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Francisca Sunyer escolta amb atenció la dedicatòria d'una ex-
alumna.

Una gentada
acompanyà a
Francisca Sunyer
en la presentació
del seu llibre

Redacció

Dissabte passat es pre-
sentà a la Sala de Cultura
de La Caixa el llibre Viure
a Cabrera de la mestra
deianenca Francisca Sun-
yer. A l'acte, organitzat pels
seus companys del col.legi
Es Puig, hi assistiren solle-
rics i deianencs que ompli-
ren la sala fins al punt que
tothom hagué de restar dret.

Francisca Sunyer, a
finals dels anys 70, fou la
darrera madona de l'Illa de
Cabrera, on ella hi tengué
casa i estada durant quaranta
anys. Les vivències, úni-
ques, han servit de fonament
per un llibre amb l'atractiu

de Cabrera i de ser conta-
da per una persona que hi
ha viscut.

A l'acte de presentació
del llibre, Jaume Albertí
destacà la singularitat i sen-
sibilitat de la mestra home-
natjada i subratllà les pàgi-
nes de paradís que té el lli-
bre.

Després d'unes senti-
des paraules de l'autora,
unes simpàtiques ex-alum-
nes que ara fan vuitè al Puig
li obsequiaren un ram de
flors i llegiren unes línies
d'anyorances.

Francisca Sunyer no
parà, en tot el temps de fir-
mar i dedicar volums Viure
a Cabrera.

El projecte
d'embelliment dels

carrers del Port,
explicat punt per punt

(Página 7)

El 70 % deis
reclutes de Sóller,

destinats fora
de les Balears

(Página 16)

#1•1111111~1~1~1~1F- Música
Obté Placa la Comissió Pro-Resta, :ió de l'Orgue

Antoni Vila i Bartomeu Duran,
premis "Miguel Ballester 1993"

Els guardonats que pogueren acudir a l'acte d'entrega dels "Miguel Ballester i Serra" a l'Ajuntament amb el fill del
músic que promou els premis. D'esquerra a dreta: Antoni Vila, Bartomeu Duran, Serapio Constantino, Tomás

Borras, Miguel Ballester Cruellas, Víctor Bilger i Lloren/ Lladó.

1.3~41,1~11119111~111111Pt

G.M.

Per la seva constància i
dedicació a la música als
anys 30 a la Lira Sollerense
i actualment a la Banda de
Música el jurat decidí ator-
gar el..„Premi Miguel
Ballester i Serra 1993 a
Bartomeu Duran i Anto-
ni Vila.

Tengueren també placa
commemorativa Tomás
Borràs, Serapio Constan-
tino, Antoni Canals i
Gabriel Vila per la seva
participació activa a la Lira
Sollerense, malgrat en

l'actualitat ja han deixat de
banda tota activitat musi-
cal.

El premi, patrocinat per
l'Ajuntament de Sóller, ini-
ciará l'any que ve una nova
filosofia consistent en pro-
mocionar i valorar la dedi-
cació de persones i institu-
cions que en l'actualitat
lluitin generosament per la
difussió i la defensa del
gènere musical.

També la família Balles-
ter atorgà la Placa que porta
el mateix nom que recaigué
en la Comissió Pro-Res-

tauració de l'Orgue
Parroquial.

L'acte d'entrega dels pre-
mis tengué lloc diumenge
passat a la Sala Magna de
l'Ajuntament i ja el dia
anterior s'havien iniciat els
actes commemoratius .amb
un exitós concert que agrupà
a l'església del Convent els
músics Margalida Arbona,.
Joana Llabrés, Suzanne
Bradbury, Gabriel Martí,
Bárbara Walus-Jagla, Mart-
ha Biro, Felipe Temes i el
mateix Miguel Ballester,
fill del compositor que dóna
nom als premis.

Fornalutx:
Es pega un bon
ret* a les obres

d'infraestructura
(Página 4)



La ja popular Marga Pere-
11ó, d'es Crèdit Balear, es casa
demà a Ciutat, a l'església de
les Carmelites. Juntament amb
els seus familiars i companys
aniran a sopar al Restaurant Los
Arcos del Poble Espanyol, per
celebrar 1 'esdeveniment de les
seves noces.

Na Marga, que li deim d'es
Crèdit, s'ha fet famosa dins el
poble de Sóller per la seva sim-

Na Marga
d'es Crèdit

es casa
demà

patia a l'hora de relacionar-
se amb els clients i tot el
públic en general.

La possibilitat de fer públi-
ca aquesta notícia fou molt
complicada. Vàrem, juntament
amb els seus companys de
feina, simular una foto de grup
de treball de la que hem extret
la cara d'ella. Esperam que s'ho
prengui així com cal prendre
aquestes coses; amb alegria.

Des d'aquí li volem desit-
jar les millors felicitats i dir-li
que els seus companys estan
amb ella. Sort i beneurances.

En Pep i na Linda es
casaren fa 25 anys

Els que podem veure a la
foto, en Pep Sastre i na Linda
Russell, es casaren ara fa 25
anys i per tant. han celebrat les
seves noces d'argent junta-
ment amb els seus familiars.

Fa uns dies es va complir
la data del quart de segle de
matrimoni, pau, amor i unió.
Juntament amb els germans
feren una gran festa per cele-

brar l'esdeveniment. Molta
alegria i bulla foren les coses
que més mereixen destacar.

En Pep fou molta estona
col.laborador de Veu de Sóller
i per tant, els volem desitjar,
per molts d'anys, una llarga
vida plena de salut i pau.
Esperem que ara arribin a les
noces d'or. Ja Itlta poc. Molts
d'anys!!!

El proper dillund, dia 29, farà un any que traspassà

CONCEPCIÓ
MASRAMON

DE VENTÓS MIR
(11911-1992)

qui visqué i morí com a fidel deixebla de Jesús.

El seu marit, Josep M. Boix i Selva, amb llurs fills, néts, i
tots els altres familiars i els amics que l'han estimada i

l'estimen, l'encomanen al vostre record.
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Nota de Societat Veu de Glossa

Per fer un truc
vaig ser convidat

Toni Falet

Es teu nom no el vull dir
pereixes misser espavilat,
per fer un truc vaig ser convidat
i per un senyor que havia arribat,
a la meitat em feres partir.

Sempre he estat raonable
i em pens tenir raó;
es vestit no fa es senyor
lo que hi ha davall fa sa vasa.

Si amb política ho fas així
estás ben arreglat,
quan a un truc l'has trabucat
no trobes forat per sortir.

Jo no estic gens enfadat
i no et vull gens de mal
però pensa amb sa canal;
que haurà glosses de picat.

Ja pots cercar un advocat
si lo que dius vols desmentir,
que jo tenc en Xim Bardí
i es pleit el tenc guanyat.

Veu de poesia

Terra Santa
La vall dels
tarongers

¡Oh pur silenci en el jardí encantat
on el seu cos espera, soterrat,
amb nards i rases al damunt! ¡Quin prat
d'herbei iflors i boixos! ¡Com s'hi aferra,
no lluny del mar i prop de l'alta Serra,
llur vida jove en delitós esclat!

Somnien els desigs, velats pels plors,
que un migdia, a través de tantes flors,
ella, enyorosa, pujará a mirar-me.

¡Oh il.lusos somnis, la raó us desarma,
que ella no és pas aquí!
Fora del temps, el seu alè sagrat,
amb ¡'Amor per destí,
viu el silenci en nua eternitat.

J.M.B.

Veu del PSOE

Crisi económica o
de certs polítics

Sóller i el seu Ajuntament en especial, patei-
xen «una greu crisi económica, que en part moti-
vada per la crisi general que pateix el país, a la
nostra ciutat en patim una d'especial: la crisi
per la manca absoluta de gestió dels polítics
que conformen la mal anomenada majoria
que governa.

Són moltes les iniciatives que es podrien dur
endavant però manca aquesta capacitat per voler
fer. Com exemples en podem anomenar aquests:

l'asfaltat dels carrers del Celler sense apli-
car contribucions especials, contemplat dins la
legislació vigent, que representa haver deixat
d'ingressar prop de trenta milions agreujat pels
pagaments que s 'han fet directament de la caixa
municipal i que entre d'altres, aquests !renta
milions haurien servit per l'aportació munici-
pal al poliesportiu d'es Puig.

que el regidor d'esports encara s'atreveix a
reconèixer públicament que han hagut d'entre-
gar els desset milions que el CIM havia conce-
dit, simplement perquè al cap de tants anys no
s'ha fet absolutament res. Aiximateix és trist
que aquest senyor faci aquestes declaracions i
la resta de sollerics ens quedem tan callats.

s'han fet obres i millares a urbanitzacions
particulars al Port de Sóller.

segon trasllat de la Policia Local, per una
capritxada del regidor Nadal.

asfaltat del tram d'es Través del que hi havia
un aval dels promotors, de prop de vint milions,
i que no s'ha executat. Amb ¡'agra van! que a
més l'Ajuntament ha costejat l'asfalta!, quan
no havia de costar-li res.

infraccions urbanístiques de les que no es
cobren les sancions.

fuites d'aigua de la xarxa municipal que no
es reparen.

regidors que no es guanyen el son.
contractacions indiscriminades d'assessors

urbanístics amb despeses milionàries quan ja
es dispon d'un equip redactor del PGOU i que
encara no ha acabat el seu treball.

I un llarg etcétera del que seguirem infor-
mant per contribuir a sortir de la crisi.

Una manca de gestió que incorpora un estal-
vi important de les despeses supèrflues, fun-
cions i gestions infrautilitzades, recursos que
no s'exploten adequadament i que haurien de
tornar a Sóller l'esplendor que es mereix.

AGRUPACIO SOCIALISTA DE
SOLLER. PSOE.
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FERRETERIA

Reflexions Antologia   

En aquesta ocasió voldria sortir al pas i comentar alguns
dels aspectes més remarcables de l'entrevista al president
del PP local, apareguda al setmanari "Veu de Sóller" de
dia 29 d'octubre passat.

PP CONTRA UM

En primer lloc, essent el tema que destaca més,
enfrontament obert que manifesta el PP envers UM queda

alliberat de tot dubte. Com és possible fer feina dins un
equip de govern en qué dos grups es tiren els "tras-
tos" pel cap? Com és que la batlessa consent que els
membres del PP, tant de l'organització local del partit com
del grup municipal, li treguin la pell, la posin com un
pedaç brut, fins i tot públicament? Per qué calla la sen-
yora batlessa?

LES PUJADES D'IMPOSTOS

Una altra incongruencia que manifesta el PP és que
participant dins de l'equip governant del nostre ajunta-
ment manifesta públicaMent que l'únic que sap fer la
batlessa és pujar impostos. Malgrat això, a l' hora d'alçar
la tná en les votacions del ple per aprovar les pujades, el
PP no s'ho pensa dues vegades (?)

LA IRRESPONSABILITAT  D'ATACAR EL PRO-
FESSORAT DE L'INSTITUT

Basant-se en un més que dubtós sondeig, el senyor
Jaume s'atreveix a resoldre un exercici d'estadística apli-
cada, envers el comportament del professorat, que podrí-

El pasado 12 de octubre, se celebró en los locales de
la asociación de la tercera edad, un concierto ofrecido por
la coral Euterpe, con la asistencia extraordinaria de públi-
co que ya en las inmediaciones del bar permanecía de
pie y llenaba por completo la entrada del recinto.

No nos extraña, en absoluto, que el acto al que nos
referimos haya despertado, la envidia de algún colabora-
dor de sa Veu de Sóller, haciendo gala de su mezquindad,
se dedique a insultar y desacreditar la entidad y personas
que, han hecho realidad este concierto, que fue perfecto
en su ejecución, en todos los extremos.

El Acto a que nos referimos, efectivamente, fue pre-
sentado por el presidente del Partido Popular de Sóller,
Sr.Miquel Jaume, que además de su presentación fue el
que gestionó con la Consellera Pilar Ferrer, que la Agru-
pación Euterpe pudiese actuar en Sóller, encargarse de la
consecución de los folletos patrocinados por el Consell
Insular y Sa Nostra, recogerlos en la imprenta de Palma,
repartirlos, esperar a los miembros de la coral en la Plaza
Constitución de Sóller, para acompañarlos al lugar de actua-

em avaluar en termes acadèmics amb un zero ben redó.
Parla de represàlies per part dels professors, que tenen en
compte la ideologia política de l'alumne a l'hora de qua-
lificar-lo, que l'institut no funciona, etc. Tot basat en una
sondeig sense cap tipus de fonamentació que ben bé podria
inventar-se qualsevol enquestat triat a propòsit. Les decla-
racions del sényor Jaume són d'un atreviment tan increï-
ble com poc fonamentades i no són dignes de dedicar-li
la més mínima atenció. Però això sí, deman a tots els solle-
rics i especialment als pares d'alumnes que coneixen
l'institut per dedins, que prenguin bona nota de la vàlua
política que representa el Partit Popular a Sóller.

ON SON ELS 1.162 MILIONS DEL GOVERN
BALEAR?

Però l'aspecte més pintoresc de les declaracions del
senyor president local del PP, són els 1.162 milions que
el Govern Balear dóna a Sóller. Jo vos deman a tots vol-
tros, sollerics, els heu vists? On són? Per altra part, la
llista que el senyor Jaume presenta és una "fantasma-
da" ja que a més d'equivocada, hi inclou les participa-
cions de les altres administracions.Com ens hem de creu-
re això els sollerics si pegam una mirada a la situació del
poble. En definitiva, i per acabar, malgrat el que digui el
senyor Jaume, el camió carregat de doblers que havia de
venir de Ciutat no vendrá per ara. Voldria equivocar-me
pel bé de Sóller.

JOAN M. ARBONA MAS
Regidor de l'Ajuntament de Sóller pel PSM-

Nacionalistes de Mallorca.

ción, cuidar de la preparación de una merienda, que rea-
lizó el presidente de la tercera edad Sr.Mora Saletas con
sus colaboradores, y atender a los gastos de dicha merien-
da obsequio para la coral, y gasto que con antelación,
habían efectuado en el bar.

En definitiva queremos hacer público, que todo el acto
estuvo motivado por la JUNTA EJECUTIVA DEL PAR-
TIDO POPULAR DE SOLLER, y por su presidente local.

Invitamos, a los detractores, que lleven a cabo actos
similares, a los que no calificamos en absoluto ni de palla-
sadas, ni fantasmadas, también le diremos que además
de esta actuación aislada, hemos efectuado pequeñas ayu-
das a otras corales y nos hemos ofrecido para ayudar a
Asociaciones deportivas de Sóller, siempre en la medi-
da de nuestras posibilidades, sin que de momento sepa-
mos que ningún otro partido político haya imitado nues-
tra labor.

Partido Popular de Sóller. Presidente Local,
Miguel Jaume Palmer.

Soledat
No hi ha res més trist que la soledat,

tia!

A i, b000n Jeeesúúús! I avui estás com
a molt trascendent, Miqueeeleeet!

Me referesc a la soledat que deu sen-
tir la batlessa quan veu que a les reunions
de Cultura no hi acudeix quasi ningú.

Que és vera aquesta?

I tant! Quan vulguis podem fer l'esta-
dística de l'assistència dels regidors a les
reunions de Cultura i ho veuràs...

Com és ara?

Llevat de la batlessa, que és la que con-
vocales reunions, quasi tots els altres grups
municipals fan campana.

Anem per parts!

Com vulguis. Per part dels Indepen-
dents, té l'obligació d'anar-hi N'Amador
Castañer...

Si és una reunió de Cultura, val més
que no hi vagi! Qui més?

Del PP me sembla que és En Bernat
Cabot, però no s'hi va presentar ni quan
havien de comprar els mobles del local de
la Tercera Edat...

Manca el CDS...

Si: En Miguel Nadal deu suposar que
en té prou amb la Residencia de l'Hospi-
tal...

Bé, jove! I els de l'oposició, qué pun-
yetes . fan?

El PSOE, molt rares vegades hi acu-
deix...

És ben estrany, perquè són tres i se
podrien alternar perfectament...

Només sé que no hi van, i punt. L'únic
que no sol mancar quasi mai és En Miguel
Gual, del PSM. Si no fos per ell, moltes
vegades la batlessa hauria de fer les reu-
nions tota sola.

Qualque dia Na Bel haurà d'agrair a
n'En Miguel el seu interés. 1  això que ella
el va destituir...

Ja t'he dit moltes vegades, tia, que Na
Bel se va equivocar en rodó quan va fer
la moció de censura. Ara ho paga amb la
soledat i amb moltes altres coses...

Elisenda de Brusca

Comentant l'entrevista al President del PP

Veu del PP

Comunicado del partido popular de Sóller

TRANSPORT J. CASASNOVAS
GASOIL PER CALEFACCIÓ A DOMICIII

TEL. 63 14 62 i 63 03 87
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A cada un dels carrers que s'obrin s'hi instal.la una canonada per a les aigües
residuals, una altra per a les aigües de pluja i una tercera per a l'aigua potable

L'AJUNTAMENT INFORMA
ALS SORTEJATS DE SÓLLER

Davant els dubtes que els sortejats de Sóller puguin
tenir arran de les darreres destinacions del servei
militar, els serveis socials de l'Ajuntament vos ofe-
reix la següent informació sobre la forma d'actuar
davant el fet. Hi ha tres opcions:
1. La primera possibilitat és acceptar el sorteig i

anar al punt on vos ha tocat.

2. La segona, és presentar una instància abans
del dia 10 de desembre, bé a la caixa de Reclu-
tes de Palma (al final de les Avingudes, tocant
el Passeig Marítim), o bé a l'Ajuntament de Sóller
(abans del 7 de desembre), en la qual se
sol.licita canvi de destinació. Aquesta instàn-
cia ha d'anar acompanyada d'una fotocòpia de
la manifestació de preferències i sol.licitud de
plaça per sol.licitar el servei militar (si s'ha fet).

3. I la tercera opció fa referència a l'Objecció de
Conciéncia. Vos podeu informar als Serveis
Socials de l'Ajuntament de Sóller (Tercera
Planta).

,.1.
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Fornalutx

P. P.

El projecte tècnic redactat
pel propi Martí Vila contem-
playa la instal.lació d'una
canonada pera les aigües resi-
duals, una altra perales aigües
de pluja, i una tercera per a
l'aigua potable a tots els carrers
de la vila. Com que en alguns
carrers ja existia una clava-
guera perales aigües residuals,
el projecte contemplava també
la seva reutilització, en comp-
tes d'instal.lar-n'hi una de
nova.

No obstant això, en el
moment d'executar les obres
resultà que les màquines exca-
vadores feien malbé l'antiga
canalització existent que, al
final, no era aprofitable de cap
de les maneres. Aquesta cir-
cunstáncia ha obligat a
col.locar tres canonades de
nova planta a tots els carrers.

Tuberies addicionals

A més d'això, i degut a que
el carrer de l'Alba es troba a una
cota inferior a la resta de carrers,
s'haurà de col.locar una tuberia
d'aigües residuals i una alta de
desaiguament des d'aquest carrer
fins al carrer de Mallorca perdins
la síquia dels regants que circu-
la pels horts, baix dels carrers de
Sant Bartomeu i Bellavista.

Encariment del projecte

Totes aquestes modificacions
del projecte inicial han compor-
tat encariment del pressupost en
uns quinze milions de pessetes.

Vista la situació i davant la
impossibilitat de suplir les quan-
titats que manquen per compte
de la vila, l'Ajuntament ha deci-
dit retallar el projecte i executar-
lo només parcialment. D'aques-
ta manera s'invertirà tot el pres-
supost que es disposa, però es

sanejará un número inferior de
carrers.

Com a resultat del retall, que-
daran sense sanejar set vies públi-
ques: el carrer Nou, el de Palma,
el de Sant Joan, el de Sant Sebas-
tià, el de l'Església, el de s'Oli-
var i el de Tramuntana.

Dimissió

La gestació d'aquesta decis-
sió havia provocat nombroses dis-
cussions entre l'empresa con-
cessionària de les obres, l'Ajun-
tament i el director d'obres que,
finalment, han conclòs amb la
dimissió d'aquest darrer.

En el Ple del mes de novem-
bre, el Consistori fornalutxenc
considerá justificada la dimissió,
que li fou acceptada, i es  nomenà
com a substitut a l'arquitecte
municipalJoaquimOzones,que
será el responsable de vetllar i de
certificar la resta de les obres que
es vagin realitzant.

La manca de pressupost per resoldre els inconvenients  tècnics que han aparegut en
el moment d'executar el projecte de millora de la xarxa pública del clavagueram i de

l'aigua potable de Fornalutx, han obligat el Consistori a renunciar al sanejament
d'una part dels carrers inicialment inclosos en el projecte. Corn a una conseqüència
més d'aquests inconvenients, el tècnic del Consell Insular de Mallorca Martí Vila

ha presentat la dimissió com a director de les obres al Consistori fornalutxenc.

Dimiteix el director tècnic Martí Vila

Notable retan a les obres de millora:
set carrers quedaran sense sanejar

No es mogui de ca-seva!

Quan u vengui de gust
una exquisita "pizza"
artesanal, telefoni a la
Pizzeria Randemar.

Fetes a 1. hora i
elaborades amb
ingredientes naturalA
per primera qualitat.

En menys de 30 minuts, vostè podrá assaborir
qualsevol de les nostres especialitats.

Transportades en bosses tèrmiques perquè arribin a
ca-seva calentes, cruixents i al seu punt.

Vostè podrá elegir qualsevol plat de la nostra Carta
Només amb un recàrrec de 100 pessetes per viatge.

Servei a domicili a Sóller i port.

Només els caps de setmana!!!

Qué esperau? Telf. 63 13 49

•



Sóller té tres policies
locals més dels que li
corresponen

J.C.

Més de la meitat dels
municipis de Mallorca
compten amb menys poli-
cies locals del que estableix
la normativa segons es des-
prén de la Direcció Gene-
ral d'Interior de la Comu-
nitat Autónoma de les Illes
Balears, referit a l'any 1992,
malgrat la variació res-
pecte a aquest any ha estat
mínima.

Aquesta informació apa-
reix al Diario de Mallorca
a l'edició del passat diu-
menge; sois 18 municipis
tenen més policies del que
marca la normativa mentres
que la resta tenen els que
els pertoca o un nombre
inferior al que, segons
aquest informe caldria.

En els cas de Sóller el
nombre de policia local en
qué compta actualment la
plantilla és de 19 persones

segons l'informe de la
Direcció General d'Interior,
el nombre que caldria és de
16 agents. Cal esmentar que
l'informe realitzat per la
CAIB no parla de si són o
no, policies en actiu, és a
dir, aquells que patrullen o
realitzen serveis al carrer.
A Sóller tots sabem que

dels 19 policies locals que
tenim, un d'ells ocupa la
piala de pintor i, al manco
dos, fan tasques adminis-
tratives; a tot això cal afe-
gir també que les tasques
que realitza el Sargent en cap
no són pròpiament el que
entenem per servei a l'exte-
rior, solen ser d'organit-
zació i control.

Pel que als municipis
veïnats de Fornalutx i Deià
l'informe considera que
tampoc estan en les condi-
cions òptimes; Fornalutx té
dos policies locals mentres
que sols n'hi correspon un,
i Deiá, diu que no en té cap
i n'hi caldria un. En aquest
cas, igual que a Fornalutx
passa que els efectius no són
el que pròpiament coneixem
per policia local sinó els
saigs que fan feines de la
brigada municipal i, quan és
necessari, vesteixen l'uni-
forme de policia.

No cal oblidar la cons-
tant lluita dels caps de la
policia local perquè la
plantilla actual sigui aug-
mentada amb més perso-
nal. Fa uns mesos es jubilà
un oficial i la seva placa no
ha estat coberta, ara bé,
l'ampliació pretén que sigui
de quatres persones més.

Seguretat Ciutadana

Calle Cristóbal Colón, s n. - Telf. 63 33 95 - 07100 SÓLLER (Mallorca)

Los vendajes de
inmovilización
parcial en la
actividad deportiva

Organizado por el ""CENTRO ALA D'OR"

-Curso práctico y gratuito-

Dirigido por D. Miguel Reynes

(Fisioterapeuta del Proaci Patronato)

- Día 11 de diciembre a las 1030 h.

- Lugar: gimnasio del propio centro

Para más información Palou n° 17-1-2°

Tel. 63 30 91
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Avisos Eclesials

Aires Sollerics celebra el
seu 25è aniversari amb sis
mesos d'actes

J.A.

Just ens acaba d'arribar a la redacció de Veu de Sóller el programa
dels 25 anys d'Aires Sollerics. Aquest esforçat grup, tant i tant repre-
sentatiu de Sóller, ha preparat tot un seguit d'actes que s'iniciaran el pro-
per 28 de novembre i acabaran passat Sa Fira del 94.

El primer acte, aquest diumenge 28, a les onze del matí, consistirá en
la presentació del programa a la Sala Magna de l'Ajuntament de
Sóller. A continuació, a la Placa de la Constitució hi haurà una ballada
mostra a càrrec d'Aires Sollerics que enllaçarà amb una bailada popular.

Conferències, intercanvis amb altres grups, exposicions, recitals, ofre-
nes, trobades d'amistat i vetllades són alguns dels tipus d'actes que pre-
para aquest animós grup l'any 1968, el mes d'abril, començà a caminar.
Viatges, Sa Mostra, Ca Cremat i Can Dulce,  indumentària mallor-
quina... són fites que ja fan història.

Seguirem informant.

Busco casa en Sóller,
no importa su estado

de conservación
con jardín y tres o

cuatro habitaciones
Tel. 63 31 03

BOUTIQUE
"AVANCE FIESTAS"

1.994

enero (mínimo 3.000 ptas.) tendrás la oportunidad de ganar
... por cada compra efectuada del 26 de noviembre al 5 de

80.000 ptas. -ochenta
mil pesetas- en ropa

019144,2
íntima de

... sorteo a celebrar el
5 de enero a las 20 h.
en la propia boutique.

Te esperamos con
champan!!!

FELICES FIESTAS -
Dominique

25ANYS
AM?,

ES SO
LLER
ICS

Aires Sollerics
ha elegit aquest
logotipus per
commemorar el
seu 25é.
aniversari.

Diumenge
trobada
a sa
Capelleta

Els pares que fan cate-
quesi familiar es troba-
ran al Monestir de Santa
Maria de l'Olivar el pro-
per diumenge a les 16
hores; fins a les 18'30
hores faran:

trobada/diàleg-cele-
bració amb entrega als
infants del N.T. i berenar
senzill.

Els infants també hi
han d'assistir, i les cate-
quistes.

Conferències a
l'església de l'hospital.

Dimecres, dijous i
divendres a les 9'30 del
vespre, sobre:

L'EUCARISTIA,
CENTRE I CULMEN
DE LA VIDA CRIS-
TIANA.

Dimecres parlará
Mn.Gabriel Ramis;
dijous, Mn.Joan Torrents;
divendres, el P.B artomeu
Pericás, M.SS.CC. Vos hi
esperam!



L'empresa que ha apuntalat el pont ha estat denunciada per
l'Ajuntament als organismes competents.

Ja és aquí el projecte
de peatonització de la
Platja d'en Repic

G.M.

S'ha rebut recentment a l'Ajuntament el Projecte de
Peatonització de la Primera Línia de/a Platja d'en Repic
per ser aprovat pel consistori.

Aquest projecte és la primera part d'un gran Piad 'Embe-
1 1 iment que ha d'afectar tota la badia del Port i té un pres-
supost de 180 milions de pessetes. La meitat del pro-
jecte será finançat per Demarcació de Costes (90 milions),
la Unió Europea a través del Pla 5B i de les conselleries
de Turisme i Agricultura aportará 42  milions i l'Ajunta-
ment hi haurà de posar 28 milions de pessetes.

Peatonització i circulació

Abans de peatonitzar la primera línia de la Platja d'en
Repic és necessari obrir el vial previst a la segona línia.
Durant aquests dies els tècnics havien de resoldre les tres
al.legacions presentades en contra de la modificació pun-
tual del Pla General que permetrà la construcció d'aquest
vial i encara manquen una sèrie de trámits perquè el pro-
jecte de peatonització pugui iniciar-se.

El projecte preven l'enrajolament de la primera línia,
la sembrada de tres tirades d'arbres, la construcció
d'accessos a la platja, la remodelació del pont que uneix
la plaça de la Torre amb la Platja d'en Repic, la ubica-
ció de dutxes a la platja o la installació de bancs al llarg
de tot el tram modificat.

Cosos
CAN DULCE

alm/Yfik

li;4kcaea.,
muuér.a,

ivrn e fj-e_

/ .52 00- 171

r) .DULC_E_
COLL"CIOM,Li

ejovenids

—

Sfr,41

.11,1
MLP

147-
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Port 

Denunciada una empresa per apuntalar
el pont del torrent Major sense permís

P.P.

Des de finals de la setmana passa-
da es troba parcialment assegurat amb
puntals telescòpics el pont sobre el
torrent Major de la carretera del Camp
de sa Mar.

A preguntes de la nostra redacció,
el regidor d'infraestructures,Bartomeu
Darder, manifestà que s'havia estran-
yat tant com nosaltres en saber que
s'havia apuntalat el pont sense saber-
ne el motiu. De les investigacions per
ells realitzades es desprèn que l'apun-
talarnent fou realitzat per compte d'una
empresa constructora que precisava
transportar una pesada máquina per a
la continuació de les obres que té
començades a la zona de la platja den
Repic.

Sembla que aquesta empresa no
havia sol.licitat cap tipus de permís al
Servei d'Obres Hidràuliques, que és
l'organisme competent en aquesta matè-
ria, ni tampoc al Consell Insular de
Mallorca, que és el titular de la carre-
tera.

El regidor Darder manifestà a Veu
de Sóller el seu temor que els puntals
telescòpics no ocasionin un embussa-
ment del torrent en el cas que es pro-
dueixin fortes pluges i, per aquest motiu,
havia denunciat als organismes com-
petents la mala actuació de l'empresa.

CENTRO ASISTENCIAL "ALA D'OR"
"CONSULTAS"

MEDICINA GENERAL
Dr. BARTOLOME COLOM

FISIOTERAPEUTA Y PRACTICANTE
D. ALFONSO NICOLAU REYES

FISIOTERAPEUTA
Dña. YOLANDA GARCIA BENOVENT

PSICOMOTRICIDAD
D. MIGUEL BESTARD

QUIROMASAJISTA
Dña. CARMEN CAMPOS JIMENO

YOGA
D. JOSE GARCIA

ACUPUNTURA - HOMEOPATIA
- OLIGOELEMENTOS
Dr. FELIPE RAMIS

PSICOLOGIA - SEXOLOGIA
D. JOSE Ma PEREZ COBOS

C/ Palou n" 17 la 2°. Tel. 63 30 91 ( Horario de 8 a 20 h.)

NEUROLOGIA
Dr. CARLOS SERRANO

OTORRINOLARINGOLOGIA
Dr. JACINTO MARTINEZ

TRAUMATOLOGIA Y
REUMATOLOGIA
Dr. JAIME MARTORELL

GINECOLOGIA
Dr. MARGARITA BALLESTER ROIG

PEDIATRIA
Dr. JUANA Ma ROMAN PIÑANA

ENDOCRINOLOGIA
Dra. FRANCISCA VICH

PSIQUVITRIA
JOSEFA Ma SAN PEDRO RADO

PSICOLOGIA
Dña. CATALINA RIGO MAS



El carrer Jaume Torrens será exclusivament peatonal. Per  això será empedrat amb pedra calaña abujardada, amb un
doble dibuix longitudinal.

PANADERIA y PASTELERIA

FRAU
Lluna, 7- Teléfono 630132

Sontioume, 7- Teléfono 6.31286
FABRICA: Meto, 48 -Ca'n Tobolet - Tel. 630651

Slesiaurante
Dimecres tancat

TEL. 63 11 11
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El pressupost d'execució ascendeix a quasi cinquanta-nou milions de pessetes

El projecte
d'embelliment dels
carrers del Port
exigirá l'aplicació
de contribucions
especials

La setmana anterior se rebé a l'Ajuntament
el "Projecte d'embelliment dels carrers del
pon de Sóller", que la comissió de Govern
havia comanat als enginyers Manuel Palomo
i Bartomeu Reus. El projecte empara la
renovació de les infraestructures dels actuals
carrers de Jaume Torrens, del Canonge
Oliver, de l'Església, de Costa i Llobera i
d'una part del carrer de Montis. Está prevista
la renovació de la xarxa d'aigües residuals i la
d'aigua potable, així com la dotació d'una
nova xarxa de drenatge de les aigües pluvials.
També es completará la xarxa de l'enllumenat
públic i es reposará el paviment dels carrers i
de les aceres. El pressupost d'execució del
projecte és de 58.714.600 pessetes, i el termini
fixat per a l'execució de les obres és de sis
mesos.

Com els altres carrers, el del Canonge Oliver veurà renovada la xarxa

d'aigües brutes i també s'hi instal.larà una canonada per evacuar les
aigües de pluja. La xarxa d'aigua potable d'aquest carrer, en canvi, no

será modificada.

P.P.

El projecte será financiat al 60
% per la Conselleria de Turis-
me„ i l'altre 40 % per l'Ajunta-
ment de Sóller.

En aquests moments, l'equip
de govern está estudiant la pos-
sibilitat d'aplicar contribucions
especials als veïnats que seran més
beneficiats per la reforma. Les con-
tribucions especials podrien arri-
bar a cobrir el 30 % de l'aporta-
ció municipal, mentre l'altre 10
% correria per compte del pres-
supost ordinari.

Una vegada cobeas tots els trà-
mits administratius, el projecte
probablement será adjudicat per
subhasta. Segons el tinent-batle
d ' Infraestructures, Bartomeu
Darder, les obres podrien
començar dins el primer trimes-
tre del 1994.

Xarxa de sanejament

Les obres preveuen la substi-
tució de la xarxa de sanejament
de tots els carrers, que es troba en

mal estat, així com la renovaci()
de tots els col.lectors de les viven-
des. Per tal d'aconseguir-ho,
s'hauran d'obrir els carrers per
col.locar-hi canonades de 30 ó 35
centímetres de diàmetre i fer-hi
pous de registre.

Xarxa d'aigua potable

La xarxa d'aigua potable
només será reemplaçada als
carrers Montis, Església i Jaume
Torrens. Les preses d'aigua par-
ticular d'aquests carrers també
seran renovades.

Drenatge d'aigües pluvials

Al mateix temps que es reno-
va la resta de les infraestructures,
es construirá una xarxa per al dre-
natge de les aigües de pluja, sepa-
rades de les aigües residuals. La
nova xarxa estará constituida per
tubs de ciment que recolliran
l'aigua mitjançant clavagueres o
retxats i la vessaran al torrent.

Xarxa d'enllumenat

La xarxa d'enllumenat es

renovará a tots els carrers, excep-
te al de Costa i Llobera. El
cablejat elèctric s'instal.larà per
davall les aceres dins cables de
PVC i es col.locaran nous fanals
de peu, mentre que a els farols
de les façanes imitaran els de
gas.

Pavimentació d'aceres

El projecte preveu la recu-
peració de les pedres de les
vores de les aceres que estiguin
en bones condicions, per
col.locar-les novament allá on
calgui. L'interior de les aceres
será pavimentat de fresc amb
rajoles vermelles.

El projecte s'ha redactat amb
la previsió de peatonitzar total-
ment el carrer Jaume Torrens.
Per això es contempla l'empe-
drament de tot el carrer amb
pedra calcària abujardada, amb
dos dibuixos longitudinals.

Tots els carrers seran asfal-
tats de bell nou, i els arbres seran
protegits per sengles garango-
les.

F1•0.4.

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

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

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

VEU DE SOLLER, en coliaboració amb "VIAJES SOLER" sorteja entre els seus ledo-
res un VIATGE A CANARIES PER A DUES PERSONES d'una setmana de duració, VAL&
RAT amb 100.000 pessetes.

Per participar en el sorteig, ompliu la butlleta adjunta, retallau-la per la línia indica-
da i feis-la arribar a la nostra redacció o bé a l'oficina de "VIAJES SOLLER".

La data per realitzar el viatge tindrà vigència des del dia del sorteig 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.

BUTLLETA DE PARTICIPACIO AL SORTEIG D'UN
VIATGE A CANARIES

NOM: 	

LLINATGES.	

ADREÇA: 	

POBIACIO -

TELEFON. 	

GRAN COLECEL

QUE GRANDE
ES EL MUNDO

CADA SEMANA RECIBIRA TRES
FASCICULOS CORRESPONDIENTES
A TRES OBRAS DIFERENTES.

El Atlas Enciclopédico que recoge las nuevas fronteras lijadas este_
smo ano.

4:1 Y además, Ciudades del Mundo. una obra única presentada por gran-
des personajes.

e Y además, d 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 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. Además podrá beneficiarse de ofertas, des-
cuentos y ventajas especiales pensadas en exclusiva para usted.

'ELODIA DEL MIITIDO

Le invitamos a CONOCER EL MUNDO.

e
Cada domingo en su kiosko, gratis

con el MAGAZINE de El Día del Mundo

BBV

BANCO 111640 11/C.41/1

Veu e recte

Aquests dies i amb motiu de la celebració de la
Setmana del Mestre, la Conselleria d'Educació
i Cultura del Govern Balear ha otorgat el premi
"Francesc de Botija Moll- al professor solleric

Jaume Alberti Sastre, tal com anunciávent la
setmana passada.

Els qui el coneixem dins el món de
l'ensenyament, el distingint per seu treball

continuat, singular i engrescador; per la seva
lluita per millorar la qualitat de l'ensenyament

des de la base, des de dins l'escola i	 i
per saber transmetre coneixements gaudint i

fent fruir.
Aquest premi no és més que la ratificació, per

part de les autoritats autonòmiques, i del MEC
que fé la proposta, de la tasca feta duran! vint-
i-cinc anys, de la labor constant i continuada,

coherent i no discreta de tot un mestre.
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Maria Ignásia 

VS.- Per qué creus que has
destacat?

J.- Per estar molt de temps
a un mateix lloc; per la meya
constancia; per haver de vèn-
cer dificultats: simultanejar
vuit cursos d'EGB, lluitar con-
tra la darrera etapa franquis-
ta...; per sintonitzar amb un
poble i pares socialment i cul-
turalment receptius amb l'esco-
la; i per tenir al voltant uns com-
panys i esposa amb els quals
sintonitz.

Amistat i constància

VS.- Així, a qui te deus
professionalment?

J.- A dues coses: les amis-
tats i la constancia. A les amis-
tats que m'afeccionaren a fer
entrar coses noves dins l'esco-
la, com per exemple en Toni
de Cúber en qüestió de plásti-
ca, o el periodisme solleric en
qüestió de llenguatge. I el tenir
clar que la tenacitat en el tre-
ball és bàsic: una persona será
aceptada, encara que faci coses
que "surtin del botador", si tre-
balla fermement.

VS.- Francesc de Borja
Moll, també va ser una per-"
sona molt fanera...

J.- Sí, la major satisfacció
d'aquest premi és que dugui
el seu nom. Ell sempre deia
que les banderes no represen-
te res, és el treball d' un col.lec-
tiu el que dóna nom a un poble.

"Les escoles petites són
un dels únics racons

profunds i romàntics que
queden dins

l'ensenyament públic"

En tots els oficis i
hi ha els treballadors de but
ca que practiquen la parlic¿
no l'esforç. D'aquests sempi
m'hi he fet enfora.

VS.- Qué anyores?
J.- No anyor res perquè r

estic malament. Anyoraré
el moment en que perdi
contacte amb les escoles pet
tes: un dels únics racons
funds i romàntics que quede
dins l'ensenyament públic.
massificacions, a tots els nivel
de la societat, creen una impel
sonalitat tan forta que obligue
a cercar refugis i paradisc
somniats.

VS.- Quin és el teu refu
gi?

J.- Els dotze anys de fein
a l'Escola de Deia.

Escoles Petites

VS.- Darrerament es sen
parlar de CRA's. Tornen le
concentracions escolars?

J.- El Ministeri d'Educacit
ha inventat la fórmula CRA quo
'lignifica juntar centres a nivel
de claustres i consells escolars

VS.- Però, això no és coa
el que va passar quan varen
construir "Es Puig", que es
tancaren escoles petites?

J.- Eg. els anys 70 ja es y/

centres i hi va haver la reac
ció en contra. Ara, volen uni

portará un augment conside

patir la massificació tancan

ficar els mestres i això com

11. 

is

ible de reunions, burocracia
lependéncia en detriment de
acció directa amb l'infant.

VS.- Així, no es tanquen

J.- No, però a la comarca
s escoles de: Fossaret, Deià,
Drt, Marjades, L'Horta i Puig
wren el risc de només ser clas-

espargides d'un centre
-an.

VS.- Tu no treballes ara
un centre escolar?
J.- No, estic en el Centre

e Recursos, que també peri-
a...

VS.- Com?
J.- Sí, fins ara feia feina

irecta amb els mestres,
Dnant-los servei d'ajuda, a tots

general, i de recolzament
npartint classes a les escoles
etites. Es una relació directa
ue et deixa un espai per inves-
gar.

VS.- Fins ara, dius?
J.- Sí, el CR de Sóller, pel

trs vinent, podria quedar
tul.lat o absorbit pel de Palma,
a comarca quedaria amb un'a
Irvei avinvant o sense ell,
icara que el tema del Centre
e Recursos no és tan capitalrnsenyament a Sóller

m el dels CRA's.

VS.- Qué destacaries de
'ensenyament a Sóller?

J.- Está descompensat i mal
tructurat.
VS.- En qué descompen-

sat?
J.- L'escola concertada par-

teix de tres aventatges sobre
la pública: té una línia educa-
tiva pròpia, que fa que les
reformes no l'afectin tant; té
uns equips d'ensenyament més
estables; i es troba aprop de la
població, podent viure més
directament la seva calor.

VS.- I la pública, com
s'ho pot anivellar?

J.- La xarxa pública está mal
estructurada. S'ha d'aconse-
guir un servei d'Infantil i
Primaria complet a cada una
de les tres barriades: La Vila,
L' Horta i Port. I això no és gaire
complicat. A la vila només es
necessita un creixement del
Fossaret i continuar amb el bon
servei de qualitat de ses Mar-
jades. L'Horta i Puig cobrei-
xen bé la part baixa de la vila.
I Es Port, barriada de futur, pot
veure créixer la seva escola
pública.

VS.- I així queda tot solu-
cionat?

J.- No. Tant a la concerta-
da com a la pública l'element
més important a tenir en comp-
te és la qualitat d'un equip de
professionals ben coessionat i
esforçat, que crei una línia de
treball constant i concreta.

El mestre

VS.- Qué és un examen?
J.- Una cosa nefasta, és

.voler catalogar persones, quan

Jaume Albertí, mestre, fa seva l'afirmació: "les 

26 de novembre del 1993 / Veu de Sóller 9

cada una és tot un món.
VS.- Qué no es pot tole-

rar d'un mestre?
J.- ...I de qualsevol perso-

na: presumir de progressisme
o de seguretat conservadora i
no fer-ne ni brot.

VS.- Mestre o funciona-
ri?

J.- Els mestres de les esco-
les públiques també han de fer
d'administratius, restant temps
ala seva feina didáctica. El que
me sembla més negatiu és
haver de superposar distintes
tasques en persones que tenien
la il.lusió de fer-ne una i avui
estan cada dia més dominats
pels papers i les gestions.

VS.- Parla de la il.lusicó
dels mestres...

J.- Molts professors tenen
les seves il.lusions guardades
dins un calaix. No hi ha temps

ni lloc per investigar, el que
cal és guardar, i les frustacions
s'acaramullen i t'abandones.

VS.- Ha de ser investiga-
dor el mestre?

J.- Ben clan Per això ha de
tenir una base científica sóli-
da (jo na la vaig poder tenlo i
el mestre d'infantil hauria
d'arribar al mateix grau de lli-
cenciatura que un de BUP.

A partir d'aquí podrem exi-
gir una total equiparació hora-
ria i de sous. Es injust que un
mestre d'Infantil i Primaria
faci 25 hores lectives, un pro-
fessor de BUP en faci 18 i
l'il.luminat de la Universitat
només arribi a 9.

VS.- Dret o deure de ser
educat?

J.- Cree en el dret a ser edu-
cat, no en el deure. Ja és enfo-
ra el segle passat d'explotació

infantil, i la societat i família
d'avui poden robar altres vies
educadores que no siguin
l'escola. Amb 1' increment dels
mitjans de comunicad() i les
dinamitzacions culturals,
l'escola ja ha deixat de tenir
l'exclussiva del saber. Em fa
empegueir que, corn en el ser-
vei militar, es pugui personar
la policia a ca teva perquè un
al.lot ha deixat d'anar a esco-
la. Es un atemptat a la lliber-
tat.

VS.- S'ha de jugar a
l'escola?

J.- L'escola hauria de ser un
espectacle, i de cada dia té un
repte més difícil: fer-se atrac-
tiva. La societat de consum ens
supera en encants i és impos-
sible superar-la sense que els
professionals tenguem espai,
temps i mitjans necessaris.

Ires no representen res, és el treball d'un col.lectiu el que representa a un poble"

"Les escoles concertades i públiques de Sóller tenen un bon esplet de mestres que cal cuidar i potenciar".

"Crec en el dret a l' lucació, però avui l'obligatorietat d'anar a escola
és un atemptat a la bertat"



e
Pregau a Déu en caritat per l'anima de

D.9 Antònia

Frontera Marqués
(Vda. de Pere Casanoves Colomer

i Llorenç Seguí Serra)

que va morir a Sóller,
el dia 24 de Novembre de 1993

A L'EDAT DE 92 ANYS

Casa mortuoria: C/. Celler, 9

No es donará el condol.

e
Rogad a Dios en caridad por el alma de

D. Bernardino

Umbert Vicens

que falleció en Sóller,
el día 20 de Noviembre de 1993

A LA EDAD DE 68 AÑOS

Casa mortuoria: C/. La Luna, 76.
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Miguel Parets: "A Burundi s'han
produit 500.000 morts"

Església

Pronuncià una conferència a la Rectoria sobre el conflicte tribal i la situació dels missioners 

G.M.

Dimarts de la setmana anterior
fou repatriat des del Burundi el mis-
sioner de Santa Maria Miguel Parets
per temor a la seva integritat des-
prés de la revolta protagonitzada pels
militars de 1 'étnia hutu després d' un
cop d'estat que acaba amb la vida
del president democràtic Melchior
Ndadaye, de la tribu dels tutsis.

El país viu ara un cruel enfron-
tament tribal entre els hutus (urbans)
i els tutsis (camperols).

Conferència a Sóller

Una setmana després Parets va
ser a Sóller per oferir el seu testi-
moni dels fets que han tengut lloc
en aquell país en una conferència
pronunciada a la Rectoria que fou
seguida per un centenar d'oients

La seva Parròquia de Gitaramu-
ka, a la diòcesi de Muyinga, ha sofert
tres atacs dels militars. Entre els
coneguts del poble ha comptat 220
morts, i calcula que en tot el país
podria haver-n'hi mig milió entre
una població de 4.900.0(X) perso-
nes. En canvi la Parròquia de Nya-
bikere, a la diòcesi de Gitega, on
s'hi troba entre d'altres l'ex-rector
de Sóller Bartomeu Barceló no ha
sofert cap atac militar després de la
revolta perquè els mateixos ciuta-
dans han tallat tots els accessos per
tal d'evitar l'arribada dels soldats a
la zona i les consequents matances
indiscriminades.

Miguel Parets va ser declarat
l'any 1979 persona non grata a
Burundi, Rwanda i Tanzania i expul-
sat del país. Va tornar-hi l'any 1990
en veure que el país s'havia enca-
minat cap a la democracia i ha optat

ara per repatriar-se perquè tenia
indicis que s'havien donat doblers
als pigmeus perquè el matassin i
temia que la seva mort pogués pro-
duir algun tipus de repressália. Els
altres missioners mallorquins, Jaume
Mas, Julia Gomila i Bartomeu Bar-
celó, continuaran ajudant els indí-
genes del Burundi malgrat les ten-
•sions existents.

Miguel Parets confia que en el
funeral del president assassinat Nda-
daye el conflicte finalitzi i pensa que
el futur és encara molt dur per?) té
esperança en què la gent de bona fe
que coneix pugui conduir el país per
al tres camins.

Quant als seus plans particulars,
Parets ja ha sol.licitat al bisbe de
Mallorca la possibilitat d'anar al país
veí del Burundi, Rwanda, per aco-
llir els milers i milers de persones
que han optat per refugiar-s'hi.

Creu Roja 

Els escolars
s'adhereixen a la
celebració del Dia
del Voluntari

G.M.

Coincidint amb la preparació del Dia del Volun-
tad de la Creu Roja previst pel proper dia 5 de
desembre, s'està desenvolupant una campanya a
les escoles de tot l'estat en la qual es pretén sensi-
bilitzar a professors i alumnes dels problemes dels
nins al tercer món.

Els centres de Sóller han rebut aquesta setma-
na la visita dels voluntaris que, sota el lema Creix
en solidaritat, dóna una resposta parlen als nins de
les necessitats del tercer món i els conviden a par-
ticipar en la Creu Roja.

Aixímateix també aquests dies els escolars han
elaborat els dibuixos que participaran a un concurs
nacional que es fallará entre els dies 13 i 19 de desem-
bre.

I pel dijous dia 2 está prevista una nova visita
als centres en la qual els voluntaris de la Creu Roja
recolliran els donatius aportats pels alumnes als quals
se'ls ha sol.licitat l' impon del berenar d'un dia.

1
vst N'Ay,

Tenim a l'abast de tothom un gran assortit
de calçat a bon preu.
Botes de muntanya, sabates d'home i dona
en pell amb un 20% de descompte.
Ofertes: en botes de pell girada amb forro
de borreguets i esportives del n° 20 al 49.
Pantufles amb un 10% de descompte i
pantufles de peus delicats "DESCANSO"
Sabates mallorquines, bota patatera,
porqueres, albarques,  Nàutiques d'hivern...

CZ Sa Lluna, ng 74	 Tel. 63 28 74

AJUNTAMENT DE SOLLER
SECRETARIA GENERAL

BAN 

A tots els propietaris de les vivendes que s'ubiquin entre el Pont de sa Cúria des
Comte i el Pont de ca les Animes a una distància inferior a 100 metres del marge
dLI del Hit del torrent de Fornalutx, on recentment s'han instal.lat un collector
d'aigües residuals, es recorda l'obligació que tenen de conduir-hi les seves aigües
residuals.

Amb la finalitat de sanejar el subsòl de la zona i evitar possibles contaminacions,
es concedeix un termini de 120 dies comptats a partir de la publicació d'aquest ban,
passats els quals es realitzaran les corresponents inspeccions per comprovar si
s'han duït a terme les esmentades connexions.

BANDO

Se recuerda a todos los propietarios de viviendas cuya ubicación esté comprendida
entre el Pont de sa Cúria des Compte y el Pont de Ca les Animes a una distancia
inferior a 100 metros de la margen derecha del cauce del Torrent de Fornalutx,
donde recientemente se ha instalado un colector de aguas residuales, la obligación
que tienen de conducir sus aguas residuales al mismo.

A tal fin y al objeto de sanear el subsuelo de la zona y evitar posibles
contaminaciones, se concede para ello un plazo de 120 días contados a partir de la
publicación del presente bando, pasados los cuales se realizarán las
correspondientes inspecciones para comprobar si se han llevado a efecto las
citadas conexiones.

- LA ALCALDESA
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Dia 16/04/94:
Muro - Sóller

Dia 30/04/94:
ABACO - Sóller

Dia 14/05/94:
Sóller - Eivissa.

CALENDARI:

Dia 27/11/93:
Sóller - A.B.P.

Dia 4/12/93:
Sóller - E.B.B.

Lliga Autonómica 93/94
Joan	 Dia 11/12/93:

Demà, dissabte, s' inicia la
Lliga Autonómica 1993/94,
organitzada per la Federació
Balear de Billar, a la que com
l'any passat hi participa un
equip de Sa Botigueta com-
post per:

1.- Joan-A. Jorquera.

2.- Bartomeu Palou.

3.- Tomás Plomer.

4.- Joan Marroig.

5.- Alexandre Pomar.

La Lliga té una durada de
14 jornades, acabant dia 14 de
maig.

A la primera jornada els
sollerics rebran al seu local
social de "La Unión" a la A.B.
Palma, disputant-se les con-
frontacions a partir de les 15-
30' hores.

VII Torneig
Perruqueria J. Socias

Joan

El passat dijous, dia 18,
començà la setena edició del
Torneig de Billar a Tres Ban-
des Perruqueria Joan Socias,
en el "Circulo Sollerense",
amb la confrontació entre els
veterans Pere Magraner i
Martí Ferrer.

La Lliga es disputa tots
contra tots, fent-se les parti-
des diàriament (exceptuant
els diumenges), a partir de
les set del capvespre.

Com a novetat d'aquesta
edició els dos primers clas-
sificats de la Segona Cate-
goria pujaran a Primera, i en
aquesta ocasió no en baixarà
cap de Primera a Segona.

Aquest són els resultats
de les primeres confronta-
cions:

P. Magraner 2 - M. Ferrer O

J. Quetglas 2 - P. Torres O

J. Socias 0- G. Ferrer 2

Casasno vas 0- Burgueño 2

J. Sampol O - A. Pomar 2

i aquests el del Premi a
la Millor Tacada:

P. Magraner, 3 punts.

S. Burgueño, 3 punts.

El Comité de Competi-
ció está compost per Barto-
meu Enseriat, Pere Jaume,
Joan Quetglas i Alfons
Labrador.

Inca - Sóller.

Dia 8/01/94:
Manacor - Sóller.

Dia 22/01/94:
Sóller - Muro

Dia 29-01-94:
Sóller - ABACO

Dia 5/02/94:
Eivissa - Sóller

Dia 19/02/94:
A.B.P. - Sóller

Dia 5/03/94:
E.B.B. - Sóller

Dia 12/03/94:
Sóller - Inca

Dia 2/04/94:
Sóller - Manacor

Juanjo Lladó

Amb aigua i amb una pista
en males condicions començà
la quinta jornada, el primer
partit posà a to a tot el públic;
un gran encontre dels Jubilats
contra els Dragons es resumeix
amb 1 hora 35 minuts, uns
Jubilats que no volien cedir i
uns Dragons que cercaven el
primer lloc a la classificació,
ambdós equips es deixaren la
pell al camp i el públic va gau-
dir se'ns dubte del millor set
fins ara vist en aquest torneig,
que significà la victòria dels

Dragons.
Dragons 3 Jubilats I 15-11,

15-9, 8-15, 17-15.

Sport Jove (arrancada de
cavall i aturada d'ase), un dels
equips que encara no coneix la
victòria, començà el partit
avançant-se amb un 2-0 al seu
favor i un espectacular 15-0 al
primer set però, la reacció del
T. Fontanet, un equip amb
aspiracions a classificar-se
no tara a realitzar-se. Resul-
tat 3-2 a favor dels transpor-
tistes: 15-0, 15-13, 8-15, 11-15,
12-15.

En una mateixa jornada,
dues victòries pel T. Fontanet,
un equip que puja verticalment
a la classificació, aquesta vega-
da fou contra el Dinos (es trac-
tava d'un partit atrassat); el
resultat, uns Dinos (tot i que
jugaren molt bé) sorpresos que
ja no pogueren fer res davant
un 3-1, final del partit: 7-15,
15-12, 19-17, 15-9.

Sexta jornada, 27/11/93:

15'30, Dinos - Me'n fot
16'30, Dragons - Atletes
17'30, Jubilats - Sport Match
18'30, Sport Jove - Autos Lladó.

La classificació actual
segueix el següent ordre:

Autos LLadó, Dragons,
Jubilats, T. Fontanet, Sport
Match, Dinos, Me'n Fot, Atle-
tes, Sport Jove.

Autos Lladó i Dragons,
dos equips que encara
no coneixen la derrota

,Ae4/Wit"«..fé,

Atew,44 .7:1~4 6a",4 .Wv1474

n~vir~ ../~~ruita4

ABIERTO el Mediodía, toda la Semana

Viernes y Sábado, también

por la noche

Urbanización Atalaya
Port de Sóller - Tel.: 634144

ANEM A ESCOLA
AMB BICI!

C.C.D.S.

FUSTES
VAQUER

eu esportiva
11

Billar Voleibol

Es ort Escolar

Dilluns passat
començà el
curset de
tennis

Un any més l'esport escolar posa
els cursets de promoció a l'esport en
marxa pels al.lots d'edat escolar.

Dilluns passat u tocà al tennis per
cinquè any consecutiu, on la parti-
cipació és de cada cop més nombro-
sa.

Amb 19 inscripcions, dividits en
tres grups, on cada un d'ells realitza
dues sessions setmanals d'una hora.
El lloc d'entrenament és el bar "Ses
Pistes", aprofitam per agrair-lis la seva
bona predisposició tant ara, com ene!
curset efectuat a l'estiu.

El grup de les més grans, actuals campions de les darreres
Olimpiades Escolars.



Port de Sóller 1 -
Escolar O

El fang no
frenà la
victòria

Bielet

Port de Sóller: García,
Arbona, Galindo, Ruíz, Rodrí-
guez I, Manrique, Guerrero,
Pedrero, Aguilar (Festus),
Barrero i Raja (López).

Escolar: López, Latorre,
Sansada, Gómez, Ribot, Ramon,
Fuste,: Nadal (Rufo), Maria,
Martí (Daniel) i Brunet (Gar-
cía).

El senyor Benítez Pintofou
l'encarregat d'arbitrar el par-
tit, ajudat pels senyors Rubert
i Torres que només mostrá tar-
geta groga al jugador local
Barrero i al visitant Nadal.

Gols: L'únic gol del partit
el marca Barrero al tninut 87.

El partit disputat diumenge

dematí passat en un terreny de
joc impracticable, agreujat per
la contínua pluja que no deixà
de caure, durant els primers 45
minuts. Després del descans
aquesta s'aturá per)) el camp esta-
va fet un autèntic fanguer.

Poder mantenir la
verticalitat, ja era un èxit

Abastement feren els juga-
dors aguantant-se drets i inten-
tant córrer i desplaçar la pilo-
ta. Poques coses es poden des-
tacar d' un partit jugat en aques-
tes circumstàncies. A la primera
part s'arribà al descans amb
un empat inicial i això que,
Aguilar havia desaprofitat un
penal que l'àrbitre pitá contra
la porteria visitant.

Barren) desnivellà la
balança a l'equip local

Quan tot indicava que
l'empat seria el resultat final,
Barrero a tres minuts del final
aconseguí l'únic gol del partit
que serví per donar la victòria.

Vinent partit: Diumenge,
el Port de Sóller visitará el
camp del Xilvat; seguirá la ratxa
o tornaran de huid?

Formació actual del Trans Muntaner.

Trans Muntaner 2 -
Tot Servei 1

Rafel

Trans Muntaner: Cerezo,
Johan, T Muntaner (Conito),
Manrique, (G. Bestard), J.
Bauzá, Català, J. Colom, Sellés,
(Abelardo), X. Giménez(Doza),
Rivera i Alba.

Gols: 1-0, Sellés de volea
des defora de l'àrea. 2-1, Rive-
ra d'espectacular remat de cap
des de el . frontal de !Urea.

Comentad:
Bon partit el fet pels pupils

d'un bon tándem (Salvador
Toshac i Nico Aguilar). Es con-
trolá el partit a la mitat del camp.

La primera part acabà amb un
1 a0a favor deis de Sóller, amb
un bonic gol d'en Sellés.

A la segona part es desper-
diciá un parell d'ocasions com-
plicant-se el partit perel gol visi-
tant.

A manca de 15 minuts per
el final un gran gol d'en Rive-
ra dona la victòria als de Mun-
taner, acabant-se la confronta-
ció amb un xut al pal de G. Bes-
tard.

Vinent confrontació:

Dissabte dia 27, a Selva, con-
tra els Topos. L'equip va setè
amb 15 + 3.

1
C.F. SOLLER

A Sant Bartomeu el miiracle es
produí

Tot i que enguany a
totes les sortides
s'havia tornat de buid;
el terreny de joc del
Ferreries, el camp de
Sant Bartomeu ens sol
ser propici 1. l'empat
aconseguit diumenge
capvespre pels que
presenciàrem el partit
va sebre a poc, els dos
punts s'haguessin pogut
aconseguir.

Després d'aguantar els deu
primers minuts de forta pressió
local, els sollerics ben assentats
damunt el terreny de joc
començaren a du perill a la por-
teña de Mir, un dels millors de
tot el capvespre. Martín de cop
de cap al minut 10, Marín un
remat creuat al minut 12 i Chris-
tian en el minut 15 foren, les més
ciares oportunitats per avançar-
se al marcador però, fins el
minut 17 no afinaren porteria.

Fins al descans, domini
absolut local

Una vegada els visitants es
posaren davant al marcador, els

Martí feu el gol de
l'empat, de cine

Si el Sóller gaudí de mol-
tes oportunitats de marcar, els
visitants en una de les poques
vegades on s'arrambaren a
Juanjo, el defensa Martí des
de vora el banderí de córner
aconseguí el gol de l'empaten
un xut que entrà per tota
l'esquadra (ni ell mateix es
creu com el va fer).

El Sóller reaccionà bé

Faltaven sis minuts per
acabar el partit més el temps
de descompte que solen afe-

Bielet

Ferreries: Mir, Martí,
Carre, J. Carlos, Mercada!,
Barber, L. Gonalons, Meliá,
Verdu (Jandro, minut 67),
Triay (Llorenç, minut 89) i
Toyo.

Sóller: Juanjo, Vázquez,
Nadal, Brugos, Martín, Ferren
P. Gil (Díaz, minut 38, i Fon-
tanet per Díaz, minut 89),
Carmelo, Christian, Sergi i
Marín.

L'arbitratge del partit va
córrer a càrrec del senyor Emi-
lio URBANO LUCENA, aju-
dat pels senyors Lozano i
Vaquero que mostrà targetes
grogues alsjugadors del Sóller
Vázquez (minut 5), Carmelo
(minut 89)i als locals Barber
(minut 35 ) i Aniceto una groga
i vermella seguides per pro-
testar (minut 34).

Gols: 0-1 P. Gil marca en
el minut 17, culminant una
gran jugada amb pared indo-
sa de Marín. 1-1 Martí envia
una pilota en globo a porte-
ria quasi des del banderí de
córner dret, que entra per tota
l'esquadra en el minut 84.

jugadors locals passaren a
dominar el partit; passant Juan-
jo per la fase de més perill a
la seva porteria, Barber i el que
tenguérem a prova a princi-
pi de temporada Meliá, foren
els més incisius.

P. Gil que estava fent el
millor partit de la temporada
tingué que ser canviat, L. Díaz
el substituí i s'arribà al des-
cans amb l'avantatge de 0-1.

A la segona part no
asseguraren el resultat

En una segona part domi-
nada totalment per un Sóller
que s'imposà en totes les línies,
tengueren moltes oportunitats
per agafar més avantatge, com
per exemple Christian als
minuts 59 i 79, Carmelo als
minuts 53 i 70 i, sobretot, una
de L. Díaz al minut 78.

gir els àrbitres i els jugadors
del Sóller encaixaren bé el gol
i la defensa, molt séria, aguan-
tava bé; els homes del mig
camp enviaven pilotes als
davanters, sobretot a Chris-
tian que gaudí d'almenys dues
oportunitats per tornar marcar.
Mir impecable els desbaretà.

S'arribà  al final del partit
amb l'empat a u, el públic local
el trobà just, reconeixent que
el Sóller no mereixia tornar de
buid.

Vinent partit:

Au idó! diumenge capves-
pre a les 15 '30 ho res, ens visi-
tará a can Maiol, ni més ni
menys que el Mallorca B, que
diumenge passat en marcà 5
al Poblense. Tendran la pól-
vora banyada o també ens els
faran?. La setmana que ve ho
contarem.

Futbol d'empreses

DOMENICO
TRATTORIA

PIZZAS Y CUINA IMAGI
* OBERT TOTS ELS DI

RESERVES 63.31.55
PIZZES PER ENDUR-SE'N

ATIVA
s*

PORT DE SOLLER
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Futbol Tercera Divisió Futbol Primera Regional    



Sóller 2 - Manacor 6 

Una derrota
molt abultada

Toril Lladó

Sóller: Lladó, Querol, Mas,
acto, Coil, Marroig, Bernat,

Puig, Col" Serafín, Ensenyat
(Morell, Ravi, Guerrero, Pere i
ROMO

Gols: Ensenyat i Puig.
Partit desastrós

el que realitzaren aquests  joves
jugadors de la Vall, encara que
des d un principi el partit contencá
encarrilat ja que els sollerics
aconseguiren  Marcar el primer
gol, posant-se així al davant en
el marcador; perb, els manaco-
rins saberen reaccionar 1 acon-
seguiren tatettatar el resultat
advers en tan sols 20 mimas
eren els que faltaven  per finalit-
zar laprimerapart, i wad' aques-
ta manera finalitza (1-2).

El SóllerOsfirésdeldescans
sortí molt animat i ami" ganes
d'aconseguir la victhria, de fet,
pareixia que així havia de ser ja
que el Sóller aconseguí empa-
tar el partit.

Aquest es tonth animar per-
qué els dos equips estavaatnolt

es
1

Iler
del

de 5
o-

ralitzh a tot l'equip convertint-
lo en un autèntic colador, fent
aigua per tots els costats.

Bona pan de culpa d'aques-
ta derrota la té el terreny de joc,
degut a que estava molt engor-
gat, aquest fet impedí la realit-
zació del joc que habitualment
fa l'equipperque lapilota

I au

partit:er  Saffista
Sóller Uh..,altraprova de foc pels
sollerics jaque s'enfrontetial ter-
cer classificat.

At. Baleares I - Sóller O

Un poal d'aigua freda al
darrer minut

Esquadra

Alineació: Xisco, Querol,
Miguel, Damià, Lluís, Víctor
Lladó, Jaume Oliver; Gerar-
do, Jordi i Toni Lluís. No sor-
tiren Plaza, Javier; Gonzalo,
J. Arbona i Matilla.

Comentari:
Amb ánim i la foro. sufi-

cient es varen enfrontar dis-
sabte a l'Ate. Baleares. Llui-
taren per endur-s'en qualque
punt, pea) no va ser suficient.

El partit es desenvolupà
amb un "toma i daca" per part
dels dos equips, una bona
col.locació del Baleares i un
millorjoc del Sóller, que arnés
de disposar de les ocasions més
clares, sobre tot a la primera
pan, j a que a la segona no arribà

amb tant de perill a l'àrea
contrària.

Cal destacar la bona feina
de tots, principalment deis dos
puntes T. Lluís i Jordi, enca-
ra que no tingueren la sort de
marcar, també la bona feina
del lliure Miguel, encara que
provocás un penal.

L' arbitratge casolà, condi-
cionat pels representants locals,
influí negativament als últims
minuts en el joc dels sollerics.

Al final arribà el gol, fou
com deiem de penal quan
només restaven uns minuts de
partit. Un poal d'aigua freda
per aquests xicots que es merei-
xien la victòria.

Vinent partit:
Demà contra el Patronato.

Dissabte vinent el darrer par-
tit de la primera volta contra
el C.I.D.E. a Ciutat.

- UNA MINI CADENA
- UNA MOUNTAIN BIKE
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FUTBOL BASE

Futbol Cadet

FUTBOL BASE FUTBOL BASE

Futbol Benjamí

FUTBOL BASE FUTBOL BASE

Infantil 3a Regional

SÁBADO 27 DE NOVIEMBRE
CON EL TICKET DE ENTRADA

OS INVITAMOS A UNA CONSUMICIÓN
Y SORTEAMOS

Juvenils

Son Roca 1 -
C.F. Sóller 4

Macià

Alineació: Gregori,
Seguí, M. Enseñat, París,
Ribas, Rodríguez, Casas,
Valcaneras, Carbó, Kiko i
César

Canvis: César per
Albert i Carbó per Sampol
(tots a la segona part).

Gols: 0-1 Valcaneras, 0-
2 Kiko (segona part), 1-3
Kiko (2 part), 1-4 Sampol
(2 part).

Arbitre: Bonaactuació
de l'àrbitre de torn.

Comentad: Molt bon
resultat l'aconseguit dins
"Son Roca", ja que a nivell
de classificacióestaven bas-
tant igualats. El futbol rea-
litzat pels nostres joves va
ser el de començament de
temporada, no molt vistós
però, sí efectiu i pràctic;
intentant relaxar durant la
primera part als contraris
a la segona, aprofitar per
"maxacar-los".

Amb aquest resultat els
juvenils es situen a mitja
taula classificat6ria, que
realment és la fita a conse-
guir per la pedrera solle-
rica.

El properdiumenge ales
10'30 del matí amb el Petra,
equip classificat per la part
baixa de la taula, es pot acon-
seguir un bon triomf i
començar el diumenge fut-
bolístic cardíac que es pre-
veu a Sóller aquest cap de
setmana.

Sóller 4 -
Esporles O

M.F.

Alineació: Fontanet, Poma-
res, Lluc, Ensenyat, Miki, Torrens,
Sampol, Queltra, Manolo, Tomeu,
Barceló (Far; Bullan, A. Alcover,
G.Alcover, Muñoz).

Gols: Tomeu 3, Barceló I.
Comentad: A la primera part

l'aigua que caigué va dificultar
el joc i espenyar el terreny de joc.
Els dos equips jugaven amb ganes
i atacaven creant problemes a les
defenses. Els d'Esporles fallaren
un penal, la primera part acaba
amb el resultat principal 0-0.

A la segona part ja no plovia
i els d'Esporles es calmaren un
poc, els sollerics sortiren amb
ganes de marcar gols; als 5 minuts
Barceló estavellà la pilota al tra-
vesser i al minut 7 Tomeu feia

1-0. Després d'unes guantes
més ocasions, al minut 22 Tomeu
tornava marcar fent el 2-0. Els
d'Esporles ja estaven descon-
certats i al minut 25 Tomeu feia
el 3-0; el darrer gol fou marcat
per Barceló al minut 33 establint
el 4-0, al final, l'Esporles acaba
sense marcar cap gol.

El proper partit es tornará dis-
putar a Sóller i será contra el Son
Oliva.

Premi Regularitat

Aquesta és la classificació
actual del Premi a la Regida-
ritat patrocinada per "Veu de
Sóller":

1.-Tova,; amb 14'63 punts
2.- Carmelo,	 12'96 punts
3.- Ferrer,	 /133 punts
4.- Marín,	 10 62 punts

Trofeumáximgolejador 

Trofeu Pizzeria
Randemar -
Veu de Sóller

Aquesta és la classificació
actual del trofeu al màxim gole-
jador de la Tercera Divisió i Pri-
mera Regional.

Tercera Divisió:
Christian, 	 4 gols.
Agulló, 	 3 gols.
Moll, 	 3 gols.
Tovar 	 2 gols.
Marín, 	 2 gol.
P. Gil, 	 I gol.

Primera Regional:
Barrero, 	 5 gols.
Rodríguez I, 	 4 gols.
Monge, 	 3 gols.
Galindo, 	 1 gol.
Coll, 	 1 gol.



Llista d'inscrits:
1.-Pedro-P. Diaz / Miguel Martinez
2.- Bartolome Vallespir / Juan Mora
3.- Albert Frau / Miguel Borrás
4.- Miguel Munar / Luis Martine
5.- Pedro Payeras / Fernando Conde
6.- J.Manuel Ortega / Juan G.Vich
7.- Julián Gómez /Javier Prat
8.- Jaime Martorell / Luis C. Campos
9.- Lorenzo Carbonell / Gabriel Flores
10.-Jorge Carbonell / Miguel Ques
11.-Jaime Cerda / Cándido Rosa
12.-Sergio Ramón / Salvador Ramón
14.-Esteban Payeras / Fco. Lirola
15.-Josep Melis / Jaime Barceló
16.-Antonio Fullana /Manuel Bañulls
17.-Antonio Grau / Gabriel Grau
18.-Vicente Sabater / Antonio Gayá
19.-José Mayol / Juan Mayol
20.- José Martin /Juan-L. Servera
21.- Antoni Forteza / Pau Abraham
22.- Maria Mas / Marilen Jora
23.- Anibal Martin / Diego Picazo
24.- Antonio Lluch / Enrique Salom
25.- Sión Verger / Miguel Verger
26.- Andrés Albal / Miguel-A.Cerclá
27.- Jaime Alomar / Antonio Turrión
28.- Mateu Riera / Sebastià Galmés
29.- Jaime Riera / José-A. Sans
30.- Carlos Martinez / Fco. Bennassar
31.- Jesús Comino / Juan-M. Ferretjans
32.- Bartolome Nicolau / Antonio Veny
33.- Norberto Palou /Lorenzo Bota
34.- Gabriel Mascaró / Sidney Revuelta

(R- II Turbo).	 Grup A.
(Peugeot 205). 	 Grup A.
(R-5 GT Turbo).	 Grup A.
(Opel Corsa GTI). Grup A.
(Renault Clio). Grup A.
(Fiat Uno Turbo). Grup A.
(R-5 GT Turbo).	 Grup N.
(R-Il Turbo).	 Grup N.
(R-5 GT T.).	 Grup A.
(Renault Clio).	 Grup A.
(R-5 GT Turbo).	 Grup A.
(R-5 GT Turbo).	 Grup N.
(Renault Clio).	 Grup N.
(Peugeot 205 GTI). Grup N.
(R-5 GT Turbo). Grup A.
(Peugeot 205 GT1). Grup A.
(R-5 GT Turbo).	 Grup A.
(Opel Corsa 1.3).	 Grup A.
(R-5 GT Turbo).	 Grup N.
(Opel Corsa GSI). Grup N.
(Opel Corsa GS1). Grup N.
(R-5 GT Turbo).	 Grup A.
(R-5 GT Turbo).	 Grup N.
(Peugeot 205 R.). Grup N.
(Citroen AX GTI). Grup A.
(R-5 GT Turbo). Grup N.
(R-5 Alp. Turbo). Grup I.
(VW Golf GTI).	 Grup I.
(R-5 Alpine).	 Grup I.
(Seat Ibiza).	 Grup I.
(Seat Ibiza).	 Grup I.
(Ford Fiesta 1.3).	 Grup 1.
(Seat Panda).	 Grup I.

la eelebraciód
Vall de Sóller es tan

caran les següents carrete
res:

' a les 22-00'.

Sa Figuerct: De les
22-50' a les 00-25 de dot
28.

Dia 27 de Novembre:

Figuera. De les
15-45' a les 17-25'.

Coll deMiler: De les
16'10' a les 17-45'.

Matyola-Orient: De
les 16-30' a les 18-10'

Puigmajor-Sóller: De
les 18-05' a les 19-40'.

Coll de Sóller: De les
18-30' a les 20-10.

Bunyola-Orient: De
les 18-55' a les 20-30'.

Puigmajor-Sóller: De

Coll de S r De les
23-10' a les 5' de día
28.

Bunyola-Orient: De
101123-35' a la 1-10' de día
28.

Dia 28 de Novembre:

Puignnior-Sóller: De
la 1-10' a les 2-45'.

Coll de Sóller: De la
1-30' a les 3-10'.

Bunyola-Orient: De la
1-55' a les 3-30'.

Puigmajor-Miler: De
les 3-30' a les 5-00'.

PLANCHISTERIA Y PINTURA
GUASP

Pida presupuesto ¡Sin compromiso!
C/ Quadrado, n2 6 Can Pelut

	
Telf. 63 34 92
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Automobilisme

Jaume Cerdà i Càndid Rosa es poden convertir perfectament en els nous
Campions de les Balears.

Trenta-tres vehicles inscrits

Els sollerics tenen molt que
dir en el "Vall de Sóller"

Joan

Tal com hem vingut anunciat
a les edicions precedents aquest
cap de setmana es disputará la
quarta edició de l'esperat Ral.li
Vall de Sóller, organitzat per
l'Escuderia Sóller.

La competició consta d'un
recorregut total de 418'4 qms. dels
quals 131'6 (31'4 %) correspo-
nen a 14 trams cronometrats,
dividits en dos sectors, sent pun-
tuable pel Campionat de les Bale-
ars d' Automobilisme.

La sortida será donada dis-
sabte, a partir de les 16-01', de
la Piala de la Constitució
(davant l'Ajuntament).

El Parc Tancat, al final de les
dues Seccions, estará instal.lat a
la Platja d'en Repic (Port de
Sóller) davant el Pub S'Escán-
dol.

Han formulat la seva inscrip-
ció un total de 33 equips.

PRONOSTICS:

En aquest Rail es poden
decidir els Campionats de les
Balears dins les tres categories.

Jaume Cerdà i Bartomeu
Vallespir, que actualment estan
bastant igualats són els clars can-
didats al Títol Territorial Balear.

Dins el Crup N el solleric
Antoni Forteza es podria adju-
dicar molt bé el Títol si la sort
l'acompanyava, amb el permís -
es ciar- de na Maria Mas, en Julià
Gómez i en Jaume Martorell.

En el Grup files el virtual
Campió és en Caries Martinez.

En quant al Rail dins el Grup
A sorten com a favorits el sol le-
ric Albert Frau, juntament amb
en Pere Diaz, Bartomeu Valles-
pir, Jaume Cera i Pere Payeras.

En el Grup Nels mateixos que
tenen aspiracions al Campionat,
que hem mencionat abans.

I final ment dins el Crup Illes
s'espera que en Mateu Riera i en
Jaume Riera tornin copareis pri-
mers llocs.

L'organització demana al
públic assistent que col.labori
amb el bon desenvolupament de
les proves escollint llocs no peri-
llosos per presenciar el pas dels
vehicles i especial ment no creuant
la carretera fins que aquesta no
sigui oficialment oberta.

Trams
Cronometrats:

PRIMERA SECCIO:

A.- Sa Figuera. 4.700
metres, amb sortida del
Port Sóller A les 16-21'
del dissahte.

B.- Coll de Sóller.
10.900 metres, amb
sortida de Sóller. A les 16-
44'.

C.- Bunyola - Orient.
8.600 metres. A les 17-
08' .

D.- Puigmajor -
Sóller. (fins al Monument)
13.300 metres. A les 18-
37'.

B1. - Coll de Sóller.
10.900 metres. A les 19-
04' .

C1.- Bunyola -
Orient. 8.600 metres. A
les 19-28'.

Puigmajor
.

	-
Sóller. 13.300 metres. A
les 20-57'.

SEGONA SECCIO:

Al.- Sa Figuera.
4.700 metres. A les 23-
21'.

E.- Coll de Biniforani.
(Coll de Sóller) 10.700
metres. A les 23-44'.

F.- Coll de Bunyola.
(Bunyola-Orient) 7.400
metres. A les dotze i vuit
mi n uts.

G.- Moncaire - Sóller.
(Carretera del Puig
Major) 10.200 ~tres. A
la 1-41 del diumenge.

El.- Coll de
Biniforani. 10.700 metres.
A les 2-04" del diumenge.

Coll de Bunyola.
7.400 metres. A les 2- 1 8'
del diumenge.

C1.- Moncaire -
Sóller. 10.200 metres. A
les 4-01' del diumenge.

Final del IV Ral.li
Vall de Sóller.



JUVENIL FEMENI

Sagrats Cors 58 -
J. Mariana 63

Excel.lent partit el jugat per
les al.lotes del Mariana en el
camp del Sagrat Cor de Palma
en el qual varen guanyar, con-
tra tot pronòstic, malgrat per-
dre per una diferència de 20
punts. En cap moment es dona-
ren per vençudes i aconsegui-
ren una important victòria. A
destacar el gran treball realit-
zat per Mar i Patricia, molt ben
ajudades per la resta de l'equip.

JUVENIL MASCULI

Mallorca 40- J.
Mariana 55

Davant un dels aspirants a
una de les tres primeres places,
el J. Mariana PIZZERIA
DOMENICO va fer un partit
molt seriós, bona defensa indi-
vidual al Ilarg de tot l'encontre,
la gran capacitat de sacrifici no
va permetre que els locals tin-
guessin opcions de segons tirs.
A l'atac, malgrat la duresa dels
locals, no es perderen els papers
en cap moment, resolvent-se
sempre amb molta serenitat. En
resum, una gran victòria; juga-
ren:

Arbona, Castanyer 4,
Cobos, Ortiz, Gelabert 20,
Serrano 9; Sampol 9, Serra 2,
Márquez, Estarás 7, Oliver,
Rodenas 3.

CADET FEMENI

J. Mariana 44 -
B. Inca 26

A la fí s'aconseguí la pri-
mera victòria clara i contun-
dent davant un rival molt a
tenir en compte a la classi-
ficació final.

El B.Inca no fou el rival
esperat i el Mariana no tarda
en marcar diferències i dei-
xar prest el partit sentenciat.

CADET MASCULI

Selva 20- J.
Mariana 116

Jugaren i anotaren: Bota
6, Moya 11, Cobos 31, Celia
12 (2 triples), Cifres 8 (2 tri-
ples), Suput 29, Vicente 13 i
Frau 6.

Partit sense molta histò-
ria, només un equip a la pista
i aquest fou el Mariana, molt
ben dirigit per les bases Moya
i Celia i un inspirat Cobots
amb 31 punts i 15 balons
robats propiciaren una i altra
vegada l'atac que culmina-
ven amb canastra; al descans
la diferéncia era de 12-52. La
segona part fou una còpia de
la primera amb un parcial de
8-64, al final 20-116; nou par-
tit on es superen els 100 punts,
ja van tres vegades en quatre
partits.

INFANTIL MASCULI "B"

J. Mariana "B"
42 - La Salle 57

Després d'un inici espe-
rançador del Joventut Maria-
na - Lloguers Victòria durant
el primer quart (13-6) poc a
poc, tot atta abaix degut a la
falta de combativitat i la total
manca de concentració en el
joc, al final un desastre.

INFANTIL FEMENI

J. Mariana 27 -
C.I.D.E. 50

Una vegada més el fallar
coses facils, el no ser capaços
de mantenir el control de la
pilota va permetre que el CIDE
arribas al descans amb una
clara avantatge. En el segon
temps milloraren les locals
per?) no el suficient per endur-
se la victòria.

INE4NTIL MASCULI "A"

Pollença 70- J.
Mariana "A" 29

Tercera derrota consecu-
tiva i una altra vegada per
més de 30 punts. Els locals
marcaren les diferències ja
en el primer període, el qual
guanyaren per 21 a 6, apro-
fitant la manca de concen-
tració i d'idees dels solle-
rics. Eni el segon quart, el
Mariana reacciona guanyant
el parcial d'aquests deu
minuts (8-11) pea), fou del
tot inútil ja que en els dos
darrers quarts es cometeren
els mateixos errors donant
tota mena de facilitats al
rival que s'imposa amb 41
punts de diferència.

Jugaren i anotaren:
Ferriol 2, Morell 2, Pomar,
Abduralmanevic, Vidal,
Sureda, Cifre 15, Ponce 4,
Colom, Martínez 2, Puerto-
las 6.

PETITS
ANUNCIS

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

COMPRAM
MOBLES i qualsevol
ultra cosa rústica o anti-
ga. 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 cale-
facció a domicili. Telf.
63 14 62 i 63 03 87.

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

VENC YAMAHA
SR.250 PM AZ, 6.000
km. Perfecte estat. Inf.
Telf. 634271, capves-
pres.

LLICENCIAT FAIG
CLASSES de repàs de
DIBUIX TECNIC i
ANGLES. Inf. Telf.
631874.

LLOGAM PLAÇA
D'APARCAMENT,
Avinguda d'Astúries.
Inf. Telf. 633814.

ES FAN CLASSES
DE REPAS de Llatí
(nivell, segon de BUP).
Inf. Telf. 634281 (telf.
d'horabaixa).

SE VENDE duplex.
Calle Bélgica, núm. 33:
130 m2. de superficie, 50
m2. terraza, jardín, bar-
bacoa, calefacción, aire
acondicionado. Telf. 63
21 45.

SE TRASPASA
BAR-RESTAURANTE
en el Puerto de Sóller. Inf.
Telf. 631728 (de 18 a22
hores).

SENIOR FEMENI Basyma Son
Servera 60 - J.
Mariana 70

El J. Mariana - I. Alcázar
aconseguí la passada setmana el
seu primer triomf I luny de la nos-
tra Vall. Els sollerics realitza-
ren un brillant encontre, impo-
sant el seu joc amb claretat en
el marc d'un magnífic polies-
portiu nou de trinca (que aquest
exemple plani sobri les cons-
ciències dels nostres polítics!).

La defensa zonal dels visi-

SENIOR MASCLII

tants funciona aquest cop fregant
la perfecció. Això permeté que
es robassin un nombre conside-
rable de pilotes i que es brodás
un destacable balanç ofensiu que
es reflexa en unes lluides esta-
dístiques.

Els únics llasts negatius foren,
com de costum, l'elevat nombre
d' imprecisions alhora de llançar
el contraatac i el desconcert en
els darrers minuts. -

Amb tot aquest panorama els
números són bons de fer quadrar:

s'arriba al descans amb un mar-
cador de 21 -31 i els homes del
Mariana sortiren en tromba en
el segon període imposant el seu
ritme tot aconseguint un parcial
de 14 - 4. Amb tot s'arriba al
final del partit i uns espantosos
tres darrers minuts ensorraren
tot l'avantatge assolit en els pri-
mers compassos del segon
temps.

Jugaren i anotaren:
Ramon (6), Morell (11), Cas-

tanyer (11), Colom (4), Iglesias
(3), Rodelas (7), Rosselló (6),
Oliver (13), Escales (9).

s 17
. MARIANA - S.

CAritrANO (Cadet
masculí).

MARIANA - FONTSA
ROCA (Juvenil masculf).

•

ROBA PER A INFANTS

LIQUIDACIÓ TOTAL PER CANVI
DE NEGOCI

TOTS ELS ARTICLES REBAIXATS
D'UN 30 A UN 50%

Sa Lluna, 65	 Telf. 631121
	

07100 SOLLER

URGE

SE TRASPASA

"BELLAS PISTAS"

CON

FACILIDADES
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BASQUET
Jota i T.C.

A Son Servera ja el
tenen... A Sóller quan ?



Diumenge es cel.lebra el
concert de Santa Cecilia

Redacció

Aquest diumenge dia 28, es celebrará un concert a can
Dulce en motiu de la passada festa de Santa Cecilia, patrona
dels músics; el concert será a les 19'00 hores de l'horabai-

Dins aquest event musical tocaran tan professors com alum-
nes de l'escola de música de can Dulce, a més, es  comptarà amb
Ja col.laboració de Joventuts Musicals; será un concert ins-
trumental exceptuant la intervenció del tenor Rafel Domingo
que cantará i tocará el piano, a més hi participaran:  Mercè Ber-
nat, Joana Deyá, Rafel Soler, Fabian Acosta, Teresa Miguel i
Geroni Rullan.

Associació Tercera Edat

De xerrada en xerrada

Fonts del Ministeri de Defensa asseguren que ha estat un error dels sistemes,informátics.

Segons les dades obrants a l'Ajuntament de Sóller, 34 dels 48 joves que l'any
1994 s'incorporaran a files faran el servici militar fora de les Illes Balears. Això
suposa que, en el sorteig celebrat el passat 18 de novembre, el setanta per cent
dels reclutes sollerics foren destinats a zones militars allunyades de la nostra.
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Infraestructures    

Joan Seguí

Dia 18 de novembre vàrem
tenir una nova xerrada del Doc-
tor Antoni Falcó Sepulcre- metge
biològic i naturopata ens parlà
en aquesta ocasió del colesterol
i dels riscs que presenta; d'aquest
tema, el colesterol, ens digué que
no és més que un lípid (greix)
essencial per la formació de les
membranes cel.lulars, produc-
ció d'hormones i formació de
la bilis, és per tant, una substàn-
cia necessària i produïda pel
fetge. Per prevenir els problemes

que ocasionaocasiona el primer és, rea-
litzar periòdicament análisis de
colesterol ja que un 40% de la
població el pateix.

Dia 19, tenguérem una xerra-
da de l'oftalmòleg, Gabriel
Ramis Arrom; ell ens parlà de
les "catarates" ¡tan oralment, co:m
amb diapositi ves i filmacions ens
explicà tot el referent a aquesta
malaltia, a més de contestar a
totes les preguntes que se li
feren. Al final fou molt aplaudit
(la seva consulta és el divendres
a les cinc del capvespre a la Creu
Roja).

tABASAN amplia l'estació
impulsora del torrent de sa Figuera

A més d'ampliar la potència dels motors, es refà la coherta de l'edificació.

Al mateix temps que s'amplia la potencia amb
dos nous motors, es rera el sostre de ciment i ferro
de l'edificació, que estava en molt males condi-
cions a causa del nivel'.

Aquestes obres de manteniment i d'engradiment
es realitzen per compte de l'Institut Balear de Sane-
jament (IBASAN), que, segons el regidor Barto-
meu Darder, hi inverteix uns set milions de pesse-
tes. S'espera que els treballs es prolonguin encara
una mesada.

P.P.

Des de fa aproximadament quinze dies, l'empre-
sa sollerica de Joan Braque está treballant en
l'ampliació d'una de les estacions impulsores
d'aigües residuals del Port. Es tracta de l'estació
de bombeig situada damunt s'Arenal, al desem-
bocament del torrent de sa Figuera, que havia romàs
insuficient per impulsar les aigües brutes del Port
fins a la següent estació situada a sa Torre.

Més del 70 % dels reclutes sollerics, destinats fora de les Balears
P.P.

La zona que acullirá major
nombre de reclutes será la Zona
marítima del Estrecho. Així,
idó, una gran part dels joves faran
el servei a la marina, amb
residencia a Cadis. D'altra
banda, tan sols un será desplaçat
a Ceuta i un altre a Melilla. A
les zones centre i noroest i a
Canàries, en canvi, no hi será
destinat cap solleric.

La majoria dels reclutes,
vint-i-nou en total, s'incorpo-
raran al reemplaçament del mes
de novembre; altres set el mes
de febrer, sis el mes de maig, i
els altres sis entraran els mesos
de gener, agost i setembre.

Reclamacions

El resultat del sorteig, com
s'ha donat a conèixer a tots els
mitjans de comunicació, ha pro-
vocat un gran malestar entre els
futurs soldats de reemplaça-
ment, que no veuen lògic ni ren-
dable l'alt percentatge de reclu-
tes destinats fora de la seva pro-
vincia.

Com a resultat de les pro-
testes, el comandament militar
ha promès donar una solució

adequada al tema, i ha atorgat
de termini fins el dia 10 de
desembre perquè puguin for-
malitzar la reclamació perti-
nent a través de l'Ajuntament
de Sóller o bé al Centre de Recru-
tament de Ciutat, mitjançant el
model oficial que els será faci-
litat a qualsevol dels dos orga-
nismes.

Allistament

D'altra banda, fins al 30 de
novembre es mantendrá obert
el termini d'inscripció per a
l'allistament dels joves nascuts
l'any 1976. Per als que es tro-
ben en aquest cas, és el moment
d'al.legar objecció de concien-
cia, prórroga perestudis, neces-
sitats familiars o d'altres raons
consemblants per demanar la
mili substitutória o l'exempció
del servei militar.

Cerc casa a Sóller
no importa
el seu estat.

Voldria jardí i tres
o quatre cambres.

Telf. 63 31 03
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