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Dues joves moren el. accident de
transa a la carretera del Port

Redacció

Tristor, commoció i ràbia con-
tinguda a Sóller per la mort en acci-
dent de trànsit de dues ¡aves de la
val'. El succeït va tenir lloc el passat
dimecres a les 16'45 hores quan
dues al.lotes, Na Carmen del Pilar
Angosto García de 19 anys i
Na Maria Campoy Azor de 21
anys, circulaven amb un ciclomotor
per la carretera del Port i envestiren
a un autocar.

Les dues malaurades ¡oyes xoca-
ren contra el frontal d'un autocar de
l'empresa Comas S.A., matrícula PM
4405 AX i quedaren martes a l'acte.

En un primer moment hi va haver
molta confusió a causa de les difi-
cultats que sorgiren a l'hora de la
identificació dels cadàvers. Hague-
ren de passar dues hores abans de
poder identificar les dues persones
acidentades. Al cap de dues hores,
¡a es pogué saber exactament qui
eren.

A l'hora de tancar l'edició enca-
ra no es conexia amb exacti-
tud de quina manera s'havia pro

-duit ¡a que podria haver
estat que l'autocar hagués envestit
a les al.lotes o bé al contrari.

Al lloc del succéit hi acudiren la
Guórdia Civil, el metge i l'ATS de
guàrdia, la Policia Local i la Creu
Roja.

L'empresa José
Morell llevará

l'escaló del Mercat
G.M. veis que convoca anualment el

Consell Insular de Mallorca. Té
un pressupost de 4.943.776
pessetes.

L'obra s'executarà coordi-
nadament amb unes millores
que el Ferrocarril ha de realit-
zar a les seves línies del Tram-
via aquest hivern per tal de no
haver de paralitzar el servei
en dues ocasions.

S'aprofitarà l'execució de
la millora per asfaltar tota la
zona i per senyalitzar millor el
pas del tramvia.

L'obra d'igualament del
nivell de la calçada de davant
el Mercat Municipal amb la via
del Ferrocarril es duró a terme
aquest hivern segons es desprèn
de l'adjudicació atorgada per
la Comissió de Govern del pas-
sat divendres a la constructo-
ra sollerica José Morell S.A.

Aquest és un dels tres pro-
jectes que l'Ajuntament va pre-
sentar l'any passat pera la seva
entrada al Pla d'Obres i Ser-

L'escaló que ha provocat problemes de sempre a
aquesta vía de Sóller, una de les més transitades.
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El ¡ardí dels
epicuris

De l'errn colpi-
dor del pensament,
fer brostar un ¡ardí
d'idees pel plaer
interior de l'esperit
i per a l'exercici
gratuït de la dialéc-
tica sense ànim de
convèncer o
alli5onar.

I fer-ho sota el
redós espés del
¡ardí terrer al, ane-
cerats per l'ombra
amable d'arbres
vigilants de somnis
i bressolats pel sor-
tir lleu de l'aigua
lenta i verda dels
estanyols on repo-
sen, greus i batel-

nics, els peixos dau-
rats que hi foren
dipositats en un
temps ja remot.

Aquí, en el jardí
epicuri de transcó-
rrer imprecís com
els darrers dies de
l'estiu que s'esco-
la, voltats dels refle-
xes del vi vaporós
i càlid de la com-
panyia dels amics
de pensament
ràpid, podíem anar
desfent en altres
ocasions la magra-
na frágil dels pen-
saments.

Diógenes

Veu d'església 

Missatge
de la Reina
de la Pau
"Estimats Fills:
Vull que entengueu que

sóc la vostra Mare, que vull
ajudar-vos i cridar-vos a l'ora-
ció. Només per mitjá de l'ora-
ció podeu entendre i accep-
tarels meus missatges i posar-
los en práctica a les vostres
vides. Llegiu la Sagrada
Escriptura, viviu-la i orau per
entendre els signes dels
temps. Aquests són temps
especials. Per aixà jo estic
amb vosaltres per atreurer-
vos al meu cor i al cor del
meu Fill, Jesús. Estimats fi/Jets,
vull que siau fills de la llum
¡no de l'obscuritat. Per això,
viviu el que us estic dient.

Gràcies per haver respost
a la meya crida".

Antologia

Pudorassa
Qué m'han dit, Miquelet?

En Jaume Fullana ja torna
esser aquí?

Si, tia. Dijous el vaig veure
a les Cases de la Vila.

Idója hi són tots: En Pérez
Ramos, En Fullana... Ara
només manca En Repic!

No, i m'han dit que En
Repic recollia firmes per tor-
nar-se presentar com a Batle...

Idó així! I que has aclarit
per qué han tornatdur aquest
recaptador tan antipàtic i que
tracta tan malament a la
gent?

No, tia Elisenda. Només
sé lo que ha publicat la Veu
de Sóller.

I a l'Ajuntament no han
donat cap explicació?

Cap ni una. En Francis-
co, que és el responsable de
la hisenda municipal, xerra
malta darrera però a davant
no n'amolla ni una...

Qué vols dir?
Que vull dir? Que a micrò-

fon tancattotsón explicacions
i confidéncies però a l'hora
de publicar-les a la premsa
se li acaben les paraules.

Ja ho havia sentit a dir,
Miquelet. Deu esser que no
esta gaire segur d'ell mateix.
O que té por de les conse-
qüències...

Res, tia! Que no té bemols
per donar la cara i res pus!

Vols dir que no sabrem
perquè han anoto cercar En
Fullana?

No, no ho sabrem.
1 jo que tenia entes que

el conveni entre ell i l'Ajun-
tament no estava en ordre...

No ho sabrem tia, no ho
sabrem.

I en anar a pagar a les
Cases de la Vila haurem de
suportar la pudorassa dels
seus puros?

Ah? No ho sabrem!
No ho sabrem però ho

ensumarem, punyeta...!

Elisenda de Brusca

Molta Palla i Poc Bessó 
Es Pagés.

Ja no podio
estar més

sense vosaltres
Malgrat sigui ma/de creure, ja són mol-

tes les vegades que he volgut descansar
d'escriure i mai, per des gràcia vostra, he
pogut estar més de tres setmanes. Ara ja
no puc més, ja som aquí i el Papa a Roma
si no ha fuit. Els esdeveniments de la nos-
tra vall han fet que vulgui tornar i aquí
soc.

SEMBLA MENTIDA:
* Que l'amo en Jaume Fullana hagi

tornat. Entre ell i l'altre, ja hi som tots, ja
podem tancar!!!

* Que l'Ajuntament ha mostrat, una
vegada més els peus. A un plenar, tots
els partits foro cap excepció, vota-
ren a favor de treurel de les Cases de la
Vila, ara, ja torna estar entre nosaltres.
Bon profit, heu quedat ben descansats!!!

* Que l'ex-secretari de la Corporació,
Don Antoni Alorda, sigui regidor, pel
PSM, de l'Ajuntament d'Inca. He de veure
mem si ara resultará que els del PSM són
com els demés. Bé es preocuparen de
denunciar que en Monolito Pérez era
polític i que estava afiliat a un partit -
abans a Unió Mallorquina, ara al Partit
Popular-. 1 dels seus que m'en direu 	
sabeu que us vull dir?, que abans es vivia
millar. Sois n'hi havia un de partit i el que
era més important: una España, Grande
i Libre.

* El molt que s'aferra na Francisca a
en Peret.

* La disfrutada d'enJaume nostro quan
estava al quiròfan.

* Que ja per acabar, vull donar una
forta abraçada al nostre repartidor, en
Manolo, que fa uns dies que l'han ope-
rat a una clínica de ciutat. Forca Mano-
lo i endavant les atxes. Et volem prest
entre nosaltres que ens manques molt.

Notes de Societat
Fa unes

setmanes na
Yolanda Calafell
Albertí va ler la

Primera
CornUnió.

Acabada la
cerin-Iónia

religiosa, els seus
familiars i

convidats anaren
junts a dinar a un
conegut hotel del
Port de Sóller. Els

regals i desitjos
de salut i sort, no

mancaren per
aquesta

hermosura. Ella,
luntament amb
els seus amics

feren una bona
bulla que no

obliclaran
fàcilment. Ara ja
esperarem el seu

proper
compromís: les

seves naces.
Enhorabona
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Jaume Fullana,
acceptat a

contra voluntat
En compliment de la sentència dictada pels tri-

bunals ja fa un any, l'Ajuntament va re-admetre
la passada setmana a contra voluntat el recapta-
dor municipal Jaume Fullana. I deim que aquesta
readmissió s'ha fet contra la voluntat de la carpo-
ració perquè tots disset continuen donant les matei-
xes mostres d'insatisfacció respecte dels serveis
del senyor Fullana que el dia que per majoria abso-
luta decidiren treure'l a fora.

També ens sembla que el mateix Jaume Fulla-
na no s'ha sentit gaire satisfet per haver de tornar
a treballar a Sóller, especialment perquè l'equip
governant el marca d'aprop i sembla disposat a
oblipar-lo a complir un horari que fins ara mai no
havia estat tan perllongat i perquè la re-admissió
si9nifica dir adéu auno possible indemnització multi-
mulionária.

Qué ha fallat en aquesta operació?
Per una vegada tot el consistori estava d'acord

en executar aquest acord i han estat els tribunals
els qui, considerant que l'Ajuntament no havia actuat
correctament, han tirat per avall la seva decisió
plenaria. El que ha fallat és l'existència d'un con-
tracte tan avantajós per Jaume Fullana que es pro-
rroga anualment si es cumpleixen un mínims de
recaptació que, evidentment, s'aconsegueixen. Per
tant el que falla és el contracte signat en una legis-
latura passada.

Aleshores cal preguntar-nos si la inefabilitat
d'aquest contracte és casual o bé, per contra, está
aconseguida expressament.

Si va ser una errada cal remetre una bona esti-
rada d'orelles als serveis jurídics de l'Ajuntament
i als polítics que els dirigien a l'hora de convenir
aquest acord. I si es va fer expressament alesho-
res cal que els polítics que en aquell moment regien
les Cases de la Vila expliquin als ciutadans per qué
es signa un acord d'aquestes característiques que
ha costat tants doblers als ciutadans.

Veu de Sóller, com ja ha demostrat el Consisto-
ri, també opta per un servei de recaptació gestio-
nat pels funcionaris municipals. La infraestructura
ja está creada i pagada (ordenadors, introducció
de dades a la memòria, revissió de padrons...) però
impedeix la seva entrada en funcionament el sen-
yor Fullana.

Qué farà ara l'Ajuntament per treure el recap-
tador Jaume Fullana del lloc que ocupa? Aquesta
és una incógnita que prest amrem vegent. El que
demana el poble de Soller, a més d'un bon servei,
és que s'actui amb prudència per tal 9ue no es
cometin errades i no s'hagi d'acudir a indemnit-
zacions desorbitades.

FERRETERIA

Calle Luna, 12 • Sóller
Mallorca Tel. 63-04-47
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La Nostra Veu

¿Qué pasa con los impuestos
planificados?

Como puede atreverse un
gobierno a planificar los
impuestos, sabiendo que la
mayoría de veces, lo planifi-
cado no sale como se planea.

En un país que llamamos
economia de mercado,
¿COMO PUEDE ATREVERSE A
PLANIFICAR LOS IMPUES-
TOS?, sólo lo puede hacer un
gobierno descendiente de los
que llevan economía planifi-
cada, que como sabemos, ya
ha fallado y vuelven a la eco-
nomía de mercado.

Por lo tanto, planificar los
impuestos, o sea por MODU-
LOS, o sea con las cuentas
hechas de lo que tienen que
pagar, sin meditar el trabajo
ni la producción, ya que no se
puede meditar, porque todos
sabemos que va peor de
cada año, todo esto será el
fallo más grande que comete-
rá nuestro gobierno socialis-
ta.

Una vez más, se celebra en
el mundo entero el 4 de octu-
bre, día del santo Patrón de los
Animales.

En esta fecha tan señalada,
reflexionemos como tratamos
a nuestros animales domésticos.
Recordemos la triste historia muy
reciente de los pobres caba-
llos del Puerto de Sóller.

A diario, salen a la luz casos
de gatitos vivos tirados en con-
tenedores o torrentes; a diario
también se sabe de pobres
perros encadenados a un bidón
metálico, hasta que la muerte
les libre de esta vida de már-
tir.

¿Para qué adquirir un ani-

Si nuestro gobierno no cam-
bia de programa, con esta fór-
mula solo consigue y conse-
guirá aún más, que la mayo-
ría de las empresas tendrán
que cerrar como lo han hecho
ya muchísimas, ya que no se
puede soportar ni hacer
frente a tan descabella-
do sistema.

Los impuestos tienen que
estar de acuerdo a la produc-
ción de la economia de mer-
cado y no a la planificada.
Con este sistema se genera más
paro, ¿cómo se puede pensar
que con este sistema funcionará
mejor, viendo que todo va mal
sobretodo la economía de/pue-
blo y del Estado?.

Es hora ya que se saquen
las dictaduras impositivas, de
esta forma se va a la pobreza
en general, que ya estamos con
una crisis que no se puede
soportar, si seguimos con este
sistema de impuestos planifi-

mal doméstico si no se le
puede cuidar como es
debido?. Seamos civilizados
y tratemos a nuestros animales
como es debido; por el trato
que se dé a los animales se
conoce el grado de educación
e inteligencia de un pueblo.

Así lo ha entendido también
el Parlament Balear, aproban-
do el año pasado la Ley de Pro-
tección de los Animales y per-
mitiendo a los Ayuntamientos
las sanciones pertinentes
en los casos de no cum-
plimiento.

Recordar también que en
casos de problemas, siempre
se puede acudir a la Sociedad

codos, nuestro gobierno dis-
frutará de ver casi todos los
negocios cerrados y
5.000.000 de parados.
Podemos ver y palpar, que el
sistema socialista no funcio-
nará.

Cuando el socialismo entró
en España, había una España
que florecía, apenas había
parados, las empresas todas
Funcionaban, tanto pequeñas,
medianas o grandes, todo lo
que costó el trabajo de
veinte años en hacerlas
y levantarlas, con sólo diez
años de dictadura socialista se
ha ido al garete, en vez de
repartir riqueza se reparte
pobreza. Si esto gusta a nues-
tro gobierno, debe disfrutar a
lo grande de tener tanto paro
y gente amargada, triste y desi-
lusionada.

Bartolomé Vidal Rigo
y Juan Forteza Morro

Protectora de Animales en
Palma. Telf. 241886.

Y para terminar, REQUIEM
para un eucaliptus muerto.

Si con el asfaltado del apar-
camiento ha significado una
mejora para los automovilistas,
el pobre eucaliptus, quizás cen-
tenario (?) no ha podido resis-
tir el mal trato del asfalto
caliente, casi al lado mismo
de su tronco.

Qué pena que nunca más
ya nos deleitará con su perfu-
me ni con su sombra.

Jenny, delegada
sociedad protectora de

animales y plantas

Veu del lector

Día mundial de los animales,
4 de octubre

Aullswilto  

La direcció del restaurant Monument S.L. comunica als
seus clients, amics i públic en general que DIUMENGE

dia 3 estará tancat per aconteixement familiar

Perdonin les molèsties

Gracies  
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El Puig, una escala pública de Primaria afectada pel
correlí que haurà de fer un dels seus tutors.

Aestaurante
Dimecres tancat

TEL. 63 11 11

izER

DOMENIC 
TRATTORIA

PIZZAS Y CUINA IMAGINATIVA
* OBERT TOTS ELS DIAS

RESERVES 63.31.55
PIZZES PER ENDUR-SE'N	 PORT DE SOI:LER

PANADERIA y PASTELERIA

FRAU
(luna, 7— Teléfono 63 0132

SontJoume, 7— Teléfono 631286
FABRICA: Neto, 48- Co'n Tabolet - Tel. 630651
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El negre futur de l'escota pública
No es pot posar en dubte que en els dos darrers decennis hi ha

hagut millores educatives en la infraestructura i l'escolarització de
l'escola pública. A la nostra comarca ho proven els nous edificis del

Puig, Institut i Deià; i ho demostra la major oferta d'escolarització,
amb major nombre d'aules i menor nombre d'alumnes a cada una

d'elles.
També no es pot posar en dubte que la reforma educativa dels anys
70, amb la implantació de l'EGB, i la reforma actual de la LOGSE,

amb l'ESO, tengueren i tenen bons fonaments per millorar
l'ensenyament.

Però ara, a l'hora de posar en marxa la darrera, els bons fonaments
poden ser inútils si no es segueix una bona aplicació. Són
irresponsabilitats de l'Administració: les presses polítiques, les
mancances pressupostàries,
la improvisació, els continus canvis de criteri segons les
circumstàncies, i la insuficiencia de canals de comunicació humana
amb els educadors. I són irresponsabilitats un sector del professorat
acomodat i poc receptiu. Així les coses, a l'hora de posar en marxa la
Reforma, es poden convertir en pèssims els nous ensenyaments Infantil,
Primari i Secundari dels nostres infants; i a això o hem de denunciar.

La pèssima aplicació de la Reforma fa
perillar FEducació Primaria

Jaume Alberti

Un cáncer: la itinerancia
de les tutories de
Primaria

Posem un exemple que es
dóna a partir d'aquest curs.

Els alumnes de primer a sisé
ja poden tenir professorat espe-
cialitzat en Educació Física i
Anglès, pera, això sí, a costa
d'una preocupant mobilització del
mestre tutor de Primaria a tota
Mallorca i amb supressió de llocs
de treball en alguns sectors edu-
catius.

La importancia de que a
aquesta edat el professor tutor
estigui la majar part de les hores
lectives amb el seu alumne no
s'ha tengut en compte a l'hora
de treure'l de la seva aula i fer-
io córrer de classe en classe i de
poble en poble. Aixa ha provo-
cat que en molts de cursos de
Primaria l'infantvegi desfilar pro-
fessorat continuament, com si ja
fos un adolescent de batxiller.

Es bàsic que els tutors d'edats
tendres estiguin la majoria de
temps possible amb els infants
de la seva classe. Els resultats són

negatius si l'alum-
ne de sis a onze
anys ha de com-
partir massa dis-
ti ntes maneres de
fer. I la prova
d'això és que la
Reforma, amb
bon criteri, ha fet
que l'actual sisé
d'EGB es con-
verteixi en Prima-
ria i deixi l'estruc-
tura d'una pro-
fessor per assig-
natura com
suportava
abans.

Treure tutors
de la seva aula
per impartir
anglès a altres
classes o
col.legis ha estat
una impopular mesura entre els
mestres, i, a la curta, pot ser nega-
tiu per als bons resultats educa-
tius de l'alumne. La imatge no és
més important que la qualitat i la
qualitat en Primaria vol que els
professors d'Educació Física,
Anglès i Música no tenguin al
seu càrrec tutoria, la seva iti-

neráncia dins o fora del centre
ho fa imcompatible.

Un segon cáncer:
compartir dos o tres
professors per
assignatura

Pera el perill que la nova

Primaria no tengui la
qualitat desitjada no
acaba aquí. Es suma un
segon desgavell.

A alg unes escoles de
Mallorca hi haurà alum-
nes víctimes que hauran
de suportar tenir dos i fins
i tot tres professors a la
mateixa assignatura. Les
combinacions horàries
sorgides per voler apro-
fitar el màxim el perso-
nal docent han provocat
dividir una assignatura
d'un curs en bossins i
repartir-la entre alguns
mestres. Aquí es vulne-
ren tots els principis
pedagògics i condemna
del tot els cursos afectats.

Molts
d'interrogants

hi ha altres exemples i
denúncies a fer en defensa
d'aquesta qualitat, pera seria
impossible desenvolupar-les en
un sol article. Ja ho farem. Ara,
simplement, ens demanarem els
per qué:

¿Per qué s'ha obligat al pro-

fessorat a enllestir primer un pro-
¡ecte instructiu, abans d'un edu-
catiu que es demani cap a on
va l'escola avui? ¿Per qué es fan
reformes als nostres edificis sense
escoltar, en absolut, la veu dels
qui els utilitzen cada dia? ¿Per
qué els educadors d'Infantil i
Primaria no poden gaudir de per-
sonal administratiu, havent de
suportar una creixent burocra-
tització que les resta temps
d'educació? ¿Per qué no es con-
cretitza una xarxa escolar públi-
ca coherent per a la comarca
de Sóller, amb una Infantil i Prima-
ria completa dins la població?
¿Per qué una aplicació tan poc
escalonada de la LOGSE, pre-
cipitant als professionals a fer
només simples canvis termi-
nológics?...

Són molts de per qué a l'hora
de voler demostrar que la Refor-
ma és el Paradís Terrenal. La
LOGSE neix amb les presses i
presumidures de només donar
imatge política i a l'hora d'ara
necessita, urgentennent, un acte
d'humilitat si es vol que tengui
un bon fonamenteducatiu. Altra
cosa seria enganar als infants,
pares i educadors.



Es rescata un ferit de
la Coma de Binifaldó

Redacció

Un turmell i una vértebra
romputs han estat les conse-
qüències de l'accident que el
jove excursionista de 1 6 anys
José Antonio Cordón va
sofrir diumenge passat a Sa
Coma de Binifaldó, Escorca.

La caiguda que li produí
les lesions va tenir lloc quan

s'acosta a un desnivell d'uns
cinc metres i el seu pes va pro-
vocar un esllavissament que
se l'en va dur per endavant.

El jove hagué de ser res-
catat per la Policia Local
d'Escorca, efectius de Sefo-
basa, Creu Roja i els
mateixos companys del
grup d'Esplai que l'acom-
pa nyaven.

No hi haurà festival
Joan Seguí

El dia 5 d'Octubre s'acaba
el plaç de matrícula pel curs
de gimnósia de "Gent Gran",
patrocinat pel CIM i la Fede-
ració i Associació de la Ter-
cera Edat, perquè surti quasi
gratuït, un monitor del Consell
Insular impartirá les classes que
seran dos dies a la set-
mana. Cal que tots ens ani-
mem perquè la gimnásia no
sois ens ajuda sinó que, ens
és inclús necessària perquè ens
afavoreix en moltes de coses,
així doncs no ens ho pen-

sem massa i apuntam-nos
al curset.

Una vegada més, donam
les gràcies per la solidaritat de
la gent perdonar-nos tests, flors,
palmeres... tot, pel nostre jardí.

So tercera edat de Sóller,
té un pati - ¡ardí
tot ple de cossiols;
amb flors i plantes verdes
que fa contemplar a tothom.

S'ha hagut de suprimir el
festival degut a coses impre-
vistes. Perdonam les molèsties.
Gràcies.

CENTRO "ALA D'OR"
CONSULTAS:

MEDICINA GENERAL
BARTOLOME COLOM MESTRE (Lunes a viernes).

FISIOTERAPEUTA Y PRACTICANTE
ALFONSO NICOLAU REYES (Lunes a viernes
consorcio con mutuas).

FISIOTERAPEUTA
DRA. YOLANDA GARCIA BENAVENT

PSICOMOTRICIDAD
D. MIGUEL BESTARD

QUIRO MASAJISTA
CARMEN CAMPOS JIMENO (Lunes a viernes).

YOGA
D. JOSÉ GARCIA (Viernes de 8 a 9 de la noche,

niños y adultos).

NEUROLOGO
DR. CARLOS SERRANO

SEXOLOGIA
KEPA PEREZ COBOS (Lunes).

TERAPIA FLORAL
DR. BACH

OTORRINOLARINGOLOGIA
JACINTO MARTINEZ (maneo.

TRAUMATOLOGIA
JUAN LUIS LEON MARTINEZ (martes).

NATUROPATA
ANTONIO FALCO SEPULCRE (miércoles).

GINECOLOGIA
MARGARITA BALLESTER ROIG
BALLESTER (Miércoles)

PEDIATRIA
JUANA Ma ROMAN PIÑANA (Jueves).
(Jefe servicio Pediatría Hospital Infantil Virgen de Lluc)

PSIQUIATRIA
JOSEFA Ma SAN PEDRO RADO (Viernes tarde).

PSICOLOGIA
CATALINA RIGO MAS (vienes).

HOMEOPATIA Y ACUPUNTURA
DR FELIPE RAMIS (viernes)

Horario de llamada para concertar cita de 8 a 15 h. Telf. 63 30 91.
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Associació Tercera Edat 	 Ensenyament

Escorca

G.M.

Per avui estava previst
que començassin les clas-

ses dels quasi 70 alumnes
matriculats a Es Fossaret que
temporalment rebran les lliçons
a Els Jardins per trobar-se en
obres el seu centre escolar.

El Ministeri d'Educació i
Ciència ha hagut de pagar algu-

nes millores que s'han feta l'edi-
fici per adaptar-lo a les neces-
sitats dels escolars.

Durant els darrers dies s'ha
estat traginant el mobiliari que
hauran de necessitar els alum-
nes per tal que avui comenci
definitivament el curs escolar.

Fins a les vacacions de
Nadal els alumnes de Es Fos-
saret rebran les classes al local

parroquial tot i que és possi-
ble que abans estiguin enlles-
tides les obres de la seva esco-
la. Els professors han cregut
millor perllongar l'estada a Els
Jardins fins a les vacances per
tal de no perdre temps pel nou
trasllat cap a Es Fossaret.
Començaran, per tant, les clas-
ses a Es Fossaret el mes de
gener.

MIGJORN TENDA

LES OFRECE SU NUEVA
COLECCION

OTOÑO - INVIERNO

MODA JOVEN - PRET A PORTER

Especialidad en tallas grandes
muy juveniles

MIGJORN CENTRO DE
CORTE Y CONFECCION

Para que tu aprendas a crear tu
propia moda

Horario
15 h. a 17 h.
para más información
C/ Vives n 2 2
Tel.: 63 16 40 noche

Les sales que eren utilitzades pels grups parroquials s'han transformat en aules.

Avui comença l'escola als Jardins



Meteorologia

Aquest mes
s'asfaltarà el camí
de Biniaraix

G.M.

El carrer Ozonas, el comí
de Biniaraix i el correr Sant
Josep seran asfaltats durant
aquest mes d'octubre per
l'empresa AGLOMSA.

Aquesta obra la possibi-
lita la seva inclusió al Pla
d'Obres i Serveis
d'enguany.

Per a la propera convo-
catòria del POS l'Ajunta-

ment ha previst presentar
dos projectes de creació de
xarxes d'aigua potable,
aigua residual i aigua plu-
vial a les zones de Ses Fon-
tanelles i Ses Merjades
amb 24 milions de pressu-
post, i als carrers Bernardí
Celia, Capitel Angelats i a
les cases del parc infantil del
correr Poetesa Alcover, amb
26 milions de despesa pre-
vista.

Abans de les pluges d'aquesta setmana, enguany només havien caigut 275 litres d'aigua per metre quadrat.

El temporal de pluges ha
deixat 164'6 litres per m2

El col.legi Sant Vicenç
de Paül celebra la
festa del patró

Redacció

El col.legi Sant Vicenç de
Paül celebra el dia del sant
patró amb una festa a la qual
hi foren presents la quasi tota-
litat dels alumnes i dels
pares.

La festivitat es comme-
morà el passat dilluns a par-
tir de les sis de l'horabaixa,
fora de l'horari escolar, amb
la celebració de l'eucaristia
al poliesportiu de l'escola,
que fou oficiada pel rector
solidari de Sóller Llorenç

Lladó. Tanta l'homilia com
a les pregàries i a pancar-
tes que enarboraven els
infants es glorifica el sant
patró i es feren vots pel curs
escolar que acaba de
començar.

Seguidament, les alumnes
del darrer curs d'EGB inter-
pretaren en play-back algu-
nes cançons dels cantants
d'actualitat, després de les
quals els assistents pogue-
ren assaborir les coques,
dolços i pastissos que apor-
taren els pares dels alumnes.

Ensenyament

AYUNTAMIENTO DE FORNALUTX
BALEARES

RECAUDACION DE TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
MUNICIPIO DE FORNALUTX

COBRANZA EN PERIODO VOLUNTARIO DE DETERMINADOS TRIBUTOS AÑO 1993
CONCEPTOS TRIBUTARIOS:
- IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA.
- IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA.
- LICENCIA FISCAL ACTIVIDADES PROFESIONALES Y ARTISTICAS.
- LICENCIA FISCAL ACTIVIDADES COMERCIALES E INDUSTRIALES.
- REGIMEN ESPECIAL AGRARIO.
- ARBITRIOS.

LOS CONTRIBUYENTES PODRAN CUMPLIR SU OBLIGACION DE INGRESO EN PERIO-
DO VOLUNTARIO, DE LA SIGUIENTE FORMA:

- ACUDIENDO A LA SEDE DEL AYUNTAMIENTO DE ESTA LOCALIDAD EL DIA 9 DE
OCTUBRE, ENTRE LAS 9 Y LAS 14 HORAS.

- DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE ACUDIENDO A LAS OFICINAS DE RECAU-
DACION DE TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES -ZONA
MALLORCA- SITA EN C/. DE L'ESGLESIA DE SANTA EULALIA, 13 - PALMA, (ENTRE LAS 9 Y
LAS 13 HORAS).

AJUNTAMENT DE SÓLLER
TRESORERIA

ANUNCI DE COBRAMENT

La Tresorera d'aquest Ajuntament N/1?- Paz Morell
Serra:

FA SABER: Que durant els dies hàbils compresos
entre el 1 d'Octubre al 30 de Novembre, ambdós inclo-
sos, de dilluns a divendres i de 930 a 1330 hores, en
aquestes Cases Consistorials (primer pis, Tresoreria),
estaran exposats al cobrament els rebuts d'aquest any
corresponets als Tributs Municipals següents:

1.- Tenéncia de Cans
2.- Bicicletes

Sóller, 29 de setembre de 1993

LA TRESORERA,

Signat: Isabel Alcover

Vist-i-plau
LA BATLE
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Infraestructures

Joan Puigserver

Després d'un per' xle de seque-
ra que veníem patint des de finals
d'octubre de l'any passat i que
s'havia accentuat els darrers cinc
mesos per la manca quasi total
de pluges, ara ens ha arribat la
pluja, però ho ha fet d'una
manera quasi torrencial.

Dimarts dia 21, els pronòstics
anunciaven pel dia següent pos-
sibilitats de pluges fortes, inclús
localment intenses a les Balears,
Protecció Civil també havia aler-
tat dita possibilitat.

Dins aquest mes de setembre
feia dues vegades que ens havien
fet el mateix avís, sense que es
produís cap mena de feno-
men, pera diuen que a la ter-
cera va la vençuda i així ha estat.

Dimecres de matinada una pri-
mera línia de tempestes ens va
afectar de ple, deixant la quan-,
titat de 42'2 1/m 2 .; després
d'unes guantes hores de relativa
calmo damunt les 10 hores
començà a ploure de debò
fins les 12'30 hores, amb
aquestes dues hores i mitja havien
caigut prop de 70 l/m 2 . De part
d'horabaixa es varen intensificar
altre cop els ruixats encara que
no amb tanta força com ho havien
fet al matí. El total de pluja cai-
guda en poc menys de 36 hores
fou de 153'8 l/m 2 .

La matinada del dilluns dia
27 una tempesta acompanyada
de molts de llamps i trons sols
deixà una precipitació de 10'8
1/m 2 a Sóller, al Port en caigue-
ren uns 25 litres.

A part de varies incidències
greus, qualque soterrani inundat
i bastants d'esbaldrecs per carre-
teres i olivars, en general aques-
ta aigua ha estat molt ben rebu-
da perquè, com deiem al princi-
pi d'aquestarticle, patlem una
sequera molt preocupant.
Des de principi d'any fins abans
d'aquestes pluges sols havien
caigut 275'6 litres.

Pluges d'enguany

Gener 	 0'0
Febrer 	 87'5
Març 	 13'5
Abril 	  136'4
Maig 	 36'8
Juny 	  1'3
Juliol 	 0'0
Agost 	 2'8.



Els pescadors han estat els més perjudicats pel mal temps atmosfèric.

Els veYnats de Tuent
demanen indemnitzacions
per la LEN

J.C.

Uns vintvéinats de Cala Tuent han
presentat demandes davantel Tribunal
Superior de Justicia per, segons
explicó l'advocada dels mateixos
Maria Antònia Alcover, sentir-se per-
judicats per la Llei d'Espais
Naturals (LEN) i demanar una
indemnització a l'administració
autonómica.

Els veïnats es basen en que la
LEN no es correspon amb la realitat
de la zona, malgrat els canvis que
s'hi realitzaren a finals de l'any pas-
sat i en que ara no poden ni refor-

mar les cases que ja tenen constru . i .-
des.

Per altra banda, el GOB també
ha presentat una denúncia per la cons-
trucció de vials a la nova urbanit-
zació de Cala Tuent, aquesta urba-
nització afecta una superficie
d'unes 20 hectàrees on es vol
construir tan vivendes unifamiliars com
apartaments; el GOB declara l'alt
impacte que realitzaria al paisatge
aquesta obra, demanant la total pro-
tecció a aquesta zona de màxim inte-
rés ambiental, sobretot ara, després
d'haver sofert desgraciadament un
important incendi.

Aturen a Palma tres
individus que havien
robat un cotxe a Sóller

Efectius de la Policia Nacional
aturaren ahir a Palma a tres per-
sones que han estat identificades
baix les inicials A.M.C., F.G.M.
i A.D.J., totes elles naturals de
Sóller. Foren acusats del pres-
sumpte robatori d'un turisme i
intent de robatori d'un segon, que
varen tenir lloc dilluns vespre a
Sóller.

Possiblement els tres detinguts
viatjaren fins a Palma amb el turis-
me robat i , ja de tornada, sofriren
un accident i abandonaren el

cotxe. Quan feien auto-stop per arri-
bar a Sóller, la Policia Nacional
els aturà.

Els danys produïts a l'intent de
robatori del primer vehicle pugen
a 30.000 pessetes i els des-
perfectes ocasionats arrel de l'acci-
dent són també quantiosos. Per altra
banda, el passat cap de setmana
es produí a Sóller un augment espec-
tacular de robatoris presentant-se
denúncies per robatori de dos
ciclomotors i en dues vivendes, una
d'elles al Port de Sóller.

CENTRE ALA D'OR
Dr. CARLOS SERRANO

NEUROLOGO
Próximas consultas días 8 y 11 de octubre

Horas convenidas. Horario de 8 a 3 h. Telf. 63 30 91.

Veu de Sóller
Es recorda

que l'entrega
d'originals

per a la secció
Dret a veu
finalitza el

dilluns
a les 17 hores

VOLS
DIVERTIR-TE

UNA
ESTONA?...

IDÓ,
VINE DEMÁ
DISSABTE

A LES 20 II.
A LA PLAÇA

SERÁ UN
ESPECTACLE
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SucceN

Redacció

Segons les notícies
arribades a la nostra
redacció, les tempestes
de llamps i trons que
aquesta setmana afec-
taren la nostra comar-
ca, ocasionaren danys
de diversa considera-
ció a marges, domicilis
particulars
instal.lacions elèctri-
ques.

Una de les empreses
afectades fou el Ferro-

Els llamps ocasionen
danys al tren i a les
barques del bou

Tuent

carril de Sóller, que
el passat dejous hagué
de suspendre el servei
en quedar derivat a terra
un dels aïlladors que
suporten els cables de
tensió. El servei públic
de transport s'hagué de
prestar mitjançant auto-
busos.

També resultaren
greument alterades les
instal.lacions elèctriques
i electròniques d'algunes
barques del bou de
la flota pesquera de

Sóller que estaven ama-
rrades al port. Els llamps
deixaren prácticament
inservibles el sonar, el
radar, el radiotelèfon
la instal.lació eléctrica
d'una d'elles i li oca-
sionaren danys per valor
de varis milions, tot i que
els aparells estaven des-
connectats. Les altres
dues barques sofriren
danys menors i no es
registraren desgracies
personals perquè en el
moment del succeït no
hi havia ningú a bord.

CALLE BAUZA, N2 9
TEL. 63 33 50

TELEFAX 63 32 12
07100 SOLLER

MALLORCA - ESPAÑA
TITULO A BAL 195

EXCURSION
Día 1 7/1 0/93

EXCURSION A SANCELLES:
Salida día 17.10.93 a las 08.00 horas de la Plaza de América con dirección a
Binisalem, donde podremos admirar la belleza de este pueblo donde desta-
can sus fachadas de piedra. Tiempo para poder desayunar.
Sobre las 10.30 horas nos dirigiremos a Sancelles para asistir a Misa, des-
pués tiempo para visitar el convento de las Hermanas de la Caridad.
A las 12.15 horas salida hacia Pto. Alcúdia para almorzar en el Hotel Bocca.
Por la tarde tiempo libre para pasear por el Puerto de Pollensa.

Regreso por el Puig Major.	
PRECIO: 2.600



- - 	 - -	 (,)-(///4,/yír

C/. Lluna, 5 - t\'' 63 09 07 - 07100 SÓLLER

PIZZAS PARA LLEVAR

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

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

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

Isiou
7n ambient diferent

Galeria d'Art
C/ Isabel 11, 23 - Telf. 63 40 31 - Sóller

Velo de Sóller
PUNTS DE VENDA

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

L'Harta: Comestibles Vidal. Port: Quiosc Lorent. Papeleria Chachi. Dos
Amores. Fornalutx: Can Corona. Deià: Es Forn.
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En un món on, avui per avui, és més important ser
"humanoide" que no humà. Un món on la tecnologia
és la norma i Ilei de la vida i els seus fruits: la savie-
sa i el PODER; sembla mentido que, de cada vegada
més, siguem menys PERSONA.
Mai, com avui, s'havia tingut tanta seguretat i eines
envers les dificultats primàries que té l'home dins la
vida -enfermetats, alimentació, vivendes...- alhora que
mai, com avui, s'havia tingut tan poca sensibilitat i

Església

cura envers la "pobresa i miseria" on es troben la
majoria de les conciéncies humanes.
L'home és l'única criatura que parla i té llibertat, peró
dins cap altre hi ha manifestacions tan contradictò-
ries d'aquesta Ilibertat.
Ser lliure suposa fer-se preguntes o conviure amb el
dubte i el dubte, si no es sap dialogar amb ell, pot
desfermar la por i la por actituds neguitoses poc bene-
ficioses i alliberadores per l'home.

missatge. La seva resposta fou
la següent: "Jesús pots estar
segur de que no va ressucitar
sols fisicament doncs això
implicaria que s'havia de morir
altra vegada. La ressurecció
de Jesús no és altra cosa que
ressorgir de la mort i ressuci-
tar a una experiència, fins

Salvador

Les moltes i serioses decla-
racions, de complicitat, que
Mossén Llorenç va fer envers
els altre es podrien resumir de
la següent manera:

Divorci entre l'església i
la societat

Mossén Llorenç n'és cons-
cient d'aquesta eterna sepa-
roció entre el missatge de Crist
i la societat. Això, pel missat-
ge que va voler donar Jesús,
és més un estar "decebut" que
no tenir consciència de que és
un problema sense solució. Per
l'home, malgrat tot, diu Mos-
sén Lladó, sempre hi ha ESPE-
RANÇA.

"Ser cristià, a la nostra vall
com per tot arreu, és tenir cons-
ciéncia de que es pertany a
una comunitat on el més impor-
tantés la humanitat...una humo-
nitat de la queJesús ens va par-
lar i que tothom pot a fer seva.
Ser cristià és conèixer i parlar
amb l'home, un home amb totes
les seves virtuts i contradic-
cions." (...) "La gentdóna molta
importància sols es fixa amb
això- a l'escenificació, l'orga-
nització i jerarquia de l'esglé-
sia ( Vaticà, el Papa ), i jo ho
entenc perquè l'home, des de
sempre, en tot quan fa, s'orga-
nitza, jerarquitza i escenifica
- no sols l'església-i això mateix,
tal volta és el que més ens allun-
ya de la vertadera intenció que

cerquen i volen les causes jus-
tes dels homes i, sens dubte,
Jesús. Jesús també fou
HOME..." (...)

Tot el que diu el PAPA

"Tot el que pugui dir el Papa
s'ha de tenir en compte en la

justa mesura del QUE i el COM
ho diu. Ser un vertader cristià
mai ha passat pel que dicta el
Papa, sinó per anar creant i
visquent la comunió de la FE
eclesial ( CREDO ) a totes les
manifestacions de la vida, des
dels sentiments més profunds
fins a les manifestacions més
visibles de l'imatge de Jesús.
La gent hauria d'entendre que
dins l'eternitat el cel o l'infern
tendrá conexió amb el cel o
l'infern que han estat capa cos
de FER viure a ells mateixos i
als altres a la ferro."

Ser cristià és, abans de
tot, ser crític i home.

Li vàrem demanar si tot el
que va dirJesús s'havia de Ile-
gir literalment o s'havia de fer
una lectura "simbólica" del seu

"Tot el que pugui dir el Pap
s'ha de tenir en compte en la

justa mesura del QUE i el COM
ho diu".

aleshores inédita, de comunió
de la vida amb Déu i de la
qua/ els homes en podem par-
ticipar. La ressurecció és també
la demostració de que tot el
que va fer i va dir era verda-
der i etern. La prova está en
que el seu missatge, dos mil
anys després, encara és  vàlid.
No és Jesús el que está desa-
creditat sinó els homes que no
volem posar en práctica la seva
obra d'amor, llibertat i pau.
L'església de Jesús no és una
MENTIDA, sols és mentido
l'obra de certs homes que han
predicat, en nom de Jesús, tot
alió qué, de ben segur, el cris-
tianisme no vol dir."

Tot és pecat, prohibició i
purgatori

"Que tot és pecat, tot s'ha

prohibir i tot s'ha de pur-
)r, això no és el missatge de
sús. Tot això fou la por dels
)mes que s'ho inventaren
)vant la por i poquetat de no
rber transmetre el missatge de
sús. Jesús sols és AMOR i
OMPRENSIO. Jesús COM-
?EN, perquè enten que l'home
i por i no está segur davant
s dificultats de la vida. El/
ateix va tenir por davant la
art. Si tots poguéssim en ten-

això i tots ho practicássim,
sús, ja no seria un exemple
ió que nosaltres seriem l'exm-
e de Jesús. Ja ho va dir ell

b a n parlava de que ell era la
¡mero pedra d'una església
íe erem tots nosaltres. De fet,
mica revolució social, feto
rib la paraula, i que és váli-
1), no per l'obra sinó pel con-
)gut, és la revolució del cris-
Inisme. Jesús no parla del món
de la ciència ni de l'econo-

ia, parla de QUI ha de fer
t aixà, és a dir, del bessó,
Je ha de donar ordre o tata
creació, tenint molt en comp-
les limitacions dels homes."

ristiá anònim

Aquesta expressió, que tan-
s vegades utilitza mossén Llo-
nc, té un contingut que alli-
Ira a l'església d'al lò que tot-
>rn creu que és: un cercle tan-
it on sols tenen la veritat els
ie estan dins ell.

"Cristià anònim, que és una
cpressió que va emprar per

Fer la FE és el
mateix que

tenir ciència de
la conciéncia.

primera vegada Karl Rohner
són totes aquelles persones
que, sense conèixer la parau-
la de Jesús, practiquen el seu
exemple. Es a dir, Jesús, molt
abans de que ell parlés d'esglé-
sia, ja era un cristià anònim.
A tot això afegiria que no
basta ser cristià i no celebrar-
ho, hi ha que manifestó la FE
en Jesús. El silenci no és comu-
nicació. Hi ha que dir-ho tot el
que és Jesús, de moltes mane-
res, però dir-ho." (...)

L'Església avui

"Avui, hi ha més feina que
mai envers els homes. La crisi
no és religiosa, ni política, ni
económica. La crisi és social,
antropológica. La gent es pre-
ocupo de si l'home perd poder
adquisitiu, social o sicológic,
però no es preocupa de si es
perd a ell mateix..." (...) "De
ben segur que, mai com avui,
l'home s'ha omplit tant els sen-
tit amb la intenció de sentir-se
bé, i crec, també, que l'home
s'ha buidat el cor per omplir-
ho de passivitat o de falses doc-
trines dictades per bruixots,
liders, etc... Totaixó és una clara
prova de que l'home necessi-
ta creure i aferrar-se a qualque
cosa que li posi comí i Ilum per
véncer a la seva por i dubte.
El que és dubtós, i la realitat
parla per si mateixa ( pensar
amb les sectes ), és la bondat
que poden fer els consells d'un
bruixot... Amb tot això, els cris-
tians hem de fer sentir la nos-
tra veu, la nostra postura envers

els problemes de la gent. Una
rialla, un cop de mà, saber escol-
tar, donar suport, entrega, esti-
mació, una paraula justa al
moment adequat... en definiti-

PERSONA que no
demostrar una personalitat
plena d'interessos ( bruixots,
liders...), és la feina d'un bon
cristiá."

Mossèn Llorenç Lladó té una
ferma preocupació per
l'excessiva importància que
el món occidental dóna als
béns de consum. Avui, és
més important tenir posició
social que tenir solidaritat i
compromís social.

Llorenç Lladó: "Conéixer NO a Deu
l'home que és Jesús, és una tasca
difícil en un món on les "PARAULES'
perdut credibilitat. Fa falta donar fr al
discurs de l'home envers als homes os va
fer això fa dos mil anys: donar vid< scor
a les paraules que ens fan home."

ens dubte, l'actitud il.lustrada de l'home ha donat
'<pita llum a les angoixes deis homes però, el que també
s cert, és que 6.000 anys de posar raons al món tam-
oc ens han mostrat el com i millor per a viure.
Dlí ti c s, filòsofs, bruixots, il.lumitats, lliures pensadós
es religions, han donat la seva opinió de com resol-
-e la foscor que, des de sempre, ha deixa i té a
-tome sense horitzó. Amb tot això: qué pensa l'esglé-
a?.

va ser una

ANEM A
ESCOLA

AMB BICI!
C.C.D.S.

OPOSICIONES A ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

3.000 PLAZAS
PREPARACIÓN TIELÉFONO 63 37 21



Sóller, a 17 de setembre de 1993
La Batlesa

Signat: Isabel Alcover Rotger

Precio o Deu per l'halla de

D. Guillem Morell Codina
que va morir, dia 28 de setembre de 1992

A l'edat de 28 anys

En el primer aniversari de la sua mort

1 Havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica

Al cel sia

Els seus apenats: Esposa, Margarida Amengual Coll; fila, Angela
Morell Amengual; mare, Margarida Codina Puig; pares polítics,

Francesc Amengua! Ferrer i Francesca Coll Capó; germans, Josep,
Caterina, Bartomeu, Isabel i Maria Morell Codina; germana política,
Francesca Morales Cruz; padrins, padrins joves, oncles, nebots, cosins
i demés familiars (presents i absents) participen a les seves amistats tan
sensible pèrdua i vos demanen el tengeu present en les vostres oracions.

Domicili a Sóller: C/ Mossèn Costa i Llobera. Port de Sóller.

Rogad a Dios en caridad por
el alma de

D.Juana Bernat
Caber

que falleció en Sóller, dia 28
de Septiembre de 1993

Casa mortuoria: Camino Dragonar

n° 1 No se dará el pésame

SE
ALQUILA

Local
comercial

céntrico ideal
para oficinas
o comercio

Inf. Tel. 63 04 51
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Repulsa unánim
al retorn de
Jaume Fullana

Comença la
revisió técnica
deis vehicles de
lloguer de classe C

mesos el fet de que molts
d'aquests vehicles no
compilen tots els
requísits que els per-
metien pertenéixer a la
classe C i cobrar les tari-
fes corresponents a
aquest tipus de taxis, fet
que els dugué a la sép-
tima convocatòria d'una
vaga indefinida que
obligó al president del
Govern Balear, Gabriel
Canyellas a reunir-se amb
els afectats.

A les declaracions de
Sánchez a Ràdio Nacio-
nal especificó que també
en els pròxims dies
s'escoltaran les peti-
cions que siguin rea-
litzades pels conductors
de classe C.

La carretera
de Sa Calobra,
tancada per
despreniments

J.C.

Aquests dies passats, després del
foc de Sa Calobra i molt més agreu-
jat ara, amb les fortes pluges caigu-
des, la Guàrdia Civil de Trànsit s'ha
vist obligada a tancar el pas als vehi-
cles per por dels freqüents des-
prendirnents que s'hi produïen.

Primer fou precisa la clausura degut
a les peclres que s'amollaven a causa
de l'herba i les mates cremades a incen-
di. Després, aquest cap de setmana,
el motiu foren les fortes pluges
que provocaren la caiguda de còdols
i pedres al mig de la carretera.

Es de suposar que en sortir la nos-
tra edició la situació s'haure, norma-
litzat.

Redacción

El retorn deJaume Fullana,
que des del dijous de la set-
mana passada torna ocupar
el càrrec de recaptador dels
imposts municipals, ha estat
molt mal acollida per la gene-
ralitat dels sollerics, que pre-
ferien gaudir d'un sistema de
recaptació en mans dels fun-
cionaris municipals i no aca-
ben de comprendre del tot la
decissió del consistori.

El Consistori, per la seva
banda, ha hagut d'acceptar
la presència deJaume Fulla-
na per imposició judicial, ben
en contra de la seva volun-
tat, i sembla unónimment dis-
posat a prescindir dels ser-
veis del recaptador a la míni-
ma oportunitat que es pre-
senti.

D'altra banda, la nostra
redacció té noticia que ja han
sorgit les primeres friccions
entre els governants munici-
pals i els empleats del senyor
Fullana, que comportaren ame-
naces de sol.licitar la inter-
venció del notari També té
coneixement que bona part
d'aquesta setmana el recap-
tador no ha comparegut per
les Cases de la Vila per qües-
tions de salut, i sembla molt
afectat per l'aversió genera-
litzada que li demostren els
sollerics.

Així les coses, no es des-
carta la possibilitat d'una
solució negociada amb el
consistori, que segurament
comportaria una indemnit-
zació económica molt inferior
a la que ell mateix sol.licita-
va.

El Director General de
Transports, Javier Sán-
chez, declaró ahir a Ràdio
Nacional que aquesta set-
mana, en compliment de
l'acord forçat per la vaga
dels taxistes de la Part Foro-
na, comencaran les revi-
sions de les caracterís-
tiques tècniques deis
taxis de classe C.

Aquestsvehicles espe-
cials han de disposar
d'unes característiques
especials donat que estan
considerats com a taxis de
luxe, els cuals comença-
ran aquests dies a con-
trolar-se.

Els taxistes de la Part
Forana havien vengut
denunciant des de feia

AJUNTAMENT DE SÓLLER	 BALEARS

ANUNCI 
L'Ajuntament Ple, en la sessió  extraordinària celebrada el dia 9 de setem-

bre de 1993, va adoptar, els següents acords:

"Expedient núm. 53/93.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUN-
TUAL DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA DE SÓLLER.-

Atès l'expedient relatiu a la "MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL
D'ORDENACIÓ URBANA DE SÓLLER", que preveu un vial en la segona línea
de la platja d'en Repic del Port d'aquesta ciutat, i atesos els documents adjunts
de que consta: Memòria justificativa, ordenació proposada, plànols i annexes;
així/com els informes emesos al mateix pels serveis  tècnics municipals i asse-
ssoria jurídica, el dictamen del cap del negociat, assumit per la C.I.P. d'Activi-
tats, Obres i Urbanisme i , atès l'acord de la Comissió de Govern de dia 6 d'A-
gost de 1993, la Corporació, per majoria absoluta, ACORDA:

PRIMER: Aprovar inicialment la modificació puntual del Plá General d'Orde-
nació Urbana de Sóller, de conformitat amb el que siposa l'article128,
en relació amb l'art. 114 del vigent Texte Refós de la Llei del Sól de
1992.

SEGON: Procedir a la seva informació pública, mitjançant anunci en el
B.O.C.A.I.B. i dos dels diaris de major circulació de la Comunitat
Autónoma, durant un termini d'un mes".



Atletisme

Automobilisme

VII Pujada "Pollença-Lluc" 	

Buttenhoff, cumplint els
pronòstics, s'imposá clarament

Joan

Es cumpliren els pronòstics: el pilot finlandés, afin-
cat a Mallorca, Leif Buttenhoff, amb el seu Lola
Seur BMW, s'imposà clarament a la setena
edició de la "Pujada Pollença-Lluc", puntuable pel
Campionat de les Balears, disputada el passat diu-
menge, dia 26.

La cursa, una de les més ràpides del Campionat
Territorial de Muntanya, comptà en aquesta ocasió
amb poca participació (18 vehicles), però amb un
nombrós públic que seguí totes les  incidències des
de el dissabte el capvespre, (es feren dues pujades
d'entrenament), fins el diumenge (1 pujada d'entre-
nament i 2 de cursa).

En Leif que ja havia marcat els millors temps a
les tres pujades d'entrenaments, deixà ben clar, a la
primera pujada competitiva, qui seria el guanyador
absolut, ja que el seu més directe rival HdmutKalem-
born (Tiga Emonts Yamaha) entre] a més de deu
segons d'ell.

A la primera pujada en Leif marcó un crono de
2'30"025 i a la segona de 2'30"311, computant
un temps total de 5'00"336, a una mitjana gens des-
preciable de 122'263 qms./hora.

Per la seva parte' temps d'en Kalembom s'incre-
mentà encara més a la segona pujada, quasi 14"
segons més que en Buttenhoff.

Els temps emprats pen Helmut foren de 2'40"140
a la primera pujada i 2'44"176 a la segona,  tota-
litzant 5'24"316, a una mitjana de 113'223
qms./hora.

En el Grup A espectacular i prevista lluita entre

Torneig "Tren de Sóller"

Estació de Sóller 5 -
Estació de Palma 4

Joan

Tal com anunciàrem la
passada setmana, el dime-
cres, dia 22, es disputé la
jornada decisiva entre l'Esta-
ció de Sóller i l'Estació de
Palma.

ALINEACIONS:

Estació de Sóller: Deyá,
Bauzá, Cifre, Segui, Dragan
i Ventura.

Estació de Palma: Puig,
Morell, Troya, Font, Guixa-
ro, Galvez i Caldentey.

ARBITRE:
Arbitró el Sr. Ripoll. Dis-

cret, expulsant al jugador
visitant Troya, per protestar.
No influí en el resultat final.

GOLS:

Estació Sóller: Dragan
(2), Llorenç Segui (2) i
Joan Bauza (1 ).

Estació Palma José-
Mario (1 ), Fulgencio (1 ),
Troya (1) i Guixaro (1).

COMENTARI:

Com era d'esperar la con-
frontació respongué a l'expec-
tació despertada.

Amb bastant de públic
assistent es disputé el partit
més atractiu d'aquest singu-
lar Torneig, amb el que esta-
va en litigi el Títol de Cam-
pió. (A l'equip de l'Estació
de Sóller Ii bastava amb
l'empat).

El començament es carac-
teritzà per les precaucions dels
dos rivals amb marcatges
bastants durs (especialment
damunt en Troya).

L'Estació de Palma
s'avançà amb dos gols, el que
lògicament propicià un aug-
ment de l'emoció. En un gole-
jar de coratge els de Sóller
aconseguiren l'empat (2 02),
fent en el darrer minut de la
primera part el tercer gol.

Després del descans els
sollerics, amb un avanç molt
ben lligat, aconseguien el
quart gol, el que ajuntat a
l'expulsió d'en Troya parei-
xia sentenciar el partit.

Però no fou així i els de
l'Estació de Ciutat, amb una
garra i un coratge increïbles,
alentats per les seves entu-
siastes seguidores, aconse-
guiren empatar, el que enca-
ra incrementó més -si era pos-
sible- l'emoció. Qualsevol
dels dos podia aconseguir el
gol de la victòria i fou en els
minuts de descompte quan els
locals feren el cinquè i defi-
nitiu tant.

A destacar l'esportivitat i
combativitat de les dues
esquadres, que en cap
moment donaren cap pilota
per perduda, sent altament
resaltable l'actuació dels
dos porters (Deyá i Puig),
amb molt bones actuacions
que la ten ien bastant cremats
als davanters contraris.

AJORNAMENT

Degut al mal temps es tin-
gué que ajornar el partit pre-
vist per divendres dia 24.

Veu esporliva 	

1 d'octubre del 1993 / Veu de Sóller	 1 1

El Victòria vibra en la darrera setmana de bàsquet 

Avui, gran final a les
20 hores

T. C.

Avui la cita ineludible amb l'esport és, de bell nou, a la
pista del C. P. Victòria a les 20 hores. El básquet, l'especta-
cle i l'esportivitat es donen la  mà en la gran final del torneig
estiuenc que, amb un més que esperat partit de les estrelles,
Finalitzarà aquest mateix diumenge.

La convocatòria és, sens dubte, més que interessant.

Futbol 5 en Pista

en Pere-P. Diaz "Potes" (Renault R-1 1 Turbo) i
en Toni Roca "junior" (Lancia Delta HF 4WD),
que en teoria tenia més avantatges en aquesta puja-
da que el R-11 d'en "Potes", però que al final tingué
que cedir el tercer lloc de la general i primer del Grup
A a Pere Diaz (5'30"325). El temps d'en Roca fou
de 5'37"420.

No menys espectacular fou el mà a mà entre en
Jaume Cerda i Onofre Crespi, tots dos amb un
Citroen AX GTI, (deixant en Cerdà el seu habitual R-
5 GT Turbo). Al final s'imposaria en Jaume, recupe-
rant així alguns dels punts perduts amb el seu R-5.

Es notó l'absència del solleric Albert Frau (Renault
R-5 GT Turbo), un dels homes a tenir sempre en como-
te a l'hora de les classificacions, que en aquesta oca-
sió no pogué sortir degut a un bon constipat.

Com era de suposar dins el Grup N es dispu-
taren el triomf en Pere Rosselló (Ford Escort RS) i
n'Esteve Payeras (Renault Clio 1 6V). En Pere superé
clarament al seu rival a les dues pujades, invertint al
final del recorregut un temps de 5'53"094, mentres
n'Esteve emprava 5'55"806.

Al solleric Antoni Forteza (Opel Corsa GSI)
se li noté una certa progressió amb referencia a la
darrera cursa (Bunyola - Orient), entrant en el lloc
setzè de la general, cinquè del Grup N i primer de
la Classe Mi , emprant 3'12"841 a la primera puja-
da i 3'12"633 a la segona, totalitzant un temps de
6'25"474, a una mitjana de 95'259 qms./hora.

Dins el Grup Illes, que com ja anunciàrem a la
darrera edició aquesta vegada no tingué participa-
ció local s'imposà en Maties Pujades (Talbot Rally),
seguit molt de prop pen Mateu Riera (R-5 Alpine).



Porreres O -
Port de Sóller O

Bielet

Porreres: Sorell, Nogue-
ra, Mes quida, Puigserver, Molla,
Sorell 11 (Obnabok, minut 91),
Ferrer, Tomás, Carde!! (Ginard,
minut 55), Frau i Barceló.

Port de Sóller: García,
Coll, Monge, Forteza, Ruíz,
Manrique (Martínez minut 67),
Aguilar, Molino (Castañer minut
73), Cabot, Barrero i Raja
(López minut 85).

Arbitre, el partit el senyor
Sánchez Acosta ajudat pels
senyors Casado i Trueba que
mostrà targetes grogues als
jugadors locals Frau (minut 65)
i Ginard (minut 88) i als jugo-
dors del Port de Sóller Coll (minut
60), Raja (minut 70) i Manri-
que (minut 85).

El Port de Sóller torna
treure tallada

El passat diumenge cap-
vespre el partit jugat a Parre-
res entre el titular d'aquella ciu-
tat i el Port de Sóller, després
d'una lluita de més de noranta
minuts, es resolgué amb un

repartiment de punts.
L'equip local disposà de les

més ciares oportunitats de mar-
car a la primera part, mentres
que els sollerics les varen tenir
repartides. S'ha de destacar que
les més clares foren per Raja,
en el primer temps, sortint-li alt
el seu xut quan el porter esta-
va batuti , sobretot una, als minuts
finals del partit, de López que
s'escapa tot sol cap a la por-
teria i quan estava a punt per
disparar li prengueren la
pilota.

La clau de l'encontre va estar
en una defensa dels jugadors
del Port molt ferma, que en tot
moment guanyà la partida als
jugadors locals, ben acom-
panyada pels altres compo-
nents.

Partit vinent: diumenge
dematí a les 11'00 hores, el
Port de Sóller rebrà la visita
del Villa franca, equip que va
líder de la classificació. No será
fácil doblegar-lo, seria neces-
sari una gran presència
d'aficionats per recolzar a Is
jugadors locals que és d'espe-
rar que ens donguin un bon
espectacle.

3
FERRIOLENSE

2
C.F. SOLLER

Bielet

Ferriolense: Peralta, Costa,
Tenerife, Kapón, P. Pérez, Toña,
Marín (Monolito, minut 45),
Simó, Tuti, Oviedo i Jover (Rau!,
minut 80).

Sóller:Juanjo, Ferrer, Sergi,
Brugos, Tovar, Díaz, Marín,
Carmelo, Christian, Moll (Gil
minut 81) i Aguiló (Martin, minut
89).

Arbitró el senyor Pasqual
Piguillem, a judat pels senyors
Sánchez Acosta i Vallespir, que
mostró targetes grogues als juga-
dors locals Manolito (minut 71),
Simó (minut 83), Taño (minut 61)
i als jugadors del Sóller Mol!
(minut 5) i Tovar (minut 91).

Gols: 1-0 en el minut 17,
passada llarga de Jover i sense
Cingle Oviedo, des de la retxa
de córner, marca. 1-1 ene/minut
18 Aguiló reb una pilota dins
l'àrea i es desfà de tres defen-
ses enviant la pilota a la xerxa.
1-2 ene! minut 34, Marín empal-
ma un xut que Peralta refusa en
curt i Moll atenta la jugada marca
el gol. 2-2 en el minut 35, un
córner tret molt bé per Oviedo,
rematat magistralment a gol per
P. Pérez. 3-2 en el minut 94, Tuti
remata una passada d'Oviedo
enmig d'una melé.

Els locals s'avançaren en
el minut 17

Des del xiulet del comença-
ment de l'encontre, l'equip local
va agafar la batuta del partit,
pero, el Sóller als contratacs
posava en perill la porteria local
i el que són les coses, si en joc
estótic els visitants es velen domi-
nats però es defensaven bé,
hagué de ser un contratac en
el minut 17 que va fer avançar

Dissabte passat a Son
Ferriol, els homes d'en

Miguel Bestard, després
de remontar un

marcador en contra i
jugar 57 minuts empatats
a dos gols, perderen per
un tant. Dins el temps de

descompte en una
jugada molt embolicada
dins l'àrea, es perdé un
punt ben merescut. 1 és
que quan es juga a no
perdre, normalment es

perd. Si hi havia un
equip que meresqués

guanyar, aquest era el
Sóller.

l'equip local en el marcador,
aprofitant una errada defensiva
en el marcador.

Just treure del centre del
camp un Sóller picat pel gol encai-
xat, un inspirat Aguiló s'enca-
rrega d'amargar la festa als
locals, tornant posar les coses
tal com mereixien els dos
equips; en els minuts 311 33
Aguiló tornà tenir dues oportu-
nitats més a la porteria de Peral-
ta.

Moll feu tot un senyor
gol

Un Sóller que seguia domi-
nat per l'equip local però que
gaudia de més oportunitats de
gol, en el minut 34, a través d'en
Moll, marca un golós provinent
d'una jugada començada per
una passada en profunditat de
Tovar i un primer remat de
Marín.

L'empat un minut
després

Els sollerics desplaçats a Son

Ferriol varen tenir poc temps d'ale-
gria perquè un minut després,
just treure els locals d'enmig del
camp, l'avançada acabó en
córner tret per Oviedo, el juga-
dor local que dugué més
perilla la porteria de Juan-
jo, sent remetada la pilota a
gol de cop de cap per P. Pérez.

Fins arribar al descans les
dues oportunitats més clares de
marcar, una per cada equip,
foren per Tuti, un xut que Ii sortí
alt i un centre d'Aguiló, al que
Christian no arribó i no trobà
rematador.

L'ex-solleric Marín
substituït

Quan varen comparèixer de
nou els jugadors dels vestidors
per començar la segona part,
s'havia produït un canvi de
Monolito per l'ex-solleric Paco
Marín. El Sóller en aquesta  sego-
no part es va sebre llevar de
damuntel domini de l'equip local,
passant a ser el dominador del
partit en molts de moments
d'aquest segon temps.

Díaz en el minut 68 falló
un gol cantat

Si Christian i Agulló havien
tengut dues ciares oportunitats
per avançar el Sóller en el mar-
cador, en els minuts 63 i 64,
Díaz, quan corria el minut 68,
reb una pilota passada per Agul-
ló i quan es trobava tot sol davant
en Peralta aquest Ii tiró la pilo-
ta amb el peu en el moment en
que gaudia d'una oportunitat
claríssima per marcar.

Els minuts de descompte
foren fatals

Mentres que el Sóller havia
estat el senyor tota la segona
part; l'equip local, en els minuts
que aquesta temporada aliar-
guen els àrbitres, va treure les
poques forces que li que-
daven per fer pressió damunt
la porteria de Juan jo en dues o
tres ocasions, fins que en el minut
92 aconseguí el que ningú espe-
raya, un tercer gol, que li donó
la victòria que encara no conei-
xien en aquesta temporada.

Vinent partit: Diumenge
capvespre, a les 16-30' hores,
ens visitará a can Majal l'equip
menorquí d'Alaior, aquest con-
junt no ha de ser rival perquè
els sollerics sumin els dos punts
en joc.

En el temps de
descompte es va
perdre el partit     

LLOGUERS    

%‘«viic,Vut  
7111CM

IX 633456Lloguer i Venda de Maquinària
C/. Victoria, 48-A. Tel. 63.23.71 - SOLLER      
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Futbol Tercera Divisió Futbol Primera Regional   

Tercera divisió
J. G. E. P. F. C. Ptos.

1. Mallorca B 	 4 3 1 0 16 1 7 +	 3
2. Cardessar 	 4 2 2 0 6 3 6 +	 2
3. Arenal 	 4 2 2 0 2 0 6 +	 2
4. Atc. Baleares 	 4 2 1 1 15 5 5 +	 1
5. Sp. Mahones 	 4 2 1 1 12 6 5 +	 1
6. Ferriolense 	 4 1 3043 5 +	 1
7. Badia CM 	 4 21 177 5 +	 1
8. Rtv. La Victoria 	 4 2 1 1 45 5 +	 1
9. Sóller 	 4 2 0 2 7 6 4
10. Ferrerías 	 4 2 0 2 6 5 4
11. Constancia 	 4 1 2 1 6 6 4
12. Ibiza 	 4 1 2 1 3 4 4
13. Montuïri 	 4 1 1 2 8 6 3 1
14. Calviá 	 4 1 1 2 5 6 3 1
15. Poblense 	 4 0 3 1 3 4 3 1
16. Playas Calvià 	 4 1 1 2 2 6 3 1
17. Pollensa 	 4 1 1 2 3 10 3 1
18. Alayor 	 4 1 1 2 4 13 3 1
19. At. Ciudadela 	 4 1 0 3 5 9 2 2
20. Esporlas 	 4 0 0 4 3 16 0 4

Primera regional
J. G. E. P. F. C. Ptas.

1. Vilafranca 	 4 3 1 0 10 4 7 +	 3
2. S'Arracó 	 4 2 2 0 6 1 6 +	 2
3. Independiente 	 4 2 2 0 7 3 6 +	 2
4. Ses Salines 	 4 3 O 1 63 6 +	 2
5. Algaida 	 4 1 3043 5 +	 1
6. Port de Sóller 	 4 1 3032 5 +	 1
7. V. de Lluch 	 4 21 166 5 +	 1
8. Escolar 	 4 2 0 2 8 7 4
9. CIDE 	 4 1 2 1 3 3 4
10. At. Baleares 	 4 1 2 1 3 3 4
11. Porreras 	 4 1 2 1 3 4 4
12. Rotlet Molinar 	 4 1 2 1 4 6 4
13. Barracar 	 4 0 3 1 7 8 3 1
14. Sta. Eugenia 	 4 0 3 1 3 4 3 1
15. Ferriolense 	 4 1 0 3 8 11 2 2
16. Xilvar 	 4 1 0 3 4 7 2 2
17. Collerense 	 4 0 2 2 6 10 2 2
18. Cala d'Or 	 4 O 0 4 5 11 0 4



Torneig "Ciutat de Palma"

Andreu Mas del C.P. Sóller es
proclama Campió del

Torneig, dins la tripleta del
C.P. Puente.

Buixó

Extraordinari èxit en el tor-
neig "Ciutat de Palma" pel que
fa referència a la representació
de la Federació Territorial de Bale-
ars. Es coparen els primers llocs
a la categoria masculina i feme-
nina, i s'aconseguí la segona
plaça a la de juvenils.

Aquest torneig, té el carác-
ter d'internacional, si bé en
aquesta ocasió la participació
estrangera es limita a dues tri-
pletes de França i una d'Argé-
lia. Per part nacional les Fede-
racions inscrites varen ser Bale-
ars, Alacant, Barcelona, Valèn-
cia i Santander.

El C.P. Sóller va estar pre-
sent en la persona d'Andreu
Mas, que juntament amb els
jugadors del C.P. Puente, F.
Estelric i A. Celdran, es pro-
clamaren brillantment Campions
del Torneig, després de guan-
yar en una molt disputada final
a la tripleta, també de Balears,
formada pels jugadors José
Medina, Sebastià Serra i
Pep López, pel resultat de 15
a 12.

Resultats finals del torneig
internacional "CIUTAT DE
PALMA".

Masculins:
1.-Balears C (A. Mas (Sóller) -

F. Estelric i A. Celdrán
(Puente).

2.-Balears G (José Medina,
Sebastián Serra, Pep López).

Femenines:
1.-Balears.
2.-Alacant.

Juvenils:
1. - Barcelona .
2.-Balears.

Campionat de Lliga
temporada 93/94

Aquest cap de setmana
comencen els campionats de
Lliga a totes les categories. Pel
que fa referència als  nostres clubs:
Unió de Sóller, Sóller i Belles Pis-
tes, s'han fitxat unes metes que
s'han d'aconseguir. El C.P. Unió
de Sóller amb importants bai-
xes en relació a la temporada
passada, ha de lluitar per
mantenir-se a la máxima
categoria. El C.P.Sóller amb
un super equip, dintre de la cate-
goria de Preferent, no ha de tenir
cap problema per aconseguir
l'ascens. Belles Pistes pot jugar
ambiatranquilitatqueli donará
el saber que almenys un dels
dos equips que prenen part a
la !liga pot aconseguir l'ascens.

La primera jornada ha que-
dat així:

Dissabte dia 2:
Tercera Categoría

Virgen de Lluc - C. P. Sóller
Femenines Primera
Puente - Unió de Sóller
Femenines segona
C. P. Sóller - Soledad

Diumenge dia 3:

Lliga d'honor
Unió de Sóller - Hispano

Francés.
Preferent

Unió Andratx - C.P. Sóller
Primera

Son Flor - Bolles Pistes
Segona

Belles Pistes - Son Flor
At. Son Forteza - Unió de

Sóller.

Petanca
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FUTBOL BASE

Futbol Cadet

Bt. R. Llull 3 - Sóller 3 

El Sóller, rei de
l'empat

Toni Lladó

Sóller: Lladó,
Marroig, Nofre, Ventura,
Coll, Bernat, Puig, López,
Víctor, Guerrero, X. Ensen-
yat (Bruno, Querol, Sera-
fín).

Gols: 2 Puig, 1 X.
Ensenyat.

Comentari:
El Sóller és el rei de

l'empat, de 5 partits jugats:
3 empatats, 1 perdut i 1
guanyat. Els tres empats
s'han aconseguit a fora
camp.

El Sóller hagués pogut
jugar millar i tendria que
haver aprofitat les oca-
sions i així no hagués
estat necessari passar
tanta pena en els darrers
minuts quan el marcador
estava tan ajustat; el par-
tit estava ben enca-
rrilat pels sollerics, a
la primera part el marca-
dor ja era d'empat (1-1),
pera, a la segona l'arbi-
tre xiula un penal en con-
tra del Sóller (Lladó va
derribar un davanter local)
i una altra vegada l'àrbi-
tre volgué ser el protago-
nista fent repetir tres
vegades el penal; el
primer fou aturat per Lladó
i l'àrbitre digué que el por-
ter solleric s'havia mogut,
el tornó fer repetir, a la
segona ocasió es va anu-
lar perqué el jugador xutà
abans que l'àrbitre donás
la senyal; ja el tercer fou
el correcte i acaba en gol.

Després el R. Llull torna
marcar i així deixant un
contundent (3-1), pera el
Sóller Cadet no té res
impossible i quan tot
pareixia que estava sen-
tenciat, amb 5 minuts
aconseguí 2 gols que
varen servir per capgirar
el marcador; fins i tot,
s'hagués pogut guanyar
si el potentíssim xut de Ber-
nat no s'hagués estavellat
a l'escuadra de la porte-
ria local, la mala sort que
té aquest jugador és ver-
taderament increible.

Proper partit: Sóller
Poblense a les 17 hores.
Es preveu un interessant
partit, perqué el Poblen-
se és un dels equips des-
tacats d'aquesta catego-
ria.

FUTBOL BASE

Juvenils

C.F. Sóller 3 - C.D. Artà O 

Joc poc brillant,
però efectiu

Moda

Alineació: Pomares, Seguí,
Burgos, Colom, Enseñat, Euge-
nio, Rodríguez, Ros, Kiko, M.
Enseñat, César.

Canvis: Valcaneras per
Kiko (minut 70) i Sampol per
César (minut 76). Per possibles
canvis: Ribas i Caldentey.

Arbitre: Benítez (regular).
Gols: minut42 perM. Ense-

ñat, minut 67 per Eugenio,
minut 77 per Colom.

Incidències: Un centenar
d'aficionats, el camp en bones
condicions.

Comentad:
Bon partit matinal al camp

d'en Maiol, en el que sense fer
un gran joc els nostres juvenils
foren molt positius.

La primera part fou de joc
altern amb possibilitats
pels dos equips, fins al minut
42 on començaren a dominar
els locals marcant el primer gol.

Ala segona partels visitants
totalment enfonsats físicament,
i a partir del minut 67 amb un
gol molt bonic fora de l'àrea
s'enfonsaren psíquica-
ment, després tot va ser "bufar
i fer ampolles".

Resumint, partit que sense
ser espectacular fou práctic per
l'equip solleric, els juvenils així
sumen 5 punts i 1 positiu por-
tant tan sois, tres partits de lliga.

Vinent confrontació:
Beta A -Juv. Sóller
aquest cap de setmana.

Golejadors

[lista dels millors gole-
jadors en el que duim de
temporada:

Amb 4 gols: Beltran II
(At. Baleares), Sampol
(Montuiri) i Anselmo
(Mallorca B).

Amb 3 gols: CHRIS-
TIAN (Sóller), Calata-
yud i Espejo (At. Baleares),
Andreu (Badia), J. Antonio
(Ferrerias), Manolo i Rodri-
guez (Mallorca B) i David
(Calvià).

Amb 2 gols: AGUILO
(Sóller), Morey i Sancho
(Cardessar), David (Mallor-
ca B), Serra Marrón
(Poblense) i Toyo (Ferre-
rries).

Amb 1 gol: MARIN I
MOLL (Sóller).

Premi Regularitat 

Futbol d'empreses 

Gym
Puigpunyent 3 -
Transmuntaner 2

Rafel

Transmuntaner: Cere-
zo, Aguilar (Canito), P. Mun-
taner (T. Muntaner), Abelar-
do, J. Bauza, A. Sastre (R.
Vidal), Català, Alba, Jiménez,
Faico i Bestard (Varón).

Gols: Faico i J. Bauzá

Comentad:
Encara que l'equip solle-

ric va perdre el partit, es va
jugar a un molt bon nivell. El
conjunt local marcó els dos
darrers gols en els darrers
5 minuts de la confron-
tació.

Incidències: veren targe-
tes grogues Aguilar, J. Bauzet,
Alba i Jiménez (2) i vermella
directa Català i R. Vidal.

Demà capvespre al camp
"Infante Lois" del Port es
jugará el partit corresponent
a la jornada a les 16'00
hores: Transmuntaner - Sant
Marc.

Veu de Soller
FAX

634106

COOPERATIVA AGRÍCOLA "SAN BARTOLOMÉ"
Reunió de cítrics

Es convida als socis de la Cooperativa i de l'O.P.F.H. "Fruita Bona" a la
reunió informativa que es celebrará als locals d'aquesta entitat el proper

dilluns dia 4 d'octubre a les cinc de l'horabaixa.
A la reunió hi será present l'enginyer agrònom Miguel Capllonch, tècnic

de l'O.P.F.H., que parlará de la millora de la qualitat dels cítrics a Sóller,

després d'haver visitat detingudament les plantacions de la comarca.

El President
Joan Vives Colom



Presentació dels equips de la temporada 93/94
Jota

Dissabte passat va tenir
lloc la presentació dels 9 equips
del J. Mariana, amb gran
afluencia de públic a les ins-
tal.lacions del Poliesportiu de
Sant Vicenç de Paul. Abans de
la presentació es jugó un par.
tit entre les juvenils del). Maria-
na i B. Inca que acabe' amb
victòria visitant; a continuació,
varen ser presentats indi-
vidualment els més de
100 jugadors/es de l'actual
temporada, es realitzaren les
fotografies de cada equip i les
col.lectives. També es va fer
entrega d'unes plagues a  vàries
empreses que duien anys
col.laborant amb el bàsquet
solleric. Per acabar, les seniors
del Mariano i del B. Inca jugo-

ren un gran encontre on les
d'Inca al final, en sortiren vic-
torioses.

Inici de la temporada:
Diumenge a les 11 '30
hores, J.MARIANA -
STA.MARIA (Senior masculí).

Puntualitzacions:
La Directiva del Mariana vol

puntualitzar una notícia apa-
reguda en aquest setmanari;
després d'unes conversacions
mantingudes amb la Coordi-
nadora de Joves Cristians
sol.licitant la conformitat
d'aquests per poder utilitzar la
pista del Victòria alguns dies
a la setmana per PODER
ENTRENAR al disposar de
nous equips, molts de pics
havíem d'entrenar dos equips

al mateix temps, el que difi-
culta molt la labor dels entre-
nadors. Tots els partits oficials
i amistosos es jugaran al Polies-
portiu de Sant Vicenç de Paul
única instal.lació regla-
mentaria per a la prácti-
ca del bàsquet que existeix
actualment a Sóller. La pista
Victòria degut a les parets de
fons no és apta per la prácti-
ca de competició oficial.

Una vegada més hem
d'agrair al col.legi de Sant
Vicenç de Paul que permeti als
equips delJoventut Mariano l'ús
de les seves instal.lacionsdesin-
teresadament; de no ser així,
dificílment hauria bàsquet a
Sóller; a la Coordinadora de
Joves Cristians iala seva ajuda
que ens permet ENTRENAR al
Victòria, moltes grácies.

TALLER PAU I MARCE, C.B.
Carrer de sa Mar, 128 Tel. 63 34 50 07100 —SOLLER-

NUEVO OPEL

¡MI COCHE!
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Bàsquet 

INFANTIL MASCULI A:

Juan-J. Ferriol, Lluís-A. Morell, V.
Abdurahmanovic, S. Colom, T. Vidal,
C. Sureda, D. Cifre, D. Mafias, J.
Ponce, G. Pomar, P.11. Mayol, J.
Puertolas.

Entrenadors: J.J. Cobos i J.D. Estarás.

Delegat: ji. Castañer.

Patrocinador. Ferrocarril de Sóller,
Sabates Pitis.

INFANTIL FEMENI:

E. Cifre, E. Grauches, M. Hernández,
1. Darder, M.F. Martí, M. Lorente, P.
Oliver, M. Blanca, A. Peñas, MI
Pereira, E. Cifre, M. Colom, S.
Rodríguez, M.M. Mas.

Entrenador: Pere Pastor i J.II.
Ródenas.

Patrocinador: Borras, S.A.

INFANTIL MASCULI B:

J.J. Castañer, B. Rullán, L. López, 15/
Puig, P. Magraner, Ir Rosselló, B.
Seguí, J.LI. Sureda, T. Sastre, S.
Hulenovic, J. Rullán, X. Pérez.

Entrenadors: J. Serrano i B. Estarás.

Patrocinadors: Lloguers Victòria i
Ferrocarril de Sóller.

CADET FEMENI:

M. Sánchez, A. Torrens, M.T. Raen
A. Vidal, L. Cánovas, L. Celia, A.
Martí, B. Moreno, M. Martínez, C.
Forteza.

Entrenadors: A. Mainzer i C.
Grauches.

Patrocinador: Borras Sabater S.A.
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CADET MASCULI: JUVENIL FEMENI:

J.L. Bota, G. Moya, D. Cobos, D.
Celia, D. Cifre, O. Gagic, LI. Rullán,
H. Vicente, J. Frau, J. Morell, G.
Abdurahmanovic.

M. Colom, S. Moreno, E. Dobon, M.J.
Campillo, E. Gil, M.M. Castañer, J.
Fuentes, L. Driesch, M.A. Marroig, L.
Martín, P. Eugenio.

Entrenadors: J. Bauza i LI. Seguí. Entrenador: M. Got.

Patrocinadors: Font d'es Teix. Patrocinador: Borras S.A.

SENIORS MASCULI: SENIORS FEMENI:

F. Rodelas, C. Iglesias, G. Sosa, F.
Rosselló, T. Castañer, B. Ramon, T.
Colom, J. Escalas, S. Rullán, C.
Grauches i J. Oliver.

Entrenador: D. Darder i C. Morell.

Patrocinador: Inmobiliaria Alcázar.

JUVENIL MASCULI:

M. Arbona, J.J. Costañer, J.J. Cobos, A. Ortiz, A. Gelabert, J. Serrano, F.J
M.A. Márquez, J.D. Estarás, V. Oliver, L. Ródenas.

Entrenadors: J. Servera i B. Estarás.

Patrocinadors: Gimnapolys i Pizzeria Domenico.

Sampol, A Serra,

X. Cortés, A. Frau, A. Ramon, M.
Fernández, C. Pomar, A. Pérez, I.
Vives, C. Morell, A. Munar, A. Torres,
E. Seguí.

Entrenador: M. Got i Pere Pastor.

Patrocinador: El Gas S.A.

PETITS ANUNCIS

BANUS antiguitats.
Restauració, compra i
venda de mobles i
d'objectes antics. Carrer
de la Rosa, 3. Telf. 63
28 73163 1067.

COMPRAM MOBLES
i qualsevol altra cosa rús-
tica o antiga. Pagam al
comptat. Antiguitats
Antoni de sa Coma (Jero-
ni Bisbal). Carrer del
Vicari Pastor, 8. Telf. 63
08 65 1 63 07 68.

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

110 M2 DE SUPER
LUJO directamente sobre
el mar; no existe otro
apartamento mejor en
todo el Mediterráneo.

Ven a verlo, Las Per-
las; camino del Faro.
lnf. 63 28 51.

TENEMOS APAR-
CAMIENTOS en venta y

alquiler en la calle del
Mar. lnf. 633553.
(Horas trabajo de lunes
a viernes).

ES CERCA AL.LOTA
per a compartir pis cèn-
tric a Palma (davora
Hisenda). I n f
Telf.633141.

ESTUDIANT UNI-
VERSITARIA fa classes de
repàs d'EGB, BUP i
francés. Inf. Telf.

633980.

VENDA BICIS de
segona mà , dies 2 i 3
d'octubre de 9 a 21
hores, Rentabike, Port
de Sóller. Inf. Tel.
630936.

UNIVERSITARI FA
classes de matemàtiques,
física i química a nivell
de 3 ESO i BUP. Preus
econòmics a grups de
fins a 4 persones. Inf.

Telf. 631398 i 633216.
Demanar per Guiem.

BUSCA TRABAJO
Oficial electricista, expe-
riencia en montajes de
centralizaciones, cua-
dros distribución BT,
mecanismos, automatis-
mos e instalaciones. Inf.
Tel. 633748.

ESTUDIANT UNI-
VERSITARI de 5 de
Ciències de l'Educa-

ció, fa classes particu-
lars. Inf. Tel. 634107
i 630997.

SE DAN CLASES DE
CERAMICA, c/Avenida
11 de Mayo, n 2. Puer-
to de Sóller. Inf. Telf
631451.

VENC RENAULT 4,
7.000 Km en bon estat.
lnf. Telf. 633727. Hora-
ri de 12a 15 hores i de
18 a 20 hores.



La capa impermeable del segon cos d'edifici de l'Institut ha acabat
el període de garantía.

Avui va a debat la
suspensió cautelar
de Ilicéricies d'obra

G.M.

Per avui divendres esta-
va prevista la celebració
d'un ple extraordinari per
debatre quin tipus de sus-
pensió cautelar de
llicències de parcel.lació,
demolició i edificació s'ha
d'aprovar per evitar la
caducitat de la prohibició
d'edificar a la zona quali-
ficada com Extensiva F.

Aquesta sessió plenaria
estava convocada en prin-
cipi per dimarts passat però
mancaven alguns informes
perquè la corporació
pogués prendre una deci-
sió prou fonamentada.

Per avui estava previst
que el ple es pogués repe-
tir.

Extensiva F
Ara fa dos anys que

entre' en vigor la prohibi-
ció d'edificar a les zones
reconegudes com Exten-
siva F al Pba General amb
la intenció d'evitar la
construcció de viven-
des adosades. En
aquests dies es dóna la  cir-
cumstància que aquesta
prohibició caduca i se
n'ha de prendre una de
nova.

Això no obstant la deci-
sió del consistori ha de
superar l'anterior, per tant
la suspensió de llicències
hauria d'afectar una zona
més extensa, possiblement
l'Extensiva F, els PERIS i
els Urbanitzables Progra-
mats.

Tot i això no seran prohi-
bides les remodelacions o
rehabilitacions d'edificis ja
construits tal i com s'havia
rumore jat.
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Inundació produïda per defectes en les
obres a l'Institut "nuillem Colom"

posar de calefacció central fins
que no finalitzin les obres.

Reforma sense
laboratoris

En general, el centre no ha
tingut grans dificultats perUn tub submarí podria

dur l'aigua de sa Costera
fins el Port de Sóller	 Urbanisme

Retards a
la
concessió
del créclit
pel túnel
de Sóller

Redacció

La concessió d'un cré-
dit de 3.500 milions a la
promotora del túnel de
Sóller ha experimentat
una sèrie de retards está
pendent d'aportar a
Argentaría les audi-
tories actualitzades,
segons confirme' el con-
seller delegat de la firma
que assessora la inicia-
tiva; aquesta quantitatés
vital per a la culminació
del projecte que s'hauria
d'haver acabatel 1991.

A principis de juliol,
els portaveus del projec-
te anunciaren que les tas-
ques de perforació s'aca-
barien el setembre, cál-
cul efectuatdonant per
fet la firma del crè-
dit d'Argentario. La
constructora que té una
participació minoritaria
d'un 10% a la conces-
sionària, s'imposava com
a data máxima per a la
finalització el 30 de juny
del 94. La veritat és que
a quatre metres diaris,
que és la velocitat máxi-
ma donades les carac-
terístiques del terreny,
s'hauria d'aconse-
guir.

La refinanciació amb
Argentária s'està nego-
ciant des de principis
d'aquest any. El pressu-
post inicial del túnel es
situava entorn als 4.500
milions, els retards i les
dificultats trobades han
suposat una desviació
en el pressupost inicial
d'un 20%.

-461~	 ,..-1111111111P 	 '4

C.A.

Degut a les intenses pluges
d'aquests darrers dies, l'Insti-
tut d'Educació Secundària
"Guillem Colom" es va veure
immers dins l'aigua.

Com ¡a va informar "Veu de
Sóller" les obres encara no han
finalitzat i no es compta
amb dades concretes. A
causa de les obres es veu impos-
sibilitada una de les dues esca-
les que condueixen a les aules,
i això dificulta molt la pujada
i la baixada d'un gran nombre
d'alumnes a la vegada.

A més d'això, els proble-
mes del Centre a l'inici de les
classes són múltiples: l'edifici
conegutcom "el xalet" no dis-
posa de teulada, ja que,
en principi es tenia pensat fer-
hi una altra planta i a l'espe-
ra de finalitzar l'obra es pro-
tegí el sostre amb una capa
d'impermeabilitat que tenia
una garantia de deu anys, i

Redacció

Tècnics del Ministeri
d'Obres Públiques estudiaran
la possibilitat de realitzar un
trajecte submarí per a la con-
ducció de l'aigua de sa Cos-
tera fins el Port de Sóller.
Segons informó Ultima Hora,
a la reunió de Comissió de
Seguiment del Conveni d'Obres
Hidrauliques firmat pel
Govern i l'Administració
Central, es digué que el pro-
jecte ja está aprovat però esté
pendent d'adjudicació, amb un
retràs d'uns sis mesos.

aquest termini ja ha transco-
rregut. També hi ha goteres que
afecten la zona d'hosteleria
endemés. el xalet no pot dis-

Respecte a la canalització
submarina digué que és una
alternativa descartada en prin-
cipi, però, en cas de fer-se evi-
ta r a haver de construir
una galeria d'uns 7 kiló-
metres de llongitud. El
cost d'aquesta obra está esti-
mat en 5.000 milions de pese-
tes, és una inversió per la qual
s'aprofitarien de 10 a 5 hect6-
metres cúbics d'aigua anuals.

A més, s'acordá la cons-
trucció d'una planta desanilit-
zadora que abasteixeria  Cal-
vià, Andratx i Palma.

adaptar-se a la Reforma, ja
que les aules han estat sufi-
cients per a tothom amb un
nombre d'entre 22 i 23 alum-
nes per aula, excepte un pri-
mer curs de F.P (1r. grau) que
en tendré 43.

La majoria del personal
docent coincideix en puntua-
litzar la manca d'instal.la-
cions i de material per fer
front a la Reforma; actualment
no es disposa de cap dels dos
laboratoris de qué gaudia
l'any passatdegut a la manca
d'espai fins que no finalitzin
les obres.

Cal destacar com a millo-
ra la presencia de 42 profes-
sors dels quals sols dos són
interins, i la majoria d'ells resi-
dents a Sóller. Endemés,
enguany el Centre comptarà
amb dos nous membres: un
professor de música i un
psicòleg, mentre l'estructura
del personal directiu és pro-
visional per aquest any: el
director, el vicedirector, dos
secretaris i dos caps d'estu-
dis.a

No saber idiomes te condiciona
cada dia un poc més.

DUBLIN
Escola d'idiomes  

Alemany - Anglès - Castellá (per a estrangers) - Català - Francés.
- adults - estudiants - iniciació infantil -

Informació i inscrIpcions:
Carreró del Rei Herodes, 15 (Carrer de sa Mar)

Tell 63 12 79 (Demanau per na Maguy)




