se en
el marcador. C. Castañer tingué
que ser ràpidament substituit al fer
tres faltes seguides, totes en atac.

A l'atac hi mancaven idees i
la defensa era molt fluixa, el que
aprofitaven els visitants per ano-
tar amb facilitat. A l'ecuador de
la primera part la diferencia osci-
lava entre els 14 i els 16 punts, a
favor dels visitants, el restant només
fou el conservar la diferencia, per
arribar al final amb un 62-81.

Jugaren i anotaren: Grau-
ches (22), Escalas (23), Sosa (5),
Perelló (4), Ali, C. Castanyer, Igle-
sias (8) i B. Castanyer.

CADETS MASCULINS

Son Oliva 71 - J.
Mariana "Font
des Teix" 50

Jota
La primera part fou de poder

a poder. Es jugava bé i no es per-
dien pilotes, a pesar de que sem-
pre s ama per darrera en el mar-
cador. Les 'diferencies no eren de
totes formes molt grosses. Mai foren
de més de 5 punts, i quan s'arri-

a baya en aquestes es reacciona-
va, col.locant-se a 1 punt.

Només en el darrer minut hi
hagué precipitacions, fet que apro-
fità el Son Oliva per fer un par-
cial de 7-0, i arribar al descans
amb un 34-27.

A la segona part el Son Oliva
sortí llançat, i en el minut 4, amb
un parcial de 8-0, deixava el par-
tit sentenciat.

Es fallaren massa coses fàcils,
12 entrades a la cistella, pilotes
baix de l'ar, rebots Rías, etc...

Jugaren i anotaren: Bota
(2), Moyó (6), Cobos (12), Celió,
Cifre, Rullón, Marqués (3), Vicen-
te (

).

6), Frau (4), Morell (16) i Raja
(1

JUNIORS MASCULINS

J. Mariana 62 -
Sancelles 31

Jota

Clar i contundent triomf. Els
vi sitants oposaren poca resisten-

cia i s'arriba al descans amb un

36-12.
La segona part tingué la

mateixa tònica. Bona defensa

local i pocs problemes a l'atac,
davant un rival que ben poc va
Fer per intentar guanyar.

Degut a la pluja caiguda la
pista estava impracticable.

Jugaren i anotaren:
Ramon (2), Rossiñol, Mainzer A.
(11), Colom (2), Morell (2),

Rodelas (19), Rosselló (4), Oli-
ver (8), Serra (10) i Mainzer M.E.
(4).

CADETS FEMENINS

A. Femenias 75
- J. Mariana 22

Jota

Debut amb derrota. El des-
piste fou la tónica general en el
Mariana, en cap moment trobà
el seu lloc a la pista.

Les locals jugaren a plaer
davant un rival que defensava
malament i atacava pitjor.

En resum, un partit per a obli-
dar.

Només ens cal esperar una
ràpida recuperada, més con-
centració i més esperit de tre-
ball, sine) molt mal aniran les
coses.

INFANTIL FEMENINS

P.D. Tesa 2 - J.
Mariana 106

Jota

Aquesta confrontació no tin-
gué cap tipus d'histaria. Les locals
aconseguiren la seva cistella ben

entrada la segona part.
El Mariana es limitó a acon-

seguir punts, sense forçar en
defensa, ni abusar en cap
moment de tan debil rival.

Jugaren i anotaren: San-
chez (2), Grouches (2), Torrens
(4), Arbona (6), Lorente (23),
Blanca (4), Penyas (12), More-
no (4), Martinez (13), Forteza
(24).

JUVENILS MASCULINS B

J. Mariana
"Pizzeira
Domenico" 66 -
Patronato 60

Jota

Cinquena victòria consecu-
tiva, i líders imbatuts, per-6 en
el partit es tingué que suar molt
per guanyar.

S'arriba al final del temps
reglamentari, amb empat de 55
a 55.

Defensa individual dels dos
equips i una gran igualtat en el
marcador, sense que en cap
moment es ves un clar guanya-
dor.

A la prórroga els locals ani-
mats pel públic posaren tot el
seu saber, logrant un parcial de
11 a 5, que els va fer guanyar
una merescuda victòria.

Jugaren i marcaren:
Arbona, Castanyer (3), Cobos
(8), Ortiz (2), Gelabert (10),
Serrano (2), Sam pol (9), Serra,
Gil, Estarás (8), Oliver, Rode-
nas (6).

Partits per
aquest cap
de setmana.

Dissabte, a les 10
hores:
MINIS MA$CULINS J. Maria-
no - Avante.

Dissabte a les 11
hores:
INFANTILS FEMENINS
Mariana - Binissalem.

Dissabte a les 17
hores:
CADETS FEMENINSI Mario-
no - Collerense.

Dissabte a les 18'30
hores:
JUVENILS MASCULINS
Mariana - Santanyí.



Pere Llabrés, propietari del Restaurant Ca'n Pedro de Valldemossa, tallant la cinta de sortida de la
darrera edició, acompanyat del President de l'Entitat organitzadora.

Dia 15 de Novembre
es la gran festa de la BICICLETA	 ACOMPANYA'NS!

o
CC

17-

E
SETZENA BAIXADA A SOLLER

O ARGUS

Per inscripcions: Telèfon 63.14.62
abans de dijous. f loeit eafroe,

C/ Sa Lluna, núm. 74
Tel. 63.28.74

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

mallorquí i pantuf les.

Es disputara dins
la modalitat de
tres bandes

VI Trofeu
Perruqueria
J. Socias.

Joan

A partir d'avui, i fins dia
22 de Novembre, es troba
oberta, en el "Circulo
Sollerense", l'inscripció
del VI Torneig a Tres
Bandes Perruqueria
Joan Socias, reservat a
la primera i segona cate-
gories.

Les competicions s'ini-
ciaran a finals de novem-
bre, o començaments de
desembre, segons el nom-
bre d'inscrits.

Com de costum, el Cam-
pió de Segona Categoria
pujará a Primera, y el darrer
classificat de Primera bai-
xarà a Segona.

El torneig esta reservat
als billaristes locals, no sent
necessari ser soci del "Cen-
tro" per a participar-hi.

El lliurament de trofeus
es farà en el transcurs d'un
dinar de companyonatge
en el Mirador de ses Bar-
ques.

Joan

Com cada any, el Club
Ciclista "Defensora Solle-
rense", amb col.labora-
ció amb Transports Josep
Casasnovas i Mobles Cas-
tanyer oferirà un servei
de transport per a les
bicicletes, des de Sóller fins
a Valldemossa, finalitzant
el termini d'inscripció
dijous el migdia.

Els interessats en emprar-lo
s'han de posar en contacte amb
el Relacions Públiques de
l'OrganitzacióJaume Casas-
novas, telèfon 63.14.62
(amb contestador automatic),
donante' nom, llinatges,  adreça
i número de telèfon.

La sortida será puntualment
a les 8 del matí, de la Plaça
de la Constitució.

La concentració dels parti-
cipants esta prevista a les 9
del matí, davant el Restaurant
Ca'n Pedro, de Valldemossa,
sent donada la sortida a les
deu.
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Cidoturisme 
A les vuit del matí, sortida des de la Plaça de Sóller 

XVI Baixada a Sóller
La setzena edició de la Baixada a Sóller ¡a té Ilum

verda. Les inscripcions per emprar el transport per a
les bicicletes, des de Sóller fins a Valldemossa, es
poden fer fins dijous el migdia, al telèfon 63.14.62
(amb contestador automatic). Es preveu superar el
récord absolut de 150 inscrits.

Des de aquí els cicloturis-
tes partiran cap a Deià, Sóller
(primer reagrupament davant
Son Angelats), Port de Sóller,
Sa Talaia i Port de Sóller, aca-
bant davant el Restaurant Mari-
sol, a on seran lliurats els diplo-
mes acreditatius d'haver fet el
recorregut dins el temps regla-
mentari, acabant l'interessant
matinal esportiva amb una
bona berenada.

El Club Ciclista "Defensora

Sollerense", organitzador de la
marxa, compte amb la col.labo-
ració de l'Ajuntament de Sóller,
Restaurant Ca'n Pedro de Vall-
demossa, Restaurant Marisol,
Transports Josep Casasnovas i
Mobles Castanyer (servei de
control i transport de les bici-
cletes), Creu Roja de Sóller (amb
les seves ambulàncies i soco-
rristes), Amics del C.C.D.S., Poli-
cia de Transit, Policia Local i
Guardia Civil.

Petanca

Buix6

El C.P. Unió de Sóller, el més
ferme candidat al tito! de la Lliga
d'Honor, amb el planter de
jugadors de més qualitat de la
competició, inclosos els actuals
Campions d'Espanya, veu com,
a cada jornada que passa,
perd el tren de la Higa.

Dues jornades consecutives
sense guanyar i es veuen des-
penjats dels primers llocs que
fins a les hores ocupaven. Els
mals resultats aconseguits darre-
rament pel Puente i l'Unió, estan
fent que el Brasilia, amb tota
justicia, s'hagui convertit, sal-
vant un autèntic desastre, amb
el que sera el Campió al fina-
litzar la Lliga.

Un Brasilia que havia tingut
un començament no molt fort,

malgrat guanyés tots els partits, a

el feia passant molta pena, i sem-
pre per la mínima diferència.
Ara bé, sumava punts cada set-
mana i es monté invicte en el
que duim de Higa.

Irregular comportament dels
nostres equips a la darrera jor-
nada de Higa disputada. A la
maxima categoria l'Unió perdé
el segon partit seguit en el que
duim de Lliga. Ho va fer a les
pistes del C.P. Unió d'Inca. El
C.P. Sóller, que encara no ha
sumat cap punt, va haver d'ajor-
nar el partit, per la pluja, a la
darrera ronda, amb el marca-
dor 3 a 3.

A Segona Categoria, el
Belles Pistes, corn sempre, és a
dir guanyant, en un encontre
jugat molt serias, per no tenir
sorpresa, es desfé del C.P. Ca

s'Arrocer. Es manlé en el lide-
rat, i va imbatut, igualment que
l'Ingeniero Ill.

El Belles Pistes de Tercera,
igual que els de segona, és a
dir, cap dret cap al Títol, des-
prés de guanyar a domicili al
segon classificat, el UDYR.

Les al.lotes de l'Unió de
Sóller, guanyadores del C.P.
s'Indioteria, amb tan sols una
derrota amb el que duim de Lliga,
estan emparellades amb un
grup de quatre equips, empa-
tats a vuit punts, encapçalant la
classificació.

Resultats
Lliga d'Honor:
Sóller - Arenal (ajornat per la
pluja, amb el marcador 3-3,
a falta d'una ronda).
Unió d'Inca 7 - Unió Saler 2
Primera B:
Unió de Sóller 3 - Es Fortí 6
Segona C:
Belles Pistes 6 - Ca s'Arrocer
3
Tercera A:
UDYR 3 - Belles Pistes 6
Femenines Segona B:
Unió de Sóller 6 - S'Indioteria

L' Unió s'allunya del Títol



Barcelona-92, amigos
para siempre (1)

Cuando acabo de finalizar mi carrera pedestre, la
Cursa Popular Ciutat de Sóller, todavia
sudoroso, tropiezo con mi buen amigo Joan Oliver
que, como de de costumbre, solicita mi colaboración
para que le redacte un artículo hablando de los
Juegos Olímpicos de Barcelona-92.

Un poco más tarde, casi dos meses después,
empiezo a redactarlo, a pesar de que todavia no
tenga aún la experiencia asimilada, esperaba que el
tiempo ya me hubiera aclarado mis ideas.

Por otra parte también me da miedo escribir.
Recuerdo tociavia mis artículos sobre la Maratón
de Nueva York, que a tantas personas estimularon
a seguir mi misma experiencia. ¿Pasará ahora
exactamente igual?

He podido estar en dos Olimpiadas integrado en
un equipo, lo que me ha permitido vivir el ambiente
"in situ'. Si en Seul la participación fue poco
afortunada, por los resultados deportivos, no puedo
decir lo mismo de Barcelona, ya que el éxito
sorprendió hasta a la propia empresa.

Teo Cabanes
(Médico Equipo Ciclista

Olímpico Español) 

Creación del
A.D.0.-92

Comenzaremos por el prin-
cipio, remontándonos al mes de
Setiembre de 1988, una vez
finalizada la Olimpiada de
Seul, momento en el que inten-
tando mejorar los resultados
deportivos de cara a Barcelo-
na-92, se organiza el A.D.O.
(Asociación de Deportes Olím-
picos), cuya finalidad es con-
trolar, asesorar y financiar los
programas de coda federación
de los diferentes deportes Olím-
picos.

Significava esto que cada
deporte podria disponer de
unos presupuestos que les per-
miti rian contratar más técnicos,
mejorar el material, etc...

Afortunadamente las Olim-
piadas se disputan cada cua-
tro años, y los años previos a

Barcelona-92 nos sirvieron para
conjuntar el equipo, tanto de
técnicos como de corredores.
Fueron unos años clave donde
fuimos aprendiendo, sobre todo
más de los fracasos que de las
victorias, todo lo necesario para
encarrillar el último año.

Moreno la
gran esperanza

Nuestra esperanza era
un hombre: MORENO. Todo
prácticamente se habla orien-
tado en su persona, si bien tam-
bién se trabajó con el resto de
corredores, a los que en ningún
momento les faltó nada.

El éxito lo hablamos reco-
gido el año anterior, cuando
Moreno se proclamaba, contra
todo pronóstico, Campeón del
Mundo en Sttugart.

Esto hizó subir su cotización
de cara a Barcelona -92.

De estos años previos con-
servo todavia muchos recuerdos,
tanto buenos como malos, espe-
cialmente de todos aquellos
corredores a los que la compe-
tición les fue eliminando sus posi-
bilidades de llegar al tramo final.

El cronómetro,
pez imparcial

La forma de seleccionar en
el ciclismo en pista tiene un juez
imparcial, que no es otro que
el cronómetro. En un deporte
en el que no existe una más-
cara que permita al corredor
esconderse en el fracaso. En esta
especialidad el corredor está
siempre a la vista del público
y su esfuerzo al alcance de la
vista de cualquiera de los allí
presentes.
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A tres bandes
Guillem Ferrer

Bernat

Qualque pic neixerà el dia
per sa !lista començar
per poder jugar a billar;
de tres bandes es farà
i tots hem de procurar
tenir fe i valentia.

Són dos per jugar a billar;
un sempre perd la partida;
riu, però no té alegria;
en tot s'ha de conformar
perquè en coses de jugar
qualque pic no és el seu dia.

Sabem que en Joan Sacies
ell es s'organitzador;
ho fa del més millar;
sempre ha tingut bon humor
a tots desitja bon dia
i fora por i manies:
tots volem fer campions.

Els que s'inscriuran per jugar
no han de tornar enrera
perquè d'aquesta manera
perdem s'honor des billar.

Col.laboració

Automobilisme
Joan

Definitivamenttindrem XII
Pujada al Puig Major. Es
solucionaren en principi part
dels problemes econòmics, i
la Federació no aprovà
el sol.licitat camvi de
dades.

La Pujada es disputara,
així corn estava previst en un
principi, els dies 14 i 15 de
novembre, amb bastantes
novetats damunt la darrera
edició.

Per normes de seguretat,
i seguint consells de la Fede-
ració Espanyola d'Automo-
bilisme s'escurçarà bastant
el recorregut, acabant pas-
sat el creuer de Fornalutx,
abans d'arribar a la famosa
Volta de la Pella (qm.
46'900).

Els motius pel camvi són
ben clars. La part d'alt del
recorregut és la més rápida
i més perillosa pel que s exi-
geixen unes determinades
normes de seguretat (més
ambulàncies U.V.I. amb els

corresponents metges i 1
helicòpter, entre altres coses),
amb les que actualment

l'organització no es pot
enfrontar, per manca ,cle
temps i de mitjans econòmics.

Un altre dels camvis és que
el diumenge es fara una puja-
da d'entrenaments, i dues
competitives sumant -se el
temps de les dues puja-
des per fer la classifi-
cació general, guanyant
el millor. Aixe, es degut a
les normes de la Federació
Espanyola, ¡a que el reco-
rregut no arriba als 6 quilò-
metres.

El dissabte, com de cos-
turn, es faran dues pujades
d'entrenament.

Han confirmat ja la seva
presència a la cursa un total
de 4 barquetes i tres turis-
mes peninsulars, entre els que
destaquen l'actual Cam pió
d'Espanya, el guanyador de
la darrera edició Lluís  Ma r-
ti nez, en Xavi Riera i
en Vinyes junior.

A pesar de la reducció del
quilometratge la oroya está
despertant l'interès de tota
l'ofició, ja que a ella es pot
decidir perfectament el Carn-
pionat Nacional.

[J'As Martinez, guanyador de la darrera edició, ha confirmat ja la
seva participació.

La Federació no autoritzei el camvi de dades. 

La pujada al Puig Major,
definitivament per dia 14 i
15 de Novembre.

PETITS ANUNCIS

RECEPCIO DE
PUBLICITAT per al "Dia-
rio de Mallorca":
esqueles, publicitat en
general, classificats,
etc. Telefonau al
63.14.62

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

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

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

SE VENDEN futbo-
lín y billar americano
en buen estado. Telf.
63 12 05.

GRAN Y ESPEC-
TACULAR APARTA-
MENTO en Puerto de
Sóller. Primera Línea.
Calidad: super lujo.
Muy completo. Precio
reducido. Urge ven-
der. Tel 63 28 51.

ES VEN casa a

l'horta de Biniaraix:
dues habitacions, sala-
menjador, bany corn-
plet, obra nova, 500
m2. de terreny, garat-
ge i barbacoa. Tel. 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 3653.

SE VENDEN nichos

nueva construcción.
Telf. 63 10 53.

ES DONEN clas-
ses de repàs EGB totes
les assignatures i BUP
Matematiques, Física
i Química. Telf. 63 32
16 ¡63 1398.

SE VENDE Ford
Fiesta 1100 PM-0.
Precio: 125.000 ptas.
Telf. 63 16 80.

SE ALQUILAN pisos
en Sóller y Puerto de
Sóller. Telf. 63 26 08.

S'OFEREIX al.lota
de 21 anys annb el títol
d'Auxiliar per fer fei-
nes els capvespres.
Demanau per Paula.
Telf. 63 04 43.

SE ALQUILA primer
piso en calle Serra, 12.
Telf. 63 39 68. Prefe-
riblemente tardes.



Circulació

Els carrers Romaguera, Noguerar i Santa Teresa seran els més afectats 

L'equip de govern prepara
noves modificacions per
millorar el trànsit

Redacció

La junta directiva de l'Asso-
ciació de Pares de l'Institut de
Batxillerat "Guillem Colom"
sortí renovada quasi íntegra-
ment, després de l'assemblea
de pares celebrada dimarts
d'aquesta setmana. A excep-
ció del vice-president, la resta
de membres ocuparan el càrrec

per primera vegada, ja que
els directius anteriors cessen
perquè els seus fills han dei-
xat de pertànyer al centre.

Junta directiva

Al llarg de l'assemblea
resulta elegit per aclamació
l'únic candidat a ocupar el
càrrec de president: Ramon
Jaume Oliver, que també ha
estat president de l'Associació
de Pares dels Sagrats Cors.
Ramon Jaume presidirá l'Asso-
ciació per un període estatu-
tari de tres anys i substitueix
a la fins ara presidenta Aina
de la Peña.

Després de les votacions,
la junta directiva queda cons-
tituida pels pares següents:

President: Ramon Jaume
Oliver.

Vice-president: Bartomeu
Ozones.

Secretari: Josep Lluís

Forteza.
Tresorer: Marcel.lí

Rullan.
Vice-tresorer: Dina Salo-

mon.
Vocals: Un representant

per cada un dels deu cursos.

Els reptes

La nova directiva té al
davant molts reptes i haurei
d'adoptar una sèrie de decis-
sions força importants, de les
quals dependrà en bona part
el futur educatiu de la nostra
comarca.

Els temes als que haurà de
fer front de forma més o menys
immediata són l'elecció del
Consell Escolar, la reforma de
les ensenyances mitges, la uni-
ficació dels centres de BUP i
d'FP, la construcció del tercer
edifici de l'Institut i el Ilança-
ment definitiu de la Coordi-
nadora d'APA's.

Renovació total a la directiva
de l'Associació de Pares de
lInstitut "Guillem Colom"

Educació

Dormitorios
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Redacció

Segons ha pogut saber Veu
de Sóller, l'equip de govern muni-
cipal esta preparant noves mesu-
res desti nades a modificar la cir-
culació de vehicles per alguns
carrers. Aquestes modificacions
van dirigides a intentar millorar
els punts més conflictius que s'han
generat o que havien quedat pen-
dents a la Reforma Circulatòria
que es dugué a terme l'any pas-
sat.

Canvis projectats
Les modificacions més impor-

tants que es preveu realitzar són
les següents:

Canvi del sentit de circula-
ció del carrer de la Roma-
guera. En el tram estret, només
es podre] circular des de la via
del tramvia en direcció al carrer

Organitzades per la Jefatura
general de Tràfec de les Balears
i l'Ajuntament de Ciutat,  comença-
ran la propera setmana les Jor-
nades nacionals d'Educació Vial,
que aplegaran especialistes en la
materia de totes les comunitats de
l'estat. Les Jornades es celebra-
ran al centre de Can Tapara de
Palma, des del dijous fins al dis-
sabte.

La representació de la Comu-
nitat Balear l'ostentaran els res-
ponsables d'Educació Vial de
Sóller, amb el sergent Miguel
Ouetglas al front. També hi
seran presents els policies Juanjo

de la Mar, tal com estava abans.
Sentit únic de circulació al

correr del Noguerar, que sera
de direcció única des del carrer
Prosperitat fins al de la Mar.

Sentit únic de circulació al
correr de Santa Teresa, que
sera només ascendent des del
carrer de la Lluna fins al del Bisbe
Colom.

Millorar el trànsit
Amb aquestes mesures es pre-

tén descongestionar una part del
carrer de la Romaguera, en el
tram comprès entre el carrer de
la Mar i la via del tramvia, que
ara està sobre-saturat per esser
rúnica via d'accés al centre des
de les barriades de la Gran Via
i de l'Horta. També s'intenta pro-
porcionar una major fluidesa i
seguretat als carrers del Nogue-
rar i de Santa Teresa, perillosos

Ponència

El sergent Quetglas presentara
a les Jornades una comunicada
elaborada per ell mateix, amb la
col.laboració gràfica de Joan
Sastre, sota el títol "Viaja en tran-
vio y en tren". L'objectiu d'aques-
ta ponència és el d'ensenyar als
infants les normes de comporta-
ment que cal observar quan es
viatja en tren o en tramvia, amb
la finalitat de reduir el nombre
d'accidents que es produeixen amb
la intervenció d'aquest medi de
transport.

ara a causa del doble sentit de
circulació que suporten.

Aquestes modificacions estan
pendents de l'acord definitiu de
la Comissió de Govern, però
s'espera que es facin efectives
en un breu termini. El PSOE havia
sol.licitat la convocatòria d'un
ple extraordinari per debatre la
Reforma Circulatòria aplicada
ara fa un any, però mai s'ha
arribat a celebrar.

Sóller representa a les Balears

Comencen a Palma les
Jornades nacionals
d'Educació Vial

Redacció 	Vives, Manuel Bautista, Bartomeu
Colom i Miguel Castelo.




