
Dues mil persones vengueren diumenge a Sóller i s'adheriren a l'homenatge a Adela Oliver.

ntit homenatge a dela Oliver,
pionera de les campoinyes de donoició

metodologia,
l'objectiu de contribuir a renovar la

qmo, • womir

metodologia, els coneixements i les dades sobre
l'estudi dels mitjans de comunicació, s'iniciaran
dimecres que ve les XII Jornades d'Estudis
Histórics Locals, que enguany tenen com a
títol-marc "Premsa, Radio i Televisió des d'una
perspectiva histórica". Aquestes Jornades, que
es celebraran al Centre de Cultura "So Nostra"
de Ciutat, volen ser un lloc d'encontre entre els
investigadors i els professionals i els empresaris

dels mitjans de comunicació.

Sóller será protagonista
al congrés sobre la
Premsa que comença
dimecres

1

Plácid Pérez, autor de
vàries monografies sobre

Miguel Marqués, presentará
dues ponències al Congrés.

Redacció

Lesjornadestendran una
durado de tres dies, i en ella
hi participaran professors de
les universitats de Barcelo-

na, Valladolid, Alacant, Tarra-
gona, La Rioja i de les Illes
Balears, i hi estan prevists
set blocs de comunicacions,
a més d'exposicions, taules
rodones, debats i altres acti-
vitats complementàries.

Plàcid Pérez i Miguel
Gual

Precisament una de les
taules rodones sera desti-
nada a les publicacions cen-
tenàries de les Illes. La ciu-

tat de Sóller será estrella con-
vidada al debat, puix que
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Miguel Gual, en aquesta
ocasió, ha preparat un

treball sobre la impremta
de Con Pinoi.

la seva tradició en publica-
cions locals se remunta a més
de cent anys, quan Joan
Marqués posa en marxa
el setmanari "Sóller". Les

generacions futures s'han
preocupat de mantenir
aquesta tradició: "La Voz de

Sóller", "En Xerrim", "Ecos

de Sóller" i, darrerament,
"Esportiu Segler" i "Veu de

Sóller".
Pel que fa a ponències,

hi tenen confirmada la seva
participació el nostre cap de
redacció Plàcid Pérez i
també Miguel Gual,
col.laborador habitual nos-
tre, que presentaran sen-
gles comunicacions relatives
a la publicitat, l'emigració i
la història del setmanari
"Sóller".
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Els donants de san de la comarca es reuneixen a Sóller Jornades d'Estudis Històrics Locals   

4511(e5aWity Núm. 231 100 Ptes.

G.M.

Prop de dues mil persones
es reuniren diumenge a Sóller

en el marc de l'Encontre de
Donants de Sang provinents de
Puigpunyent, Esporles, Valide-
mossa, Bunyola, Palmanyola,
Deià i Fornalutx, acompanyats
pels amfitrions de Sóller.

En aquestes localitats hi ha
més d'un mil.lenar de dona nts

desglossats de la següent
manera:
Bunyola
Valldemossa
Sóller i Port 
Deià
Esporles 
Puigpunyent
Fornalutx

De Puigpunyent no es tenen

dudes.

La diodo

Els actes s'iniciaren a les
12 del migdia amb la cele-

Cicloturisme:
Molta animació

de cara a la
"Baixada a

Sóller"

bració d'una Missa a la Parró-
quia de Sant Bartomeu, ofi-
ciada per Mn. Mateu Tous.
En haver finalitzat un grup musi-
cal de Puigpunyent aterí un
breu recital de peces populars
mallorquines.

Seguidament, entre els
diversos parlaments que ten-
gueren lloc, la batlessa de
Sóller, Isabel Alcover, féu
públic l'acord de Comissió de
Govern segons el qual es cons-
truirá un monument com-
memoratiu dels donants
de sang a la futura rotonda
que s'ubicara al comença-
ment de la carretera de Deià.

Per últim es tributó un meres-
cut homenatge a la sollerica
Adela Oliver, una de les pio-

neres en les campanyes de
donació de sang que enguany

ha de deixar a part aquesttipus

de col.laboració per passar a
altres activitats. També rebe-

El Consell Escolar
i PAPA de
l'institut

repliquen
al PP

ren homenatge totes aquelles
persones que han realitzat un
número important de dona-
cions al llarg deis darrers
anys.

A la sortida del Temple
Parroquial la música d'Aires
Sollerics i Els Valldemossa
amenitzà un dinar popular
amb paella per tothom que s'hi

atracó, inclosos els batles de
la majoria de les poblacions
presents i el Conseller de Sani-

tat Bartomeu Cabrer que
no es volgueren perdre la cele-
bració.

La diada, que no s'havia

celebrat des de l'any 1988,
comptà amb la col.laboració
dels Ajuntaments dels pobles
participants, la casa Coca-
Cola, el Ferrocarril de Sóller,
la Cooperativa Agrícola,
l'Associació Hotelera, La
Caixa, Sa Nostra, la Font des
Teix i Els Valldemossa.

Miguel Jaume
(PP): "La batlessa

no escolta els
nostres regidors"
(Entrevista a planes centrals)
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Notas del Partido  Popular

El PP se interesa por el futuro
de la Estación Naval y el
recrecimiento de playas

El PP pregunta al Gobierno qué motivos ampararían una denegación, en su caso, de petición municipal
de utilización conjunta de la Base Naval.

Molta Palla i Poc Bessó
Es Pagés.

SEMBLA MENTIDA:
* Que els aficionats al futbol han vist que, darre

rament, hi compareix una persona en concret que
mai hi havia anat.

* Que malgrat això sigui estrany, el que no é
estrany és que, sabent qui és que tot Sóller el té
calat, estigui intentant enrevoltar-se a una persona
que també és nova i presideix.

* Que ara que plou no sigui a gust de tots. Ma
llamps els mals vicis.

* Que, a Villafranca, els del PSM hagin fet una
normativa per les mides de les creus del cementiri.
Quines poques feines. Deixau descansar els morts en
pau i que cada un porti la seva creu i com més gros-
so millar.

* Que na Teresa nostra cerqui un bon "novio".
No fa falta que tengui doblers, basta que tengui l'ano-
menada de ric i que li agradi anar al "Saint Ger-
main". Ella és maca i feinera.

* Que n'hi han que no els fa por la feina, si ajeuen
da mu nt.

* Que altres la cerquen pero, amb una escopeta.

* El gran que és la divinitat del bon Jesús.

* Que encara creix i no s'atura per ara.

* Que... Pito, pito cabrito, donde vas tu tan boni-
to a la 	  Pim pom fuera.

DOMENICO
TRATTORIA
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La importante decisión en el
momento del voto, de elegir un
partido con representación, en
la Cámara de Diputados, queda
de relieve patentizada y demos-
trada, con las preguntas que for-
muló nuestro Diputado electo,
Sr.Francisco Gilet, en las
pasadas fechas, y por requeri-
miento de la junta del PP de Sóller,
ha formulado las preguntas al
Gobierno para que se nos faci-
lite una contestación coherente
y por escrito, de unos casos que
interesan muchísimo al pueblo
de Sóller, como son la Base
Naval, Estado y Recrecimiento
de las playas, del Puerto de Sóller.
Adjuntamos con la presente, las
preguntas para que tengan los
lectores la oportunidad de com-
probar la copia literal de las pre-
guntas al Congreso.

La Base Naval

La Base Naval, situada en el

Puerto de Sóller (Mallorca), viene
siendo destinada a usos exclu-
sivamente militares, empe-
ro el interés general de una uti-
lización conjunta, civil y militar,
reiteradamente expuesto por
parte de la Corporación Muni-
cipal. Ante ello, el Diputado fir-
mante, haciéndose eco del sen-
tir popular, solicita del Ministe-
rio de Defensa, respuesta escri-
ta a las cuestiones siguientes:

1.- ¿Cuáles son las razones
de carácter estratégico que ampa-
ran la continuidad del actual uso
exclusivo de la Base Naval del
Puerto de Sóller, Mallorca?

2.- ¿Existe alguna previsión,
plan o proyecto de ampliación
de dicha Base Naval en un futu-
ro inmediato?

3.- ¿Qué motivos ampararí-
an una denegación, en su caso,
de petición municipal de utili-

zación conjunta de la repetida
Base?

Recrecimiento de playas

Atendida cierta preocupa-
ción dentro de la ciudadanía de
Sóller y su Puerto, Mallorca, en
relación al estado general
de sus playas, el Diputado
firmante solicita del Ministerio de
Obras Públicas y Transportes
respuesta escrita a las siguien-
tes cuestiones:

1.-¿Existe algún plan o pro-
yecto en el Ministerio, que pre-
vea el recrecimiento de las pla-
yas del Puerto de Sóller (Mallor-
ca)?

2.- En caso afirmativo, ¿cuál
es su específica ubicación, impor-
te de/a inversión y plazo de eje-
cución?

Partido Popular de Sóller
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Contundent
resposta

del Consell
Escolar de
l'Institut

El Consell Escolar de l'Ins-
titut d'Educació Secundaria
de Sóller en la reunió cele-
brada el dia 20 d'octubre
de 1993, arran de les decla-
racions del Partit Popular
aparegudes en aquest Set-
manari, acordó emetre el
següent comunicat:

Tenim altres feines a fer
que no haver de respondre
a calúmnies en funció
d'enquestes de dubtosa cre-
dibilitat. La nostra tasca prin-
cipal és resoldre Droblemes
de carácter acacémic i tre-
ballar per l'educació dels
¡oyes de Sóller.

Exigim una rectificació
pública en relació a les afir-
macions que s'han fet o es
prendran les accions judicials
pertinents.

No entrarem en cap més
polémica d'aquest tipus.

Calle Luna,12 • Sóller

Mallorca • Te1.63-04-47
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Urbanización Atalaya
Port de Sóller - Tel.: 634144

El tema que ens ocupa
aquesta setmana són les
divergències municipals
entre grups polítics, fins
i tot d'aquells que es
pensen fer-ho tot bé.

Resulta patètic que
ocorrin fets com el que
exposarem ara i que no
fan més que distorsio-
nar les creences de sem-
pre. Uns tòpics que
nosaltres, pobres
il.lusos, ens havíem cre-
gut, fins al dia d'avui.
De tata la vida ens
havien predicat que la
premsa era el quart
poder. Que es servia de
tot i de tots. Que coma n-
dava i feia el que volia.
Ara resulta que les coses
han canviat, o es pre-
tén que no sigui així.
Anem a analitzar-ho:

Fa pocs dies, un poli-
tic solleric manifestava
a Veu de Sóller dis-
crepàncies entre la
majoria governant. Es
ben evident que aques-
tes declaracions foren
utilitzades per pressio-
nar a cenes persones de
la mateixa majoria, i
aconse?uir alguna cosa
que desitjava, no sabem
ben bé qué.

Ara, aquesta setma-

na passada, realitzà-
rem l'entrevista que ofe-
rim a planes centrals;
una entrevista dirigida
al President del Partit
Popular de Sóller. El Pre-
sident local del PP mani-
festó les seves opinions
en relació a tot alió que
Ii plantejàrem. Hores
després, els espavilats
de torn pregonaven que
tenien còpies de les cin-
tes que s'havien enre-
gistrat; d'altres deien
que les havien escoltat;
d'altres que els entre-
vistadors eren de tal o
qual partit i per això
havien donat les cintes
als adversaris polítics.
Concretament un dels
polítics -pobret d'ell-,
assegurava haver escol-
tat la cinta, i manifes-
tava no fiar-se de ningú,
ni molt manco dels que
treballen a la premsa.

Qui no es fia no és de
fiar i, per tant, nosaltres
no ens fiam d'ell perquè
diu mentides. Ni ell ni
ningú ha escoltat aques-
ta gravació i, qui no ho
cregui així, que tregui
la cinta i callarem.

La qüestió de tot
aquest embolic no és el
contingut de la cinta, ni
el valor de l'entrevista,
ni el possible grau de
validesa de les opinions
de l'entrevistat. El més
preocupant és que s'ha
intentat aprofitar el
tema per despistar al
contrari i aconseguir
d'aquesta manera el
propòsit desitjat utilit-
zant, com sempre, les
pressions.

Quasi mai no ha inte-
ressat el valor de la
notícia. A Sóller, com a
molts d'altres indrets, ha
interessat més desviar
l'atenció i posar-se en
contra de l'autor. S'ha
culpat a aquel l que ha
signat un article o una
entrevista, sense tenir-
ne ell cap culpa del que
succeïa, i s'ha deixat de
banda qui ho diu o qué
diu, i qui o quina és la
veritat o la raó. L'entre-
vistador sois ha escrit el
que sapo el que ha vist.
Els que produeixen la
notícia són els demés.
El que escriu no hi juga
ni és notícia, sols és un

espectador. Perol) no es
vol indagar si el contin-
gut és real o no, si és
veritat o no. Importa
més la identitat del que
escriu per cruxificar-lo
o, com es diu en termes
periodístics, per "matar
al pregonero": "El peri-
llós és el periodista. No
el podem deixar medrar.
Hem d'anar contra ell".

Senyors, els qui escri-
vim notícies no ens bara-
Ilam amb ningú, ni
volem urbanitzar, ni dei-
xar d'urbanitzar, ni
comandar, ni pintar-la,
ni res de tot amó. Tam-
poc no som culpables de
9ue el nostre poble, polí-
ticament, no funciona ni
hagi funcionat des de fa
molts d'anys. Els que es
barallen i mostren el
Ilautó cada dia són els
altres, els polítics. Nasal-
tres sols feim de nota-
ris i escrivim el que suc-
ceeix i res més. La ima-
ginació ¡les bu botes les
posen els que no tenen
la consciència tranquilla
i necessiten desviar
l'atenció de la crítica als
seus actes. Uns actes
molt discutibles perquè,
per no fer, ni tan sols
actuen.

El redactor de la noticia o matar
el pregoner

L'Associació de Pares de l'Institut a
Miguel Jaume i al Partido Popular
L'A.P.A. de l'Institut

d'Ensenyança Secundaria
"GUILLEM COLOM CASAS-
NOVAS" de Sóller, interes-
sada de que es tengui una
informació verídica sobre el
Centre on assisteixen a clas-
se els nostres fills, vol pun-
tualitzar el següent, en rela-
ció als escrits apareguts als
Setmanaris "VEU DE
SOLLER" i "SOLLER", els
dies 15 i 16 d'octubre res-
pectivament, i signats per
Miguel Jaume i Partido Popu-
lar:

1r.- El nombre d'alumnes
presentats a les proves de
la Selectivitat el mes de juny
foren 32, dels quals n'apro-
varen 25, un 78 %; l'Insti-
tut de Sóller va ésser el 25é
sobre 64 centres, i el mes
de setembre es presentaren

13 alumnes, dels quals
n'aprovaren 9, un 69%; fou
el 30é sobre 46 centres.
Aquestes xifres són les ver-
taderes, les coordina la Uni-
versitat de Palma, que les
remet a la Delegació Pro-
vincial del Ministeri d'Edu-
cació i Ciéncia, i al mateix
Institut, a qualsevol lloc dels
anomenats es poden dirigir
per comprovar-les.

2n.-Creim Sr. Jaume i Sen-
yors del Partido Popular,
que vostès saben que la
Comunitat Educativa dels
Centres Escolars está inte-
grada per:

La Direcció del Centre.
Claustre de Professors.
Pares d'Alumnes.
Alumnes.
Representant Municipal.
Personal no docent, i que

totes les persones que for-
men part del col.lectiu jun-
ten els esforços perquè el
Centre funcioni el millor pos-
sible, els hi podem assegu-
rar que a tots ens interessa
que sigui així.

3r.- Referent al Professo-
rat, no és la primera vega-
da que manifestam públi-
cament el nostre recolzament
i reconeixement per la seva
disponibilitat, dedicació i
professionalitat, sempre atent
a les necessitats i realitats
del Centre, sient la mateixa
A.P.A. la més crítica, si cal
pronunciar-nos en aquest
sentit.

4t.- L'A.P.A. respecta pro-
fundament totes les opinions
dels alumnes, però entén que
el sondeig que vostés han
realitzat no transmet el sen-

tit de l'alumnat i molt menys
de la Comunitat Educativa.
Perquè una enquesta sigui
fiable i veritable, tengui cre-
dibilitat i doni a conèixer el
que pensi o opini un col.lec-
tiu, sigui el que sigui, hi ha
unes normes i eixos a seguir,
que creiem que vostés, Sr.
Jaume i del Partido Popular,
no han tingut en compte.

Per últim, totes les per-
sones o grups sigui de la
casta que sigui, mereixen el
nostre respecte, però quan
intenten confondre a l'opi-
nió pública amb informa-
cions que no s'ajusten a la
realitat es desqualifiquen
per si soles.

A.P.A. de l'I.E.S.
"Guillem Colom

Casasnovas"
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Cultura
humanitzadora

El sentit llatí del terme "cultura" l'ha
recollit la D.U. dels Drets Humans per
a defensar que tothom té el dret a con-
rar el seu esperit. La cultura, que molts
de segles sols fou aristocràtica, és ara
sortosament pera tota persona, sense
distinció de cap casta.

El sentit etnològic del terme és molt
més ¡ove i , dissortadament, Iluny de ser
conegut, valorat i treballat per a tots,
compta amb molts de detractors.

Llengua, costums, tècniques i
valors són quatre dels principals ele-
ments que conformen aquest conradís
on una persona, amb les altres, pot anar
fent-se.

Un sentit i altre de cultura són només,
en la mesura que humanitzen. I, avui,
costums i tècniques que no afa-
voreixen ni fabriquen valors, a
la força, deshumanitzen.

I podem parlar del món i la bolla,
del cel, dels vius i deis morts. Es igual.
Però no podrem mai desatendre quina
casta de cultura feim o deixam que es
faci.

L'home ha de ser la mesura de tot. I
ja és ben vell, això!

Llorenç Lladó Calafat

OFERTA TERCERA EDAD
SALIDA ESPECIAL DESDE PALMA

DEL 5 AL 13 NOVIEMBRE

PTO. DE LA (1.1
05 NOV PMI -TFS f	 SPP-855 21 00-23 10 HRS
13NOV TFS -PMI + SPP-856 19 00-23 10 HRS

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

CALLE BAUZA, NI2 9
TEL. 63 33 50

TELEFAX 63 32 12
07100 SOLLER

MALLORCA - ESPAÑA
TITULO A BAL 195

VIAJES

SA

a partir del 30 d'c,<: tul:›re.

Vine, la nostra festa
de formes i colors t'agradara,'

Veu d'església  Veu de Glossa                

I el seu Director,
tot ben enllestit
es ¡luí de ben de veres;
prengueren un gran director
d'una coral ja veterana.

Al final de l'actuació
els assistents, més de tres-cents i pico,
molts d'aplaudiments els feren
i no se'n podien avenir
que aquest grupet,
tan bé hagués contat.

I que per molts d'anys
duri aquest Cor,
perqué l'associació de la Tercera Edat
segueix i seguirá sempre
amb l'ajuda de Déu
i la col.laboració de tots,
els més grans, els joves i els nins.

Joan Seguí

Sa Tercera Edat de Sóller,
ja té un bon cor
de desset dones i tres hornos;
tots ja tenen els seus anys,
però encara tenen delit
de cantar i fer solos
a qualsevol teatre.

El dia d'es festival,
un diumenge desset d'octubre
del noranta-tres,
al teatre Defensora
cantaren cinc cançons,
mallorquines i catalanes.

No fallaren a cap nota
i cantaren a to,
cantadors professionals
pares queren.

Y-AMA'
- - KVe - - g:7-"oz~v7

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

PIZZAS PARA LLEVAR

Coverbos per la Coral
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Toni Falet

No dic que es Govern Balear
sigui, ni faci, es mussol;
lo que voleu fer no té consol,
amb so carretera de Dejó.

Només tenc una camisa
de quan ma more em va fer;
no sóc arquitecte, ni enginyer
i es desbarat que voleu fer,
no té cara ni fesomia.

Amb sa carretera eixamplada
a qualque lloc han d'omplir;
quan més voltes té es jardí
a la gent més Ii agrada.

I a Sóller, que és un jardí,
mos voleu fer sa pardalada;
una cosa tan estimada
l'arribareu a destruir.

Si eixamplau ses voreres
hi ha lloc abastament;
si voleu posar tan de ciment
posau-lo-vos a ses costelles.

Lo que voleu fer és porqueria:
formigó per tots es vents.
Cada dia teniu menys creTents,
tant Govern com Alcaldía.

No volem terraplens, ni formigó;
donau feina a n'es margers
que només volem pes progrés
una bona comunicació.

Molts es pensen ser senyors
i no en duen ni sa camiseta,
que per viure esquena dreta
crec farien sa punyeta
an el Crist Totpoderós.

Això será com es forat:
quina valenta endamesa!
En tenim sa mesura plena
i que Déu ajud a s'enganat.

Si bé mos vol es Govern Balear
que posi a Deià una barrera;
que vengui a peu o amb somera,
es que ens vulgui visitar.

Veu de Glossa

Es
cementeni

Miguel Perelló

És es darrer habitatge

on tots hem d'acabar.

Des de so naixença ençà

mos tenim que agombolar

que tota so Iluita es fa,

per acabar aquí es viatge.

Tant si és pobre, com si és ric

Bisbe, Papa o General,

ni ses finques, ni es cabdals,

mos Iliberen d'aquest ¡bit:

més o menys enllestit,

aquí descansam tots en pau.

Tota sa vida passam,

cercant honors i riqueses,

fent mals i endameses

i a n'es dèbils trepitjant;

es dubtes acumulant,

forjant immenses riqueses.

Sense voler ni pensar,

que quan s'hora és arribada

mos duran a so morada

d'on no se'n pot tornar;

i aquí se sol acabar

s'ambició desmesurada.

Veu de glossa 

Quan més voltes
té es ¡ardí

Punt de vista del PSOE 

És necessari
aprovar el
PGOU per

sortir de la crisi
Quan s'aprovà la revisió del

PGOU, i la conseqüent impor-
tant despesa económica, hi havia
un motiu específic que ho justi-
ficás: la necessitat de planifi-
car el desenvolupament de
Sóller i possibilitar el gene-
rar recursos que permetrien
dotar a la nostra ciutat de la sufi-
cient infraestructura que facilitás
el seu creixement i la sortida de
la greu crisi económica que está
patint Sóller.

A hores d'ara ¡a s'ha arribat
al límit de la desesperació i
l'actual majoria de l'ajuntament
PPUM está ofegant del tot la ¡a
pobra economia local.

Les forces socials de Sóller hem
d'exigir al PPUM que aprovi ¡a
el PGOU que permeti canalit-
zar la inversió i eviti la fuita
del capital solleric i foras-
ter cap a altres pobles on
els ajuntaments no dificulten el
treball diari i no posen tantes
pegues.

Cada dia que es retrassa
l'aprovació del PGOU, Sóller és
més pobra i arribarem al dia que
no podrem recuperar el temps
perdut.

Hem d'exigir al PPUM que ¡us-
tifiqui haver gastat aquests 22
milions.

Perquè estam convençuts que
el nou PGOU ens ha d'aportar:

millor gestió a l'Ajuntament,
infraestructures i recursos d'entra-
da de capital, i solució a bona
part de la crisi económica que
pateixen les empreses de Sóller.

Circulació caótica

Al darrer plenari presentàrem
una moció denunciant la circu-
lació caótica a la nostra ciutat,
com una mostra més de la ges-
tió del PPUM: no fer ni deixar
de fer. Fins al punt de que no
ens deixen circular pels
carrers.

Aquest abandonament al qual
¡a ens tenen massa acostumats,
deixant aparcar sobre les vore-
res, circular motos i bicicletes en
sentit contrari, excés de renous
i velocitat, no usar el casc ni res-
pectar les mínimes normes de cir-
culació, carrers plens de clots i
de pols, sense clavegueram pels
dies de pluja: accessos impossi-
bles a la carretera nova que es
solucionarien amb rotondes
(Cetre, Deià i Monument),...

En definitiva, un caos que difi-
culta enormement circular
per Sóller.

Ja és ben hora que el PPUM
posi ordre. Seguirem insistint pel
bé de tots.

Agrupació Socialista
de Sóller. PSOE 

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

	
5

AJUNTAMENT DE SÓLLER

RECAPTACIÓ

La Tresorera d'aquest Ajuntament i cap de serveis de Recaptació MI Paz Morell Serra:
FA SABER: Que una vegada subsanades les dificultats en la recaptació municipal, aquesta s'ajornará fins el dia 23 de desembre de 1993,

estant exposats al cobrament, en període voluntari, els rebuts d'aquest any corresponents als Tributs Municipals següents:

1.-Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana.

2.-Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Rústica. Així mateix estaran al cobrament els rebuts de la Seguretat Social  Agrària.

3.-Taxa de la recollida domiciliària de FEMS, corresponent al segon semestre de 1993.

Si després de les dates anteriors no s'ha fet efectiu el deute tributari,  s'expedirà conseqüentment el títol que durà aparellada execució i s'ini-

ciarà el procediment de constrenyiment. El recàrrec será del 20 per cent de l'Import del deute.
Les oficines de recaptació situades en el primer pis d'aquestes Cases Consistorials, restaran obertes al públic els dies laborals, excepte el

dissabtes, des de les 930 hores fins a les 1330 hores.
ES RECORDA QUE PER A LA SEVA COMODITAT, ELS REBUTS PODEN DOMICILIAR-SE A QUALSEVOL ENTITAT  BANCÀRIA.

NOTA: AMB MOTIU DE LA MECANITZACIÓ ES FA NECESSARI QUE ES DUGUI EL DARRER REBUT PAGAT, PER AIXÍ PODER LOCA-
LITZAR EL NOU AMB MAJOR RAPIDESA, I EVITAR POSSIBLES ERRORS.

Sóller, 21 d'octubre de 1993

La Tresorera, Vist-i-plau
La Ba sa,

Signíisabet Alcover Rotger

ANUNCI DE COBRAMENT



Organitzat un
curs de
socorrisme en
alta muntanya

G.M.

Per aquest llarg cap de setma-
na está prevista la realització d'un
curs de socorrisme en alta muntan-
ya adreçat a aquelles persones que
participen habitualment als rescats
massa frequents a la nostra zona.

El curset, organitzat per la Creu
Roja, comptarà amb la presencia
d'especialistes venguts des de la
península que aportaran els seus
coneixements i les darreres inno-
vacions en les tècniques muntan-
yenques apreses recentment a un
congrés celebrat a l'estranger i que
comptà amb ponències realitzades
per especialistes de tota Europa.

Noves places per cobrir
mitjançant oposició a la
Policia Nacional

Redacció

La Direcció General de la
Policia ha convocatoposicions
per cobrir 1.200 places de
policia (escala Básica) i 60
d'inspector de policia (esca-
la Executiva).

Per presentar-se es dema-
na: ser espanyol, tenir més de
18 anys i, una serie de titula-
cions prèvies (Graduat Esco-
lar, Formació Professional de
primer grau o equivalent per
l'escala básica; per inspector

es demana Enginyer Tècnic,
Arquitecte tècnic, diplomat uni-
versitari, formació de primer
grau, equivalent o superior).

Aquestes oposicions foren
publicades al BOE número
235, de dia 1 d'octubre
d'aquest mateix any; les instàn-
cies es poden recollir a les ofi-
cines de la Jefatura Supe-
rior de Policia de Palma,
el plaç límit per inscriurer-se
acaba dia 15 de novembre,
per demanar informació hi ha
temps fins dia 5 de novembre.
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Dos moneiatos disforjos

Creu Roja

Sanca. 

Un incendi calcina una
porxada plena de llenya

L'extinció de les flamarades es
perllongà per espai de dues hores
però no s'aconseguí salvar res.

Al lloc del sinistre es trobaren
indicis que fan sospitar que el foc
podria ser provocat.

La família afectada Bestard
Borrás vol agrair des d'aquestes
línies l'actuació del personal de
bombers, policia municipal i
guardia civil, per l'ajuda pres-
tada i el servei realitzat arrel de
l'incendi.

AIGJORN 

k

lENDA«JORN

 JOVEN

ni s

PRET A PORTER

Especialidad en tallas gran&s

tos disfor¡os és Pere Rojo, que
ha aconseguit surar-los al seu
hort de Son Puco. Qualcú insi-
nuó que se'n podrien fer bons
bunyols... i n'hi hauria per con-
vidar tot l'Horta. Enhorabona,
Pere!

Protecció Civil

El PSM es mostra
preocupat pel mal
estat deis torrents

A través d'una pregunta dirigida a la batlessa, el
grup municipal del PSM mostró la seva preocupació pel
mal estat dels torrents, eixugadors i amara-
dors del terme municipal, i sol.licità que es realitzin
les gestions necessàries per netejar-los, "a fi d'evitar
possibles inundacions en cas de gota freda". El PSM
assenyalà que encara estam en perill potencial perqué
es pot produir un dels temuts temporals de tardor i els
torrents encara no s'han netejat.

No hi ha resposta

La batlessa contestó que havia enviat dues instán-
cies al Servei d'Obres Hidràuliques i encara no havia
rebut cap resposta. Isabel Alcover informó al Ple
que tenia preparada una nova sol.licitud on inclourà
fotografies dels indrets més perillosos, i  assegurà que
insistiria per altres medis fins aconseguir que netegin
els torrents.

Redacció

Un no s'imagina la pacien-
cia que ha de tenir el pagès per
arrabassar, sense rompre'ls, dos
moneiatos com els que es veuen
a la fotografia, captada al BarG.M.

Sobre les 10'30 h. de dimarts
Policia Local i bombers es des-
plaçaren a la carretera de For-
nalutx, ¡a que s'havia rebut avis
d'incendi, comprovant que una
porxada estibada de llen-
ya s'estava cremant.

Els efectius desplaçats acon-
seguiren retirar del lloc uns .500
litres de gas-oil evitant que també
es pegassin foc.

Bera de l'Horta. Gairebé s'hi
passà tot el matí del diumenge!
El més Ilarg mesura un metre i
vint-i-tres centímetres, i el rodó
pesa tres quilos i un quart. Tot
un récord.

El con rador dels dos moneia-

OPEL
CM TALLER PAU I MARCE, C.B.

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

NUEVO OPEL

¡MI COCIIE!



Miguel Ferrà presenta el
'libre "L'ahir i l'avui de la
cuina mallorquina"

Miguel Ferra dona algunes de les receptes més interessants de la cuina mallorquina
d'altre temps.

El Foment de Cultura de la Dona
inició el passat dissabte el curs d'acti-
vitats de la temporada 93/94, amb
la presentació del llibre de Miguel
Ferra Martorell "L'ahir i l'avui de
la cuino mallorquina".

Amb una sala ben plena de públic,
Miguel Ferró dedicó la major part de
la seva conferència a fer una descripció
detallada de l'evolució de la cuino a
Mallorca, des dels temps prehistòrics
fins al segle XIX. Ferró es detingué a

llegir vàries gloses al.lusives al tema,
i done] igualment algunes de les recep-
tes de salses i aguiats més interessants,
fent una aturada especial a acuells que
tenen una relació directa ama Sóller i
amb l'emigració.

Bunyols

Dimarts d'aquesta setmana, conti-
nuant la iniciativa de conservar els cos-
tums populars, el Foment organitzà i
preparó una bunyolada acompanya-
da de refrescs i de vi dolç al seu local
social del Casal de Cultura.

SucceYt 

Detingut un lladre
Redacció

El passat dimecres, dia 27, la Policia Local va agafar un jove, A.H.R.
de 22 anys (natural de Maó i veí de Palma), que havia robat dins un
cotxe i n'havia forçat d'altres. Els fets s'iniciaren quan devers les 15'30
hores, la Policia fou alertada de la presència d'un sospitós forçant
cotxes per la zona coneguda com es Celler. Aquesta feu una batuda
(amb les armes descarregades) i un senyor denunció que li havien rom-
put un vidre del cotxe i Ii havien robat la cartera on portava tota la
seva documentació i diners; tothom coincidí amb la descripció de
l'individu que, damunt les 16,30 hores fou trobat a la plaça, on fou atu-
rat i entregat a la Guardia Civil, que també l'estava cercant,  perquè rea-

litzés les oportunes diligències.

FOU

Campany. de
tdermadateina

011A 0.1111.11A1

Vos ofereix un extens assortit en:
sabates, esportives i botes de muntanya

CENTRE ALA D'OR 
Dr. CARLOS SERRANO

NEUROLOGO
Próximas consultas días 8 y 11 de octubre

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

CUC5	 CKrALA 19 11:1 A 1AKI1Jr1 . 1z;

11 19 1-9 4-)4

CURSOS PER A NO-CATALANOPARLANTS

CURSOS PER A CATALANOPARLANTS

Inici dels cursos: 10 de novembre a les 20'30

OBERTA LA INSCRIPCIÓ EN L'OFICINA D'INFORMACIÓ 1 TURISAIL

fruJURTAMENT DE SOLLER

HORAR1: DE 9'30 A 13'30h.

Un ambient diferent
Galeria MI

C/ Isabel 11, 23 - Telf. 63 40 31 - Sóller

OPOSICIONS A
L'ADMINISTRACIÓ

DE JUSTICIA

Imminent
convocatòria

-OFICIAL: 476 Places

- Auxiliars: 1.508 Places

- Agents: 970 Places

Telf. 63 42 30 i 63 01 10
(tardes i nits)
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Política	 Foment de Cultura de la Dona

El PP abandona el
Ple abans de les
preguntes de l'oposició

Amb un gest que els grups de
l'oposició ha qualificatcom a "clara
manifestació de les discrepóncies
del PP amb UM i especialment amb
la batlessa", els tres regidors del
PP, Bartomeu Darder, Bernat
Cabot i Francesc Cañellas aban-
donaren la sala magna on s'esta-
va celebrant el Ple ordinari del mes
d'octubre, abans de ser llegides les
preguntes que l'oposició formula-
va a l'equip de govern.

La fuita del PP es produí després
de l'enfrontament dialèctic entre el
portaveu del PSOE, Ramon
Socias, i l'Independent Bartomeu
Colom. En un debat relatiu a la
futura revisió del PGOU, Colom
afirma que el regidor Joaquim
Alcover, absent de la sala, "el posa-
va a parir" per tots els bars del poble.
Ramon Socias li replicó que si Alco-

ver feia mítins als bars, ell no era
manco i els feia enmig de Plaça, i
l'acusa de no haver sabut separar
la política de l'amistat personal:
"Avui mateix-li digué, abans d'entrar
al Ple t'he saludat i tu tan sols no
has tengutcollons de contestar-me".
El PP aprofita la pausa que es pro-
duí a continuació per abandonar
la sala.

Discrepàncies i por

El PSOE manifestó posterior-
ment que "el motiu real de la fuita
del PP no ha estat que les meves
paraules hagin ferit les seves fines
orelles, sinó una clara mostra de la
discrepància i les dissensions inter-
nes que minen el pacte de govern
UM-PP-CDS-Independents" i també
"el pànic que tenen els regidors del
PP a contestar les preguntes que els
formula l'oposició".



Miguel Jaume: "La batlessa té una política ambigua i, a vegades,
ni tan sols compte amb l'opinió del PP de cara a les decisions que

pren la codició peró, així i tot, l'equip de govern funciona."

Ajudes del Govern Ba ,ar al poble de Sóller
Per donar forca a les seves manifestacions, Miguel Jaume

proporcionó a Veu de Sóller una relució d'ajudes atorgades o
promeses pel Govern Balear, expressades en milions de pes-
setes, que ascendeix en total a 1.162 milions:

10.000.000: Vestuaris del Camp de Futbol.

22.000.000: Asfaltats de carrers a Sóller, alPort i a Es
Puig.

7.000.000: Escaló del Mercat.

18.000.000: Col.lector d'aigües brutes Alqueria del
Comte-Ca les Animes.

25.000.000: Depuradora per a les tafones (a través
IBASAN).

7.000.000: Asfaltat del camí de Biniaraix.

3.800.000: Asfaltat del camí Vell del Port.

4.000.000: Recuperació de l'asfaltat de la Costa den
Lloren.

000.000: Asfaltat del camí de les Argiles.

5.000.000: Ampliació del Centre de Salut.

Concedits per executar els pròxims mesos

)0.000.000: Millora de la carretera Sóller-Deià.

3.000.000: Subrogació del préstec de la Depuradora
(IBASAN).

000.000:	 Asfaltat del comí de Ses Tres Creus.

Concedits per executar en un futur pròxim

10.000.000: Vial d'entrada a Sóller des del Convent al
Ferrocarril.

50.000.000: Segon accés al Port per Son Llempaies.

11.000.000: Renovació del clavagueram del casc antic
de Sóller.

"L'Institut no funciona
així com toca"

P.- Respecte al tema
dels comunicats de
premsa i concretament
a les greus acusacions
de que els professors jut-
gen als alumnes per la
seva ideologia política,
hi ha qualque cosa a
afegir?

R.- Això no és una acu-
sació sinó que és una reali-
tat. Nosaltres, després de que
una alumna ens donás una
informació, posàrem en

Andreu Pons, seguim pen-
sant que ell hauria de donar
Ilum i no fum, i, per altra
banda, demanam disculpes
a les altres persones men-
cionades en aquella carta,
reconeixent que ens vàrem
equivocar barrejant fets que
no venien a compte.

"Jaume Fullana s'ha
portat molt bé amb
l'Ajuntament"

P.- Qué en pensa el
PP sobre el tema de
l'ex-recaptador muni-
cipal Jaume Fullana?

Miguel Jaume: "És veritat que s'altre dia ens vàrem
aixecar del Ple de l'Ajuntament, i vàrem rompre el diàleg,

però això no va ser més que el fruit de la tensió pels
temes plantejats".

marxa una serie de mesures
per trabar Ilum en tot aquest
assumpte. 1 així vàrem con-
feccionar no una enquesta,
sinó un sondeig, per saber
quina era l'opinió dels alum-
nes. Nosaltres tenim un total
de 10 enquestes contestades,
peró en varen respondre
més. El que passa és que no
donaren el seu nom per la
por a possibles represàlies
dels professors. A més a
més, el fet de que l'Institut
no funciona així com toca,
és que l'Associació de Pares
ha formulat, per quatre vega-
des, una petició al Ministe-
ri, pequé traslladi una pro-
fessora a un altre centre. Qui
vulgui saber més coses es pot
posar en contacte amb nosal-
tres i Ii donarem informació
més detallada. En quant a
la carta adreçada al regidor

R.- Nosaltres pensam que
aquest senyor es mereixia un
altre tracte. Es un senyor que
se l'han escoltat poc. Esta-
va prop de la jubilació i, tal
volta, hagués pogut quedar.
Tota persona té uns drets labo-
rals i a ningú Ii agrada que
els posin en dubte i, molts
menys, que per decret algú
et pugui treure de la feina.
Es cert que el contracte amb
aquest senyor costava molts
de doblers a l'Ajuntament i
alguna cosa s'havia de fer,
però no així com es va fer.
L'Ajuntament es va tancar a
les negociacions i poc des-
prés de la sentència va haver
de parlar amb el!. Aquest sen-
yor s'ha portat molt bé amb
l'Ajuntament, perquè ha
rebaixat molt la quantia que
li tocaya per sentència judi-
cial.
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iquei Jaume (PP): "Estam en nans t.. un Litle que, 	 iquei Jaume (PP): "Per treure dL lers Púnica co.
alue sa#0% fer la batlessell és pujar Pic ;mposts"les darreres eleccions generals, sols va trPure 7R vvOtS"

Avui, el Partit Popular és notícia degut a les molt 1
setmanes, s'estan canalitzant en forma de comunic
1 8, fruit del gens despreciable parer que pugui ter
la formació sollerica per demanar-li comptes de la

greus i poc afortunades afirmacions -no insinua
president d ,

Avui, que tothom parla de que som víctimes dels pa
Avui, que a la nostra vall sols ens interessa avortar
tot el que diu el "nostre" partit. Avui, com ahir i pos
de miseries" víctimes dels partits polítics, mentres q

poc més clar, on la veritat está per damunt de les ver
de la col.lectivitat de forma tan correcta i de comú
perquè tenen molt clar que la comunitat está per darr
ha parlat i , sens dubte, com tots els altres: fent polític

clar que la veritat, per desgràcia, és un mirall tren(

Salvador

La dinámica per donar cos
i un perfil clar a les decla-
racions den Miguel Jaume
fou l'entrevista. Les qües-
tions plantejades foren cia-
res i les respostes, per igual,
també. El contingut de la
mateixa és el següent:

"La batlessa pren
decissions
absolutistes"

Pregunta.- Miguel
Jaume: funciona la coa-
lició PP-UM després dels
comunicats de prensa
signats pel PP i que
nosaltres sabem, de ben
segur, que no són com-
partits per UM?

Resposta.- La bat/es-
sa ha de tenir clar que sols
és un membre, un petita
part de tota una coalició. La
seva feina és la d'orques-
trar les diferents parts d'un
equip de govern format per
petites minories. La bat/es-
sa ha pres decisions, darre-
rament, de les quals nosal-
tres no hem dit res fins ara.
Crec que el PP ha tingut i té
un comportament exemplar
dins la dinámica de gover-
nar aquest poble. La bat/es-
sa no té una majoria abso-
luta però pren decisions
absolutistes sense tenir en
compte el seu paper en la
governabilitat del poble.
Ella ha assumit responsabi-
litats sense pensar que cada
persona té unes limitacions.
La feina de voler-ho fer tot
quasi mai surt bé: per això,
hi ha els regidors i les seves
árees d'acció... I dit tot aixó
he d'afegir que l'Ajunta-
ment funciona bé.

P.- La ruptura, a nivell
regional, dels partits
PP i UM és una realitat.
S'ha reflexat, aquesta,
en el nostre poble?

R.- No. Nosaltres ferem
tot el possible perquè aques-
ta empresa tan difícil que és
dur el poble endavant pugui
arribar a bon port. S'han fet
molts de comentaris nega-
tius envers el PP pero, així i
tot, seguirem en el nostre 'loc.
La batlessa, no fa molt, no
va estar gens encertada
quan era l'hora de donar
bones explicacions de per
qué el meu company, Bar-
tomeu Darder, no havia

pogut resoldre el tema de les
expropiacions de la carre-
tera Sóller-Deià. Ella té dedi-
cació exclusiva i en Darder
no. La batlessa hagués pogut
llimar diferencies entre els
veffis i la gestió de l'Ajun-
tament, però no. Es va lle-
var les puces de damunt i
en Darder va haver d'assu-
mir totes les responsabilitats.
Això no s'ha de fer a un com-
pany de coalició. Les diferen-
cies s'han de resoldre en reu-
nió i no en ,comentaris de
passadís. Es veritat que
s'altre dia ens várem aixe-
car, en el ple de l'Ajunta-
ment, i várem rompre el d'id-
leg, però tot això no va .ser
més que fruit de la tensió pels
temes plantejats. Per damunt
de tot això el pacte funcio-
na perquè no queda més
remei... el poble necessita
bones gestions i el PP vol
posar fre a la mala imaige

que tenen les Cases de la
Vila... Això ha de funcionar
a pesar dels interessos par-
tidistes que hi ha en joc.

"Tots els Ajuntaments
reben el mateix
tracte"

P.- A Sóller hi ha un
govern PP-UM i, segons
tenim entès, havien de
venir molts de milions
després de la moció de
censura al Batle des
PSM. Quan vendran
aquests milions, quan
nosaltres sabem que
els darrers 60 milions
que havien de venir del
govern Balear vendran,
en petites dosis, els pro-
pers deu anys?

R.- El govern Balear no
fa parts i quarts a l'hora de
repartir les tan necessitades

ortes declaracions que, al llarg de les darreres
le prensa. El dilluns de la setmana passada, dia
PP, Veu de Sóller, es va apropar al president de

na importància i trascendéncia d'algunes de les
-5- que signava ell com a màxim responsable i
a Sóller.

Dolítics i que tots anam al concert del seu capritx.
e fan els "altres" perquè així posam fe i es pot fer
ment com demá, Sóller será el mateix: "Un teatre
le ben segur, hi ha altres pobles que ho tenen un
;, uns pobles on fan feina i gestionen els interessos
que ni tan sols saben el nom dels seus governants,
de la individualitat i els interessos partidistes. El PP
; a dir, fent versió, perquè possiblement no fenguin

tothom es reflexa en el bocí que més II convé.

Segons Miguel Jaume: "L'Institut no funciona i, prova d'això, són

es quatre peticione, adreçades al Ministeri d'Educació, per part de
'APA, per traslladar una professora que ha provocat als alumnes

un greu repudi envers l'estudi."

"Les opinions del PP
mai no són
escoltades"

P.- A Sóller, des de que
tenim democracia, sem-
pre ha governat la
dreta. Perquè sempre
han anat malament, els
governs de dreta, a
l'Ajuntament de Sóller?

R.- Això no és veritat. A
Sóller sempre ha governat uns
tipus de formació política molt
semblant a UM. El PP mai ha
tengut l'oportunitat de tenir
un batle; en canvi, gràcies
als vots del PP, hi ha pogut
haver batles d'UM. La diferen-
cia entre un batle d'UM i un
del PP és que el PP tendria
en compte les opinions de la
resta dels regidors, cosa que
no fa la nostra bat/essa. Les
opinions del PP molt poques
vegades són escoltades, per
no dir mai. Si a Sóller no es
fan més coses és per qué no
les sabem gestionar i pre-
sentar així com toca. La plat-
ja den Repic no arribará a
bon port per qué no ho hem
presentat correctament.
L'Ajuntament de Sóller de ben
segur que funcionará millor
quan hi hagi un govern del
PP. Si podem aconseguir la
mateixa u. lusió que assolí el
nostre president Aznar a les
generals (2.000 vots), Sóller
tendria un canvi molt gran.
A Sóller hi ha més PP que
UM. Recordau que a les
darreres eleccions sols tin-
gueren 78 vots.

P.- Es diu, es comen-
ta, que a Sóller hi ha sec-
tors econòmics i socials
que tenen un tracte dife-
renciat, és a dir, que
l'Ajuntament no els fa
pressió de cap tipus a
l'hora de pagar i pas-
sar comptes. Qué hi ha
de cert en tot això?

R.- Que nosaltres sapi-
guem no hi ha cap tipus de
tracte especial per ningú. Tot
el contrari, s'ha de tenir en
compte que el responsable
d'hisenda, Francisco
Rodríguez, está fent una
feina molt bona a l'hora de
fer pagar a tothom alió que
li toca. Una feina que ningú
fins ara havia fet, i és cert
que hi havia molta gent que
tenia i té molts deutes amb
l'Ajuntament. L'actitud den
Francisco és totalment recol-
zada pel PP.

ajudes als ciutadans mallar-
quins. Els ajuntaments de dre-
tes i d'esquerres reben un
tracte exactament igual. La
prova de que el president
Cañellas no ens té oblidats
i no ens fa boicot són els
1.161 milions que el govern
Balear té destinats a Sóller
i que ha enviat i seguirá
enviant al poble de Sóller.

P.- Tot això está molt
bé, però Sóller és una
empresa que va de mal
en pitjor. De qui és la
culpa: dels polítics, dels
responsables econó-
mics, dels ciutadans?

R.- La culpa és del máxim
responsable de gestió: el
batle. El batle hauria de fer
funcionar l'Ajuntament com
una empresa que cerca la
máxima rentabilitat, l'estal-
vi i el benefici. Això no ho
fa la nostra batlessa. Tot el
que passa dins l'Ajuntament

és que es vol distreure l'opi-
nió pública disfressant la
mala gestió amb bregues i
disconformitats polítiques,
però el que realment passa
és que el director d'orques-
ta no harmonitza una bona
gestió. Per treure doblers
l'única cosa que sap fer és
pujar els imposts (el rebut del
fems de 3.000 a quasi
12.000 pessetes). Al PP no
se l'escolta. El tema de fer
pagar als autocars un impost
de 1.000 pessetes seria una
manera de poder recaptar
quasi 16 milions de pesse-
tes cada any i poder-los
invertir per solucionar les
necessitats del poble. Amb
tot això la greu crisi econó-
mica també ha posat la seva
empremta dins tots aquests
mals. La batlessa hauria de
gestionar, com fam altres
bat/es, maneres possibles
per poder dur empreses i
diners per poder donar feina
als sollerics.



Dilluns, la l'esta
solemne de Tots Sants

El proper dilluns, 1 de novembre, l'Església celebra
la solemnitat de Tots Sants També la tradició popular
enalteix aquesta jornada i ho fa sobretot honrant els
avantpassats en el lloc sagrat que sempre és pels cre .ients
el cementiri.

L'horari de Misses será el propi de diumenges i fes-
tes. S'afageix la MISSA EN EL CEMENTERI, sera a les 4
del capvespre; si el temps no permetés celebrar-
la quedaria suspesa. I.e.s recomana en consequén-
cia que participeu en alguna de les celebracions de les
Parròquies.

Conmemoració de tots els feels difunts

El dimarts, dia 2, DIA DELS MORTS, a cada una de
les parròquies es celebrará I Eucaristia segons el següent
horari:

a Sant Bartomeu, a les 9 del matí i a les 8 del vespre.
A so Capelleta, a les 8 del mati.
A l'Hospital, 6 del capvespre.
A l'Horta, 7 del vespre.
Al Port, 7 del vespre.
A Biniaraix, a les 8 del vespre.
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Associació 32 Edat Avisos EcIesials

Concert de
la coral
Euterpe

Joan Seguí

Les xerrades del Doctor Toni
Falcó sobre medicina biológica i
naturopata estan ben concorre-
gudes. Aquestes xerrades són tot
un curs de salut per viure
bé.

La coral del Consell Insular
"Euterpe" i que patrocina el Par-
tit Popular va actuó al nostre local
el dimarts -"Festa de la Hispani-
tat"- va tenir un gran èxit. El local
estibat de gent aplaudí amb
entusiasme la seva bona actua-
ció.

El curs de gimnósia 93-94 feu
la primera classe amb el monitor
Xim Oliver, explicó als alumnes el
funcionament de les mateixes que
duraran fins el maig del 94.

Les excursions de dia 18 i 19
al Palau de "Ayamans" de Liase-
ta es preveuen molt interessants,
una visita comercial molt instruc-
tiva.

El passat dissabte dia 23 d'octubre, fou inaugurada la tenda de
moda femenina MIGJORN, aquest establiment es troba situat al cèn-
tric i comercial correr de Bauza de Sóller esta regentada per
D.Margarita Vicens Mora; des d'aquestes retxes Ii desfijan, tota clas-

se d'èxit, en dita empresa, que de segur tendrá degut al carácter
amable i simpàtic de la propietaria. ( 1 .0.)

NUMEROS PREMIADOS EN EL SORTEO
DEL DIA 23 DE OCTUBRE

N2 3.801 y N2 3.251
ENTREGA DE PREMIOS SABADO DIA 30

ENHORABUENA A LOS GANADORES

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

FISIOTERAPEUTA, PRACTICANTE
REHABILITACION NEUROLÓGICA Y
DEPORTIVA
TÉCNICAS DE FISIOTERAPIA, LASER,
RADAR, ELECTRO,
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: grupo de adultos e infantil
(viernes tarde)

- QUIROMASAJISTA CARMEN CAMPOS
JIMENO (Lunes a viernes)

Consultas particulares
Consorcio con MARE NOSTRUM, ALIANZA, etc.

Seguro escolar
Mutuas laborables

Tráfico

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

Telf. 63 30 91
C/ Palou, 17
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Automobilisme

Joan

La sort no acompanyb als
sollerics a la segona oroya pun-
tuable pel Campionatde les Bale-
ars de Rallis.

Albert Frau amb en
Miguel Borras de copilot veia
truncades les seves esperances
després del primer tram crono-
metrat, amb la rompuda del selec-
tor de la caixa de canvis, tin-
guent que optar per la retirada.
(A pesar dels pocs quilómetres
recorreguts era ja el cinqué vehi-

cíe retirat per problemes mecà-
nics).

Antoni Forteza i Pau
Abraham (Opel Corsa GSI)
tingueren també problemes a la
primera secció al xapar el tub
d'escapament davant, perdent
bastanta potència.

Finalitzaren aquesta Prime-
ra Secció en el lloc cinquè del
seu Grup, portant en Sergi
Ramon a un pa rell de segons
darrera, len Sans davant ells,
aproximadament amb la matei-
xa diferència. El primer de la

general, en aquests moments,
era en Bartomeu Vallespir
amb en Joan Mora de copi-
lot (P.eugeot 205), seguit a 8
segons per la parella Cerda -
Rosa (R-5 GT Turbo), que al final
serien els que s'imposarien cla-
rament.

Els sollerics començaren la
Segona Secció amb moltes
possibilitats de passar
davant a n'en Sans (que tenia
problemes d'embragatge i anava
perdent terreny), però quan els
participants feian la segona pas-

Antoni Forteza i Pau
Abraham (Opel Corsa G51)
ocupen actualment el segon
lloc de la General del Grup
N, en el Campionat de les
Balears de Ral.lis

sada per Valldemossa un cert
sector de públic descon-
trolatenvaí la carretera ti n-
guent que aturar-se la prova, que
no seguí fins mit¡a hora o tres
quarts després, moment en que
es posava a ploure agafant des-
previnguts a la totalitat dels par-
ticipants que tingueren que fer
el recorregut amb els pneumó-
tics normals.

En Jaume Cerda fou
l'únic que canvià les rodes
a Valldemossa, i gràcies a
això pogué conquerir tan cla-
rament aquesta nova victòria.

Després del segon tram del
Coll den Claret Toni i Pau
pogueren canviar les rodes,
amb molta pluja i calabruix, arri-
bant dos minuts tard al control
de Valldemossa, penal itzant dos
minuts.

Els restants trams es feren
també amb moka d'aigua, anant
ja només la parella solleri-
ca a conservar posicions i
cr:abar el Criterium.

Al final Antoni Forteza i
Pau Abraham es classifica-
ren en el lloc dotzè de la gene-
ral, i en el sisé lloc del Grup N.

Sense la nefasta penalitza-
ció haguessin entrat en el lloc
desè de la general i en el quart
del Grup N.

Sans tingué un apara-

tós accident, al pegar ¡tomar
dos deis paretons de la carrete-
ra de Valldemossa, rompent-se
tres dits d'una mà, a més de treu-
re-se fora de lloc una munyeca.

LA CLASSIFICACIO:

1.- Cerclà - Rosa (R-5 GT Turbo)
2.- Vallespir - Mora (Peugeot

205).
3.- Martorell - Campo (R-11

Turbo).
4.- A. Roca - Alcalde (Fiat Uno

Turbo).
5.- Grau - Grau (Peugeot

205 GTI).

LA GENERAL DEL
CAMPIONAT

La parella sollerica compos-
ta pen Toni i en Pau ocupen actual-
ment el segon lloc de a general
del Grup N en el Campionat de
les Balears de Ral.lis, darrera en
Gustavo Mulet, que aquest cap
de setmana va fer segon de Grup.

EL RALLI CIUTAT DE
SOLLER

A pesar de que la majoria
de premsa illenca anunció el Cri-
terium Drac com a la darrera
prova puntuable pel Campionat
de les Balears, dirigents de
l'Escuderia Sóller anuncia-
ren aquest mateix cap de set-
mana que seria el Ral.li Ciu-
tat de Sóller el que tanca-
ria la temporada.

Vos tindrem informats!

Jaume Cerclà i Càndid Rosa s'imposaren en el Criterium Drac

La sort no acompanyà als sollerics

eu. esportiva
29 d'octubre del 1993 / Veu de Sóller

Cicloturisme

Molta animació de cara a la cicloturistada 

Diumenge a gaudir
de la bicicleta !

Més d'un centenar i mig d'inscrits dilluns d'aquesta setmana.

Joan

Diumenge és el gran dia, la
gran festa de la bicicleta. Si el
temps acompanya es pot tomar
clarament el récord de partid-
pació xifrat en 171 cicloturistes
a la darrera edició.

La concentració dels inscrits
per emprar el servei de
transpon (autocar i camions
per a les bicicletes) es farà pun-
tualment a les vuit del matí davant
l'Ajuntament de Sóller, sortint
seguidament cap a Deià i Van-
demossa amb els vehicles posats
a la seva disposició per l'orga-

nització.
La segona concentració,

aquesta vegada ¡a de tots els
participants, es farà davant el
Restaurant Ca'n Pedro de
Valldemossa, a les nou i
mitla, per fer les oportunes ins-
cripcions i sortir, a les 10 cap a
Sóller. Els membres de l'entitat
organitzadora, el Club Ciclis-
ta "Defensora Sollerense"
recomanen la màxima puntua-
litat.

Axa-Mare Nostrum és l'asse-
guradora de la "Baixada" que
comptarà amb el recolçament
dels vehicles de Transports Pep

Casasnovas iMobies Castanyer,
sense oblidar als socorristes i
ambulàncies de la Creu Roja, la
Policia de Trànsit, Guàrdia Civil,
Policia Local i Radioaficionats.

Després de recórrer els mera-
vellosos paratges des de Vall-
demossa cap a Sóller els parti-
cipants baixaran al Port de
Sóller, on els s'espera una bona

berenada en el Restaurant
Marisol, on rebran el diploma
acreditatiu d'haver realitzar el
recorregut dins el temps regla-
mentari.



Futbol Tercera Divisió

L'At. Baleares a la seva visita a Ca'n Maiol, el
passat diumenge, sense fer més feina que els
jugadors locals, en dues jugades personals

d'Espejo i Boli, amb vuit minuts de  diferència,
tiraren per terra els 70 minuts on el Sóller

havia plantat cara. En els locals es va veure
una millora, respecte als darrers partits pero,

no encetaren el marcador abans que el contrari
i el poder de reacció que no es va veure, foren

les claus de la derrota.

o 2
C.F. SOLLER
	

AT. BALEARES

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

07100 SOLLER
(Mallorca)

C=ZWiNlif*

MUEBLES Y ARTICULOS DE DECORACION

en MIMBRE - BAMBU - JUNCO
RATTAN - MEDULA

Barracar O -
Port de Sóller 3

El viatge a
Manacor fou
molt rentable

Bielet

Barracar: Galmés, Rubio
(Mora, minut 77), Miguel (Bor-
doy, minut41), Flores, Servera,
Villalonga, Mayordomo,
López, More y, Mascaró i Sure-
da.

Port de Sóller: García
(M. Coll, minut 62), Arbona,
Monge, Ruíz, Rodríguez I,
Manrique (López, minut 85),
Guerrero (Festus, minut 77),
Cabot, Aguilar (Castañer,
minut 87), Barrero i Molino
(Pedrero, minut 79).

El senyor Guardiola Rot-
ger dirigí el partitajudat pels
germans Albiol i mostró tar-
getes grogues als jugadors
locals Mascará (minut 26) i
López (minut 79) i als jugo-
dors visitants Monge (minut
71), Guerrero (minut 74),
Manrique (minut 80) i Casta-
ñer (minut 88).

Gols: 0-1 Barrero en el
minut 40 aprofitant una bona
passada de Rodríguez I, 0-2
Rodríguez I de vaselina en el
minut 61 a una passada de
Barrero i 0-3 de Rodríguez I
en el minut 75 aprofitant una
pilota penjada per Barrero.

El passat diumenge dema-
tí a la Ciutat de les Perles, el
Port de Sóller sortí amb un ¡oc
molt seriós des del principi i
molt mental itzat pera no
perdre, imposant-se als jugo-
dors locals, veient-se recom-
pensats en el marcador a falta
de 5 minuts pel descans, fet
que donó moral per afrontar
amb tranquilitat el segon temps.

Rodríguez I va tenir la
sort de cara

A la segona part sortiren
amb el marcador a favor, el
que donà més tranquilitat a
la línia defensiva que s'impo-
saya a la davantera local un
Rodríguez I moltencertat, ben
acompanyat per la resta de
companys i , sobretot, per
Barrero, aconseguint dos
gols més. Quan corria el
minut 85 l'àrbitre castigó
l'equip local amb un penal fet
a Rodríguez I, la falta máxi-
ma fou xutada per Barrero que

hagués pogut servir per
ampliar, més encara, la victó-
ria.

Vinent partit:
El Santa Eugènia ens visi-

tará el diumenge a les 11'00
hores. Un equip fluixet, per
tant, els jugadors del Port
tenen una oportunitat per
donar una bona satisfacció als
aficionats.
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Bielet

Sóller: Juan jo, Ferrer,
Nadal, Brugos, Tovar, Martín,
Marín, Carmelo, Christian i
Aguiló.

At. Baleares: Pep, Salas
(García, minut 75), Pulido,
Aguiló, Sebastiá, Pere Vicens,
Reynés, Nuviala, Boli, Cala-
tayud i Beltran (Espejo, minut
69).

L'àrbitre que dirigí el par-

Aquest
equip no

dona la
talla.

L'afició es
traba

decaiguda.

tit fou el senyor Quesada
Segura ajudat pels liniers
senyors Cánovas Grimalt.
Mostró targetes grogues als
jugadors visitants Pulido (minut
40) i Salas (minut 68) i al juga-
dor local Marín (minut 15).

Gols: 0-1, en el minut 70,

Espejo que no duia ni un minut
damunt el terreny de joc marcà
d'un xut a tota l'esquadra; 0-
2 en el minut 78, Boli remata
a la xerxa després de desfer-
se de dos defensors.

La derrota del Platges sura-
va a l'hora d'iniciar el partit

Miguel Bestard prengué les
mesures defensives perquè no
passós el mateix. Des dels pri-
mers compasos del partit, es
notó una acumulació d'homes
enmig del camp per part dels
dos equips i no canvià la
tónica fins el final. Així com
anaven passant els minuts, els

. ugadors locals s'assentaven
damunt el terreny de joc i al
minut 19, Agulló donava el pri-
mer avís al porter visitant,
pegant el seu xut al mateix cos
d'un defensa. Als voltants del

minut 28, Aguiló tornó gaudir
d'una clara oportunitat, després
de driblar al porter la pilota
acabó a córner. El públic ja
cantava el gol mentres Nuvia-
la, a un minut del descans gaudí
de la més clara oportunitat pels
visitants, enviant una pilota
enverinada damunt la porteria

deJuanjo, enviant aquest la pilo-
ta a córner. S'arriba al descans
amb empat inicial, just pels
mèrits dels dos equips.

Després del descans, la
mateixa tónica

La segona part seguí la

mateixa tónica arribant més
vegades la pilota a la porte-
ria visitant, que a la porteria
d'en Juanjo. Al minut 60 el
públic protesta de valent
unes possibles mans dins
l 'àrea d'un defensa visitant, fet
del qual, l'àrbitre no en vol-
gué sebre res, fent seguir el
¡oc.

Espejo deixis fred a Can
¡Majal

Quan corria el minut 69,
degut a unes fores a l'altura
del mig camp a favor del At.
Baleares, l'entrenador visitant
Toni Campoy va fer el primer
canvi, retirant a Beltran i fent
sortir a Espejo. Es treu les fores
de banda, li passen la pilota
al recentment incorporat i
engaito un xut des de fora de

introduint la pilota
per tata l'esquadra a Juan-
lo. Can Maiol va quedar gelat,
més rapidesa per marcar no
podia haver fet aquest juga-
dor.

Tímida reacció local

Els jugadors locals tengue-
ren una tímida reacció pero,
Boli en una jugada personal
marcó el segon gol deixant sen-
tenciat el partit. Els visitants
aconseguiren endur-se'n
els dos punts en joc, era
el que venien a cercar, deixant
al Sóller dels darrers a la clas-
sificació, lloc que la plantilla
no es mereix. Bastant hau-
ran de canviar les coses
si es vol escalar posicions
a la classificació.

Vinent partit:
Diumenge el Sóller visitará

al Montuiri, de cap manera pot
tornar de buid perqué pot pas-
sar a la coa. Qui s'ho
hagués imaginat fa dos
mesos ?

Futbol 1° Regional 

El Sóller ja
ensuma la coa

La Directiva del C.F. Sóller remolesta
Degut als mals resultats aconseguits en el que duim de tem-

porada i donat que el ¡oc que fa l'equip no acaba de convén-
cera ningú laJunta Directiva ha deciditajornar la reunió d'aquest
dilluns a ahir, dijous, per tal de cercar alguna solució.

Hi assistirà el President Joan Piguillem. Tot dona a entendre
que es prendran mesures de cara al futur.

FUSTES
VAQUER



Trofeu
Pizzería
Randemar -
Veu de Sóller

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

Tercera Divisió:

Christian,	 3 gols.

Aguiló,	 3 gols.

Moll,	 2 gols.

Tovar,	 2 gols.

Marín,	 1 gol.

Primera Regional:

Monge,

Rodríguez I,

Barrero,

Galindo,

Coll,

3 gols.
3 gols.

2 gols.
1 gol.

1 gol.

Esquadra 

Dotze equips componen el
Grup I de Palma, el Sóller segueix
imbatut, però encara no ha jugat
contra els quatre més durs.

Dissabte passat, el Son Oliva,
fou el primer equip que li fe dos
gols, els seus jugadors eren tots
de primer any, no n'hi havia cap
més gran que l'altre, al Sóller n'hi
ha cinc que juguen des de fa qua-
tre anys a la mateixa categoria.

Al partit tots demostraren les

ganes de jugar, dominaren el joc
durant els 60 minuts, sols perde-
ren el lloc en un parell d'ocasions.

Com sempre destacaren Anto-
ni-lluís i Gerardo, també cal des-
tacar a Miguel i a Lladó que
aguantó tot el partit, a Jordi en
la seva reaparició i als porters
que no tingueren molta feina, però
la feren bé.

La defensa tampoc tingué
molt de trui, el joc es desenvo-
lupà més per mig. El restant dels
jugadors milloraren respecte

d'altres vegades, sobretot a la
segona part, en José, en Jaime
ArlDona, en Javier i en Matilla
que marcó de cap.

Bé, com veim els destacam
a tots per la feina que feren, i con-
fiam que demà fassin el mateix
a les deu i mitja contra l'equip
que guanyó al líder anterior, el
Baleares.

Alineació:
Xisco, Querol, Arbona, Lluís,

José, Gerardo (4), Lladó, Jordi
(1), Oliver, Miguel ¡Tan i-Lluís (4).
A la segona part jugaren Mati-
lla (1), Xavier, Damià i Plaza.

Dissabte vinent una sortida
relaxada al Son Sardina.

Son Oliva 2- Sóller 10

Segueixen els primers

Sóller 5 - La Porciúncula O

Els infantas
golejaren als
visitants

Moda

Alineació: Fontanet, Pomares, Muñoz,
Alcover, Som pol, Garcia, Torrens, Barceló, Rufián,
Pinya i Reynés.

Canvis: Oliver, Far, G. Alcover i Ensenyat.

Gols: Reynés (4), Rufián (1).

Arbitre: Jesús Muñoz. Bé, passà inadver-
tit, bon senyal.

Comenta ri:
Victòria abultada de l'infantil Sóller, que

demostró la seva superioritat damunt la Por-
ciúncula.

Els locals implantaren la seva llei des de la
pitada inicial, sense deixar alternatives als visi-
tants.

Llàstima, i cada setmana no em cansaré de
repetir, la poca assistència al camp. Val la pena
passar unes hores els dissabtes a Ca'n Maiol
per veure un bon futbol.

Futbol Infantil Futbol Cadet

Arta 4 - Sóller 1
Toni Lladó

Sóller: Vació, Marroig, Ventura, Querol, Coll, Puig,
Galindo, Pere, Ravi, Guerrero, Víctor, (Morell, Nofre,
López, X. Ensenyat, Sellés).

Gol: Víctor.
Comentari:

El Sóller realitzà el pitjor partit de la temporada.
En totes les línies es feia aigua, els al.lots no varen
sortir al camp mentalitzats i a més, l'altre equip
s'imposà amb claretat, una de les causes de la
derrota també fou el mal estat del terreny de joc, molt
petit i enfangat.

El Sóller a la primera part ja perdia per (2-0), si no
hagués estat per errades de la defensa, el marcador
hagués pogut quedar més reduit pero, no tot va sortir
bé, i no va poder ser.

Ja a la segona, el Sóller estiró les línies i creó oca-
sions, fins i tot, s'hagués pogut empatar però quan
s'estava jugant millar, els sollerics encaixa-
ren dos gols més que varen acabar de rematar la
derrota.

En els darrers moments, Víctor aconseguí el gol de
l'honor.

Rado a la Selecció Balear
Cal destacar al jugador solleric Ventura Rado,

que ha estat preseleccionat per anar a la Selecció Bale-
ar, II desitjam tota la sort del món, per aquest jove juga-
dor de la cantera sollerica.

Proper parta: Sóller-Pollença, a les 16 hores. El
Pollença és líder de la categoria i a més, imbatut; será
capaç el Sóller de rompre aquesta imbatibilitat?
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FUTBOL BASE

Sóller 4 - Génova 2

Els juvenils
traduiren en
gols el seu
major domini

Moda

Alineació: Gregori, Segui,
Burgos, Ribas, J. Enseñat, Euge-
ni, Rodriguez, Paris, Vallcaneras,
M. Enseñat i Carbó.

Canvis: Tots a la segona part:
César, Casas, Sampol, Ros i Cal-
dentey.

Gols: Rodriguez (2), Carbó
(1) i Vallcaneras (1).

Arbitre: Lucio Rodriguez.
Bé.

Comentari:
Els juvenils derrotaren amb

claretat a un fluix i defensiu
Génova.

El conjunt local obrí el mar-
cador quan es complia el primer
quart d'hora, però el Génova
reaccionó arribant al descans
amb l'empat.

A la segona part va ser quan
els nostres s'hi posaren seriosa-
ment marcant els dos gols que
donaren la victòria als locals.

Resumint un bon partit que
guanyà el que major domini de
joc i més futbol va fer.

Fut. Inf. 2 g regional 

Sollerense
del Sóller 4 -
At. Ramon
Llull 2

Miguel

Alineació: Mel, Ismael, Este-
va, Alex, Pastor, Bota, Campo,
Jordi, Ramiro, Timoner, Mar-
cos.

A la primra part, atacs d'un
i altre equip. El Ramon Llull
s'avance, en el marcador en un
contraatac; pero, uns minuts
més tard el Sollerense empató
en una treta de falta. En el des-
cans, el resultat era d'empat a
un gol.

A la segona part, el Solle-
rense que sortí amb moltes
ganes, va fer tres gols més. El
Ramon Llull també aconseguí un
altre gol. L'equip local dominó
al Ramon Ilull de cap a peus, al
final, victòria local per 4-2.

Feren els gols: 3 en Ramiro
i 1 en Marcos.

El proper partit és Beta
Color - Sollerense del Sóller.

FUTBOL BASE

FUTBOL BASE

FUTBOL BASE

FUTBOL BASE

FUTBOL BASE

FUTBOL BASE

FUTBOL BASE

Futbol d'empreses 

Trans
Muntaner 3 -
Club Pollença 1

Rafel

Trans Muntaner: Buades,
R. Vidal (T. Muntaner), Català,
Manrique, J. Bauza (Canito), P.
Colom, Giménez, Abelardo,
Daza (Sellés), Rivera (Johan) i
Alba (Guillem).

Gols: Els gols locals foren
aconseguits per Daza, Rivera i
Sellés.

En un bon partit deleitaren als
aficionats els dos equips, el local
que poc a poc va a més en el
seu joc, derrota clarament a
un dels gallets del grup.
Dominant sobre el terreny de joc
als visitants gaudint de clares opor-
tunitats per marcar, materiali-
zant-ne tres, de les moltes que
varen tenir.

Aquest cap de setmana l'equip
Trans-Muntaner visitará a Portes
Sanz.

Premi Regularitat 

Trofeu màxim
golejador

Futbol Juvenil . Futbol Aleví



DIA 3131 D'OCTUBRE DE 1993

a les lo hores

amb sortida del Restaurant

"CA'N PEDRO"
de VALLDEMOSSA

/lid(

DISSETENA BAIXADA A SOLLER

Marxa cícloturista per a totes les categories.

CONCENTI-2ACIÓ: A les 9'30 hores. davant el Restaurant 'Can Pedro de Valldemossa.

ITINERAI-21: Valldemossa - Deià - Sóller (reagrupament davant Son Angelats) - Port de
Sóller - Sa Talaia - Port de Sóller, acabant davant el Restaurant Marisol.
(Total 26 quilòmetres).

Tots els fmalistes 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 Ciclista «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

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

(Contestador automàtic)

CLUB CICLISTA «DEFENSORA SO L LERENSE»

25 ANYS AL SERVEI DE L'ESPORT

En marxa el "Torneig
Perruqueria J. Socias"

Joan

A partir de dio 2 de novembre, en el local del "Circulo Solle-
rense" estará oberta la inscripció del VII Torneig Perruqueria
Joan Socias que, com de costum, es disputará en la Modalitat de
Tres Bandes, estant reservat a tots els billaristes locals de Primera i
Segona Categoria. Per participar-hi no és necessari ser soci de l'enti-
tat organitzadora.

El guanyador de Segona pujará automáticament a Primera, i el
darrer de Primera baixarà a Segona.

El seu inici está previst dins la primera quinzena d'aquest mes.
Vos tindrem informats!

Unió de Sóller i C.P. Sóller

Altra derrota del Unió de
Sóller de Lliga d'Honor, en
aquesta ocasió ha estat a les
pistes d'un aspirant al títol, el
C.P. Arenal. Després d'aques-
ta jornada els unionistes són
coers de la classificació
empatats a dos punts amb
quatre equips.

El C.P. Sóller, perdé la
imbatibilitat i el liderat, enfront
del C.P. Lidia, un dels màxims
rivals dels sollerics en la lluita
per aconseguir l'ascens de
categoría. Un resultat de 7-2
que parla per si sol. L'actuació
del Sóller va estar per davall
del seu nivell habitual de
joc, basta dir que el marcador
va arribar a ser un contundent
5-0, lleugera reacció posterior
per poder aconseguir guanyar
dues partides. Belles Pistes de
Primera, va haver de remuntar
un 1 -2 advers, al final, la supe-
rioritat dels locals i el millor joc
es reflexá en el marcador, tots
els jugadors es mostraren a molt
bon nivell, si bé, hem de des-

tacar a n'en FEDE, que tin-
gué una molt bona actuació.

Dintre de la Segona Cate-
goria, una de cada. Unió de
Sóller guanyà al Son Forteza,
mentres que el Belles Pistes sor-
tia derrotatdel camp del UDYR.

C.P. Sóller de Tercera, apa-
llissà al modest equip del Son
Cotoner en un encontre sense
color que fou dominat en
tot moment pels jugadors
locals. Les al.lotes ens feren
tornar quedar molt bé, tant les
del Unió de Sóller com les del
C.P. Sóller sumaren els dos punts
en joc. Visa i Bar el Patio, se'n
tornaren de buid cap a Ciutat.

RESULTATS:

higa d'honor:
Arenal 6 - Unió de Sóller 3.
Preferent:
Lidia 7- Sóller 2
Primera:
Belles Pistes 6 -Can Gaspar 3.
Segona:
Unió de Sóller 6 - Son
Forteza 3.
UDYR 7- Belles Pistes 2.

donaren una passa
enrera per les seves
aspiracions

Billar

Petanca
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Voleibol 
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Automodelisme  

Sis equips
iniciaren el
II Torneig
del Victòria

Juanjo Liudó

Tot i l'anul.lació de dos
partits de la primera jorna-
da, el II Tornieg de Voleibol
del Victòria s'inicia dissabte
passat amb tres encontres dis-
putats.

En l'estrena tres equips
s'imposaren en claretatenvers
els seus contrincants. D'aques-
ta manera els Jubilats
s'imposaren davant els de
l'Sport Jove per un 15/5,
15/6, 15/8. Amb iguals
avantatges els Dragons
mostraren la seva superiori-
tat davant Me'n Fot amb
tres sets forca clars: 15/7,
15/9, 15/12. Ambalgunes
més dificultats Autos Lladó
guanyà a l'Sport Match:
13/15, 15/6, 15/7, 15/6.

Joan

Pere-Antoni Alemanyens
va sorprendre, una altra vega-
da, amb la seva inesperada par-
ticipació, dissabte passat, dins el
Grup d'Explosió.

Amb el seu "Turbo Buns"I'únic
participant solleric prengué porto
les classificatóries, juntament amb
36 participants més, aconseguirit
el lloc sisé, passant directament a
les semi-finals que es disputarien
el diumenge.

La sort no acompanyà al solle-
ric a la semi-final ja que a la vol ra
i mitja Ii entre, una pedra a la coro-
na de la transmissió i aquesta es
rompé, no passant a la final.

GRUP ELECTRICS

Quaranta-cinc foren els part i
-cipants dins la categoria d'elèc-

trics (26 de 4 X 4 i 19 de tracció

posterior).
A les classificatóries en Pere-

Antoni aconseguí el lloc cinquè,
recuperant dos llocs i classificant-
se el tercerola final, després d'una
auténtica lluito on el doren tot els
tres primers classificats, que aga-
faren volta d'avantatge als altres
participants.

Classificació eléctrics

1.-AlexandreBennassar (Bosscat).
2.- Francesc Reus (Yokomo).
3.- Pere-A. Alemany (Optima).

Recordem que n'Alexandre
Bennassar fou també el clar guan-
yador a la prova d'Eivissa.

GENERAL CAMPIONAT

Pere-A. Alemany segueix
encapçalant la classificació del
Campionat de les Balears que es
disputa damunt un total de 4

ses de les que puntuen les tres millors.
Aquesta és la classificació

actual:
1.-Pere-A. Alemany, amb 1.080

punts.
2.- Alexandre Bennassar, 960

punts.
3.- Julio Garcia, 900 punts.

Per conquerir el Campionat el
solleric ha de guanyar de dos llocs
a n'en Bennassar, a la darrera oroya
que es farà els dies 18 ¡19 de
Desembre, en el mateixcircuitd'Es
Caragol.

(Recordem que n'Alemany
porta en aquests moments dos
segons i un tercer lloc, i que en
Bennassar dos primers i un dese
a Menorca).

A la categoria d'Explos-
sió s'ha imposat clarament el
pollencí Jordi Gamundi, arrasant
a les tres curses.

CANVI DE VEHICLE

L'Optima d'en Pere-Antoni, a
pesar dels seus bons resultats, és
un cotxe ¡a un poc antic que el fa
sortir als circuits en inferioritat de
condicions.

Per aquest motiu el pilot local
ha decidit comprar el CAT 2000,
que rebrà directament d'Anglate-
rra un dia d'aquests

Aquest mateix model conque-
riel segon i el tercer lloc dels Cam-
pionats del Món d'aquest any.

Pere-A. Alemany estrenará un CAT 2000

El solleric segueix ocupant
el primer lloc del Campionat



EL GRAN COLECCIONABLE
Prvir

QUE GRANDE
ES EL MUNDO

CADA SEMANA RECIBIRA TRES
FASCICULOS CORRESPONDIENTES
A TRES OBRAS DIFERENTES.

El Atlas Enciclopédico que recoge las nuevas fronteras fijadas este
mismo año.

Y además. Ciudades del Mundo. Ullitobra única presentada por gran-
.7.W

des personajes.

ct Y además. el Eurodiccionario. para entenderse en seis idiomas.

nn •n• Y además de estos tres fascículos. las sensacionales ventajas del Club
El Día del Mundo: por medio del Pasaporte participará en el sor-

teo de atractivos viajes: en el gran sorteo mensual de fabulosos auto-

móviles y en el Gran Sorteo Final de UNA VUELTA Al. MUNDO
PARA DOS PERSONAS. Ademas podrá beneficiarse de olerlas, des-

cuentos y ventajas especiales pensadas en exclusiva para usted.

EL ODIA DEL MUNDO

Cada domingo en su kiosko, gratis
con el MAGAZINE de El Día del Mundo  

BANCO BILBAO VIZCAYA
EL ..D1A DEL MUNDO    

LAS
NUCLOPEDICO

I .e invitamos a CONOCER El, MUNDO.

BANUS antiguitats. Res-
tauració, compra i venda de
mobles i d'objectes antics.
Correr 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). Correr del Vica-
ri Pastor, 8. Telf. 63 08 65 i
63 07 68.

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

UNIVERSITARI FA classes
de matemàtiques, física i quí-
mica a nivell de 3 ESO i BUP.
Preus econòmics a grups de
fins a 4 persones. Inf. Telf.
631398 ¡633216. Demanar
per Guiem.

SE VENDE CAMA de matri-
monio, antigua y en buen
estado. Precio interesante. Inf.
Telf. 633669.

ADMINISTRATIVA S'OFE-
REIX 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.

CLASSES DE REPAS
d'angles ESO, BUP I COU. Prin-
cipiants i adults també. Pro-
fessora Leslie Hunt-Bond, Puer-
to de Sóller. lnf. Telf. 634032.

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

ESTUDIANT DE FILOLO-
GIA dóna classes de repàs de
Ilatí. Inf. Telf. 632043 (dema-
nar per Cristina).

BUSCAMOS UNA CAMA
USADA para niño. Inf. Telf.
633887.

CERC AL.LOT AMB MOTO
PROPIA (devers 16 anys) per
repartir pizzes. Inf. Telf.
631649.

SE VENDE ROPERO de
media plaza y dos estufas de
leña; una con puertas de cris-
tales y otra redonda. inf. Telf.
631039.

VENC YAMAHA XT 600,
PMAJ, 250.000 pessetes. lnf.
Telf. 630392 i 633770.

PETITS ANUNCIS
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SENIORS MASCULINS

Cap de Llevant 65
- Joventut
Mariana 48

El Joventut Mariano - 1. Alcá-
zar realitzà diumenge passat el
seu pitjor partit de l'any i no fre-
gué res de positiu de la seva visi-
ta a Calo Ratjada.

Els homes del Mariano, que
en cap moment anaren per
davant en el marcador, no
aconseguiren atacar amb encert
la defensa zonal dels locals. Tot
el seu pobre bagatge ofen-
siu va ser fruit d'una desconfiança
total en el tir que es reflexá en
unes més que discretes estadís-
tiques; la manca de rebots en
atac fou també un fet determi-
nant que impossibilità les sego-
nes opcions de llançament a cis-
tella.

Amb tot, en el començament
de la segona part pareixia que
es giraria la truita a favor dels
visitants, pera ben aviat es vegé
que els sollerics no tenien
el seu dia i que els deu punts
de desavantatge que arrosse-
gaven des dels primers minuts
de partit pesaven com una llosa.

En resum, partit per oblidar.
jugaren i anotaren:

Ramon (5), Morell (6), Castan-
yer (4), Galindo (2), Iglesias (6),
Rodelas (6), Rosselló (8), Oliver
(5), Grauches (5), Escales (1),
Colom i Sosa.

JUVENIL FEMENI

Pollença 74 - J.
Mariano 35

El resultat ho diu tot; només va
existir un equip, i aquest fou el
Pollença. El J. Mariana Borras
S.A. va ser completament dife-
rent al que vuit dies abans havia
guanyat a Manacor. La desga-
na que mostraren certes
jugadores va permetre que les
locals dominassin totes les face-
tes del joc.

JUVENIL MASCULI

J. Mariana 60 -
Patronat 57

Partit emocionant el que es vis-
qué, les alternatives en el marca-
dor foren constants. El J. Mario-
na Pizzeria Domenico no va
fer un bon partit, ja que en atac
faltaren idees i la defensa s'hau-
ria pogut millorar. Al descans el
resultat era de 33 a 30 a favor
dels locals. La segona meitat
fou més igualada que la pri-
mera, arribant-se als darrers
segons amb un 58-57 que Cobos
sentencié amb un punt més que
establí el resultat final.

Anotaren:
Arbona, Castanyer 4, Cobos

8, Ortiz 2, Gelabert 15, Serrano
15, Sampol 2, Serra 6, Márquez,
Estarás 3, Oliver 2, Rodenas 3.

BASQUET
JOTA i T.C.

El Pavelló, un mal somni
El diumenge passat, poc abans del partit de segona divi-

sió femenina J. Mariana-Espanyol, es posó a ploure. El partit
es jugà, malgrat el perill que això suposava per la integritat
de les jugadores.

Tots els que hi fórem presents ens férem la mateixa pre-
gunta:

I el pavelló qué?

Hem arribat a un punt que ja no creim en res, ni en ningú
i menys, en les famoses promeses: "Tot va per bon comí",
"Aquesta vegada será la bona", "El senyor Servalls ens ha
promés", etc..., etc...

La incapacitat del senyor Burgos en temes espor-
tius es tal que ningú pot ja creure en ell. Segueix
somiant en pavellons de 100 milions de pesetes,
quan el més fácil seria fer una instal.lació més econó-
mica i més factible per la pobra economia sollerica.

Segueixi somiant, senyor Burgos, amb obres faroóniques
que, mentres tant la gent del bàsquet está molt desperta amb
el fred i l'aigua que ens cau del cel.

SENIORS FEMENINS

J. Mariana 54 -
Espanyol 59

Després d'un inici molt enco-
ratjant (12-2), el J. Mariano El
Gas S.A. va perdre força i l'Espan-
yol recuperó el terreny perdut arri-
bant al descans amb un mar-
cador igualat.

A la segona part, les faltes per-
sonals començaren a debilitar la
resistencia de les locals que arribaren
a tenir deu punts de desavantatge
que, al final, reduiren a cinc.

DISSABTE:

A les 11 h, infantil masculí

J. MARIANA - LA SALLE.

A les 17:30 h, cadet
femení
J. MARIANA - G. DALMES.

A les 19 h, juvenil femení
J. MARIANA - STA.
MONICA.

DIUMENGE:

A les 10 h, senior masculí.
J. MARIANA - CAMPOS.



Els comerciants es queixen que al Port fa anys que no s'inverteix ni una pesseta en infraestructures.

El conseller
Flaquer
promet
accelerar
l'embelliment

Polítics i empressaris
s'han reunit amb el

Conseller de Turisme
Joan Flaquer demanant
que prest es millori la

imatge del Port.

G.M.

Mostres de satisfacció
han mostrat els polítics i
empressaris que aquesta
mateixa setmana s'han reu-
nit amb el Conseller de
Turisme Joan Flaquer.

Segons la batlessa Isa-
bel Alcover a l'encontre

es tractaren els temes que
més preoucupen als
empressaris turístics del
municipi, com són els plans
de recreixement de platges,
d'embelliment del passeig
marítim, de millora de la
imatge de la segona línia
i de construcció del vial pos-
terior de la Platja d'en
Repic. Flaquer es mostró
disposat en tot moment
per col.laborar amb l'Ajun-
tament i amb els empres-
saris per tal d'accelerar al
màxim el procés i iniciar
el més prest possible tots
aquests projectes d'embe-
Iliment.

Ja a un contacte que
els hotelers mantingueren
amb el Conseller a Sóller
es posó sobre la taula la
urgent necessitat d'execu-
tar aquests projectes pel
bon funcionament de l'eco-
nomia del municipi. En
aquella ocasió Flaquer es
mostró disposat a col.labo-
rar i a pressionar perquè
les millores arribassin aviat.

ig
<151151S

Aestaurante

Dimecres tancat
TEL. 63 11 11

GENIAL!

Ahora en 41445tt Boutique

- LA PRIMERA COLECCION ANTI STRESS:
Sujetador, braga, body con fibra de Carbono
"NEGA-STAT - incorporada en un finísimo
rayado al tejido de la prenda. 1.495 Pts.

- LA PRIMERA MEDIA ADELGAZANTE:
Panty de lycra 40 deniers sin demarcación
"ACTIFORM" fuerza 4 - color visón y negro

- DOS NUEVAS MARCAS EN CORSETERIA
JUVENIL

• Princesse TAM-TAM
• Ci - dessous (simple, natural, sensual)

- SUJETADORES DE DEPORTE

- LINEA MATERNAL

Infórmate

BOUTIQUE
Abierto de 9,30 h. a 13,30 h.

16h. a 20 h.
SÓLLER - Tel. 63 33 95
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Compten amb el suport incondicional de PIMEM Platges   

J.C.

Els comerciants de Sóller i del Port s'uneixen en una
Associació

Després de la reunió
conjunta entre
responsables de la PIMEM
i els comerciants de Sóller
i del Port, mantinguda el
passat dilluns, s'arriba a
l'acord d'ajuntar
esforços i constituir-se
en associació amb la
finalitat de defensar
conjuntament els drets i
beneficis de tots els
comerciants de la ciutat.

L'alarma sorgí amb la crida-
da urgent d'alguns dels comer-
ciants que posseeixen negocis al
Port, davant el fet de que els molts
de turistes que visiten cada dia
el Port hi estan sols de pas-
sada, sense possibilitat de
realitzar compres o, senzi-
llament de passejar pel centres
comercials del Port ni de Sóller.
Els turistes que han escollit l'excur-
sió que visita Sóller i sa Calobra,
entre altres llocs, són conduïts pels
guies fins als seus punts de par-
tida, sense deixar-los ni un ins-
tant per realitzar visites.

Josep Capó, secretari gene-
ral de PIMEM, realitzá una expo-
sició de la filosofia que els comer-
ciants havien d'adoptar. En pri-
mer lloc, comentó que el fet de

demanar una major estancia dels
estrangers al Port, ha d'anar
acompanyada d'una ofer-
ta per part de la localitat
que els acull. "E/turista-diría Capó-
ha de tenir qualque motiu per estar
un temps dins Sóller. No es que-
dará aquí si no se Ii ofereix res".

Capó volgué anar més enfo-
ra de la solicitud dels comer-
ciants sollerics, i els incitó a pre-
parar programes per introduir la
presencia del turisme d'hivern dins
el Port, ¡a que aquest emplaça-
ment té unes condicions privile-
giades per tenir aquest tipus de
turisme; és necessari crear

programes conjunts per
mediació d'una associació
i presentar-los, tanto les agen-
cies de viatges com als estaments
oficials.

Un dels presents digué el
pesar que es sent quan un veu
que al Port fa 20 anys que no
s'hi ha invertit ni una pesseta: molls
de La Torre en estat ruinós, ace-
res en mal estat, fems damunt el
moll, falta de serveis públics,

A tot això, el President de
l'Associació Hotelera, Nicolau
Cortés, assegurà que els pro-
jectes de millora de les infraes-
tructures estaven ¡a presentats,

aprovats i pressupostats i només
falta unir-se per pressionar a les
institucions perque els desenvo-
lupin el més prest possible.

En definitiva, la Junta Gesto-
ra que regirá el neixament de la
futura associació está formada
per: Lluís Martín, Josep Mun-
taner, Llorenç Amengual,
Francesc Cañellas i Antònia
Mas. Aquestes seran les perso-
nes que tendran els contactes ini-
cials amb PIMEM perdura terme
l'organització de l'Associació.
PIMEM ha oferit tota la seva ajuda
i col.laboració tan a nivell orga-
nitzatiu com consultiu.




