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P.P.

A la Comissió de Govern celebrada la setmana anterior,
el Consistori acordà atorgar les ajudes econòmiques desti-
nades a l'embelliment de façanes per a l'any 1993.

Un milió anual

Com en anys anteriors, l'Ajuntament destina a aquest Pla
un milió de pessetes i la Conselleria de Cultura una suma
consemblant. A través d'un conveni entre ambdues entitats,
aquestes quantitats són destinades a subvencionar iniciati-
ves particulars que tenguin com a objectiu realitzar obres
d'embelliment a les façanes de les vivendes, tals com l'eli-
minació de fils elèctrics, el repicat de les pedres, el repintat
de persianes, etc.

Les obres selecionades, a judici de l'Ajuntament, reben
una ajuda institucional equivalent al quaranta per cent del
total del pressupost; mentre l'altre seixanta per cent l'apor-
ta el propietari de la vivenda.

Onze projectes

Els projectes seleccionats per enguany foren els onze
següents:

Domingo Ramon Navarro, carrer de la Mar, 49:
120.000 pessetes.

Maria Vaquer Rullan, c/ Romaguera, 29: 120.000 ptes.

Francesc Colom Oliver, cl de Sant Jaume, 64:
120.000 ptes.

Francisca Peláez Sacarés, c/ Batac, 8:
69.000 ptes.

Juan Manuel de los Santos Hernández, c/ de la Bolla,
números 4 i 6: 474.000 ptes.

Bernat Artigues Nicolau, c/ Victòria 11 de maig:
251.000 ptes.

Antoni Bujosa Ribot, c/ Sant Pere, 11: 255.000 ptes.

Margarita Arbona Payeras, c/ de la Lluna, 72:
150.000 ptes.

Maria Bernat Pons, c/ Isabel II, 84: 289.000 ptes.

Lluc Frontera Oliver, camí de can Clapa, 1: 242.000 ptes.
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Les màquines excavadores preparen el terreny per tancar parcialment el fems acumulat durant
molts anys al camí de sa Figuera.

P.P.

Aquesta mateixa setmana, el
contractista de les obres de tan-
cament de l'abocador defems del
camí de sa Figuera, Ramon Fron-
tera Frontera, ha iniciat els tre-
balls.

En primer terme, es tracta
d'obrir-se camí als voltants de

abocador per, seguidament,
construir una paret d'un metre
d' altária amb pi lastres de formi-
gó. Damunt la paret s'hi col.loca-
ran pals de ferro amb reixeta
metàl.lica. Entre la paret i el fems
acumulat a l'abocador s'hi dei-
xarà un camina! que permetrà el
pas d'un vehicle pesat per con-

trolar la neteja.
Les obres tendran una dura-

da mínima de dos mesos i el seu
cost és de 3.100.000 pessetes.

Tancat complet

Una vegada llestes les obres,
l'abocador romandrà tancat
només per una banda, aproxi-
madament en una tercera part del
seu perímetre. La intenció de
l'Ajuntament és la de cloure total-
ment el solar, especialment la part
que confronta amb el camí, a causa
del mal efecte que produeix entre
els nombrosos vianants estrangers
que durant I 'estiu freqüenten
aquella hermosa via de circum-
valació.

Sanejament

Comença el tancament
de l'abocador del fems

Automobilisme:
Frau-Borràs,

queden segons al
Ral.li Vall de Sóller

(Página 14)

Succeït

Incendi
d'un cotxe
al Coll
de Sóller

Redacció

Divendres de la setmana
passada sobre la una del
migdia es produí l'incendi
d'un cotxe a labanda de
Sóller de la carretera del
Coll. El vehicle, un Citroen
BX, era propietat del solle-
ric F.V. i queda totalment cal-
cinat malgrat que es perso-
naren al lloc dels fets els
bombers i la Policia Local
de Sóller.

Cal destacar que no es pro-
duiren desgràcies personals,
ja que l'únic passatger va
poder sortir a temps del vehi-
cle.

Les obres estan subvencionades al 40 %

Adjudicades les ajudes per a
l'embelliment de façanes del 1993



Veu de glossa

Deixar fer això és
fer un pagat

Toni Falet

Es monument a s'emigrant
em pens que el va fer un artista,
i una entitat capitalista
un cartell mos li ha posat.

No tenc res contra s'empresa,
ni contra es que ho ha autoritzat
deixar fer això és un pagat,
i pes que ho veu una endamesa.

Si de tanta cultura parlau
i es monument fa història,
molts anireu a n'es purgatori
i qualqú ho passarà blau!

Es va fer aquest monument
pes que partiren de Sóller,
si sa intel.ligència vos brolla:
no trobau que fa vergonaya
tenir tan poc coneixement?

Feis llevar aquest cartell
que mos molesta sa sombra,
pes poble és una deshonra,
i no volem aquest pastel.

Mos costà molts de milions
i es poble l'ha pagat,
i no volem que cap entitat
a Sóller mos toqui es collons.

Glossa de tot l'any
(molt antiga)

Joan Seguí 

Fret sól essé es Jané.
Y es Febré per lo semblant;
es Mars plou de tant en quant,
y per Bril s'aygo cau bé.
De Martx m'apareyaré
y en entró en Juñy segaré;
Dins es furia! batré
y passaré l'obra envant.
D'Agost, figues menjaré
per entrá gras a Setembre,
d'Octubre vatx a Novembre
y a Decembre acabaré,
y gracies a Deu faré
com he cumplit aquest añy,
y si no reb ningun dañy
un altre en comensaré.

Més difícil encara
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Estel Nou -
Carrer sant Joan
- Caos circulatori
- Cotxes - Correus

Ens telefona una dona estran-
gera, en nom de la comunitat
estrangera de Sóller i, ho fa per
alabar la tasca dels infants del taller
ocupacional Estel Nou per la seva
feina en favor de l'embelliment de
la nostra ciutat, tan als jardins com
al Ferrocarril de Sóller

Un grup de mestresses de casa
del carrer de Sant Joan, demana a
l'Ajuntament que torni l'empredat
al seu carrer, que diuen, és un dels
més antics de Sóller. A més, hi ha
moltagent estrangera que s'hi pas-
seja sovint.

Un veïnat nostre es queixa de
la vergonya que és el caos circo-
latori existen! davant els col.legis
a l 'hora de sortir

Una persona ben empipada ens
deixa al contestador la següent
queixa:

-a les 9 del mal!' és impossible
passar pel correr de Bauvó, els cot-
xes arriben fins a plaça, això ja
pareix Nova York i no Sóller".

-Sembla mentida, di u un subs-
criptor de Veu de Sóller, el mal fun-
cionament de Correus; explica la
seva afirmació dient que reb el diari
amb una set mana de retràs".

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

07100 SOLLER
(Mallorca)

en MIMBRE - BAMBU - JUNCO
RATEAN - MEDULAFERRETERIA

MUEBLES Y ARTICULOS DE DECORACION

Calle Luna,12 • Sóller
Mallorca • Tel. 63-04-47
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tiu; a partir de dia primer de gener
de l'any que ve amb l'aplicació de
l'ORA, encara será més dificultós
trobar-ne; la solució será llogar una
plaça de garatge si és que la trobam
a un lloc cèntric i haurem resolt el
problema.

Aquesta eixerida
parella que veis a la
fotografia és el
matrimoni format per
Juan Castañer Cifre i
Magdalena Gual
Bestard que, el passat
27 de novembre
compliren les seves
noces d'or. Ells dos
acompanyats de tota la
seva família, ja molt
crescuda en tants
d'anys, i de les seves
amistats; celebraren
aquesta festa tan
joiosa amb una missa
a l'església del
Convent i amb un bon
dinar on, de ben segur,
no hi faltà la festa i els
records. Molts d'anys
i endavant!

Una imatge val més que mil parau-
les; de cada vegada més, les perso-
nes que habitarn a les afores i que
necessitam el cotxe per fer les fei-
nes a plaça ens veim amb sèries difi-
cultats a l'hora de trobar aparca-
ment, i això no és més que l'aperi-
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PANADERIA y PASTELERIA

FRAU
¿luna, 7— Teléfono 630132

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

ROBA PER A INFANTS

LIQUIDACIÓ TOTAL PER CANVI
DE NEGOCI

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

Sa Lluna, 65
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Recollit per la premsa de Ciutat, en Bartomeu Rotger, Conseller de Cultura del Govern  Autònom, manifestava, no fa massa, que el MEC
havia amagat el mapa escolar balear de la Reforma.

De fet, a la comarca de Sóller, i des dels inicis dels 90, no havíem pogut saber cap idea de la Administració sobre com quedaria la xarxa
pública d'escoles d'Infantil, Primaria, Secundaria i Batxillerat.

Fou una taula rodona, a final d'estiu, organitzada pel PSOE local, amb l'assistència del Director Provincial Andreu Crespí, la que ens
orienta sobre les intencions MEC per a la Vall. El cap a Balears del Ministeri d'Educació manifestava que els cursos públics d'ESO es

farien a l'institut del Racó d'en Vives.
Si això és així, a partir d'aquí es pot envestir el definitiu mapa de serveis d'Infantil i Primaria pública de la comarca.

Per a una necessària i definitiva xarxa escolar pública de la comarca de Sóller 

Cap a uns complets serveis d'Educació Infantil i
Primària a La Vila, L'Horta i Port

Jaume Alberti

A l'hora de concretitzar o
presentar una xarxa escolar
pública coherent per a la Vall,
es fa necessari partir d' uns
principis bàsics que orientin uns
serveis definitius, i es fa tieces-
sari escoltar totes les parts
implicades.

Així, expós els meus fona-
ments i, a continuació analitz
cada poble o barriada, convi-
dant a altres que facin el
mateix.

La primera meta definitiva
per a cada localitat o barria-
da de la comarca és que aques-
ta tengui un servei públic com-
plet d'Educació Infantil i
Primària, encara que en algun
cas no sigui del tot factible a
curt termini.

Les esmentades escoles
d'Infantil i Primària no han
de ser excesivament grans,
puix a aquestes edats de 3 a II
és pedagogicament aconsella-
ble que els al.lots no estiguin
massificats. Per tant, el màxim
d'una unitat per cada any d'edat
de I nfant pot ser una bona
mesura.

S'ha de tenir en compta
la voluntat dels pares en voler
tenir uns serveis apropats a ca
seva.

I mai s'ha de matar la qua-

litat per culpa d'una reestruc-
turació.

Deia: l'exemple

La nova i recentment bap-
tiada Escola Pública Robert
Graves de Deià, amb una aula

_d'Infantil i dues de Primaria,
ben acollint a tots els infants
de la vila des dels 3 anys fins
als 11, és, en aquest moment,
una meta-mirall per a altres
indrets.

La lluita d'un poble i la
constància professional han fet
que avui els deianencs tenguin
assegurada una bona escolari-
tat dins ca seva. Ja són histò-
ria les lluites en contra de les
preteses supressions dels anys
setanta i l'empenta dels vuitanta
en augmentar cursos i nombre
de professionals.

La Vila: la necessitat

El case urbà de Sóller, la
part alta -el que anomenam la
Vila-, necessita un servei com-
plet d'Infantil i Primària. Ja és
una perllongada aspiració uns
pares que desitgen aquests ser-
veis públics, puix només les
dues escoles concertades fan
avui aquesta oferta.

El col.legi Es Fossaret, en
constant superació, pot ser una
bona solució a curt termini i
amb un mínim de despeses. Es
necessita un mínim de dues
aules més, que l'altura de

"Les escoles d'Infantil i Primària
no han de ser excessivament grans"

l'actual edifici permet fer, i, és
clar, es necessita la immedia-
tesa d'una altre professional.
Així, els seus alumnes, que avui
només poden estudiar fins a
quart de Primària, podrien aca-
bar fins a sisé i passar direc-
tament a fer l'ESO a l'Insti-
tut Guillem Colom quan així
es disposi.

L'Horta: el caramel.lo

El millor edifici escolar de
la comarca és Es Puig. Será un
caramel.lo per als professionals
de l'ensenyament quan els esco-

lars de setè i vuitè d'EGB pas-
sin a fer l'ESO a L'Institut.

Será un caramel.lo perquè
passarà a ser un col.legi de
menys unitats que permetrà fer
l'etapa de Primaria a la per-
fecció en quan a espais. La
LOGSE determina una aula
complementària per a cada tres
unitats, i els espais que lliurarà
aquest centre poden ser enve-
ja dels altres.

I será un caramel.lo perquè
passarà de ser un díficil d'orga-
nitzar gran centre comarcal a
tenir la possibilitat de conver-
tir-se en una comunitat educa-
tiva que assatji noves empen-
tes en un recinte amb moltes
possibilitats.

L'Horta té també un avinent
servei d'Infantil que comple-
menta Es Puig. La bona ger-
manor educativa de les dues,
amb alumnes d'integració, és
la via d'unió i coordinació.

Es Port: el futur

Amb la tancada de les Mon-
ges, rúnica escola que resta al
Port de Sóller, barriada amb
futur de la Vall, és l'actual cen-
tre públic de dues unitats: una
d'Educació Infantil i l'altre
d'Educació Primària de Primer
Cicle.

Es prou difícil, actualment,
fonamentar a curt termini
Primària completa pera aquest
centre, però el MEC tendrá

visió de futur si no avinva
aquest servei de la barriada
marinera i el fomenta. Sóller
creix i creixerà poblacional-
ment pel Port, puix de cada
vegada més és fa residència de
tot l'any i no només de tem-
porada d'estiu.

Conservar i augmentar, al
ritme de la matrícula, les ins-
tal.lacions i serveis i millorar-
los és una intel.ligent previsió
de futur.

Ses Marjades: la qualitat

Sense cap dubte, la millor
escola pública de Sóller de les
dècades 50-60 fou Ses Marja-
des. El matrimoni Garcies-Gir-
bent arribaren a tenir cinquan-
ta alumnes per aula que hi arri-
baven de tots els indrets de la
vall. Encara que la barriada fos
pobre en població, les pere-
grinacions en recerca de la
qualitat s'hi manifestaren.

Avui, ja única escota unita-
ria de Sóller, simultanejant
quatre nivells d'edat sobre les
espatles d'una sol mestre, torna
demostrar que la matrícula va
allá on hi ha bona mà profes-
sional.

Aquest atribut gengantí jus-
tifica i justificará, mentre no
hi hagi una millor alternativa,
que aquest centre continuï
impartint capdaventerisme
d'escola arrelada i romántica,
«una perfecta comunió i tre-
ball mestre-alumne.

Busco casa en Sóller,
no importa su estado

de conservación
con jardín y tres o

cuatro habitaciones
Tel. 63 31 03



La rotonda del creuer del
Monument és difícil,
però no impossible

P.P.

Al llarg d'aquesta setmana s'han
estat executant els treballs previs
a la redacció del projecte de roton-
da que, en un futur pròxim, podria
construir-se al voltant del monu-
ment de l'Horta, a la confluència
de la carretera del Port i la del Puig
Major.

Ara fa aproximadament un mes,
l'empresa que dirigeix el topògraf
solleric Carles Castanyer rebé de
la Direcció de Carreteres de la Con-
selleria d'Obres Públiques l'encà-
rrec d'aixecar els plànols de l'estat
actual del creuer, que seran grafiats
a l'escala 1:250. Els plànols que

ara es dibuixen serviran de base per
a la redacció del projecte definitiu.

Segons Castanyer, la solució
per a la planificació de la rotonda
"no és gens fácil, perquè es trac-
ta d' un creuer on conflueixen qua-
tre vies de circulació més el traçat
del tramvia i , endemés, es disposa
d'un espai molt reduït".

Punt negre

En qualsevol cas, aquesta és la
primera passa que dóna la Direc-
ció de Carreteres per eliminar un
deis punts negres circulatoris de
la nostra ciutat, a causa de la manca
de visibilitat.

Circulació

EL GRAN COLECCIONABLE

QUE GRANDE
ES EL MUNDO

CADA SEMANA RECIBIRA TRES
FASCICULOS CORRESPONDIENTES
A TRES OBRAS DIFERENTES.

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

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

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

:I. Y además de esto; 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.

Le invitamos a CONOCER EL MUNDO.

Elopm DEL »Mg

Cada domingo en su kiosko, gratis
con el MAGAZINE de El Día del Mundo BANCO 1111 BAO VIZCAYA

	 EL DIA DEL MUNDO
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Promoció de productes
autòctons

C.P.Es Puig

La Conselleria d'Agricultura de
la CAIB está desenvolupant un pro-
grama de promoció dels productes de
la nostra Comunitat.

L'objectiu és evidentment incen-
tivar cap al seu consum i reactivar
l'economia de les empreses i pro-
ductors que estan elaborant aquests
productes.

Aquesta setmana passada al C.P.ES
PUIG, i concretament al nivell de setè,
es participà en aquesta interessant
campanya.

L'activitat consistí en una expli-
cació teórica sobre els aliments, fent
incidència sobre aquells que pro-
duim aquí i a continuació un tast de
dos productes autòctons: OLI
D'OLIVA I FORMATGE DE MAO.

Els alumnes poderen distingir les
característiques de l'oli  sol leric de la
nostra Cooperativa i valorar la seva
qualitat de gust. A continuació es tas-
taren dues modalitats de formatge
menorquí: semi i curat.

La conclusió que en tragueren els
alumnes fou d'una activitat agrada-
ble, diferent i positiva.

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)

BRILE
DE ZR.L01/

SABADO DIA 4 DE DICIEMBRE Y CON
MOTIVO DEL PRIMER ANIVERSARIO DE
LA ABERTURA DEL SALON DE BAILE LA
DIRECCION DEL MISMO LES INIVITA A
UNA CONSUMICION Y LES GARANTIZA

UNA AGRADABLE VELADA

Con las Orquestas
ESTEL D'OR i COCKTAIL

Ticket consumición 600 pts.No

111 Itamar



A la Setmana del Mestre

Edició de llibres i destacat premi
per al fornalutxenc Miguel Cabot

Portada d'uns dels Ilibres de Miguel Cabot

Redacció

Dimecres de la setmana passada i al Casal de
Cultura de Palma, foren presentats tres libres didác-
tics de la col.lecció Plenamar de la Conselleria
d'Educació. Miguel Cabot, fornalutxenc d'arrel
i mestre, resident a Ciutat, és coatordels tres volums
juntament amb altres educadors: Ramon Bassa,
Joan Lladonet, Immacula Pastor i Ramon Díaz.

Els tres llibres treballen la didáctica de la Ilen-
gua als col.legis i són: Una cosa que no és cosa...les
endevinalles a l'escola; Zass! la novel.la d'aven-
tures a l'escola; i Textual, les  tècniques de narra-
ció a l'escola. Aquests tres volums es sumen als
ja editats del mateix equip, al voltant de tres sec-
cions: Mar de sons, Mar de fons i Mar de mots; i
foren presentats durant la Setmana del Mestre que
cada any organitza la Conselleria esmentada.

Un altre premi Francesc de Borja Moll per a
la Vall

Durant la nit del dijous 25 i en el marc de l'Aditó-
rium de Ciutat, s'entregaren els premis Francesc
de Borja Mol] 1993 a centres escolars, professors,
alumnes, publicacions escolars i persones o col.lec-
tius que han treballat fermement per la llengua
catalana.

A més del Borja Moll entregat a Jaume Alber-
tí i del qua] informàvem fa dues setmanes, en Miquel
Cabot, més amunt ressenyat per la seva aporta-
ció didáctica, rebé un dels altres dos idèntics pre-
mis de mans del President Canyelles, del Conse-
ller Rotger i del Director General Casasnoves.

Miguel Cabot, destacat mestre mallorquí que
imparteix classes al col.legi públic des Rafal Vell
de Palma, sempre ha tengut com a constant la lleva
lluita pera la plena utilització de la nostra lengua
a l'escola. Impulsor de trobades i col.lectius, suma
a la seva laboriosa tasca diària amb els alumnes
altres tasques d' investigació pera un millorensen-
yament en català.

Defensa

La OTAN
manté que la
Base de Sóller
és vital

J.C.

Segons una informació apare-
guda al Diario de Mallorca el pas-
sat diumenge, el manteniment de
la Base del Port de Sóller és una
qüestió prioritária i que no admet
la més mínima discusió. L'alt valor
estratègic per a la defensa nacio-
nal i les necessitats dels aliats es
posaren de manifest a una reunió
mantinguda a Brussel.les on foren
convidats distints mitjans de comu-
nicació espanyols entre els quals es
trobava l'esmentat diari.

El fet es centra en què Balears,
per la seva situació geográfica, és
una área estratègicament vital a
cavall d'Europa i Africa a la part
sud de l'Aliança Atlántica essent
un autèntic porta avions anclat en
el moment, quan la confrontació
dels blocs passin a situació de risc
més d'amenaces.

Aquest informe fa, de cada dia,
més remota la possibilitat de fer dels
sollerics la Base Naval que ara, tot
i que es troba infrautilitzada, seria
d'una necessitat vital pel poble de
Sóller.
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No es mogui de ca-seva!

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

Fetes a l'hora i
elaborades amb
ingredientes naturals
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 arnb 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

TWZistorante Pizzeria

	'

lIiiiì 	I 	 ¡ ni momo

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° 17-1-2a

Tel. 63 30 91



Animat concert dels joves estudiants
de Sóller el dia de Santa Cecilia

Fabià Acosta i Mercè Bernat interpretaren vàries peces clàssiques.

C.P.

Diumenge horabaixa es va
celebrar al Saló d'Actes de Ca 'n
Dulce el tradicional concert de
música que duen a terme els estu-

diants de Sóllerpercelebrarla fes-
tivitat de Santa Cecilia, patrona
dels músics.

D'entre les peces interpreta-
des es troben obres de Telemann,
Mozart, etc. Cal destacar la inter-

pretació de Teresa Miguel a la
flauta travessera i Joana Deyá al
piano interpretant Memory. Per
finalitzar; l'estudiant de piano
Virginia Forteza toca l'especta-
cular peca titolada Focs Artificials.

Comunica a
oí, clients i

amics que a
partir de
dilluns dia

6 de
desembre,

estarem de
bell nou al
vostre servei

Disculpau les molèsties

R E5TAL, RAN TE TípIco
Tel. 63-07-92,

EEM

Cerc casa a Sóller
no importa
el seu estat.

Voldria jardí i tres
o quatre cambres.

Telf. 63 31 03

Veu de Sóller
FAX

634106

Nos PREMIADOS SORTEO DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE
0116
0072

ESTA SEMANA ABIERTO
VIERNES 3, SÁBADO 4,
DOMINGO 5, LUNES 6 Y MARTES 7
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Ple a Fornalutx Música   

Es renova el
conveni per a la
prestació del Servei
d'Ajuda a Domicili

P.P.	 Pasqua; i 8 de setembre, fes-
tes de la Patrona.

En el transcurs del Ple
ordinari corresponent al
mes de novembre, l'Ajun-
tament de Fornalutx, entre
d'altres qüestions, acordà
renovar amb l'INSERSO i
el CIM el conveni per a la
prestació del Servei
d'Ajuda a Domicili per a
l'any 1994. Aquest Servei
está pressupostat en
1.190.192 pessetes, amb
les quals es presta ajuda a
nou beneficiaris. El Con-
sistori acordà sol.licitar als
organismes pertinents una
aportació de 660.692 pes-
setes, enlloc de les 500.000
de l'any anterior.

Festes locals

En el mateix Ple
s'acordà fixar les festes
locals de l'any 1994 els dies
4 d'abril, segons festa de

Oposicions

Igual ment s'acorda con-
vocar un concurs-oposi-
ció per a cobrir una piala
d'auxiliar administratiu,
que fins ara estava ocupa-
da de forma interina. Per a
l'adjudicació de la placa es
tendrá en compte els mèrits
dels aspirants, tals com el
coneixement del català, la
práctica en el maneig de
programes d'ordinador, la
possessió del carnet de con-
duir, etc.

Renovació bibliotecari

També acordà prorro-
gar per un any més el con-
tracte de Bibliotecari del
centre municipal a l'actual
bibliotecaria Antònia Bus-
quets Marroig.



El PSOE va un avanç de presentació del Pla d'Ordenació

Ramon Socies: "La majoria PPU1VI-Independents ha trencat el  diàleg
i ha entrat en una dinámica que ofega la vida econòmica de Sóller"

Jaume Colom: "La majoria PPUM-
Independents ha contractat a

Miguel Pasqual perquè els assessori,
per?) no sabem qué costará al poble

aquesta assessoria".

Redacció

Ramon Socias obrí el pas-
sat divendres l'acte de presen-
tació del Pla General d'Orde-
nació Urbanística de Sóller
(PGOU), al local de La Caixa,
expressant el compromís dels
regidors del PSOE de fer un
avanç del PGOU ja que la
majoria governant no es deci-
deix a fer-ne la presentació.

Socies digué que el primer
PGOU de l'any 1980 tenia
dificultats d'execució per les
inversions que suposava i, en
canvi, l'actual pot ser més rea-
litzable. Segons el regidor del
PSOE, "I' equip redactor va ser
escollit per unanimitat de tots
els grupspolítics, tot i que ara

no sigui del grat del P P U M-
Independents".

Ramon Socies denuncià
que "la majoria actual PPU M-
Independents ha trencat la
unanimitat i el diàleg entrant
en una dinámica difícil que
ofega la vida económica i
social de Sóller", i afirma que
el PSOE ha hagut d'arribar a
denunciar als Tribunals a la
Batlessa per ocultació de docu-
ments públics.

Per al PSOE, "fins itot, s' ha
encarit greument el pressu-
post per la contractació d'un
assessor". Ramon Socies es
referia al diputat Miguel Pas-
qual, abans Independent i ara
dins UM, que revisa la feina
de l'equip de Rosa Barba, quan
aquesta encara no ha tengut
temps d'acabar-la.

El regidor socialista acaba
dient que "al PSOE no li man-
quen ganes de ferfeina i segui-
rem insistint a la majoria per-
qué li doni publicitat, tal com
contempla Mi Llei".

"Qué costará l'assessor
Miguel Pasqual?"

Seguidament prengué la
paraula Jaume Colom, per resu-
mir les passes que ha seguit
aquesta revisió:

S'acorda la revisió del
PGOU actual i s'anomena per
unanimitat de tots els grups
polítics un equip redactor dels
sis que es presentaren, avalat
per un informe dels tècnics
municipals.

Ramon Socias: "L'equip redactor
del Pla d'Ordenació va ser escollit

per unanimitat, tot i que ara no
sigui del gust del PPUM-

Independents"

L'equip redactor inicia una
recollida de dades ifa un avanç
de planejament exposat a Ses
Escolápies. Alhoraja es pode-
ren presentar suggeriments.

S'elabora una proposta téc-
nica ( 12 de març de 1993). Des
de llavors, aquesta proposta
está guardada i no es mostra
als altres grups polítics.

Els grups de l'oposició
s'interessen per dispondre
d'aquesta proposta que no és
mostrada per la majoria. Al
mateix moment certs regidors
del PP demanen la substitució
de l'equip redactor de Rosa
Barba.

El PSOE comença una cam-
panya pública, en solitari, amb
sortides al carrer, sol.licitant

plenaris extraordinaris,... i
finalment ara es pot veure la
proposta.

La majoria PPUM-Inde-
pendents contracta a Miguel
Pasqual perquè els assessori.
No s'especifiquen els seus
honoraris ni tampoc sabem
qué costará al poble aquest
contracte.

Miguel Pasqual presenta un
informe d'estudi i propostes al
treball de Rosa Barba.

Els particulars podran pre-
sentar al.legacions.

S 'aprovarà a un Plenari.
finalment será revisat per

la Demarcació de Costes i la
Comissi; o Insular d' Urbanis-
me.

Detalls tècnics

Seguidament Joaquim
Alcover exposáels detalls tèc-
nics del nou planejament.
Especifica les dificultats intrí-
seques a Sóller: ferrocarrils,
costes, ports, militars, llei
d'Espais Naturals i poca par-
ticipació ciutadana, i denun-
cia que fallen les comissions
de seguiment i manca el con-
sens entre els grups polítics i
socials.

Alcover explica els tipus
bàsics de sòl que incorpora el
PGOU en funció del seu ús, i
acaba amb una detallada expli-
cació dels PERI que fou segui-
da amb atenció pel públic que
sol.licità aclariments puntuals
a diferents aspectes: vials, apar-
caments,...

Joaquim Alcover:
"Falla la comissió de

seguiment i manca consens
entre els grups polítics i

socials".

Suspensió de llicències

El públic assistent remarca
la necessitat immediata d' apro-
var el PGOU per sortir de la
crisi en que es troba el sector
de construcció "per l'aprova-
ció inadequada de la suspen-
sió cautelar de llicències",
decissió que ha provocat que
molts treballadors estiguin
sense feina.

Ramon Socies despedí
l'acte agraint la participació i
amb el compromís de seguir
treballant i pressionant per-
qué el PPUM-Independents
acompleixen els deures que
tenen amb el poble de Sóller i
agilitzin la tramitació del
PGOU.
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‘altamar
Ano restaurant

LES OFRECE SUS SERVICIOS Y SALONES
PARA BODAS, BAUTIZOS, COMUNIONES Y

OCASIONES ESPECIALES.
PIDANOS PRESUPUESTO

aNOSOTROS PONEMOS LA
ORQUESTA!

TEL. 63 12 05

Creu Roja 

Dimecres es celebra el
Dia del Voluntari

Redacció

El proper dimecres, dia 8, es
celebrará el Dia del Voluntari
de la Creu Roja; a Sóller en motiu
d'aquest dia s'han preparat una
sèrie d'actes que començaran a
les 10 del matí amb una Missa
als SS.CC per, una hora més tard
i al saló d'actes de l'Ajunta-
ment, realitzar l'entrega de
diplomes i distincions
d'enguany a les persones que
en són mereixedores per la seva
tasca i dedicació, es comptarà
amb la presència dels batles de
les comarques i d'autoritats de
Sanitat; després d'aquest acte,
es servirá un refresc a la Creu
Roja. En el transcurs d'aquest

refresc s' inaugurarà l'exposició
d'escultures sobre blocs de
marés de Pere Thonom i es farà
l'entrega d'un diploma a Aida
Torres Meliá que fou la guan-
yadora del concurs de dibuix,
d'entre els mateixos voluntaris,
per realitzar les felicitacions de
Nadal; a les dotze s'iniciarà el
concurs de dibuix on hi poden
participar tots els nins i nines
que ho desitgin, els temes del
mateix seran: els nins del Ter-
cer Món, les activitats de res-
cat de muntanya i carretera,...

Finalitzat tot això, hi haurà
un dinar de germanor a l'Esplén-
dit (on cadasqú es pagará la seva
consumició).



Joan Caries Simó

Fou l'any 1968, el mes
d'abril, quan a més de les flors
primaverals va néixer a Sóller
una Escola de Ball ambl' empen-
ta de na Joana Quetglas, el ja
desaparegut Joan Rullan (es
sabater), en Jaume Palou, en
Pep Bestard i na Rosa Maria
Bernat, aquests tres darrers
com a mestres i antics compo-
nents del desaparegut "Brot de
Taronger". Un any després s'hi
afegí en Guillem Bernat i així,
tira tira, va començar la sin-
gladura del grup de ball, ales-
hores infantil, AIRES SOLLE-
RICS.

Des del començament, un
dels objectius del grup va ser
donar a conéixer el folclore
popular a grans i menuts com
a part integrant de la nostra
forma particular d'ésser com
a poble, com a un element més
(juntament amb la llengua, la
história, la literatura popular,...)
del nostre fet diferencial respecte
a d'altres pobles, cosa que ens
enriqueix i ens fa sentir orgu-
llosos de ser el que som. Aquest
fet que ja d'entrada diferencia
el grup AIRES SOLLERICS
d'altres formacions folclóri-
ques del moment, ha estat una
constant al llarg d'aquests 25
anys i s'ha manifestat a través
dels balls i les músiques, però
també amb una important
tasca d'investigació, de recer-
ca i d'aprofundiment en les
arrels mateixes de le nostres
manifestacions folclóriques.

Prova d'aquests objectius
del grup ha estat la gran i mpli-
cació d'AIRES SOLLERICS
dins el món de la Cultura Popu-
lar de Mallorca: participació a
les 5 edicions de les Trobades
de Balls Mallorquins (organit-
zador de la 3era, en la qual, per
primera vegada, es va poder par-
ticipar sense la indumentària  tra-
dicional.

Sóller va donar lloc al nai-
xement de les ballades populars
que tan fortament han arrelat a
Mallorca), participació en la
creació de l'Associació "Amics
del folclore malloquí" (1979),
diversos intercanvis amb
grups de Mallorca, Menorca
i Eivissa ja als primers anys
d'existencia i actuacions per tot
arreu de Mallorca així com la
participació a trobades, mostres,
aplecs, etc. relacionats amb la
Cultura Popular en qualsevol
dels seus aspectes.

Però potser la creació dels
primers anys més espectacular
va ser la MOSTRA INTER-
NACIONAL FOLCLORICA
DE SOLLER (1980). El grup,
ja posat dins la investigació
sobre les formes pròpies del seu

folclore, es va interessar per
d'altres formes existents al món:
no bastava la recuperació d'  allò
nostre, sinó també l'ampliació
d'horitzons, 1 ' enriquiment cul-
tural i el coneixement de la diver-
sitat. I és que la recuperació cul-
tural del nostre País no passa
per l'oblit ni molt menys, el
rebuig de les demés formes
d'entendre el nostre món.

Aquesta Mostra Internacio-
nal compta ja amb la seva XIII
edició tenint sempre com amfi-
trió el grup de la Vall de Sóller
per excel.lència, el grup del cor
de la Tramuntana Mallor-
quina.

La preocupació per la situa-
ció cultural de Sóller no va aca-
bar aquí, AIRES SOLLERICS
va dur a terme una altra empre-
sa tan important com la Mos-
tra: la creació d'una Associa-
ció cultural que abarques en un
mateix lloc diversos aspectes de
la nostra cultura, una casa comu-
na de la cultura sollerica. Es així
que amb l'ajuda de diverses per-
sones va néixer l'any  1982,
l'Associació Sollerica de Cul-

tura Popular (ASCP), que avui
compta amb la propietat del
Centre Cultural can Dulce,
autèntic fòrum de la cultura
dins la nostra vall.

AIRES SOLLERICS no ha
tancat la seva actuació dins els
límits insulars, pel contrari és
conegut a molts d'indrets de fora
de les illes i, val a dir sense fal-
ses presumpcions, sempre amb

un bon record pel seu bon saber
fer i també per l'exemple de con-
vivencia mostrat per tot arreu.
Com a exemples tenim: Dtjon
(França) 1977, Bélgica 1978 i
1980, Mathosinos (Portugal)
1981, Puerto Rico 1982, Bur-
gos 1983, Extremadura 1984,
Barcelona 1984, Barcelona
(Mallorca es presenta)1984,
Txecoslovàquia 1985, Mataró
(Barcelona) 1985, Castelló
(Festival de danses de l'Anti-
ga Corona d'Aragó) 1988,
Quart de Poblet (València)
1989, Egea de los Caballeros
(Saragossa) 1990, Vila-Real
(Castelló) 1991, Expo '92 (Sevi-
lla) 1992, Ciudad Real 1992.

La tasca investigadora

d'AIRES SOLLERICS ha estat
constant al llarg d'aquests 25
anys: a les primaries amb la par-
ticipació a trobades i col.loquis
amb altres grups de Mallorca:
l'any  1985 participà a Santia-
go de Compostel.la al Primer
Congrés de Folclore de les
Nacionalitats Històriques de
l'Estat Espanyol, el mateix any
es celebra a Muro, organitzada

per la Revetla d'Algebelí, una
reunió de grups folcIórics per
tal de potenciar la cultura popu-
lar ala nostra illa (d'aquí va sor-
gir l'embrió de les Jornades de
Cultura Popular a les Balears,
Muro 1993), aquesta reunió va
tenir la seva continuació a Bun-
yola. En aquestes reunions es
perseguia l'autenticitat en les
mostres folclóriques que es
feien, la gran tasca de recerca
que requeria el ball, la música
i la indumentària per tal de
recuperar aquelles formes ja
desvirtuades per l'acció de nom-
brosos grups sense gaire cons-
ciencia del que feien i per fol-
cloristes que pretenien unes for-
mes i estils allunyats de la rea-

litat histórica i preocupats per
la uniformització del baila tota
Mallorca i, tins i tot, Menor-
ca.

Front a això, AIRES
SOLLERICS, pren una vega-
da més la iniciativa i organitza
una trobada per tal d' investigar
sobre el Bolero (1989) amb la
participació de grups mallor-
quins, del País Valencià i d'altres
indrets de la Península. Les
conclusions donen al grup solle-
ric uns arguments valuosíssims
per defensar l'autenticitat del
bolero com a ball d'escola pro-
cedent del s.XVIII front a les
tendències unificadores dels
darrers anys. També hem de
comptar aquí amb la partid.
pació a les primeres ballades
populars a Mallorca on, sense
la indumentària tradicional, es
mostrava que el ball i la músi-
ca populars eren una cosa viva
encara entre la gent més jove.
L'edició d'un disc de música
popular (D'ençà d'una estona)
mostra l' interés per la investi-
gació també dins el camp de la
musicologia popular. Un altre
dels camps en el qual AIRES
SOLLERICS ha estat capda-
vanter és el de la indumentària
tradicional mallorquina: la lasca
de recuperació, restauració,
catalogació i còpia de models
originals dels s.XVIII i XIX va
culminar amb una desfilada
d'indumentaria que va partir el
1991 de Sóller i que ha viatjat
per tota amb una gran
acceptació per part de tot el
públic que n'ha pogut gaudir
Actualment AIRES SOLLE-
RICS compta ami" una de les
col.leccions d'indumentária més
antiga més grans de tot Mallor-
ca.

Es així que el Director
d'AIRES SOLLERICS, Gui-
llem Bernat, ha passat de ser el
mestre de ball i inúsiat d' un grup
folclóric a un investigador i
coneixedor de les nostres
arrels populars, cosa que li ha
permés de fer conferencies a di s-
tints pobles de Mallorca sobre
temes relacionats amb el ball
popular (Manacor, sa Pobla), a
participar com a ponent amb el
tema del ball popular a Mallor-
ca a les leres Jornades de Cul-
tura Popular a les Balears en les
quals AIRES SOLLERICS
també participava com a mem-
bre organitzador, i a ser el Pre-
sident de la recentment fun-
dada Federació de Música i
Ball Mallorquí i tot això sense
deixar de ser el mestre d'abans,
el que cuida amorosament de
la gran família que ha esdevin-
gut, al llar de 25 anys el grup
AIRES SOLLER1CS.

Molts d'anys!

Les ballades per Sa Mostra són un deis màxims exponents d'Aires Sollerics,
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Sis bancs nous per a la placeta del moll

Des d'aquestes planes s'havia denunciat el mal estat dels bancs que ara han estat rellevats.

P.P.

Des d'aquesta mateixa
setmana, la placeta del moll
del costat de l'escar disposa
de mitja dotzena de bancs
nous, en substitució dels
seients de pedra i ciment que

es trobaven molt deteriorats.
Dilluns capvespre es des-
placa al Port el personal del
Servei de Ports i Litoral de
la Conselleria d'Obres Públi-
ques per col.locar els nous
bancs.

Es tracta d'uns bancs amb

peus de fusa i seient format
per barres de fusta pintades
de color castany, que es tro-
ben clavats al terra de la
plaça. Només cal desitjar per
a ells el respecte de la gent
perquè puguin durar molts
d'anys.

La Reforma Educativa a debat al col.legi es Puig

La reforma s'extén també a la Formació P ofessional
Aina

El passat dijous, 25 de
novembre, en el col.legi es Puig,
es reuniren els diferents repre-
sentants d'APA, de professors,
alumnes i pares d'alumnes.

El senyor Miguel Perelló,
en representació del Ministeri
d'Educació i Ciencia, va expli-
car als assistents, els canvis pro-
duïts per I; aplicació de la refor-

ma educativa:
en primer lloc, es tracta

d'un canvi radical, on la parti-
cipació dels pares és molt
important i l'entrada en vigor
de la nova llei començaria a
les guarderies però, aquesta
etapa no será obligatòria. Des-
prés l'Educació Primaria abar-
ca dels sis als dotze anys amb
un sol tutor i, a partir del ter-
cer curs ja s'inclou l'ensenyança

de la música i d'un idioma
estranger.

L'ensenyança Secundaria
Obligatòria (ESO), la qual
abarca dels dotze als setze
anys, tendrá la creació d'un
departament d'orientació que
aconselli a l'alumnat el que li
convé més a la final ització del
cicle, a més, 1 'alumne pot repe-
tir dos cursos ja que els devuit
anys és l'edat máxima que els

alumnes presents podent ten ir.
També els canvis afecten a la
Formació Professional, on

ensenyança de la branca estu-
diada es dividirá en dues-cen-
tes hores de practiques més
vuit-centes lectives, més amb
l'obligació d'estudiar un idio-
ma estranger. Finalment, en el
batxiller hi haurà dos cursos i
será l'antesala de l'entrada a la
Universitat.

Equipaments esportius 

L' Al untament
ingressa els 36
milions del
poliesportiu

G.M.

L'Ajuntament acaba d'ingressar
36.000.000 pessetes a un compte ban-
cari especial com a passa previa per
iniciar la construcció del pavelló
poliesportiu.

El conveni estableix que les admi-
nistracions locals han d'ingressar la
seva part abans de començar les obres
i sols en aquest cas el Consell Insu-
lar i el Ministeri d'Educació aporta-
ran la seva part.

Ubicació definitiva

Finalment el poliesportiu s'ubi-
carà als terrenys de propietat muni-
cipal situats vora el Col.legi Es
Puig ja que té uns accessos que han
estat considerats millors que els del
seu emplaçament previst abans:
darreral'Insitut d'Ensenyances Mit-
ges.

Durant aquests dies s' havia d'estar
elaborant un estudi geo-tècnic per
determinar les característiques del
subsblde la zona, pea:1de fet el MEC
ja ha autoritzat el canvi d'emplaça-
ment. Ara será l'Ajuntament qui, amb
un acord plenari, també haurá d'apro-
var el canvi d'ubieació.

Port

Ensenyança

1 ZIf OBRAS DE BRUCE BISHOP

d>#411)
411 DE LA

LETRA

Una Exposición de
Caligrafía

Sala de La Caixa
Plaça Espanya • Sóller

4-11 Diciembre•Horas: 12-14, 19-21
Inaugura Sábado 4 Dic. a las 1900

Sábado 11 Dic. a las 13'30:

Demostración de caligrafía y
clausura de la exposición
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Justícia 

Tres aspirants
al càrrec de
Jutge de Pau

P.P.

Una vegada acabat el termini
de presentació d' instáncies, són
tres els aspirants a cobrir la plaga
de Jutge de Pau de la nostra ciu-
tat.

Els candidats són l'actual
Jutge, Salvador Rey-nés, a més
de Catalina Pomar i d'Anto-
ni Planells.

L'elecció del Jutge de Pau
correspon a l'Ajuntament de
Sóller, que haurà de designar el
nu titular abans del pròxim 28
de desembre.

Comunicacions

Les obres de
la carretera
de Deià
començaran
el gener des
de Sóller

G.M.

El regidor d' i nfraestructures
del consistori solleric, Bartomeu
Darder, ha anunciat que l'inici
de les obres de remodelació de
la carretera Sóller-Deià s'ha ajor-
nat fins al proper mes de gener.

Aquest avanç el realitzà poc
després d'haver-se reunit la
Comissió de Seguiment alaqual
hi assistiren el director general
de carreteres, Gabriel Le-Senne,
i directius de l'empresa Bayop-
sa que executarà l'obra, entre
d'altres.

Darder assegurà també que
els treballs s'iniciaran per la
banda de Sóller com sempre
havia mantengut l'Ajuntament
solleric.

Mentre tant els topógrafs
continuen el seu treball consis-
tent en marcar la carretera per tal
de conèixer el projecte definitiu
damunt del terreny.

LAS PERLAS
El más espléndido edificio del puerto
Último apartamento en oferta. Ahora.

Venga y vea -superlujo de capricho
Camino del Faro

63 28 51

PLANCHISTERIA Y PINTURA

GUASP
Pida presupuesto ¡Sin compromiso!

C/ Quadrado, n2 6 Ca'n Pelut	 Telf. 63 34 92



Per a Bruce Bishop, la cal.ligrafia té la consistència estructural de l'arquitectura i la
cadència i el ritme de la música.

Ha quedat constituïda la Federació Balear de  Filatèlia
Des de fa pocs dies ha que-

dat constituida la Federació
Balear de Filatèlia, dins la qual
s'hi troba inclosa la secció solle-
rica. Això permetrà als socis
sollerics de formar part de l'asso-

ciació espanyola i els permetrà
de tenir informació nacional,
matasegells gratuïts i d'altres
avantatges.

La persona que representará
a la secció filatélica de Sóller

dins la Balear, será el famós
solleric atleta i cuiner Antoni
Pinya Florit.

D'altra banda, la secció
Filatélica de Sóller ja compta
amb el pertinent núnero d'iden-

tificació fiscal amb la corres-
ponent exempció fiscal d'IVA.

Per més informació i ins-
cripció de socis, cal posar-se en
contacte amb el telèfon 631600,
de 9 a 12 del matí.

Col.leccionisme

VIAJES

Veu de Soller
SA

VEU DE SOLLER, en col.laboració amb "VIAJES SOLLER" sorteja entre els seus lecto-
res un VIATGE A CANARIES PER A DUES PERSONES d'una setmana de duració, VALO-
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 vigencia 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 .	

ADRECA -

POBLACIO -

TELEFON• 	

AJUNTAMENT DE SÓLLER
El proper dia 6, festa de la Constitució, hi haurà

recollida de fems. El dia 8, festa de la Inmaculada
Concepció, no es realitzarà el servei; per la qual cosa es
prega als habitants d'aquesta població que s'abstenguin
de treure el fems a la via pública i que no el dipositin en
els contenidors, durant els dies en que no hi hagi recollida.

Sóller, 29 de novembre de 1993.
LA BATLESSA,

DEPRESION Y ANSIEDAD
EN LA INFANCIA

La Dra. JOSEFA Ma SAMPEDRO
RADO, psiquiatra, dará este próximo

viernes, día 10 de diciembre, una
conferencia coloquio en el local de

"LA CAIXA" a las 1930 h.
Colabora el CENTRE ALA D'OR

y A.P.A.

Veu local
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Pintura

Bruce Bishop o la
cal.ligrafia feta art
arte de la letra",
és una mostra de
varietats d'estils
cal.ligráfics, tant
clàssics com expe-
rimentals, en la
que es combinen
les formes amb
distints nivells de
colors. Són poe-
sies en varis idio-
mes, cada una de
les quals está escri-
ta en un tipus de
cal.ligrafia distint
en funció de
l'expressivitat de
l'autor.

La gràcia i l'estètica
Bishop és un enamorat de la

técnica calligráfica. Per a ell, les
lletres són com a edificis que pre-

cisen d'una minuciosa arquitec-
tura: fonaments suficients, parets
conectes i corbes proporciona-
des a l'escala adequada. No obs-
tant això, l'harmonia, la gracia i
l'estètica de la cal.ligrafia depèn
exclusivament del ritme i de la
llibertat de l'autor.

Cda estil (gbtic, itàlic, etc.) té
una arquitectura que li és pròpia,
que ve definida per un espai inte-
rior propi, per una gruixa de les
lletres característica i per una
peculiar inclinació de la ploma.
Però els estils no són pas rígids,
sinó que permeten a l'autor assig-
nar-lis un ritme i una cadència
semblant a la música. La cal.ligra-
fia es converteix, en mans de
Bruce Bishop en una combina-
ció estética de música i arqui-
tectura, en una estructura musi-
cal poética purament visual.

Crida a la
formació de
la nova junta
executiva
local

Noves Generacions,
Partit Popular Sóller 

El pròxim dia II de
desembre a les 18 hores,
a la seu del partit, carrer
Alqueria del Comte, 54,
ens reunirem per formar la
nova junta executiva local.
Per això convidam a tots
els afiliats i simpatitzants
de noves generacions (de
18 a 28 anys) a prendre
part en aquesta reunió.

En acabar, hi haurà un
petit refrigeri.

Tots els afiliats i sim-
patitzants que vulguin par-
ticipacions de loteria de
Nadal, pel pròxim dia 22
de desembre del número
22.313 en demanin a qual-
sevol membre de la junta
local o a la seu del partit
abans de dia 10 d'aquest
mes. Informació als telè-
fons 631678 0633843.

P.P.

Denla a les set del vespre
tendrá lloc, a la sala d'exposicions
de La Caixa, la inauguració de

l'exposició de l'obra cal.ligráfi-
ca de Bruce Bishop, artista cali-
fornià establert a la nostra ciutat
des de fa quinze anys.

L'exposició, subtitulada "El
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Una "Volta" passada
per aigua

Joan

Quatre entusiastes espor-
tistes locals portaren a terme
la setmana passada la seva
tan anhelada il.lusió de donar
la volta a Mallorca en tres
dies.

El vehicle escollit en

Els quatre cicloturistes sollerics al seu pas pel Puig Major.

vellosos paratges illencs
passejant amigablement
(moltes vegades baix d'un
intensa pluja) al llarg i
ample de la nostra geogra-
fia insular.

Les etapes desenvolu-
pades foren aquestes:

1.- Port de Sóller -
Escorca - Lluc - Pollença

aquesta ocasió fou la bici-
cleta de muntanya, sense cap
tipus de recolçament d'altres
vehicles.

Els protagonistes foren:

Joan Ant. Castanyer.
Jaume Quirós.
Antoni Mas.
Pere Borràs.

que gaudiren dels mera-

- Alcúdia - Port d'Alcúdia (92
qms.).

2.- Port d'Alcúdia - Ca'n
Picafort - Artà - Manacor -
Felanitx - Campos - Lluc-
major - S'Aranjassa - Ca'n
Pastilla (89 qms.)

3.- Ca 'n Pastilla - Son
Ferriol - Pla de na Tesa - Pont
d'Inca - Santa Maria -
S'Esgleieta - Valldemossa -
Deià - Port de Sóller (75 qms.)

Cicloturisme

A pesar de la poca assistència sollerica

Les Jornades de les
Ciències de la E.F. i
l'Esport foren un èxit

Comarcal), Jaume Frontera
(Director de Gimnapolis),
Maria Meliá (Monitora
d'Aerobic de la "Defensora"),
i Joan Oliver (Entrenador
Nacional de Ciclisme), que par-
ticiparen activament als diver-
sos debats.

D'èxit total es poden qua-
li ficar aquestes Jornades degut
a la gran vàlua de la majoria de
ponents que desenvoluparen
satisfactòriament la seva tasca.

Els debats més interessants
i que més s'allargaren foren
indubtablement els relacionats
amb la preparació psicológica
i el de les titulacions esporti-
ves.

Joan

Prop de cent assistents par-
ticiparen activament a les Sise-
nes Jornades de les Ciències de
l'Educació Física i de l'Esport
organitzades pel Govern Bale-
ar, el passat divendres i dissabte,
en el Poliesportiu Princeps
d'Espanya de Ciutat, baix de la
direcció i coordinació del solle-
ric Marcel.lí Got.

La participació sollerica -
com sol ocórrer desgraciada-
menta tots aquests tipus d'actes-
no fou molt nombrosa. Quatre
foren els esportistes sollerics
assistents: Pep Got (Coordi-
nador de l'Esport Escolar

Dificultats a fora casa per
les al.lotes

Buixb

La lluita pel Títol, a la "Lliga
d'Honor", només és cosa de dos:
Brasilia i Puente, amb lleugera
avantatge pels actuals campions.
Dos punts de diferencia, que es
poden mantenir, fins a la segona
volta, amb I 'enfrontament dels dos
primers classificats que sera, deter-
minant.

Unió de Sóller guanyà meres-
cudament el seu segon partit de
la temporada, un triomf que li ha
de donar ales i moral suficient per
sortir del lloc que ocupa a la clas-
sificació, queda molta Higa per
jugar-se, tots els equips tenen alts
i baixos. Una reacció positiva dels
unionistes acompanyada de baixes
formes d'alguns dels equips que li
van davant podrien molt bé cap-
girar la classificació per bé deis
sollerics.

A Preferent, tornaren veure el
C.P. Sóller de casa, és a dir un equip
molt compacte, segur i amb un joc
enrotllador, no tingué cap proble-
ma per apallissar al seu rival de
torn.

Belles Pistes de Primera B
guanyà per la mínima al Verge de
Lluc i es reafi rma en el segon lloc
de la classificació, ara ja, amb dos
punts més que el tercer.

A Tercera, continua el "festi-
val" del C.P. Sóller, Sa Taulera sortí

"goleiat". Els sollerics de cada set-
mana que passa són mes líders. Una
diferencia de quatre punts, damunt
el segon classificat parla per sí sol.
Els de segona perderen tots dos,
Unió de Sóller ho va fer als Hos-
talets i el Bel les Pistes enfront del
BarCentral. a la classificació, amb-
dós equips estan empatats a 8
punts a la zona cómoda.

Les al .lotes no estan fines, a fora
casa troben moltes dificultats per
poder puntuar. Les del Unió de Sóller
vengueren de buid i de Son Cla-
dera, i les del Sóller de les pistes
del At. Son Forteça.

RESULTATS:

Lliga d'Honor:
UNJO DE SOLLER 5 -
Amanecer 4
Preferent:
SOLLER 8- Son Busquets 1
Primera B:
BELLES PISTES 5- Verge de
LLuc 4
Segona:
Hostalets 6 - UNJO DE
SOLLER 3
Bar Central 7- BELLES
PISTES 2
Tercera:
SOLLER 7- Sa Taulera 2
Femenines:
Son Cladera 6 - UNJO DE
SOLLER 3
At. Son Forteza 5 -
SOLLER 4.

Petanca

Veu esportiva
3 de desembre del 1993 / Veu de Sóller

Tir de Fona

Bartomeu Coll, Sub-Campió dins la categoria de Nins 

El solleric Manuel Guerrero,
brillant Campió de les Balears

Joan 	Títol de Sub-Campió de les Balears.
Prengueren part a la Tirada els

Dissabte passat es disputa a Porre- actuals cinc millors foners de les Bale-
res l'anunciat Campionat de les Bale- ars.
ars de Tir de Passetja, al que, per les
seves bones actuacions al Campio- MANUEL GUERRERO FOU
nat de Mallorca, hi tenien accés direc- EL MILLOR
te el s solleri cs Nicolás Garcia, Manuel
Guerrero i Bartomeu Coll.	 Un inspiradissim Manuel Guerrero

El I losetí Pedro Raja fou la reve- s'imposásense pietatdamunt el menor-
lació dins la primera tirada, reserva- quí Vicenç Camps, auténtica revela-
da als nins. al aconseguir 4 dianes i ció de la matinal esportiva.
4 taulers a la distancia de 15 passes 	 El solleric ja aconseguí un total
i un tauler a 30 passes, totalitzant 14 de 9 punts a la tirada de curta di stán-
punts. El solleric Bartomeu Coll tin- cia (30 passes) al aconseguirdues dia-
gué una bona actuació aconseguint nes i cinc taulers, sent superat només
dues dianes i un tauler a 30 passes i pel foner menorquíque aconseguí tres
dos taulers a quinze passes que li tota- dianes i quatre taulers (10 punts).
litzaren els preciosos dotze punts que 	 Amb un punt menys el solleric tin-
equivalien a la Medalla d'Argent i al dria que espavilar, i aixífou. Amb una

Al final tot
queda en
familia. El
solleric Manuel
Guerrero és el
clar Campió de
les Balears,
mentres el seu
germá Joan
s'imposà
clarament a la
"Challenge"
del Campior
de Mallorcl..

serenitat i un estil impecables acon-
seguí tres taulers a 60 passes (6 punts),
mentres que el menorquí només feia
blanc dues vegades (4 punts).

Al final, entre els aplaudiments
del nombrós públic assistent, en
Manolo fou proclamat nou CAM-
P10 DE LES BALEARS, rebent
una artistica placa commemorati-
va.

La son no acompanyà en aques-
ta ocasió a n'en Nicolás Garcia que
es tingué que conformar amb el sisé
lloc amb vuit punts (1 diana a 30 pas-
ses i una diana i dos taulers a 60 pas-
ses).

Hi participaren 13 foners.

Billar

Perderen la
primera
confrontació

Joan

Com era d'esperar la Associació
Billar Palma derrota als sollerics a
la primera jornada de la Lliga Autonó-
mica 93/94.

Les confrontacions es disputaren
a Sa Botigueta, dissabte passat, a par-
tir de les tres i mitja.

RESULTATS:
J. Marroig 12 - Reus 20.
T Plomer 20 - Ramis 30.
B. Palou 9 - Dora 35.
J. Jorquera 29 - Amago 35.

Jorquera jugà bastant bé, però
el rival era molt dur. Un autèntic Pri-
mera Categoria. El resultat fou just.

Palou totalment descentrat no
estava a l'altura que ens té acostu-
mats. Hem de destacar, a favor seu,
que el rival tenia un nivell molt alt.

Plomer, partida aceptable, que
en Tomás pot millorar molt. Al final
només queda a 10 caramboles d'en
Ramis.

Marroig va fer una partida bas-
tant bona, però el seu rival era un
veterà molt mal d'esclovear, deixant-
li cada vegada el joc molt difícil.

Dissabte capvespre a les tres i
mitja confrontació dels sollerics
contra l'Escola de Billar de Palma,
a Sa Botigueta.



Futbol la Regional

Xilvar O -
Port de Sóller O

Es tornaren
sortir amb

la seva
Bielet

Xilvar: Morro, Cuba-
11°1, Ferrer Ramon, Gómez,
.41cover, M unar, Soler Gon-
zález, Galdon i Socias.

Port de Sóller: García,
Arbona, Galindo, Ruíz,
Rodríguez 1, Manrique
(Castañer), Guerrero,
Pedrero, Aguilar (Raja),
Barrero (Molino) i Cabot.

El senyor Bueno Arri-
bas va arbitrare/partit aja-
da! pels senvors Maiol i
Albiol. Mostrà targetes gro-
gues als jugadors locals
A lcover, Mutuo- i González
i als visitants, Guerrero i
Barrero. L'esportivitat dels
jugadors l'ajuda a tenir
més fácil la seva tasca.

El s jugadors del Port de
Sóller feren el partit al qual
ens tenen acostumats aques-
ta temporada, fermen ben
fort darrera, ben acompan-
yats per en Ricardo García.
I, els equips contraris tenen
moltes dificultats per mar-
car.

Diumenge capvespre
passat es repetí la història
a Selva, a la primera part,
els jugadors de la barriada
marinera gaudiren de dues
oportunitats per marcar que
no aprofitaren.

Després del descans, els
locals varen tenir uns
minuts més de domini

Una vegada començada
la segona part, els jugadors
locals sortiren dicidits a
obrir el marcador però, tal
com anaven passant els
minuts es fonien les espe-
rances de marcar i, foren els
del Port qui al final de
l'encontre estaren a punt
d'aconseguir la victòria.
En resum, un empat que era
l'objectiu i la tónica que
aquesta temporada utilit-
zen. Que seguesqui així.

Vinent partit:

Diumenge dematí a les
11 '00 h. ens visitará al
Camp Infant Lois l'equip
d'Algaida, és d'esperar una
nova victòria local que ens
arrambi més al líder Villa-
franca.

Futbol Tercera Divisió

Bielet

Sóller: I uanjo, Vázquez,
Nadal, Brugos, Tovar Ferrer
Sergi, Carmelo, Christian, Moll
i Marín.

Mallorca B: Soler Ruben,
Leon,Juanan,Rodríguez(Lucas,
minut 70), Gaspar Jordi, Dani,
Manolo, Verger i Bujosa (Tófol,
minut 45).

Dirigí el partit el senyor
Ferregut Juan ajudat pels sen-
yors López Mora i Caballero II.
Mostrà targetes grogues alsjuga-

dors visitants Bujosa (minut 42)
i Tófol (minut 55) i, als jugadors
locals Tovar (minut 11), Brugos
(minut 42) i Ferrer (minut 77) i
al segon entrenadorAlfons
72) per protestar

Gols: 0-1 Manolo, rep una
pilota en molt bones condicions
i amb molta serenitat la toca el
sujicient per marcar en el minut
22; 1-1 ene! minut 44, Sergi treu
de banda i Christian des de
l'angle de l'área gran es canvia
la pilota de peu i engaita un xut
preciós marcant; 2-1 Tovar d'un
espléndit cop de cap provinent
d'un córner tret per Moll en el
minut 52; 2-2 Verger reb una pus-
suda de Tófol i ambmolts de mala-
berismes l'envio a la xerxa en el
minut 54; 2-3 Manolo en galta un
xut al qual Juanjo no arriba en
el minut 68.

En un partit pràctic i segur
els jugadors visitants, que són un
fioret de joves amb molt de camí
per davant, realitzaren un joc
seriós i molt disciplinat amb el
qual, des del principi del partit
s'imposaren al Sóller. Des del xiu-
let inicial desplegaren el seu joc
fent-se els amos del terreny. En
el primer mi nut el defensa Rodrí-
guez ja havia xutat sortint la
pilota un pam per damunt el tra-
vesser. Al minut 5, amb una pilo-

ta que els visitants no tornaren als
sollerics quan els locals l'havien
tirada fora per atendre a un dels
contraris, Brugos la treu quan
anava a gol.

Després del gol seguiren
pressionant

Una vegada que al minut 22
els jugadors visitants s'havien
avançat al marcador, es varen tenir
uns minuts de pressió a la porte-
ria del Sóller gaudint d'unes
guantes oportunitats d'aug-
mentar l'avantatge, una de
Manolo, en el minut 30, i dues de

Verger, en els minuts 29 i 38. Men-
tres, el defensa Ruben havia tocat
una pilota amb un braç i l'àrbi-
tre no en volgué sebre res, cosa
que protestà molt el públic. Pero)
Christian en un moment psicolò-
gic, a punt d'arribar al descans
aconseguí l'empat.

Tovar va fer bollir Can Maiol

Quan els jugadors tornaren al
terreny de joc, l'entrenador visi-
tant, Martí Munan havia efectuat
el primer canvi. En el lloc de Bujo-
sa, que havia tengut qualque pro-
blema amb els defensors locals i
havia vist una targeta, sortí
Tófol. El joc no canvià gens i el
Mallorca B seguia dominant el
partit, però, els locals foren els
que mitjançant Tovar s'avança-
ren en el marcador.

L'alegria dura tan sois dos
minuts

El públic i, sobretot, la Penya
del Cameta explotaren d'alegria
amb el segon gol local. Però, Ver-
ger s'encarregà, quan només feia
dos minuts, de tornar deixar mut
Can Maiol fent el gol de l'empat.

Rodríguez hagué de ser
canviat per un mareig

Al minut 64 en una jugada

2
d'atac local els defensors visi-
tants Ruben i Rodríguez en sur-
ten mal parats. Mentres que el
primer va poder seguir, no així
el segon que, després de ser assis-
tit tingué que ser canviat amb un
mareig que no s'aguantava dret.
Una vegada fet el canvi, al minut
68 Manolo marca el tercer gol
del seu equip que, al final del
partit els dona la victòria.

El darrer quart d'hora, voler
i no poder

Als darrers 15 minuts de
l'encontre, el Sóller pitjà de

valent sense treure'n cap profit;
Christian al minut 75 arrancà en
posició correcta i se' n dugué una
pilota centrant a Mol] qui en cursa
no pot rematar. Al minut 85, de
nou Christian treu una falta direc-
ta de 1' angle dret de l'àrea contrá-

3
ria, desviant el porter a córner en
una gran intervenció. Foren dues
de les més ciares opon unitats per
marcar, arribant al final del par-
tit amb una derrota per la míni-
ma, davant un líder al qual dóna
gust veure'l jugar.

Vinent partit:

Diumenge dia 5, el Sóller es
desplaçarà a Menorca per jugar
contra l'Sporting Maonés, en un
terreny de gespa que no ens sol
anar gaire bé, però ara ja s'han
de treure els puntsd 'allt‘ton sigui.
Dimecres, que és festa, es juga
la jornada, ens visitará el Cal-
vià; a la propera edició injOr-
marem dels dos partits.

SALVADOR, NOU
JUGADOR

Dimarts passat la Junta
Directiva del C.F. Sóller
arribà a un acord amb el
jugador del Murense Sal-
vador, tot un davanter nat
II' 1,80 d alçada i que fa unes
temporades ja jugá a S61

Diumenge ja viatjarà
amb l'equip a Maó.

AGUILO CAUSA
BAIXA

A la reunió setmanal de
la Junta Directiva es va acor-
dar donar la baixa al juga-
dor Andreu Aguiló.

Tres gols bastaren,
per aconseguir la
victòria als filials C.F. SÓLLER

	
MALLORCA B

^ab

11
..w

1
t eateler

Tenim a l'abast de tothom un gran assortit
de callat 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...

C/. Sa Lluna, ng 74	 Tel. 63 28 74

L'estirada de Soler no evita el gol Christian
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C.D. Topos 2- Transmuntaner 3
Rafel

Alineació: P. Cerezo,
Vidal (Bestard), Canito (P.
Muntaner), M.A. Manrique,
Català, Aguilar (Jiménez),
Abelardo, Colom, Daza
(Rivera), X. Alba.

Dos puntets més, i a fora
camp, encara que no va ser
un bon partit, es va lluitar.

Després d' anar al descans
guanyant per 0-2 a la sego-
na part, es varen empatar
mitjançant dos penals, el
segon inexistent, però des-
prés es varen refer i, a falta
de deu minuts, féren el ter-
cer.

Gols: Daza (minut 12),
X. Alba (minut 30) i Colom
(minut 80).

Futbol Benjamí      

Sóller 10 -
Patronato O 

i Toni Lluís, en Miguel en va
fer tres, de cap, de volea i un
des de lluny, l'altre en Que-
rol de penal, el va col.locar
lluny del porter.

Encara en podien haver fet
més, però varen voler jugar
la pilota, i les jugades eren a
vegades llargues i no sempre
pot sortir tot.  

Una altra
vegada,
golejada

Esquadra   

Destacaren tots per la seva
entrega, no donant un baló per
perdut, tots a l'atac i tots a
defensar, sols en un parell
d'ocasions donaren l'oportu-
nitat de xutar al Patronato, i
en aquests casos era el por-
ter qui aturava l'intent de
gol, a la primera part en Plaza
i, a la segona, en Xisco; tots
dos molt atents i ben situats.

Bé, avui l'últim partit de
la primera volta, el C.I.D.E.,
que va golejant a tots els
equips.

Alineació: Plaza, Querol
(1), Damià, Lluís, Matilla,
Oliver, Víctor (2), Gerardo,
Jordi (2), Miguel (3), i Toni
Lluís (2). Al descans sortiren
Xisco, Javier, José, Llompart
i RafeL El próximpartit a casa
contra el Rtvo. Mallorca,
dijous 8 de desembre a les
10'30 h.  

Es repartiren els gols, en
Víctor dos, un de cap i l'altre
de "volea", a l'igual que Jordi  

Futbol d'empreses

Premi Regularitat

Aquesta és la classi-
ficació actual del Premi
a la Regularitat palit-
cinada per "Veu de
Sóller":

1.- Tovar, amb15 '96 punts

2.- C'armelo, 14'29punts

3.- Ferrer;	 12'30 punts

4.- Marín,	 11'95 punts

5.- Sergi,	 10'31 punts

FUSTES
VAQUER

TRANSPORT J. CASASNOVAS
GASOIL PER CALEFACCIÓ A DOMICILI

TEL. 63 14 62 i 63 03 87

Trofeu Pizzeria
Randemar -
Veu de Sóller

Aquesta és la classifica-
ció actual del trofeu al màxim
golejador de la Tercera Divi-
sió i Primera Regional.

Tercera Divisió:
Christian,
Agulló,
Moll,
Tovar,
Marín,
P Gil,

5 gols.
3 gols.
3 gols.
3 gols.
2 gol.
I gol.

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

Juvenils       

C.F. Sóller 5 -
C.D.Petra O 

nacional, molt bé, explicant el
motiu de cada infracció, així
sempre, a les categories dels
joves. Quan n'apendran els
dirigents de la cúpula arbi-
tral?

Comentari:
Els joves d'en "Juanjo i

Alfons" demostraren el futbol
de principi de temporada, no
pel resultat obtingut tan sols,
sinó que també, per una serie
de jugades amb molta técni-
ca que va fer aixecar l'afició
dels seus seYents, si els joves
voten, amb els tècnics que en
aquests moments té tota la
pedrera (infantils, cadets, juve-
nil s, etc.) i un poc de pacien-
cia, es pot preveure d'aquí
uns tres anys, gent molt bona
per gaudir de l'espectacle
esportiu, a l'equip dels grans.

El resultat engana molt,
perquè 1 'equip visitant, va llui-
tar fins al darrer segon, el que
els nostres amb més tècnica i
situació al camp, varen apro-
fitar molt bé les oportunitats.

Enhorabona, a tots, joves
i tècnics ara ja enfilats amb els
primers de la calificació i que
duri a pesar de...  

Bon futbol i
molts de gols

Macià  

Alineació: Gregori, Seguí,
Burgos, París, Ribas, Casas,
Carbó, Valcaneras, Kiko, M.
Enseñat i Ros.  

Canvis: Eugenio per París
(minut 45), J.L. Colom per
Kiko (minut 52), Cesar per M.
Enseñat (minut 56), Sampol per
Carbó (minut 56)i Gregori per
Pomares (minut 56). 

Gols: al minut 19, gol de
Kiko; al 27 de Carbó; al 50 de
Kiko; al 71 de Cesar i al 82 de
Cesar

Camp: el camp d'en Maiol
estava amb molt bones condi-
cions, això sí, poca gent a les
graderies.  

Arbitre; Domínguez-Jérez
Vicente; àrbitre de categoria 
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malament
Toni Lladó

Sóller: Lladó, Querol,
Marroig, Ripoll, Serafi'n, Coll,
Bernat, Guerrero, Puig, Colom,
Ensenyat, (Pere, Bruno, Fabian,
Ravi, Nofre).

Gols: Puig (1).

Comentari:
El Sóller començà bé el partit

al aconseguí avançar-se ene! mar-
cador per mediació d'un penal que
fi feren a Colom. Puig transforma
la pena máxima.

Els dos equips estaven molt
igualats i tant podien guanyar uns
com els altres, això feia que la
confrontació fos bastant inte-
ressant, el Sóller no podé arri-
bar al descans amb 1' avantatge que
duia en el marcador ja que el J.
Sallista aconseguí l'empat.

A la segona part , els sollerics

aguantaven bé i creaven atacs
bastant perillosos, però un xut
potent des de la frontal de r área
grossa d'un jugador local va sor-
prendre a tota la defensa i inclús
el porter Lladó que malgrat la seva
estirada no va poder evitar que la
pilota entras dins la porteña.

Després, els sollerics intenta-
ren aconseguir l'empat però era
molt difícil poder traspassar la bona
defensa del J. Sallista i, al final no
es pogué. El Sóller suma una nova
derrota, també hem de dir que fins
ara tan sols ha aconseguit una victò-
ria fora del seu terreny de joc.

Proper partit: Sóller Muren-
se, a les 16'30 h.

Partit avançat del calendari ja
que aquesta setmana, tocaya des-
cansar; així els sollerics descan-
saran quan els hauria de tocar
aquest enfrontament. El Sóller té
una bona oportunitat d'aconseguir
tres punts perquè el Murense és
un rival bastant fiuixet.

Infantil 2 a Regional 

Infantil 3a Regional

Sóller 4 - Son
Oliva 2

M.F.

Alineació: Fontanet, Poma-
res, Mili, A. Alcover, G. Aleo-
ver, Rafel, Sampol (1), Rullan,
Queltxa (1), Tomeu ( I ), Barce-
ló (1); (Fan Juanjo, Ensenyat,
Manolo i Lluc).

Comentari: El Son Oliva
complica un poc les coses al
Sóller. El primer gol dels locals
no arriba fins al minut 13, que
transforma Sampol. El 2-0 el
feu Tomen al minut 25 però, dos
minuts més tard, a un rebuig
de la defensa del Sóller, el por-
ter Fontanet l'agafà i l'àrbitre
pita cessió, el Son Oliva apro-
fita per marcar el 2-1 i, així acaba
la primera part.

A la segona, els de Sóller
sortiren a marcar un gol tot
d'una per tranquilitzar-se un
poc i al minut 4, Queltxa feia
el 3-1; deu minuts més tard el
Son Oliva escurça les distan-
cies realitzant el 3-2; el Sóller
dominava i al minut 24, Bar-
celó establia el definitiu 4-2.

El proper partit es jugará a
fora contra el Vilafranca,
s'espera un encontre molt emo-
cionant.

Trofeumáximgoldador 

Futbol Cadet 

J. Sallista 2 - Sóller 1

Es començà bé però s'acabà



14	 Veu esportiva	 Veu de Sóller / 3 de desembre del 1993

Automobilisme

Degut a la retirada de Jaume Cera, Bartomeu Vallespir nou Campió de les Balears 

En "Pates" no tingué rivals
Brillant actuació d'Albert Frau i Miguel Borda amb el seu R-5 GT Turbo

Santi

La quarta edició del Ral.li Vall
de Sóller será recordada per molts
d'anys com una de les més dures
del Calendari Illenc. Dels tren-
ta-tres vehicles inscrits només
aconseguiren finalitzar-la vint-i-

Si haguéssin pogut fer la Pri-
mera Secció sense cap tipus de
problemes haguéssin optat cla-
rament a la victòria.

Al final es classificaren en el
segon lloc de la General, darre-
ra l' indiscutible afavorit Pere-P.
Diaz "Pates".

CLES, un darrera l'altra,
s'estrellaren contra el marge tin-
guent que optar alguns d'ells per
la retirada.

L'Opel Corsa dels sollerics
Antoni Forteza i Pau Abraham
fou el que s'en portà la pitjor part
d'aquesta "GRACIA".

EL RAL.LI I LES SEVES
INCIDENCIES

Albert Frau i Miguel Borràs foren els guanyadors de les dues pujades a Sa
Figuera, a més d'aconseguir el segon lloc de la General.

Josep Martin i Joan-L. Ser-
vera foren els primers amb pro-
blemes, a la primera pujada a Sa
Figuera al rompre-se el palier del
seu R-5 GT Turbo.

Maria Mas i Maria-M. Mun-
taner sortiren de la carretera, a la

Pere-P. Diaz "Pates" cumplint els
pronòstics s'imposà clarament,
sense cap tipus de problemes.

Gran ambient a la Piala. El Ral.li
Vall de Sóller tancá encertadament

una emocionant temporada.

amb excel.lents temps pels dos
cotxes locals.

A la segona passada pel Coll
de Sóller Sergi Ramon i Salva-
dor Ramon (R-5 GT Turbo) pega-
ren quasi a la mateixa arribada,
aturant-se també el tram, perju-
dicant molt als que anaven darre-
ra, al donar-los el temps d'en Llo-
renç Carbonell.

Mateu Riera, descendent
solleric de part de mare, partici-
pant dins el Grup Illes amb un R-
5 Alpine, va fer un tercer millor
temps a la baixada del Puig Major,
i a la segona pujada a Sa Figue-
ra, conquerint el Campionat de
les Balears del Grup Illes.

Els ex-campions de les Bale.:
ars de 1 'especialitat Jaume Cerdá
i Càndid Rosa a la primera puja-
da al Coll de Sóller romperen el
canvi de marxes del seu R-5 GT
Turbo, tinguent que retirar-se,
donant el Títol Balear, amb safa-
ta d'or, a Bartomeu Vallespir -
Joan Mora que els bastava aca-
bar el Rail per ser els nous Cam-
pions. Entraren al lloc onzè de la
general.

A destacar la mala sort de la

parella sollerica Antoni Forteza
- Pau Abraham que a més de šer
perjudicats amb temps a dos trams
s'en dugueren la pitjor pan a la
"repartida de castanyes" dels gra-
ciosos de torn, a Sa Figuera.

Jaume Martorell i Lluís C.
Campos (R-1 1 Turbo) són els nous
Campions de les Balears dins el
Grup N.

Esteve Payeras-Francesc Liro-
la que feren un segon millor
temps a la Bunyola-Orient tin-
gueren que afluixar bastant el
ritme per rompuda del supon del
motor del seu Renault Clio. No
obstant s'imposaren clarament a
la Copa Renault de Balears.

LLIURAMENT DE PREMIS

A les sis i quart del ("Minen-

ge el matí es procedí al Iliura-
ment de premis al Pub S'Escán•
dol del Port de Sóller.

Moltes ovacions pera la pare-
¡la guanyadoraguanyadora ("Pates"- Marti-
nez), i com no pels sol lerics
Albert Frau i Miguel Borrás,
segons classificats de la Gene-
ral.

dos, els altres onze es tingueren
que retirar degut a problemes
mecànics.

FRAU - BORRAS
GUANYADORS
INDISCUTIBLES A SA
FIGUERA

Albert Frau i el seu copilot
Miguel Borrás sortiren a per totes,
a pesar dels problemes tècnics que
els feren anar amb molt poca pres-
sió al Turbo. S'imposaren clara-
ment a les dues cronometrades
de Sa Figuera.

Perderen l'26" a la Prime-
ra Secció amb referencia al
guanyador i nou segons a la sego-
na.

UNA FORTA ESTIRADA
D'ORELLES i ALGUNA
COSA MES

Increible! Inconcebible! Una
dotzena de joveneans sollerics,
entre els que es trobaven
ALGUNS DESTACATS
"esportistes"? SOLLERICS,
posaren la nota negra, la nota tris-
ta a la prova que en tot moment
brillà per la seva bona orga-
nització.

Els "incontrolats" amb ànims
de divertir-se tiraren gran quan-
titat de gravilla damunt l'asfalt,
a la segona baixada de Sa Figue-
ra, un parell de voltes abans de
l'Abocador  de Fems.

El resultat: DEU VEHI-

mateixa pujada a Sa Figuera,
necessitant de l'ajuda de nou
galants espectadors, per tornar
posar el seu Opel Corsa GSI en
circulació.

Pere Payeras i Ferran Conde,
uns dels favorits al triomf final,
foradaren el cárter del seu Renault
Clio, amb una sortida de la carre-
tera, tinguent que optar també per
la retirada.

Després d'aquest accident,
que obligà a aturar el tram, es dona
el temps del darrer (Miguel
Munar), a tots els no sortits, el
que indubtablement perjudicà
molt a A. Forteza - P. Abraham
que coneixien i havien entrenat
molt bé aquest recorregut.

Bona baixada del Puig Major,
Maria Mas i Manten Jordi' necessitaren la col.laboració de 9 entusiastes

espectadors per tornar posar el seu Opel Corsa damunt la carretera.



BASQUET
Jota i T.C.

SENIOR FEMENI

Ferriolense 62 -
J. Mariana 42

Partit desastrós, ningú en
va fer cap de dreta, les locals
no tengueren cap tipus de
problemes per resoldre amb
facilitat un partit que el J.
Mariana EL GAS, prest
entrega. En resum, un partit
per oblidar el més aviat pos-
sible.

CADET MASCULI

J. Mariana -
S. Cayetano

Davant un equip amb gran
estatura, el J. Mariana oposà
una defensa molt forta el que
permeté dominar prest l'encon-
tre, tan sols a l'inici de la sego-
na part, el S. Cayetano  donà
sensació de recuperar-se,
més per les errades locals que
per encerts propis.

CADET FEMENI

Artá 68 -
J. Mariana 21

Una nova derrota estrepi-
tosa, tan sols voluntat i poques
coses més posaren les al.lotes
del J. Mariana. Haurem d'espe-
rar altres partits per millorar.

JUVENIL MASCULI

J. Mariana 86 -
Font sa Roca 34

Partit de clar domini local, el
J. Mariana PIZZERIA DOME-
NICO fou en tot moment l'amo
i senyor del joc. L'entrenador
local aprofitá per a que tots pogues-
sin jugar. Ho feren: Arbona, Cas-
tanyer 5, Cobos 6, Ortiz 2, Oli-
ver 7, Ródenas 4, Sampol 10.

JUVENIL FEMENI

B. Aires 60 -
J. Mariana 56

Una vertadera pena. Davant
un grup que aspira a una de les
dues primeres places, el J.
MARIANA donà una vertade-
ra sensació d'equip, tan sols la
major estatura del B. Aires  pos-
sibilità al final la victòria.

Juanjo Lladó

Acostant-se a les semifinals,
els esforços més grans han de de
ser pels Dinos, Sport Match, T.
Fontanet i Jubilats, els quals
enfrontant-se entre ells, no es
poden permetre cap derrota per
classificar-se. Per altra part, Autos
Lladó i Dragons, jugaran estant
enfrontats al primer lloc a la clas-

sificació.
Els resultats d'aquesta set-

mana foren interessants pels Dinos
que amb 15-10,15-8, 15-10, aspi-
ren a classificar-se; i per Autos
Lladó que amb un 15-10, 15-10,
15-13 reafirmen el seu liderat.
Classificació:

Autos Lladó, 5 punts; Dra-
gons, 4; Jubilats, 3; T. Fontanet,
3; Sport Match, 2; Dinos, 2; Me 'n

Fot, 1; Atletes, 0; Esport Jove 0.
7 Jornada, 4/12/93:

15' 30, T. Fontanet-Sport
Match.

1630, Jubilats-Me'n Fot.
17'30, Dragons-Autos Lladó.
1830, Dinos-Atletes.
Diumenge:
11 '30, Dragons-Atletes.
Es recorda que 1 'organització,

per tal de potenciar aquest esport;
una vegada finalitzat el torneig,
farà una convocatòria pels inte-
ressats.

A dues jornades de les semifinals

Dissabte:
17 hores, J. Mariana -

Binissalem (C. Femení).

Diumenge:
11' 30 hores, J. Maria-

na C. Calvià (S. Femení).

Dimecres, dia 8:
10'30 hores, J. Maria-

na Arta (J. Masculí).
12 hores, J. Mariana -

Hispania (S. Masculí).

Propers partits
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ABIERTO el Mediodía, toda la Semana

Viernes y Sábado, también

por la noche

Urbanización Atalaya
Port de Sóller - Tel.: 634144

PETITS
ANUNCIS

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

COMPRAM
MOBLES i qualsevol
altra cosa rústica o anti-
ga. Pagam al comptat.
Antiguitats Antoni de sa
Coma (Jeroni Bisbal).
Carrer del Vicari Pastor,
8. Telf. 63 08 65 i63 07
68.

GASOLI per a cale-
facció a domicili. Telf.
63 14 62 i 63 03 87.

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.

VENC MENJADOR
CLASSIC i també quar-
to amb dos llitets, preu
interessant. Inf. telf.
633633.

VENC MOBYLET-
TE en perfecte estat. Preu
interessant. Inf. Telf.
630546.

ES EL MOMENTO
DE BAJAR LOS PRE-
CIOS, Eléctrica Electro
(G.Vidal Colom), 15%
de descuento al poner el
220v; c/Metge Maiol,
15. Telf/Fax 633264.
Presupuesto sin com-
promiso (antes video
club center).

INFANTIL MASCU'LI "A"

J. Mariana 42 -
Santanyí 57

Lamentable 1' actuació de
l'àrbitre Sr. Alcántara, 39
faltes personals als locals
però, 12 als visitants; fou tota
una mostra d'imparcialitat i
més lamentable perquè aquest
senyor havia vengut a ven-
jar-se per un petit altercat
ocorregut l'any passat amb
un entrenador del J. Maria-
na i, ho va fer sobre uns nins
que juguen amb tota la seva
il.lusió i que res tenien a
veure amb el dit. El Sr. Alcán-
tara s'oblida de que s'ha
d'impartir la justícia i no
prender-la per la mà que, per
sancionar entrenadors i juga-
dors existeix el Comité de
Competició que al seu
moment sancionà a l'entre-
nador amb dos encontres. I
encara més lamentable quan
aquest senyor té com a pro-
fessió la d'agent de l'ordre
públic, l'únic que va fer fou
montar un vertader desordre.
Només podem esperar que
sigui capaç de recapacitar i

partir d'aquest moment, es
dediqui a arbitrar com
mana el reglament i no ser
jutge i part.

INFANTIL FEMENI

Sta. Mònica 37 -
J. Mariana 31

Será molt difícil guanyar
un partit al grup on está el J.
Mariana; els equips són de
gran qualitat i molta estatu-
ra. A pesar de la derrota, la
victòria será pel Mariana ja
que les locals tan sols pre-
sentaren nou jugadores quan
l'obligatori és deu. 

ANTIL MASCULI "B" 

Campanet 25 -
J. Mariana 36

Quan en el descans el
marcador era de 17-20, la
majoria pensàvem en la victó-
ri a del J. MARIANA - LLO-
GUERS VICTORIA per?),
un canvi a la defensa del
Campanet tira per terra totes
les il.lusions del Mariana.
Malgrat la derrota, el Comité
de Competició dará la victó-
da al Mariana perquè els
locals tan sols presentaren 8
jugadors.
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Voleibol

SENIOR MASCULI

Joventut Mariana
77 - Espanyol 69

El Joventut Mariana - I.
Alcázar consolida el passat
diumenge, amb un treballat i
merescut triomf. la seva ratxa
de bon joc que l'ha portat fins
al capdamunt del seu grup,
empatat pel segon lloc.

Els sollerics, com ja ve a
ser habitual en el que duim de
temporada, realitzaren una
actuació molt desigual en cada
un dels dos períodes.

En el primer temps sortiren
freds i poc motivats, tot exhi-
bint un joc eclipsat amb molts
oblits a la reraguarda. Aquest
desconcert tocà sostre en cides-
cans, quan el marcadtm assen-
yalava un 30 44.

En el segon temps es gira
radicalment la truita. Els locals,
més lluitadors i amb la men-
talitat canviada, sortiren dis-
posats a desfer el contrari.
Mentre a darrera es defensa-
va a morir, les lentes transi-
cions es transformaren en
ràpids i fulminants contraatacs.

Així, els percentatges d'encert
es duplicaren i el parcial ho
deia tot: 22 - 10 en el minut
30.

En resum, tota una reacció
que forja una lliçó de joc bri-
1 lant -sens dubte els millors
mi nuts d'enguany- que cal rati-
ficar diumenge contra el Bow-
ling, tot un rival que també
ocupa la segona posició.

Jugaren i anotaren:

Ramon (3), Morell (4), Cas-
tanyer (17), Colom (5), Igle-
sias (2), Rodelas (6), Rosselló
(5), Oliver (16), Escales (19),
Sosa i Grauches.

URGE

SE TRASPASA

"BELLAS PISTAS"

CON

FACILIDADES
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SI UD. DESARROLLA ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES

ESTE ANUNCIO LE INTERESA

MAESTROS DE OBRAS Y ALBAÑILERÍA
ELECTRICISTAS
CARPINTERÍAS
FONTANEROS

Según Orden Ministerial de 01/12/93, los empresarios que desarrollen las
actividades citadas anteriormente, y siempre que sean Autónomos o Comunidades de
Bienes, (Esta disposición no afecta ni a Sociedades Anónimas ni a Sociedades Limitadas),
tendrán que elegir antes de 31/12/1993 entre una de las dos opciones siguientes:

A) Liquidar los impuestos del IVA y del IRPF por MÓDULOS.

B) Liquidar los impuestos del IVA y del IRPF por Régimen General.

Dada la importancia a efectos de pagar impuestos que tiene el escoger la
opción más adecuada en cada caso, y el escaso margen de tiempo que da la Ley para
poder ejercitar la renuncia, en el caso de que le interese (Ultimo día 31/12/1993), hemos
creído conveniente organizar una Charla-Conferencia sobre el citado tema.

CONFERENCIA SOBRE LA MODALIDAD DE MÓDULOS

EN EL IVA Y EN EL IRPF

Día: Viernes 13 de Diciembre de 1993
Hora: de 19:00 a 22:00
Lugar: Salón de Actos de "LA CAIXA".
Organiza: SOLLER CONSULTORS SL.

* Se entregará documentación sobre el tema tratado a
todos los asistentes, de forma totalmente gratuita.

* Se servirán cafés y unas pastas a todos los asistentes
* Si está interesado llame antes del día 09 de

Diciembre al 63-33-99

* No se admitirá la entrada a personas que no hayan
llamado previamente, confirmando su asistencia

AUNQUE UD. YA TENGA SU ASESOR,
RECUERDE II!

4 OJOS VEN MAS QUE 2                  




