
La batlessa, decidida a cobrar els 60 milions
que deu la Junta d'Aigües 

Isabel Alcover: "Si
la que fa nosa som
jo, estic disposada
a fugir del mig"

Ramon Sodas sol.licità per enésima vegada que es construeixi una rotonda al creuer del
Monument.

Demanen la limitació de velocitat a la carretera del Port 

El PSOE sol.licita un major
control i vigilancia del transa

P.P.

Amb el vot en contra del
PP-UM, Independents i CDS
fou rebutjada la urgència

d'una moció presentada pel
PSOE en el darrer Ple muni-
cipal, en la qual reclamava
un majo:- control i vigilón-
cia de les normes de circu-
lació, especialment a la
carretera del Port.

Contínues infraccions

El PSOE denunciava les
contínues i reiterades infrac-
cions d'aparcament indegut,

excés de velocitat, ús inco-
rrecte del casc i renou exces-

siu de motocicletes, així
com l'existència de senya-
lització vertical deteriorada,
i instava als responsables
de la Policia Local a adop-
tar les mesures necessàries

per posar-hi remei.
En un segon apartat, el

PSOE sol.licitava de les
instàncies superiors la limi-
tació de velocitat a la carre-
tera del Port i un major con-
trol en el cumpliment del Codi
de Circulació.

Finalment, demanava
que la Conselleria d'Obres

Públiques construeixi una
rotonda a l'indret del Monu-
ment de l'Horta.

No és urgent

En resposta a la moció,
la batlessa digué que si bé
les propostes eren dignes de
ser tengudes en compte, no
veia la necessitat de la
urgència, i demand al PSOE
que presentds la proposta
a la Comissió Informativa
corresponent per al seu estu-
di. La urgéncia fou refuada
per 6 vots a favor i 10 en
contra.

L'Associació de
la Tercera Edat

féu

El sondeig
d'opinió del PP

relatiu a l'Institut
es posa en

entredit
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En resposta a una pre-
gunta formulada pel PSM en
el Ple de divendres passat,
la batlessa Isabel Alcover
posó el seu càrrec a dispo-
sició del president Cañe-
Ilas, en el cas que aquest
gest polític hagués de ser-
vir per cobrar els 60 milions
de pessetes que la Junta
d'Aigües de les Balears deu
a l'Ajuntament com a paga-
ment per la cessió de les ins-
tal.lacions de la depurado-
ra nova.

Conveni signat l'any
92

En la seva pregunta, el
PSM dema nava a la batles-
sa com i de quina manera
pensava pagar aquest deute
la Junta d'Aigües, i quines
accions polítiques havia rea-
litzat ella per fer efectiu el
cobrament del conveni sig-
nat entre el batle Joan
Arbona i el conseller
d'Obres Públiques Jeroni
Saiz l'any 1992. 

Maniobra política

Isabel Alcover explicó les
passes que havia donat,
tant a través del president
Cañellas com del conseller
d'hisenda senyor Forcades,
i afirmó que les darreres notí-
cies apuntaven que el paga-
mentes faria en deu anys.

La batlessa es mostrd dis-

conforme amb aquesta solu-
ció, perquè els 60 milions
estaven consignats en el
pressupost d'enguany i, si
no es reben, ocasionaran
una greu distorsió a les
finances municipals. Isabel
Alcover es mostró altament
indignada i deixe, entre-
veure que podia tractar-se
d'una maniobra política del

La batlessa Alcoverinsinua que
la demora en el cobrament
podria ser una maniobra

política del president Cañellas.

president Cañellas, quan
afirmó: "Estic disposada a
pressionar políticament fins
on faci falta, perquè per a
mi és primer el poble de
Sóller que els partits polítics.
Si la que fa nasa som ¡o,
estic disposada a fugir del
mig".

Pugen els
imposts de

circulació, fems,
aigua i béns

immobles

Atletisme: Pinya
queda a les
semifinals

del campionat
del món



Molta Palla i Poc Bessó
Es Pagés.

SEMBLA MENTIDA:
* Que el "muchacho", -joven pels més amics-, de l'Ajunta-

ment, n'Andreu Oliver, hagi estat de "tourné" per Tailandia. Ja sabeu, el
país popular pels massatges.

* Que hi va anar amb Sa Capella Mallorquina, m'ho va fer sebre
puntualment per evitar suspicàcies.

* Que el que té la coa de palla....
* Que l'altre Andreu, el de les obres, il.legals per supost, sol

arribar tard als plenaris. Vaja un mal vici.
* Ho..., perdonau, no eren obres il.legals, eren il.legalitats adminis-

tratives.
* Que "en este mundo traidor nada es verdad ni es men-

tira, todo es según el color del cristal con que se  nira". I que
no és vera?.

* Que n'Andreu, el que prevarica amb olles segons ell, no fa il.lega-
litats urbanístiques. Aquest fa el que li surt del nas en tot i per tot, manco
amb el ciment. Es una virtut.

* Que les obres particulars de ca seva-, d'en Joan Puigserver, dura-
ran més que les de la Sagrada Família que mirau els anys que fa que hi
treballen cada dia sense aturar.

* El trempadet que va venir al Plenari el metge Colom. Per devers
México degué menjar coent.

* Que si Déu ho vol i el Papa del tercer pis, d'aquí a un mes veu-
rem els planols del PGOU.

* Que divendres passat no vaig recordar dir que també estimava a
na Beleta nostra. Es un encant de criatura.
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Clots -
Més clots -

Carrers
bruts

*Telefona una dona ben empi-
pada dient que al c/ d'Alaró
(zona es Través) entre els núme-
ros 39 i 40 falta una tapadora
del calvagueram on, a més, hi
ha un gran clot que s'ajunta amb
la claveguera creant un espai buid
de molt de perill. Tot i que la poli-
cia ja ha estat avisada en diver-
ses ocasions, ningú ha fet res de
res d'erice' de fa un any, excep-
te els veïnats que han senyalit-
zat com han pogut el perill exis-
tent per falta de Ilum.

* Un veí del Port de Sóller vol
felicitar a l'Ajuntament pel nou
sistema que empra d'ençà d'un
mes a l'Avinguda I de maig per
tal de tapar eh; clots existents. El
sistema és: que el clot es quedi
a les fosques, d'aquesta mane-
ra al manco els vespres no els
veuen.

Mem a veure, ens demana,
fins quan patirem aquesta situa-
ció.

* Veïnes del carrer de sant
Joan es queixen de tenir el carrer
més brut de tot el poble, tot i que
elles netejen cada dia. Demanen
per una banda als propietaris de
cans que es facin responsables
dels seus animals, per altra a la
Sra.Batlessa que enviï sovint
l'empleat municipal que es dedi-
ca a fer la neteja pels carrers i
que no el veuen quasi mai.

Antologia

Primer,
paga!

"Escolta, Miquelet: que saps qué hi
feia dissabte per Sóller el presidentCaiíe-
Ilas?"

"He sentit a dir que va venir per inau-
gurar el Centre Sanitari..."

"/ jo em pensava que ja estava inau-
gurat, fill meu!"

"Si, tia. Pera ara hi han fet obres de
reforma i l'han tornat inaugurar"

"Ah! Bé...! Però...? Pssé...! No, i
darrerament ve malta gent grosso per
Sóller, eh?"

"No ho saps bé, tia! En Cañellas tor-
nava de fora Mallorca i vegué corren-
sos cap aquí per esser a temps a la
inauguració"

"Qualque cosa deu cercar..."
"Jo crec, tia, que el Partit Popular ja

ha començat la campanya electoral de
l'any 1995. Van tots com a motos!"

"Ja podria ser, ja! De totes mane-
res, el PP mai no ha tengut gaire vots
a Sóller, no és ver?"

"No és estrany, tia! Enlloc de venir
d'inauguracions, el que ha de fer és
enviar els 63 milions de pessetes que
el Govern Balear deu a l'Ajuntament a
compte de la nava depuradora!"

"I ara qué me dius?"
"Ida! Que no ho sabies?"
"No, fill meu. I són 63 milions?"

"Pam envant, pam enrere. Fa més
d'un any que els deuen, i ara diuen que
enlloc d'enviar-los tots junts, els envia-
ran en deu vegades, un poc cada any..."

"Quiiinaaa feeetaaa..."
"Ben grossa! I com que la hisenda

municipal comptava amb aquests doblers
per enguany, resulta que no en té ni
cinc i ara l'Ajuntament haurà de fer un
préstec per tirar endavant..."

"I venga pagar interessos!"
"Ciar que si, tia!"
"Saps qué te dic, fill meu? Que cada

qual recull alió que sembra... En Ceño-
/las, primer que pagui i Ilavors que dema-
ni el vot!"

"Beneïdes paraules!"

Elisenda de Brusca



Inquietant enquesta
La fiabilitat d'una enquesta d'opinió depèn

del mètode utilitzat i d'un seguit de variables
que obligatòriament han de ser especificades en
oferir-ne els resultats. Es a dir, s'hi ha d'indicar
el nombre de persones que abraça el sondeig
(univers), el percentatge de gent que s'ha inte-
rrogat (mostra) i el marge d'error que s'hi ha acu-
mulat (error tècnic); i, endemés, s'han de formu-
lar les preguntes de forma intel.ligible i exemp-
tes d'ambigüestats, i s'han de garantir l'aleo-
torietat de la mostra i l'anonimat de l'enques-
ta.

A la darrera edició del nostre Setmanari, es
publica un article on es facilitaven els resultats
d'un sondeig pretesament realitzat entre els alum-
nes de COU i de Selectivitat de l'Institut "Gui-
Ilem Colom Casasnovas" durant el curs 1992/93.
En aquell article no s'hi feia constar cap de les
esmentades variables i, en conseqüència, cal dub-
tar de la fidelitat dels resultats que s'hi expo-
saven fins i tant els autors no expliquin de forma
convincent el mètode científic que han fet ser-
vir.

No obstant això, el sondeig oferia una dada
que resulta força ínquietant i que, inicialment,
afecta a la totalitat del personal docent del cen-
tre. Ens referim a l'afirmació segons la qual els
professors de l'Institut aproven o suspenen en
funció de la ideologia política dels alumnes. Afir-
mació al nostre entendre trascendental i gra-
víssima perquè, si fos certa, posaria d'evidèn-
cia que a l'Institut "Guillem Colom" es vulnera
un del drets personals consagrats per la Cons-
titució, com és el de no ser discriminats per motius
ideològics o polítics.

Com a ciutadans gelosos de les llibertats públi-
ques, ens veiem obligats a demanar pública-

ment que es clarifiqui aquest tema, tant per part

del Consell Escolar com del Claustre de Profes-

sors i de l'Associació de Pares; i, en el cas que

aquella asseveració pugui esser confirmada,
caldrà que el professor o professors implicats

sofreixin les conseqüències disciplinarles deri-

vades d'un expedient administratiu, i nosaltres
serem els primers en exigir-ho.

En el cas, emperò, que les afirmacions siguin

falses o impossibles de comprovar, n'exigirem

també la rectificació pública, sol.licitarem la recri-

minació unanim dels ciutadans al grup polític

que li dóna publicitat i, fins i tot, reclamarem la
intervenció dels tribunals per haver posat en entre-

dit la professionalitat i l'honorabilitat d'un

col.lectiu de professionals de l'ensenyament

que, fins el dia d'avui, res no ha fet per merèi-

xer tan greus acusacions.

Un ambient diferent
Galeria d'Art

C/ Isabel 11.23 - Telf. 63 40 31 - Sóller
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Urbanización Atalaya
Port de Sóller - Tel.: 634144

PANADERIA y PASTELERIA

FRAU
Lluna, 7- Teléfono 630132

Son? Jaume, 7- Teléfono 63 1286
FABRICA: !Yero, 48 - Co'n Tobalet- Tel. 630651

Se venden buñuelos
los viernes por la
tarde, sábado y
domingo por las
mañanas

Slestaurante

Dimecres tancat
TEL. 63 11 11
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Reflexions La Nostra Veu      

Fins quan hem d'aguantar?
Amb aquest títol vull inci-

dir sobre la marginació, que
ja he denunciat en altres
escrits, a que someten el
poble de Sóller les institucions
públiques autonòmiques i
fins i tot centrals. Les grans
inversions que s'havien de fer
amb doblers provinents de
Madrid; les carretades de
milions que ens havia d'enviar
el president Cañellas; les
grans obres que havien de
Fer-nos els polítics locals amb
doblers privats. De tot això
res.

Sóller és un poble que no
aprofità en les dues legis l a-
tures anteriors la bonança
económica de la qual dis-
frutaven totes les illes. Altres
pobles sí que en saberen i
ara en són la nostra enveja.

Els governs del PP-UM
no han arreglat Sóller

En aquells temps gover-
naven a Sóller el PP i UM.
Al principi d'aquesta legis-
latura, durant 11 mesos, hi
hagué un govern progres-
sista, PSM-PSOE-UIM, amb
batle PSM, i arribà el finança-
ment necessari per posar en
funcionament un pla de refor-

ma dels clavaguerams i
carrers de Sóller (que
actualment s'està exe-
cutant), per valor de 300
milions de pessetes d'inver-
sió.

Es fa la moció de censu-
ra. Tornen a governar el PP
i UM, i que hi guanyam? Tor-
nam a esser allá mateix. I
això que la comunitat autó-

noma ha estat sempre gover-
nada per PP i UMI

Preguntes a Unió
Mallorquina

Sia quina sia la raó, és

"Som a mitjans
d'octubre i els 60

milions que la
Junta d'Aigües
deu a Sóller no
han arribat. És

més: les últimes
noticies diuen

que no
arribaran, amb

la qual cosa
teniu el

pressupost
d'enguany i el
de l'any que ve

fets migues"

ben cert que, mentre, Sóller
en pateix les conseqüències.
I el que és clar és que el pri-

mer que ens hauria d'enviar

doblers per arreglar el nos-
tre poble, el president Cañe-

I las, no ho fa. I els seus són
els qui governen ara
aquí.

Després de les eleccions
generals, UM de Sóller va
aprovar rompre el pacte amb
el Partit Popular per fer valer
més la seva veu, la batlessa
amencicó al president Cañe-
Ilas en dimitir si no arriba-
ven els 60 milions que aJunta
d'Aigües deu al poble; per
altra part és en boca de molts
de sollerics que l'equip muni-
cipal no fa res. Per tant, jo
deman a UM de Sóller: pen-
sau quedar amb les
mans plegades?. Pensau
seguir les directrius de la vos-
tra presidenta de seguir a les
ordres d'un senyor Cañellas
tot i que amb carregades
dosis de cinisme i menyspreu
diu que ja que vos fa "il.lusió"
votar per sepa rat de 19 coa-
lició, "allá voltros". Es que
si UM pensa seguir "menjant
morena" (amb tots els res-
pectes), en fareu menjar al
poble de Sóller?

On són els doblers
que ens toquen?

Som a mitjans d'octubre
i els 60 milions no han arri-
bat. Es més. Les últimes notí-
cies diuen que no arribaran,
amb la qual cosa teniu el pres-
supost d'enguany i el de

l'any que ve fets migues.

Batlessa, pensau com-
plir la vostra amenaça?.
Crec que pel bé del poble
vos hauríeu de decidir ja en

el qué fareu. El que no podem
Fer és seguir així. Sóller está

dins d'un pou que a mida

que passa el temps es fa més
fons, i com més va, més difí-

cil ho tendrá per sortir-ne.

Joan Miguel
Arbona Mas

Veu de Sóller
Es recorda

que l'entrega
d'originals

per a la secció
Dret a veu
finalitza el

dilluns
a les 17 hores



En defensa del regidor Miguel Nadal
Benvolgut Senyor Gual:

Mai més Iluny de l'inte-
rés de polemitzar, ni en vostè
ni amb ningú, ens permetem
escriure aquesta carta, una
miqueta en contestació a la
seva i tota la resta en defen-
sa del Regidor Miguel Nadal.

La forma en que está la
carta sembla una befa poc
encertada, sobretot, quan
diuen que per controlar cert
funcionari, més valdria que
Ii hagués fet un "adosat" a
l'Institut i que com a cap de
personal no voldrà dur la
depuradora a placa per con-
trolar al personal.

Senyor Gual, aquestes
afirmacions no fan més que
demostrar molt mal gust
sobretot, una total afirmació
del que nosaltres pensam:
vostès sols pensen amb
els partas - molt concre-

Sr.Nadal és, políticament, un
incompetent ja que ha for-
mat part de tres governs a
la mateixa legislatura i ha
actuat de forma capritxosa.
El fet d'haver format part de
tres governs, al nostre enten-
dre, no és per criticar, és
per alabar la seva feina
ja que n'ha feta sem-
pre en bé del poble de
Sóller deixant de banda les
endúrries personals i de par-
tits polítics.

En definitiva, sois ens
queda dir que nosaltres, per-
sonalment i com a grup polí-
tic, defensam a Miguel Nadal
i pensam que no és cap
incompetent sinó tot el con-
trari, és una persona
molt válida i amb malta
capacitat de feina que ho
demostra cada dia que
passa.

Unió Mallorquina

tament amb el seu partit -
si no comanden, de feina ni
parlar-ne i quan comanden
fan la seva, i la deis altres. .

Vostè afirmava que el
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Veu del lector   Veu del PP          

SABADO DIA 23 DE OCTUBRE
Y EN AGRADECIMIENTO POR HABER ELEGIDO ESTE
LOCAL PARA VUESTRA SANA DIV'ERSION
NOCTURNA; OS OBSEQUIAMOS CON: UNA
CONSUMICIÓN GRATIS Y SORTEAMOS

Notas del Partido Popular
	En fechas pasadas, decí-	 queremos ofrecer una buena

	

amos que el Ayuntamiento	 noticia, para el Ayuntamien-
	debe acudir a fuentes de	 to de Sóller, que la consituye,

	

financiación externa, y como	 la afirmación por parte del

	

ejemplo exponíamos el cobro	 conseller de Obras Públicas

	

de unas tarifas de aparca- 	 Sr.Reus, que nos anunciaba

	

miento para los autocares de	 que el Crédito del Ayunta-

	

turistas que visitan el Puerto	 miento Solleric de noventa
	de Sóller; calculando que si	 y ocho millones de pese-
	a cada vehículo se le cobra-	 tas, contraído para la cons-
	ba 1.000 pesetas, el Ayun-	 trucción de una depuradora,

	

tamiento recaudaría sólo por 	 serían asumidos por lbasan,

	

este concepto unos dieci-	 a principio de Noviembre
	séis millones anuales, de	 93, de modo que esto supo-

	

momento aún no se ha nota-	 ne que nuestro Ayuntamien-
	do ninguna iniciativa, en el	 to pronto tendrá una capaci-
	sentido de poner en práctica	 dad para poder aspirar a la

esta idea,	 construcción del ansiado Pol i-

	

Hoy os queremos ofrecer 	 deportivo. Las negociaciones

	

a nuestros amigos del con-	 para la construcción de la cita-
	sistorio de Sóller, otra idea,	 da	 obra,	 ya	 deberían	 de

	

otro modo para salir de la cri-	 haber empezado con la Con-

	

sis de falta de liquidez, que	 selleriadeCulturaypactarse

	

por otra parte ya os la había	 una entrega de efectivo
	sugeridoel conseller de Obras	 a cuenta de la cantidad
	Públicas, Sr. Reus en una pasa-	 total a ingresar, para ase-
	da visita a Palma, y es acu-	 gurar de una vez unas dota-

dir a	 la financiación	 a	 ciones deportivas para Sóller,
	corto plazo, es decir a cré- 	 de las que ya debería disponer

	

ditos bancarios que tienen	 desde hace cuatro años.
corta duración, puede ser de
la cantidad que se necesite,

	

no importa que se cancelen	 Comunicat de les
	al final del ejercicio, y a los	 noves generacions del
	que la Corporación puede acu-	 PP de Sóller
	dir, sin autorización previa de	 Per celebrar l'afiliat n.
	la Administración Autonómi-	 1.000 de les Balears,	 les
	ca. Los citados créditos de	 noves generacions del PP,

corto plazo, el Ayuntamiento	 han organitzat un gran sopar
	de Sóller, los tiene práctica-	 per la gent ¡ove al Foro de

mente a cero.	 Mallorca, divendres dia 22
Ya	 sabemos	 que es	 d'octubre, a les 21'00 hores

mucho más fácil divul-	 on assistirá, entre d'altres per-
gar que no se recibe	 sonalitats,	 el President
ayuda de Palma, en lugar	 D.GabrielCanyelles.Després
de aplicar una administración 	 hauró entrada lliure a la dis-
eficiente, con ideas, para salir 	 coteca i marxa finsalteshores
de la crisis. Un buen admi-	 de la nit.
nistrador debería por él mismo 	 El preu és de 1.500 pes-
encontrar, hallar estas solu- 	 setes i per adquirir els tiquets
ciones, y si no lo logra acon-	 contactau amb els telèfons
sejarse; prioritariamente cuan- 630796 á 633538.
do se tiene una dedicaión
exclusiva.	 Partido Popular

En otro orden de cosas, 	 de Sóller

TRANSPORT J. CASASNOVAS
GASOIL PER CALEFACCIÓ A DOMICILI

TEL. 63 14 62 i 63 03 87

- UNA MINI CADENA
- UNA MOUNTAIN BIKE

Sa Llana, 65

REBAIXES
ROBA PER A INFANTS

Telf. 631121	 -	 07100 SOLLER



La credibilitat del sondeig del Partit Popular sobre els resultats dels alumnes de l'Institut
esta en entredit.

Injust atac al col.lectiu de
professionals de l'Institut
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Polémica entorn a un sondeig 

Els professors de l'Institut "Guillem Colom" al Parta Popular
El Claustre de Professors, davant les informacions

fetes pel Partit Popular de Sóller en aquest setma
nari el proppassat divendres, vol fer les manifesta-
cions següents:

1.- Les dades aparegudes a l'article signat amb
el nom d'Aina a la "Veu de Sóller" el mes de julio'
són totalment certes.

Senyors del Partit Popular, només per a la seva
informació, i sense entrar a analitzar les variables
que influeixen en els resultats de cada curs, els adjun-
tam l'índex de fiabilitat del centre durant els
darrers cinc anys, que no és res més que la des-
viació que es produeix entre les notes dels alumnes
a l'Institut i les notes que treuen als exdmens de selec-
tivitat. Tot i això, com a professors, mai no estarem
prou satisfets dels resultats dels nostres alumnes.

2.- Lamentam profundament la utilització de dades
estadístiques gens científiques d'una manera demag6-

CURS JUNY SETEMBRE

88/89 10e de 52 centres 32e de 52 centres

89/90 24e de 50 centres 23e de 46 centres

90/91 40e de 57 centres 21e de 49 centres

91/92 3r de 59 centres 13è de 52 centres

92/93 25è de 64 centres 30e de 46 centres

gica i polititzada. Un sondeig o una enquesta és un
procés científic i objectiu de recollida de dades
on s'han de tenir en compte variables que
potser vostès desconeixen però que poden fer can-
viar profundament els resultats finals.

3.- Es preocupant el desconeixement que tenen
de com funciona un centre i dels mecanismes de qué
disposa per resoldre qualsevol tipus d'arbitrarietat
per part de qualsevol professor.

4.- Les qualificacions als alumnes es posen en
fundó d'uns objectius que consten a les programa-
cions de cada Seminari i en fundó d'uns  exàmens.
Mai per si un alumne és d'una ideologia o
altra.

5.- Tata la documentació de qué disposa el Cen-
tre es pot consultar a la Secretaria i és totalment
pública. Mai no ens hem negat a donar explica-
cions del funcionament del centre a qualsevol per-
sona, entitat o organisme.

6.- Per tot el que hem esmentat anteriorment, exi-
gim una rectificació pública de les afirma-
cions gratuïtes aparegudes en aquest Setmana-
ri o ens reservam el dret de prendre les accions judi-
cials que calguin per les calúmnies que s'hi han fet.

Claustre de Professors de l'Institut
d'Educació Secundaria "Guillem

Colom Casasnovas"

Amb aquestes línies vull
respondre a les persones que
escrigueren l'article apare-
gut en aquest setmanari
amb data del 15 d'octubre,
signat pel PP de Sóller.

En primer lloc em sem-
bla molt estrany que la repre-
sentació del Partit Popula7
de Soller no pugui
adreçar-se en català
als lectors del nostre
setmanari local i he d'afe-
gir que, de totes maneres,
el responsable de la redac-
ció de l'article no hauria
aprovat mai amb aquest
text l'examen de Ilengua
castellana de la prova de
selectivitat.

Deixant de banda la
forma de l'articale, passem
al contingut. Els senyors i
senyores que signen la carta
diuen que els resultats de
COU i de selectivitat del curs
92/93 a l'Institut de Batxi-
Ilerat Guillem Colom Casa-
novas no han estat exitosos.
No conec aquests resultats
i no dubt que la informació
que vostès tenen sigui correc-
ta. Però del que sí estic segu-
ra és de la irresponsa-
bilitat, de la frivolitat i
del poc rigor amb qué
n'han analitzat les cau-
ses. Les úniques dades que
vostès presenten són els
resultats d'un "sondeig"
entre alumnes de COU, son-
deig que sembla més aviat
una conversació de bar o
de perruqueria. Em veig
amb l'obligació de recordar-
los que la ciencia Estadísti-
ca té unes normes, i els son-
dejos i les enquestes s'han
de fer a partir d'unes mos-
tres que han de complir una
sèrie de condicions per tal
que els resultats siguin fia-
bles. Sospit que vostés no

han respectat aquestes direc-
trius. Quin nombre d'alum-
nes hi estava representat?
Era una representació equi-
librada (hi havia aprovats,
suspesos i matisos en els
aprovats - Suficient, Bé,
Notable, Excel.lent...-)?
Quin és el procediment tèc-
nic que han utilitzat per ela-
borar aquest qüestionari?

Crec que aquesta enques-
ta no ha estat confecciona-
da amb rigor i sí amb una
intencionalitat precisa: arri-
bar a conclusions que
justifiquen la situació
concreta i individual
d'un grup d'alumnes i
fer arribar als lectors
del setmanari Veu de
Sóller unes opinions

emmascarades sota
resultats que pretenen
ser objectius.

Vull explicar a aquests
senyors i senyores del PP que
els professors i les profes-
sores de l'Institut d'EEMM
de Sóller són professionals
amb la titulació corresponent
¡que han passat un exament
de l'Estat que els habilita per
realitzar la seva tasca.

Em sembla gravíssim que
uns senyors del correr, sense
saber del que parlen i des-
prés d'haver escoltat les
queixes d'uns quants estu-
diants (tal vegada mals estu-
diants), s'atreveixin a jut-
jar públicament una
feina que desconeixen

i a acusar un col.lectiu
d'ensenyants d'incompe-
tents (no expliquen bé, no
saben programar la mate-
ria de la seva assignatura)
i d'injusts i parcials (les
idees polítiques deis alum-
nes influeixen en les quali-
ficacions dels exàmens).

Per altra banda, els sen-
yors i senyores del PP de
Sóller haurien de saber que
hi ha diverses vies per
aclarir dubtes i pre-
sentar queixes. Els alum-
nes disposen de recursos
legals per impugnar una
nota: sol.licitar una revisió
d'examen al seminari o
departament de l'assigna-
tura corresponent i, si es
mantenen en el desacord,

poden dur el cas a la Ins-
pecció de la Delegació del
Ministeri d'Educació i Cien-
cia. A més a més, alumnes
i pares estan representats en
òrgans (Consell Escolar,
Associació de Pares,
etc...) des d'on poden fer
arribar les seves opinions i
inquietuds als professors, i
tots els professors tenen unes
hores de permanencia en el
centre durant les quals poden
rebre pares i alumnes.

Supós que els senyors i
senyores del PP no conei-
xien aquestes possibilitats
perquè no em puc imaginar
que els representants d'un
grup polític prefereixin
atacar frontalment i
injustament un col.lectiu
abans d'intentar solucionar
els seus problemes a través
del diàleg i les vies democrà-
tiques de qué disposen. I si
no ho sabien se n'haurien
d'haver informat abans
d'escriure articles a la prem-
Sa.

Per acabar vull dir que
jo vaig estudiar el bat-
xiller i el COU a l'Ins-
titut de Sóller. Alguns
dels professors que vaig
tenir encara avui hi fan
feina i puc assegurar que
s'esforçaven moltíssim per-
qué aprenguéssim el que
havíem d'aprendre. Si no
sempre aprofitàrem el seu
treball és perquè el futur
dels alumnes no depèn
només dels professors.
De totes formes sé cert que
mantenen el mateix esperit
que abans, i que juntament
amb els seus companys for-
men un bon equip.

Magdalena Reynés.
Professora de l'I.B.

Ramon Llull



El President Cañellas
inaugura el Centre de
Salud de Sóller

d'aquest centre de Salut ja que
en ell s'abarcava els serveis
mèdics de la comarca i d'en
s'espera poder contar amb
un augment de serveis.

El Conseller de Sanitat Bar-
tomeu Cabrer, es congratuló per
haver aconseguit que Sóller ter-
gui un centre d'aquestes carac:-
terístiques i recordà la seva pri-
mera visita a Sóller qua n era Direc-
tor General.

El President Cañellas declara
inaugurat el centre i felicitó
als residents a la comarca
per l'aconseguit mostrant molt
d'interés a l'hora de conèixer els
interiors de les dependències.

J.C.

El President Gabriel Cañellas
junt  amb el Conseller de Sanitat,
Bartomeu Cabrer, el Director
General de lo Conselleria de Sani-
tat Ginés Martínez, e/ Director
Territorial de Sanitat Manuel Cas-
tillo i Domingo Llull, coordinador
de Sanitat entre el Ministeri i la
Conselleria, inauguró el Centre
de Salut comarcal de Salen

Lacte s'inicia amb unes parau-
les de la Batlessa Isabel Alcover,
donant la benvinguda als pre-
sents i molt especialment a les
autoritats del Govern Balear.
Alcover destacó la importancia

Bartomeu
Colom no
demanà
oficialment la
destitució de
Rosa Barba

J.C.

Contestant a una interpel.lació
del Partit Socialista, dirigida
al Primer Tinent de Batle Bar-
tomeu Darder, que no va poder
respondre per trobar-se absent en
aquell moment, sobre si havia o no
proposat la destitució de l'actual
equip redactor del PG0U, Veu de
Sóller ens hem posat en contac-
te amb ell i Ii hem fet la mateixa
pregunta.

Bartomeu Darder ens ha con-
testat que si bé ell va dir que l'actual
equip redactor del PGOU hauria
de ser destituit, mai ho va sol.lici-
tar oficialment.

La segona pregunta deia que
informas dels motius i contesta:
Els motius són molt senzills, Rosa
Barba es va negar a posar damunt
el PGOU, entre altres coses, per
exemple, un vial d'entrada a Sóller
que havia d'anar pagat per la Con-
selleria d'Obres Públiques. Era
totalment gratuït i, segons el meu
criteri; necessari, mol! necessari. Pel
meu gust, el segons vial de la Plat-
ja acabava molt malament fent-lo
enfilar per damunt de la muntanya
del Torrents dels Norais i altres mol-
tes coses que podria dir però em
faria massa extens. Pens que aquest
equip redactor no és representatiu
de la majoria o al manco no és de
la meya con fiança política".
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G.M.

l'impost municipal
de circulació ha estat
revisat aquest any des-
prés de quatre exerci-
cis de manten ir-lo sense
variacions, pel qual es
veurà afectat l'any
1994 per un augment
del 20% respecte als
anys anteriors.

Des de l'any 1989
l'impost pagat per un
cotxe era de 5.940
pessetes anuals. Ara,
aplicant-li l'IPC dels
anys 1990 a 1993,
augmentarà fins les
7.020 pessetes.
Igual succeirà amb les
motos de fins a 125 cc.
que passen de les 770
a les 920 pessetes.

L'únic partit polític
que s'ha oposat a la
revisió d'aquests
imposts ha estat el
PSOE, qui considera
que ei ciutadà ja tendrá
bastant el proper any
amb l'aplicació de
l'ORA i des d'alguns
mesos amb pagar
l'aparcament públic de
can Canals a la Gran
Via. Per considerar que
no s'ha millorat en res
el servei al ciutadà res-
pecte a circulació i
aparcament, els socia-

listes votaren contra
l'augment de la tasa, i
junt amb el PSM sol.lici-
taren un majar esforç
per part de l'equip de
govern en l'habilita-
ció de llocs públics
d'aparcament en el
centre urbà.

Pel que fa a l'impost
de recollida de fems,
l'augment previst pel
1994 és de 210 pes-
setes, situant-se a les
4.700 semestrals per
vivenda. Per a la depu-
ració de les aigües
l'Ajuntament ha previst
un augment en les des-
peses de 10 milions de
pessetes, i s'ha optat
per gravar més el con-
sum. Així doncs, el
metre cúbic d'aigua
passa de les 22 pes-
setes a les 38, i la tri-
mestral augmenta de les
96a les 100.

L'Impost de Béns
Inmobles no ha estat
encara revisat per no
aconseguir un con-
cens amb l'oposició
a la darrera comis-
sió informativa
d'hisenda en la qual
l'equip de govern es tro-
baya en minoria per
estar absents els repre-
sentants de varis for-
macions polítiques.

S'aplica a l'impost
de circulació l'IPC
de quatre anys
consecutius

AJUNTAMENT DE SÓLLER

ANUNCI 
L'Ajuntament Ple, en sessió extraordinaria

cel.lebrada el dia 01 d'octubre de 1993, va adop-
ta, el següent Acord:

Vist l'expedient instruït a rel de procedir a la
suspensió Cautelar de les Ilicéncies de Parcel.lació,
Excavació i Edificació, al Terme Municipal de
Sóller i vists els informes obrants a l'expedient,

SUSPENDRE les Llicències Urbanístiques de
parcel.lació, Excavació i Edificació, de conformi-
tat amb el que estableix l'article 102 del Texte Refós
de la Llei del Sòl, pel termini d'un any i per a pro-
cedir a la revisió del Plá General d'Ordenació Urba-
na del Terme Municipal de Sóller vigent, de con-
formitat a l'avanç de Planejament aprovat i tot això
a les següents àrees territorials:
a) La totalitat del Sòl Urbà del Port de Sóller gra-

fiat en el Plá General d'Ordenacio Urbana

vioent del Terme Municipal de Sóller.
b) L'Urbanitzable Programat núm. 9 "Bens DA-

vall" del Plá General d'Ordenació Urbana vigent
del Terme Municipal de Sóller.

c) Els urbanitzables del Plá General d'Ordenació
Urbana vigent del Terme Municipal de Sóller.

d) El PERI DES MERCAT, previst en el Pla Gene-
ral d'Ordenació Urbana vigent del Terme Muni-
cipal de Sóller.

Contra aquest Acord es podrá interposar Recurs
Contenciós-Administratiu. Segons els que dispo-
sen els Articles números 52 i 58 de la Llei Regu-
ladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrati-
va de 27-12-1956, contra el present Acord, com a
requisit previ a la Interposició del Recurs Conten-
ciós-Administratiu, s'haura de formular Recurs de
Reposicio, en el termini màxim d'un mes, comp-

tat a partir del dia següent a la publicació del pre-
sent Acord en el B.O.C.A.I.B.

El termini per interposar Recurs Contenciós-
Administratiu davant la Sala de lo Contenciós Admi-
nistratiu del Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears será de DOS MESOS compta a par-
tir del dia següent al de la notificació de l'Acord
Resolutori del Recurs de Reposició si és exprés.
Si no ho fos, el termini será d'un any, a compta
des de la data d'interposició del Recurs de Repo-
sició.

Sóller a dos d'octubre de mil
nou-cents noranta-tres.

La Batlesa

á

	 Signar - Isabel Alcover Rotger



Els afectats per expropiacions a la
carretera de Deià creen una associació

Els propietaris han iniciat k contabilització dels arbres, marges i canalitzacions d'aigua, amb la
finalitat de no sortir perjudicats a l'hora de l'expropiació.

G.M.

Els propietaris afectats per
expropiacions per la millora de
la carretera Sóller -Deia no estan
d'acord amb el pro¡ecte modifi-
cat, elaborat per la Conselleria
d'Obres Públiques que utilitzarà
l'empresa Bayopsa per dur
a terme l'obra sinó que, coin-
cideixen amb  els grups ecologistes
i creuen necessari tan sols reta-
llar algunes corbes i eixamplar
uns pocs metres la carretera.
Aquesta opinió fou manifestada
per la totalitat dels 19 Pro-
pietaris Afectats per la
Remodelació de la carretera
Sóller-Deià del terme municipal
de Sóller.

Encara que els promotors de

l'Associació no eren en principi
partidaris d'opinar sobre el pro-
¡ecte en sí, sinó senzillament
defensar els interessos d'aquells
als quals se'ls va expropiar els
terrenys, a l'assemblea es cons-
tató una unánime visió del pro-
¡ecte.

Els membres de l'Associació
recentment fundada creuen que
la carretra necessita sols una bona
senyalització, la neteja de les vore-
res i la reparació d'alguns mar-
ges, la millora de certes corbes
per obtenir major visibilitat, el
reas faltament de tota la carrete-
ra i l'eixamplament d'un o dos
metres de carretera on sigui
necessari.

Malgrat tenir una idea dife-
rent que la Conselleria respecte

a les millores que necessita la
carretera, els components de
l'Associació no esperen que
pugui rectificar-se de nou
el projecte.

Com que els objectius són la
defensa dels interessos dels pro-
pieta ris veins, l'Associació sol.lici-
tarà pròximament una entrevis-
ta amb el conseller d'Obres Públi-
ques, Bartomeu Reus i un repre-
sentant a la Comissió de segui-
ment de les Obres. Així mateix,
¡a s'ha iniciat un treball
exhaustiu de contabilitza-
ció dels elements afectats
per les expropiacions tals com
arbres, marges, canalitzacions
d'aigua, etc, amb la finalitat de
no sortir perjudicats els propie-
taris amb l'expropiació.

CALLE BAUZA, IV2 9
TEL. 63 33 50

TELEFAX 63 32 12
07100 SOLLER

MALLORCA - ESPAÑA
TITULO A BAL 195

Día 29/10/93
MARAVILLOSA GALA NOCTURNA EN EL CASINO DE MALLORCA

PROGRAMA:
Salida de Sóller a las 19.00 horas con dirección al Casino.
A las 21.00 horas Cena Espectáculo, Gran Show de variedades y revista
musical. Todo amenizado por la fabulosa Orquesta del Casino.
A partir de las 11.30 horas entrada a la sala de juego.
Regreso sobre las 01.00 horas.

El precio Incluye:
Autocar ida vuelta, cena con espectáculo más entrada a la sala de juego

No olvide su D.N.I. o pasaporte

PRECIO: 5.500 Pts.
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Ensenyament 

El Ministeri concedeix
la jornada continuada
a Deià i a Es Fossaret

La setmana anterior, tant l'escola d'Es
Fossaret com la de Deia reberen del

Ministeri d'Educació i Ciencia l'autorització
per poder realitzar l'horari escolar continuat
de matí durant tot el curs. Els dos col.legis,
que havien iniciat les classes amb l'horari

provisional de 9 a 14 h., han vist així
escoltada la petició formulada per la

direcció i recolzada per més del 85 % dels
pares de mantenir aquest horari durant tot 'el

curs escolar.

P. P.

D'acord amb allò que
disposa la Ilei, aquestes
escoles han d'oferir als
alumnes un seguit d'activi-
tats extraescolars, gratuïtes
o no, que ocuparan els
alumnes tots els horabaixes
de la setmana de tres a cinc.
L'assistència dels alumnes
a aquestes ectivitats és
voluntària.

Les activitats han de ser
proposades pel Consell
Escolar i organitzades pels
propis pares, per l'Ajunta-
ment o per qualsevol altra
entitat; mentre que els pro-
fessors no tenen altra obli-
gació que la de ser al cen-
tre escolar per mantenir
l'ordre.

Deià

A Deià les activitats extra-
escolars començaren el pri-
mer d'octubre i han estat

organitzades pels profes-
sors.

Durant els capvespres,
s'ofereix als alumnes la pos-
sibilitat d'assistir a classes
d'ordinador, d'escacs, de
tennis, de futbito, d'anglès,
de danca o d'iniciació als
esports. També es pro¡ecten
videos, s'organitzen excur-
sions i es conten rondalles
als més petits.

Es Fossaret

A l'escala del Fossaret
l'inici de les activitats extra-
escolars s'han vist retardades
a causa de les obres que es
realitzen a l'edifici ¡que, com
saben els lectors, ha obligat
a traslladar momentàniament
les classes lectives alsJardins
del carrer Moragues.

S'espera que les activi-
tats puguin començar el mes
de gener, una vegada nor-
malitzada la situació.

Cultura

Joan Caries Simó

"La cultura a Sóller i la
seva problemática" és el
tema de la taula rodona que,
moderada pel Sr.Barto-
meu Colom Pastor i orga-
nitzada per l'ASCP, es cele-
brará el proper dia 30
d'octubre a les 1 8'00
hores al Centre Cultural
Can Dulce. Els participants
convidats a la taula són:
Nicolau Cortés, en repre-
sentació de l'Associació Hos-
talera del Port de Sóller, Llo-
renç Lladó en representació
de la Parráquia, Carles Cons-
tantino, pel Museu Balear de
Ciències Naturals, Lolí Fer-
nández de l'Institut d'Ensen-
yament Migó, Jaume Ensen-

yat en representació del
Casal de Cultura, Guillem
Bernat per l'ASCP i Isabel
Alcover, com a responsable
de l'àrea de cultura de l'Ajun-
tament de Sóller.

Aquest acte s'inscriu dins

les activitats del Centre Cul-
tural can Dulce pel present

curs 93-94 i té com a objec-

tiu provocar un debat obert,

en el que després d'una
exposició dels ponents en
base a una pregunta formu-
lada pel moderador, puguin
intervenir tots els assis-
tents a la taula rodona.
L'ASCP convida a les perso-
nes preocupades per la situa-

ció cultural a Sóller a parti-
cipar en aquest acte de forma
activa.

Can Dulce, la cultura
sollerica a debat



En Salvador creu que Mallorca
té prou sensibilitat i història per

donar-la a conéixer a la gent
que ve de fora, per això va

aprofitar el marc de la finca de
ca n'Al per fer una diada

poética plena de sensibilitat.

En Domingo Morell vol destinar
la seva finca a actas culturals,

com són ara la poesia, la
pintura, etc.

CENTRO "ALA D'OR" 
- D. ALFONSO NICOLAU REYES

FISIO'VERAPEUTA, PRACTICANTE
REHABILITACION NEUROLÓGICA Y DEPORTIVA
TÉCNICAS DE FISIOTERAPIA, LASER, RADAR, ELECTRO,RO,
T.N.S., ULTRASONIDO, BIOFEEBACH, TRACCIONES, MECANOTERAPIA

° MASAJE REFLEJO Y LINFÁTICO
° GRUPOS DE GIMNASIA ADULTOS (mantenimiento) E INFANTIL (escoliosis)

- D. MIGUEL BESTARD PSICOMOTRICIDAD INFANTIL (individual o grupos)

- JOSÉ GARCIA YOGA; grillo de adultos e infantil (viernes tarde)

- QUIROMASAJISTA CARMEN CAMPOS DISENO (Lunes a viernes)

* Horario de llamada para concertar cita de 8 a 15 h

Telf. 63 30 91	 C/ Palou, 17

8
	

Veu local
	

Veu de Sóller / 22 d'octubre del 1993

Aquest passat cap de setmana hi ha hagut, sense precedents a
la nostra vall, una trobada de persones que tenien en comú totes

elles l'amor i la déria per la paraula ben dita. La poesia, és a
dir, la persona, havia estat el motiu per donar-se cita dins el

marc incomparable, per bellesa i l'estima a les coses ben fetes,
de la finca de Ca N'Aí. Sols la paraula fou la clau per apropar

les moltes i diverses sensibilitats, que al llarg d'un parell d'hores,

foren un exemple a seguir dins un món on el materialisme i les
coses caduques marquen el ritme i el valor de les coses viscudes.
Un acte corn aquest, pensat i organitzat per un grup d'amics,
sense cap tipus de recolzament institucional fa pensar que el
poble, a hores d'ara, encara té inquietuds i necessitats i les
manifesta, amb festa, per festejar les coses senzilles que una
paraula d'home, dita amb fe, pot arribar a fer.

Els millors poetes de Mallorca
compartiren la paraula a la nostra vall

Diumenge de la setmana
passada, a la finca de Ca n'Aí
i en presencia d'un nombrós
públic, es varen donar cita una
bona represen tació de l'obert
ventall de les lletres mallor-
quines. Aquesta "diada poé-
tica" tenia la intenció, segons
declaracions de la pròpia
organització, de trencar el
cau on estaven closos els pro-
pis poetes. De ben cert, segons
les paraules d'en Salvador
Martínez, "que avui en dio ¡a
no hi ha una escola o concepte
de generació que fengui un
mateix horitzó d'acció o un

front comú de reivindicacions
estètiques. Això no és dolent,
però avui, tal volta, s'accen-
tua massa la individualitat
envers del diàleg comú i cornu-
nió de diàlegs que crec que
hi hauria d'haver, i no hi
en les execucions artístiques
d'avui en dia." Convocar als
poetes no fou gens fácil, però
la benentesa entre l'organit-

zació i els protagonistes va fer
possible una diada de con-
vivencia que el proper any, de
valent, s'intentarà superar.

Poetes convidats

Fou un !lástima, segons ens
comentava en Salvador, que
no haguessin pogut estar tots
els que són. A hores d'ara, a

les Balears poden gaudir d'una
privilegiada mostra de perso-
nes que saben, de viva veu,
fer poesia. A l'acte assistiren,
entre d'altres, els coneguts
poetes Antoni Vidal, en
Jaume Pomar, en Damià
Pons, Xavier Abraham,
Aina Ferrer, l'escriptor Pere
Morey i molts d'altres poetes,
locals i de fora vila, estaren
presents escoltant, en boca dels
rapsodes, fragments de la seva
obra que foren musicats pels
professors de l'escala de músi-
ca de can Dulce. N'Esperança
Jaume i en Joan Caries Simó
posaren la sempre difícil veu
i interpretació que en aques-
ta ocasió, com sempre, dei-
xaren encisats al nombrós
públic present.

Sens dubte la nota "triste"
fou la impossibilitat de poder
assistir a l'acte dels coneguts
poetes mallorquins Blai
Bonet, Miguel Angel Riera
i Margalida Pons, que per
diversos motius no estaren de
cos presents però el seu espe-
rit fou un clam en la ment de
tots i en la cura de la veu que
feren els rapsodes.

Homenatge a Josep
Maria Llompart

Abans d'acabar l'acte es
va dur a terme el que havia
estat un dels principals motius
de la diada: fer memòria del

sempre present poeta J.M.
Llompart. En Xavier Abraham,
un dels poetes convidats a
l'acte, va fer un parlament,
abans d'una lectura seleccio-
nada dels seus versos, on va
resaltar la importància d'un
home, on els seus versos, han
estat el solc on hem pogut sem-
brareis nostres. J.M. Llompart,
immortal per memòria, també
va estar present entre nosal-
tres.

El lloc i les seves
intencions

En Domingo creu, de valent,
que "les finques estan carre-
gades d'història í, aquesta
història, amb totes les que es
fan ara, es poden donar la má
per seguir fent memória i tes-
timoni d'un poble que está viu,
pensa i sent. Les finques són
baguls on hi ha els tresors més
preciats de la nostra història."

l'agroturisme vol donar una
imatge nova de la Mallorca
de sempre i amb aquesta inten-
ció en Salvador ens va dir: "Es
urgent i molt necessari donar
una nova cara a tota aquesta
gent que ve, a casa nostra, a
cercar i trabar uns costums i
uns hàbits quena surten damunt
els catàlegs de les agencies.
Mallorca té el futur dins /'agro -
turisme. Sols ell pot salvar la
nostra identitat fent honor a la
més pura definició de/que ha
de ser el turisme: intercanvi cul-
tural."

Un dels projectes, de cara
a l'any que ve, és fer una tra-
ducció simultània de poesía
als idiomes més parlats a les
nostres illes.

Redacció Una bella mostra dels poetas que varen assistir a aquesta diodo. 



La presentació de la Coral de la Tercera Edat, dirigida per Pere Sampol, rebé els calorosos
aplaudiments del públic.

En nom de l'Associació de
Pares, Ramon Oliver tengué
paraules de reconeixement

per al claustre de professors.

P.P.

"En nom meu i de tots els
membres de ¡'APA, vull tenir
unes paraules de reconei-
xement per l'equip directiu
i pel claustre de professors
per la seva col.laboració i
dedicació, perquè sempre
ha fet feina en favor del cen-
tre i per millorar la qualitat
de l'ensenyament". Amb
aquestes paraules, el pre-
sident electe de l'Associa-
ció de Pares de l'Institut
d'Educació Secundaria de
Sóllerdonava el suport defi-
nitiu al col.lectiu d'ensen-
yants i sortia al pas a un
article del Partit Popular en
el que es posava en dubte

la professionalitat dels pro-
fessors i l'aprofitament
acadèmic dels alumnes de
COU el curs escolar ante-
rior.

Ramon
Oliver,
reelegit
president de
l'Associació
de Pares de
l'Institut
Junta Directiva i
Estatuts

Aquestes paraules foren
pronunciades al final de
l'assemblea extraordindria
de l 'APA en la qual Ramon
J. Oliver fou reelegit pre-
sident pels propers quatre
anys per assentiment dels
quasi 150 pares presents.
En el mateix acte fou elegi-
da la resta de l ajunto Direc-
tiva, que la formen Josep
Lluís Forteza, Marcel.h
Rullan, Magdalena
Frontera, Maria Carre-
ras, Bartomeu Rullan i
un vocal per cada un dels
devuit cursos que s'impar-
teixen a l'Institut.

Prèviament,
l'assemblea havia apro-

vat per unanimitat la fusió
de es APA's de FP i de BUP
en una sola, en cumpliment
del Reial decret del 7 de
ma g, i havia Ilegit i apro-
vat per unanimitat els Esta-
tuts que regiran la nova
APA unificada.

El primer assumpte que
haurà d'afrontar l'APA sera
la convocatòria de l'assem-
blea ordinaria anual, que
es celebrará aproximada-
ment d'aquí a un mes.

Ensenyament

Prorrogada un any
l'estancia deis bosnians

Redacció 	Per aquest motiu es des-
place' a Sóller el comissari de

El Ministeri de l'Interior ha la Policia Nacional Francis-
renovat aquesta mateixa set- co Iglesias, qui entregó per-

mana als refugiats bosnians sonalment les targetes als

la seva Tarja de Resident beneficiaris.

que els dóna la possibilitat de
romandre un any més al nos-	 Cal dir que un dels refu-

tre país, després del qual molt	 giats ha tornat al seu país i

possiblement se'ls concedirà	 d'altres tenen també intenció
nacionalitat espanyola. 	 d'anar-hi.

1
vaa

Vine, la no
de formes icoiàfiEagrq i
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p. p.

L'associació de la Tercera
Edat, de la mg del carisma-
tic president Josep Mora,
organitzà el passat diumen-
ge una vesprada musical ame-
nitzada amb música de tota

Miguel Ferrà
presentará un
'libre de cuino al
Casal de Cultura

Redacció

L'escriptor solleric Miguel
Ferrà Martorell ha estat la
persona elegida per la direc-
tiva del Foment de Cultura de
la Dona per donar comença-
ment al curs 1993-94. En un
acte que tendrá lloc demà, dis-
sabte, a les sis del capvespre,
Miguel Ferrà presentará al
Casal de Cultura el seu llibre
sobre cuina jueva mallorqui-
na.

El Foment de Cultura té pro-
gramades nombroses activi-
tats a celebrar aquest curs, de
les quals Veu de Sóller procu-
rará informant puntualment.

OPOSICIONES A
L'ADMINISTRACIÓN

DE JUSTICIA

Inminent
convocatòria

-OFICIAL: 476 Places

- Auxiliars: 1.508 Places

- Agentes: 970 Places

Telf. 63 42 30 i 63 01 10
(tardes i nits)

mena, en el transcurs de la
qual fou presentada la ¡ove
Coral de l'Associació diri-
gida per Pere Sampol.

La festa, que en tot moment
estigué amenitzada per
l'home-orquestra Juan G,
l'obrí Llucia Brunet, que
recitó vàries poesies, i el seu
marit Pere Magraner que
llegí algunes gloses en home-
natge del glosador Cristò-
fol Pons "Ribera", malau-
radament desaparegut.

Seguidament es féu la pre-
sentació de la Coral, que oferí
les cançons més escullides del
seu repertori, acabant amb
el cant de la Balenguera.

A continuació correspon-
gué el torn al Grup
Ambient, que alegre] la
tarda amb les coloraines dels

vestits i les cançons ranxeres
i havaneres en play-back.

Música clàssica

Per acabar, el tenor Rafel
Domingo i el baix Andreu
Llamas, ambdós ben rela-
cionats per neixement o
residència a la nostra ciutat,
acompanyats al piano per
David Mohedano, delei-
taren les més de 350 perso-
nes assistents a l'acte amb una
recopilació del seu reperto-
ri.

Al final de les actuacions,
els participants a la vespra-
da reberen una placa de
reconeixement de l'Associa-
ció per la seva col.laboració.
En acabar l'acte, fou servit
un suculent berenar acom-
panyat de vi i refrescs que
fou ben agraït.

Es reté homenatge a Cristòfol Pons, glosador 

Variada festa musical
per presentar la Coral
de la Tercera Edat



Grup d'animació
missionera

El Domund d'enguany ens
convida a posar la nostra aten-
ció sobre les fronteres, no per
modificareis límits geogràfics
entre els pobles, però sí per
Fer que les fronteres no siguin
instrument de separació i
enfrontament, sinó lloc de
trabada i comí per l'ente-
niment i la mútua ajuda
entre tots els pobles.

El mes d'octubre ens recor-
da de cop que les Missions
ens demanen PREGARIA, per-
sonal missioner i aluda econó-
mica.

Donem la primera passa
i cooperem espiritualment
amb la tasca missional i acom-
panyem el comí dels missio-
ners amb la nostra pregária.
Prenguem consciència que
les Missions no són sols
doblers, ni sols doblers i
homes i dones (religiosos i
laics) dedicant les seves vides
a la tasca missionera. Sinó
que les persones i les coses
som instruments de
l'amor de Déu per
escampar la Bona Noti-
cia arreu del món. Per tant,
Ell és el protagonista. Més
de mig milió de MISSIONERS
treballen per aconseguir un
món sense fronteres (entre
ells una dotzena de sollerics,
el darrer Mossèn Joan Simo-
net).

L'església missionera serveix
als homes amb: 765 leprose-
ries, 1.600 hospitals, 40.000
escoles, 400 cases d'infàn-
cia,... arreu del tercer món.

Aquestdiumenge, dia 24,
es celebra el dia del
DOMUND, la recol.lecta de
les misses d'aquesta jornada
missionera será totalment des-
tinada a tasques d'evangelit-
zació del tercer món. Vos
demanam, amics sollerics,
que tengueu present els mis-
sioners, i en particular els solle-
rics i coneguts a les vostres
pregáries i que sigueu gene-
rosos, segons les vostres pos-
sibilitats, amb els DONATIUS
d'aquests dissabte i diumen-
ge. Els missioners vos donen
les GRACIES.

DOMUND 93: Cap a un nilón sense
fronteres

Església

Succe»

Un pressumpte incendi amb sorpresa
Redacció

Efectius de la Policia Local
es personaren dissabte hora-
baixa a la Colchoneria Oli-
ver situada al Correr de la Vicia-
rla alertats per un avís d'incen-
di.

Miguel Piña i Sebastià Borrás, directors de Sóller i el Port,
mostren el póster de la campanya

El Banc de Crèdit
Balear s'apropa a
les Missions

Redacció

El Banc de Crédit Bale-
ar s'apropa a les Missions
d'una manera molt original,
amb l'emissió de la tarjeta
"Visa Domund".

L'entitat de crèdit ha creat,
mitjançant el seu departament
de mercats, la nova tarjeta amb
un fi que, a part del comer-
cial, contempla també el benè-
fic. De la recaptació total de
les despeses que els clients pos-
se .iclors d'aquesta Visa realit-
zen mensualment, un per-
centatge d'aquests
doblers s'entreguen a
les Missions, amb l'única
finalitat que la de
col.laborar amb els paï-
sos més pobres i essent
aquesta una manera de cons-
cienciar a la gent de que exis-
teixen altres maneres d'ajudar
a aquesta gent tan necessi-

toda, que no passen preci-
sament pel fet de donar doblers
en metólic.

Quan el client del banc
sol.licita aquesta Visa, que per
fer-ho sols és necessari obrir
un compte avui mateix. Els pos-
seklors de la Visa Domund
gaudiran d'assegurances
milionàries per accident i de
descomptes a importants cade-
nes hoteleres, a les més impor-
tants cases de lloguers de cot-
xes i, sobre tot, hauran aju-
dat, sense pagar més, a la
gent que está realment neces-
sitada.

Passat demà és el dia del
Domund; col.labori amb el ter-
cer món d'una manera tan sen-
zilla com anar a qualsevol de
les oficines del Crédit de Sóller
o del Partí demanar la Visa
Domund.

Es un missatge del Banc
de Crèdit Balear. No s'enpa-
nedirá mai.

OFERTA TERCERA EDAD
SALIDA ESPECIAL DESDE PALMA

DEL 5 AL 13 NOVIEMBRE

PTO. DE LA CRUZ
PMI-TFS SPP-1355

TFS-PMI

..1
05 NOV
13NOV SPP-856

2100-23 10 HRS

19 00-2310 HRS

Embutidos Aguiló S.L.
CASA FUNDADA EN 1900

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)

N.I.F. A.07002827
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focus del fum.
La sorpresa dels policies fou

majúscula quan, la a l'interior
del comerç, comprovaren que
el fum provenia d'un producte
per eliminar corc i altres insec-
tes i no existia en realitat cap
incendi.

CALLE BAUZA, N9 9
TEL. 63 33 50

TELEFAX 63 32 12
07100 SOLLER

MALLORCA - ESPAÑA
TITULO A BAL 195

Després de comprovar que
a l'interior s'hi estava acumu-
lant una ójuantitat enorme de
fum i davant la impossibilitat
de localitzar el propietari de
l'establiment comercial la Poli-
cia Local opté per forçar la
porta d'accés i localitzar el

Trobada anual a Lluc
bada anual a Lluc, on hi
está prevista la presència de
totes les Delegacions de l'Illa.

La Delegació de Sóller ha
inicial tumbé les activitats
amb el començament de les
classes de gimnástica,
que es fan el dimarts i el dijous
de 8,300 9,3 O, a càrrec de
la professora Maria Meliá.

AVION IDA Y VUELTA DESDE PALMA
TRASLADOS AERP-HOTEL-AERP

8 NOCHES AT. 2 LLAVES (HAB.DOBLES O TRIPLES)
PENSION COMPLETA (AGUA Y VINO INCLUIDOS)

ASISTENCIA DE GUIAS EN DESTINO
SEGURO DE VIAJE-TASAS INCLUIDAS

COD FOLLETO 93NIT COD .DESTINO D03 COD. HOTEL P080

PRECIO POR PERSONA3 9.900 Pts a

Redacció

L'Associació de mestresses
de casa Nuredduna inauguró
el curs d'activitats el dijous
dia 7 amb una missa al
col.legi de Sant Gaietá de
Palma.

Pel dia 27, dimecres que
ve, está programada la Tro-
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Família esportista, familia feliç. Tots recalcaren i animaren a l'ex-

Campió a la seva arribada a l'aeroport, a la que la premsa local

hi fou present.

Punt de Vista

Una eternitat ?
El solleric controló perfec-

tament les dues primeres eli-
minatóries, a les que s'imposó
clarament. Però no així a les
semi-finals a les que després
d'arrasar en els 80 primers
metres entró en quart lloc, per-
dent tota opció de passar a
la final.

Si en Toni hagués fet només
el temps que feia en els entre-
naments (10"8) hauria reva-
lidat el seu Títol i seria actual-
ment el nou Campió del Món,
haguent tomat clarament els
Récords d'Europa i del
Món de Veterans.

De totes formes el solleric
obtingué una classificació molt
honrosa i mereix el nostre
recolçament, el nostre aplau-
diment i el nostre suport.

Endavant Toni, estem
segurs de que tant en
Thompson com en
Zogaib, a pesar de la seva

joventut, t'hauran de sofrir,
ben aviat, al més alt del
podi!

Joan

Tretze centessimes de
segon separaren al solleric d'en
Zogaib, el nou Campió del
Món Veterà a la oroya dels
100 metres.

Per nou centéssimes de
segon el nostre velocista local
no pogué passar a les finals.

Imagineu el que és un
segon, i el dividiu en 100
tracas. D'aquests 100
n'agafeu 13 i vereu quina
és la diferència que fa que
un home sigui Campió del
Món o es quedi classifi-
cat en el lloc novè.

El nivell dels participants
és molt alt, i les diferencies míni-
mes, imperceptibles per l'ull
humà.

La sort no acompanyà en
aquesta ocasió al nostre repre-
sentant, el vent hi pogué influir
bastant, i per ventura -com ens
comentava ell mateix- un excés
d'entrenament. O els mateixos
nirvis.

Artze/7 - -	 - - Wroz:iewie/v,�z

C/. Lluna, 5 - ‘tt? 63 09 07 - 07100 SÓLLER

PIZZAS PARA LLEVAR

La grandeza
del deporte

Amigos i aficionats solle-
rics:

Hoy he finalizado mi actuación
en los Campeonatos del Mundo
con el siguiente resultado  ert la prue-
ba de los 100 metros:

PRIMERA ELIMINATORIA: Pri-
mero, con 11 "48.

SEGUNDA ELIMINATORIA:
Primero, con 1 1"52.

SEMIFINAL: Cuarto, con
11"42.

Con este resultado quedo ape-
ado de la final por tan solo 9 cen-
tésimas, quedando en la clasifi-
cación en noveno lugar de la
general, con una participación en
esta- s

es ei
con

n abrazo de vuestro amigo,

iyazaki,

A pesar de no haver pogut passat a la final, per 9 centéssimes, el

velocista solleric es trobava satisfet. Ens parla ja de la nova cita a

Buffalo (EE.UU.).

Atletisme
"El vent em perjudica bastant..."

Antoni Pinya, a 13
centéssimes del nou
Campió del Món

Joan

A les onze i mitla del ves-
pre, bastantcansat pel Ilarg
viatge, arribava a l'Aeroport
de Ciutat l'Ex-Campió
Mundial veterà Antoni
Pinya, després de partici-
par als Campionats del
Món d'Atletisme Veterà
disputats a Miyazaki (Japó).

A més de la seva ani-
mada i encoratjada familia
acudiren a la recepció "Veu
de Sóller" i "Esportiu Sóller".

"El vent em perjudicó
bastant. A la meya cursa era
de 2'l a favor. Immediata-
ment després d'acabada
aquesta canvià a 3'8. La
prova és que de la meya
sèrie només en passaren 3
a la final i de l'altra 5."

"La final fou guan-
yada pel brasileny
Jose-Luis Zogaib, de 40
anys, amb 11"29,
seguit per l'americà
Tom Thompson amb
11"32."

"El clima era bastant
semblant al d'aquí. L'arròs
era el menjar, el pa nacio-
nal."

"L'organització per-
fecta en tots els aspec-
tes. El Campionat tin-
gué un pressupost de
més de set milions i mig
de pessetes. Tothom es
bolcava amb els Cam-
pionats. Fou impresio-
nant. Les televisions
donaven seguidament
programes especials
damunt el seu desen-
volupament."

"El vinent Campionat
Mundial es disputará a Buf-
falo (EE.UU.), d'aquí dos
anys."

"Als 100 metres hi
participaren 164 atie-

tes, i a la marató més
de 8.000 persones. A
més el nivell dels par-
ticipants era molt alt."

Hagués agafat quasi 5
dècimes al nou Cam-
pió."

"Possiblement m'he pas-
sat un poc de rosca en eis
entrenaments dels darrers 15
dies..."

"Vaig tenir una bona
sortida a les semifinals.
Els 80 primers metres
els vaig fer a tope,
sense rivals, però en
superaren en els
darrers 20 metres."

Antoni conversa ama-
blement amb la premsa
local, mencionant, entre
altres coses:

"Amb el temps que
feia aquí en els entre-
naments (10"8) havia
de guanyar clarament,
no tenia problemes...



CARDESSAR

o
C.F. SOLLER

J. G. E. P. F. C.	 Nos. 
7	 6	 1	 0 17	 5	 13 + 7
7	 4	 3	 0 13	 5	 11 + 3
7 3	 4 0 8 3	 10 + 4
7	 3	 3	 1 10	 4	 9 + 1
7	 3	 3	 1 13 10	 9 + 3
74	 1	 285 	 9 + 1
7 3 2 2 7 8	 8
7	 3	 1	 3 14 11	 7 +	 1
7	 3	 1	 3 10	 9	 7	 1
7	 1	 5	 1	 99	 7	 1
7 3	 0 4 16 17	 6	 2
71	 4279 	 6	 2
7 2	 2	 3	 8 14	 6
71	 3349 	 5	 1
7	 1	 3	 3	 9 15	 5	 1
7	 0	 4	 3 11 14	 4	 2
7	 1	 2 4 8 14	 4	 4
7 0 0 7 9 20	 0	 6

1. Vilafranca 	
2. S'Arracó 	
3. Independiente 	
4. At. Baleares 	
5. Rotlet Molinar 	
6. Ses Salines 	
7. C.I.D.E 	
8. Escolar 	
9. Xilvar 	
10. Algaida 	
11. Ferriolense 	
12. Port de Sóller 	
13V de Lluch 	
14. Porreras 	
15. Sta. Eugenia 	
16. Barracar 	
17. Collerense 	
18. Cala d'Or 	 

12	 Veu esportiva Veu de Sóller / 22 d'octubre del 1993   

Futbol Tercera Divisió 	 Futbol Primera Regional

El Sóller tornà venir de buit
d'anar a l'ambulatori de Manacor
perquè Ii donassin dos punts de
sutura. Fontanet tingué que sortir
en fred, l'al.lot complí molt bé fins
el final, es va encendre un poc
massa veient una targeta groga,
el mateix cas Ii passà a Oscar (tran-
quils al.lots que teniu molta Oda
esportiva per davant).

Els primers 45 minuts foren
pels sollerics

Amb un joc seriós tanten defen

Port de Sóller 2 -
Rotlet Molinar 3

Bielet 	el poder mantenir la porteria
imbatuda.

Bielet

Es va viatjar a Sant
Llorenç per veure si es
rascava qualque positiu,
però, está vist i comprovat
que de moment, tot ti va
tort a un Sóller que sense
veure-se dominat damunt
el terreny de joc, s'hi va
veure en el marcador, un
2-0 dar i Ilempant.

Miguel Bestard tingué que diri-
gir el partit des de la llotja, degut
a haver vist dues targes grogues
dimarts passat, tinguent que fer
les funcions d'entrenador n'Alfons
Ramon. Amb les baixes de Moll,
per lesió, i Vázquez i Brugos per
sanció. També viatjaren tocats,
havent d'estar a la banqueta de
suplents, Sergi i Aguiló.

Cardessor: Seminario I, Roig,
Galletero, Mas, J. Sancho, Sure-
da, M. Sancho, Rosselló, Seminario

lEstelrich, minut83), Tomás i Costa
(Casals, minut 87)

Sóller:Juanjo, Ferrer, Nadal,
Martín (Fontanet, minut38), Tovar,
Oscar, Marín, Carmelo, Christian,
P. Gil i L. Díaz (Agulló, minut 73).

Arbitró el pa rtit el senyor Pérez
Sánchez ajudat pels senyors
Sevillano i Cebrià, mostró targe-
tesgrogues als jugadors locals Sure-
da (minut 28) i Casals (minut 92);
als jugadors del Sóller Oscar
(minut3 1), L. Díaz (minut42), Car-
melo (minut 45), Ferrer (minut 50)
i Fontanet (minut 87).

Gols: 1-0 Galletero en el
minut 65 engaita un xut a l'esqua-
dra des de foro de Parea. Galle-
tero transforma un penal, que
l'elrbitrehavia pitatperFerrer, quan
Juan jo hagué tombat un davanter
dins Parea, en el minut 71.

Nadal tornava de titular
La joia d'en Miguel Nadal tornó

sortir de titular i torna demostrar
de quina manera a les sordes es
pot fer una feinada a darrera. Mar-
tín sortí de marcador però als 38
minuts va haver de ser can-
viat per Fontanet perquè, el
veterà Seminario li foté una col-
zada entre l'ull dret i el nas, havent

sa com enmig del camp, obligant
a l'equip local a jugar engarrotat,
mereixien els sollerics arribar al des-
cans amb el marcadora favor sobre-
tot, si l'àrbitre hagués castigat amb
penal una tombada de Carmelo
dins pitant falta en contra i
a més, targeta en el minut 45. Un
minut després Tovar, de cap, remató
una falta i el porter Seminario
tingué una gran intervenció,
pitant seguidament el descans.

El primer quart d'hora
dominat pels local

Una vegada iniciada la sego-
na part, els jugadors loca Is ti ng ueren
els minuts de més pressió a la por-
teria deJuanjo, aconseguintels solle-

rics mantenir la porteria a zero.
Quan corria el mi nut 65, els homes
d'Alfonscomençaren a llevar-se
de damunt el domini, en Galle-
tero, un defensa que es trobava
de davanter, reb una pilota molt
ben passada per M. Sancho acon-
seguint batre a Juan jo.

En el minut 71 es va
decidir el parta

Si l'àrbitre als darrers moments
de la segona part no havia volgut

sebre res d'una tombada dins
l'airea local de Carmelo, en una
jugada molt dubtosa pità penal en
una caiguda d'un davanter local,
quan lluitava una pilota entreJuan-
jo i Ferrer, convertint-lo Galletero
en gol.

El Sóller seguí Iluitant
sense èxit

En els darrers 20 minuts el Sóller
seguí lluitant sense aconseguir res
positiu, Christian d'una passada
d'Oscar, en el minut 75, veu com
el porter Ii atura la pilota. El mateix
que P. Gil culminant una deixada
d'Aguiló, i una vegada més a Chris-
tian, en el temps de descompte, el
porter Ii prengué la pilota dels
peus quan estava en inmi-
llorable posició per rematar.
Foren les ciares oportunitats per
marcar, mentres que els locals esta-
vellaren una pilota a un pal de la
porteria de Juanjo.

Resumint, una errada més
seguint la línia de no treure res de
fora comp.

Partit vinent:
Diumenge capvespre ens visi-

tará el "GALLET", l'At. Baleares, a
les 16'00 hores, per això la Junta
Directiva aprofitará per fer el DIA
DEL CLUB. Esperam veure un bon
partit i una victòria local que ens
fa molta de falta, la coa de la clas-
sificació está a prop.

Pon de Sóller: García,
Arbona (López), Monge, Ruíz
(Castañer), Rodríguez I, Festus
(Rodríguez II), Aguilar, Cabot,
Martínez, Barrero i Raja.

Rotlet Molinar: Coyas,
Nadal, Llompart, Oliver, Valdi-
vieso (Ortega), Panizo, Salva
Guarnizo, Rosselló, Soler ¡Jimé-
nez.

El senyor Sans Sansó va
ser l'encarregat de dirigir el par-
tit ajudat pels senyors Ramis i
Villalonga que mostró, targetes
grogues als jugadors locals
Monge, Martínez i Arbona; per
part visitant les veren Jiménez,
Ortega i Oliver.

Gols: Monge en el minut 15
marcó l'1-0 d'un xut, abans
d'entrar o pegar al pal; Guar-
nizo en el minut 59 marca I'l-
1 de penal; Jiménez en el minut
65 marcó 1'1-2, Barrero en el
minut 70, després de driblar a
dos contraris, marca el 2-2, ja
per acabar, Guarnizo en el
minut 43, culminant una esca-
pada d'ell mateix marca el 2 -
3.

El Port de Sóller tornó
cedir els punts

La visita del Rotlet diumen-
ge dematí no era esperada amb
molta espectació, degut a ser
un equip d'un potencial semblant
als sollerics pera, a base de Ilui-
ta no dona el parta per per-
dut en cap moment acon-
seguint la victòria.

Primera part pels locals

A la primera part, el Port de
Sóller dominó la confrontació
aconseguint arribar al descans
amb un gol de David Monge.
Els jugadors visitants s'arrem-
ba ren a la porteria d'en García
amb perill, d'aquesta manera
aconseguiren la defensa local i

Un penal just, canvià el
partit

El segon temps comença
amb la mateixa tónica pera, els
visitants encara lluitaven més i
en el minut 59 es produí una
jugada que capgirá el partit. Els
jugadors visitants feien perill
a la porteria local sense
treurer-ne profit i Arbona tocó
una pilota amb la mó dins
pitant l'arbitre el corresponent
penal que fou aprofitat per
empatar el partit a un. L'empat
dona més alé als visitants i sis
minuts després desnivellaven el
marcador.

Barrero en jugada
personal marcó

Barrero que demostró ser un
dels davanters locals més inci-
sius, amb una gran jugada per-
sonal anivellà el marcadora dos
gols; i quan pareixia que el repar-
timent dels punts havia d'aca-
bar així, a dos minuts per aca-
bar, els visitants aconseguiren
el gol de la victòria.

Després del parta, mals
modals

Una vegada acabat el joc
hi hagué un parell de jugadors
visitants que celebraren de mane
ra provocativa la victòria, havent
intercanvi de paraules amb els
jugadors locals, sense arribar
a les agresions, sí que hi
va haver empentes.

L'àrbitre del partit no ho
posó damunt l'acta però va dir
que faria després un anexe.

Cavallersl hem de controlar
millor els nyirvis, que els mals
modals no fan més que perju-
dicar al Club.

Proper partit:
diumenge a les 10'30 hores,

el Port de Sóller visitará, a Mana-
cor, l'equip del Barracar.

Tercera divisió

1 Mallorca B 	
2. Sp. Mahones 	
3. Arenal 	
4. At. Baleares 	
5. Badia C.M. 	
6. Montuiri 	
7. Ferreria 	
8. Constancia 	
9. Ferriolense 	
10. Playas Calviá 	
11, Cardessar 	
12. Calvià 	
13. Poblense 	
14. Ibiza 	
15. Sóller 	
16. Pollensa 	
17. Rtv. La Victoria 	
18. At. Ciudadela 	
19. Esporlas 	
20. Alayor 	

G. E. P. F. C.	 Nos.
4	 3	 1 20	 4	 11	 +

	
3

5	 1	 2 19	 7	 11	 +
4	 3	 1	 6	 6	 11	 +
4 2	 2 4 9	 10 +
4	 2	 2 12 11	 10 +
4	 1	 3 16 11	 9 +
4	 1	 3 14 10	 9 +
3	 3	 2 13 12	 9 +
3 3 2 9 8	 9+
4	 1	 3	 11	 11	 9	 +
3 2 3 8 7	 8
3	 2	 3 10 11	 8
2	 3	 3 11 12	 7
2	 3	 3	 7 11	 7
3	 0	 5 11 15	 6
2 2 4 5 13	 6
2	 1	 5	 4 10	 5
2	 1	 5	 9 17	 5
2	 1	 5 13 25	 5
1	 3	 4	 6 18	 5
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Els juvenils ja reaccionen.

Aquesta és • la classificació
actual del Premi a la Regu-
laritat, patrocinada per "Veu
de Sóller":
Tovar, amb	 9'98 punts.
Carmelo,	 7'98 punts.
Díaz,	 6'93 punts.
Ser9i,	 7'33 punts.
Aguiló,	 7'31 punts.
Ferrer,	 6'64 punts.

>-1 ,.,Ristorante -

Trofeu Pizzeria
Randemar -
Veu de Sóller

Aquesta és l'actual classifi-
coció pel trofeu al màxim gole-
jador de la Tercera Divisió i Pri-
mera Regional.
Tercera Divisió:
Christian,	 3 gols.
Aguiló,	 3 gols.
Moll,	 2 gols.
Tovar,	 2 gols.
Marín,	 1 gol.
Primera Regional:
Monge,	 3 gols.
Rodríguez,	 1 gol.
Galindo,	 1 gol.
Coll,	 1 gol.
Barrero,	 1 gol.

Premi Regularitat 

TrofeumáxirrsToledor

Margaritense O -
C.F. Sóller 3 

Amb
positius,
diumenge a
Génova

Meció

Alineació: Gregori,
Segui, Burgos, Ribas, J.
Enseñat, Eugenio, Rodri-
guez, Ros, Vallcaneras,
M. Enseñat i Carbó.

Canvis: César,
Casas i Sampol.

Arbitre: Senyor Lladó
Grau, "rara avis", va
saber dirigir un partit de
juvenils així com cal, expli-
cant els motius pels que
filio sonar el xiulet cada
vegada que existia son-
dó. Tots com ell !

a
neras(ø- 1J. und
Sampol d'una bono ¡u
da de tot 1 1.0q

Erise5o1 g

~Mari:

Aquest resultat liaba
de fer sondar truites
ah; nostres ¡ovas. El
Margaritense era molt
verd a la categoria i varen
fer l'honor al lloc que
ocupen, o sigui els darrers
classificats.

Els nostres no es que
fessin cap gran especta-
cle, però amb honor a la
veritat si hi tenia que
haver un guanyador els
sollerics havien de tenir
totes les paperetes, tant
tècnicament com fisica-
ment.

Diumenge, a les 10-
30' amb la visita del
Génova esperam gaudir
d'un bon espectacle.

Sóller 9.. Montuiri 4 

Bon
començament
per acabar la
<mi

, En	 t
fre, Lladó,

>.t,2Bemat, 1 Puig.
Comentad:

El $611er aquesta setmana
ha aconseguit la seva segona
victòria, i a mes el va fer de
goletjada.

E Montuiri demostró que
era un equip molt fluix en tots
els aspectes, i això va fer que
el Sóller practiques el seu bon
futbol i creéis moltissimes oca-
sions, que aquesta vegada si
es varen aprofitar.

Els locals a la primera part
ja duien el partit ben encarri-
lat (5-1), i ja a la segona aca-
baren la feina de com plet, enca-
ra que encaixeixin tres gols a
manca de pocs minuts pel final.

El Sóller fou el dar domi-
nador, i sortí així de les darre-
res Dosicions, col.locant-se a
un I oc comode de la classifi-
coció.

Patronato 3 - Sollerense del Sóller 1
Miguel

Alineació: Mel, Ismael,
Esteva, A/ex, Enseñat (Marcos),
Bota Ramiro, Campos, Jordi,
Timoner, Pastor (Braque).

Gol: Ramiro
La primera part va ser molt

igualada, amb oportunitats dels
dos equips. El Sollerense que
comencá perdent s animá i va
fer un gol de falta (Ramiro).

A la segona part el Potro-
nat comencá fent un gol. El Solle-
rense tingué oportunitats per
igualar el marcador, pera
no les aprofità.

En un contraatac el Potro -

nat va marcar el 3-1 que des-

barató l'equip solleric. El par-

tit acabó amb 3-1.
El proper partit per dissab-

te a les 17 hores:
Sollerense - At. Ramon Llull

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

NUEVO OPEL

OPEL
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FUTBOL BASE

Futbol Juvenil

Futbol Infantil
La Unión 6 -
C.F. Sóller 4 

Mala sort !
Meció

Alineació: Fontanet, Oliver,
Pomares, Muñoz, A. Alcover,
Sampol, García, Torrens, Barceló,
Rullán i Pinya.

Canvis: G. Alcover, Far,
Enseñat i Reynés.

Gols: Pinya (2), Reynés (2)
-Màxim golejador de
l'equip-.

Arbitre: Estanislao Lillo. Bon
arbitratge i just de l'ex-jugador
del C.F. Sóller.

Comentari:

Es pot parlar de vertadera
mala sort la que tingueren els nos-
tres infantils ja que a la primera
par' guanyaven de 1 a 2. Però
a causa de les estupideses que
de vegades té el futbol, i de que
les coses es giren en contra, acom-
panyat a més dels nirvis, el resul-
tat es torna negatiu. Que no es
preocupi l'aficció perquè dins
l'equip hi ha "fusta" i de la bona
per seguir lluitant dintre els pri-
mers.

Demà dissabte, a les 15-30'
el visitant será la Porciúncula. Un
partit que es preveu molt bó.

Futbol Cadet Futbol d'empreses 

Bar Rosaba O -
Trans Muntaner 2

Trans Muntaner: Buades,
R. Vidal (Selles), P. Muntaner
(Canito), Manrique, J. Bauzá, J.
Colom, E. Català, J. Muntaner
(Aguilar), Jiménez, Ribera, G. Bes-
tard (Abelardo).

Gols: X. Jiménez i J. Bauzá.
Molt bon partit el disputat per

Trans Muntaner, en tot moment va
tenir un clar domini del joc per
damunt de l'equip contrari; el
resultat del marcador, tot i que es
queda curt és la mostra més clara
del seu predomini en el terreny
de joc.

El proper partit és dissabte a
les 15'30 hores on, l'equip Trans
Muntaner s'enfrontarà al Club
Pollença.

Futbol Infantil Segona Regional



Joan

Ja s'estan perfilantels darrers
detalls del que es preveu -si el
temps acompanya- será una
multitudinària passetjada.

Com de costum hi haurá trans-
port pels cicloturistes i bicicle-
tes, des de Sóller cap a Valide-
mossa, prèvia inscripció obli-
gatória, abans del vinent
dijous, al telèfon 63.14.62
(amb contestador automàtic, al
que es ciaran nom i llinatges).

De totes formes es preveu que
seran molts els que faran el reco-
rregut d'anada i tornada amb
bicicleta disfrutant dels mero-
vellosos paratges d'aquest i ncom-
pa ra bl e recorregut.

La sortida des de la Plaça
de Sóller será a les 8 del matí.

La concentració a partir de les
nou a Valldemossa. I la sortida
a les 10, amb tota puntualitat.

Axa-Ma re Nostrum és l'asse-
guradora de la "Baixada" que
comptarà amb el recolçament
dels vehicles de Transports
Casasnovas i Mobles Castan-
yer, sense oblidar els socorris-
tes i ambulàncies de la Creu Roja,
Policia de Trànsit, Guàrdia Civil,
Policia Local i Radioaficionats.

La sortida será donada des
de el Restaurant Ca'n Pedro de
Valldemossa, final itzant la marxa
en el Restaurant Marisol a on
será servida una bona berena-
da a tots els finalistes, que a més
seran obsequiats amb un diplo-
ma acreditatiu d'haver finalitzat
el recorregut dins el temps regla-
mentari.

Cicloturisme

Hi haurá servei de transport -previa
inscripció- cap a Valldemossa 

La "Baixada a
Sóller" a punt

Automodelisme 

A la fi, la
tercera prova
del Campionat
de les Balears

Joan

Aquest cap de setmana (dies 23
i 24) es disputará al Circuit Es Cara-
gol (Carretera Palma-Manacor, qm.
10'900) la tercera prova del Cam-
pionat de les Balears d'Automode-.
lisme, organitzada per l'Agrupació
Modelista Illes Balears.

El dissabte, a les 15 hores,
començaran les series classificató-
ries. I el diumenge, a partir de les
nou del matí es faran les proves e li
minatòries i la final.

El solleric Pere-Antoni Ale-
many, amb el seu "Optima",
encapçala actualment la classifica-
ció del Campionat Balear.

Recordem que el pilot local acon-
seguí el segon lloc a les dues pro-
ves anteriors, disputades la prime-
ra a Menorca i la segona a Eivissa.

El Campionat es fa damunt un
total de quatre curses de les que pun-
tuen les tres millors.

CLUB CICLISTA «DEFENSORA SOL LE RENSE»
25 ANYS AL SERVEI DE L'ESPORT

Tots els interesats en emprar el servei de transport per a les bicicletes, des de
Sóller a Valldemossa, han de formular la seva inscripció al telèfon 63 14 62

(Contestador automàtic)

DIA 31 D'OCTUBRE DE 1993

a les 10 llores

amb sortida del Restaurant

"CA'N PEDRO"
de VALLDEMOSS A

DISSETENA BAIXADA A SOLLER
Marxa cicloturista per a totes les categories.

CONCENTRACIÓ: A les 9'30 hores, davant el Restaurant ''Ca'n Pedro de Valldemossa.

ITINERARI: Valldemossa - Deia - Sóller (reagrupament davant Son Angelats) - Port de
Sóller - Sa Talaia - Port de Sóller, acabant da vant el Restaurant Marisol.
(Total 26 quilòmetres).

Tots els finalistes seran obsequiats amb un diploma acreditatiu de la seva participació a la
marxa, acabant-se la matinal esportiva amb una bona berenada al Restaurant Marisol.

ORGANITZA: Club Cidista «Defensora Sollerense»
COL.LABOREN:

AJUNTAMENT DE SÓLLER - RESTAURANT «CAN PEDRO» (Valldemossa)
CREU ROJA DE SÓLLER - POLICIA DE TRANSIT - MOBLES CASTANYER

TRANSPORTS C. SASTRE - RESTAURANT MARISOL

Hi participaran dos equips sollerics

Criterium Drac -
Raíl des Pla

Joan
	

SEGONA SECCIO

Tal com anunciàrem opor-
tunament, fa un parell de set-
manes, dissabte i diumenge
es disputa el XXII Crite-
rium Drac - IX Ral.li des
Pla - VIII Trofeu Ciutat de
Palma d'Automobilisme,
que comptarà amb la parti-
cipació de dos equips salle -
rics:

Antoni Forteza / Pau
Abraham (Opel Corsa GSI)

Albert Frau / Miguel
Borras (Renault R-5 GT
Turbo).

La prova comptarà amb
dues seccions, amb sortida i
arribada des del Passeig del
Born de Ciutat.

PRIMERA SECCIO

Començarà a les 16 hores
del dissabte, sent la primera
cronometrada el Con de sa
Creu (16-15' hores).

La segona el Clot de
Superna, entre Puigpunyent
i Sa Granja (16-48' hores).

De nou Coll de Sa Creu
(17-34' hores), Clot de Super-
na (18-07' hores), Coll de Sa
Creu (18-53' hores) i Clot de
Superna (19-26' hores), aca-
bant la Secció prop de les deu
del vespre.

Començarà a les 11 del ves-
pre del dissabte, sent la prime-
ra cronometrada la Pujada a
Valldemossa (a les 23-24'
hores).

Des d'aquí cap al Coll d'en
Claret (23-43' hores).

De nou Pujada a Valide-
mossa (00-12' del diumenge),
Coll d'en Claret (00-31'), Vall-
demossa (01-00') i Coll d'en
Claret (01-191 acabant al Pas-
seig del Born prop de les dues
del matí.

NOVETATS DESTACABLES:

Manolo Ortega molt pos-
siblement sortirà amb el Lan-
cia Integrale d'en Toni Roca.

Toni Roca participará amb
el Fiat Uno Turbo de n'Orte-
93 •

Pere Payeras, que partici-
pa a la Copa Renault sortirà
amb en Ferran de copilot.

Pere-P. Diaz , "Pates" pels
amics, tingué un petit accident
laboral la setmana passada i
no és molt segura la seva par-
ticipació.

Jaume Cerclà, molt possi-
blement sortirà en pla conser-
vador, ja que és el màxim favo-
rit per adjudicar-se aquest
Campionat.

El Criterium consta de
248'1 qms. dels que 69'450
(el 27'99%) són de velocitat.

Automobilisme

Esport Escolar

Comencen les
inscripcions
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El Comité Comarcal de l'Esport
Escolar de Sóller posa de nou en
funcionament un total de vuit acti-
vitats diferentes pels nostres esco-
lars:

Gimnástica Ritmica: Al
Convent, baix de les ordres de
la monitora Patxi Moreno. A par-
tir del 3-09. Els escolars nascuts
a partir del 69.

Futbolet: Al C.P. Victòria,
dirigit pels monitorsJosep López,
Xavier Fontanet, Miguel Rodríguez
i David Pedrero. Inici dia 1-11.
Categories Iniciació, benjamins,
alevins i infantils.

Bàsquet: Al Convent dels
Sagrats Cors, dirigits per Beatriz
Martin. Data d'inici 2-11. Cate-
gories Benjamins, Alevins i Infan-
tils.

Atletisme i Cross: Al C.P.
Es Puig i al Camp Infant bis del

Pont, dirigits per Xesc Fiol, Pep
Pinya i Llorenç Segui. Data d'inici
19-10. Per a totes les categories.

Tir de Fono: Al Camp Infant
Lois, del Port, dirigits pen Manuel
Guerrero. Data de començament
6-11. Per a totes les categories.

Natació; S'anunciarà apart.

Karate: S'anunciarà apart.

Tennis: Al Bar Ses Pistes, del
Port, dirigits pen Pere Rodriguez.
Data de començament 6-11. Per
a totes les categories.

INSCRIPCIONS:

Les inscripcions es podran fer
a l'Ajuntament de Sóller (Ofici-
na d'Informació) fins dia 29
d'Octubre. La inscripció com-
porta unes quotes que juntament
amb l'assegurança esportiva
s'hauran d'abonar a la mateixa
oficina en el moment de forma-
litzar la inscripció.



Els tres sollerics al
Campionat de les Balears

Joan 	ticipar-hi, per les seves clas-
sificacions al Campionat de

	La Federació Balear de	 Mallorca els tres sollerics:

Tir de Fona acaba d'anun-
	ciar la disputa del Cam-	 Bartomeu Coll (Cam-

pionat de les Balears de pió de Mallorca).

Tir de Passetja, pel diu-
menge, dia 28 de novem-
bre, a Porreres.

	En aquesta máxima tira-	 Manuel Guerrero (sisé

	da Territorial tenen dreta par-	 classificat).

Nicolás Garcia (cm-

què classificat).classificat).

Inici del II
Torneig de
Voleibol

Juanjo Lladó

Dissabte dia 23 a les
15'30 hores comença a les
pistes del Victòria el II Tor-
neig de Voleibol.

Hi han 10 equips, els
quals jugaran 9 jornades
estil Higa i, a més a més, hi
haurà semifinals i finals
pels quatre primers
classificats.

Es jugará cada dissab-
tede 15'30 a 20'30 hores,
i es calcula la final per
Nadal. S'ha de destacar
que l'arbitratge será
duit a terme pels
mateixos equips, con-
fiam que funcioni l'esporti-
vitat i que guanyi el millor.

Les finalitats del torneig
seran dues principalment:

mitjançant les quotes,
finan car les obres del Victó-
ría.

potenciar el voleibol a
Sóller, no just amb el tor-
neig sinó que, una vegada
finalitzat aquest pensam
seguir entrenant.

Agraïm la col.labora-
ció de la comissió Victòria

i l'aportació de material
esportiu.
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BASQUET
Jota i T.C.

SENIORS MASCULINS

Joventut Mariana
79- Apartamentos
Cala Santanyí 68

El Joventut Mariana - I. Alcá-
zar va vèncer i convèncer en el
seu tercer enfrontament de la tem-
porada. Els de Saler, fona-
mentant el seu joc en una forta
defensa individual que es com-
plete] amb ràpides transicions i
amb una més que acceptable
selecció alhora d'atacar el cer-
cle contrari, milloraren ferm res-
pecte partits anteriors i aconse-
guiren una merescuda victòria.

Ja en el descans el marca-
dor reflexava el clar domini
local amb un significatiu ovan-
tatge de 14 punts, que and en
augment fins al minut 35 de joc.
Fou Ilavors quan, aprofitant un
excessiu relaxament dels solle-
rics els de Santanyí milloraren
el seu compte de punts.

Jugaren i anotaren: Ramon
(6), Morell (10), Casta nyer
(5), Galindo (5), Colom (2),
Iglesias (16), Rodelas (5),
Rosselló (7), Oliver (12),
Grauches (8) i Escales (3).

Voleibol

JUVENIL FEMENÍ

Pedes
Manacor 37 -
J. Mariano 43

Primera victòria d'un reno-
vat juvenil femení en el que
només queden tres jugado-
res de la temporada passa-
da.

El partit fou en la seva
majar part igualat.
L'equip manacorí començà
exercint una forta pressió de
la qual el Mariano s'en va
sortir amb rápids contraatacs
que li donaven lleugeres avan-
tatges d'entre sis i deu punts.
Tot i això s'arriba al descans
amb un empata 18. A la sego-
na part, el Mariano molt
ben dirigit per Castan-
yer, realitzá una fantástica
defensa i domine' els rebots
tant ofensius com defensius,
destacant Eugenio i Martin,
això sense menysprear el
bon partit que realitzà
la resta de l'equip. Just
donar l'enhorabona i espe-
rar pròximes victòries.

Petanca

JUVENIL MASCULÍ

Joan Capó 31 -
J. Mariana 64

Un parcial de O a 15 en el
minut 6 posá al J. Mariano
Pizzeria Domenico en el
comí de la victòria. La bona defen-
sa individual i un magnífic con-
traatac foren les claus dels solle-
rics per derrotar als locals que
empraren una duresa en defen-
sa fora del normal. El marcador
en el descans era de 20 a 33.

A la segona portes va man-
tenir la mateixa tónica, desta-
cant la millora en defensa del
Mariana que només deixel ano-
tar 11 punts al seu rival en el
segon període.

Anotaren: Arbona 4, Cas-
tanyer 8, Cobos 2, Ortiz 1, Gela-
bert 4, Serrano 14, Sampol 6,
Serra 7, Márquez, Estarás 14,
Oliver 2, Rodenas 2.

el seu primer encontre amb el
que duim d'aquesta recent
començada Higa. Ho va fer
enfront d'un incordiant Ca'n
Gaspar per la mínima diferen-
cia 5-4.

El C.P. Sóller de la catego-
ria de Preferent comparteix
liderat amb els seus
màxims rivals per acon segu ir
l'ascens, el Lidia i Ca'n Pastilla.
Els sollerics feren bo el pronós-
tic i posaren un eloqüent 7-2 en
el marcador davant un "acon-
gojat" Bola Azul.

Primer derbi de la tempora-
da, un Belles Pistes Unió de Sóller,
que es decantó a favor dels
de casa, resultat clar i sense
dubtes 7-2. Els del carrer de la

SENIORS FEMENINS

II Divisió
Femenina

Costa Calvià 52 -
J. Mariano 54

Merescuda victòria del J.
Mariano - El Gas en un
camp on és molt difícil guan-
yar. El Mariana va treure tot
el seu amor propi dominant
la majar part del partit amb
diferéncies que oscilaren entre
els 8 i els 10 punts. La bona
defensa i la serenitat en atac
feren mantenir les possibili-
tats de victòria. Tan sols en
els tres darrers minuts les
locals reaccionaren, aconse-
guint empatar el partit que el
Mariana resolgué favorable-
ment.

Victòria varen ser millors. Jornada
de descans pels equips del C.P.
Sóller -Tercera i Femenines, s'ha
d'ajornar l'encontre Son Gotleu
-Unió de Sóller, de Primera Feme-
nines.

RESULTATS

Lliga d'Honor:
Unió Sóller 5 - Can Gaspar 4

Preferent:
Sóller 7 - Bola Azul 2.

Primera 13:
UDYR 6 - Belles Pistes 3.

Segona C:
Belles Pistes 7- Unió de Sóller 2.

PETITS
ANUNCIS
BANUS antiguitats. Res-

tauració, compra i venda de
mobles i d'objectes antics.
Carrer de la Rosa, 3. Telf.
63 28 73 i 63 10 67.

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

GASOLI per a calefac-
ció a domicili. Telí. 63 14
62 i 63 03 87.

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.

SE VENDE CAMA de
matrimonio, antigua y en
buen estado. Precio intere-
sante. Inf. Telf. 633669.

ADMINISTRATIVA
S'OFEREIX per fer feina tan
jornada sencera com per
hores. Inf. Telf. 631214.

VENC CASA MALLOR-
QUINA a punt de viurer-hi,
200 m2 habitables més 60
m2 de jardí. Preu
11.000.000. Inf. Telf.
633816.

VENC RENAULT 4,
7.000 km, en bon estat. Inf.
Telf. 633727. Horari de 12
a 15 i de 18 a 20 hores.

BUSCO PERSONA que
regrese de Palma (Avenidas
-Sóller) a las 20 horas. Com-
parto gastos. Telf. 631524.

S'OFEREIX AL.LOTA per
fer feines de casa, per hores
o per jornada. Inf. Telf.
633748.

CLASSES DE REPAS
d'anglès ESO, BUP I COU.
Principiants i adults també.
Professora Leslie Hunt-Bond,
Puerto de Sóller. Inf. Telf.
634032.

110 m2. de SUPERLUJO
directamente sobre el mar;
no existe otro apartamento
mejor en todo el Mediterrá-
neo. ¡Ven a verlo! Las Per-
las. Camino del Faro. Telf.
63 28 51.

Buixó

A la Lliga d'Honor la classi-
ficació esta en un puny, després
d'haver-se jugat la tercera jor-
nada de Lliga. S'ajorna l'encon-
tre dels coolíders Puente - Are-
nal i, queda primer en solitari el
màxim afavorit per reva-
lidar el títol, el C.P. Brasí-
lia. Aquests tres equips esmen-
tats, juntament amb l'Hispano
Francés, san els que han agafat
una lleugera avantatge damunt
TOTS ELS DEMES EQUIPS, un
total de VUIT, que estan a dos
punts. Mes igualtat impossible.

El C.P. Unió de Sóller, l'únic
representant solleric a la
máxima categoria, guanya

Tir de Fona

Dos partits ajornats en aquesta ¡ornada

TECNIQUES D'ESTUDI

INDIVIDUAL O GRUP REDUIT

INSCRIPCIONS:

DEL 25 AL 29 D'OCTUBRE

DE 7 A 7 H.

C/ VIVES 14, 2. Telf. 63 04 92

GABINET DE PSICOLOGIA



L'Ajuntament hagués pogut arreglar mínimament la pista poliesportiva descoberta d'Es
Puig si no hagués deixat perdre aquesta oportunitat.

SOLLER CONSULTORS SL
SOLICITA

-Chico/a entre 21 a 25 años
Se exige:

- Carnet de conducir.
- Conocimientos de informática demostrables (no diplomas)
- Nivel cultural medio-alto
- Idiomas (Francés o Inglés) demostrable (no diplomas), nivel

conversación.
- Total disponibilidad horaria.

Se ofrece:

- Contrato laboral.
- Formación a cargo de la empresa.
- Autonomía y Autorresponsabilidad, dentro de la tarea a

desempeñar.
- Horario de 9:00 a 13:00 de lunes a viernes, en principio.
- Importantes expectativas de futuro dentro de la empresa.

IMPORTANTE
- Interesados llamar al 63-33-99, de 9:00 a 14:30, sólo a partir del

21/10/93. Se ruega respetar la fecha y la hora.
- lnutil llamar si no se cumplen todos y cada uno de los requisitos

antes ciutados.
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Infraestructures

El PSm denuncia que l'Ajuntamuit ha perdut
17 milions per inversíons rksportives

En el transcurs del Ple ordina-
ri d'octubre, el portaveu del PSM,
Joan Arbona, denunció que
l'Ajuntament havia perdut 17
milions de pessetes que estaven
prevists invertir en infraestructu-
res esportives.

Arbona afirmó que l'any 1991,
mentres era batle, havia adjudi-
cat un projecte d'obres d'infra-
estructura al solar del costat del
col.legi Es Puig a una empresa
constructora de Sóller, per tal
d'aprofitar un remanent de doblers
procedents del Consell Insular de
Mallorca (CIM). L'ex-batle indicó
que les obres haurien servit per
adequar mínimament una pista
poliesportiva descoberta, que tan
necessária és per als esportistes
sollerics.

S'han eliminat
Joan Arbona continuó dient que,

després de la moció de censura, el
nou equip de govern no es preocupó
més del tema i ara el Consell Insular
ha eliminat totes les partides rema-
nents dels darrers cinc anys per haver
prescrit i, d'entre d'elles, els 17
milions que emparaven aquestes
obres.

Doblers gratas
Li contesta el regidor Francisco

Rodríguez, qui assegura que quan
ell es féu càrrec de la Hisenda muni-
cipal no hi havia cap partida pres-
supostada per aquest projecte.

Joan Arbona aclarí que els set
milions que havia d'aportar l'Ajun-
tament no estaven al pressupost
municipal perquè eren uns doblers
de dues partides diferents que esta-
ven a resultes; és a dir, que havien
sobrat deis anys 87-89.

Diodo dels Donants

Aquest diumenge
trobada deis
Donants de Sang

Redacció

Aquestdiumenge dia 24
es celebrará la Diada dels
Donants de Sang, tot i que
aquesta Diada es realit-
zarà a Sóller hi participará
gent de: Puigpunyent, Espor-
les, Valldemossa, Bunyo-
la, Dei& Sóller, Port de
Sóller i Fornalutx.

Els actes prevists per
aquesta festa de germanor
són, en primer lloc, Missa
a l'església de Sant Barto-
meu on es faró el Ball de
l'Ofrena així com, els pre-
sents dels productes més
característics de cada poble
participant. Finalitzada
aquesta, s'entregaran les
insígnies conmemora-
tives a les deu i vint-i-
cinc donacions; a conti-
nuació, la coral de Puig-
punyent oferirà un breu
concert, un pic finalitzat
aquest acte es procedirà
enmig de placa a la baila-
da popular a càrrec d'Aires
Sollerics (i altres grups
d'arreu dels pobles), segui-
da d'un dinar.

Enmig d'aquesta cele-
bració, la Batlessa de Sóller
comunicará l'acord pres en
Ple Extraordinari pel qual
s'acordà que, dins la roton-
da de la Carretera Nova
amb l'encreuament de Deià
s'hi col.loqui un monu-
ment conmemoratiu
dels Donants de Sang;
esperem que siguin molts
els que s'afegesquin a la
Diada, de bulla i de festa.
Seria convenient que tots,
donants i no donants, apro-
fitant aquest dia pensássim
un poc amb el poc que costa
ser solidaris i les vides
que podem salvar, mem
si així augmentam el nom-
bre de donants que entre
Sóller i el Port és de 533 i
de 76 a Fornalutx.

Per poder fer possible
aquesta festa hi haurà la
col.laboració dels A junta-
ments de tots els pobles ¡a
esmentats, la casa Coca-
Cola, Ferrocaril de Sóller,
Cooperativa de Sant Bar-
tomeu, l'Associació Hote-
lera de Sóller, la Caixa, Sa
Nostra, entre d'altres.




