
La seva arribada és imminent

Vàries families
básnies seran
acollides a
Sóller

L'Associació d'Ajuda a la Infancia ia la
Familia (AlF) reuní el dilluns d'aquesta
setmana en els seus locals de Ciutat una
delegació del grup d'Acció Social de la
parròquia de Sóller. El motiu de la reunió era
la de donar a conèixer les darreres noticies
als voltants de la vinguda d'infants iugoslaus
a Mallorca, on seran allotjats provisionalment
mentre duri la guerra civil que commociona
aquell pass.

Redacció

A l'espera de les pos-
sibles novetats que es pro-
dueixin, l'AIF informa els
sollerics de les modifica-
cions introduïdes pel
Comitè Espanyol d'Ajuda
al Refugiat (CEAR), en el
sentit que els infants ven-
dran acompanyats de les
seves famílies i d'alguns
professors. Aquesta mesu-
ra s'ha adoptat per tal d'e-
vitar majors traumes als
infants a causa de la sepa-
rada. Cal tenir en compte
que es tracta d'al.lots
menors de tretze anys, per-
qué els de 14 i 15 anys es
troben mobilitzats.

A Sóller i a Ciutat

Així, ida, sembla que
arribaran a Mallorca unes
60 families per un perío-
de improrrogable de sis
mesos, que seran allotja-
des a Sóller i a Ciutat. Tot
i que encara es desconeix
exactament la data, s'es-

pera que la seva arribada
sigui imminent. També es
desconeix guantes d'a-
questes families vendrdn a
Sóller.

Els primers dies seran
allotjats a un hotel de Ciu-
tat, on se'ls farà una revi-
sió médica i se'ls propor-
cionaran vestits, i després
seran traslladats als aco-
lliments respectius.

Vivendes i aliments

Pel que fa a la nostra
ciutat, Acció Social ha
aconseguit cinc vivendes
buides habitables, entre
cases i apartaments, tant
a Sóller corn al Port, amb
capacitat suficient per allot-
jar 23 persones. També han
aconseguit acolliment per
altres 1 4 persones a viven-
des particulars. La solida-
ritat dels sollerics s'ha mani-
festat igualment a través
d'ajut econòmic, mobilia-
ri i aliments gratuïts per a
les families basnies.

Cicloturisme

La Baixada a Sóller, una festa
La Baixada a Saler es convertí de nou en

l'auténtica festa del Ciclisme Illenc, a la que
es tomba l'històric récord de 150 inscrits.

- Cent setanta-un cicloturistes de totes les

edats, es concentraren a Valldemossa per
iniciar l'agradable matinal esportiva.

Amplia informació a plana 11.

Veu de Sólle
sorteja unci
Enciclopédi

entre els lector
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Comencen
cursets de cuina,
de jardineria i
de tastadors
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Redacció

El president de la Federada
d'Associacions de Pares d'Alumnes

de Balears (FAPA), José Luis
Aparicio, es reuní el passat dijous
amb els pares i representants de les
APA's de Saler, per tal de donar-los

a conèixer el calendari i les dates de
celebració d'eleccions als Consells

Escolars.
En el transcurs de la trobada, que

compta amb la participació de més

de setanta pares, el dirigent de FAPA
comenta aspectes tals corn la
composició i el funcionament dels
Consells Escolars, així corn les
seves competéncies. També explica
el contingut i els objectius de la
LOGSE i la finalitat dels projectes
educatius de cada centre, aixi corn
la necessitat i la importancia de les
programacions anuals per tal de
complir els objectius d'aquests
projectes.
(Passa a plana 4)
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Educació

Entre ahir i avui se renoven
els Consells Escolars de Sóller

Lluís Martínez,
guanyador de la
"Pujada al Puig

Major"
(Inf. plana 12)

Dia 26, a Ciutat,
manifestació
contra la Llei

d'Espais
Naturals

El segon vial de
la Platja den
Repic val 143

milions



Molta Palla i Poc Bessó
Es Pages.

SEMBLA
MENTIDA

L'èxit de la baixada ciclista de Valldemossa a Sóller.
Que Déu dóna faves a n'el que no té barram o el té

corcat.
L'amabilitat dels dentistes. Quan hi vas, sempre que-

des amb la boca oberta.
Que en Bielet ja tengui la teórica.
Que, segons n'Amador Castañer, en Joan "10" fes un

forat negre de "10" milions.
Que això sigui una cosa ben normal. El que no seria

normal és que fos de nou o d'onze milions.
La veritat absoluta: "Ora pro nobis"
Que de tots els nacionalistes sollerics que sempre s'es-

tan solidaritzant amb el tercer món, no n'hi hagi, que jo
sàpiga, ni un que vulgui algún ninet iugoslau a ca-seva.

Efectivament, predicau amb l'exemple.
El divertit que va esser la "Palla i bessó" de la setma-

na passada.
Que si feis bonda en tornarem posar més un altre dia.
Que esperam que prengueu part en els sortejos que

anam a comer-Icor a partir de l'edició d'avui.
Que vos enviï una forta besada i me'n vaig a dormir.

Bona nit.

Vacacions
extres

No ho dic jo. Ho va dir la batlessa o l'entrevista que
publica Veu de Sóller: "El secretari em va demanar que
no volia vacacions a canvi de poder lliurar el dilluns, i
això és tot el temps que manca a la feina".

No té cap /Del de pardal el senyor Pérez Ramos, eh?:
ha canviat 30 dies de vacances anuals per 52 dilluns lliu-
res! ! !

Senyora Alcover, me digui on he de fer firmar el meu
marit perquè tengui 20 dies extres de vacances... Ja m'a-
gradaria, ja! I si l'ha de menester a qualsevol hora, també
el trobarà al meu marit, tant si es de dia corn de nit.

Perdoni la impertinencia pera Ii voldria fer una pre-
gunta, senyora batlessa: aquestes vacacions extres del
senyor Pérez Ramos, les pagam els sollerics o les paga
vostè de la seva butxaca?

Elisenda de Brusca

Antologia

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

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

AVDA. ASTURIAS, 4 A. APARTADO 2 - SOLLER (MALLORCA)
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_ _ Ko. _ _
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Abandonament
Obres

públiques
Aquesta setmana hem rebut una Ilarga tele-

fonada d'un lector que, per la veu, semblava
molt decebut del funcionament del nostre Ajun-
tament:

"Voldria fer una queixa, perquè trob que
el poble de Sóller este, bastant abandonat.

En primer lloc, denunciar que una farola
davant can Moda de l'Horta fa molta estona
que esta espenyada i molt ben situada per
caure.

En segons lloc, que el port este, bastant brut.
Les serpentines de les festes de sant Pere enca-
ra pengen per devers el Supermercat. Una tapa-
dora que hi ha anant al moll, davant el bar
Miguel, este] fantàsticament col.locada perquè
qua/cú hi treveli o perqué els turistes se 'n duguin
una bona foto de lo que es un poble abon-
donat.

Trob que hi ha molt de passotisme. Jo no
sé que en pensa la batlessa: per qué no fa una
volta pel poble i ago fa qualque decissió per
reparar la bona imatge perduda? Ara tots estan
contents perque el túnel s'acaba, pera jo estic
empegueit- de ser solleric! !".

* * *

Una dona que viu anant al cementen, al
carrer Pau Noguera, ens telefona bastant
empipada:

"Quan posaren l'aigua potable i el clava-
gueram de Bin iaraix, el batle Joan Arbona anà
de casa en casa explicant cam farien les obres,
quan podríem empalmar i qué costaria a cada
un. Ara han de tancar el nostre correr per posar
l'aigua potable, i els veYnats ho hem sabut per
un paper aferrat o un cantó. Ningú ens ha
donat cap explicació, ni sabem si podrem con-
nectar a la xarxa general, ni que ens costare].
Este, vist que amb el canvi de batle hi hem per-
dut molt!!".

Gloses

N'hi ha
que neixen
amb sort

ACEF

Vaig néixer dins sa miseria
a casa de treballador;
viure ha estat mon professor,
fent feina he après el rosari:
que no hi ha gaire empresari
que estimi es treballador.

Jo no he tingut es do
dels doblers fer-me perfecte;
no he pogut esser arquitecte
ni pintor, ni decorador.

Molt m'haguera agradat
tenir doblers i no vergonya
i que es Setmanaris de Sóller
a mi m'haguessin alabat.

Ara qualcun de bufardo
presum de lo que no ha suat;
si hagués nascut desamparat
no hagués estat contractat
ni per fermar yergues de paraigo.

Si molts mirassin es retrato
dels seus avantpassats
quedarien escarrufats:
per tenir doblers arraconats
menjaven pells de moniato!

A sa Veu
Caries Castanyer

A sa Veu hi ha un censor
que es mira tot quan hi posa;
per alleugerir la glosa
n'hi ha tallat un regló.

No sé si té cap raó
per fer-hi aquesta eixermada;
si per espai l'ha acursada
no li ha fet cap favor.

Se precisan
asesores sin

experiencia para
cubrir puestos de
trabajo en Sóller.
Elevados ingresos.

(C. M.)
Interesados

presentarse en
Pl. Constitución

n° 3-1° izq.
Horario

de 10 a 12 h.



Sobre el camí de ?Meta

Dues passes endavant, una endarrera (*)
La Llei d'Espais Naturals (LEN) aprovada pel Parlament Balear la pas-

sada legislatura va posar fi a una etapa de la nostra història marcada per
les batalles constants entre el moviment ecologista i algunes promotores
urbanístiques per presservar o edificar alguns espais naturals que havien
escapat del primer boom de la construcció: Sa Dragonera, Es Trenc, S'Al-
bufera, Sa Canova, Capocorb o Mondragó són topònims que han quedat
per recordar una Iluita col.lectiva i desordenada, incapaç de frenar el desor-
dre que imposava la lógica de les inversions, mancades d'unes Directrius
d'Orclenació del Territori que harmonitzassin el creixement i la conserva-
ció del patrimoni comú.

La Llei d'Espais Naturals no organitzava el territori de les Balears, no
ens permetia saber QUE podíem fer i ON podíem fer-ho, però almanco deli-
mitaya els espais on NO podíem fer determinades construccions, almanco
presservava una part substancial del nostre paisatge. No era la terra de
Canaan, però era una passa endavant en la travessa del desert.

Ara, el Parlament balear, a instàncies del grup PP-UM, ha iniciat els trà-
mits per modificar aquella  llei. Els arguments de la majoria són ben
el text vigent de la LEN presenta unes equivocacions, uns errors 9ue s'han
de subsanar per no perjudicar interessos legítims. Seria necessari estar-hi
d'acord si els deiputats del PP-UM haguessin explicat, un per un, els errors
que han detectat a la LEN i si justificassin cadascun dels retas que pro-
posen.

No ho han fet, i abcci ha obert la veda de les sospites. L'experiència ens
fa veure interessos particularment inconfessables darrera cada quartera-
da usurpada a la natura, darrera cada paisatge furtat a les generacions
futures. Més quan el text presentat pel PP-UM és particularment impre-
sentable, amb errors que delaten presses i amb uns mapes indesxifrables
que fan impossible el debat. En alguns casos, els retas són tan grans que
just els explica la demagògia o la venjança.

Silo LEN ha de reformar-se és necessari el consens. L'Ordenació del Terri-
tori no pot ser moneda de canvi, no pot estar en mans de trànsfugues ni
pot ser imposada per les majories. No podem malbaratar els mapes cada
quatre anys en funció dels resultats electorals. La seguretat jurídica dema-
na estabilitat.

Després de nou anys d'autonomia encara no tenim aprovades unes Direc-
trius d'Ordenació del Territori previstes a la Llei. El present i el futur són
plens d'incertesa. Terra i ciutadans cohabiten sense cap llei que els empa-
ri. Mai no sabem qué passarà denla. La LEN va ser una passa endavant.
Ara no hauriem de tornar a Egipte.

(*) Editorial conjunta de les publicacions de Premsa Forana de Mallor-
ca.

Reflexions d'un ex-Batle

A la barriada de ralqueria del Comte

A sa padrina Barbera
Dia quatre de novembre
fou un dia especial
perquè sa nostra padrina
complí noranta-cinc anys.

Al voltant d'una bona taula
I reunits amb alegria
Festejàrem a Na Paula,
ella be s'ho mereixia.

A sa nostra padrineta
tots li volem desitjar
que per molts anys amb ella
junts ho poguem celebrar.

Els néts
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ley del lector La nostra veu   

Senyor Director:
Voldria fer un comentari en

relació a un article aparegut al
número 179, segons el qual la
Comissi;o de Govern municipal
proposa asfaltar el camí de si-
lleta, entenent que tothom ha de
poder circular lliurement per
aquest camí sense trobar cap
trava.

La Comissió de Govern s'e-
rra de mig a mig al dir que el
camí de silleta esta tancat al
públic. S'hi pot accedir a peu i
fins i tot en motos. El que passa
es que hi ha molta gent que ha
píes aquella zona com una
comuna, i el que fan es empor-
tar-se tot el que poden: llenya,

olives per salar, xots, no obli-
dant tampoc les malifetes de tota
mena.

Si hi ha un rètol que prohi-
beix el pas és per si, com passa
molt sovint, algú del redol deixa
la barrera oberta i que, així, cap
estrany no quedi engabiat, com
ha passat més de dos pics.

Jaume, pots dir també al teu
amic el Pagés que si la Conse

-ller a d'Agricultura empra els
doblers, com és aquest cas, per
asfaltar camins i que això supo-
si anar contra els propis page-
sos, podem aplegar tant nosal-
tres, els pagesos, com la Con-
selleria.

En Pere

Aquesta vegada la meya
preocupació ve donada pel
retràs que ha ocasionat en mol-
tíssimes de qüestions de la vida
municipal la moció de censura
que se'm va fer ara ja fa quasi
mig any. O pot ser a la ino-
perancia de l'actual equip de
govern el qual té completa-
ment oblidades les necessitats
de les barriades.

Zona verda

Em referesc a la utilització
del solar del Molí de Can
Negre (veïnat del Bar Moli-
no), com a parc infantil. La
intenció de comprar el solar
fou la d'aprofitar-lo totd'una
per convertir-lo en un lloc per-
qué la gent hi pogués estar i
els al.lots jugar-hi. Per fer-ho,
s'havia de redactar un pro-
jecte que contemplas la pro-
tecció del torrent, l'adequa-

ció de les pendents i la pro-
tecció i posterior restauració
del molí del qual encara hi ha
el forat per a la roda. La redac-
ció del projecte la vaig enca-
rregar als serveis tècnics muni-
cipals. I en aquesta situació
ho deixàrem.

Pera, ha passat mig any i
la cosa no pareix que avan-
ci gens. Els batzers i les mates
comencen a tornar créixer,
tapant ja les baranes que la
brigada hi va deixar per pro-
tegir, del forat del salt d'ai-
gua que hi ha al mig del solar,
al qui s'hi atracas. Les pedres
de l'antiga casa del molí,
afortunadament, les vàrem
retirar a temps amb la finali-
tat de ser utilitzades a altres
obres que faci l'ajuntament.
Pera el solar roman igual de
descuidat que abans. El preu
que pagàrem pel solar esta-
va condicionat a la utilització

reipida del solar per aquesta
finalitat. Si no se'n fa res, sí
que seran un doblers perduts.

Qué pensau fer?

Per tant, la pregunta d'a-
questa °cosió que faig a la
batlessa es: qué pensau fer
amb el solar del Molí de Can
Negre? La meya suggeréncia
i prec és que l'utilitzeu, i aviat,
per a la finalitat pel qual fou
comprat. Així ho desig i
deman, i crec que els veinats
d'aquella zona segur que hi
voldran veure un parc infan-
til en lloc d'un niu de rates.

Esperem que s'arregli.

JOAN MIQUEL
ARBONA MAS

Ex-batle de Sóller pel
PSM-Nacionalistes

de Mallorca



Els representants deis Consells
Escolars s'elegeixen per un
període de dos anys

Els Centres Escolars de la comarca renoven aquests dies la seva composició.

Veu de Sóller,
present a les
escoles de Ciutat

Redacció

Corn ¡a férem el curs
escolar passat, la redac-
ció de Veu de Sóller esta ra,
també enguany, mostrant
la nostra tasca a les esco-
les, tant de Sóller corn de
Ciutat.

En aquesta ocasió hem
tornant a esser convidats
per l'escola de Can
Tapara, que depèn del
departament d'Obra
Social de "So Nostra" de
Balears, on ja hi rea-
litzarem, el mes de juny
d'aquest any, una con-
ferencia sobre la manera
d'analitzar un mitja de
comunicació i el seu con-
tingut.

Amb aquestes activitats
escolars, es pretén que els
alumnes aprenguin a fer
una analisi del mitja de
comunicació que veuen,
llegeixen o escolten, de
manera que puguin des-
triar la informació de l'o-

pinió, la línia editorial i
d'altres aspectes igual-
ment importants dels mit-
jans de comunicació.

Edició de revistes

La primera part sempre
es teórica, mentre que la
segona, a partir del curs
passat, es va fer també
practica: els mateixos
al.lots prepararen i corn-
pongueren uns fulls espe-
cials que publicarem el mes
de maig de totes les esco-
les. Ells mateixos redac-
taren els articles i, junta-
ment amb els maquetadors
del nostre Setmanari, en
compongueren les planes.

En vista de l'accepta,
ció que obtingué la tasca'
de l'any passat, enguany
tornarem realitzar aques-
ta activitat a les escoles
de Sóller i a tots aquells
centres escolars que vul-
guin comptar amb la nos-
tra col.laboració.

BUTLLETA DE PARTICIPACIO AL SORTEIG D'UN
DICCIONARI ENCICLOPEDIC ESPASA

NOM: 	

LLINATGES: 	

ADREÇA: 	

POBLACIO . 	

TELEFON: 	

Veu de Sóller                 
"SA NOSTRA"
CAIXA DE BALEARS            

Veu de Sóller, en col.laboració amb "Sa Nostra", Caixa de Balears, sor-
teja entre els seus lectors el nou Diccionari Enciclopèdic Espasa, valorat
en 180.000 pessetes.

Per participar en el sorteig, ompliu la butlleta adjunta, retallau-la per la I ínia
indicada i feis-la arribar a la nostra redacció (Carrer de Nostra Senyora de
Bon Any, número 1, tercer pis), 136 per correu o bé personalment a la bús-
tia instal.lada a la planta baixa.

El termini d'acceptacció de butlletes acaba el dia 4 de gener del 1993.
El sorteig es cel.lebrarà davant notari el dia 5 de gener del 1993.

COCINA SELECTA

Porto Mar
Restaurante

Abierto fines de semana.
Viernes noche, sábado y

domingo mediodía.

Bodas - Bautizos
Comuniones - Banquetes

"Déjenos acariciar
su paladar"
Teléfonos: 63 14 22

63 04 79
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Mitjans de cornunicació

Redacció

D'acord amb el calendari
establert pel Ministeri d'Educació
i Ciència, aquesta semana se reno-
ven els membres dels Consells Esco-
lars dels centres escolars.

Pel que fa a Sóller, els Con-
sells Escolars dels dos Instituts i
d'Es Puig estan con stitas per dotze

membres que són el director, el
cap d'estudis, quatre professors,
dos pares, dos alumnes, un repre-
sentant del personal no docent i
un de l'aiuntament, més el secre-
tari que no té vot. Les escoles con-
certades cornpten amb dos pares
més, i amb tres representants de
l'entitat titular del col.legi, en lloc
del delegat municipal.

Els nous Consells Escolars s'e-
legeixen per un període de dos
anys, i hauran d'estar formalment
constitifits abans del dilluns, 30
de novembre.

Eleccions

Segons el calendari, les elec-
cions als Consells Escolars de tots

els centres d'educació de l'estat,
tant d'EGB corn de BUP i d'FP, ja
sien públics o concertats, s'havien
de celebrar en el transcurs de la
present setmana o de la próxi-
ma.

Pel que foals centres de Sóller,
ahir di jous es celebraren les elec-
cions dels representants dels pares
d'Es Puig i dels pares i els pro-
fessors dels Instituts de BUP i d'FP.
Avui, divendres, esta previst que
surtin elegits la resta de repre-
sentants d'Es Puig i dels Instituts,
així corn tots els del col.legi S.
Vicenç de Paül. El darrer centre
que elegirá els seus representants
será el col.legi dels Sagrats Cors,
que ho farà el pròxim dimecres,
dia 25.



"Veu de Sóller  sorteja un Diccionari
Enciclopéclic Espasa entre els lectors

Redacció

Amb Púnica finalitat d'afavorir els nos-
tres lectors, Veu de Sóller inicia aques-
ta setmana una important campanya de
sortejos que esperam que serveixin per
incentivar totes aquelles persones que no
deixen de banda la cita setmanal amb
el nostre Setmanari.

Corn a primer regal, Veu de Sóller,
amb la col.laboració de la Caixa de Bale-
ars "Sa Nostra", ofereix la possibilitat
de guanyar el nou Diccionari Enci-
clopèdic Espasa, a la persona agra-
ciada en el sorteig que es realitzarà davant
notari el pròxim dia 5 de gener.

El Diccionari consta de 20 volums
enquadernats en semi pell i estampada
en or, 12.504 pagines impresses a tres
columnes, 18.000 il.lustracions a color
i 8.000 en blanc i negre, més de 22.000
biografies i més de 385.000 articles enci-
clopèclics.

Butlletes

Per poder participar en el sorteig, bas-
tara omplir amb les dades personals la
butlleta que s'adjunta a les planes del
Setmanari cada divendres a partir d'a-
vui i fins dia primer de gener del 1993.

Les butlletes es faran arribar en un

sobre tancat a la nostra redacció (Correr
de Nostra Senyora de Bon Any número
1, tercer), ja sia per correu o bé en per-
sona a la bústia que tenim instal.lada a
la planta baixa.

Cada participant podrà enviar totes
les paperetes que vulgui dins el mateix
sobre, ja que el seu contingut anirà a
parar dins una caixa precintada que només
sera oberta pel notari el dia del sorteig.

No tenim més que esperar que els
nostres esforços siguin corresposts amb
una nombrosa participada, i desitjar-vos
sort.

El nostre lema: "Afavorir els nostres
lectors".

Agricultura
Es completara amb un programa d'ensenyament a distancia

S'inicia el II curset d'anàlisi de la qualitat de l'oli

CRDhl
Ct)t-l'URAt..

.. . ....... Os.
* Espasa .. . .......

.......... 
Pts•

" *****"*. . 	 270 ptS.2.
Pis-

' de 1985

OPEDIC ESPASANOU DICCIONARI ENCIC

INVERTEIXI EN WLTURA PER A TOTA LA FAMÍLIA.
Amb traduccions a l'angl s, trancas, aleMany i italitt
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Després d'un ajornament sobre a les dates
previstes, a causa de la indisposició d'un dels
professors, començà aquesta setmana el II Curset
sobre Anàlisi Sensorial i de la qualitat de l'oli d'oliva,
que té per escenari les dependències de la
Cooperativa agrícola "San Bartolorné", i este]
organitzat per la Unió de Cooperatives Agra ries de
les Balears (UCABAL).

La
:onstructora
Je Platja
Nord,
presenta
suspensió de
paga ments

Redacció

Davant la pressió exercida
pels acreedors de la construc-
tora Mallorquina de Con-
tratas, dimarts passat va pre-
sentar suspensió de pagaments
I va paralitzar totes les obres
que tenia en funcionament.

Una de les obres que que-
den pendents són el polèmic
complex Platja Nord del
Port de Sóller, així corn la refor-
ma del mercat de Felanitx, el
clavegueram de Porto Colom,
els aparcaments subterranis
de la Placa Madrid de Palma
i diversos blocs d'apartaments.

Les dificultats econòmiques
de Mallorquina de Contratas
eren d'ampli coneixement
públic d'ença la quebra de l'em-
presa Mirarreyes, constructo-
ra del centre comercial Es Clot
d'Alcúdia.

Aixe, no obstant ha cridat
l'atenció aquesta suspensió de
pagaments ja que es preveia
la venda del 75 per cent de
les seves accions ben prest a
una companyia de nivell esta-
tal.

En els mitjans econòmics s'a-
punta que aquesta podria ser
una operació encaminada a
executar la venda amb més faci-
litats.

P.P.

Aquest curset es l'amplia-
ció d'aquell que es celebra a
finals del mes de juliol de l'any
passat i consta ole dues parts
diferenciades:

* La primera part correr()
per cornete d'Ignacio Burón
Rosario Garcia, professors

de Tecnologia dels Aliments de
l'Escala Técnica Superior d'En-
ginyers Agrònoms de Córdo-
va, ajudats per Manuel Medi-
na i Romualdo León, tas-
tadors del Patrimoni comarcal
Olivarer de Montara. Els pro-
fessors destinaran aquesta set-
mana a explicar el concepte
de qualitat i els mètodes per

mesurar i gestionar la qualitat
de l'oli, a exposar la forma corn
es fan les proves de tast, i a
realitzar practiques !peniques
de tast d'oli de diferents tipus
i qualitats.

* La segona part ser() impar-
tida pel professor Pedro León,
també cordovès, d'aquí a ,quin-
ze dies. León tractarà de la
forma corn es poden formar
tastadors de forma senzilla,
barta i ràpida, dels criteris per
a la reforma económica i ren-
dable de les tafones, i de la
manera d'obtenir i de conser-
var la máxima qualitat de l'oli.

Avaluació continua

Segons ha manifestat a Veu

de Sóller el professor Burón,
la principal novetat d'aquest
curs respecte a l'anterior és la
incorporació d'un mètode
de seguiment a distància
de l'aprenentatge dels alum-
nes. El métode consisteix en
facilitar unes mostres d'oli i uns
formularis que els alumnes hau-
ran de completar a ca-seva,
una vegada acabat el curset.
Aquests formularis seran reme-
sas per correu als professors,
que faran una avaluació con-
tinuada dels alumnes.

El senyor Burón ha explicat
que aquesta serà la primera
vegada que s'aplicarà aques-
ta experiencia al nostre país i
per aquest tipus de coneixe-
ments.

"SA NOSTRA"
CAMA DE BALEARS

Cultura en familia
Li oferim la millor oportunitat per a que tothom
pugui gaudir d'aquesta fantástica obra. Amb
unes condicions econòmiques que li permetin
estalviar-se el 57% sobre el preu de venda
dins el mercat, i una còmode forma de
pagament: 18 mensualitats de 2.985 ptes. i
una entrada inicial de 6.000 ptes.
Aprofiti d'aquesta oferta única, fent la seva
reserva personal ràpidament en les oficines
de "SA NOSTRA" Caixa de Balears.
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Redacció

Per a la contractació del projecte, s'ha
previst un pressupost aproximat de 67
milions de pessetes. Les ofertes hauran de
ser presentades abans del proper dia 3 de
desembre, i l'adjudicatari tendra un termi-
ni de deu mesos per redactar el projecte.

Túnel o superficie

Segons els estudis realitzats fins al
moment, la Conselleria s'inclina per la cons-
trucció d'un túnel d'uns 6.400 metres de
llargària, a causa del menor impacte
ambiental que comportaria aquesta solu-
ció, tot i que el seu cost seria més elevat
,que una tuberia en superficie.

Retall pressupostari

En el cas que els terminis prevists fossin
respectats, l'execució de les obres podria

ser adjudicada els primers mesos de l'any
1994.

No obstant això, fonts pròximes a la Junta
d'Aigües de Balears han expressat els seus
dubtes respecte al començament de les obres
durant el proper any, per la manca de par-
tida pressupostaria estatal l'any 93, ja que
el pressupost total ascendirà a uns sis mil
milions de pessetes.

Potabilitzadora

Davant la necessitat peremptòria d'ai-
gua potable que precisa la capital i les zones
turístiques dels voltants, agreujada per la
sequera que pateix Mallorca els darrers anys,
el responsable d'EMAYA ha revelat que el
consistori de Ciutat té en estudi un projec-
te de construcció d'una planta potabi-
litzadora d'aigua de la mar que vendria
a pal.liar parcialment la demanda.

FERRETERIA
Mallorca • Tel. 63-04-47

Calle Luna,12 Sóller

Veu de Sóller
Horari

d'atenció
directa:

dilluns,
dimarts

i dimecres
de 19 a 22 h.

Carrer
Bonany, 1, 3er.

dos
AVISO

INTERRUPCION DEL SUMINISTRO
Día 26 de Noviembre

de 1 a 5 horas
MOTIVO: MANTENIMIENTO

INSTALACIONES

* * *

AFECTA A LA ZONA de Pto. de Sóller,
La Playa, Huerta, Pont d'en Barona,
Son Angelats, C'an Tamany, Ses
Argiles y La Villalonga.

* * *

LO QUE SE HA PUESTO EN
CONOCIMIENTO DE LA DIRECCION

GENERAL DE INDUSTRIA.

•
i¡eit eakqe,

Vos ofereix un gran assortit amb:
esportives, botes de muntanya, pantuflas, sabates

CI. Sa Lluna, ng 74	 Tel. 63 28 74

ROSTIDOR DE LLENYA
PORCELLA

COSTELLES DE BOU
COSTELLES D'ANYELL

CONILLET TENDRE
TORRADA DE CARN
COSTELLES DE PORC

CONILL

Obert divendres, dissabte, diumente i festes

• •	 tirlib

Ciutat podria optar per una planta potabilitzadora

La redacció del projecte
d'aprofitament de la font de
sa Costera, a concurs

Segons aparegué al BOE de dia 29 d'octubre, la Direcció
General d'Obres Hidràuliques ha tret a concurs públic la

contractació de la redacció del projecte d'aprofitament de l'aigua
de la font de la Costera, que vessa anualment uns deu

hectemetres cúbics d'aigua a la mar.

El projecte d'aprofitament de l'aigua de la font de sa Costera per al
consum humà, sembla que duu camí de realitzar-se.



Miquel A. Bernat exposa a la pizzeria Tara
s.m.

En Miguel A. Bernat no és un desconegut
dins el mar) de la pintura pera tampoc no té
un nom consagrat amb un estil propi és, segon
ell mateix diu, un alumne de tot que está apre-
nent de tot aquells bons mestres que tenen qual-
que cosa haver de dir. Esta molt segur de tot
el que fa pera és, al mateix temps, una per-
sona molt humil.

Els treballs

Les obres exposades són un recull d'exer-
cicis fets a l'escola dels quals ell es sent prou
satisfet. Varen poder saber que está treballant
de valent per arribar a dominar totes les tèc-
niques possibles i així tenir una bona visió de
totes les corrents artístiques. Li agrada l'es-
cola on estudia perquè té molta llibertat d'ex-
pressió. Hi ha altres escoles, segons ell, on es
nota massa el segell i influència del mestre.
En les seves obres es veu un gran horitzó de
futur.

A Miguel A. Bernat li agrada l'escala on estudia perquè té malta Ilibertat
d'expressió.

La Policia Local disposarà
d'una furgoneta

G.M.

Els efectius de la Policia Local de Sóller disposaran prest
d'un nou vehicle per a realitzar la seva tasca.

Segons el regidor de presidència i governació, Barto-
meu Colom, el vehicle que més s'adapta a les necessitat
del cos de policia és una furgoneta.

El preu del nou vehicle és de 1.143.000 pessetes que
es pagaran d'una subvenció ¡a atorgada pel Consell Insu-
lar.

També s'hi destinaran les quantitats consignades per a
la reparació del vell vehicle Seat Ronda que, definitiva-
ment, ¡a és inservible i no s'hi realitzaran més inversions.

Bartomeu Colom té previst inicialment incloure als
pressuposts del 1993 la compra de noves motocicletes per
al parc de la Policia Local i més envant un nou cotxe.

"EL MASAJE
OW

PARA NINOS"
Conferencia coloquio,

dirigido por:
Angeles Tarradellas

(enfermera comadrona).
Sábado día 21 a las
4,30 h. en CENTRO

ALA D'OR
c/. Palou n 9 17-P-2 2

Telf. 63 30 91
Sóller

WEW
V[MKDRM

°a 633456

OONCERT

C-

amb mou de
sta2

U A

COei,V)
.22 - Yovemane, --19179 a, le,3 13'30
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El grup Nova Terra organitza
un Concurs de Betlems

La Defensora
Sollerense guanya la
placa 

Diumenge
s'atorga el
premi musical
"Miguel
Ballester
Serra"

Redacció

Després d'algunes clèca-
des d'absència del premi musi-
cal Miguel Ballester Serra,
aquest cap de setmana l'A-
juntament de Sóller el recupe-
ra amb l'organització de diver-
sos actes commemoratius.

La primera activitat consis-
teix en un concert protagonit-
zat pel violoncelista Miguel
Ballester Cruellas (fill de l'ho-
menatjat) i dos joves estu-
diants: Margalida Arbona
i Ramon Andreu. Sera dernei
dissabte a les 19 1 45 h. a l'Es-
glésia del Convent.

El diumenge a les 1230
h., a la Sala Magna de l'A-
juntament, s'entregará el recu-
perat premi Miguel Ballester
Serra i la placa amb el mateix
nom.

De moment sols es coneix
que la placa ha estat conce-
dida per la familia Ballester a
la Defensora Sollerense
que, durant molts anys, va
impulsar l'obra de la Lira
Sollerense.

El jurat del premi, la deci-
sió del qual es coneixerà diu-
menge, és format per la batles-
sa Isabel Alcover i per Mar-
galida Magraner, Miguel
Nadal, Miguel Colom i Miguel
Ballester.

Redacció

Amb el patrocini de La
Caixa i de Sa Nostra, el grup
de teatre Nova Terra orga-
nitza per aquestes festes de
Nadal un Concurs de Betlems,
dirigit tant als infants corn a
les persones majors.

El Jurat estarà compost per
Ramon Ripoll, Miguel Colom,
Zoilo Yakabi, Antoni Celia, un
representant de Nova Terra i
un altre de l'ajuntament. Per a
la puntuació dels Betlems, els
dies 19 i 20 de desembre el
jurat visitara els domicilis de

les persones interessades en
participar-hi. Es valorará tant
la qualitat artística corn l'arte-
sanal, així corn l'originalitat.
Els premis es donaran a conèi-
xer el dia dels Reis.

Inscripció

El concurs es divideix en tres
categories: Grups o Asso-
ciacions, Adults i Infants.
Tots els que hi vulguin partici-
par ho han de comunicar prè-
viament al telèfon 63 10 37 o
a la barberia de Joan Socies.

Venta de Coches 
a Precios Excepcionales

Seat Marbella GL
	

250.000 pts. 	 PM-AM
Ford Fiesta C
	

290.000 pts. 	 PM-AL
Ford Fiesta 1.1
	

310.000 pts. 	 PM-AM
Opel Corsa
	

310.000 pts.	 PM-AM

Informes: Telf. 63 28 00. Mañanas



Ramon Sacies Joaquim Alcover

El PSOE fa balan; del mig any del
DS i Independents, i afirma que no

s'ha avançat gens en aquest temps.

G.Mercé

La negativa de la batlessa Isabel Alco-
ver d'arribar a un acord amb els regi-
dors del PSOE per tal que poguessin ges-
tionar algunes àrees dins l'Ajuntament eli-
mina definitivament tota expectativa d'aug-
ment dels mitjans de col.laboració de l'o-
posició amb l'equip de govern.

Segons han explicat els regidors socia-
listes Ramon Socias i Jaume Colom
en roda de premsa, "la batlessa ens va
reunir la setmana passada al seu despatx
per comunicar-nos que, finalment, no des-
fija que nosaltres col.laborem amb el seu
grup (PP-UM) i amb els Independents en
les tasques municipals"

Les converses

Aquesta negativa es produeix després
de setmanes de converses esporadiques
entre PSOE i majoria governant i diver-
ses ofertes des de les dues parts.

Els regidors socialistes consideren corn
un fet molt greu aquesta negativa final de
la batlessa, i diuen que "foren precisa-

"Manca de
transparència"

G.M.

El grup municipal del PSOE critica una manca de
consideració de l'equip governant envers l'oposició.

Aquesta relació es manifesta en manca de trans-
parència de la política duita a terme a l'Ajuntament i
en la manca d'espais on la participada de l'oposició
sigui possible.

Segons el PSOE l'únic espai de què disposen san
les sessions plenàries ordinàries que, en ser trimestral,
resulten massa limitades.

Igualment es senten discriminats en les Comissions
Informatives algunes de les quals, afirmen, es convo-
quen a hores que, per motius laborals, no hi poden
assistir.

Els PSOE fa un balanç negatiu dels darrers sis mesos

Els socialistes qualifiquen de
"desgovern" la política de la
majoria governant
Quan es compleix el primer mig any del govern de l'equip d'Isabel Alcover, el grup municipal del

PSOE ha volgut valorar la política duita a terme durant aquest temps i l'ha qualificada de "molt
dolenta". Aquesta afirmació va ser feta pels regidors Ramon Socias i Jaume Colom en el transcurs
d'una roda de premsa en la qual el tercer regidor del PSOE, Xim Alcover, era absent per trobar-se

fora de Mallorca. La reflexió es fa en base als canvis ocorreguts en el transcurs dels darrers sis
mesos en els temes de máxima actualitat a l'Ajuntament.

G.M.

El balanç fet pels regi-
dors del PSOE de la gestió
de l'equip de govern que
actualment darla suport a
la batlessa Isabel Alcover
és nefasta, segons afirma-
ren en roda de premsa, i
sols es limiten a continuar
els projectes ja iniciats.

En un analisi a algunes
de les àrees municipals el
PSOE creu que no s'ha rea-
litzat una gestió correcta.

Centre Tercera Edat

Es el cas de l'Aula per a
la Tercera Edat. Ramon
Socias afirma que "fa sis
mesos /'inauguràrem i
només mancava conectar la
instal.lació elétrica a la
xarxa, canviar les portes i
instal.lar el mobiliari. Tan
sois s'han posat les portes,
i d'això fa uns dies."

Escorxador Municipal

També segons Socias
"les obres d'adaptació de
l'Escorxador a la normati-
va comunitària s'estan per-
llongant excessivament fins
al punt d'estar ¡a fora del
plac atorgat per la Comu-
nitatEconòrnica"i assenyala
que els costos s'han dispa-
rat excessivament.

Centre Sanitari

Segons el PSOE, malgrat
les obres d'ampliada van
a bon ritme, l'Ajuntament
no s'ha preoucupat del futur
dels treballadors interins
del Centre Sanitari que,
amb la conversió en Cen-
tre de Salut, podrien trobar-
se en una difícil situada.

Obres i Urbanisme

El fet que el Consell Insu-
lar hagi reclamat alguns
expedients sancionadors
d'infraccions urbanístiques

endarrerides denota, segons
els socialistes, que Parea no
és prou ágil.

Platja Nord

Socias i Colom conside-
ren curiós que es fonamen-
ti l'aixecament de la sus-
pensió cautelar de les obres
del complex Platja Nord en
un informe elaborat per un
catedràtic de Dret Canònic
que treballa amb el germà
del secretari de l'Ajuntament
de Sóller.

Cementen i Municipal

Les obres d'ampliada
encara no estan legalitza-
des i ja s'utilitzen. El plac
de legalització va acabar
fa alguns mesos.

Sóller '93

Segons el PSOE el pla
Sóller '93 se n'ha anat en
orris perquè la companyia
Arisa no creu ara viable el
projecte i l'equip governant
no en troba d'altres dispo-
sades a dur-lo endavant.

Túnel i crisi

L'oposició no considera
que el túnel, corn va mani-
festar la batlessa fa unes set-
manes, sigui una obra posi-
tiva per a la crisi a Sóller,
ans el contrari un mitja que
ens aproparà als grans cen-
tres comercials de Palma.

Secretar;

El PSOE critica que mai
no han vist el secretari des
de les 8 fins a les 15 h. a
l'Ajuntament i que, segons
la batlessa, no té vacances
a canvi de lliurar els dilluns:
"d'aquesta manera enlloc
de tenir 30 dies en té més
de 50".

PANADERIA y PASTELERIA

FRAU
Mona, 7— Teléfono 63 0132

SantJaume, 7— Teléfono 631286
FABRICA: Neta, 48- Ca'n Tabalet- Tel. 630651

ASASNOVAS
FRIGORIFICOS,c.o.

REFRIGERACION INDUSTRIAL, BOTELLEROS, VITRINAS,
ARMARIOS, CAFETERAS, COCINAS INDUSTRIALES, CÁMARAS
FRIGORIFICAS, AIRE ACONDICIONADO, SERVICIO TECNICO
POST-VENTA, INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO

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

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

TRANSPORT J. CASASNOVAS
GASOIL PER CALEFACCIÓ A DOMICILI

TEL. 63 14 62 i 63 03 87

TOT
PELL

Rebajas por
cierre

Prendas de
piel

Bajos Eden
Park Puerto
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La batlessa no accepta la
col.laboració del PSOE en la
gestió municipal

Després d'alguns contactes mantinguts entre regidors de l'equip de
govern municipal i representants del PSOE per tal d'arribar a un acord

de col.laboració en la gestió municipal, les converses han quedat
finalment trencades i s'evidencia que l'ajuda dels socialistes a la

majoria governant continuarei essent corn fins ara. Els membres del
PSOE han considerat aquesta decisió final corn un signe de debilitat del
pacte perquè la proposta inicial de col.laboració sorgí, segons les seves

pròpies declaracions, del sí del pacte de govern.

mentels Independents, membres del pacte,
qui ens hi havien convidat a participar en
la gestió municipal oferint-nos la pre-
sidència de dues comissions informatives;
i Ilavors ens diuen que no".

Promesa incumplida

També recorden que la batlessa  Isa-
bel Alcover demana en el mateix
moment d'investidura corn a substituta de
l'anterior batle la col.laboració de ropo-
sida que en aquesta ocasió no s'ha pogut
concretar.

El PSOE continua la seva crítica amb
la conclussió que la batlessa pot tenir poc
pes politic di ns el pacte, ¡a que "ella s'ha-
via manifestat favorable a l'acord". Igual-
ment els membres de l'oposició creuen
que aquestes diferències d'actuada san
un signe evident de debilitat del pacte.

Finalment el PSOE anuncia que des de
l'oposició continuara realitzant propostes
que es materialitzaran en mocions d'urgèn-

als plens ordinaris i en la tasca de
control a les diferents comissions infor-
matives.

L'oposició interpreta la
negativa com manca de
poder d'Isabel Alcover
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L'AJUNTAMENT INFORMA
Es comunica que a partir del dia 16 d'aquest mes de novembre (dilluns), estiran tan-

cats a; trànsit el carrer Pau Noguera i el tram comprès entre el carrer Sant Andreu i el
Cementiri, ateses les obres que hi ha previstes realitzar en aquesta zona.

Es creu que, tret d'anomalies, l'esmentat tancament será d'un mes. Indiscutiblement,
això representará molèsties als corresponents usuaris, pr la qual cosa, l'empresa adju-
dicatària de les obres procurará siguin les mínimes indispensables, demanant així la
col.laboració dels afectats.

LA BATLESSA



COMUNICAT PER A LA
DEFENSA DE LA LLEI
D'ESPAIS NATURALS

Davant les agressions que el Presi-
dent del Govern Balear, Gabriel Caiie-
Ilas, i el seu grup parlamentari PP-UM,
volen fer sobre els espais protegits per
la Llei d'Espais Naturals (LEN) que
s'aprovei en l'anterior legislatura al Par-
lament, els sotassignants, components de
la Plataforma per a al defensa de la LEN, Bunyola.
volem denunciar aquest intent evidant
d'afavorir interessos privats i així mateix
volem concienciar d'aquest fet a tota la
població de les nostres illes per a que
les futures generacions no hagin de plem-
yer la degradado dels pocs espais natu-
rals que ens queden.

18 h.: Concentració a l'estació del
tren de Sóller.

18,30 h.: Sortida cap a Ciutat en
tren (grata).

19 h.: Recollida de manifestants a

20 h.: Concentració de manifestants
a la placa d'Espanya de Ciutat.

23 h.: Tornada en tren cap a Bun-
yola i Sóller (també gratuït).

Convocam a tothom a ser informats
a la taula que es muntarà dissabte dia
21 a partir de les 10 h. a Placa, i a par-
ticipar a la Manifestació que tendrá
lloc dio 26 de novembre a Ciutat,
seguint el següent programa:

VOS Hl ESPERAM!!

Signants: AMICS DE L'ENTORN
G.O.B. - PSM Sóller- PSOE Sóller-Verds
Sóller.

Veu de Sóller 
PUNTS DE VENDA

Saler: Estanc de Plaça
Can Goda.
Can Pere Lluc.
Can Calatayud.
Calabruix.
Can Miguel Llauner.
Botiga Sa Creu.
Botica Ca no Marques.

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

Papelería Chachi.
Dos Amores.

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

Estanc Plaça Fleming.
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Serveis SocialsEL TEMPS

Un video sobre el
treball comunitari
amb els majors

La mar també es ressentí del vent pro-
vocant una certa maror de Mestral.

TEMPERATURES
Max. 216 dia 14
Min. 88 dia 13

Aquesta setmana
el fenomen meteo-
rolOgic més destacat

ha estat el vent de Mestral que el dimarts
bufe] amb certa intensitat.

PLUJA
04 litres dia 12
22 litres dia 15

Pel que fa a temperatures les maximes
han devallat degut a l'arribada del vent
de Mestral, les mínimes es mantenen si fa
no fa igual que els darrers dies.

Quant a les previssions sembla que de
moment no hi ha gaire canvis. Haurem
d'esperar a la setmana que ve per veure
si el temps canviara.

J.C.

El passat mes de
[uny, l'equip de pro-
fessionals que treballa
a l'àmbit dels Serveis
Socials de la nostra
vall, organitza una
excursió per l'illa a la
que hi participe] un ele-
vat nombre de persa-

nes malaltes i de la ter-
cera edat de la comar-
ca. En el transcurs d'a-
questa excursió, els
organitzadors aprofi-
taren per realitzar una
pel.lícula de video, fil-
mada per Miguel
Bernat, que han tito-
lat "Treball Comunita-
ri de la Tercera Edat".

Aquesta pel.lícula
ha estat presentada
recentment al Consell
de Centre Comarcal
del Consell Insular que
n'ha fet una valoració
molt positiva, fins el
punt que la presentara
com a model a les
altres comarques de
l'illa.

El vent, el fenomen més destacat

Estació de Sa Vinyassa
Joan Puiqserver 

J.S.

Tal com anunciarem a Pedida ante-
rior, el pròxim dijous dia 25 a migdia es
celebrara al local de les Escolapies una
conferència acompanyada de filmines
sobre les barreres arquitectòniques de
Saler, a càrrec de Josep Antoni
premi INSERSO 1991 per un projecte
d'accessibilitatal metro de Barcelona. Esta
previst que es desplaci a Saler, per assis-
tir a la conferència, un grup de 60 minusva-
lids de Ciutat.

Cap de setmana a Lloret
L'Associació de la Tercera Edat pre-

para una excursió de cap de setmana a
la localitat catalana de Uoret de Mar.
La sortida tendrá Iloc dissabte a migdia,
dia cinc de desembre, i la tornada dia
vuit horabaixa. Tres dies i tres nits de regal
a un preu de ganga que els interessats
poden reservar a can Cremat o al telè-
fon 63 27 55.

Montuirers de visita
Els associats de la Tercera Edat de

Montuïri, de la qual és president Rafel
Socias, també president de la Federada
d'Associacions de Mallorca, visitaren a
principis de mes la nostra ciutat. Després
de dinar al restaurant Es Canyís del port,
es traslladaren al Museu de Ciències Natu-
rals del camp den Prohom. Allá, el res-
ponsable Lluc Garcia els explica el con-
tingut del museu i la importancia de les
plantes i els fòssils que s'hi conserven. Els
montuirers partiren cap al seu lloc de residèn-
cia encantats per les atencions rebudes.
De matances

Pel proper dia 10 de desembre,
dijous, "So Nostra" de Bo/ears convida
els associats de Saler a l'excursió anual
de matances a la barbacoa "Sa Coya"
de Porto Cristo.

Es recorda també que les participa-
cions de loteria de Nadal pels asso-
ciats estan a la seva disposició els dimarts
• dijous a can Cremat.

Associació de la 3a. Edat

Conferència, viatge,
matances, loteria i
més coses

ANEM A
ESCOLA

AMB BICI!
C.C.D.S.

Ell volia viure dins un hort de Ilimoneres i tarongers de cara a les muntanyes 	

	

Ella també, però prop de la Plaga, de les escoles i de les botigues 	
El nin major és molt esportista, li agrada jugar a tennis i a futbol 	

La petita somniava amb una piscina i gespa per córrer	

	Ell es fixa molt en la qualitat dels materials i la feina ben feta 	
A ella l'encisa la comoditat de la calefacció i del gas centralitzat 	

La parella volia un aparcament individual, còmode i amb accés directe a la vivenda 	

	  i tots volien viure a SOLLER 	

	 ARA ESTAN ENCANTATS AMB EL PIS QUE S'HAN COMPRAT A CAS XICU.

COMPLEX RESIDENCIAL CAS XICU, apartaments, pisos i dúplex.
DEMANI INFORMACIO I VISITI PROXIMAMENT EL PIS PILOT.



El cicloturisme, esport relaxant i sense presses...

El lliurament de diplomes fou presidit per la Batllesa Isabel Alcover, i el Regidor d'Esports
Antoni Burgos

Veu esTorriva
20 de novembre del 1992 / Veu de Sóller

Cicloturisme
A pesar de coincidir
l'acte amb la Pujada
Automobilista 

Joan

A pesar de la coincidència
amb la celebració de la puja-
da automobilista més impor-
tant de les Balears, i amb la
marxa cicloturista de Calvià,
es tombaren tots els
rècords.

CENT SETANTA-UN
INSCRITS

Cent setanta-un inscrits,
entre els que es trobaven repre-
sentants de Petra, Porreres,
Valldemossa, Deià, Manacor,
Fornalutx, i de la quasi totali-

tat de col. lectius sollerics, varen
prendre la sortida a la  "Clàs-
sica" cicloturista més antiga
del Calendari Ciclista Balear,
tombantclarament el récord de
150 inscrits, aconseguit l'any
1990.

Primera concentració

La matinal començà pres-
tet. A les vuit del matí primera
concentrada davant l'Ajunta-
ment de Sóller, a on es traba-
ven instal.lats els vehicles de
l'organització.

Es començaren a pujar les
bicicletes als camions i fur-

Rècord de
pa rticipació

a la
Baixada a

Sóller
gonetes, sent acomodats els
esportistes dins els auto-
cars.

Alguns pujaren a
Valldemossa amb
bicicleta

Bastants, més valents, o
amb més entrenament, opta-
ren per fer el recorregut d'a-

nada a Valldemossa amb la
seva pròpia bicicleta, i els res-
tants amb cotxes particulars.

Segona concentració

A les nou comença la sego-
na concentrada a Valide-
mossa, davant el Res-
taurant Can Pedro, on s'e-
fectuaren les inscripcions,
davant un gran ambient de
festa, alegria, companyonat-
ge i ganes de fer esport, men-
tres els mecànics oficials
del Club donaven els
darrers retocs a les bici-
cletes que no es trobaven en

La matinal fou
una autentica
festa

condicions per fer el recorre-
gut amb tota seguretat.

L'animosa sortida

Pere Llabrés, el propie-
tari del popular Restaurant
Ca'n Pedro, juntament amb
el President de l'entitat orga-
nitzadora Jaume Oliver, fou
l'encarregat de tallar la cinta
de sortida, i donar el "SUS"
als participants, després de
rebre una sèrie de consells per
fer degudament, i sense perill,
el recorregut.

Precedits de la Guardia
Civil de Sóller (magnifica

labor, substituint en aquesta
ocasió a l'habitual Policia de
Trànsit), que comptava amb la
col.laboració del col.lectiu
Amics del C.C.D.S., els par-
ticipants sortiren cap a Deia,
seguits de les ambulàncies

socorristes de la Creu Roja
de Sóller i els vehicles de con-
trol de Transports Josep
Casasnovas, Mobles Cas-
tañer i Llúcia Oliver, tin-
guent-se que enfrontar, ja de
sortida amb les dures rampes
de l'Ermita de Valldemossa, o
de Can Costa, que a més d'un
ja el feren entrar en calor.

Tots cap a Deia

Baixada agradable de la
Pedrissa, amb els meravello-
sos i idíl.lics paisatges de la
nostra insuperable costa mallor-
quina, per seguidament
emprendre les suaus costes
que ens portarien fins dins Deia,
on un nombrós públic aplau-
dí el pas de l'alegre i multicu-
lor caravana excursionista.

Les rampes de Ca'n
Bleda

Nova baixada fins a Lluc-
Alcari, per emprendre segui-
dament la pujada a Ca'n
Bleda, que ja començaren a
notar els menys entrenats.

Tothom arriba, uns més
aviat que els altres, inclús
alguns a peu, però els 171 par-
ticipants veren complit el seu
important i esportiu objectiu.

A Sóller, el
reagrupament

Refrescant baixada cap a
Sóller, amb cants, acudits i ale-
gria. Davant Son Angelats es
produí l'anunciat reagrupa-
ment, esperant els primers als
més ressagats.

A partir d'aquí comptàrem
també amb la col.laboració de
la Policia Local de Sóller i
de Protecció Civil, coordi-
nats pel Sargent Quetglas.

En compacte pilot, els excur-
sionistes baixaren cap al Port
de Sóller, on finalitzà, l'esti-
mulant i agradable matinal,
davant el Restaurant Mari-
sol, lloc on el Club Ciclis-
ta "Defensora Sollerense",
organitzador de l'acte, oferí
una bona berenada a tots els
participants i acompanyants.

La cloenda de la
matinal

La cloenda de l'acte, pre-
sidida per la nostra Batllesa
Isabel Alcover, el President
de/a Cornissió d'Esports de l'A-
juntament solleric Antoni Bur-
gos, i el president del club orga-
nitzador Jaume Oliver, va
estar perfectament coordinada
pel manacori ex-Campió
Mundial de Ciclisme,
Miguel Mas.

L'acte es tanca amb el lliu-
rament de diplomes a tots els
finalistes i col.laboradors.

Futbol

Resultats i
confrontacions
Tercera Divisió
(Grup Balear).
Manacor 3 - C. F. Sóller
2.
Diumenge: C. F. Sóller -
Ferriolense.

Juvenils Primera
Regional.
Escolar 2 - C. F. Sóller O.
Proper partit: C. F. Sóller
- Felanitx.

Cadets:
Dissabte passat descan-
saren. Derner Sóller - La
Salle.

Infantils:
Calvià 1 - Sóller O.
Denla descans.
Sollerense 6- lndioteria O.
Demà descans.

Benjamins:
Sóller 6 - Patronat 3.
Demà descans.



Lluís Martinez arrasà a la segona pujada competitiva, adjudicant-
se la prova i el Campionat d'Espanya de l'especialitat.

A manca d'una prova per a la seva finalització,
el Campionat d'Espanya de Muntanya queda
decidit, el passat diumenge, en el Puig Major.
L'absència del basc Aitor Zabaleta, (per rompuda del
seu vehicle a uns entrenaments) únic que, juntament
amb en Martinez, tenia opció al Tito! Nacional,
deixà el camp Iliure al ja tres vegades Campió
d'Espanya i guanyador de la Pujada al Puig Major,
que només comptà amb la seriosa oposició d'en Joan
Vinyes Jr., que als seu dinou anys marca el segon
millor temps (a menys de mig segon d'en Martinez) a
la primera pujada. Els nirvis el traicionaren a la
segona, mentres el guanyador marcava, quasi
matemàticament, el mateix crono.

Bona actuació la d'en Toni de s'Estanc. Fou el guanyador de la
classe Ill, imposant-se, entre altres, a varis pilots peninsulars.

%alamar
restaurant

LES OFRECE SUS SERVICIOS Y SALONES
PARA BODAS, BAUTIZOS, COMUNIONES Y

OCASIONES ESPECIALES.
PIDANOS PRESUPUESTO

¡NOSOTROS PONEMOS LA
ORQUESTA!

TEL. 63 12 05

1 2
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Automobilisme
Brillant actuació del solleric Antoni FortezaAmb aquest triomf aconseciuí el seu tercer Campionat d'Espanya 

Lluís
Martinez,

guanyador
de la

XII Pujada
al Puig
Major

queda segon de la Classe III.
El diumenge, amb més difi-

cultats de les previstes-amb rela -

ció als temps del dissabte- en
Martinez s'adjudica brillant-
ment la seva tercera Pujada al
Puig Major, i el seu tercer Cam-
pionat d'Espanya, a pesar de
mancar encara una cursa per a
la seva finalització.

Hi participaren un total de
33 vehicles dels 39 inscrits,
acompanyant el bon temps a la
matinal esportiva.

El públic acudí -con, de cos-
turn- en massa a la prova, aba-
rrotant el recorregut. A pesar de
les recomanacions de l'orga-
nització hi havia gent en els Ilocs
més perillosos, creuant inclús la
carretera durant el desenvolu-
pament de les pujades. Un altre
dels aspectes negatius es la
quantitat de papers, plastics, llau-
nes i brutor que certs "perso-
natges" deixaven abandonats
cilla on es trobaven. Més val-
dria que alguns es que-

déssin tranquil.lament a ca
seva, i tothom hi guanya-
ria, inclús els organitza-
dorsl

A la primera pujada com-
petitiva del diumenge es produïa
la sorpresa. En Joan Vinyes
Jr. (BMW Osella), amb una
espectacular pujada quedava el
segon classificat, a menys de mig
segon del guanyador, en Lluís
Martinez (Lola T-298). Vinyes
empra 209836 i Martinez
209383.

Per la seva part el solleric
Antoni Forteza (Opel Corsa
GSI)rebaixava bastant el temps

del dissabte, (que tingué pro-
blemes amb la bomba dels frens,
tinguent que ser substituida el
vespre), entrant amb un temps
de 258842, a una mitjana de
88570 qms./hora.

A la segona pujada compe-
titiva en Martinez, marca un
ternps quasi idèntic al de la pri-
mera ascensió (209519), men-
tres en Vinyes Jr. perdia tota
opció al triomf al fer 2'11167.

En Leif Buttenhoff (Lola
Express Cargo), puje] molt be,

pera no pagué amb tant durs
rivals, quedant classificat en ter-
cer Hoc, després de marcar
2'16345 a la primera pujada
i 21941 a la segona.

Dins el GRUP A en Xavi
Riera (BMW M-3) s'imposa
sense passar gens de pena, sent
el primer vehicle carrossat clas-
sificat, superant amb quasi tres
segons al segon classificat
David Rodriguez (BMW M-
3), que passada l'arribada s'es-
tampà contra la paret, quan es
Ilevava el casc.

Dins el GRUP N, el sub-cam-
pió europeu Francesc Gutié-

rrez (Ford Cosworth)supera cla-
rament als seus rivals, sent el
segon classificat el manacori
Mateu Fullana (Renault 5 GT
Turbo), superant a n'en Jaume
Martorell (Renault 11 Turbo),
que habitualment sol quedar clas-
sificat davant ell.

Per la seva part el solleric
Antoni Forteza es classifica
en el lloc 27 de la general, seté
del Grup N, i primer de la
Classe Ill, a una mitjana de
89'025 qms./hora.

AUTOR: Joan

FOTOS: J.F. Rosselló i Santi.

Tal corn haviem pronosticat
l'actual Campió d'Espanya, i
guanyador de les dues darreres
edicions de la Pujada al Puig
Major, dona tota una exhibició
a les dues pujades d'entrenament
del dissabte, fent un temps de

21470 a la primera, i de
2'11"20 a la segona, a una mit-
lana de 120732 qms./hora,
seguit del català Joan Vin-
yes Jr. (2 17"13), i del mallar-
qui Leif Buftenhoff (2'20"35).

El solleric Antoni Forte-
za, únic participant local, emprà
30033 a la primera pujada i
25962 a la segona, a la que

Xavier Moreno (Citroen AX GT) pegó per dues vegades a la
mateixa volta, (la Volta després de sa Taulera). El dissabte a la
primera pujada, i el diumenge a la primera pujada competitiva.



 

MINI FEMENI 

BASQUETJ.MARIANA 13 -
POLLENÇA 33.             

Per JOTA        

/NO
A. GELABERT.

28 rebots i 8 punts
donen bona compte del
gran partit fet pen Toni, el
seu treball, sacrificat i obs-
cur, dona seguretat a l'e-
quip que compte amb un
seguro davall els taulers.
Bons fonaments, rapides-
sa i gran capacitat de sacri-
fici són les seves virtuts.

•

13113LE
DE an.Lolz

Sábados a partir de las 2230 h. 

ieptn

firott 

Con las
Orquestas

ESTEL D'OR i
COCKTAIL

Ticket consumición 600 pts.In

llamar
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El jugador de la ¡ornada Morell 8, Rodelas 3, Rosselló  11,
Oliver 4, Serra 7.

Clara superioritat visitant,
desde el primer moment el
Pollença va ser superior tant
en defensa corn en atac, en
el Mariana li faltaren fona-
ments i saber estar damunt
la pista, en resum victòria visi-
tant sense discussió.

INFANTIL FEMENI

SANTA MONICA 37
-J.MARIANA 29.

Es va perdre un partit que
s'hagués pogut guanyar, falta
rapidessa en totes les accions,
concentrada i brillantor
davant cistella, el Santa Mani-
ca sempre domina el mar-
cador i quan el Mariana s'a-
traca sempre varen saber
donar l'estirada per endur-se'n
una merescuda victòria.

CADET FEMENI

C.CALVIA 37 -
J.MARIANA 35

Aquesta vegada casi es
va guanyar, tan sols en el
darrer segon el Calvià anota
la cistella de la victòria. S'a-
rriba al descans (16-16). S' ha
millorat de partits anteriors.
Falta la xispa per en els
minuts finals ser capaços de
guanyar el partit. Anotaren:
Gil 7, Orell 1, Mascaró,
Moreno, Colom 2, Barce16
16, Ali 9.

CADET MASCULI

J.MARIANA 48 -
POLLENÇA 56. 

La primera part va ser molt
anivellada (26-25), es defen-
saya amb força i les cistelles
s'havien de suar, les defen-
ses a home deixaven poques
opcions al rival. En la rea-
nudació es va seguir la matei-
xa tònica fins al minut 10 en
que el Pollença se'n va anar
de 8 punts que pesaren corn
una pedra pels del Joven-
tut Mariana - Font des
Teix, que intentaren remon-
tar pera no pogueren. Ano-
taren: Bota, Moya 5, Cobos
10, Celi6 4, Cifre, Rullan,
Marqués , Vicente 8, Frau,
Morell 18, Raja 3.

JUVENIL FEMENI

J.MARIANA 50 -
ANDRATX 38.

*-

Des de el primer moment
les jugadores del J. Maria-
na - Borràs S.A. es posa
ren davant en el marcador.
En cap moment l'Andratx es
va veure capaç de poder
endur-se'n la victòria. El
Mariana era amo de tots els
rebots davall de les dues cis-
telles i la seva defensa no
pogué esser superada amb
claretat per les visitants.
A.Munar dirigint i P.Eugenio
varen ser les millors dins un
bon nivell de tot l'equip.

JUVENIL MASCULI "A"

I.BAHIA 43 -
J.MARIANA ARISA 68. 

Un J.Mariana-Arisa en
franca superioritat no va tenir
molts de problemes per superar
un voluntariós I. Bahia. La bona
labor dels pivots Escales i Sosa
i la bona direcció de Grouches
varen ser més que suficients per
endur-se'n una amplia victòria.

El partit de la ¡ornada 

JUVENIL MASCULI "B"

J.MARIANA 53 -
M.BAEX 50.

Els dos imbatuts del
grup, en un partit vibrant
i amb fortes defenses a l'ho-
me i petites diferéncies en
el marcador (27-22) al
descans.

En el segon temps, la
zona visitant que el Maria-
na-Pizzeria Domeni-
co rompe amb facilitar per
fugir de 19 punts en el mar-
cador, que els visitants
lograren rebaixar fins a 3
punts, gràcies a una pres-
sió amb molta duressa, el
partitva estar envoitatd'un
gran ambient, tots els jugo-
dors del Mariana feren un
gran partit. Anotaren: Arbo-
na, Cas tañer 1, Cobas 5,
Ortiz 4, Gelabert 8, Serra-
no 17, Serra 2, Gil, Sam-
pal 3, Estaràs 9, Oliver,
Rodenas 4.

SENIOR MASCULI

J.MARIÁNA 52 -
G.ILLES 47.

El Gimnàs Illes va ser un rival
molt difícil. La primera part va
ser de una gran igualtat (24-21)
en el descans. En la reanuda-
ció un parcial de 10 a O va fer
que el Mariana jugas amb més
serenitat i pogués mantenir les
distancies en el marcador. Ano-
taren: Ramon 4, Estarós, Esca-
les, Mainzer A. 11, Colom 4,

DIVISIO FEMENINA

J.MARIANA 50 -
MUNPER 30.

A la primera part, les juga-
dores del Joventut Mariano
- El Gas dominaren el joc i el
marcador, sense aconseguir una
gran diferència. Ala segona part
la millor capacitat rebotetjadora
del Mariano va fer que el resul-
tat final fos molt clar. A destacar
la bona actuació de na X.Cortés
dirigint i de no I.Vives als rebots.

PARTITS PEL
DISSABTE:
A les 10: Mini Masculí
J.Mariana - Sta.Maria.
A les 11: Inf.Femení
J.Mariana - Esporles
A les 17: Cadet Femení
J.Mariana - Sta.Maria
A les 18:30: Juv. Masc.
J.Mariana -C.d'en Rebassa

PARTITS PEL
DIUMENGE:
A les 10: Senior Masc.
J.Mariana - Molinar
A les 11:30: II Divisió Fern
J.Mariana - C. de Calvià.



L'equip Benjamí, dirigit per n'Hector.

Constancia, 4 ; Son Roca, 1
Cala Millar, 2 ; Mayor, O
Ferriolense, O ; Ferrerías, O
Manacor, 3 ; Sóller, 2
Arenal, O ; Poblense, 1

Esporias, 3 ; Uosetense, 1
Portmany, O ; Porto Cristo, O
At , Ciudadella, 1; Cardessar, O
At. Baleares, 3 : P. Cabila, 1
Sta. Eulalia, 1 Mallorca At., 0

J GEP CF GC Ptas.
1. Manacor 	 10 9 1 0 31 8 19+9
2. Mallorca At 	 10 6 2 2 27 12 14+6
3. Sta. Eulalia 	 10 5 3 2 12 8 13+3
4..Poblense 	 10 5 2 3 15 11 12+2
5. P. Calyia 	 10 5 2 3 15 14 12+4
6. Cala Millor 	 10 4 3 3 19 15 11-1
7. Constancia 	 10 5 1 4 17 19 11- 1
8. Porto Cristo 	 10 5 1 4 14 16 11+1
9. Portmany 	 10 2 6 2 9 8 10

10. At. Ciudadella 	 10 4 2 4 15 15 10
11. Ferriolense 	 10 2 5 3 8 9 9-3
12. At. Baleares 	 10 2 5 3 16 18 9-1
13. Esportas 	 10 3 3 4 14 16 9-1
14. Fertftrías 	 10 2 5 3 6 8 9-1
15. Alayor 	 10 2 5 3 15 18 9-	 1
16. Sóller 	 10 3 2 5 13 16 8-2
17. Arenal 	 10 3 1 6 11 17 7-3
18. Cardessar 	 10 2 3 5 9 15 7-1
19. Llosetense 	 10 2 1 7 10 18 5-5
_20. Son Roca 	 10 0 5 5 8 23 5-5

TERCERA DIVISIO

RESULTATS I CLASSIFICACIO

Premi a la
Regularitat 
Juan jo es
destaca en el
Premi a la
Regularitat
de "Veu de
Sóller"

Bielet

La clasificada del Premi
de la regularidad de
"VEU de SOLLER", des-
prés d'haver-se jugades deu
jornades de Lliga és la
següent:
1.-Juanjo, 1000 punts
2.-Cladera, 9'83 punts
3.-Tovar, 957 punts
4.-Alfons, 927 punts
5.-Christian, 8'81 punts
6.-Ferrer, 875 punts
7.-Nadal, 8'00 punts
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Futbol base

Benjamins 
Sóller 6 -
Patronat 3

Alineació:Juanjo, Alcover,
Queltxa, Miki, Sam pol, Miguel,
Gerardo, Toni-Lluís, Querol, Bar-
celó i Manolo (Jaume, Xisco, Lluc
i Far).

Gols: Toni-Lluís (3), Miki (1),
Barceló (1) i Gerardo (1).
Comenta ri:

L'enfrontament no era gaire
fàcil, ja que el Patronat, classi-
ficat en segona posició, no rega-
laria res, i el Sóller es tin-
dria que esforçar al maxim
per poder endur-s'en els
dos punts.

I així fou, els sollererics tin-
gueren que Iluitar molt, varen
haver d'aixecar dos marcadors
advers (0 -1 i 2 - 3), pera una
vegada fet el 3 - 3 (autor
Miki), els al.lots de n 'Hector
es varen ben situar, afegint tres
gols més al marcador, fins un

total de 6 a 3.
Dernei ¡ornada de descans

ben merescuda.
Classificació:
Sóller 8 4 2 2 34 12 10

Infantas

Sollerense 6 -
Indioteria O

Alineació: Fontanet, Ripoll,
Ernest, Flector, López, Tomeu,
Pedrito, EnserIat, Ravi, Ventura,
Arbona (Guiem)

Gols: 2 Ensenyat i Ventura,
1 Ravi i Tomeu.
Comenta ri:

L'equip de L'Indiotera, clas-
sificat en les darreres posicions,
de principi no mostrava massa
dificultat a n'els de Sóller, pera
una vegada al mig del camp
demostraren que era un equip
força competitiu.

El resultat en certa manera
és una mica injust, els visitants

es mereixien marcar algun gol,
per les oportunitats que varen
tenir. Al descans s'arriba amb
un clar 4 - 0 on a la 2 ona. part
en Ventura s'encarregaria
de fer pujar dos gols més
al marcador.

Dernel ¡ornada de descans.
Classificació:
Segueix el Sollerense en primer
lloc.
1 - Sollerense 7 7 0 0 39 4 14.

Juvenils Primera
Regional 
Escolar 2 -
C.F.Sóller O

Alineació: Alcover, Molino,
David, Colom, Pomar, Rodri-
guez, Fontanet, Ribas, Valca-
neras, Hernáiz i César (Juan
Carlos, Castarier)
Comentari:

Els juvenils varen ser en tot
moment els que dominaren i

dugueren el pes del partit. A la
primera part, no es va jugar gens
'Dé i si afegim que les dues úni-
ques oportunitats que tingueren
els de l'Escolar varen ser gols,
aixa desmoralitza a qualsevol.

Tercera Divisió
Resultats i
classificacions
La propera jornada:
Son Roca - Santa Eulàlia
Alaior - Constancia
Ferreries - Cala Millor
SOLLER - FERRIOLENSE
Poblense - Manacor
[loseta - Arenal
Porto Cristo - Esporles
Cardessar - Portman)/
Platges - At. Ciutadella
Mallorca At. Baleares
Golejadors de Tercera:
11 gols: Fabian (Mallorca)
7 gols: Tudurí i Nofre (Manacor).
6 gols: Vicenç (Baleares)

A la segona, el joc va millo-
rar, i en poc temps s'hagués
pogut capgirar el marcador,
pera no pagué ser.

Proper partit: C.F.Sóller -
Felan itx.

5 gols: CHRISTIAN (Sóller)
4 gols: ALFONS (Sóller)
2 gols: CLADERA (Sóller)
1 gol: EDU i RODRIGUEZ (Sóller).

Primera Regional
Resultats i
classificacions
La propera jornada:
Santa Eugénia - Petra
Montaura - Independent
Ferriolense - Arta
S'Arracó - Collerense
Marratxi - Soledat
Barracar - Cide
PORT DE SOLLER - ROTLET
Margaritense - Alqueria
Escolar - Ses Salines.                      

HOTEL
ESPLENDIDO
s'ofereix per a

festins de noces,
comunions i

festes socials.
TOT L'ANY.

Demanau
projectes i

pressuposts.
Telf. 63 18 50              
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El Sóller
va fer
un bon
joc a na Capallera
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Futbol Tercera Divisió

Bielet

Manacor: Kico, Copovi
(Tió Riera, minut 71), Salas,
Valentin, Javier, Casals, Nofre,
Santa (Gomila, minut 42), Mont-
se, Femenias i Tudurí.

Sóller: Juan jo, Vázquez,
Nadal, Martin, Tovar, Aguiló,
Cladera, Christian (Tolo, minut
77), Carmelo (Sergi, minut 71)
i Rodriguez.

Arbitre: Senyor Moreno,
ajudat pels liniers Srs. Delgado
iliménez. Mostró targes grogues
als jugadors del Manacor Santa
(minut 18) i Copovi (minut 44),
i per part del Sóller a Nadal,
Tovar (minut 37), Aguiló, Car-
melo (minut 51) ja l'entrenador
Miguel Bestard, i per dues vega-
des a n'Alfons (minuts 7 i 54) i
Vázquez (minuts 14 i 81), tin-
guent que abandonar el camp
tots dos.

L'àrbitre fou moltcriticat, tant
pels jugadors locals ipúblic, corn
pels jugadors del Sóller i els afi-
cionats sollerics, tinguent que
abandonar el terreny de joc escol-
tat per tres Policies Nacionals.

Gols: Alfons en el minut 9
va fer el O - 1, a passada de
Rodriguez. Nofre en el minut 25
marcó el 1 - 1, amb una juga-
da elaborada per ell mateix.
Alfons en el minut 46 marcava
el 1 - 2, aprofitant una pilota
rebotada dins l'área. Tiá Riera
va fer el 2 -2, en el minut 91,
en una jugada d'un embolic dins
l'àrea d'en Juan jo. Tudurí, en el
minut 92 marcó el 3 - 2, rema-
tant de cap, en una jugada molt
protestada per ser fora de joc.

Els sollerics plantaren
cara al líder.

Diumenge passat el Sóller dis-

putá el partit corresponent a la
jornada en el camp del líder
Manacor.

El Sóller sortí mentalitzat de
que no tenien res a perdre, i si
molt a guanyar.

Amb una defensa ben orde-
nada, dos homes en punta i una
mitja que corria de valent, planta
cara al líder, fent un joc de qua-
litat.

En el minut 7 un gol de n'Al-
fons ens avançava en el mar-
cador, el que sorprengué molt
als jugadors locals, que fins al
minut 14 no tiraren el primer tir
a porta.

En el minut 18 en Christian
hagués pogut tornó marcar, en
un espectacular remat en mala

En Juanjo, sense cap dubte, fou
el millar damunt el camp.

postura.
Quan corria el minut 24

empataren els manacorins.
El Sóller seguí donant la

cara, i en el minut 35 en Chris-
tian estabellava un baló en el
pal de la porteria d'en Kico, arri-
bant al descans amb empat a
un.

El segon temps no podia
començar millar.

Només començat el segon
temps n'Alfons avançà de nou
al Sóller en el marcador, apro-
fitant una pilota rebotada dins
Parea.

Els sollerics començaven a
creure que podrien puntuar, i
seguiren Iluitant, no donant cap
pilota per perduda, fent molt bon
joc.

En Juanjo va fer un "parti-
dasso", aturant pilotes de totes
les maneres.

Les targes sortiren cares
als sollerics

Quan en el minut 54 l'àrbi-
tre mostrà la tarja groga a n'Al-
fons, per Murar la pilota amb
les mans a un contrari per treu-
re una falta (amb bons modals),
l'àrbitre l'expulsa, començant
un calvari pel Sóller.

El Manacor va acorralar la
porteria d'enJuanjo, però aquest
tingué un bon dia, trobant-se molt
inspirat, i l'aturava tot.

El Manacor dominava, però
els minuts passaven sense moure-
se el marcador.

En Miguel Bestard va fer dos
camvis per reforçar la defensa.
I quan corria el minut 81, degut
a una falta, sense conseqüèn-
cies, prop del banderí de cór-
ner, en Vazquez va veure la sego-
na tarja groga, tinguent que
abandonar el camp, quedant el
Sóller amb només nou homes,
arribant així al minut 90.

El temps de descompte
fou d'escanda!.

En el minut 91 en Tiá Riera
aprofità una pilota rebotada

dins Parea, marcant el gol de
l'empat, quan hi havia defenses
I porter sollerics que havien estat
tomats.

I en el minut 92 en Tudurí
remata de cap un centre que
havia estat precedit d'un fora
de joc, fet que indigna tant als
jugadors del Sóller, com a l'a-
fició desplaçada al Camp de no
Capallera.

Petanca

Resumint: Un resultat
que ni el s'esperaven els
jugadors locals.

Vinent partit:

Diumenge que vé, en el
Camp d'en Maiol, el Sóller rebrà
la visita del Ferriolense,
començant el partit a les 1530
hores.

El C.P. Puente
anima la Lliga

Buixó

El que fins ara havia estat el líder imbatut de la Lliga
d'Honor, el C.P. Brasilia ha perdut el seu primer partit,
sorprenentment a casa seva, davant el C.P. Puente, que
escurça la diferència de punts a tant sols dos. El que fa que
es torni animar la Lliga, i que el Brasilia tingui en compte
als demés equips, que li poden donar un disgust en qual-
sevol moment.

Unió de Sóller perdé per a la mínima diferència a les
pistes del sempre difícil Santa Marta. Per altre costat el C.P.
Sóller sume] la seva segona victOria de la temporada, davant
el Port d'Andratx.

L'Unió de Sóller, de Primera, salve' la difícil papereta
que tenia davant el segon classificat. Extraordinari encon-
tre dels unionistes que es feren amb els dos punts en joc, el
Rafal Vell caigué a les pistes del carrer de Cetre.

Amb més facilitats de les previstes el Belles Pistes, de
Segona Categoria apallissà al Bar Málaga, i monté la Ilui-
ta amb Ingeniero Ill per a la consecució del Títol. [Ingeniero
III es monté en el liderat, avantatjant al Belles Pistes amb
dos punts.

Unió de Sóller, de la Lliga Femenina, després de derro-
tar al Mezquita, comparteix lideratamb el Puente que guanyà
a domicili al Punta Verde. Els enfrontaments Unió-Puente
seran determinants per a la consecució del Títol.

RESULTATS:
Lliga d'Honor:

Brasilia 3 - Puente 6
Sóller 7 - Port d'Andratx 2
Santa Marta 5 - Unió de Sóller 4.

Primera B:
Unió de Sóller 5 - Rafal Vell 4.

Segona C:
Belles Pistes 8 - Bar Málaga 1.
Ingeniero III 8 - Punta Verde 1.

Femenines Segona:
Unió de Sóller 6 - La Mezquita 3.

PETITS ANUNCIS

RECEPCIO DE PUBLICI
TAT per al "Diario de Mallor
ca": esqueles, publicitat en
general, classificats, etc.

Telefonau al 63.14.62

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

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

GAS-OIL per a calefac-
ció a domicili. Tell. 63 14
62 i 63 03 87.

SE VENDEN futbolín y
billar americano en buen
estado. Telf. 63 12 05.

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

SE VENDEN nichos
nueva construcción. Tell. 63
10 53.

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

SE ALQUILA primer piso
en calle Serra, 12. Tell. 63
39 68. Preferiblemente tar-
des.

PORT DE SOLLER, solar
800 m2., priméra línea, es
ven o es camvia. Telf. 63
02 98.

SE VENDE furgoneta
expres diesel en buen esta-
do PM-AK. Tell. 63 15 94
i 63 36 53.

ENDO comedor com-
pleto clásico en buen esta-

do, precio a convenir. Telf.
63 15 94 y 63 36 53.

ES VEN ordinador PC1
Olivetti 64 K amb disc dur
de 30 MB i monitor mono-
crom en bones condicions,
preu interessant. Tell. 63 24
11.

BUSCO urgentemente
una casa o piso (3 habita-
ciones) con jardín, para
alquilar. Telf. 63 36 36.

VENDO solar Urbani-
zación Torre Picada 1.360

m2., vistas sobre la bahía.
Tell. 46 48 20.

S'OFEREIX al.lota de 18
anys per fer feina. Expe-
riència en guardar nins.
Estudis administratius. Tell.
63 24 24.

Por un precio increíble,
VEN A DISFRUTAR la belle-
za del Puerto, todo el año
con gran lujo y confort. Su
piso le espera. Llame ahora!!
Edificio Las Perlas. Camino
del Faro. Tell. 63 28 51.



El cuiner
Francesc
Muntanyola
clima
interessants
consells als
alumnes de
Can Dulce.

Can Dulce inaugura un
curset de cuina dietètica

Redacció

El cuiner Francesc Mun-
tanyola imparteix des de
dimarts passat un curset
intensiu de cuino al Centre
Cultural Can Dulce.

El tipus d'alimentació que
Muntanyola defensa i dóna
a conèixer mitjançant aquest
curset i anteriors, és sobre-

tot amb productes integrals
per tal d'assolir una cuina
dietética.

Muntanyola és precisa-
ment especialista amb dieté-
tica i col.labora habitualment
amb la Creu Roja en els pro-
grames d'alimentació espe-
cial per als diabètics.

El curset es perllongarà
fins el dia 26 de novembre.

Dia de Santa Cecilia, patrona

Diumenge, concert
d'estudiants a Can
Dulce

El recreixement de platges, vinculat al projecte

El segon vial de la Platja d'en
Repic costarà 150 milions

Ja está a punt el traçat que, previssiblement, tendrá el segon vial de la
Platja d'en Repic. El cost inicialment previst per a la construcció es de 143
milions de pessetes, dels quals un 60 per cent poden ser aportats per la
Conselleria de Turisme i una xifra indeterminada per la Conselleria d'Obres
Públiques.

Per altra banda pel proper dilluns s'ha anunciat una visita del titular de la
Conselleria de Turisme, Jaume Cladera, que anunciará indicis més

ctärs sobre les aportacions autonòmiques al projecte.

G.M.

Segons el regidor d'In-
fraestructures Bartomeu
Darder, durant les últimes
setmanes s'ha incrementat el
ritme de treball en aquest pro-

, jecte i el tema es tractara prest
a una Comissió Informativa
a l'Ajuntament.

Cansen de Rosa Barba
Els tràmits legals i tècnics

per a poder construir un vial
a la segona línia de la Plat-
ja d'en Repic estan en mans
de l'equip encapçalat per
Rosa Barba que revisa el
PGOU.

L'Nuntament té actual-
ment dubtes sobre la fórmu-
la per aconseguir els terrenys

ja que les opcions que es per-
meten són diverses: expro-
plació, contribucions espe-
cials o compensacions urba-
nístiques.

Tres fases
L'avantprojecte es divideix

en tres fases ben diferencia-
des. La primera enllaçaria la
carretera d'accés a la platja
amb el camí de Sa Sínia, la
segona la mateixa carretera
amb el Torrent dels Norais, i
la tercera, la més costosa, con-
sistiria en una conducció per
damunt el Torrent Major fins
a la carretera del Port.

Recreixement de
platges

Una vegada executades

les dues primeres fases ja es
podre' procedir a la peato-
nització de la primera línia
de la Platja d'en Repic que,
en definitiva, es l'objectiu de
la costrucció del segon vial.

Segons les converses man-
tingudes pel regidor socia-
lista Ramon Socias amb
técnics de Costes a Madrid,
tot indica que l'any que ve
ja es podran iniciar els recrei-
xements a la Platja d'en
Repic, sempre condicionats
a l'execució del segon vial.

Les obres continuarien el
1995 amb la millora del tram
compres entre el Torrent
Major i el bar las Palmeras
i l'any 1996 amb el tram final
fins als molls.
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Començà el Curs de Jardineria
al Jardí Botànic

Redacció

Un variat concert a càrrec
d'estudiants de diferents edats
i nivells ha estat organitzat pel
dia de la patrona dels músics,
Santa Cecilia, diumenge a les
19 1 30 h. a Can Dulce.

Joventuts Musicals, baix
el patrocini de l'Associació
Sollerica de Cultura Popu-
lar, presenta un any més el tra-
dicional concert que serveix de
pont als estudiants per mostrar
al públic solleric el seu treball

Redacció

El pasat dia 10 de novem-
bre comença al Jordi Botanic
del Museu de Ciéncies Natu- .

rals, l'anunciatCurs de Jar-
dineria organitzat pel Con-
sell Insular de Mallorca a tra-
vers del FODESMA. Aquest
curset, enmarcat dins el pro-
grama 5B "Foner" de la
Serra de Tramuntana, comp-
ta amb el suport econòmic del
Fons Social Europeu.

11 matriculats
Un total d'onze persones

s'han inscrit al curs, cinc d'e-
lles naturals de la nostra vall.
El reste dels alumnes proce-
deixen de Ciutat o d'altres
punts de Mallorca. S'ha de dir
que el curs ha integrat a dos
membres del Taller Ocupa-
cional de Sóller.

Professors qualificats
El curs, que té una durada

de 150 hores, s'imparteix dia-
riament de 9 a 14 h. Aquest

temps esta dividit en clases tea-
riques i practiques, a càrrec de
professors altament quali-
ficats. Es tracta de Xavier
Tebar doctor en biologia per
l'UIB i colaborador actiu del
Departament de Botànica del
Museu de Ciències Naturals i
Jaume Colom, ingenier tèc-
nic agrícola de Sóller.

S'ha de tenir en compte que
una part de les practiques que
faran els cursillistes, romandran
al Jarcli Botanic corn a obres
de infraestructura.

realitzat durant el darrer any.
Actuaran el grup de cambra

Siluar format per Teresa
Miguel, Fabiii Acosta i
Montserrat Cuxart, les pia-
nistes Mercè Bernat i Mar-
galida Arbona, el duet for-
mat per Joana Deià i Rafel
Soler, l'Orquestra com es fa
anomenar un grup que es pre-
senta al públic en aquesta oca-
sió i finalment el Cor Pro Musi-
ca Chorus que, corn els altres,
segueixen un procés de forma-
ció.




