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Cultura 

Antoni Vicens
publica
"Sollerics a
França"

Antoni Vicens és un gran
estudiós de la cultura francesa.

G.M.

Els dies d'esplai també contribueixen a millorar la qualitat de vida 

25 beneficiaris del Servei
d'Ajuda a Domicili,
d'excursió a Esporles

Els beneficiaris i els acompanyants gaudiren d'un dia d'esplai a la Granja d'Esporles.

Joan Seguí

El dissabte dia 2 d'octu-
bre, acompanyats per les Tre-
bailadores Familiars i els
voluntaris de la Creu Roja i
servint-se de dos vehicles
apropiats de Palma per al
transport de persones
minusválides, un nombrós
grup de 25 beneficiaris del
servei d'ajuda a domicili aná
d'excursió a la Granja
d'Esporles. La casa sen-
yorial, voltada de vegetació,
conserva el mobiliari d'estil
mallorquí, una hermosa cape-
Iba i d'altres coses dignes de
veure, inclós un teix de quasi
2.000 anys.

Després de passar unes
hores en aquest lloc deliciós,
ple de verdor, silenci, renou
d'aigua i bunyols calents amb
confitura d'albercoc, partiren
a dinar a can Pedro de Vall-
demossa i seguidament tor-
naren a Sóller ben contents
d'haver passat un dia alegre,
de relax i companyonia.

Les treballadores familiars
i els voluntaris de la Creu Roja,
s'esforçaren molt i més per
donar un bon servei als
malalts per tot ollà on ana-
ren. Mentres tornaven ja cavi-
laven on es podria fer la pro-
pera sortida.
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Dilluns es crea
una Associació
d'Afectats per
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Tir de Fono:
Bartomeu Coll,
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L'Ajuntament cobra
els certificats de
residencia més cars
de Mallorca

P. P.

Segons una petita
enquesta a la que ha tin-
gut accés aquest Setmanari,
els sollerics que sol.liciten
un certificat de residència
a l'Ajuntament han de
pagar la taxa més ele-
vada de tots els pobles de
Mallorca.

Segons aquesta enques-
ta, a la majoria de pobles
del Pba com Arte', Petra, Sant
Joan, Sineu, Lloret, Porre-
res o Montuïri, el certificat
costa 50 pessetes, però

Definitiu: Fullana
rebrà 19 milions
per abandonar

el servei de
recaptació

Els millors poetes
mallorquins,
diumenge en
diada literaria

a Ca N'Aí

Bàsquet:
els Juvenils

Masculins foren
els únics que
triomfaren

A través de l'obra Solle-
rics a França. Passions i qui-
meres (1870-1940) el pro-
fessor sollericAntoniVicens
Castanyer realitza un estu-
di del procés migratori que
sofrí la nostra ciutat per motius
principalment comercials a
partir del darrer terç del segle
passat.

L'obra ha estat editada per
El Tall, prologada pel també
solleric Vicenç Moratal, está
a la venda des de la setma-
na passada i suposa el núme-
ro 13 de la col.lecció El Tall
del temps.

Vicens inclou en el seu
ampli estudi dades de tipus
econòmic, demogràfic, social,
intel.lectual, lingüístic, polític

o fins i tot sentimental que
donen ben bé una visió gene-

ral de la tan determinant migra-

ció de sollerics cap a França

i suposen una eina a partir
d'ara imprescindible per al
coneixement d'aquesta etapa
histórica de la nostra ciutat.

Inclou també una curiosa
llista de materials que podrien
formar part d'una il.lusòria

biblioteca d'obres en france-
ses que els emigrants porta-
ren fins a Sóller amb els seus

desplaçaments.

n'hi ha molts d'altres com
Inca, Muro, Sa Pobla o
Pollença on el servei és total-

ment gratuït.

Sóller, amb 150 pesse-
tes, ocupa el primer lloc
entre els més cars dels setze
pobles consultats, seguit
per Felanitx on el certificat
costa 140 pessetes, i de
Llucmajor on en costa 125.

Manacor, amb 60 pes-
setes per certificat, i Algai-
da amb 75 pessetes, es
col.loquen en una situació
intermitja.



Molta Palla i Poc Bessó

Es Pagés.

* Que et pareix amic meu, aquest és el millar lloc per
guardar els discs informatius d'on es troba el Centre

Sanitari. Fa més de mig any que romanen al passet de
l'Ajuntament i quan els forans valen saber on poden curar-

se, a correr s'ha dit, han d'anar a veure els Policies.

SEMBLA MENTIDA:
* Que clavar els discs del Centre Sanitari no sigui motiu per sor-
tir als diaris i per això no els claven pero, aquest cop, el no clavar-
los si ha estat motiu de diari. Vergonya cavallers, vergonyanl
* Que a la Policia Local els han fet un cuartet per interrogar als
detinguts i delinqüents, - a Sóller n'agafen 100 cada dia-, De
fer-los un cuartet per canviar-se de roba i dutxar-se en
condicions humanes, ningú n'ha parlat ni en parlaran.
Es dar, això no és motiu per sortir als diaris però, com veis, mal-
tractar-los d'aquesta manera, pel auges és motiu més que suficient
per donar bronca. Vergonya cavallers, vergonyaffi
" Que les noves dependències de la Policia Local a l'Ajuntament
semblin un trenca closques. Més valdria que en Miguel Nadal hi
hagués posat un poquet de bon gust i no semblaria el que sembla.
* Que valgui més matar un porc que donar-li un mal vici.
* Que si a algú no li agrada el pagés, que no el miri, tanmateix no
fa malta mirera.
* Que ja s'acosta el 25 de desembre i farem: fum, fum, fum
* Que, si a algú Ii interessa, ja anam cap als cinc anys. Tal volta no
molts més pero, de moment, quasi cinc.
* Lo maca que esté na Cristina nostra. Es la nostra perleta i tots l'esti-
mam. A na Maria, na Xesca, na Joana, na Catí, n'Aina, na Flora,
na Francisca d'en Perepe i altres que de moment no record, tumbé
les estimam de valent.
* Que prest, si els contactes establerts entre direccions arriben a bon
port, fendrem petits anuncis de cases de senyores de la bona
vida amb descomptes importants pels nostres clients habituals i subs-
criptors antics. Pels moderns també. Feis via, subscriviu-vos,
prometem discreció.
* Que si a Sóller hi han al.lotes que volen ser estimades, que ven-
guin a fer feina per la Veu que aquí estimam als que fan feina i apli-
cam la filosofia del PP: "Máximo rendimiento con el mínimo
esfuerzo".

-Tr 633456V111KMM

Cotxes -
Branques -

Pabelló Ca -
Autocar

* Un jove lector que passa sovint pel carrer de
l'Alqueria del Comte, es queixa dels cotxes que cada
dilluns estan aparcats de qualsevol manera devers el
Bar Molino. Segons el nostre comunicant els cotxes
són dels militants del Partit Popular que van a la reu-
nió setmanal del partit. "Haurien de donar llum i només
donen fum. No els costaria res aparcar bé... o anar
a peu perquè aquell racó és massa estret per deixar-
hi cotxes".

* Tenim una dona que es queixa perquè a n'es
Gorg d'en Bessó qualqú tiró branques a n'es torrent
i es produí un embassament. Aquesta senyora troba
que si enlloc de tirar ses branques se'ls hagués fet peti-
tes no s'hauria embrutat es torrent.

* Ens ha cridat un borne dient: voldria sebre l'opi-
nió que tenen els nostres governants referent al pabe-
lió cobert que s'esta constrant a Inca i a Felanitx. A
Sóller, res de res. El mateix senyor vol saber quan
esperen arreglar la caseta del transformador del Comí
de cas Jurat. Diu que segurament esperaran fins que
qualqú tengui la desgràcia de que li foti damunt. Diu
que hi ha uns cruis on s'hi pot passar sa mà per dins
sense cap problema.

* Una senyora de Sóller es queixa d'un veí que viu
a la carretera del Port perquè té un ca en molt males
condicions, es demana si la llei de protecció d'ani-
mals és per un, o per tots.

* Un donant de Sang molt molest es queixa enèr-
gicament perquè aná a la placa d'Amèrica, amb altre
gent, per esperar l'autocar que supostament els des-
plaçaria fins a Lluc per anar a la Trabada del Donants
de Sang, com s'havia anunciat als dos setmanaris, i
l'autocar no hi va ser. Demana explicacions i al mateix
temps, diu que no es pot jugar amb els sentiments de
les persones.

Calle Luna,12 -

Mallorca Te1.63-04-47

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

07100 SOLLER
(Mallorca)

MUEBLES Y ARTICULOS DE DECORACION

en MIMBRE - BAMBU - JUNCO
RATTAN - MEDULA
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Veu d'Església

Missatge de
la Reina de
la Pau del

mes de
setembre

Va ser el desembre del 1989 quan un
pelegrí eslové va sentir a la ciutat de Podbr-
do la veu de Maria... Renovau l'oració
en un lloc oblidat i abandonat. Més tard
va entendre que es referia a les runes de
l'església a la muntanya de Kurescek, prop
de Lubiana, on des del segle XV hi havia
un temple dedicat a la Regna de la Pau
destruida durant la Segona Guerra Mun-
dial.

El mes de febrer del 1990 s'hi celebré
allá la primera missa. El diaca Smaverski
va sentir després de la comunió la veu de
la Regna de la Pau: Renovau en aquest
lloc l'oració. Trobau aquí el Meu Cor i el
del Meu Fill... Aquest será un lloc de cura-
cions de les malalties i de les llagues de
l'ànima. (...) Siau fidels i resau, Jo seré
amb vosaltres. No pretengueu provar res,
Jo donaré proves. Apreneu dels missat-
ges que us he donat a Medjugor-
je. Us beneeixo.

Aquest és el missatge de la Reina de
la Pau de Medjugorje corresponent al
passat 25 de setembre:

Missatge

Fills estimats!

Jo som la vostra Mare i us convit a
apropar-vos més a Déu per mitjà de l'ora-
ció, perquè sols Ell és la vostra pau, el
vostre Salvador. Per aixà, fillets, no cer-
queu consol en les coses materials; més
bé, cercau Déu.

Jo estic pregant per vosaltres i inter-
cedesc davant Déu per cadascú de vosal-
tres.

Jo cerc les vostres oracions, que vosal-
tres m'accepteu a mi i els meus missatges
con als primers dies de les aparicions.
Sols llavors, quan vosaltres obriu els cors,
succeiran els miracles.

Gràcies per haver respost a la meya
cridada.

Ca Nostra
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Un poc de tot
Toni Falet

Diuen que en Redondo ha plegat,

deu veure so cosa bruta,

n'hi posarem un de fusta

í Déu ajud a s'enganat.

Si es govern mos aboca

es dobers amb un pool,

no trobau que fa pardal

anar a Palma a comprar coca?.

Si escoltau en Canyelles

que sempre vol sa raó

que només d'escoltar-lo,

a n'es trist treballador

li fan mal ses costelles.

Si teniu tants de milions

es Port pot quedar molt bé,

i si sobra qualque dobler

enmig feis un cementer

per poder sembrar melons.

Veu del lector

Figues i Turistes
Miguel Amengual XICU 

En resposta a una glossa d'en Toni Falet,
on em parlava de figues (que no he robot) i
de turistes (que mai no he perdut); i sense cap
mena de rencor...

Toni et vull assabentar
que quan jo escric qualque cosa
sigui en vers, o sigui en prosa,
ningú m'aguanta so mes 	

Quan dos "acollonadors"
te comanen una glossa,
te poden dar qualque cosa,
uns quants dobers no fon nosa
ells en tenen molts tots dos II

A més d'acollonadors
també fenen molta pell,
tant es jove com es vell...
I poques feines tots dos 	III

Jo te vull felicitar...
Glossador com unes cases.
Fins i tot es bram de dos ases,
tu has sabut fer rimar III

Pel bé de tots!

Desinformació
"Tia Elisenda, que saps

qui és En Sebastià Alor-
da?"

"El nom me sona, peró
no hi caic..."

"I Esquerra Naciona-
lista de Catalunya?"

"El nom també me
sona, però..."

"No t'esforcis, tia, per-
qué tanmateix no ho acla-
rirás"

"1 tu que ho saps?"

"No, pera ho supós. En
Sebastià Alorda m'imagin
que vol esser l'ex-secretani
de Sóller Antoni Alorda;
i Esquerra Nacionalista de
Catalunya supós que vol
esser Esquerra Republi-
cana de Catalunya"

"Va/a! S'assemblen
pels forros! I qui és que
fa aquests cadufos?"

"Qui ha de ser?
L'escrivà del Partit Popu-
lar, que mai sap de qué
va la pel.lícula... Que no
llegires l'escrit que pose'
a la Veu la setmana pas-
sada?"

"Ara ho veig! Devia
esser per això que no
vaig entendre res del qué
deia! Aixà se diu estar ben
informat! I aquests del PP
que fon igual amb tot?"

"Més o manco, tia!
Tant els és lleu com frei-
xura! Deis tres regidors que
tenen a l'Ajuntament n'hi
ha dos que no toquen
bolla! No s'assebenten
de res! Hauran passat un
parell d'anys dins les
Cases de la Vila ben
panxa en l'aire..."

"Va ¡o unes llumeneres!
Així mateix és ben estrany
que el PP a Sóller no hagi
trobat uns dirigents més
preparats..."

1..Weelh7/14~-árde
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Urbanización Atalaya
Port de Sóller - Tel.: 634144

SE
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2 aparcamientos
para coche o

barca en
Puerto de Sóller

Informes: Estanco

Can Ximet

15 d'octubre del 1993 / Veu de Sóller
	 Dret a veu

	
3

Veu d'església Veu de glossa Antologia 

Una ética
imprescindible

Informar, educar i
entretenir són els tres
objectius clàssics dels mit-
jans de difusió. La prem-
sa, ràdio, TV, cinema,
publicitats, videos, CD,
són invents, medis, que
han pogut servir segons
les ocasions i la respon-
sabilitat dels qui els mani-
pulaven -valors com la
llibertat, la pau, la
salut, la democracia,
el progrés, la solida-
ritat, la interrelació
humana...

El desenvolupament
prodigiós de les ciències
i la técnica ha augmen-
tat la capacitat d'aquests
medis. Pera caldrà pre-
guntar-nos: fins a quin
punt ha crescut la res-
ponsabilitat ética dels
amos, productors, edi-
tors, professionals treba-
Iladors?.

Cada dia, els mitjans
de comunicació tenen la
possibilitat d'oferir
informació objectiva
i raonada, d'entretenir
sense pervertir, d'educar
integralment...

I són difícils de comp-
tabilitzar, per la seva pro-
fusió, els casos i les situa-
cions que venen a con-
firmar que els objectius
nobles inicials, creadors
de valors morals, han
sigut marginats i substituïts
per una aferrissada carre-
ra competitiva per acon-
seguir audiència con-
sumista i desgracia-
dament menys racio-
nal.

Caldrà que cada un i
tots, posem molt d'esment.

Llorenç Lladó
Calafat

Jovenet, si vas pel món;
t'hauràs de rompre so testo
guantes n'hi ha que fan festa
per les verges,
i no ho són!.

Aquesta glossa procedeix
d'un recull popular de refranys
antics mallorquins.
Remarc això d'antics perqué
si altre temps, quan alió que
un podia aspirar a ullar era
un troc de cama, com a molt,
ja s'escrivien glosses com
aquesta, imaginau-vos ara,
qué hauria d'escriure
s'autor per no quedar
curt?.

Valors com sa decència,
s'honra, sa moralitat i s'inocén-
cia estan en plena decadèn-

cia. Basta sortir un vespre pel
món i aficar-se dins qualsevol

"bareto".

Mare de Déu, Senyor; en
veus de carn que se passet-
¡a!!! Mires, te gires i tot són
tops; segons s'aprecia,
s'assumpte és dur es
material ben pitjat!

Ja se sap que de cintura
per avall no hi ha cap dona
lletja i un no és de pedra i els
ulls són per mirar. D'aquesta
manera arrib a un tema can-
dent: els abusos deshonests
dels quals són objecte certes
al.lotes que van de "mujer
fatal", perquè una cosa esta
clara, qui no vulgui pols,
que no vagi a l'era. Icló
així veis que les víctimes reals
d'aquests actes de deprava-
ció moral som nosaltres, els
homes, febles d'esperit davant

certes tentacions. Tot això són
coses evidents, pero que s'han
de dir ¡o, m'he decidit a fer-
ho arrel d'una sortida d'un
divendres del mes passat.
Anant un poc alegre, que un
no és cap borratxo, vaig
entrar en un conegut local del
Port. Ai, Purissimeta quin tras-
torn!!! Darrera meu entraren
tres famelletes, tiraven
d'esquena, els hagués arra-
bassat el poc que duen (just
per no anar en pèl). Per no
fer desbarats vaig partir a reti-
ro .

Aprofit la present per pre-
gar a tot home que vigili més
sa vestimenta de les seves
dones, al.lotes o filles. Pel bé
de tots!.

Tot un senyor

EÌN
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Veu de glossa

Recordances enyorances
per les noces d'Or

Antònia Sastre

Oh! que de coses es pensen
quan veiem passar anys i anys
sa vida que és de curta
i que poc l'aprofitam.

Quan som joves no feim cas,
creiem que nos'ha d'acabar mai
i tan com ens passa es temps,
comprenem que anam errats.

Si ara tingués vint anys menys
que de coses més faria,
així solem pensar-ho,
que diferent la viuria.

Per-5 no es pot tornar enrera
els anys passats, són passats;
la joventut ja no hi és
i ens sentim acabats.

Seguim amb il.lusió, aixà sí,
és ciar, d'una altra manera;
veient a les nostres branques
florir com la primavera.

Les branquetes que d'ells neixen
ens fan tornar il.lusionar,
com si tornássim reviure
la vida que ja se'ns va.

Cinquanta anys! tota una vida,
a naces d'or arribar
tan de temps plegats i en pau
grcicies a Déu hem de donar.

Llorenç, Jaume, Antón ja, netes
¡tofo la familia unida
les gràcies vos tenc que donar
per la vostra companyia,
i per aguantar aquest rotllo
que ara acabau d'escoltar.

Déu vulgui que tots vosaltres
taribé hi pogue arribar.
Una abraçada ben forta
dés d'aquí us vull donar.
Gràcies.

Llorenç Alberti i Antònia Sastre, 50 anys de
casats.

Ok 0 

PANADERIA y PASTELERIA

FRAU
Lluna, 7- Teléfono 63 0132

Sant Jaume, 7- Teléfono 6.31286
FABRICA: Mero, 48- Co'n Tabolet- Tel. 630651

OPOSICIONES A ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

3.000 PLAZAS
PREPARACIÓN TELÉFONO 63 37 21
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Veu del PP  Punt de vista del PSOE           

¿Fracaso o éxito en el COU
y selectividad en Sóller?

Crida l'atenció

Un alumno de COU, del cole-
gio Guillermo Colom Casasnovas,
nos puso inquietos con la infor-
mación que nos facilitaba, sobre
dicho centro docente, referentes
al fracaso escolar, y aunque se
comprobó que sus versiones no
eran del todo ciertas, se decidió
investigar un poco más sobre el
tema mediante un sondeo a
varios alumnos del curso
pasado de COU. Los resultados
son sorprendentes, por el hecho
que el semanario, Veu de Sóller,
publicara hace escasas semanas
un artículo, sobre el éxito del cita-
do centro en los estudios de COU
y selectividad, que nosotros desde
estas líneas queremos desmentir
diciendo que los éxitos no son como
los presenta dicho semanario, ya
que la media de aprobados está
bastante por debajo de la media
de aprobados de Baleares, y los
alumnos que acceden de COU a
los exámenes de Selectividad,
están muy por debajo de los pro-
medios de los demás centros de
las Islas.

Profundizando, en los estudios
de COU, hicimos un sondeo entre
los alumnos del centro Guillermo

Colom Casasnovas que consistía
en las siguientes preguntas:

1.- ¿Se explican bien los
temas de las asignaturas?.

Respondiendo un 60% de los
alumnos que no se explicaban bien
y un 40% diciendo que sí estaban
bien explicados.

2.- ¿Se planifican correc-
tamente el programa de
estudios, o ha habido uncí
acumulación de temas en el
último trimestre?.

Respondieron un 90% del son-
deo que efectivamente no había
una planificación de temas duran-
te el curso y que tenían una acu-
mulación de temas durante el últi-
mo mes que les hacía imposible
su estudio y asimilización. Otro
70% del sondeo efectuado res-
pondieron que la planificación era
correcta.

3.- ¿Los profesores tienen
un buen tracto con los alum-
nos?.

Respuesta afirmativa de un
80% frenta a un 20% negando
que haya un buen tracto y respe-
to hacia el alumnado.

4.- Esta pregunta consistía en
clasificar los profesores del 1 al 3

y no publicaremos la clasificación
que les otorgan los discípulos para
no avergonzar a algunos de ellos,
no obstante, si algún profesor sien-
te curiosidad para saber su clasi-
ficación nos la puede pedir en la
sede del partido mediante carta.

5.- ¿Influyen las ideas
políticas de los alumnos en
las clasificaciones de los exá-
menes?.

Respondieron 50% afirmati-
vamente, y otro 50% negándolo.
Resulta preocupante por nuestra
parte que un porcentaje tan el&
vado opine que por sus ideas polí-
ticas se les puede suspender o inclu-
sive fracasar en sus estudios.

6.- ¿Faltan asiduamente
los profesores a las clases?.

100% del alumnado mani-
fiesta que los profesores asisten a
las clases.

Ante la exposición de estos
temas, rogaríamos que las perso-
nas, que tengan una responsabi-
lidad sobre dicho centro tuviesen
una reflexión, y rectifiquen los
puntos que estimen oportunos,
para el bien de toda esta juven-
tud de Sóller y comarca.

Partido Popular Sóller

A la gent del PP Ii ha man-
cat temps per criticar les VES-
PRADES SOCIALISTES, que
durant tot l'estiu han ame-
nitzat la política local i han
romput aquesta passivitat i
monotonía de no fer ni dei-
xar fer res que ja ens té
massa acostumats el PP.

Crida l'atenció la barra
de certa gent del PP, que
sense estar convidat se'n ve
a menjar coca i després
d'haver-se-la empas-
sada encara la critica.

Crida l'atenció que han
estat pocs els assistents a les
VESPRADES SOCIALISTES.
Però aquesta ha estat sem-
pre la nostra intenció, per
ser un local petit i perquè
els temes que hem tractat no
salen atreure a grans públics.
Es ben evident que la nos-
tra política no és la de
l'espectacle, com massa
sovintegen alguns del PP.
Pocs assistents, però
bons i representatius
dels diferents sectors
socials sollerics, que han
estat ben contents de l'orga-
nització i d'haver estat con-
vidats a participar a les
VESPRADES SOCIALISTES.

Crida l'atenció que un
dels nostres objectius era reu-
nir i tractar diferents aspec-
tes de la realitat sollerica per
tal de cercar solucions a
tots els nostres proble-
mes, prescindint de colors
de partit i centrant-nos en
les persones i les entitats. Per
sort, la majoria de partici-
pants han vist amb espe-
rança el futur de Sóller, però
amb la necessitat de posar-
nos tots a treballar i deixar-
nos de bregues partidistes
que no condueixen enlloc.

Crida l'atenció de certs
membres del PP, que única-

ment esgrimeixen aquesta
crítica verinosa i envejosa
però sense fer res per
Sóller. Bona prova és que
des del CIM han reclamat
a l'Ajuntament de Sóller, el
PP, que els hi tornin els
doblers que havien de ser-
vir per fer el POLIESPORTIU
DEL PUIG, perquè han estat
incapaços de fer res.

Així mateix crida l'aten-
ció de certs periodistes que
no han gosat atracar-se a
les VESPRADES SOCIALIS-
TES, tot i ser convidats pun-
tualment. Aixó com haver
publicat els nostres escrits
que els hi remetíem, però sí,
publicar puntualment les crí-
tiques destructives del PP. Des
d'aquí hem d'agrair al SET-
MANARI SOLLER i a ULTI-
MA HORA, així com als seus
col.laboradors la seva dedi-
cació, però a la resta de
periodistes poc els hi podem
agrair. Per sort, els matei-
xos assistents, sollerics i de
fora, a les Vesprades s'han
donat d'aquest detall i estran-
yats de l'absència d'aquests
periodistes quan es tracta-
ven temes de tan interés pel
futur de Sóller: recreixement
de platges, PGOU, LOGSE,
crisi económica, carretera
de Deià... Per sort nostra
aquests mateixos periodis-
tes han quedat ben retratats
davant tot el públic assistent.

Nosaltres per la nostra
part seguirem treballant per
un Sóller millor i per sentir-
nos orgullosos de ser salle-
rics.

Només ens queda des-
pedir les VESPRADES i fins
l'any que ve. Moltes gràcies
a tots.

Agrupació Socialista
de Sóller-PSOE



com a recaptador"
La publicació a Veu de Sóller de la carta del

Partit Popular sobre el tema del recaptador Jaume
Fullana ha provocat la reaccció immediata de Joan
Arbona, batle de Sóller en el moment de la rescisió
del contracte. Arbona considera que aquesta carta
suposa la ruptura del consens que des del primer
dia s'havia establert amb totes les forces polítiques
municipals en relació amb aquest tema. Segons
Arbona, l'atac del PP a l'ex-batle nacionalista
sembla ser una iniciativa individual d'aquest partit,
que no es correspon amb les positures de la
batlessa ni d'Unió Mallorquina. En aquest sentit,
Joan Arbona posa de manifest que existeixen greus
contradiccions en el si de la coalició PP-UM, com
¡a s'ha posat de manifest en altres qüestions. Del
contingut de l'escrit del PP, Joan Arbona dedueix
que el desig íntim d'aquest partit seria que Jaume
Fullana seguís prestant el servei de recaptació que
fins el dia de la rescisió del contracte havia duit de
manera tan deficient.

Joan Arbona denuncia que les discrepancies entre PP i UM
ocasionen despeses innecessàries al poble.

Rogad a Dios en caridad
por el alma de

D.Miguel Bibiloni
Ensenyat

que fallecimiento en Banyalbufar,
el día 10 de Octubre de 1993

A LA EDAD DE 67 AÑOS

Casa mortuoria: "Son Valentí Banyalbufar

Slestaurante

Dimecres tancat
TEL 63 11 11
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L'ex-batle del PSM creu que la indemnització que es pagará será excessiva

Joan Arbona: "El PP voldria mantenir a Jaume Fullana

Segons les manifestacions
de Joan Arbona a Veu de
Sóller, "el contracte que se
signó l'any 1986 era indefi-
nit i estava fet a la mesura
del senyor Fullana". A més
d'això, "era molt gravós per
l'Ajuntament perquè se que-
dava el set per cent de la
recaptació, que per als anys
1992 ¡1993 hagués signifi-
cat l'elevada quantitat de 34
milions de pessetes".

En aquells moments el batle
era Antoni Arbona "Repic",
que governava en coalició
amb el Partit Popular (PP).
Segons el propi batle Repic,
aquest contracte va ser mani-

pulat fins al punt que la seva
Firma fou falsificada. "El PP -
diu Joan Arbona- era cons-
cient tant de l'obús que repre-
sentava el contracte com de
la possible manipulació i, en
canvi, no digué res".

Els comptes

Una de les actuacions prio-
ritáries de Joan Arbona quan
entre] a ocupar la batlia fou
la rescisió del contracte amb
Fullana. "La raó era simple -
afirma Arbona-. Es tractava
d'aprofitar el personal exis-
tent a l'Ajuntament per dur la
recaptació directament estal-
viar tot el que cobrava Jaume
Follona. Al mateix temps es

millorava el servei, perquè hi
podio haver recaptació dià-
ria i un millor tracte de cara
al ciutadà".

Contracte indefinit i nul

"A l'hora de prescindir
dels serveis de Jaume Follo-
na -continuó dient l'ex-batle
del PSM-, tots els grups poli-
tics sabien que el contracte
era nul de ple dret tal com ha
reconegut explícitament la
sentència judicial de 1'11 de
desembre del 1992 perquè
el senyor Follona no era fun-
cionari i, per tant, no podia
realitzar la recaptació exe-
cutiva. No obstantaixó, el con-
tracte era indefinit, i tots
també sabien que el senyor

Follona hauria de ser indem-
nitzat. Així i tot, l'acord del
Pie s'adopta per unanimitat
de tots els grups, inclós el PP".

Sentència favorable

Una vegada rescindit el
contracte, Jaume Fullana reco-
rregué l'acord davant els tri-
bunals i, com ja havien pre-
visteis assessors jurídics muni-
cipals, es declaró la nul.litat
del contracte però se li reco-
negué el dret a una indem-
nització. Segons Joan Arbo-
na, aquesta indemnització
//no havia de superar els deu
milions de pessetes peró a
causa de la moció de censu-
ra i del canvi de batle els nous
governants, amb el PP inclòs,

deixaren el tema mort. Fins i
tot-segueix dient Arbona- no
feren cas a les cinc cartes que
l'assessor jurídic envió a
l'Ajuntament recordant-los la
urgència d'executar la sentèn-
cia. Jo mateix vaig entregar
còpia d'una d'elles perso-
nalment a la batlessa i ella
al.legà ignorància".

Indemnització
excessiva

"La conseqüencia d'aques-
ta deixadesa mala gestió -
conclogué Joan Arbona- ha
estat que la indemnització
haurà de ser de quasi vint
milions de pessetes, quan en
realitat no n'hauria d'haver
costat més de deu. Bona part
d'això ho hem d'agrair al Par-
tit Popular. En el fons lo que
el PP voldria és que el poble
de Sóller seguís patint el mal
servei de recaptació que dona-
va Jaume Fu/lana ¡que l'Ajun-
tament li seguís pagant des-
set o devuit milions cada
any".

Contradiccions

Per acabar les declara-
cions, Arbona posó de mani-
fest les contradiccions existents
entre el PP i UM ja que,
segons digué, "la batlessa
demana consens a l'oposició
i el PP s'encarrega de tren-
car-lo amb els seus escrits a
la premsa. En definitiva, lo
únic que li interessa al Partit
Popular és deixar en mal lloc
a la batlessa per despresti-
giar Unió Mallorquina".

HOTEL
ESPLENDIDO
s'ofereix per a

festins de noces,
comunions i

festes socials.
TOT L'ANY.

Demanau
projectes i

pressuposts.
Telf. 63 18 50



La natura a través de la
pintura de Na Paquita

Aina

A la sala d'exposicions de l'Obra
Cultura de la Caixa, tenim el gust
d'anar a contemplar les diverses pin-
tures i aqüarel.les de la pintora Paqui-
ta I. Forteza Capó. Exposició inau-
gurada des del dia 9 d'octubre,
estará amb nosaltres fins dia
23 d'aquest rnateix mes, podent
anar a visitar-la els matins de 10
a 13 hores i les tardes de 16 a 20
hores.

Les obres que na Paquita ens pre-
senta a la seva cinquena exposició
a Sóller són 35 aqüarel.les realit-
zades durant els dos darrers anys.
Na Paquita fou una de les segui-
dores de l'estimada pintora
Colette; d'ella va aprendre que
sempre havia de dibuixar alió que

a ella li agradava més, com són les
flors, papallones, ocells i al.lotes...
que podem trabar a les aqüarel.les
que ens presenta aquest any.

Poquita Forteza és una pintora
molt aficionada a la pintura d'ençà
deis 9 anys, per ella és tota una
vida admirant amb molta il.lusió
i goig de poder agafar un Ila-
pis i crear i interpretar el que
pots observar de la natura. En
poques paraules podríem dir que
na Poquita és tota una experta ja
que no ha tengut mai estudis de
l'art de la pintura pera sí, bastant
d'èxit; sols aquí a Sóller, ha venut
uns 100 quadres amb molt d'estil
perquè les seves obres ens mos-
tren la senzillesa d'una bona
mà, són formes molt naturals que
afavoreixen a qualsevol recó.

Enllaç
Castanyer-Casasnovas

El passat
dissabte dia 2

d'octubre va
tenir lloc l'enllaç

matrimonial entre
n'Andreu

Castanyer na
Catí Casasnovas,

el feliç
aconteixement va

tenir lloc al
Convent,

envoltats de tota
la seva familia

que s'uniren en
tan festosa

celebració. Des
d'aquí volem

desitjar-los molta
salut i felicitat en
aquest nou camí

que ara
comencen.
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Nota de Societat Art      

Nou rescat
a Sa
Calobra

El jove Javier Palacios
Rodríguez de 26 anys
d'edat, ha estat el prota-
gonista del darrer rescat,
realitzat el passat dissab-
te al Torrent de Pareis.

L'operació no tengué
complicacions, pera dura
vuit hores a causa del
terreny abrupte; el perso-
nal movilitzat fou Protecció
Civil, Serpreisal, Creu Roja,
Guardia Civil i excursio-
nistes voluntaris. Sembla
que el jove, natural de
Sant Sebastià, volgué esca-
lar una zona molt perillo-
sa sense disposar del mate-
rial necessari.

T.O.

El passat dimarts dia 12
d'octubre es celebra a Sóller
com ve essent habitual la
Festa en honor de la nos-
tra senyora del Pilar, patro-
na de la Guardia Civil.

La Guardia Civil celebra
la festa del Pilar

A les 12 hores del dema-
tí es celebra una Santa
Missa, oficiada pel pare
Bartomeu Alcover a
l'església dels Sagrats Cors.
El recinte es trobava ple i
hi foren presents, a part dels
números de la Guardia Civil
i dels seus respectius
comandaments, les autori-
tats, presidides per la Batles-
so i regidors de tots els grups
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Se venden buñuelos
los viernes por la
tarde, sábado y
domingo por las
mañanas            

Desvetlam la vertadera identitat
del solleric Kiko Mayo!,

com a preví avís al seu casament
que es celebra demà dissabte

a la catedral de Tarragona

Els teus incondicionals amics ele Sóller

polítics. Així mateix hi assis-
tiren representants de la
Base Aérea de/Puig Major,
de l'Estació Naval del Port
de Sóller i distintes forces
vives de la Comarca, així
com representants dels Ajun-
taments i dels pobles veïns
de Dele] i Fornalutx i fami-
liars i amics de la Guàrdia
Civil.

Quan acabe] la Missa,
tots els membres del cos de
la Guardia Civil així corn
convidats i amics, assistiren
a un vi espanyol que es
celebra al Monument, on
s'acaba la festa en un
ambient molt agradable i
distés.



Els promotors de l'Associació, Nicolau Bujosa i Joan Oliver, creuen
que el pressupost de les obres és totalment insuficient.

Nicolau Bujosa i Joan Oliver volen constituir una Associació d'Afectats per les Expropiacions 

"El projecte de reforma de la carretera
Sóller-Deia és tercermundista"
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Dos dels propietaris afectats pel projecte reformat de la carretera Sóller-Deià, constituïts en promotors d'una nova associació per
defensar els interessos dels titulars de finques que seran parcialment expropiats, convocaren el passat dimarts una roda de premsa
per explicar els objectius d'aquesta iniciativa.

Nicolau Bujosa i Joan Oliver denunciaren les fortes pressions que s'han exercit tant des del sector turístic com dels transportistes

perquè es faci la carretera. També acusaren la Conselleria d'Obres Públiques d'haver projectat un traçat totalment nou, més llarg,
més car i més impactant que els anteriors, i fer-lo passar com un simple projecte de millora, sense respectar els acords amb
l'Ajuntament de Sóller, sense treure'l a exposició pública ni informar puntualment i exhaustiva als propietaris afectats. Igualment es
queixaren de la manca de suport i d'informació rebuts des de l'Ajuntament de Sóller, i acusaren l'equip de govern de no preocupar-
se dels interessos dels afectats sinó tan sols d'executar el projecte sigui així com sigui només per quedar bé davant el poble.
Finalment, denunciaren el GOB i d'altres grups ecologistes d'haver-se venut o haver-se deixat enganar per la Conselleria.

P.P.

Nicolau Bujosa començà
dient que la maloria dels afec-
tats estan a favor de la millora
de la carretera Sóller-Deià, però
discrepen totalment del proce-
diment utilitzat per executar-lo,
"perquè és fruit de les pressions
exercides des de les agències
de viatges i de transports i, en
conseqüència, el projecte que
ara es vol executar no és tèc-
nic sinó polític".

Moltes deficiències

Pel que fa al projecte, que
qualificaren de tercermun-
dista, Bu¡osa i Oliver digue-

ren que presenta moltes defi-
ciéncies, tant pel que fa a la
relació de propietaris afectats,
incompleta i totalment desfa-
sada, com per les solucions tèc-
niques que aporta i per la quan-
Wat pressupostada.

Pel que fa a les solucions tèc-
niques, Bujosa avançà que el
projecte "és molt pitjor que els
dels anys 1986 i 1989, per-
qué substitueixen els terraplens
per murs de formigó que, en
alguns casos, superaran els 15
metres d'altária. Els terraplens
-digué Oliver- poden repoblar-
se amb arbres i acaben perdis-
simular-se, però els marges de
formigó romanen sempre de for-
migó".

Quanta l'impacte ecològic,
ambdós consideraren que será
molt superior al que ocasio-
naven els altres prolectes, sobre-
tot en el tram entre la Frontera
i can Bledo perqué, si bé el
pro¡ecte modificat segueix  apro-
ximadament el traçat de la
carretera actual, el seu perfil
mostra uns grans desnivells
que obliguen a fer molts mar-
ges. Pel que fa al pressupost,
Nicolau Bu¡osa el consideró
extremadament reduït i total-
ment insuficient i criticó que s'hi
hagi eliminat la partida de refo-
restació. 'No m'extranyaria -
digué- que al final la carrete-
ra quedás sense quitranar o els
marges sense forrar de pedra,

tal com es contempla al pro-
jecte".

Manca d'informació

Bujosa i Oliver criticaren
també la manca d'informació
que ha caracteritzat la trami-
tació del prolecte modificat, per-
qué no ha sortit a informació
pública com és preceptiu
endemés, tant la Conselleria com
l'Ajuntament de Sóller han posat
nombroses dificultats per con-
sultar el prolecte i fer les al.lega-
cions pertinents. "L'experiència
dels darrers dies-digueren- ens
ha demostrat que molts pro-
pietaris ignoren que estan afec-
tats per les expropiacions, per-

qué els projectes anteriors no
els afectaven i aquest si. Per tant,
aconsellam a tots els propieta-
ris de parcel.les dels voltants que
vagin a consultar el nou pro-
jecte, per qué es poden trabar
amb sorpreses desagradables,
perquè hi ha parcel.les i acces-
sos a finques que no hi són i
molts noms de propietaris inco-
rrectes. Está ben clar que l'han
volgut entrar d'amagat i per la
porta del darrere".

Bujosa es queixà de la manca
d'interès demostrat pels regidors
Bartomeu Darder i Bernat Cabot,
que els han atès de mala gana
i no han donat la cara quan
era necessari: "Darder, com a
delegat municipal i funcionari

d'obres públiques, hauria
d'haver estat a l'Ajuntament el
dia de/a firma de les actes d'ocu-
pació de terrenys, i no hi va
esser. Lo únic que vol el govern

"El GOB
es

mereix
el premi
ciment"

municipal és arreglar la carre-
tera sigui així com sigui i pas-
sant per damunt tot. La prova
és que la Comissió de Govern
aprovà el projecte modificat
sense ni tan sols haver-lo vist".

Grups ecologistes

Bu ¡osa i Oliver també foren
molt crítics amb els grups eco-
logistes: "Tant el GOB com Els
Verds s'han deixat enganar pel
Conseller d'Obres Públiques,
que els ha venut el projecte com
el millor de tots i resulta que és
el pitjor. En el cas contrari, hau-
ríem de pensar que s'han venut
a la Conselleria a canvi d'un
lloc a la comissió de seguiment
de les obres. Si és així, el premi
ciment d'enguany el poden
atorgar al GOB perquè el s'ha
merescut sobradament".

Associació d'afectats

En darrer terme, Bujosa i Oli-
ver explicaren que, davant tan-
tes indefensions, tenien la inten-
ció de constituir una Associació
d'Afectats per les Expropiacions
de la carretera, a fi de defen-
sar els seus drets i interessos, i
els convocaren a tots a partici-
par-hi "tant si estan a favor com
en contra de la reforma, perquè
estam convençuts que la carre-
fera tanmateix se farà".

Segons els convocants, els
objectius de l'Associació són els
d'obtenir tota la informació
necessario, formar part de la
comissió de seguiment i fer les
passes precises per cobrar les
expropiacions el més aviat  pos-
sible. "No fos cosa que passás
igual que a l'autopista Palma-
Inca, que els propietaris expro-
piats encara no han cobrat".

CARRETERA DE DEYA
Se convoca a los propietarios afectados por
expedientes de expropiación de la nueva carretera de
Sóller a Deyá a una reunión a celebrar el próximo
lunes día 18 a las 20,30 h. en la sala cultural de
"LA CAIXA" con el siguiente orden del día:

CONSTITUCION DE UNA ASOCIACION DE AFECTADOS 

GABINET DE
PSICOLOGIA

Individual o grup reduït

Inscripcions:
del 18 al 22 d'octubre

de 5 a 7 h.

C/ Vives n 2 14-2 2 	Telf. 63 04 92   
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El que queda d'un parc	 únic a Sóller

Un temps fou el tancat d'un "Fortín". Ara, sols queden les runes amb greu perill de fer-se mal els  al.lots.

Això era el marc de les cistelles de bàsquet. Ara tot penja degut al mal tractament rebut.

Una imatge val més que mil paraules i aquí la teniu. Els nins de per tot arreu passaren molts bons
dies aquí, ara, sols s'arrisquen a fer -se mal.

Un "tobogán" amb massa altária per l'estatura dels infants.
O ens passam o no arriban'. Com sempre.

J.C.

Amb tristor ens veim obligats a oferir-vos aquest reportatge. Un
reportatge digne de fer-lo públic per si hi ha alguna persona/es
que li caigui la cara de vergonya pels malfraigs que han fet a
aquest parc.

Aquesta instal.lació, única a Sóller, situada al camp d'esports
"Infante bis" del Port, fou una idea d'un dels comandants que
va tenir l'Estació Naval del Port. Així queda de manifest la pintu-
ra dels jocs, sempre fent honor a la bandera espanyola. Cal dir
que no tenim res a dir en contra d'aquests colors però, la veritat
és que hi han altres llocs més idonis per pintar-los.

Segurament el que seria millor seria llevar tots aquests
ferros, o arreglar-los així com Déu mana. l'obligació
ignoram qui la té pero, la culpa segur que no és dels que s'hi
poden fer mal i deixen de gaudir d'aquest lloc d'esplai.

El que abans fou un lloc on els nins i grans disfrutaren de valent,
ara s'ha convertit en una zona de greu perill i sinó, vegeu
les fotos que us oferim tot seguit:

Un temps es podía seure i menjar a la fresca. Ara si voleu fer-ho, no queda més remei que anar a
tema i tot grácies a ...

Les engronsadores no engronsen. La mala idea i el poc cap de la
gent les han fetes malbé. Ara, els que les romperen, ni juguen ni

deixen jugar.



A l'Institut, l'equip directiu valora, positivament, els objectius plantejats en aquesta nava reforma.
Són conscients de que tot és millorable, però han començat, amb il.lusió i entusiasme els nous plans

d'estudi.

Arze/e/ez - - K2.,4 - -

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

PIZZAS PARA LLEVAR

Embutidos Aguiló S.L.
CASA FUNDADA EN 1900	 N.1.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)

Un ambient diferent
Galeria d'Art

Isabel 11, 23 - Telf. 63 40 31  -Sóller
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Aquests dies, fruit de l'aplicació de la
normativa LOGSE, a l'institut s'ha posat en
marxa un nou plantejament educatiu. Tal
volta el més significatiu és la desaparició
del que fins ara havien estat els dos primers
cursos de BUP i FP. A hores d'ara, el tercer i
quart d'ESO ( ensenyança secundaria
obligatòria) inclou als alumnes que abans,
als catorze anys, decidien si volien fer BUP
o FP. Ara, independentment de si volen o no
volen estudiar, els al.lots hauran d'anar,
obligatòriament, a l'escola fins els setze
anys. Així ho diu la nova Ilei educativa a la
qual no li manca raó. Avui per avui, així
com va tot, els al.lots, als catorze anys, no
estan ni poc ni molt sinó, gens preparats
per fer front a les moltes dificultats i
entrebancs que el món laboral o
professional pot plantejar. Es necessari
donar eines i preparació als alumnes, no
sols de tipus acadèmic i pràctic sinó també
reforçar les inquietuds de caire personals...
Avui, suspendre una avaluació,  tal volta no
és tan important com el fet, mai desitjable,
de que et pugui suspendre la vida.
Benvinguda la nova educació, si pot evitar
tot això.

L'E.S.0 té molt en compte, valont , la
creativitat i personalitat cJe Valumne

Salvador

Sens dubte, tot el que es
pugui dir sobre l'ensenyança,
mai será possible dir-ho tot i
fer-ho tot, amb dues línies, així
com toca i bé. L'educació és
un tema prou delicat on no és
correcte parlar-ne de
forma lleugera i amb dues
pinzellades com pot ser el
present article. A més a  més,
la intenció de posar fil a l' agu-
Ila a la implantació anticipa-
da de l'ESO a l'institut no és
la de valorar la seva eficácia
sinó la d'exposar quina és la
seva dinámica i organització.

Diferències entre el pla
antic i el nou ( BUP-FP i
ESO)

Segons ens comentaren
l'equip directiu, les principals
diferencies, entre l'un i l'altre,
són el COM s'impartiran les
assignatures. A partir d'ara, hi
haurá un denominador comú
entre totes les assignatures ano-
menat objectius generals els
quals, entre d'altres, hi ha que
destacar:

La investigació. La qual
cosa vol dir que s'ha de fomen-
tar el treball de recerca indi-
vidual i en grup. Això, a totes
les assignatures.

Expressió oral i escri-
ta. Saber llegir i escriure correc-
tament un text i saber escriure
i parlar bé ( en catald i cas-
tellà ) en qualsevol assignatu-
ra.

Fomentar la creativitat i
la cu-iositat per tot allá que s'está
fent.

Apropar la realitat quo-
tidiana i l'entorn que ens envol-
ta, o la realitat de l'escala.

Per altra banda, tot el que
s'ha comentat sobre la manca
de r ivell, s'ha de dir que és
del tot fals i denota un total
desconeixament sobre el
tema.

Pel fet de mesclar o posar
alumnes d'FP i BUP dins un
mateix curs, això no vol dir que
el nivell, hagi de ser, per força,
més baix. Pensar això, tal volta,
és fer un ludid precipitat que

res té a veure amb la realitat.

A més a més, a l'hora
d'avaluar els alumnes no tan
sols es tendró en compte els
coneixements obtinguts ( els
mínins establerts ) sinó que
també es valoraran les
aptituds de cada alum-
ne. A tot això, el professor
haurá de confeccionar "un curs
alternatiu" per adaptar els
continguts de l'assignatura al
nivell de la classe o, en el seu
cas, al nivell de l'alumne. Això
no vol dir que si l'alumne no
estudia se'l pugui aprovar
sense cap tipus d'esforç. No.
Això vol dir, que ara, cons-
cients de que no tothom té
les mateixes facilitats per
estudiar, un equip de psicò-
legs, conjuntament amb els
professors, idearan un pla
d'acció per donar el millar pos-
sible a tots els alumnes. El nivell
del curs sempre estará marcat
pels mínims i, si cal, per un
nivell més alt i superior. Mai,
per una tendència a la baixa.
Això és possible tenint en
compte que sols hi ha una mitja
de vint-i-tres alumnes per aula

( enguany hi ha sis primers).

Com és el pla d'estudis
de l'ESO

De la mateixa manera que
a totes les escoles d'EGB s'ha
començat pels cursos més petits
a confeccionar i impartir el que
són els temes transversals,
a l'institut s'ha fet el mateix.
Per temes transversals s'ha
d'entendre tots aquells temes
que "travessen" el conjunt de
totes les assignatures. Per exem-
ple: el medi ambient. Aquest,
és un teme que es pot veure
des del punt de vista de les  cièn-
cies socials, naturals, matemà-
tiques, català, ética, etc.

La tecnologia

Un altre aspecte a destacar
és la implantació de l'assig-
natura de taller anomanada:
TECNOLOGIA. Amb aquesta,
el que es vol aconseguir és apro-
par totes aquelles petites difi-
cultats de la vida quotidiana i
saber-les resoldre amb traça i
cura (saber canviar un vidre
romput, com funciona una is-

tal/ocié eléctrica dins una
casa, com evitar que una aixe-
ta perdí aigua, saber arreglar
una porta que fa renou quan
s'obri, etc...).

La música és una altra
assignatura que enguany
s'impartiró de forma totalment
navaja no és propiament una
història de la música, sinó més
bé un taller de música.  Conèi-
xer els instruments i la seva uti-
lització és un capital molt impor-
tant dins el teman i de l'assig-
natura.

Assignatures optatives

El centre és el qui les con-
fecciona tenint en compte la
realitat del lloc on está l'insti-
tut, el tipus d'alumne i la pre-
paració del claustre de pro-
fessors. Tot això ha fet possi-
ble donar cos a les següents
optatives més triades: Informá-
tica, Francés, Introducció vida
actual ( aprendre a fer instàn-
cies, curriculum, omplir un
imprès, redactar una sol.lici-
tud...) i Art, Història i Geografia
de la vall de Sóller.



Segons el doctor Falcó, no
és aconsellable mesclar
fécules amb protdines

Joan Seguí 

El passat dia 7 d'aquest
mes, vàrem tornar tenir entre
nosaltres al doctor Antoni
Falcó Sepulcre per fer-nos
una xerrada sobre salud. Ens
parle, de la NUTRICIO: quasi
tot depèn de l'alimentació, i
hi ha una intensa relació entre
els aliments i la salud del
cos humà.

Una nutrició adequada sig-
nifica una correcta adminis-
tració i utilització en propor-
cions correctes de tots els
nutrients essencials: hidrats
de carboni, proteïnes,
greix, vitamines, minerals
i aigua.

Segons les explicacions
d'aquest expert en nutrició, les
proporcions respecte al total
de les calories diàries han de
ser: hidrats de carboni (pa, cere-
als, verdures, fruites,...) el
65%; greix (olis, mantequi-
Iles,...) el 20%; proteïnes (carn,
peix, ous, Ilegum,...) el 15%.

Per tot això, cal remarcar
que el peix és la millor pro-
teína, que el pa integral és un
element primordial, i que les
verdures sempre que poguem
és millor menjar-les crues. Res-
pecte a la carn recordar que
la de porc, tot i que és bonís-
sima, és perjudicial pel cos
humà; i els ous augmenten el
colesterol.

Un altre aspecte que s'ha
de tenir molt en compte és la
mescla de grups d'ali-
ments. Així tenim que, per
exemple, no es poden mesclar
les fècules amb les proteïnes
(patates fregides amb carn o
amb ous, arròs amb carn...);
els Ilegums secs poden com-
binar-se amb les fècules, igual
que el greix; les fruites dolces
(dàtils, figues, peres...) no es
poden mesclar amb les àcides
(taronges).

Tot això i molt més, és el
que el senyor Falcó ensenyà als
socis assistents. Dia 14 donará
una nova conferència, com
sempre al local de la Tercera
Edat a les cinc del capvespre.

EL GRAN COLECC

Associació de la Tercera Edat

"

QUE GRANDE
ES EL MUNDO

El próximo domingo 17 de ,Ictobre le obsequiamos con:
• El 1 fascículo del Atlas Enciclopédico • El	 fascículo de Citada.
des del Mundo • El 1 fascículo del Eurodieeionario • Las tapas del
ttlas Enciclopédico* Las tapas de Ciudades del Mundo • Las tapas
del Eurodieeionario • Un Pasaporte y el I" Catálogo de los produc-
los del ( 'I 1 II DE El, DIA 1)E 1 . MUNDO.

CADA SEMANA RECIBIRA TRES
FASCICULOS CORRESPONDIENTES
A TRES OBRAS DIFERENTES.
/y El Atlas Enciclopédico que recoge las nuevas fronteras fijadas este

mismo año.

Y además, Ciudades del Mundo, una obra única presentada por gran-
,„ des personajes.

;11 Y además, el Eurodicdonario para entenderse en seis idiomas.

Y además, de estos tres fascículos, un Pasaporte con el que entrará a
formar parte del CLUB DE EL DIA DEL MUNDO, participando en

el sorteo diario de atractivos viajes, en el sorteo mensual de fabulosos

automóviles y en el Gran Sorteo Final de una VUELTA AL MUNDO
PARA DOS PERSONAS. Además podrá beneficiarse de ofertas, des-

cuentos y venta as especiales pensadas en exclusiva para usted.

El Gran Coleccionable y las tres tapas, gratis, con el Nuevo MAGA-
ZINE de EL DIA DEL MUNDO. Un MAGAZINE renovado y mejo-
rado que le va a sorprender.

A partir del 17 de octubre le invitamos a CONOCER EL MUNDO.lrmilli
EURO
-

partir de1 17 de Oct ubre. un .tt kit ),1,41. urat
com. el \ tic% o lag:tinte de El 1 )ia dul	 pudo

415( O 11115.10 EL DIA DEL MUNDO

La Premsa Forana
va ser present a les
trobades empresarials
en alta mar

El passat divendres dia 8 d'octubre, va tenir lloc
l'encontre de 200 empresaris illencs i estrangers en
una jornada a alta mar organitzada per "Sa
Nostra" Caixa de Balears, Foment Industrial
de Balears i Conselleria de Comerç i
Industria del Govern Balear. La interessant
diada es desenvolupó dins el vaixell, cedit per la
Companyia Trasmediterrónea, "Ciudad de
Salamanca" que, malgrat el mal temps i els molts
mareigs de quasi tots els qui hi viatjávem, ens va
portar fins a l'illa de Cabrera, lloc on se'ns va servir
un exquisit dinar.

A l'esdeveniment hi eren presents tots els mitjans
de comunicació de les illes i d'altres estrangers. La
Premsa Forana fou també convidada a aquesta
diada a alta mar on hi anó un representant del
Setmanari Veu de Sóller.

10	 Veu local
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J.C.

L'esmentat encontre fou qua-
lificat pels presents com "molt
interessant" ja que d'ell es
poderen extreure importants con-
clusions i , sobretot, compromi-
sos per part de les instàncies poli-
tíques com, per exemple, l'afir-
mació del Coriseller de Comerç
i Industria, Cristòfol Triay, qui
va anunciar que la seva Con-
selleria s'ha proposat reforçar i
revitalitzar la industria empre-
sarial de les Balears.

Per la seva banda el Foment
Industrial va anticipar que con-
vidará 25.000 empresaris de
30 països a través de la C.E.
perquè participin a la Fira de
Negocis que tendrá lloc el pro-
per any. Aquesta Fira, ano-
menuda "Europalliances",
donará la possibilitat de posar
en contacte empresaris de dis-
tints països i donar-los la possi-
bilitat d'establir negocis ple-
gats, tant amb temes d'expor-
tació com d'importació.

Míriam Izquierdo, repre-
sentant de la Comissió Europea
General XXIII, es mostró total-
ment a favor de les petites i mit-

iones empreses ja que elles són
el 60 per cent del producte inte-
rior brut de la C.E. i represen-
ten una majoria molt important
del percentatge dels llocs de feina
dins Europa. Míriam Izquier-
do donà complida informació
referent als projectes de futur de
la Comissió General XXIII, que
comportaran importants actua-
cions a totes les illes que per-
tanyen a països de la C.E.

Joan Forcades, President
de Sa Nostra, va lloar la
importància d'aquest encontre
entre empresaris ja que aques-
tes accions són les que faran que
dins el proper any 1994 poguem
gaudir de noves esperances de
futur que ajudaran dur a bon
port les aspiracions dels empre-
saris de tot arreu i el que és més
important, la creació de rique-
sa i llocs de feina.

Alexandre Forcades, ex-
Conseller d'Economia i Hisenda
va apuntar, a una molt interes-
sant i ben documentada inter-
venció, que és forca necessari
dirigir el futur de les Balears cap
a la creació d'un Parc Telemátic
que convertiran les illes en un lloc
privilegiat d'entre tota Europa.

D)M
Diumenge 17 d'octubre a

Ca N'Aí a les 16 h.
Lectura de poemes dels

millors poetes mallorquins
acompanyats per l'Escola
de Música de Can Dulce

[E@Ung VEYM COOHWILOMVW



Joan

Apoteosi total! Emoció
sense

El que pareixia increïble es
tornó realitat dimarts passat a Lluc-
major.

El solleric Bartomeu Coll,
amb una tranquil.litat i una clas-
se inconfundibles es classifica en
primer lloc a la Tirada Fires de
Llucmajor, desena i darrera de
les puntuables pel Campionat de
Mallorca de Tir de Passetja, dis-
putada dimarts d'aquesta setma-
na, a les onze i mitja del matí.

El foner local (25 punts), davant
un nombrós públic que disfruta de
debò de la matinal, aconseguí
superar clarament els 2 punts de
desavantatge que portava amb
relació a n'en Martín (27 punts)
tercer classificat del Campionat,
els 10 amb relació amb en Raja
(35 punts) teòric Sub-Campió, i
els 11 amb relació amb en Mon-
tiel (36 punts), classificant-se cla-
rament com el NOU CANIPIO
DE MALLORCA DE TIR DE
FONA.

Aquesta és la classificació
final:

1.- Bartomeu Coll (Sóller), 40

punts i 5 dianes.
2.- Pere Raja (Lloseta), amb 38

punts i 7 dianes.
3.- Josep-A. Montiel (Lloseta),

amb 38 punts i 6 dianes.
4.- Joan-C. Martin (Lloseta),

amb 37 punts i 6 dianes.
Fins a 18 classificats.

RECORD DE LES BALEARS

En aquesta inspiradissima tira-
da Bartomeu Coll tombà cla-
ramentel récord de les Bale-
ars a 30 passes amb un total
de 12 punts, desbancat al solle-
ric Joan-Pere Estarelles i al llosetí
Francesc Montiel, que el tenien
conjuntament, amb un total de 10
pu nts.

CLASSIFICACIO DE LA
TIRADA DE LLUCMAJOR

Aquesta fou la classificació ofi-
cial de la Tirada Fires de Lluc-
majar:

1.- Bartomeu Coll (Sóller), amb
15 punts.

2.- Andreu Huguet (Llubí), amb
11 punts.

3.- Joan-C. Martin (Lloseta),
amb 10 punts.

Fins a 14 classificats.

CATEGORIA D'HOMES

Paco Camuñas fou el clar
dominador de la oroya a la que
hi participaren els sollerics Manuel
Guerrero i Nicolás García.

Guerrero es classificá en el lloc
setè amb 3 punts, i en Nicolás no
aconseguí puntuar en aquesta
ocasió.

Aquesta fou la classificació:

1.- Paco Camuñas (Campanet),
amb 9 punts.

2.- Maties Roig (Llucmajor),

amb 6 punts.
3.- Joan Gari (Llucmajor), amb

6 punts.
Fins a 19 classificats.

CLASSIFICACIO DEL
CAMPIONAT DE
MALLORCA

Joan Guerrero, el germà del
tirador solleric Manuel Guerrero
ha estat el clar, brillant i diferen-
ciat guanyador de la oroya insu-
lar, amb 12 punts d'avantatge
damunt el Sub-Campió Tófol Cuen-
ca.

Aquesta ha estar la classifica-

Amb una brillant i encertada
matinal el foner local Tolo Coll ha
batut, per dos punts, el Récord
de les Balears que, amb un total
de 10 punts ostentava el solleric
Joan-P. Estarellas, juntament
amb en Francesc Montiel.

ció final del Campionat de Malloi
ca:

1.- [loan Guerrero (Lloseta),
amb 60 punts i 7 dianes.

2.- [Cristófol Cuenca (Lloseta),
amb 48 punts i 8 dianes.

3.- Diego Camuñas
(Campanet), amb 44 punts i
6 dianes.

4.- Francisco Camuñas
(Campanet), amb 41 punts i
7 dianes.

5.- Nicolás Garcia (Sóller),
amb 25 punts i 3
dianes.

6.- Manuel Guerrero, amb
25 punts i 3 dianes.
Fins a 32 classificats.

A pesar de quedareis dos solle-
rics amb els mateixos punts i les
mateixes dianes, en Nicolás
guanya brillantment la Tirada
d'Inca, motiu pel que antecedeix
a n'en Guerrero a la General Ofi-
cial d'aquest Campionat.

DONES

Elena Bueno fou la guanya-
dora de la Tirada, amb 13 punts,
igualant dos récords de les Bale-
ars.

Antònia Reynésés la nava Cam-
piona de Mallorca, amb un total
de 45 punts.

Tir de Fono

El solleric ha tomat clarament el Récord de
les Balears a 30 passes 

Bartomeu Coll,
Campió de Mallorca

Cidoturisme

Dia 31 és la cita

Llum verda per a la
"BAIXADA A SOLLER"

Joan

Llum verda dels Ajuntaments
de Valldemossa i Sóller i de la
Federació Territorial Balear de
Ciclisme. Només manca ja el per-
mís de la Policia de Trànsit per-
qué la dissetena edició dele popu-
lar, la clàssica de les clàssiques,
Baixada de Valldemossa a
Sóller es faci realitat.

La data (31 d'octubre) s'ha
avançat bastant en referencia als
anys anteriors, intentant que no
tornem arribar a Sóller pas-
sats per aigua, com la majo-
ria d'anys.

La concentrada, com de cos-

tum, será davant el Restaurant Ca'n
Pedro, de Valldemossa, a les nou
i mitja del matí, per sortir a les
10, (després d'efectuades les ins-
cripcions), cap a Deià -Sóller (rea-
grupa ment davant Son Angelats),
Port de Sóller, Sa Talaia (pujada
voluntaria), Port de Sóller (rea-
grupament) i cap al Restaurant
Marisol, en el que hi haurà pre-
parada una bona berenada per
a tots els partipants, que durant
el recorregut hauran comptat amb
el recolçament de la Policia de
Trànsit, Policia Local, Guardia Civil
de Sóller, Radioaficionats, Trans-
ports Casasnovas, Mobles Cas-
tañer i Creu Roja de Sóller (amb
les seves ambulàncies i socorris-

tes).
Tots els excursionistes que fina-

litzin el recorregut, dins el termi-
ni reglamentari, seran arnés obse-
quiats amb un diploma comme-

moratiu d'aquesta matinal espor-
tiva no competitiva, turística i de
germanor, oberta a tothom amb
ànims de fer-la.

Molt possiblement csuest acte

festiu servesqui de cloenda dels
actes commemoratius del
XXV aniversari de la fun-
dació del Club Ciclista
"Defensora Sollerense".

Si el temps acompanya es preveu batre tots els récords de participació en aquesta dissetena edició.

11
eu esportiva
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CIUTADELLA

2
C.F. SÓLLER

Bielet

El partit jugat
dissabte capvespre es
realitzà amb el típic
vent molest habitual a
aquella ciutat. En els
primers 45 minuts, els
sollerics feren sens
dubte, el pitjor joc del
que duim de
temporada, fou la clau
de no haver tret tallada
a aquest desplaçament.

Ciutadella: Moll, Agus-
tín, Damián, Enrich, Hidalgo,
Cape, Sergio, Xiscu, Llopis,
Llonga (Menso, minut 71) i Rin-
cón (Moles, minut 57).

Sóller: Juan jo, Ferrer,
Sergi, Brugos, Tovar, Sacares
(Martín, minut 45), Marín
(Nadal, minut 75), Carmelo,
Christian, P. Gil i Aguiló.

L'arbitratge anà a càrrec
del senyor Lladró Grauaju-
dat pels senyors Bueno i Prats
que mostró targetes grogues
als jugadors locals Xiscu (minut
70) i Rincón (minut 54) i al
jugador del Sóller P. Gil (minut
72).

Gols: 1-0 Rincón marca
acabant una llarga jugada
d'atac local (minut 32), 2-0
Rincón en gaita un xut de fora
de ¡'área provinent d'una
espaiada de Juan jo (minut
41), 2-1 Aguiló aprofita una

passada de Carmelo estant toi
sol per marcar (minut 60), 3-
1 Diego culmina en gol una
gran jugada de Sergio en un
contraatac (minut 76), 3-2
Tovar remata de cap un cór-
ner tret per P. Gil (minut 79)

El desplaçament a Ciuta-
della era propici per dur qual-
que positiu pera, d'un princi-
pi Molino es pogué desplaçar
per problemes laborals, Váz-
quez seguia de baixa i Lluís
Díaz es desplaça tocat i abans

de començar el partit va enca-
lentir quedant descartat, per
tot això, Miguel Bestard tin-
gué que treure una nova ali-
neació.

El vent en contra

En aquestcamp, quasi sem-
pre fa molt de vent i una vega-
da més, hi fou present; l'equip
local es situó des d'un prin-
cipi per jugar a favor i
ho varen sebre aprofitar,
si afegim que els sollerics
feren durant la primera part,
el pifiar joc de la temporada
actual, els 2-0 amb el qual
s'arriba al descans es pot qud-
lificar de just. Sols podem des-

tacar a favor del Sóller, que
quan corria el minut 11 un cen-
tre de Christian a Aguiló, que
es trobava desmarcat, va ser
interceptat per un defen-
sa amb el braç, era un clar
penal pels sollerics, i l'àrbitre
va fer continuar el joc, sense
voler sebre res; unes guantes
avançades visitants foren talla-
des per l'àrbitre per fora de
joc, alguns molt dubtosos.

Malta presència de
sollerics

Si el joc del Sóller era
dolent, a les graderies era una
festa per nosaltres, a un indret
fora de Sóller, ens trobàrem
molts de sollerics per diversos

motius: Aires Sollerics (per
una actuació a aquella Ciu-
tat), el grup de teatre Nova
Terra (pel mateix motiu), un
grup de treballadors del Ferro-
carril passant uns dies de des-
cans i alguns matrimonis que
pel seu compte també es tro-
baven uns dies per allá; tot-
hom coincidia el temps de des-
cans afirmant que el Sóller
havia donat una trista imatge.

Després del descans
canvià un poc la cosa

Una vegada començada la
segona part, el Sóller jugava
a favor del vent i l'equip amb
el marcador en contra va

avançar les línies i juga-
ren un poc millor. Pera dos gols
en contra són molt mals de
remontar en camp contrari;
Aguiló quan es complia el pri-
mer quart d'hora minva les
distancies.

Els contraatacs locals
eran perillosos

Els jugadors locals per la
raó de que els homes del
Sóller jugaven més avançats,
als contraatacs eren molt més
perillosos iJuanjo en els minuts
59 i 87 tingué dues interven-
cions decisives i P.G il en el
minut 90 tregué una pilota de
damunt la retxa de gol quan
ja es cantava.

Tovar avança la seva
posició

En Miguel Bestard va fer
els dos canvis i avançà a Tito
Tovar, aquest en un córner
marcó el gol que minva les
distancies i que al final no serví
de res. Resumint, podem dir,
coincidint tots els que vàrem
veure el partit, que es va per-
dre mes pels errors del
Sóller que per les virtuts
locals. El partit sens dubte
s'havia perdut ¡a al primer
temps i la remontada era
massa grossa.

Vinent partit:

Diumenge capvespre el
Sóller es tendrá que desplaçar
a Sant Llorenç des Cardessar
per jugar contra el titular
d'aquella ciutat. Hauríem
d'espavilar més i no tornar de
buit com pareix ser ja és cos-
tum aquesta temporada, a les
sortides a foro camp del Sóller.

Es va tornar de buit.
•	 •

La historia es repetí

y-17:Ristorante

Trofeu Pizzeria
Randemar -
Veu de Sóller

Aquesta és l'actual clas-
sificació pel trofeu al màxim
golejador de la Tercera
Divisió i Primera Regional.

Tercera Divisió:
Christian,
Aguiló,
Molí,
Marín,
Tovar,

3 gols.
3 gols.
2 gols.

1 gol.
1 gol.

Primera Regional:
Monge,
Rodríguez,
Galindo,
Co!!,

2 gols.
1 gol.
1 gol.
1 gol.

J. G. E. P.	 F. C. Ptos.1. Mallorca B 	
2. Arenal 	

7
7

4
4

3
3

o
o

9
5

2
1

11	 +	 3
11	 +	 3

3. Sp. Mahones 	 7 4 1 2 77 9	 +	 1
4. Constancia 	 7 3 31 3 10 9	 +	 1
5. Badia C.M. 	 7 4 1 2 1 10 9	 +	 16. Atc. Baleares 	 7 3 22 98 8	 +	 2
7. Poblense 	 7 2 32 07 7-1
8. Ferreries 	 7 3 1 3 08 7-1
9. Montuïri 	 7 3 1 3 1 10 7	 +	 110. Playas Calvió 	 7 3 1 3	 9 10 7	 +	 111. Calviá 	 7 3 1 3	 89 7-1
12. Ferriolense 	 7 2 32 7 8 7	 +	 1
13. Cardessar 	 7 2 23 6 7 6
14. Sóller 	 7 3 04 11 13 615. Ibiza 	 7 2 23 6 10 6
16. Rtv. La Victoria 	 7 2 1 44 9 5	 117. At. Ciudadela 	 7 2 49 15 5	 118. Esporlas 	
19. Pollensa 	

7
7

2
1 2

4	 11
4 4

21
13

5	 1
4	 4

20. Alayor 	 7 1 2 4	 4 16 4	 2

FUSTERIA
VAQUER         

LLOGUERS          DILLUNS a DIVENDRES
8'30 a 13'00 - 15'00 a 20'00

DISSABTE 9'00 a 13'00
C/. Victoria, 48-A. TEI. 63.23.71

Tercera divisió Pollensa - Esporlas 	 1-2
Badia C.M. - Rtv. La Victoria 	 2-0
Constancia - Ibiza 	 3 - 1
Calvià - Ferriolense 	 2-1
Sp. Mahonés - Alayor 	 2-0
Mallorca B - At. Ciudadela 	 0-0
Sóller - Playas Calvià 	 1-4
Poblense - Cardessar 	 2-0
Arenal - Atc Baleares 	 0-0
Ferrerías - Montuïri 	 3-0

Cala d'Or - At. Baleares 	 0-3
Porreras - Ses Salines 	 0-0
Vilafranca - CIDE 	 3-0
V. de Lluch Port de Sóller 	  1-1
Rotlet Molinar Ferriolense 	 5-1
Barracar - Algaida 	  1-1
Sta. Eguenia - Xilvar 	 0-3
Independiente - Escolar 	 0-0
S'Arracó - Collerense 	 2-0

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

1. Vilafranca 	 6 5 1 0 16 5 11	 +	 5
2. S'Arracó 	 6 3 3 0 9 2 9	 +	 3
3. Independiente 	 6 3 3 0 8 3 9	 +	 3
4. Ses Salines 	 6 4 1 1 84 9	 +	 3
5. Escolar 	 6 3 1 2 13 9 7	 +	 1
6. At. Baleares 	 6 2 3 1 74 7	 +	 1
7. Rotlet Molinar 	 6 2 3 1 10 8 7	 +	 I
8. Algaida 	
9. Xilvar 	

6
6

1
3 0 3

5065
10 9

 7	 +	 1
6

10. Port de Sóller 	 6 1 4 1 56 6
11. C.I.D.E 	 6 2 2 2 5 7 6
12. V. de Lluch 	 6 2 2 2 7 12 6
13. Porreras 	 61 3246 5	 1
14. Ferriolense 	 6 2 0 4 14 16 4	 2
15. Barracar 	 6 0 4 2 10 12 4	 2
16. Sta. Eugenia 	 6 0 3 3 5 12 3	 3
17. Collerense 	 6 0 2 4 6 13 2	 4
18. Calo d'Or 	 6 0 0 6 6 16 0	 6
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Futbol Tercera Divisió 	 Premi Regularitat 

Aquesta és la classifi-
cació actual del Premi a
la Regularitat, patroci-
nada per "Veu de
Sóller":

Tovar, amb 8'32 punts.
Carmelo,	 7'32 punts.
Sergi,	 7'00 punts.
Díaz,	 6'60 punts.
Aguiló,	 6'32 punts.
Ferrer,	 5'32 punts.

Trofeu màxim

golejaclor 



Sóller 1
Penya Arrabal 2 

Violència i
poc futbol

Macià 

Alineado*: Gregori,ort,
Paris, Ribas, Colom, J. Ense-
ñat, Eugenio, Rodriguez,
Ros, Vallcaneras, M. Ensen-
yat i César.

Canvis: Minut 70 'Val
caceras per Casas.

Gola: Minut 17 d'en
Ros.

Arbitre: Martos Jeróni-
mo. Dolent, nefast, impre-
sentable.,En resum, com sem-
pre.

:Al 31

d pai
el

r no saber

B.C. Millor 2 - Sóller 1 

El Sóller no
aprofità les
ocasions

Toni Lladó

Sóller: Morell, Marroig, Mas,
Serafín, Ventura, López, Coll, Ber-
nat, Víctor, Puig, X. Ensenyat (Gue-
rrero).

Gol: Guerrero.

Comentari:
El Sóller com a quasi tots els

partits torna a fallar en moltíssi-
mes oportunitats, i aixa sempre es

paga al final del partir. L'equip de
Cala Millor en la primera part rea-
litzá el dos gols en les dues
úniques ocasions que tingué,
fou una gerra d'aigua freda pels
sollerics.

Ja a la segona, Guerrero acon-
seguí reduir distancies i dona un
poc d'esperances als sollerics però
l'esforç que feren, no serví per gaire
més.

Proper parta:
Sóller - Montuiri a les 17 hores.

El Sóller s'enfrontarà al darrer
classificat. Esperem que guanyi
sense gaires dificultats i així,
d'aquesta manera, poder sumar
tres punts més.

FUTBOL BASE FUTBOL BASE  

Futbol Cadet

Futbol Primera Regional

Futbol Infantil 
C.F. Sóller 6 - La	 La "pedrera"
Paloma O 	genial !!

Macla Comentari:  

Infantils Segona Regional

Sollerense del Sóller 3
Platges de Calvià 1
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FUTBOL BASE

Futbol Juvenil

FUTBOL BASE

Alineació: Fontanet,
Oliver, Pomares, Muñoz,
Alcover, Sampol, Garcia,
Torrens, Barceló, Rullón i
Pinya.

Canvis: Alcover G., Far
i Enseñat.

Gols: Barceló (3), Sam-
pol (1) i Rullón (2).

Arbitre: Rodriguez, nor-
mal.

Miguel

Alineació: Mel, Ismael,
Esteva, Enseñat, Oliver, Bota,
Campos, Marcos, Ramiro,
Timoner, Pastor. També juga-
ren Jordi, Brague, Javi i
Torrens.

Gols: Ramiro, Timoner,
Jordi.

El Sollerense començà
dominant, cosa que es va

FUTBOL BASE

Un dels millors partits
vists a Ca'n Maiol, jugat amb
il.lusió i ganes, fent gaudir
de l'espectacle esportiu als
pocs aficionats assistents.

La "pedrera" segueix
arrasant, fent un molt bon
espectacle futbolístic. Llàsti-
ma que any darrera any mos
passi el mateix, i quan arri-
ben alt, tot s'en vagi "a pur-
gar fum".

No voldria la pena
fer un pensament per
part dels dirigents?.

Lequip 14:1991,1911:1'durant, sobretot.sqbretot,
la 	¡4,1ili vadel 

port dev	 dominat

da rnunfel pronòstic
va complir.per puntuar, es v	

.

anar notant a mesura que
passava el temps.

Al descans, el resultat fou

de 2-0, amb un Sóller
molt segur a la defen-
sa. A la segona part només

hi va haver un gol (Jordi), i

es deixà notar que el Solle-

rense afluixà bastant. Al

final, victòria local per 3-1 .

Pròxim partit: Patronato
Sollerense.

Carrer de sa Mar, 128 Tel. 63 34 50 07100 —SOLLER-



1
C.F. SÓLLER

4
PLATJES CALVIÀ

Severa derrota a
can Maiol

Bielet

Amb un 0-2 als quatre minuts de ¡oc ¡a és difícil
guanyar un partit, i si afegim que l'equip contrari fa
un molt bon partit; un Sóller molt lluitador però sense
patró de joc. Amb tot això, queda més que explicada
la derrota tan severa a can Maiol per un 1 a 4
contundent.

C.D. Zarza 1 -
Trans
Muntaner 2

Rafel

El passat dissabte, amb
un bon partit, l'equip de la
Vall aconseguí una meres-
cuda victòria. En el trans-
curs de la confrontació l'àrbi-
tre expulsó ni més ni menys
que a quatre jugadors per
equip.

Trans
Muntaner 1 -
Ca na
Paulina 7

El dimarts, Festa de l'His-
panitat, ens visitó l'equip del
Coll d'en Rabassa, el qual
demostró la categoria que
li és reconescuda, apalliçant
a l'equip local en un partit
sense color.

Dia 31 d'Octubre de 1993
ES LA CITA!

Dissetena Babcada a Wiler

PORT DE 
SOLLER.—

Sa Talada

Platja d'en
Repic.—

S OL1ER .—

Restaurant Ca'n Pedro
VALLDEMossA • —

CLUB GICLISIA
«DEFENSORA SOL LERENSE»

Real, 13
leléfon 63 15 56

07100 SÓLLER (Mallorca)

14
	

Veu esportiva	 Veu de Sóller / 15 d'octubre del 1993

Futbol Tercera Divisió

ton dirigí el partit ajudat pels
senyors Martín i Llabrés que
mostró targetes grogues al juga-
dor visitant Fabián (minut 60) i
als jugadors locals Tovar (minut
18), Ferrer (minut 30), Martín
(minut 86) i Brugos (minuts 24 i
45 dues) havent d'abandonar el
terreny de joc abans d'arribar
al descans; mostró vermella direc-
ta a Vázquez (minut 86) i Miguel
Bestard també en va veure dues
de grogues, essent expulsat de
la banqueta (minuts 35 i 75),
l'àrbitre fou molt protestat pels
aficionats.

Gols: 0-1 minut 2, Moran fa
remata de xut creuat una pos-
soda de Nono; 0-2 Nono al minut
4, d'un bon dispar culmina una
gran jugada personal; 0-3 Nono
engaita un xut després de des-
fer-se del seu defensor; 1-3 Tovar
en el minut 61 d'un cop de cap
provinent d'una treta de córner,
1-4 Cladera de penal en el minut
86.

El Platges ens dona una
Iligá de joc

La visita del Platges de Cal-

vid dimarts capvespre, festa de
la HISPANITAT, era esperada
amb espectació a la vall, sabent
el potencial d'aquest equip i que
l'equip solleric no s'acaba d'aco-
plar, amb el que duim de Higa
no es veu un equip on les línies
s'entenguin gaire. Els visitants
sortiren molt al contraatac i en
4 minuts varen ten ir el partitresolt.
Mentres que els sollerics lluita-
ren molt peró no bastó per cap-
girar un resultat i a més, Brugos
en el darrer minut de la primera
part va veure la segona targeta
groga, l'equip quedó amb 10
jugadors.

Es juga millar amb 10
que amb 11

Una vegada començada la
segona part i amb tan sols 10
homes, la papereta era difícil.
L'equip visitant va seguir donant
una lliçó de futbol, un Sóller molt
lluitador plantava cara i feia jugo-
des de perill que el porter visi-
tant i la defensa desberataven.
Tovar en el minut 68 té una topa-
da amb el defensa Israel dins
l'àrea i l'àrbitre pita indirec-

Futbol d'Empreses 

ta quan tothom demana-
va penal, Carmelo tocó la pilo-
ta i Christian, el seu xut s'esta-
vellava a la barrera. El segon
gol no aribava i la derrota esta-
va servida.

En el minut 86 s'apuntillá
Quan corria el minut 86 Váz-

quez fa una falta a un davanter
visitantque l'àrbitre pitá mostrant-
li targeta vermella directa i
l 'expulsà, es va treure la falta i
Martín tocó la pilota amb la rná
dins l'àrea, per la qual cosa, l'àrbi-
tre pitá el penal i targeta groga
a Marín que Cladera l'ex-solle-
ric convertí. Més car no va
poder sortir la jugada als
jugadors locals, acabant el
partit amb un 1-4 que demostró
clar i Ilempant el transcurs del
partit.

Petanca

XII hores de
petanca
"Belles Pistes"

El passat dimarts, es
celebró a les instal.lacions
esportives del C.P.Belles Pis-
tes, un interessanttorneig
de petanca, amb la par-
ticipació de jugadors dels tres
clubs locals i algun de la capi-
tal però essent sollerics.

Les 12 hores "marato-
nianes" començaren a les
9 del matí per acabar a la
mateixa del capvespre. Es
presentaren 8 equips for-
mats per cinc jugadors cada
un d'ells, el que representa-
va un total de 40 jugadors
amb competició.

La classificació final
queda així:

1 .-Jaume Nadal, Miguel
Darder, Bernat Valls, Biel
Sard, Jordi Garcia.

2.- Pep Valladolid, Pep
Bisbal, Joan Calero, Toni Lillo,
Pere Ferrer.

3.- Paula Rullan, Joana
Castillo, Magdalena Ale-
many, Mercè Moll, Antoni
Cifre.

4.- Amador Varan, Pep
Selles, Manolo Casado, Pep
Muñoz, Pau Selles.

Sóller: Juan jo, Vázquez,
Sergi (Nadal minut 28), Brugos,
Tovar, Ferrer, L.Díaz (Martín
minut 52), Carmelo, Christian,
Moll i Aguiló.

Platges de Calvià: Calle-

ja, Israel, Monserrat, Raúl, Lina-
res, Martínez Veny, Hurtado
(Fabián minut 45), Cladera,
Nono (Joaquín minut74), Zamo-
ra i Moranta.

El senyor Manzano Meli-

Comunicat
Ens dirigim al poble de Sóller i sobretot als esportistes amb

ganes de practicar básquet, futbol cinc en pista, voleibol i sem-
blants.

La pista del C. P. Victória está a la vostra disposició bé sigui
per a entrenaments o per a dur a terme un torneig, pagant unes
q uotes de manteniment per combatre les despeses de Ilum i aigua
entre altres coses. Per a més informació podeu dirigir-vos a Tomeu
Castanyer o bé els dissabtes capvespre al mateix Victòria on se
vos informará.

Comissió Victòria



Una victòria i
tres derrotes
aquest cap de
setmana

JUVENIL MASCULI

J. Mariana 85 -
Pollença 42

Partit on es varen veure juga-
des de gran bellesa, en tot moment
el J. Mariana Pizzeria Domenico
fou el clar dominador de la
situació donant pagues oportu-
nitats als visitants, que contínua-
ment es veren desbordats pels
locals que al descans ja guanya-
ven per 42 - 21.

Jugaren: Arbona 2, Castanyer
4, Cobos 10 (1 triple), Ortiz 2,
Gelabert 9, Serrano 15, Sampol
10, Serra 7, Márquez 3, Estarás
8, Oliver 7, Ródenas 8.

JUVENIL FEMENI

J. Mariano 38 -
B. Aires 47

La primera part fou igualada,
el Mariana-Borras S.A. va sebre
aturar la majar envergadura de
les visitants, que en cap moment
aconseguiren obrir bretxa al mar-
cador. Ja a la segona part, les
locals baixaren la seva inten-
sitat defensiva, fet que fou apro-
fitat pel B. Aires per lograr una
majar avantatge de 10 punts que
va sebre mantenir fins al final; cal
destacar que el J. Mariana tan

Petanca

Segona jornada de Lliga i
els equips favorits ja es
col.loquen capdavanters. A la
divisió d'honor, encapçalen la
classificació Puente, Brasilia i
Arenal, amb la condició
d'invictes. El mateix passa a
les categories de Preferent; Pri-
mera B; i Tercera, on el C.P.
Sóller, Belles Pistes i C.P. Sóller,
respectivament, ja són líders dels
seus respectius grups.

Unió de Sóller- Lliga d'honor,
que perdé enfront del Puente,
estó en zona de descens amb
O punts.

A la categoria de Preferent
el C.P. Sóller, compta les seves
actuacions en victòries, després
de guanyar rotundament al P.
d'Andratx, pel resultat de 7-2.
Pel Sóller jugaren: A. Mas, LI.
Reines, M. Frontera (J. Casta-
ñer). -T. Duque, A. Castanyer,
Jaume Blai (M. Cardell). -T.
Timoner, G. Sard, A. Martínez.
La tripleta d'en Tolo Timoner
guanyà les tres partides,
les d'en Duque i de
n'Andreu Mas, dues cadas-

sols manté tres jugadores de l'ante-
rior temporada el que fa més meri-
tori el resultat.

SENIORS FEMENINS

J. Mariano 44 -
Ferriolense 54

Resultat enganós ja que el
Mariana-Gas S.A. domines a tres
quartes parts del partit, tan sols al
final hi va haver pressió per part
de les visita nts que els feu donar
la volta al marcador. S'ha de
destacar que el Mariana ha sofrit
vàries baixes de jugadores impar-
tants referent a l'any passat.

PROPER DIUMENGE:
A les 10 hores:
J. Mariana-Alcázar - Santanyí

(Senior Masculí).

qú d'ells.
El Belles Pistes de primera,

tornó sumar dos punts més, lide-
ra el seu grup després de guan-
yar al U.D. d'Inca pel resultat
de 6-3. Pel Belles Pistes juga-
ren: J. Muñoz, P. Selles, A.
Varon. - C. Bota, P. Martínez,
C. Sureda (M. Manrique). - F.
Miró, J. Reinés, M. Casado. La
tripleta d'en C. Bota guanyà
3 partides, la d'en J. Muñoz
2 i la d'en F. Miró 1.

A segona, victòria del Unió
de Sóller enfront al Bar Mála-
ga i derrota del Belles Pistes al
difícil terreny del Hostalets, amb-
dós equips a meitat taula amb
dos punts tot dos. Al Sóller de
Tercera se li complicó un partit
que a la primera ronda domi-
nava per 3-0, es Fortí no s'aco-
vardá i va estar a punt de donar
la sorpresa al final, la millar qua-
litat técnica del Sóller s'imposà
a les pistes de joc i en el
marcador.

Jornada negre per les
al.lotes, les d'Unió perderen a
ca seva i les del Sóller a fora.

un bon començament de
segon temps igualant el partit a
41 en el minut 30 de joc. Peró fou
I lavors quan es succeiren tot un seguit
de jugades imprecises amb mala
selecció de tir per part dels homes
del Mariana que permeteren a l'UIB
Sta. Maria encarrilar definitiva-
ment el partit. E Is darrers mi nuts foren
de trena

Jugaren i anotaren:
Ramon (4), Morell (11), Cas-

tanyer (2), Rodelas (14), Rosselló
(5), Oliver (10), Grauches (2),
Escales (8), Colom i Sosa.

Segona:
Hostalets 5 - Belles Pistes 4
U. de Sóller 6 - Bar Málaga 3

Tercera:
Sóller 5 - Es Fortí 4

Femenines:
U. Sóller 4 - s'Indioteria 5
Son Busquets 6 - Sóller 3

Jornada negre per
les femenines

SENIORS MASCULINS

J. Mariana 56- U. I.
B. Sta. Maria 68

Els séniors no pogueren acon-
seguir el triomf en el seu primer des-
plaçament de l'any a Sta. Maria.
El Joventut Mariano, que anà a
remolc durant quasi bé tata la pri-
mera part, no sabé acabar de rom-
pre la defensa zonal dels locals.

Si bé el marcador en el des-
cans assenyalava un desavantat-
ge de sis punts, els de Sóller feren

RESULTATS

Lliga d'honor:
Puente 7 - Bar Central 2

Preferent:
Sóller 7 - P. Andratx 2

Primera:
Belles Pistes 6 - V. Lluc 3

PETITS
ANUNCIS

BANUS antiguitats.
Restauració, compra
i venda de mobles i
d'objectes antics.
Carrer de la Rosa, 3.
Telf. 63 28 73 i 63
1067.

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

GASOLI per a
calefacció a domicili.
Telf. 63 14 62 i63
03 87.

UNIVERSITARI FA
classes de
matemàtiques, física
i química a nivel) de
3 ESO1BUP. Preus
econòmics a grups
de fins a 4 persones.
Inf. Telf. 631398 i
633216. Demanar
per Guiem.

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

ES VEN BARCA
LASTRON de 4
metres, motor 60
cavalls amb auxiliar
de 3'5. Inf. Telf.
633124.

SE VENDE HONDA
Dominator. PM.
5560 AX. Inf. Telf.
630389.

SE VENDE
MOBYLETTE CADY,
ropero de media
plaza, estufa de leña
con puertas de
cristales y otra de
metal. Inf. Telf.
631039, a partir de
las 8 de la noche.

BASQUET
Jota i T.C.
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El dia asolellat i la vivar de les comises feren el dia més alegre.

La batlessa es mostra decebuda per l'actitud
del PP envers el tema

Fullana abandonará
l'Ajuntament després de
cobrar 19 milons

Denou milions de pessetes i dos anys d'esforços haurà
costat a l'Ajuntament rescindir el contracte amb el

recaptador d'arbitris Jaume Fullana. La passada setmana
s'arriba a l'acord segons el qual quan es faci efectiu el

pagament d'aquests denou milions el sr. Fullana
abandonará la seva tasca a l'Ajuntament. Avui vespre
tendrá lloc un ple ordinari en el qual s'ha d'aprovar
l'habilitació d'un crèdit extraordinari per tal de poder

pagar la propera setmana aquesta quantitat.

G.M.

La batlessa Isabel Alcover s'ha
mostrat satisfeta d'arribar a un acord
que es considera positiu pera l'Ajun-
tament. "Tenint en compte que en
un principi Jaume Fullana dema-
nava uns 34 milions de pessetes,
haver arribatals 19 milions ha estat
una fita bona per a l'Ajuntament".

Segons la batlessa Isabel Alco-
ver les converses s'han caractarit-
zat per un ambient cordial.

Molesta amb el PP
Tot i l'acord aconseguit Isabel

Alcover es sent contrariada perqué
els seus socis del Partit Popular no
feren cas del pacte de silenci subs-
crit per tots els membres del con-
sistori sobre el tema per tal de no

polititzar-lo. El Comité Local del PP
publicó en la passada edició una
carta en aquest mateix setmanari
la qual ha molestat molt la boties-
so perquè s'emprava un terna en
el qual hi ha consens per criticar
l'anterior partit que tenia la batlia.

La batlessa Isabel Alcover es
demanava si els tres regidors del
PP no saben comunicar als seus
companys de partit en les habituals
reunions dels dilluns les decisions
preses al consistori.

Pagament
El pagamentdelsdenou milions

de pessetes es farà efectiu ami)  tota
probabilitat en el transcurs de la
propera setmana si avui vespre el
consistori decideix sol.licitor un
préstec extraordinari.

Llibres d'aquí

Un catàleg actualitzat
de la flora balear

Es retrà un homenatge a Josep Maria Llompart

Diumenge, Ca n'Aí será
l'escena ri d'una diada poética

Aina

Aquest diumenge dia
17, tendrá lloc una agru-
pació de grans poetes
mallorquins, a la finca de
ca n'Ai, dins la represen-
tació del quals es recitaran
diversos poemes acom-
panyats per la célebre esca-
la de música de can
Dulce, dins la mateixa
representació es convocará
un homenatge a l'estimat
poeta mallorquí, Josep
Maria Llompart, recertment
desaparescut d'entre les
nostres vides, això ha pro-
vocat una de les grans pèr-
dues literàries catalanes.

Lacte del diumenge
estará presidit per les auto-
ritats de l'Ajuntament de
Sóler i Valentes Dones
d'enguany. Probablement,
tendrem entre nosaltres
aquest dia, si es confirma

la seva assistència, al con-
seller deCultura Bartomeu
Rotger o alguna altra per-
sona de la seva represen-
tació i categoria.

Dins el terme de tot
aquest acte hi haurà les
presencies dels poetes Xavier
Abraham, Toni Vidal, Aina
Ferrer d'entre altres... també
importants dins la poesia
mallorquina. Han confirmat
la seva assistència el sen-
yor Blai Bonet, tots desit-
jam que no falti la seva per-
sona dins aquest acte tan
memorable.

Logran importancia que
té aquest acte és el fet que
es vol remarcar dins tota
Mallorca, la veritat del sen-
tir poétic, a través de la gent,
una poesia que resplendeix
pels carrers, intentant con-
tactar amb totes les perso-
nes i amb capitals culturals,
com és Palma, per aixa

aquest destacable fet hau-
ria de tenir una continuitat
infinita dins tota la nostra
apreciada illa.

L'acte que es duró a
terme, ha estat organitzat
amb molt bona volun-
tat i il.lusió cercant sem-
pre, el millor per a la poe-
sia, una iniciativa del poble
demostrant-nos la seva vivor
cultural per donar a la poe-
sia més part positiva de la
que ja té i de la qual no se'n
saben apreciar correcta-
ment els valors.

Per aixa no hi ha fre que
calgui per dur una cosa tan
bonica per endavant, així
per aquest dia cal destacar
la iniciativa del Grup
Novetat, un grup sempre
amb impuls per dur enda-
vant tot el que estigui rela-
cionat amb l'art literari i
tumbé la finca ca n'Ai: un
lloc meravellosament poètic.
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Es celebra l'Alfa amb l'esperit
de festa

La Festa Major
d'enguany pels escoltes,
l'Alfa, s'inicia amb un pregó
i una glossa d'inici de fes-
tes per part d'un peculiar
Consistori que, davant un
petit poble, es disposa-
va a iniciar el nou curs.

Durant tot el cap de set-
mana va ser present a can
Ribera, Biniaraix, un
ambient de festa i ale-
gria, compartint totes les
activitats que s'havien de
desenvolupar com ara, el
partit de futbol (amb por
d'una possible ruixada),
una nit de cinema a l'aire
lliure amb les diapositives
del curs passat i una d iver-
tídissima "verbena" on tots,
grans i petits, disfrutaren de
deba remenant el cos; el ves-
pre s'acaba amb "focs
artificials" imaginaris,
pera no per aixe, menys
bonics. El dematí començà
amb un bon xocolata amb
ensaïmada per agafar for-
ces pel que seria un dema-
tí de jocs populars, on els
al.lots es pogueren embru-
tar de debò; el Concilian i
va fer la celebració just
abans de compartir amb
els pares un bon plat
d'arròs. El capvespre per
finalitzar aquesta Festa

Major, es realitzaren els
passos on Ferrerets,
Llops/Daines,
Rangers/Esplets, Pio-
ners/Caravel.les i Ruta

Formaren per crear les
noves unitats d'enguany.
Molts d'anys a tots!, i que
el curs seguesqui tan festiu
com ha començat.

LI.G.

Acaba de sortir publicat el treball
monogràfic "Aproximació al catà-
leg de la flora de Balears", una
edició conjunta de la Universitat de
les Illes Balears i del Jardí Botànic
de Sóller (MBCN), del que són autors
Vicenç Pla, Bartomeu Sastre i Lle-
onard Llorens, membres tots ells del
Museu Balear de Ciéncies Naturals
de Sóller. Aquest treball suposa una
important actualització dels catàlegs
de flora balear existents fins al moment
¡a que la darrera compilació de flora
de les nostres illes, la del botanic belga
Duvigneaud, data de l'any 1974 i
de llavors ença han estat moltíssimes
les novetats florístiques, publicades o

•inèdites, a les illes.
La principal innovació del catà-

leg ha estat sens dubte el tractament
informàtic de les més de 1300 espe-
cies vegetals citades fins al moment
a les Gimnésies i Pitiuses, (no s'inclouen
al catàleg les plantes introdusides per
motius ornamentals o de conreu), la
qual cosa permetrà l'actualització
quasi automàtica de properesedicions.

Cabrera
Per altra costat, tumbé acaba de

sortir d'impremta el 'libre "Història
Natural de l'arxipèlag de Cabre-
ra", obra de redacció conjunta en la
que han intervengut com a autors el
nostrecol.laborador Lluc Garcia, del
Museu de Ciències Naturals de Sóller
i tumbé Angel Ginés, Director del
Museu.

Aquesta obra, editada conjunta-
ment per la Societat d'Història Natu-
ral de les Balears i el ICONA, ha estat
coordinada perJosep Antoni Alcover,
Enric Ballesteros, ambdós investigadors
del CSIC, i per Joan Fornós de la UIB.

La importancia d'aquesta nave-
tat editorial és ben man ifesta ja que
s'ha reunit en un sol volum 47 capítols
monogràfics, la majoria d'ells inédits,
sobre la fauna, flora, geologia, ús antrò-
pic i gestió d'aquest petit peló impor-
tantíssim territori balear que és l'únic
de l'estat espanyol que té la qualifi-
cació de "marítimo - terrestre".

En la seva redacció han interven-
gut 49 autors, nacionals i estrangers
i la participació sollerica ha estat en
els següents capítols: "Els isópodes
terrestres" de Lluc Garcia i Antonio
Cruz; "Els crustacis decapodes" de
Jordi Corbera, Enric Ballesteros i Lluc
Garcia; i "Les morfologies exo-carsti-
ques" d'Angel Ginés.




