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Adjudicades les
obres per tancar
parcialment
l'abocador de len

P.P.

A la roda de premsa dels
dissabtes, la batlessa informó que
s'havien adjudicat les obres de
tancament d'un lateral de/solar
de l'abocador de fems de so
Figuera. Es tracio de la vessant
dreta, entre e torrentó i la carre-
tera.

Les obres consistiran en la
construcció d'una paret d'un
metre d'altária amb pilastres de
formigó que anirà arriostrada
el terra. Damunt la paret s'hi
col.locaran pals de ferro per
suportar una reixeta metàl.lica.

Després d'estudiar els pres-
suposts que presentaren tres
mestres d'obres, la Comissió de
Govern acordó adjudicar les

obres a Ramon Frontera
Frontera, per un pressupost
aproximat de tres milions cent
mil pessetes.

Es controlaran els
abocaments

En un altre ordre de coses,
Isabel Alcover informó que ha
mantengut contactes amb el
col.lectiu Deixalles per inten-
tar arribar a un acord en el tema
del control i vigilancia de l'abo-
cador. El col.lectiu ha mostrat
bona disposició per resoldre
aquest tema. La solució podria
consistir en tenir-hi una persona
contínuament, a convide l'apro-
fitament del material reciclable
i d'altres contraprestacions.

Sanejament

Important
pujada de

l'Impost de Béns
Immobles per
l'any que ve

Dia dos no
recomençaren
les obres del
túnel, tal com

havien promès

Antoni Burgos
no es

considera un
"mentider"

(Entrevista a plana 9)

Veu de Sóller, amb
col.laboració de Viajes Sóller
sorte¡am un viatge d'una set-
mana per a dues persones a
Canàries.

Igual com el passat sorteig,
ens podreu remetre les butlletes
a la nostra redacció a una bús-
tia que haurem instal.latexpres-
sament. També les podreu dur

a l'oficina de Viajes Sóller on
també es recolliran dites butlle-
tes de participació.

El darrer dia de recollida de
butlletes será el dia 4 de gener
de 1994 i els guanyadors
podran disfrutar del seu premi,
coma dada máxima, fins al dia
31 de marc de 1994; el guan-
yador d'aquest magnífic premi
sortirà a la Veu de Sóller del
dia 7 de gener de 1994.

Sortejam un viatge a
Canàries

Si el Govern Balear compleix les promeses, el Port de Sóller será el gran beneficiat
d'aquestes millares.

Les inversions es realitzaran dins l'any 1994

El Govern Balear destina
136 milions a l'embelliment
turístic de Sóller

P.P. 	vés del programa 5b.	 Tots els projects estan ¡a
redactats, i tan sols manca

	

En una roda de premsa	 Aquesta quantitat equival acomplir els tràmits admi-
	convocada a continuació	 al seixanta per cent del pres- 	 nistratius pertinents.

	

del Ple urgent de dimarts, la	 supost global dels projectes

	

batlessa Isabel Alcover i	 a realitzar. L'altre quaranta
el tinent-batle Bartomeu per cent l'haurà d'aportar
Darder informaren que, l'Ajuntament de Sóller.
després que Sóller hagi que-
dat fora de les campanyes
d'embelliment promogudes Els projectes
per la Conselleria de Turis-

	me durant els darrers anys, 	 Els projectes que empa-
	el Govern Balear ha pres- 	 ra aquesta inversió són:

supostat una inversió de 136

	

milions de pessetes en pro-	 1.- Passeig peatonal al vol-
i 	jectes d'embelliment turístic	 tant de la platja: 70

	

del port de Sóller per a l'any 	 milions.
1994.

Segons explicaren els res-
ponsables municipals, el
diner procedeix de les con-
selleries de Turisme i d'Agri-
cultura, que les recuperará
parcialment de la Comuni-
tat Económica Europea a tra-

Contribucions
especials

2.- Construcció del segon
vial a la platja den Repic:
99 milions.

3.- Embelliment dels carrers
de la segona línia del port,
entre l'església i el carrer
Jaume Torrens: 57 milions.

L'equip de govern muni-
cipal esta estudiant ara el
sistema que adoptará per
aconseguir els diners que li
correspon aportar a l'exe-
cució dels projectes, que
suposen la quantitat apro-
ximada de noranta milions
de pessetes.

Segons indica la baties-
sa, part d'aquest diner Vapor-
tare! directament l'Ajunta-
ment i la resta l'obtendrá a
base de contribucions espe-
cials entre els particulars
afectats per les millores.



Molta Palla i Poc Bessó

Arrambador -
Acera - Llum
Una ciutadana es lamenta de que no

es pugui emprar un arrambador que hi
ha al carrer de S'hort d'en Daviu, bai-
xant del mercat, per causa dels vehicles
que hi han aparcats. I ens recorda que
en aquest lloc hi han hagut molts d'acci-
dents.

Una senyora vol expressar la seva
queixa per l'estat de les aceres del carrer
de Cetre, es troben en un estat lamen-
table; afirma que ella, almenys ja hi ha
vist caures dues dones i es demana: fins
quan seguiran així?SEMBLA MENTIDA:
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Antologia

* Que la fortor no amolla, estira.

* Que no trobem persones que vulguin patir, tothom vol dis-
frutar.

* Que si no diuen el contrari, el mes que ve ja serem a desem-
bre.

* Que no basti anar a comprar, després hem de pagar.

* La gracia que em fan aquells que es pentinen la barba. Bé
que fan, la gent s'ha d'arreglar i cuidar però, és graciós.

* Que "pienses mal y acertarás".

* Que a la Policia Local li han fet un "tanto", per amunt s'ha
dit, cap a les Cases de la Vila.

* Que en Miguel Nadal no es pugui queixar de la carta que
feren en el seu favor els d'Unió Mallorquina. Segurament que no
en faran cap mai en favor del Papa del tercer pis. Possiblement
tot el contrari, troncades.

* Que a la foto d'en Miguel Jaume de la setmana passada,
semblava que els tenia ben closos. Duia els punys ben estrets.

* Que les cicatrius que té per la cara són de pegar pels sól ils.
Fa quasi dos metres i val més tenir-lo en foto que donar-li dinar.
Sembla que menja molt i bé.

* Queja he acabat el rollo. Bona nit.

Pobre bagatge
Miquelet, que has llegit les declara-

cions del PP contra la batlessa? Vaja
traje que li feren! 1 tu qui hi trabes,
meu?

Qué vols que te digui, tia? Fa molta
estona que l'equip de govern no funcio-
na. De fet, no s'han entès mai des de que
Na Bel Alcover agafà la batlia...

Tens raó, Miquelet. Printer va ser En
Jeroni Bisbal d'UM, que va dimitir i dona
entrada a En Francesc Cariellas del PP.

Exacte, tia! Això va provocar una pèr-
dua de poder d'UM en favor del PP, i el
PP ho aprofita per imposar les seves pro-
postes en certs temes com el Pla d'Orde-
nació, els imposts, etc.

Després va ser la decissió d'En Bar-
tomeu Colom de renunciar a dirigir els
temes de Personal...

Ah, si! Va agafar la responsabilitat En
Miguel Nadal, i tenc entès que la Junta
de Personal només s'ha reunit una o dues
vegades...

Fa dos mesos, la decissió de fer pagar
a l'aparcament municipal de Can Canals
també provoca una petita crisi.

Si, si. Aquesta vegada també va ser
En Bartomeu Colom qui amenaçà amb
dimitir si això no s'aprovava... 1 aques-
ta setmana, les manifestacions del PP con-
tra la batlessa, aeusant-la de autorilú-
ria, de no saber gestionar l'Ajuntament
i d'augmentar els imposts sense impor-
tar-hi.

Ben cert, tia. Una vergonya! I men-
trestant, Sóller está que fa pena.

Lo més espectacular que han fet t'arre-
rament han estat pujar la Policia Local
a les Cases de la Vila i suspendre les llicèn-
cies d'obra.

Un bagatge ben pobre, Miquelet! Per
fer això no importava destituir En Joan
Deu de batle. Al manco ho feia una mica
millor...!

Elisenda de Brusca

Tenim al contestador una persona que
es queixa per la manca de llum existent
al carrer de Sant Bartomeu; "es ver-
gonyós noja sois l'estat del carrer, sinó
la falta de llum que ajuda a pegar un
bon esclat". Té tota la raó.

Nota
d'agraiment

La Junta Directiva

L'associació ASAN IDESO agraeix
a D.Joana Mas Vicens, autora de les
fotografies exposades el mes de juliol
al Caé Nou, el donatiu de 72.500 pes-
setes entregades al Taller Ocupacio-
nal ESTEL NOU.

També volem donar les gràcies al
Café Nou, a la fusteria Marcús i a totes
les persones que han fet possible aquest
donatiu.

Ca Nostra



La simpatia d'unes
imatges infantas

Encara que a Sóller
hagin arribat pocs exem-
plars d'aquest conte:
"Na Mora i na Neu", cal
fer un doble comentari
d'ell. L'eivissenc Enric
Ribes i Marí, durant el
curs 83-84 demanà la
col.laboració gráfica
dels infants del col.legi
públic de Santa Gertru-
dis per a donar imatge

a un conte d'una simpá-
tica goteta d'aigua. La
professora dels joves
il.lustradors  era la jove-
neta sol lerica Maria
Ignásia Pérez Pastor i
la técnica utilitzada fou
el dibuix directe sobre
diapositives de paper
vegetal que han donat al
conte una àuria carac-
terística.

Vint anys, vint obres
Des de la primera

novel.la curta, "La Uni-
versitat", l'any 1972,
fins a aquesta altra, "El
soldat desconegut",
1993, en Miguel Ferrà
Martorell ja ha escrit
i publicat una vintena
de contes i novel.les.

Com en altres obres,
l'autor parteix d'un epi-
sodi històric, en aquest
cas poc conegut, per
lligar una trama a

l'entorn, en aquest cas,
d'un personatge sen-
zill i del carrer. La
setentena de pàgines,
d'un relat marcadament
descriptiu i pausat, és
complementen amb una
guia didáctica per tre-
ballar educativament el
llibre, i amb un sucós
pròleg que ens atraca
molt a l'obra d'en
Miguel.

Jaume Albertí
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Un dels mapes del
'libre ens mostra
les poblacions
franceses enllistades
des de la consulta de
les Notas de Sociedad
del setmanari Sóller
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Llibres d'aquí

"Sollerics a Franca", el nostre llibre de l'any
La lectura del llibre d'Antoni

Vicens Castanyer "Sollerics a
França, passions i quimeres. 1870-
1940" convida a qualificar aquest
estudi com el 'libre solleric de
l'any, puix a més a més del seu
contingut tan nostre, constitueix
una suggerent i fonamental base
de partida pera altres exploracions
sobre l'emigració sollerica.

Si qualque frase s'ha de des-
tacar del treball d'Antoni Vicens
és aquesta: "a causa de l'emi-
gració es produí a Sóller una
renovació profunda de l'utillatge

mental". Així, el solleric-francés
hagué de fer seus altres: llen-
guatges, models educatius, géne-
res de vida, històries, cultures, ide-
aris polítics...; i trasmudà afecti-
vitats, treballs, patrimonis, valors
socials, vestirs, arquitectures...

Tots aquests caires i més expo-
sa el llibre, i aquesta és la seva
riquesa. Ho fa des d'una sólida
documentació i amb la escrivana
mà d'un educador. No es confor-
ma superficialitzant uns fets, sinó,
tot el contrari, treballa sense des-
cans en fer arribar al lector els sen-

timents i les inquietuds d'un grup
de sollerics que aconseguiren que
Sóller, dins Mallorca, obtingués
una idiosincrácia molt peculiar i
allunyada del marcadament món
pagès mallorquí dels finals del
segle XIX i principis del XX.

Antoni Vicens, des de qual-
sevol dels capítols de "Sollerics
a França" obri una porta a his-
toriadors, educadors, filòlegs,
economistes..; i la lectura fami-
liar del seu treball obrirà moltes
més finestres del nostre passat
recent.



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

Els papers de regidors i de batle
Fa uns quants d'anys el

fet de ser un regidor, o fins
i tot un batle, tenia unes con-
notacions de representati vi-
tat, de recollidor de queixes
i de manador d'ordres als
funcionaris i treballadors
municipals. En podriem dir,
en llenguatge col.loquial,
que els seus papers consis-
tien en "pintar-la" i per fer
saber qui era el que coman-
dava. Evidentment aquestes
funcions són encara avui
vigents. Però, al meu parer,
no han de ser les úniques. És
més, han de ser funcions de
segon ordre. L'explicació
d'això ve donada pel fet de
que els temps canvien. Les
funcions dels ajuntaments
han canviat molt des de fa
15 anys a ara. S'ha multi-
plicat la burocràcia, els
papers, les lleis a aplicar, les
feines a assumir, els doblers
a manejar i els problemes a
resoldre. I la coordinació de
tota aquest entrellat de per-
sones, màquines d'escriure,
camions, etc. que consti-
tueixen el "patrimoni" muni-
cipal, ha de tenir un gestor
que faci funcionar els seus
engranatges'.

L'EFICACIA (?) DE
L'EQUIP DE GOVERN
MUNICIPAL

Qué falla a l'ajuntament
de Sóller? Com és que sem-
pre ha estat tan mal consi-
derada la seva imatge? Una
de les raons fonamentals ha
estat que els governants que
hi va haver fins a l'any 91
primaren aquelles funcions,
que he qualificat de super-
fl ues, davant les de gestió de
cada una de les àrees que
tenien encomanades. Tret
d'algunes poquíssimes
excepcions, la capacitat ges-
tora dels equips governants
dels consistoris anteriors fou
nula. Això si, a l'hora de
figurar sempre hi eren. En
els onze mesos que vaig tenir
la batlia fou una obsessió
constant primar la gestió
sobre qualsevol altra feina.
Les remodelacions que es
feren responien a un pla que
a més de rendibilitzar els
mecanismes municipals, pre-
tenia rendibilitzar els doblers
disponibles. Després de la
nostra destitució, i amb el nou
equip de govern PP-UM -
UIM -CDS hem tornat a la

mateixa situació: alguna
cosa d'imatge i poca ges-
tió. Durant un any i mig no
s'ha fet més que assumir els
canvis que nosaltres ferem
durant els onze mesos (Ja és
qualque cosa). I poca cosa
més. L'ajuntament torna tenir
els governants ajeguts en els
seus càrrecs. Les comissions
in formatives quasi bé no es
reuneixen, es perden sub-
vencions, no es comuniquen
informacions a veïnats afec-
t ats (cas del nou projecte de
la carretera de Deiá), els
enllumenats, les voravies,
molts de carrers segueixen
en mal estat. Molts
d'aquests mals és clar que
venen de més enfora i no
en són directament culpables.
Pea:, el que és imperdonable
és no fer res per arreglar-ho
i cobrar a final de mes. Així
no podem avançar mai.

JOAN M.
ARBONA MAS

Regidor de
l'Ajuntament
de Sóller pel

PSM-Nacionalistes
de Mallorca.

Reflexions
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Punt de vista del PSOE
Som molts ja els qui ens

ho demanam. Qué preten el
PP de Sóller, vistes les seves
darreres actuacions i consi-
derant la seva història recent.
Pareix que més que ajudar a
treure el carro, el que cerca
és acabar d'enfonsar-ho, per
després sortir com els salva-
dors. Tot això podria semblar
exagerat però en tenim mol-
tes mostres:

- Critiquen les actuacions
preses per majoria i unanimi-
tat (amb els vots dels seus regi-
dors) de l'Ajuntament (Cas de
l'equip redactor del PGOU).

Rompen el consens sobre
la destitució del Sr.Fullana
(malgrat hi votaren a favor).

Rebutgen l'oferta del
Govern Central per fer el
recreixement i l'embelliment
del Port en una sola fase
d'execució, en contra de
l'interés del poble i de l'opi-
nió de la Batlessa, que ells
donen suport com a grup.

Descalifiquen les iniciati-
ves dels altres grups, sense
oferir alternatives vàlides.

Perjudiquen el poble de
Sóller amb les actuacions del
Govern de la CAIB, fent que
63 milions que havien d'arri-
bar enguany ho facin en 10
anys, enfonsant més la nos-
tra economia.

Conspiren en contra de la
nostra Batlessa en llocs
públics, acompanyats d'un alt
funcionari municipal, que tots
coneixem, i que pertany al seu
partit, sense pensar amb les
conseqüències que té pelfutur
de Sóller.

Publiquen enquestes que,
sense cap rigor, ni ética, posen
en dubte l'honorabilitat dels
professionals de l'ensenya-
ment.

Enfonsen la cultura amb
la pèssima qualitat dels seus
escrits (per supost, sempre
amb la "lengua del impe-
rio").

Per tot això mai a unes
eleccions municipals han fet
grans resultats. No perdonen
que la Batlessa no s'hagi ple-
gat a les pressions d'en Can-
yelles i se'n foten del que en
realitat necessita el poble
(que tots els seus successius
Governs Autonòmics han anat
deixant fora d'inversions).

Això si, després duen "el
lloro vell" com s'autodeter-
mina al Parlament (en Can-
yelles), i el passegen perquè

vegin les plomes, i d'aquí
a dos anys ens demanaran el
vot per tornar-nos fer la
punyeta.

Creim que ja és hora de que
el poble de Sóller els hi aturi
els peus i els hi demostri que
el que importa és deixar-se de
conspiracions, aprofitar que
governen i en lloc de publi-
car les seves idees a la prem-
sa que les posin en práctica

els seus regidors, sense fer
travetes a la Batlessa i al
poble.Mentrestant, oferim a
na Bel el suport necessari per
superar els obstacles dels seus
socis, en bé de Sóller.

Agraïments

Volem fer públic el nostre
agraïment a les persones que
varen assistir i participar a la
primera edició de les "VES-
PRADES SOCIALISTES
D'ESTIU 93" que es desen-
voluparen entre els mesos de
Juliol a Octubre.

Així mateix volem agrair
la col.laboració de totes les
entitats que varen fer possi-
ble la seva organització, molt
especialment a LA CAIXA,

HOTEL ESPLENDIDO,
CREU ROJA, DELEGA CÍO
DE GOVERN i propietaris i
personal de la FINCA CAN
BARDL

Pujades d'impostos

La Coalició que "governa"
l'Ajuntament i formada pel
PPUM, "INDEPENDENTS"
i Nadal, ens estan preparant
pel 1994 una PUJADA
D'IMPOSTOS.

VeYent que el Govern Bale-
ar segueix sense enviar els
doblers que ens havien pro-
més, els Regidors de la Majo-
ria Municipal acudeixen al
mecanisme d'augmentar les
quantitats de les Ordenan-
ces Fiscals per poder cubrir

el pressupost del 1994.

Estam en contra d'aques-
tes pujades, no tan sols per-
qué estam patint una greu
crisi económica, sinó també
perquè no tenen cap traduc-
ció en una millora dels ser-
veis o del benestar cap als ciu-
tadans. El que han de fer és
reduir les despeses inútils
com per exemple la cacicada
del regidor Sr. Nadal de voler
tornar canviar
ment del quarter de la Poli-
cia Local, o les contractacions
de personal de confiança
seguint criteris d'amiguisme,
que obeeixen més a compro-
misos personals que a crite-
ris de gestió, etc. En defini-
tiva el que han de fer és ges-
tionar bé els recursos que ja
tenen.

P.D. En contra de l'acti-
tud habitual del Sr.Jaume,
que s'amaga darrera les sigles
del PP, jo donaré la cara i fir-
maré amb nom i llinatges.

Ramon Socies

Portaveu municipal del
PSOE

De qué va el PP?

"Ja és hora que es deixin de conspiracions i, en lloc de
publicar les seves idees a la premsa, que les posin en
práctica sense fer travetes a la Batllessa i al poble"



Taula rodona sobre cultura al
centre cultural can Dulce

Tots els convidats coincidiren en assenyalar la manca de coordinació com el principal problema
de la cultura local.

De la dolçor deis
bunyols, a la
loteria de Nadal

Joan Seguí 

El curs de gimnósia de
,"Gent Gran" ha començat
molt bé, són molts els
majors que s'han interes-
sat per aquesta activitat
donada els dilluns i els
divendres, el monitor (Xim)
s'ha guanyat la con-
fiança dels majors
a les seves ordres, es
mouen amb soltura com si
fossin joves.

També són moltes les
persones que tots els
dijous, a les cinc del cap-
vespre, estan amb el doc-
tor Toni Falcó Sepulcre, que
ens dóna conferències
basades en l'alimenta-
ció adequada pels
majors.

La festa de les Verges
(per motius justificats) es
va fer dia 27 d'octubre.

Glossada per
Ramon Bernat,
directiu

Per no menjar-los tots sols

i alegrar els Associats,

sentiu-vos tots convidats

dimecres a menjar bun-
yols,

d'aquells que feim foradats

Tots bons són, Vivarredell!

que en haver-los tastats,

(morrets i dits ben llepats),

amb un poc de moscatel!

a més d'asaciats

comprovareu, esglaiats,

que tornau més fins de pell.

Bon profit i molts d'anys!

La bunyolada del pas-
sat dia 27, convidats com
cada any per la Caixa de
Balears "Sa Nostra" va
estar molt concorreguda i
animada, es degustaren
els excel.lents bunyols ela-
borats per la Sra.Cata-
lina Sansó i les seves aju-
dantes, que els feren molt
bons; el delegat de SA
NOSTRA, Sr.Bartomeu
Mora, va estar entre nosal-
tres i dirigí als assistents
unes paraules de saluta-
ció, pau i alegria, l'acom-
panyaven el personal de
l'oficina que també com-
tprae rst.iren la festa amb nosal-

Ja ha començat, aques-
ta setmana, la reparti-
ció de les paperetes
de la Loteria de Nadal
1993; els rebuts de les quo-
tes dels pendents, estan a
disposició dels senyors
associats els capvespres al
local social (hi ha més lote-
ria pels que vulguin més
participacions).
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Cultura Associació Tercera Edat   

Joan Corles Simó
Comissió de premsa

can Dulce

La manca de coordinació
entre les distintes entitats i grups
promotors de la cultura a
Sóller va ser una de les idees
centrals que va presidir el
debat que el passat dissabte
es va celebrar a can Dulce i
que va comptar amb la par-
ticipació de la Batlessa de
Sóller, Isabel Alcover, en Llo-
renç Lladó per la parròquia,
en Nicolau Cortés per l'Asso-
ciació d'hotelers del Port de
Sóller, en Jaume Ensenyat pel
Casal de Cultura, na Loli Fer-
nández per l'Institut, en Car-
les Constantino pel Museu de
Ciències Naturals i en Guillem
Bernat per l'ASCP. El mode-

J.C.

El passatdimarts, al voltant
de les quatre del capvepre, es
produí un enorme embossa-
ment de tràfic ocasionat per
un camió de gran tonelatge.

El fet no tendria més
importancia si no fos perquè,
mentre el Policia Local de ser-
vei regulava el trànsit, un
Guardia Civil de paisó va
haver de fer-se càrrec de les
dependències de les Cases de
la Vila, per manca de Policia

rador de la taula va ser en
Bartomeu Colom i va comp-
tar amb l'assistència de nom-
brós públic preocupat pel
panorama cultural a la nostra
vall.

Tots els participants varen
coincidir en la importància
d'aquesta primera trobada
organitzada per l'ASCP i en
la necessitat de continuar
endavant amb aquest clima
de diàleg mitjancant l'apro-
fundiment en els diver-
sos temes que s'hi varen
tractor: l'oferta cultural al sec-
tor turístic, la conservació del
patrimoni arquitectònic de
Sóller, la normalització lin-
güística del nostre poble, etc.
Però un dels temes que va cen-
trar el debat va ser la manca
d'un coordinador cultu-

Local de servici, a causa de
la limitada dotació de perso-
nal de plantilla. Per sort no es
produí cap incidència urgent
en aquell moment perquè, per
molta bona voluntat que hi
posas, el Guardia Civil no té
ni idea de com funciona, si
és que funciona, la Policia
Local de la nostra ciutat. De
totes maneres fou un detall
digne de destacar per part
d'aquest professional que es
va brindar a ajudar als seus
companys.

rol que facilités la tasca dels
distints grups i que evités la
competència i duplicació
d'actes en un mateix dia i que,
al mateix temps, pogués ofe-
rir a tot el poble una progra-
mació d'activitats culturals
coordinades i promociona-
des des de l'Ajuntament.

I al final un compromís
per part dels presents,
inclosa la Batlessa de dur
endavantaquesta idea per tal
de fer realitat una millor orga-
nització de la vida cultural a
Sóller que segons els partici-
pants és tan activa i partici-
pativa. Tant de bo no quedi
tot aquí.

Sopar dels
ex-soldats
del trenta-sis

Redacció

Per desè any conse-
cutiu el grup d'ex-sol-
dats que nasqueren l'any
de l'esclat de la guerra
civil espanyola es reu-
neixen en un sopar de
companyerisme.

En aquesta ocasió
l'encontre tendrá lloc el
proper dia 13. Per apun-
tar-se cal telefonar a Gui-
Ilem Coll (63 14 45) o
a Jaume Mayrata (63
08 89) abans del pro-
per dimecres.

Política

Bartomeu Colom no es
presentará a les
eleccions del 95

G.M.

El regidor independent Bartomeu Colom, que encapcalá
als passats comicis la candidatura de la Unió Independent de
Mallorca (UIM) a Sóller va anunciar públicament dimarts la
seva decisió de no tornar-se a presentar a les eleccions munici-
pals que s'han de celebrar el mes de maig del 1995.

Colom afirmó que a l'Ajuntament cadascú hi té interessos dife-
rents i no s'hi fa poble. "Si tothom anás cap allá mateix -digué-
com nosaltres vàrem insinuar a la nostra campanya electoral mit-
jançant el dibuix de dos ases (si anaven separats no menjaven,
però sí si ho intentaven plegats), les coses anirien molt millor".

Aiximateix recordó que, com a integrant dels dos equips de
govern que han existit a la present legislatura, s'han comés errors
en cada un dels dos moments, i incidí una vegada més en l'equi-
vocació que suposà, al seu perer, la destitució dels tres regidors
independents al final del mandat del batle anterior Joan Arbona.

Seguretat ciutadana

Un Guardia Civil de
paisà fa de Policia Local



Bartomeu Colom está decebut del
treball presentat per Rosa Barba

J.C.

Contestant a una moció pre-
sentada pel PSM, que proposa-
va l'aprovació inicial de la revi-
sió del Pla d'Ordenació Urba-
na a partir de la proposta téc-
nica presentada per l'equip que
dirigeix l'arquitecte Rosa Barba,
el regidor independent Barto-
meu Colom afirmé que no era
possible aprovar-lo perqué s'hi
han detectat més de 200 errors.

Bartomeu Colom assegurá
que el treball presentat per Rosa
Barba havia estat estudiat per
experts, que havien arribat a la
conclusió que la proposta era
incompleta i que, endemés, esta-
va plena de deficiéncies, tant de
línies com de denominacions i
d'altres errors. Colom es mostró
estranyat que un equip tècnic "que
inicialment semblava molt seriós

rnolt bo" hagués pogut come-

El regidor Bartomeu Colom creu
que el projecte de revisió

presentat per Rosa Barba está
sense acabar.

fíe aquests errors.

Proposta de destitució

El regidor independent insi-
nuó que qualcú havia pogut

fer arribar a l'equip redactor
la proposta no oficial de des-
titució realitzada pel regidor
Bartomeu Darder; i que
Rosa Barba, davant el temor
de ser destituïda, havia entre-
gat el material sense acabar.

Encara un mes

L'equip de govern és total-
ment reticent a fer públics els
plónols i a sotmetre el Pla
d'Ordenació a revisió. Segons
Bartomeu Colom el motiu són
és altre que els errors detec-
tats la que els plónols, tal com
foren entregats, són impossi-
bles de desxifrar. "Una vega-
da fetes les oportunes correc-
cions, -digué- proposarem
l'aprovació inicial i s'exposa-
ran al públic els plànols. Això
pot succeir aproximadament
d'aquí a un mes".

CO L ECCEL GRAN

EL .= DtA Ea MUNDOBANCO Bel BAO lélie 454

QUE GRANDE
ES EL MUNDO

CADA SEMANA RECIBIRA TRES
FASCICULOS CORRESPONDIENTES
A TRES OBRAS DIFERENTES.
=hl Atlas Enciclopédico que recoge las nues as I romene. lijadas este

,
mismo año.

•I'L Y además, Ciudades del Mundo. una obra única presentada por gran-

des personajes.

te.:7 Y además. el Eurodiccionario. para entenderse en seis idiomas.

•:=.• Y además de estos tres fascículos , las sensacionales ventajas del Club
El Día del Mundo: por medio del Pasaporte participara 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. Además podrá beneficiarse de ofertas, des-

cuentos y ventajas especiales pensadas en exclusiva para usted.

ELOPIA DEL MUNDO!

Le invitamos a CONOCER EL MUNDO.

t
Cada domingo en su kiosko, gratis

con el MAGAZINE de El Día del Mundo
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Església  Urbanisme   

Mossèn Bartomeu
Barceló podria ser
repatriat des del
Burundi

Redacció

L'enfrontament bèl.lic
entre les dues ètnies malo-
rifarles que la durant darre-
ra setmana ha esclatat amb
virulència a les principals
poblacions del país africà
del Burundi ha deixat en
situació ben compromesa
als missioners i als profes-
sionals sanitaris mallorquins
que s'hi troben desplaçats,
d'entre els quals cal desta-
car a mossèn Bartomeu
Barceló, Higa' a la nostra
ciutat per haver exercit com
a rector de Sant Bartomeu
durant alguns anys.

Si bé sembla que la vida
dels mallorquins no corre
perill, el Ministeri d'Afers

Exteriors está estudiant la
conveniència de repatriar
tots els súbdits espanyols,
en el cas que la situació
empitjorás. Les cròniques
que arriben d'aquell Ilunya
país parlen de milers de
morts i de transgressió con-
tínua dels drets humans.

Incomunicats

Les fonts consultades per
Veu de Sóller asseguren
que l'aeroport esta tancat
i les vies de comunicació
interrompudes, pera posen
en dubte la possibilitat que
els missioners siguin repa-
triats, puix que la seva tasca
és purament humanitaria i
Fins i tot necessària per a
la supervivéncia de la pobla-
ció.

Recaptador Jaume Fullana

El PSM proposa crear
una Comissió per
localitzar les cortes
que manquen a
l'expedient

P.P.

A una moció presentada
al darrer Ple, el PSM proposa
la creació d'una Comissió
Investigadora formada per un
membre de cada grup muni-
cipal, que tengués com a
objectiu "determinar on són
les cartes i per quin motiu no
estan incloses a l'expedient
relatiu a la rescissió del con-
tracte amb el recaptadorJaume
Fullana". Es referia el PSM a
les cinc cortes que, segons el
portaveu Joan Arbona,
advertien a la Corporació de
la urgéncia de prendre una
determinació sobre l'execució
de la sentència que con-
dempná l'Ajuntament a indem-
nitzar el recaptador municipal.
Segons el propi Arbona, la
dilació de l'Ajuntament haurá
comportat un increment de la
indempnització que el PSM
xifra en nou milions de pes-
setes.

Ocultació de documents

Ala ¡ustificació de la moció,
el PSM argumentava que la

Tomás Arbona vol saber
quins funcionaris són fiables

i quins no.

desaparició d'aquests docu-
ments "posa en dubte el meco-
nisme de funcionament de
l'ajuntament i posa en entre-
dit ia tasca dels funcionaris
per la sospita d'ocultació de
documents". A l'hora de la
votació, els Independents i
UM es manifestaren en con-
tra i el CDS es va abstendre,
per la qual cosa la urgència
de la moció no prosperó, si
bé el tema es tornard discutir
en comissió.



Estació de Sa Vinyassa
Joan Puiaserver Arbona

Temperatures:

Máxima: 27'5 dia 10.

Mínima: 6'4 dia 30.

Encara que les pluges no
hagin estat molt abundants
durant el passat mes d'octu-
bre, la humitat ha estat molt
elevada.

Les causes d'aquesta
humitat han estat sobretot la
quantitat de dies que s'han
registrat pluges, dels 31
dies que té el mes
durant 17 dies ha plo-
gut. Els vents han predo-

Un mes
d'octubre

molt humit
minat entre Sud i Llevant,
vents molt humits que han por-
tat pluges, plugins, ruixats i
qualque tempesta.

Pluges del mes
d'octubre:

7'0 litres dia 1
i p litres	 dia 2
8'2 litres dia 7
p litres dia 9

2'7 litres dia 18
10'0 litres dio 19
6'0 litres dia 20
3'1 litres 	dia 21
1'0 litres	 dia 22
0'5 litres dia 23
1'8 litres dia 24
0'5 Ores dia 25
0'5 litres dia 26
16'5 litres dia 27
20'0 litres dia 28
3'0 litres dia 30
0'1 litres dio 31

total: 80'9 litres.

ANUNCI 
Devent procedir a l'elecció de les

persones que, durant els propers qua-
tre anys, han d'exercir les funcions de
Jutges de Pau, titular i substitut,
d'aquesta localitat, es concedeix un

termini, que finalitzarà el proper dia 30 de novembre de 1993, perquè
aquelles persones interessades en presentar la seva candidatura
davant aquest Ajuntament, ho manifestin per escrit, sempre que justifi-
quin reunir els requisits exigits en la Llei Orgánica 6/85, a saber:

- Ser espanyol.

- Ser major d'edat.

- No estar incurs en les causes d'incapacitat que dita llei estableix,
a saber: els impedits física o psíquicament per a la funció judicial:
els condemnats per delicte dolós, mentres no hagin obtingut la
rehabilitació: els processats o inculpats per delicte dolós, en tant
no sien absolts o es dicti auto de  sobreseïment: i els que no esti-
guin en el ple exercici dels seus drets civils.

LA BATLESSA,

AJUNTAMENT DE SÓLLER

POLICIA LOCAL

Imatge retrospectiva de l'anterior edició del Festival de Nadales. Enguany l'acte es repetirá però en
comptes de celebrar-se a la Parròquia del Port tendrá com a escenari el Temple de Sóller.
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MúsicaEL TEMPS

Set de Viure qui ha reprès la	 llibertat a l'hora de participar-
iniciativa que en aquel! moment	 hi que l'havien caracteritzat fins
deixà per problemes econòmics al moment de la seva desapa-
l'agrupació de ball de bot Estol	 rició. També la col.lecta es des-
de Tramuntana.	 finará a les tasques d'Acció

L'acte es celebrará al tem-	 Social.
ple parroquial de Sant Barto-	 Fins a la primera setmana
meu i no a la Parròquia del Port de desembre els grups que hi
com era costum i tendrá les	 vulguin participar es poden is -
mateixes característiques de	 criure telefonant als números
popularitat, no competitivitat i 	 630826 ò 631844.

Cultura

G.M.

Per al proper dia 18 de
desembre está prevista la cele-
bració del IX Festival de
Nada les Josep Lliteras que
deixà de celebrar-se l'any 1990.

Ha estat el grup parroquial

J.C.

Com cada any, enguany es
tornaran a dur a terme els cur-
sos de català per adults orga-
nitzats l'Obra Cultural Balear
amb la col.laboració del Govern
Balear dins la Campanya de
Normalització Lingüística.

Pregau a Déu en caritat

per l'anima de

D. Joan Riera
Nasa

que va morir el dia 26
d'Octubre de 1993

A L'EDAT DE 83 ANYS

Domicili: C/. Cetre, 2- 1°

Els cursets estan dirigits tant
als catalanoparlants i, a un
nivell més baix, com als no-
catalanoparlants.

A partir d'aquesta setmana
passada ha estat obert a l'Ofi-
cina d'Informació de les Cases
de la Vila el termini d'inscrip-
cions que finalitzará el proper
dimecres dia 10.

Per enguany per tal d'evi-
tar que dins el mes de maig
aquelles persones que treballen
dins feines de temporada
abandonin el curs a mitjan
lloc, en comptes de fer-se una
hora cada sessió, s'allar-
garà fins a una i maja o
dues per aconseguir que el curs
finalitzi abans.

De moment es pensa que
les classes es faran a les anti-
gues dependències del jutjat,
al correr Prosperitat, ja que
ara la policia ja no les utilitza
i romanen buides i sense
emprar.

Estan a punt de
començar els cursos de
català per adults

Recuperat el Festival de Nadales "Josep
Lliteres"



Carreteres 

Obres Públiques, preocupada pels
retards a la perforació del túnel

L'empresa havia assegurat que les obres recomençarien dia dos de novembre, però la perforacio
continua aturada.

Trobada a Lluc de les
associacions de
persones majors

G.M.

La setmana passada va
ten ir lloc al Monestir de Lluc,
la III Trobada de la Federa-
ció d'Associacions de Per-
sones Majors de Balears.

Acudiren unes 2000
persones pertanyents a
associacions, a més de
Mallorca, Menorca, Eivissa
i Formentera que es des-
plaçaren expressament per
assistir a la trobada.

El temps, autènticament
hivernal, no va deslluir la ¡or-
nada inaugural ja que va reg-
nar el bon humor entre tots
els assistents.

Hi va haver discursos del
President de la Federació
Rafe/ Socias, del Director
General d'Acció Social del
Govern Balear Miguel Munar
i de la responsable de la
mateixa área del Consell
Insular de Mallorca, Joana
Aina Vidal, exposant les
victòries i inquietuds de la
Federació.

Abans d'aquest acte, en
el recinte d'Acolliment del
Centenari el Bisbe de Mallor-
ca, Teodor Ubeda, celebró
l'Eucaristia. El dissabte dia
30 es clausuró en el recinte
d'IFEBAL de Palma, aques-
ta III Trobada que s'havia
iniciat el dia 25, acudint
a aquesta clausura unes
3000 persones integrades a
les diverses associacions de
la Tercera edat de Balears .

A més de diversos mem-
bres de la Federació, acu-
diren a l'acte de clausura el
President del Govern Bale-
ar Gabriel Cañellas, la Vice-
Presidenta Rosa Estarás i el
President del Consell Insular
Joan Verger.

Després de diversos par-
laments de responsables
d'associacions i autoritats
intervengueren varis
grups folklòrics, essent
aquesta una altra jornada
festiva pels assistents com
també ho fou la d'apertura
a Lluc.

L'Ajuntament concedeix
una subvenció de 200.000
pessetes al Projecte Home

J.C.

Segons va anunciar la
Batlessa el passat divendres
en el decurs d'una roda de
premsa, la Comissió de
Govern va acordar concedir
una subvenció de 200 mil
pessetes a l'associació del
Projecte Home.

Són bastants els ¡oves

sollerics que han estat reha-
bilitant-se de l'adicció a les
drogues al Projecte Home.
Ara mateix, n'hi han uns
altres que estan en fase de
curació; uns ja hi han pas-
sat una important i delicada
época i altres fa poc temps
que han entrat al programa
i, si les coses no canvien, duen
molt bon comí per curar-se.

L'esplai torna a arrencar
Durant el passat mes d'octu-

bre el grup d'Esplai de Sóller
ha tornat a obrir les seves por-
tes als infants i monitors de la
nostra vall. Aquest any totes
les activitats giraran al vol-
tant del món de la PAUSI-

CA. Després d'unes primeres
preses de contacte es a dur a
terme una sortida conjunta a
sa Torre Picada, on es varen
dur a terme els canvis de grup
i la presentació de tots els nins
i monitors nous.

Si voleu formar part del nos-
tre grup vos esperam els dis-
sabtes de 16a 18 hores
als nostres locals de ses Escaló-
pies.

TOTS NOSALTRES VOS Hl
ESPERAM!!!

Temps !hure

CENTRE ALA D'OR 
Dr. CARLOS SERRANO

NEUROLOGO
Próximas consultas días 5 y 6 viernes y sábado

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

PLANCHISTERIA Y PINTURA
GUASP

Pida presupuesto ¡Sin compromiso!

C/ Quadrado, ng 6 Can Pelut 	 Telf. 63 34 92
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Redacció

El Conseller d'Obres Públi-
ques, Bartomeu Reus, reconegué
la seva preocupació pels retards
en l'execució del túnel de Sóller,
els treballs del qual havien
d'haver finalitzat el 1991. Com
tothom ja sap, la viabilitat del
projecte depén d'un crèdit
de 3.500 milions sol.licitat
al "Banco Argentaria de Nego-
cios" que, de moment, encara
no ha estat concedit; el conse-

Iler Reus afirmó que s'està nego-
ciant amb altres entitats finan-
ceres per ser més ràpids. Una
d'aquestes entitats és el Ban-
kers Trust, un banc de nego-
cis que ha intervengut en diver-
sos projectes de caire . autonó-
mic.

La nova prórroga concedi-
da a la Companyia Conces-
sionària acaba el proper mes
d'agost. Aquest termini només
es cumplirá si les obres que rea-
litza Fomento de Construc-

clones y Contratas comen-
cen immediatament. De moment,
les obres que havien de
començar dia dos de novembre
no s'han iniciat, i l'empresa han
supeditat la continuació de la
perforació a l'arribada de la
financiació, afegint que el nou
pla d'obres preveu finalitzar-les
dia 30 de juny, però aques-
tes estimacions segurament es
veuran afectades pel retard que
experimenta el tancament de
l'operació financera.

Hi participaren 2.000 persones de les tres illes 

Serveis socials

PANADERÍA - PASTISSERIA - CONFITERÍA

o o a re ñ a»
CAN PANXEIA DE PLAÇA

ANTONI MARROIG AMENGUAL
Plaça Constilucié, 5 - Teléton 63 02 2t?

NOLLER (Mallorca)

TANCAT PER VACANCES
DEL 8 AL 22 DE NOVEMBRE AMBDOS INCLOSOS



El Delegat d'Esports es manifesta contrari a concedir subvencions
municipals als Clubs.

C

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

TEL. 19711630168
Ide 8 a 12 y de 2 a 6 excepto sábados y días festivos)

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

Slestaurante

Dimecres tancat
TEL. 63 11 11

Y-AM
.Arzer54>- - - 	 - -

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

PIZZAS PARA LLEVAR

Isiou
Un ambient diferent

Galeria d'Art
C/ Isabel 11, 23 - Telf. 63 40 31 - Sóller
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El Delegat d'Esports, molest pel qualificatiu de "mentider" que li atorga la premsa

Antoni Burgos: "Estam fent les passes una
rera	 poc a poc però ben fetes"

El regidor Delegat d'Esports, Antoni Burgos, està
molest pels qualificatius de "mentider" que li

dediquen certs comentaris i enquestes publicats a
la premsa. Aprofitant la trobada setmanal amb els
periodistes, Antoni Burgos ha donat compte de la

seva gestió com a responsable municipal
d'Esports, i ha explicat les línies polítiques

bósiques de l'equip de govern. Sempre segons la
seva versió, les prioritats són la construcció del
Poliesportiu cobert d'Es Puig i dels vestidors del
Camp de Futbol. Antoni Burgos acceptà haver

renunciat als 17 milions d'Es Puig i es manifestó
contrari a l'adjudicació de subvencions

municipals als clubs esportius.

Antoni Burgos comencó
dient que les seves manifesta-
cions estaven motivades pels
escrits que publica la premsa
sobre la seva persona, alguns
dels quals el qualifiquen de men-
tider. "Tal vegada se me pot
acusar de moltes coses, però
no som un mentider. Estam
donant les passes una darrera
l'altra, i esperam obtenir els
resultats desitjats ben aviat".

El Delegat d'Esports repassà
un per un tots els temes pen-
dents, i explicó el punt en qué
es troben.

Camp den Maiol

Burgos manifestó que, en la
mesura de les seves possibili-
tats, havia adecentatels camps
de futbol de can Majal i
Infante bis, i seguiran fent-
ho.

En relació als vestidors del
camp d'En Maiol, el Dele-
gat d'Esports explicó que quan
es féu carrec dels esports hi
havia un projecte de construc-
ció d'unes noves grades cober-
tes, que incloïen uns vestidors
i un local social per al C.F.
Sóller. "Aquest projecte-digué
Burgos- tenia un pressupost
molt elevat que estava Iluny de

les nostres possibilitats. E/ Can-
se!! Insular només hi destinava
deu milions, més altres set
l'Ajuntament. Aquesta quanti-
tat era insuficient, i consideró-
rem més oportú comanar un nou
projecte que inclogués solament
uns vestidors al cantó de sa
Taverneta. Els vestidors són
molt necessaris, perquè els
actuals són molt vells i consti-
tueixen un focusd'infecciócons-
tant per als esportistes".

Poliesportiu

Antoni Burgos manifestó
seguidament que la máxima
prioritat de l'equip de govern
és la construcció del Palies-
portiu cobert d'Es Puig, que
está pressupostat en 110
milions, dels quals l'Ajunta-
ment n'hi posa 36.

"Inicialment -dig ué-aques-
tes instal.lacions s'havia de
construir a l'Institut de BUP, perá
un bon dia el Delegat del Minis-
teri, Andreu Crespí, es des-
pen já dient que el solar era insu-
ficient, però que no hi havia
cap inconvenient en fer-lo prop
d'un altre centre escolar".

En vista de la situació,
l'equip de govern decidí renun-
ciar als 17 milions que s'havien
d'invertir al Poliesportiu des-
cobert projectat devora Es Puig

"perquè tanmateix hagués estat
una parida, i gastar-hi doblers
era tirar-los a la mar", i oferí
aquells terrenys al Ministeri per
a la construcció del Poliespor-
tiu cobert.

"La nostra
prioritat

és el
Poliesportiu
cobert d'Es

Puig"

"Els tècnics del Ministeri
vengueren a Sóller -continuó
dient Burgos- i donaren el seu
consentiment al solar, però
demanaren un plànol i un estu-
di geotécnic, que ja está coma-
nat. A mitjan mes de novem-
bre hem de fer l'aportació
económica que correspon a
l'Ajuntament i tal vegada les
obres comencin el primer tri-
mestre de l'any que ve".

Bàsquet

Pel que fa al beisquet i sem-
pre segons el regidor d'Esports,
el Joventut Mariana es
queixà de les excessives des-
peses que li ocasionava l'enllu-

menat i l'aigua que consumien
a les instal.lacions esportives
del col.legi Sant Vicenç de
Paül.

"Davant aquesta situació,
l'Ajuntament acordé posar un
comptador nou i assumir les des-
peses d'enllumenat, al mateix
temps que té previst incremen-
tar el número de punts de Ilum
existents. De moment no volem
invertir més a unes instal.lacions
que no són municipals".

No a les subvencions

En darrer terme, Antoni Bur-
gos es referí a la política de
subvencions esportives que
segueix l'Ajuntament: "No
m'agrada donar doblers als
clubs, i aixá ho dic jo, que n'he
demanades moltes. Entenem
que les subvencions ha de ser
per millorar les instal.lacións
existents o bé per adquirir un
material de propietat municipal.
Cada vegada que volem orga-
nitzar qualque acte hem de man-
llevar material a un o altre club,
i això no potesser. A més d'això
tothom sap que els clubs que
tenen benefici a finals d'any
gasten les subvencions amb un
dinar o un sopar".

Burgos manifesta que, en
aquesta línia política, tenen
encomanats una serie de petits
projectes a un arquitecte local
(piscina, poliesportiu desco-
bert, etc.) que poden executar-
se poc a poc i de forma inde-
pendent. "Sempre ens trobam
que les institucions esportives
concedeixen un temps moltcurt
per presentar projectes obte-
nir subvencions, i l'Ajuntament
de Sóller mai en té cap a punt.
D'aquesta manera pensam sor-
tir al pas d'aquesta anormal
situació".

Segons Antoni Burgos,
aquest arquitecte redacta els
projectesen hores lliures i no
els cobrará fins que no es pres-
supostin i s'executin.

Veu de Sóller
Es recorda

que l'entrega
d'originals

per a la secció
Dret a veu
finalitza el

dilluns
a les 17 hores



Veu de Soller
FAX

634106

Veu de Sóller
PUNTS DE VENDA

Sóller: Estanc de Plaça
Can Godó.
Can Pere Lluc.
Can Calatayud.
Calabruix.
Can Miguel Llauner.
Botiga Sa Creu.
Botica Ca na Marqués.

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

Papelería Chachi.
Dos Amores.

Fornalutx: Can Corona.
Deià: Es Forn.
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La carretera
Dei45-5611er
al "Sunday
Telegrap"  

La "1 Fira
del Temps
Lliure" a
Palma    

Denegada
la tala de
tres arbres

J.C.     
Redacció                

Un contratista solleric
que está construint un
edifici al Carrer de Sa
Mar va sol.licitar a l'Ajun-
tament llevar tres arbres
que li donen damunt
els balcons dels
pisos.

L'Ajuntament va deci-
dir que no li permetien
tallar els esmentats arbres
ja que consideraven que
no era necessari, donat
que es poden llevar les
branques que molestin
deixant les que no facin
nosa.  

J.C.  
Del 10 al 14 de novem-

bre es celebrará a Palma la
"I Fira del Temps Lliure", on
podrem trobar a Joan Esta-
rás Sastre amb el seu taller
de manualitats; en aquest
taller hi tendrá presents
rnanualitats fetes amb pals de
polo", bisuteria, closques

de nous, vidre, caragoles,...
Aquesta fira es duró a

terme al recinte ferial d'"IFE-
11AL" al Polígon de Llevant.     

El passat diumenge el
diari britànic "Sunday Tele-
graph" dedicava un repor-
tatge, dins la seva secció
de Viatges, a la reforma de
la carretera Deià-Sóller.
L'autor del mateix, Matt-
hew Gwyther, s'instal.là
les dues darreres setmanes
de setembre a Sóller; per
reunir la documentació pel
reportatge, davant l'espec-
tació produïda per la reco-
luido de firmes dels famo-
sos (Sting, Peter Gabriel,
Annie Lennox, Claudio
Schiffer, Michael Dou-
glas...).

El periodista Gwyther
en el seu escrit manifesta-
va haver quedat meravellat
del paisatge irrepetible, i
es mostrava partidari d'una
conservació del mateix
sense danyar-lo i consideró
la reforma com a negativa.

En el mateix reportatge
mostró una crítica cap
als personatges que
valen mantenir el pai-
satge per a ells, mante-
nint les classes socials entre
els visitants de l'illa; aquest
comentari fa clara referèn-
cia als "famosos signants"
que ell qualifica d'elitistes
i practicants d'un "apartheid
turístic".       

El temporal
talla el
telèfon i el
ferrocarril           

El pi del Port        

D'altra banda els ser-
veis tècnics municipals
estan estudiant la mane-
ra de llevar el pi que es
traba situat al Port, al
Correr de Santa
Maria del Camí.

Aquest pi s'ha fet molt
gross i les seves arrels han
aixecat part de l'enrat-
jolat de les vivendes mili-
tars que es troben a aquell
correr. La grandària
d'aquest arbre fa que
es faci farsa difícil lle-
var-lo però, s'ha de fer
la que, si es deixa, aca-
bará aixecant tot el tres-
pol de les esmentades
vivendes.    

J.C.     

Sa Nostra reparteix
premis "Diver"

El passat divendres dia 22, es va procedir a l'entrega
deis premis del sorteig extraordinari del mes de setembre

del Diver.
Dos foren els al.lots sollerics sortats amb premis. El

primer, client de l'oficina de Sa Nostra de Sóller, fou na
Sherezade Ah i Mohamed de 8 anys i va aconseguir
un viatge per a 3 persones a Euro Disney per un espai

de 4 dies. En LLuís Quirós Colom , client de Sa Nostra
del Port de Sóller, de 6 anys va aconseguir una bicicleta
Mountain Bike que la disfrutará fent brusquerades per

les muntanyes de Sóller.
Enhorabona a tots dos.  

El fort temporal del pas-
sat dijous dia 28 d'octubre
va deixar Sóller incomunicat
per via telefónica amb la resta
de Mallorca. Durant més de
5 hores va ser impossi-
ble contactar per via telefó-
nica amb la resta de l'illa i
amb alguns casos, també va
ser impossible contactar dins
Sóller mateix.

El servei de tren va que-
dar inutilitzable durant
quasi tot el dia pero, Ila-
vors es tornó a la normali-
tat, tant dels telèfons com del
tren.                                 

HOTEL
ESPLENDIDO
s'ofereix per a

festins de noces,
comunions i

festes socials.
TOT L'ANY.

Demanau
projectes i

pressuposts.
Telf. 63 18 50  
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Cicloturisme
A pesar del mal temps i la pluja del

dia anterior que feian presagiar un
rotund fraceis, la "Baixada a Sóller" es
convertí un any més amb la regna del
Calendari Illenc. La Clàssica de les
Clássiques aconseguí congregar un
total de 165 cicloturistes, fregant quasi
el récord absolut de participació (171
cicloturistes a la passada edició), que
es sumaren a l'acte d'homenatge a
l'amo en Jaume Oliver, que a la
sortida recollí el més sentit, calorós i
llarg aplaudiment de tots els assistents
a l'acte.

S oilleense"

ies conductor
reduir lo va marxa quan en

èkUs avançome f.
Per entendre que som molt fràgils a la carretera.
Per comprendre-nos, ja que tu també segurament hauràs

wat alguna vegada amb bicicleta.
Per la paciencia que alguna vegada has tingut amb nosal-

tres.
Per ohindre-nas quan ens has vist accidentats.
Grades també ais que a partir d'avui ens comprendran i

ens tractaran dé la mateixa horma que ens toma en i ens
racten la majaría de conductors .

Cent
seixanta-cinc
excursioniste
s inscrits en
aquesta
atractiva i
inoblidable
matinal
esportiva.

eu. esportiva
5 de novembre del 1993 / Veu de Sóller

del dia, la Pujada dels Ermi-
tans, on el gran grup es
rompé ja amb mil trocos.

UNA AUTENTICA
PASSETJADA

Redacció

A les vuit del matí, a pesar
del mal temps, la Placa de
Sóller es convertí en una
auténtica festa degut a la
concentració dels partici-
pants abans de sortir cap a
Valldemossa.

Quatre camions de l'orga-
nització partiren replens de
bicicletes, mentres els parti-
cipants eren portats amb
autocars i vehicles particu-
lars cap a la Villa d'en Cho-
pin, a més dels que pujaren
cap alió pels seus propis mit-
jans o amb les seves pròpies
bicicletes.

LA CONCENTRACIO

A partir de les nou i mitja
l'explanada de davant el
Restaurant Ca'n Pedro, de
Valldemossa, estigué pobla-
da de bicicletes, optimisme,
humor, diversió i ganes de
fer esport.

A més dels participants
sollerics s'hi anaren sumant
poc a poc els representants
de la S.D.C. Manacorense

Pere Llabrés, del
Restaurant Ca'n
Pedro, cumplint

amb l'acte
protocolari de la

sortida.

Es fregó el récord absolut,

(encapçalats per l'ex-
Campió Mundial Miguel
Mas), els del C.C. Petra,
C.C. Santa Ponca, C.C. Cai-
man, Bicis Torres, Ciclos
Blando, Bici-Moto, i bastants
d'independents de Deid, For-
nalutx, Ciutat, Santa Ponca,
Palma Nova, Franca...

Amb una puntualitat digna
d'elogi, i després de les
paraules i bons consells del
Relacions Públiques del Club
organitzador Sr. Casas
novas, els excursionistes -
de totes les edats- sortiren a
afrontar la primera dificultat

però no es poqué batre

Molts de
cicloturistes

forans
participaren

a la
"CLASSICA",
nom amb la

que es
coneguda la

prova dins
tota la

geografia
illenca.

A partir d'aquí cada qui
rodó al seu ritme disfruk nt
del meravellós i encantanoor
paisatge d'aquest tram de la
nostra incomparable Serra
Mallorquina.

Davant Son Angelats es
va fer l'anunciat reagrupa-
ment partint tots junts, amb
agradable companyonatge,
cap al Port de Sóller, finalit-
zant davant el Restaurant
Marisol, lloc a on fou servi-
da una bona berenada a tots
els participants.

L'acte finalitzó amb el Iliu-
rament de diplomes, presi-
dit per el President de la
Comissió d'Esports de l'Ajun-
tament de Sóller, Antoni
Burgos, i pel President del
Club Ciclista "Defensora
Sollerense" Jaume Oli-
ver.

A pesar del mal temps la
"Baixada" fou una festa

La cicloturistada fou una continuació de l'homenatge a l'amo en Jaume Oliver 



Port de Sóller 3 - Santa Eugenio 1 

El Port guanyà i agrada
Bielet

Port de Sóller: Garcia,
Arbona, Monge, Ruiz, Rodri-
guez I, Manrique, Guerrero
(Castanyer, minut 89), Cabot,
Aguilar (Raja, minut 59), Barre-
ro (Pedrero, minut 85) i Molino
(Festus, minut 70).

Santa Eugénia: Reynés,
Castelló (Crespi, minut 45),
Cañellas, Ripoll, Camps, Cok
Campins, Ramon, Deyó, Uribe
¡Ramis (Bauçó, minut 71).

El Senyor Bermúdez Fernán-
dez fou l'encarregat d'arbitrar
el partit, ajudat pels senyors Orell
i Gelabert. Mostró targes gro-
gues als jugadors locals Arbo-
na (minut 31) i Cabot (minut 40),
i vermella directa, per insultar
a un contrari, a Manrique (minut
61), quedant l'equip amb 10
jugadors.

Gols: 1 - 0, Barrero, en el
minut 8. 2 - 0, Rodriguez I, de
cop de cap, en el minut 14. 3
-0, Barrero, aprofitant una pas-
soda llarga de Monge, en el
minut 46 de la primera port. 3
- 1, Crespi, aprofitant una bona
passada de Camps, en el minut
82.

El Port de Sóller sortí des del
principi molt centratamb el par-
tit i amb una primera part molt

efectiva deixá el resultat sen-
tenciat abans d'arribar al des-
cans. Barrero i Rodriguez I tor-
naren tenir la sort de cara
davant porta i foren els artillers
més efectius.

La defensa i Garcia, davall
els pals, es trobaven moltsegurs
i no donaren cap facilitat als
visitants per obrir el marcador.

Després del descans es
relaxaren

Una vegada començada la
segona partes notó que els jugo-
dors no tenien les mateixes
ganes, per seguir augmentant
el marcador. També hem de dir
que els visitants sortiren més ben
situats al terreny de joc per inten-
tar minvar les diferències. Al
minut 48 donaren el primer
ensurta Garcia, treguentaquest
la pilota a córner amb una bona
intervenció.

Rodriguez I falla un
penal

Quan corria el minut 74
Rodriguez fa una gran jugada
per l'extrem, i quan entra dins
l'área, amb la pilota controla-
da, és tomat pel defensa que el
marcava. L'àrbitre pitá el con-
seqüent penal, que el xutà ell
mateix, pegant la pilota al pal
i sortint fora. Era una gran opor-
tunitat per ampliar el marcador.

Futbol 32 Divisió

Si durant tota la
setmana s'havia parlat
de que no es podia
tornar de buit, degut a la
situació actual de l'equip,
els que ens desplaçàrem
al Revolt poguerem
comprovar com després
de jugar més de
quaranta minuts amb
empat a 1, i quan més
oportunitats teniem per
aconseguir una victòria,
en una jugada de mala
sort regalarem el punt
que teniem dins el sac.

Bielet

Montuiri: Mallo, Gomila,
Rotger, Mates, Fiol, Bussi, Ros-
selló (Angel, minut 62), Expósi-
to (Navarrete, minut 57), Can-
tos, Jaime i Sampol.

Sóller: Juan jo, Ferrer, Nadal,
Brugos, Tovar, Martin, P. Gil
(Aguiló, minut 61), Carmelo,
Christian, Moll (Sergi, minut 87)
i Marin.

2
MONTUÏRI

en el minut 91, Martin de cop
de cap marcó a la seva porte-
ria una pilota pen jada a la que
ni el davanter Cantos ni Juan-
jo pogueren arribar.

En un terreny de joc molt
banyat i molt petit just treure del
mig del camp Sampol, -l'home
més incissiu en els primers
minuts- dona el primer sust a n'en
Juanjo.

Tant com anava avançant el
partit els sollerics s'avançaven
damunt el terreny de joc, i Bru-
gos en el minut 9 donava el pri-
mer avis a Mallo.

Durant els primers 25 minuts
fou quan els jugadors locals més
s'arrambaven a la porteria del
Sóller, i després els sollerics

1
C.F. SOLLER

EL PRIMER QUART D'HORA
DE LA SEGONA PART FOU
DE DOMINI ALTERN

Una vegada començada la
segona part es va fer el joc en el
centre del camp, amb domini
altern, sense perill per a les dues
porteries.

Els minuts anaven passant i el
Sóller es feia l'amo i senyor del
camp. Coincidint amb l'entrada
d'Aguiló Mallo tenia més feina
que en Juanjo.

Aguiló, dues, i Christian i
Moll, una cada un, foren les opor-
tunitats més ciares de marcar fins
arribar al minut 90. Si, 90.

ELS TEMPS DE DESCOMPTE
ENS SURTEN MASSA CARS

Quan els desplaçats a Mon-

La mala sort está
cegada en el C.F. Sóller

El Sóller es va rompent poc a poc.

El Senyor Navarro Macià
dirigí el partit, ajudat pels sen-
yors Llabrés i Adrover. Mostró
targes grogues als jugadors
del Montuiri Rotger (minut 53),
Expósito (minut 53) i Fiol (minut
57). I als sollerics Ferrer (minut
22), Carmelo (minut 59) i Moll
(minut 76).

Gols: 1 - 0, Cantos, en el
minut 33 culminó una jugada
personal i marcó després de des-
fer-se de dos defensors. 1 - 1,
Molí, en el minut 43 s'escapó
amb la pilota controlada del mig
del camp, i després de driblar
a tres contraris marcó. 2 - 1,

començaren a llevar-s'els de
damunt fent el gol.

MOLL POSAVA LES
COSES EN EL SEU LLOC, A
DOS MINUTS DEL
DESCANS

Els homes de Bestard no
s'acovardaren, i Christian en
el minut 40 posava a prova al
porter local. Moll deu minuts
després d'haver marcat els con-
traris, en una gran jugada per-
sonal, va fer un gol preciós,
posant les coses en el seu lloc.
Era un moment psicològic per
afrontar la segona part.

tuiri assaborien el portar un punt,
i el Sóller disfrutava d'oportuni-
tats per dur els dos, una jugada
de vertadera mala sort ens tiró
tot per terra, i el que aquesta
temporada tenim per costum es
produí. "TORNAR DE BUIT".

VINENT PARTIT

Diumenge, a les 15-30' hores,
el Sóller rebrà la visita de l'Are-
nal, al que diumenge el Poblen-
se li foté els dos punts de dins
ca seva.

El més segur és que tornem
veure un partit no apte pera car-
díacs.

FUSTES
VAQUER     

W1111
171 PCDH

11 633456

14. Cardessar  	 10	 4	 2	 4	 9	 8	 0
15. Calvià 	 10	 4	 2	 4	 14	 14	 0
16. Ferriolense 	 10	 3	 4	 3	 10	 10	 0
17. Ibiza 	 10	 3	 3	 4	 10	 14	 9	 1
18. Pollensa  	 10	 3	 3	 4	 7	 14	 9	 1
19. Esporlas 	 10	 3	 1	 6	 18	 28	 7	 3
20. Alayor  	 10	 1	 5	 4	 6	 18	 7	 3
21. Sóller 	 10	 3	 0	 7	 12	 19	 6	 4
22. Rtv. La Victoria 	 10	 2	 2	 6	 4	 13	 6	 4
23. At. Ciudadela 	 10	 2	 1	 7	 12	 24	 5	 5

J. G. E. P. F. C.	 Nos. 
1. Mallorca B 	 9 5 3	 1 21	 4	 3 + 3
2. Sp. Mohonés 	  10	 6	 1	 3 22	 8	 3 + 3
3. Badia CM 	  10	 5	 3	 2 13 11	 3 + 3
4. Atc. Baleares 	 9	 5	 2	 2 26	 9	 2 + 4
5. Ferrerías 	  10	 5	 2	 3 16 11	 2 +	 2
6. Constancia 	  10	 4	 4	 2 16 14	 2 + 2
7. Montuïri 	  10	 5	 1	 4 20 17	 1	 +	 1
8. Poblense 	  10	 4	 3	 3 18 15	 1	 +	 1
9. Playas Calvià 	  10	 5	 1	 4 13 14	 1	 +	 1

Arenal 	  10	 4	 310. 3	 8 10	 1	 +	 1
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Futbol Primera Regional

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

1. Vilafranca 	 9	 6	 3	 0 18	 6	 15	 +	 7
2. S'Arracó 	 9	 4	 5	 0 14	 6	 13	 +	 3
3. Independiente 	 9	 3	 6	 0 11	 6	 12	 +	 4
4. Ses Salines 	 9	 5	 1	 3 10	 6	 11	 +	 1
5. Rotlet Molinar  	 9	 4	 3	 2 16	 13	 11	 +	 3
6. At. Baleares 	 9	 3	 4	 2 12	 7	 10
7. Port de Sóller 	 9	 3	 4	 2 13	 10	 10
8. Algaida  	 9	 2	 6 1	 11	 10	 10
9. V. de Lluch  	 9	 4	 2 3	 11	 15	 10	 +	 2
10. Xilvar 	 9	 4	 1 4	 12	 11	 9	 +	 1
11. C.I.D.E.  	 9	 3	 3 3	 10	 13	 9	 1
12. Ferriolense 	 9	 3	 2 4	 18	 19	 8	 2
13. Collerense 	 9	 3	 2 4	 15	 16	 8	 2
14. Porreras  	 9	 2	 4 3	 8	 12	 8
15. Escolar 	 9	 3	 1 5	 14	 13	 7	 1
16. Sta. Eugenia 	 9	 1	 4 4	 10	 18	 6	 2
17. Barracar 	 9	 0	 5 4	 13	 19	 5	 3
18. Cala d'Or 	 9	 0	 0 9	 12	 28	 0	 10

Tercera divisió



Futbol Ben ¡amí 

Sóller 1 - Platges
Calvià 3

Els sollerics
caigueren
davant el
Platges

Esquadra 

Alinead: Xisco, Querol,
Damià, Lluís, Bernat, Lladó,
Jordi, Gerardo, Miguel (1) i
Toni-Lluís. A la segona part
jugaren Plaza i Llompart. Res-
taren Gonzalo, Rafael ¡Javier.

Comentari:
Només començà es va

veure que el Platges anava a
guanyar, podia amb l'equip
solleric.

Als quatre minuts aprofità
un baló perdut davant la por-
feria per marcar el primer gol.

Sense afluixar ni un pel con-
tinuó atacant i dominant la pri-
mera part. El Sóller no encer-
tava dues passades seguides.
Al perdre la pilota tan aviat
sempre atacaven els visitants.

El segon gol arribó de
penal, bastant rigorós. No sem-
blava que ho fos. Abans del
descans tingueren oportunitat
de reduir diferencies mit-
jançant una falta foro de
l 'àrea que sortí fregant el tra-
vesser. Així acabó la prime-
ra part.

A la segona, amb el Plat-
ges un poc endarrerit, el Sóller
tingué opcions, però no es
podia badar. Els dos jugadors
amb més perill (el 10 i el 11
del Platges) donaren malta
feina amb els seus desmar-
catges i la velocitat amb que
es ficaven per tot. Als de la
Vall no aprofitaren cap oca-
sió de les pagues que tin-
gueren.

El tercer arribó de contra-
atac, agafà descol.locat al
equip i en possible fora de
joc. El xut entró ajustat al pal.

El gol solleric fou de
Miguel, també de penal, i
aquest si que no era penal.
O sia una molt mala actua-
ció per part del col.legiat.

VINENT PARTIT:

Demà, el matí, juguen a
Son Sardina.

FUTBOL BASE

Futbol Infantil 
Campanet 2 -Sóller 1 

Parta
emocionant

M.F.

Alinead: Fontanet, Poma-
res, Muñoz, A. Alcover, Miki,
Rafel, Sampol, Rufián, Que ltxa,
Tomeu i Barceló. (Lluc, Far, G.
Alcover i Ensenat).

Gol: Queltxa.
Comentari:

Fou un partit molt emocio-
nant. A la primera part els dos
equips sortiren amb moltes ganes
i tingueren bastantes ocasions
per marcar. Obrí el marcador
el Campanet, en el minut 28,
amb un xuta la banda que Fon-
tanet no pogué arribar a con-
trolar, marcant el 1 a 0, arri-
bant així al descans.

A la segona part els solle
rics sortiren amb ganes de guan-
yar, però en el minut 5 el Cam-
panet marcava el dos a zero en
un clar fora de joc. Peró al minut
8 Queltxa marcava el definitiu
2a 1.

Fou anul.lat un gol als solle-
rics en un dubtós fora de lloc.

Al final s'imposà el Cam-
panet.

V1NENT PARTIT:
Sóller - Son Roca At.

Premi Regularitat 

Aquesta és la classificació
actual del Premi a la Regu-
laritat patrocinada per "Veu
de Sóller":
1.- Tovar,	 amb 12'64 punts
2.- Carmelo,	 9'97punts
3.- Ferrer,	 8'64 punts
4.- Carmelo,	 8'63 punts
5.- Molí,	 7'99 punts
5.- Sergi,	 7'99 punts

Trofeu màxim
golejador

...,Ristarante —

Trofeu Pizzeria
Randemar - Veu
de Sóller

Aquesta és la classificació actual
del trofeu al màxim goleador de la
Tercera Divisió i Primera Regional.
Tercera Divisió:
Christian,	 3 gols.
Aguiló,	 3 gols.

oll,	 3 gols.
Tovar,	 2 gols.
Marín,	 1 gol.
Primera Regional:
Rodríguez I,
Barrero,
Monge,
Galindo,
Col!,

4 gols.
4 gols.
3 gols.

1 gol.
1 gol.

vaao

Vine, la
de formes c
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FUTBOL BASE FUTBOL BASE
	

FUTBOL BASE

Futbol Infantil	 .
Beta Color O -
Sollerense 10

Apallissats !
Miguel

,

Alineació: Mel, Ismael,
Esteva, Alex, Bota, Jordi, Ser-
gio, Pastor, Ramiro, Timo-
ner i Marcos. (Javi, Ensen-
yat, Torrens, Bra que i Arbo-
na).

Gols: Ramiro (4), Timo-
ner (3), Braque (1), Javi (1)
i Jordi (1).

Comentari:
Partit clarament dominat

per	 l'equip	 solleric,	 cosa
Ramiro, amb el seu

	que es deixa notar en el mar-	 somriure, marca quatre
	cador. No feia ni cinc minuts	 gols.

que havia començat el par-
	tit i el Sollerense ja guan-	 diferencia, però la mala sort

	

yaya de O a 1, amb un gol	 l'evita.
fet de penal.	 Al final el resultat fou con-

	

A la primera part enca-	 tundent: O a 10.
ra es feren 3 gols més.

	

Després del descans,	 VINENT PARTIT:
amb un Sollerense molt ani-

	mat, aconseguiren sis gols	Demà,	 dissabte,	 Salte-

	

més. Els sollerics haguéssin 	 rense Rtv. S'Indioteria, a les
pogut guanyar de	 més	 16-30' hores.

Futbol Cadet
Sóller 4 - Pollença 1

El millor partit de la temporada

Toni Lladó	 A la segona mitat tingue-
ren més poder ofensiu, el que

	

Sóller: Lladó, Rodo, Coll, 	 serví per crear bastantes oca-
Mas, Querol, Marroig, Ber-	 sions i tres gols més.
nat, Puig, Víctor, Guerrero, 	 El tant visitant arribó	 a
X. Ensenyat. (Morell, López, 	 manca de 10 minuts per l'aca-
Onofre, Ravi i Serafí). 	 bament del partit i a més fou

de penal. (El defensa solleric
Gols: (2)	 Víctor,	 (1)	 Mas tocó la pilota amb la mà

Marroig i (1) Ensenyat. 	involuntàriament, peró l'órbi-
tre no el va interpretó així i

Comentari: 	xiulà	la	 pena	 máxima).

	

El Sóller jugó molt bé i a	 D'aquesta forma es pogué fer
més goletjá al fins ara líder.	 el gol de l'honor.
Tothom s'esperava més del
Pollença que no demostró	 VINENT PARTIT:
gaires qualitats per estar en
el lloc que ocupa.	 Cardessar - Sóller. Es un

	

Els jugadors sollerics feren 	 rival bastant assequible i els
un grandiós esforç peró al final	 sollerics poden aprofitar per
del	 partit tingueren	 el	 seu	 portar a la Vall els tres punts
premi.	 que fan molta falta per estar

	

El Sóller partí al descans	 a la part alta de la classifi-
amb un ajustat marcador.	 coció.

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

•411 c,,t4tutfip•   

DISSABTE 900 a 13'00
C/. Victoria, 48-A. TEl. 63.23.71 



El Ral.li Ciutat de Sóller tindrá continuitat.

Una de calç i una d'arena

5 - Unió de Sóller
4.
Bellas Pistes 1 - Son Forteza 8.

La pluja impossibilità
acabar la jornada

Juanjo Lladó 

Malgrat la pluja es disputó
un gran partit al Victòria. Cinc
sets i una hora i quaranta-cinc
minuts fou el temps que empra-
ren els Jubilats per batre a els
Dinos.

Jubilats:	 15-15-12-13-15
Dinos:	 8-12-15-15-11

El resultat, el bon joc i una
bona remontada demostró
l'emoció del partit.

La pluja impossibilità aca-
bar la jornada i els tres par-

tits restants foren ajornats per
diumenge, dia set, quedant el
Calendari de la següent mane-
ra:

Dissabte:

15-30': Transports Fontanet
Jubilats.

16-30': Me'n Fot - Esport
Match.

17-30': Dinos - Esport Jove.
18-30': Atletes - Autos Lladó.

Diumenge:

11-00': Dragons-EsportJove.
12-00': Transports Fontanet

Dinos.
16-00': Atletes - Esport

Math.

10

PANADERIA y PASTELERIA

FRAU
Lluna, 7- Teléfono 630132

Sant Jaume, 7 - Teléfono 63 1286
FABRICA: Illeto, 48- Co'n Tobolet - Tel. 630651

Voleibol
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Petanca	 Automobilisme

Jornada negra pels equips sollerics
Buix41

La intensa pluja caiguda el
passat cap de setmana obliga
a la suspensió de la majoria
d'encontres, principalment enl
que Wietenbricla als aguijas de
la Ca Femenina.

mis equips
so ren l'honor
els de TillitiaMt.P. Sóller. Els
demés perderen tots els que ea
jugoren.,,,,›1;

tiktatt, na categoría men-
te , empotats a punts,
Pu mentres

com
lo

a i Ca'n
par dos put#S1

n a perdre
a casa seva, enfront d'un Punta
Verda 'que n'arnés superé, Os
un ionittes en sort, la mínima victa.
ría visitant (4 - 5) fou del tot injus-
ta.

Belles Sitas de Primera sortí
fortament derrotat de Es Fortí, un

8 a 1 inapelable, que
momentóniament dels llocs cap
davanters.

Pel mateix resultat vaperdre
el Bellas Pistes de Segona, pera
fou a casa seva, davant un j

°

kt.
Son Forteza que conserva
segona placa de la classl aiccii ció.

Dintre 
P0
	attre del suateix gruprltaióde só

cibilu4den.

les perdé per un resultat mínim de
5 a 4.

C.P. de Te
impartan
ta al

Resultats:

Lliga d'Honor:
Unió de Sóller 4 - Punta
Verde 5.

Primera:
fortí 8 - Bellas Pistes 1.

Ter
Bar El Patio 3 - C.P. Sóller

- Unió de

TORNEIG CIUTAT DE
SEVILLA

Balearsbre estat present enI
el Torneig Internacional Ciutatre
de Sevilla, presentat 	 per un
equip mascul' I altre femení i
majada sollerica .

Ala categoria masculina la
tripletadelCP. Sóller formada
per Agustí Martinez

' o° '
Tolo Ti mo-

townereni ysBiel, Sord, que dins uno;
¡mensa rimpracticables i sota una

plujaeno pogueren supe-
rar la ra ronda classifi-
catória.

Amb el qu
e 

fa referencia a
les ollotes la sollerica Paula
Ruffili440~,
doreídéle.P1'Ptmt

rhAariaj°¡é
1193119-

Pérez i Dolores Gtea—rclaacon-
seguiren pujaral ium degua.,
nadores després de lograr un
meritori tercer lloc a la classifi-
coció final.

Futbold'empreses 

Puertas Sanz
1 - Trans
Muntaner O

Rafel

Alineació: &Jades, Johan,
T. Muntaner, M. Manrique, J.
Bauçó, Abelardo, X. Jiménez,
J. Colom, Daza, Rivera i Català.

Canvis: R. Vida/ perJohan,
i Selles per T. Muntaner.

Després de dominar tota
la primera pan i tenir cinc o
sis ocasions de gol sense trans-
formar-les, a la segona part,
d'una falta directa l'equip con-
trari marcó l'únic gol del par-
tit. Es jugó a un gran nivell.

VINENT PARTIT:
Trans Muntaner - Hispano

Americano, dissabte a les 1 5-
30' en el Camp del Port de
Sóller.

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,
'FRACCIONES, 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 20 h

Telf. 63 30 91
C/ Palou, 17

*Ps de
Femen

S'aloma
Es fortí i So

Sr9461leelierle':;:l.lote. s de l'Unió de Sótle
fdertuPrimdera, en una tarda'4113-r
o na a i en uns terranSdéloa

anib molt 
males condicions, varen

'perdre a les pistes del Son Bus-
quets pel resulta!. de 9 a O.

Joan

LA BONA

Començarem per la noticia
bona: Es disputará definiti-
vament el Ral.li Ciutat de
Sóller la darrera setmana de
novembre, baix de l'organització
de l'Escuderia Sóller, sent la darre-
ra prova puntuable pel Campio-
nat de les Balears de Ral.lis.
La seva presentació está prevista,
en principi, per avui divendres.

LA DOLENTA

La "Pujada al Puig
Major", (que s'havia de córrer

divendres i dissabte de la vinent
setmana), considerada corn la
prova més important del Calen-
dari Illenc, i l'única puntuable pel
Campionat d'Espanya de Mun-
tanya, no es disputará aquest
any per problemes econò-
mics, segons anunciaren 1a pas-
soda setmana membres de la T.R.,
l'Escuderia que l'organitzó l'any
passat.

El més lamentable és que a
més de la prova d'enguany es
perd també el fet de ser puntua-
ble pel Campionat d'Espanya,
com un dia ja es perdé la cate-
goria de ser puntuable pel Cam-
pionat d'Europa.



BASQUET
JOTA i T.C.

DISSABTh

A poolir de les 10 h:

Infantil Femení
J. MARIANA- S. COR

Infantil Masculí "A"
J. MARIANA,- LA SALLE

Infantil Masculí "B"
J. MARIANA., S. AGUSTI

J. MARIANA - C. CALVIA'

A les 19'30 h

JuvefOl . Mg.sculí

DIUMENGE:

A les 11'30h:

Senior Femení
J. MARIANA - ES RT

MODA JOVEN
PRET A PORTER

Especialidad en tallas grandes
muy juveniles

C/ Bauza n° 15

M1GJORN - MIDA1,1

B. Inca 37-J.
Mariana 44

J. Mariana 27 - G.	 Joventut Mariano 71
Galmés 32 	 - C. B. Campos 43 

Comunica a
clients i amics

que a partir
de dia 2 de
novembre fins

a dia 5 de
desembre

estará tancat

per vacances

R ESTA ORANTE TI pico
Tel. 6:5-07 -92,

Disculpau les molèsties

PETITS
ANUNCIS

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

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

GASOLI per a
calefacció a domicili.
Telf. 63 14 62 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. 6313981
633216. Demanar per
Guiem.

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 Mediterráneo.
¡Ven a verlo! Las
Perlas. Camino del
Faro. Telf. 63 28 51.

CERC AL.LOT AMB
MOTO PROPIA (devers
16 anys) per repartir
pizzes. Inf. Telf.
631349.

DONA S'OFEREIX PER
fer feina (guardar
al.lots, neteja de
cases). Inf. Telf.
630661 (vespres).

VENC MENJADOR
CLASSIC i també
quarto amb dos Ilitets.
Preu interessant. Inf.
Telf. 633633.
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INFANTIL MASCULI "A"

Andratx 45 -J.
Mariana 55

Bon inici de temporada del
J. Mariano aconseguint la victò-
ria en la primera jornada.

En la primera partels visitants
agafaren, des de els primers
minuts, una avantatge de sis/vuit
punts que saberen aguantar fins
al descans (24 - 32). El joc no
havia estat gaire brillant i molts
de jugadors tenien ja tres faltes.

En la segona part, es man-
tingué la diferencia en els deu
primers minuts, pera les coses es
complicaren i els locals es posa-
ren a 2 punts (43 - 45) posant
emoció al partit.

Finalment, es reacciona, aug-
mentat la diferencia fins als deu
punts finals.

Anotaren: Ferriol 9, LL.
Albert, Vedran, Vidal 4, Sureda
8, Cifre 23, Matias 3, Ponce 2,
Mayo!, Martinez 6.

SENIOR FEMENI

Merescuda victòria del J.
Mariano El Gas S.A. Després
de la derrota de la setmana pasa-
da, les jugadores recuperaren
la moral perduda jugant un bon
partit en defensa, capturant
rebots i seguidament fer ràpides
transicions, que no sempre s'aca-
baven amb l'encert necessari.
Tot i aixa es tengué la suficient
serenitat per aconseguir una
gran victòria.

CADET FEMENI

Partit jugat en unes condicions
infernals, ja que plogué durant tot
els quaranta minuts de joc. La causa
de que es jugás era el quilome-
tratge que les jugadores de Sant
LLorenc des Cardassar haguéssin
tengut que tornar a realitzar si el
partit s'hagués suspés. En la pri-
mera partdominaren les locals amb
claredat, però a la segona part els
múltiples camvis del Mariana per-
meteren que les visitants s'endu-
guessin la victòria.

SENIOR MASCULI

El Joventut Mariana- I. Alcá-
zar no va tenir cap problema
per a imposar-se amb claretat
sobre un fluix C. B. Campos,
que ¡a és cuer de la classifi-
coció.

Els locals realitzaren una
brillant primera part on el
rebot defensiu i el contraatac
funcionaren a la perfecció, con-
vertint-se en eines letals per rom-
pre la tancada defensa zonal
dels forans.

El partit ja estava més que
decidit en el descans, quan el
marcador assenyalava un con-

tundent 41 - 17 per als solle-
rics.

Amb tot i un cop iniciat el
segon temps, arribà el mal joc
dels homes del Mariana; les
imprecisions i una discreta
selecció de tir foren les notes
dominants d'uns eclipsats quin-
ze primers minuts.

Al final, es tornó a remon-
tar el vol. Un parell de minuts
de joc ràpid i seriós bastaren
per retornar, amb un parcial
de 21 a 9, les coses en el seu
lloc.

Jugaren i anotaren:
Ramon (5), Morell (7), Cas-

tanyer (13), Galindo (4), Igle-
sias (5), Rodelas (4), Rosselló
(2), Oliver (21), Grauches (5),
Escales (5) i Colom.



Dimarts es celebró un ple extraordinari per
aprovar una pujada de l'Impost de Béns

Immobles (IBI) que representa el 17 per cent
d'augment, situant-se al tercer lloc més alt de

la nostra Comunitat Autónoma després de
Calvià i Pollença. La batlessa explicó que

aquest impost s'aprovava amb retràs respecte
dels altres perquè es va haver d'estudiar
millor, però el PSOE va matitzar que ben

segur que el retràs s'ha degut a discrepeincies
internes del pacte de govern. La pujada

s'aprovà amb el vot contrari del PSOE i PSM.

L'oposició considera que els doblers
s'han d'aconseguir d'altres llocs 

L'Ajuntament situa
l'impost d'immobles
al tercer lloc més alt
de Mallorca

G.M.

La corporació munici-
pal va aprovar dimarts una
pujada en l'Impost de
Béns Immobles (IBI) del
0'75% al 0'85%. Aixó
suposa que una propietat
valorada en 1.200.000
pessetes i ha pagat
enguany 9.000 pessetes
per aquest impost, l'any
que ve en pagara 10.557.

Els partits socialistes
de l'oposició votaren en
contra de la proposta per-
qué consideren que no
s'ha de gravar amb
més imposts l'obrer,
sinó l'empresari a tra-
vés de l'Impost d'Activitats
Econòmiques (IAE) que
enguany no s'ha modifi-
cat, i perquè consideren
que la gestió que realitza
la majoria governant no
és l'adequada.

Mesura impopular

El regidor d'hisenda,
Francisco Rodríguez
(UM), manifestó sentir-se
molest per haver d'aplicar
aquesta mesura impopular,
però justificó la iniciativa
en el fet que absolutament
tot sofreix pujades anuals.
Tot i això, des de la majo-
ria governant, s'està fent
un gran esforç per
abaixar despeses. A
la vegada demanà el vot
de confiança de l'oposició
per anar en favor del poble
i no en favor dels partits
polítics.

El PSM Ii recordó que,
temps passat, no obtingué

el suport dels qui ara
demanen consens, els
quals feren partit i no
poble.

Per la seva part el PSOE
féu una dura crítica de
la gestió dels governants
tot afirmant que hi ha des-
peses supèrflues, com
pagar obres en urbanit-
zacions privades, pagar
assessors deis quals
podrien prescindir-ne
(entre ells probablement
Miguel Pasqual), traslladen
el quartell de la Policia
Local sense necessitat,
paguen retribucions a regi-
dors que no es dignen a
contestar les preguntes
que els realitza l'oposició
als plens i no cobren impos-
tos extraodrinaris quan és
necessari.

El PSOE atribueix bona
part d'aquesta mala ges-
tió a les relacions ten-
ses entre els regidors que
formen el pacte.

Aquestes acusacions
foren respostes per l'equip
governant amb rialles i
amb l'afirmació que "tots
ens hem d'estrényer el cin-
turó". En clara al.lusió a
Joan Arbona, el respon-
sable de l'hisenda muni-
cipal Francisco Rodríguez
assenyaló que el pressu-
post destinat al Museu
Balear o el pagament de
teléfons s'han disparat.
Arbona contestó afirmant
que actualment no forma
part de cap organisme del
Museu i en canvi un mem-
bre de la majoria gover-
nant sí hi és en represen-
tació de l'Ajuntament.

BUTLLETA DE PARTICIPACIO AL SORTEIG D'UN
VIATGE A CANARIES

NOM: 	

LLINATGES •	

ADRECA-

POBLACIO•	

TELEFON-

Veu de Saler

VEU DE SOLLER, en col.laboració amb "VIAJES SOLLER" sorteja
entre els seus lectores un VIATGE A CANARIES PER A DUES PERSO-
NES d'una setmana de duració, VALORAT amb 100.000 pessetes.

Per participar en el sorteig, ompliu la butlleto adjunta, retallau-la
per la línia indicada i feis-la arribar a la nostra redacció o bé a l'ofi-
cina de "VIAJES SOLLER".

La data per realitzar el viatge tindrà vigència des del dia del sor-
teig fins al dia 31 de març de 1.994.

El termini d'acceptació de butlletes acaba el dia 4 de gener de
1.994.

El sorteig es celebrará el proper dia 5 de gener de 1.994.

Ramon Socias,
reelegit Secretari
General del
PSC r local
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PSOE

Redacció

A la passada Assemblea
de l'Agrupació Socialista
de Sóller-PSOE, celebrada
el dia 22 d'octubre, va ser
elegit un nou Comité
Local.

Els companys que foren
anomenats per dirigir les tas-
ques de l'Agrupació foren:

Ramon Socias Puig, com
a Secretari General; Jaume
Colom Adrover Vicesecretari
General; Vicenç Pérez Bru,
Secretari d'Organització;
Fabián Martínez Cabezue-
lo, com a Secretari de Par-

ticipació Ciutadana; Anto-
nio López Sánchez, vocal
d'associacions de veïns;
Antoni Femenias Mulet,
vocal institucional; Andreu
Pizá Mayrata, vocal en
temes urbanístics i de Ter-
cera Edat.

El programa inmediat
d'aquest nou Comité
Local, té com a priori-
tats fonamentals el
d'ampliar el creixement
de l'Agrupació, obrir el
Partit de cap a la nostra
societat i preparar el pro-
per Congrés Federal del
Partit.

Veu local
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El PSOE, de la mà de Ramon
Socias, intentará obrir-se a

societat sollerica.




