
Greus tensions internes han provocat l'abandonament del president

La dimisió de Joan Frau deixa la
Banda de Música en situació precària

L'ex-president Joan Frau,
explica que a la Banda

existeixen dos blocs oposats.

Esports

G.M.

La Banda de Música torna a estar
en crisi després de la dimissió, dijous
passat, del seu president, el clarinetista
Joan Frau, al qual el seguí Jeroni
Rullan.

L'ex-president de la junta directiva,
Joan Frau, ha explicat a Veu de Sóller
que "els motius de la meya partida són
les diferencies personals entre dos
blocs 'de la banda, fonamentalment
formats per els joves i els més majors,
els quals tenen conceptes radicalment
diferents del que s'ha de fer. Aixà pro-
voca una continua colisió que provoca
malestar en el grup".

Frau va ser elegit president de la
banda l'abril del 1991 per la Junta Ges-
tora i era previst que una vegada pas-
sat un any, l'abril del 1992, presentas la
seva dimissió i convocas noves elec-
cions per tal que els aproximadament
80 socis existents poguessin votar la
persona considerada més idònia per al
cárrec. Frau pensava presentar-se a la
reelecció.

"Poc futur"

No obstant, segons ha comentat
Frau, "els darrers esdeveniments m'han
fet reconsiderar la meya idea ja que
pens que la banda té molt poc futur
amb l'actual

Corn a prova del malestar intern
l'ex-president ha comentat que cinc jo-
ves que havien passat a formar part de
la banda l'han abandonada poc temps
després malgrat l'esforç inicial del di-
rector Luís Olaya per donar suport al
projecte jove.

En les seves declaracions Joan
Frau es volgué excusar públicament
per haver engrescat un número inde-
terminat de persones a fer-se socis de
la banda i Ilavors abandonar-la.

Crisi greu

Després de dos anys de funciona-
ment de la nova Banda de Música les
incorporacions d'artistes han estat  mí-
nimes i actualment, amb uns deu
membres, el grup ha entrat en una crisi
profunda.

Unes quaranta persones es reuniren diu-
menge passat a Sa Capelleta Vella, per tal de
celebrar el tradicional Pancaritat que tanca les
celebracions de Setmana Santa, compartir un
dinar, conviure una jornada i compartir les ce-
rirrignies religioses de la diada. El temps
acompanyà la trobada, i el sol combinat amb
l'airet fresc feren molt agradable tot el dia, que
acaba amb una celebració eucarística a la ca-
pella del monestir.

Tancament
de Carreteres

Joan

Amb motiu de la disputa del "Tercer Ral.li Vall de
Sóller', quedaran demà tancades aquestes carreteres:

Fornalutx-Sóller (perla Carretera del Puig Major)
Des de les 15 '20 hores a les 1705 hores.
Desdeles20'30horesales22'17hores.

Sóller-Deià
Des de les 1540 hores a les 17 '18 hores.
Des de les 2045 hores a les 2230 hores.

Bunyola-Orient
Des de/es 1630 hores a les 1811 hores.
Des de les 21 '40 hores a les 2323 hores.

Caimari-Gorg Blau
Des de les 1720 flores ales 1904 llores.
Des de les 2230 hores fins a les 0016 hores del diu-

menge.

Moncaire-Sóller
Des de les 18'- horesa les 19'46 hores.
Desde les 23'15 hores a les 0058 hores del diumenge.

Petanca

Timoner, Reynei
i Manrique

campions de
Balears
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El deianenc Francesc Salas passa a ocupar un —dels llocs preeminents de la
politica autonòmica.

El V Cong res del partit el desvincula del PP

El batle de Deià, Francesc
Salas, nomenat secretari

general d'UM
Quinze compromisaris de la nostra comarca han

participat al V Congrés que Unió Mallorquina ha ce-
lebrat en els últims dies coincidint amb el X aniversari
de la seva creació. La Consellera de Cultura, Maria
Antònia Munar, ha estat elegida Presidenta del partit i
el batle de Deià, Francesc X. Salas, substitueix Gui-
Ilem Vidal en el càrrec de Secretan  General. Malgrat
UM no es deslliga totalment del PP canvia la línia ideo-
lògica i reclama independencia de l'altre partit subsi
criptor del pacte.

G.M. 	tiu.

El paper del PP
El batle de Deià, Francesc

Xavier Salas, ha estat nomenat
Secretari General d'Unió
Mallorquina en el transcurs del
V Congrés que aquest partit va
celebrar els propassats dies 241
25 d'abril a l'Auditórium de Pal-
ma.

Igualment es va elegir la bat-
lessa de Costitx i Consellera de
Cultura del Govern Balear, Maria
Antònia Munar, corn a nova
Presidenta d'UM.

Salas substitueix en el càrrec
Guillem Vidal i Munar i'antic
president Antoni Pons, funda-

. dor junt amb Jeroni Alberti del

Participa ció comarcal

El Congrés, sota el lema Au-
tonomía i prosperitat va comp-
tar amb la presencia de nou
compromisaris sollerics i sis de
Deia.

Precisament dos regidors de
l'Ajuntament de Sóller, Isabel
Alcover i Jeroni Bisbal, foren
designats membres del Consell
Polític del partit que próxima-
ment elegirá el Comité Execu-

AM.

Un dels punts més tractats al
Ilarg del V Congrés fou la relació
d'Unió Mallorquina amb el Partit
Popular, amb el qual esta unida
per la signatura d'un pacte elec-
toral.

No obstant, segons les con-
clusions del Congrés, la unió de
les dues formacions no ha d'in-
cidir en l'actuació individual de
cada parta, la qual es indepen-
dent.

Política municipal

A Sóller s'esperaven amb
expectació els resultats del
Congrés degut a la inestabilitat
municipal i als rumors d'una pos-
sible ruptura entre UM i PP per
evitar una futurible moció de
censura contra el batle del PSM.

No obstant sembla que les
repercusions seran minimes per-
qué el pacte UM-PP segueix en
vigor fins a les properes elec-
cions.

Un dels objectius immediats
dels membres d'UM de Sóller es
procedir a la creació del Comité
Local i revitalitzar les joventuts.



Molta Palla i Poc Bessó

Es Pagès

SEMBLA MENTIDA

• El rollo de tenir una cussa.
• Que prest veurem cam fresca per la platja.
• I per desgracia alguna que ja la té pudenta.
111 El preu de l'aigua.
• Les dificultats d'escriure be.
• Que si la gelosia fos mascara....
• O merda
• La vaga que volen fer els sindicats pel mes de

maig.
• La gran quantitat de Ilepons que hi ha arreu del

món.
• Que el pagès ja no pot més.
• I que per molt que volgueu no farà dos viatges.
• Que amb un li basta i no de poc.
• Que en Pilatos va saltar una valla i va perdre el

llinatge.
• Que els pecats mortals siguin 7.
• Que si realment l'enveja ho fos, "viva el nan sa-

lar!!!
• L'escàndol de les ambulàncies.
• Que si no tinguessin sirena, ningú les voldria

concluir.
Qubilou mesos passin de pressa.
Que siguin per l'estil d'un embarAe.t1 C„*??rj.‘'.3
Els miracles de les pastilles d'en Colom.
Que la gent sols es queixi, mai felicita.
Que l'horno sia l'animal més rar de la terra.
La mala educació d'algun regidor.
Que prest diré qui es.
Els desenganys que et dóna la vida.
Que si mai esperes alguna cosa d'algú, vas ben

Que sempre te fotra aquell que manco t'espe-
res.

• La gran qualitat del bolígraf BIC.
• L'operació del "tio Juan".
• La penada que jo he passat.
• Les persianes de color verd cotorra.
• Els sermons de n'Agustí de Fornalutx.
• El preu de la Coca-Cola.
• I el de les 'limones.
• Que a Sóller sempre han comandat: els hote217

lers, els rics, la Guardia Civil (que per això esta) i els
comerciants del carrer de sa LLuna.

• Que tothom fa el que pot.

Als Mitjans de Comunicació Locals
Sr. Director:

Consideram que seria un
error inmiscir-nos en el pro-
cés judicial penal "Pérez
Ramos-Aina Colom". Es es
perqué també seria un error,
encara més greu, inhibir-nos
davant les informacions que
ens arriben, que comparei-
xem amb aquesta carta.

Ens reservam opinar él

que pensam de les declara-
dons realitzades pel Sr. Pé-
rez Ramos a J.C./G.M. de
Veu de Sóller; tant les que
ell declare, corn les paraules
implícites i explícites que
expressà de part del misser
de la Sra. Aina Colom.

Pensam que la Sra. Aina
Colom expressà unes opi-
nions, en forma interrogant,
amparada en un dret consti-

tucional i sense ànim de fe-
rir, sinó amb l'ànim de curar
una situació malmesa. Per
això creim que ella no ha de
rectificar res. No ha de recti-
ficar res del diagnòstic
mentre la malaltia que patí
l'Ajuntament i el Poble de
Sóller, amb les seves seque-
les, no es dones per definiti-
vament vençuda. Llevors se-
rien sortosament les actituds

i els fets que rectificarien les
paraules.

Reconeixem que la da-
rrera paraula del Poble l'ad-
ministra el Poder Judicial.
Perla el poble no hem perdut
la paraula. I sempre haurem
d'estar a punt de pensar, de
dir i de fer.

218 firmes.

Rondalles de la meya àvia

La setmana

Santoral	

Avui, divendres: Dia dels
Apòstols, Sant Felip i Sant
Jaume Menor, Sant Aniol, Sant
Orient.

Dema,	 dissabte:	 Sant
Simplici i Sant Ambrós,

Diumenge, 3: La Invenció
de la Santa Creu.

Dimarts, 5: Sant Sulpici
Dimecres, 6: Sant Joan

Evangelista i Sant Joan de
Damasc.

Dijous; 7: Sant Sixt i Sant
Hou, Sant August.

Costumarl

El conjunt dels cos-
tums que formen el corpus
etnològic del cicle maial
(mes de maig) .ofereix
quatre aspectes principals
que moltes vegades es
presenten aparellats de
manera desigual: un d'ells
es la intervenció d'un ele-
ment vegetal, arbre boscà,
brancatge o simplement
flors, de manera molt de-
terminada i sobresortint.

Ha passat l'hivern
que porta nevetes,
ha vingut el maig
que porta floretes.

Estació de Sa Vinyassa

Dissabte passat
29'6° maxima

d'enguany

TEM PERATU RES

Maxima 29'6 dia 25

Mínima 6,8 dia 24

o Altre cop, dissabte passat registrarem la tempe-
ratura máxima d'enguany, aquesta temperatura es
més pròpia de l'estiu que no pas del mes d'Abril.

Dimecres el pas d'un front fred que apenes dei-
xar quatre gotes va provocar una davallada de
temperatures situanse el termómetre els nivells más
propi per aquesta época.

Per aquest cap de setmana s'espera temps in-
segur en possibilitat de qualque ruixat i els termo-
metres es mantendran o be davallaran un poc.

ROGADA DIOS ENCARIDADPOR EL ALMA DE

Don Antonio López Angel
que falleció en Palma el día 2 de mayo de 1991, A LA EDAD DE 59 AÑOS,

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

E.P.D.

Sus apenados: hijos: Ginés, Juan y Antonio López Boter, hija política: Luisa Díaz Giner,
nietos; hermanos: Asunción, Isabel, Tomasa, Máximo y María López Angel; hermanos políti-
cos; ahijada: Ascensión López Balan(); sobrinos, primas y demás familia (presentes y amen-
tes) participan a sus amistades tan sensible pérdida y les suplican le tengan presentt en sus
oraciones.

Domicilio en Sóller C/. Sa Mar, 76. "Sa Funeraria".
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Veudellector

Eren rondalles de la meya avia;
ella ho contava amb tot detall.
Era una dona valenta i savia,
posava força, posava rabia
quan eren coses de la nostra Vall...

Era el fill únic sense defecto,
era el fill únic de Cal Marques. I
Als ulls dels altres era conecte,
de nostre poble fill predifécte,
mai el culparen de res, de res...

Passa feliç la seva infancia,
d'aquell gran arbre fou l'únic brot.
No hi hagué pera ell perseverançaperseverança
de los seus pares, santa ignorancia!
sense pensar-ho Ii daren tot

Entre altres coses tenguéladida,
era costum dins els senyors...
Ell l'estimava'estimava ben sense mida,
i reparta la seva vida
entre uns amors ja/tres amors.

Aquesta dona tengue una filia
¡arnés hermosa que mai s 'ha vist;
va ser famosa dins la nostra illa,
com una estrella, laque més brilla,
IlastirwfQsoflji tan trist.

Na Mariona volia viure
era l'amiga d'En Joanet.
Era bellesa el seu somriure!
I com el vent era ben lliure,

el cap ben alt i el cor ben net.

Ell l'estimava sense mesura
i es prometeren sient molt nins;
per los seus pares fou la locura,
el castigaren amb ma ben dura,
d'enviaren pel mar endins.

Valent corn era agafa la nau,
gira la proa al sol naixent
digué: A reveure sia Deu plau!
Bai x la vista i, amb so de pau,

- 
arria veles empès pel vent.

Déblant el port. SolChleSOnes,
es dirigia a l'infinit...
Dalt d'un penyal Na Mariona
embolicada amb una lona
es tirà a l'aigua amb un gran crit.

Caigué als braços del seu amor
l'abraç etern per sempre mai,
la nau seguia sense timé,
aquells dos cossos el mar traidor

desintegra per dins l'espai.

Amb gran esglai, amb molta pena,
del mar secaren tots els racons,
sols uns reflexes per allà drena
l'eco marí d'una sirena
sota la penya canta can cons.

Eren rondalles de ma padrina.
Ella fou sempre lo meu mirall.
Ella tenia una veu molt fina
i ami em passava corn a una mina
totes les coses de nostra Vall.

Caries Rullan Bauza

' 1 1

El Temps INSTITUT DE BATXILLERAT
"GUILLEM COLOM CASASNOVAS".

INSTITUT DE FORMACIO
PROFESIONAL "JOAN MIRO"

Termini únic de preinscripció pel proper curs 92/93:
De dia 4 a 20 de maig

(de 9,00 a 13,00 a les secretaries del centres).

Nota: No hi haurà termini de preinscripció al mes de setembre.

Les Direccions



"Indiamerica". Pintura de Francesc Rotger feta el curs
1.986-1.987 al'Escola Es Porxo de Dele.

ËIdeIit d'unsjoves
ulls i unsomriure

Francesc Rotger, 13 anys, deianenc, ens ha.
deixat. Dijous passat se tanca, seise voler, la seva
finestra de vida i els seus pares, germans i familiars,

▪ poblei arnics, companys d'estudis i professors  enca-
ra ara no acaben de creure que - aqueSts joves- ulls ja
tlOs'obrin cada mal

Som tres professprs. encisats per Deia que ara,
ni& que má&, ens passejam per aquest meravetl6s,

' Ceritarn ef,n0stre alumne de 'Can Vallé5,. respon-
' sableidecenVersa Madura

Cer,cam al lot,  la seva; imaginaci051;:et.Séti interés
'perabersi .soridelitdeViure:'

,.	 .„ — Volean, qué el seu sa eddlifit.rigiVi9154#triliet
••ortyes,tes.nact present, 	 -

P,(' 4firPrft...egt,ilia OrPara*

	

.	 .•

• •	 -	 :7•14.4-'?	 :
4116 i;";110,1r:aCn6;:*deFpQb144 ,444ifle.n011

ritanCeSO. 	. 	 t • '	 '	 •	 • -•

.	 ,

• sabern qúe AuAn Es Salt iftéts &tia vira broijfrì,
d'aigua i el verd s'obri, en fforS I fruits, ell ens reeorcfa-

que, caí dtsfrufw tletkira, i en Ola - sumergir-se ple:
nament en l'aVentura de la ciénciii el !libre:

Els teus mestres de Deja

Maria ignésia Pérez, Margarida Puig y Jaume
Alberti

Llibres d'aqui

Dissabte passat, la Ilibreria
Calabruix, habitualment present
cada any a Placa per Sant Jor-
di, exposa Ilibres d'aquí i d'un
poc més enllà.

MaHorca i Sóller foren els
temes que cridaren mes l'aten-
ció del comprador-lector i la
novetat sollerica fbu el darrer
Miguel Ferrà Martorell: "La ved-
table història del  capità
Aranya". Una aventura per
les costes de Mallorca i Sar-
denya en defensa de la,trista
fama del capità Aranya, que
embarca els altres i ell es
queda en terra. Es un llibre
infantil i juvenil amb el tetó
de la Guerra de Successió i
l'Alguer i amb el protagonis-
tespirates.

La neturalesa mallorquina.
• '

també fou present davant
l'Ajuntament. "Les especies
protegides" de Josep Amen-
gual i "Petita guiá dels au-
cells marins de les Balears"
són dos nous . volums acabats
de treure del "forn" de la im-
prenta.

Corn a curiositat, es fa obli-
gat fer un retó als 'libres d'ai-
gua (liquid presoner entre pla-
nes); als llibres de transparèn-
cies (canviant-se les il.lustra-
cions quan gires el full); i lo més
singular, els Ilibres de bany
(que els al.lots menuts poden
Ilegir i fullejar dins la banyera i
aficar-los dins l'aigua (són de
plàstic).

4.Alberti

Dissabte passat, llibres de
Mallorca i Sóller a la Plaga Miguel

FERRA I MARTORELL

LA VERITABLE HISTORIA
DEL CAPITA ARANYA

Sóller i l'origen de l'ekriptor

Ca Nostra
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Vos taré una pregiinta
práctica, si m'ho permeteu: -

ejetordau qui va ser el . pren*
Nobel de literatura - de 19087. .
NO se'n recoda quasi ningú;
excepció feta d'aigan espe-' •
ciclista brusquer, però va ser
un• filobtof, Rudolf Ch. Euc- ,
ken. I ara, no.. vos n'he
d'afarinar: jo tarnpoc ho sa-
bia : r ho he hagut de consult.
I& per posa et-perány. t
premi smt.Jordr de 168?..0 - *
'el'APIanetacte 1960? 0 et NO;
.dat.cre 1952t es.c.lat que nä.
ens, en .recerdam!. Nb obs,

'.Premiata.
D'Eucken a Carmen Laforef- •
gaudirert 'de les , ' rráximes;
Eitencions. de, la premsa, es
feren: populars, famosos, si
més no per una diem, o unes
setmanes. La fama es efíme-
ra i la memòria,
es corn pertoca que siguin,
perquè la vida es dinámica i
l'immobilisme condueix, Mes
prest o més tard, a la mort.
Es per això que jo no entenc
gaire aquesta obsessió ac-

mes que un acte 'iterad. Idt)
be: als meus cinquanta-sis
anys, que són els que teric,
sí, - cinquanta-sis anys de
"jovenet" encara iliusionat •
(igual. que .quart, prenia una

„. copa a Can Galiona, sopava
, de, botifarrons a Can Coixí,

tual per la farna 'per la popu, estriercar tes energies, ets- amb alguea hirqudelfe, es-
laritat, per sortir cada da	 ' eslorges ; en el , trebalt narra- • perava que sortissin- les  n 	.
en hociDle$tacat- qne ele	 ert restudi, la, 'recerca 'nés de les Escolepies,
mitjaris_de comunicacie>, que" d'estils, tendencias, farmeN,.. • el. borinot. ¡Set itarMf • de Sa.4.: , '', s-

. tenervialyklicgut crésoriptors - . - >tlenguatges, etc. Tal .votta.lis tluna o Wat elli vaig-'ename
ife airilOat a - - pcnScir per aix –segur que ho éSe- r carvi- un folt.de,pw

que a'fferi.:deixat influir pelš que jo sent corn a narrader4 Coca une de ',les -.'allotes:•.!-;

polftics;,04-4,  los vedettes-dq, - -_can, a lector empedreit que. .mes'macjueS de l'ilipeaWiditV
rsta per les actrius de cii som,. preferencia per escripp-: aixk 'ato meu 	core.
nern americà i pels -can- tors . silenciosos (no he dt, deia,• he piibliçaruna trentek''',
Aaritspop, o rock (sigui dur o, paralVats) ,com Saliner i• be 	 Ifibtes, entre -novel.les,'
bla,	 quals. es barallen E,Itodkey, per posar dos.: raqats breut I ' -assaigs;
tothora per estar en la cresta exemples; i en canvi m'es,„ pronunciat. - centOnars de.•.
de. l'ona. Hi perden fant	 carrufert els epigons. del mi-- Conferencies ì he escrit mi, .•.'
temps, en això,, que es la- nimalisme, els ligts, gent del;
mentgble, per bé que sigui pelatge de David Leavitt,

, una de les condicions sine posem percas.
qua *non d'aquesta moder-	 Per?) tornem a la literatu-
nor estressani, que obliga a ra, encara que fins ara, corn
no tenir fins i tot el sentit de haure descobert, no he fet
la dignitat o, simplement, del
ridícul. Jo pens que més Val                

Actes e Fires Sortejos              

Mes de Maig               Divendres;1    O fi       

Dia dos, primer dis-
sabte, "Festa des
Jai"a Búger.

▪ Dia 3, Primer diu-
menge, "Fira dels
Crevers" a Costitx.
Fira de Sineu. "Festa
de sa Creu" a Selva.
Fires a Ses Salines.

Dia 8, "Festa de
lApariicó de St. Mi-
guel Arcàngel" a Son
Carrió.

./ Dia 10 Fires i Festes
de Sóller.

"Firaagricola"aLloret.

Dia 17, tercer diu-
menge, Fira a San-
celles. 

A les 20,00 h.: Casal de Cultura. Conferencia sobre Cli-
ma. Miguel Ballester.

A les 22,00 h.: Pina. Vetlada musical. Tomeu Matamales
i Estel d'Or.

Dissabte, 2                    

IIMI !va       

Sorteigd'alirdijous,
dia 30 d'abril    

A les 11,00 h.: Inauguració de les noves Dependencias
de la Policía Municipal.
A les 16,00 h.: II Rallie Vall de Sóller.
A les 19,15 h.: Hospital. Exposició d'Ornaments litúrgico.
A les 19,30 h.: Maran. Quadres de BorjaFernández.
A les 20,30 h.: Placa. Glosades de Picat.
A les 21,30 h.: Ball de Bot i Indumentaria Mallorquina a

Plaça. Aires Sollerics.

Diumenge, 3

A les 8,00 h VII Trobada de Pintura. Barranc de Binia-
raix.

A les 11,00 h Casal Sant Ramon. Port de Sóller. Nova
Oficina de Turisme.

A les 17,00 h Arts marcials. Esportiu Sóller.
A les 19,15 h Concert a Biniaraix.
A les 1930, 	 h 4a. Planta de • l'Ajuntament Aeromodelis-

me. Expo.

Dijous, 22   
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Dijous,30d'abril 	 80.503     

Dimecres, 29 d'abril 	 21.487     

Dimaris,28d'abril 	 99.077  

Dia 31, darrer diu-
menge, "Fira de Pn-
mavera"a Manacor.   

Dilluns,27d'abril 	 10.665   

A les 22,00 h.: Teatre Alcázar. Grup Corriola.„. "Cavallet
quan eres jove".  

Divendres,24 d'abril –08.100
(Serie 110)                 

La majoria dels escriptors
actuats.s'hap obsessionat-

per la fama"

lers d'articles... I en aquesta
feina de narrador, no pogues
vegades, hi ha estat present'
fins a fer-se protagonista
essencial moltes vegades,
Sóller.



Si qualque vegada no
sabeu qué fer, si el

colesterol vos empeny o si
vegetau indolentment davant el

televisor, no perdeu l'oportunitat
de passar algunes hores

passejant pels nostres carrers.
Caminau a poca poc, observau amb atenció,
tengueu l'esperit obert i descobrireu formes,

colors, linies, ornaments i detalls infims que
mai hauríeu sospitat: façanes de pedra,
balconades forjades, arcs de mig punt,

finestres adintellades, volades, pilastres i
columnes, fanals, escuts, làpides, capelletes,

fonts i jardins, tot un bigarrat conjunt urbà
propi, únic i personalissim. Es un plaer que els

sollerics, per massa acostumats, moltes
vegades som incapaços de fruir... i és una

vertadera llàstima!.
Moltés vegades ens hem demanat qui han
estat els autors d'aquesta estética urbana

-ecléctica per superposició d'époques i
d'estils- i d'on ha sortit la matèria primera? En

aqueix article intentarem contestar algunes
d'aquestes preguntes, sempre atenint-nos a les

primeres dades que hem pogut arreplegar i
que corresponen al primer terç del segle XX,

dins l'estil que s'ha vengut a anomenar
Modemisme.

Placid Pérez
Gregori Puigserver

Ja hem manifestat en
altres ocasions l'admiració
que 'sentíem per aquells
menestrals picapedrers,
vertaders artistes de la
pedra, que s'atreviren a
esculpir en pedra viva,
calcarla, projectes elabo-
rats per ser executats en
guix, en rnarés o en mar-
bre.

Artesans que incorpo-
raren a totes les arts
constructives tradicionals
dibuixos extrets de trac-
tats d'escoles franceses i
alemanyes que arribaren
aquí de la ma dels emi-
grants: 'A usgeführte
bauornamenten" (Viena),
"Traité théorique et
pratique de l'Ad du Plo-
trier" (Doudan) i molts
d'altres.

Els talls de picapedrers

Els menestrals de
principis de segle solien
reproduir l'estructura je-
rárquica dels gremis, en
base al mestre, els oficials
i els aprenents: era el tall
d'homes.

• Ja ens referit a un
altre article al tall de pica-
pedrers de mestre Ra-
mon Rullan Vicens a qui,
a més de la façana de
Can Prunera (C/ Lluna) i
del Banc de Sóller, se li ha
d'atribuir la reforma de
Can Maiol, avui estació
del Ferrocarril (entrada,
restaurant, dormitoris, es-
calonada, andana i sales
annexes), així corn les
cotxeres.

• Juntament amb
aquest, el de mestre
Jaume d'Inca, i el de
mestre Bartomeu "Cla-
pat", tengué molta ano-

menada el tall de mestre
Pere Magraner Noguera
"Coc" (1875-1951), que te-
nia el taller dins el Celler.
A més del patró, hi treba-
Haya corn a mestre Antoni
Colom Gamundí Vol""  i
corn a oficials, Gabriel
Magraner Noguera "Coc",
Bartomeu Bernat Marqués
"Rata", Josep Bernat Rot-
ger "de can Sineu" i altres
set obrers.

En morir Pere Magra-
ner, agafaren el tall d'ho-
mes el seu germà Gabriel
i mestre Antoni "Doi", que
tengueren el taller al
Camp den Canals fins els
anys 70. L'oficial més
aventatjat del tall va ser,
segurament, Macla Vidal
Colom, "En Macla marmo-
lista".

• Un altre tall dels
més coneguts a l'època

Segueix a la peg. seguent

Can Puigderrós, al Carrer Nou, es un edifici bastit pel tall de picapedrers de mestre Bartomeu Colom "Doi".

Pedra blava i pedra vermella,
obrada pels tqlls de picapedrers

Els pedrissos de Plaga són de pedra vermella de Sóller i d'Esporles.
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• Un altre tall dels
més coneguts a l'època
fou el de mestre Bario-
meu Colom Oliver "Doi",
al qual cal atribuir la
bellíssima portalada cen-
tral d'entrada al Cementiri
i els edificis de Can Sueca
(C/ Sant Jaume) i Can
Puigderrós (C/ Nou), entre
d'altres.	 Havia treballat
amb els Magraner i des-
prés s'establí pel seu
compte amb el seu fill An-
toni i l'amo'n Joan "Doi".
Tengue taller al Celler, al
Camp den Canals i a al-
tres indrets.

Pedra blava
i pedra vermella

A la nostra comarca es
poden trobar, en general,
dos tipus de pedra calce-
ha: la pedra blava i la pe-
dra vermella:

' • La pedra blava ad-
quireix una coloració que
va des de la tonalitat gris
pàl.lid fins al negre fosc, i
espesses vegades esta
vetejada de blanc. Es una
pedra que es sol utilitzar
especialment per obrar les
cantonades, els Ilindars i
les branques dels portals i
també per construir les
piques d'aigua.

La pedra blava es tro-
ba, sobretot, a la zona de
Sa Torre i Es Través, al
port de Sóller, on tenim
documentades pedreres
des del segle XIV. Es la
millor materia prima de la
comarca, dura però fàcil
de treballar.

A l'altra costat del
port, a Muleta, entre Can
Pinoi i Can Bardí, s'hi tro-
ba també pedra blava de
bona qualitat, grisenca i
vetejada de blanc. Aquei-
xa veta es reprodueix a la
part alta de Muleta, baix

de l'antiga bateria de cos-
ta, mirant a la mar.

També s'ha tret pedra
blava a la zona de Can
Bessó, part damunt el
cementiri, més vidriosa i
difícil de treballar.

Per posar algun
exemple emblemàtic, són
de pedra blava els edificis
de Can Prunera, del
Banc de Sóller (inaugurat
el 17/11/1912), la façana
de Sant Bartomeu i la
portalada del Cementiri.

• La pedra vermella
sol adquirir una coloració
que va del rosa al beig,
amb vetes de color blanc.
Tal corn diu Macià Vidal,
"pedra vermella n'hi ha per
tot: basta mirar les mun-
tanyes quan hi pega el sol
d'horabaixa". Molt apre-
ciada per la seva tonalitat,
es sol utilitzar corn a pe-
dra ornamental: columnes,
arcades, Ilibres funeraris,
escalonades, etc. També
són de pedra vermella
molts detalls ornamentals
de les façanes i les esglé-
sies.

La pedra vermella no
es solia extreure de les
pedreres, sinó dels pen-
yals que afloren de la terra
o de penyals caiguts de
les muntanyes. La millor
pedra vermella procedeix
d'Es Teix, a la part del
Coll de Sóller. També se'n
treu a Cas Don, a Els
Marroigs, a Sa Coma i a
Sa Capelleta, aquesta
darrera molt dura de tre-
ballar.

Són de pedra vermella
les columnes de l'arc inte-
rior del Circulo Solleren-
se, les columnetes de l'al-
tar del Convent dels
Sagrats Cors i l'escalo-
nada del presbiteri, aixf
corn els pedrissos de la
Plaga Constitució, part
fets amb pedra de Sóller i
part d'Esporles. També ho
eren les columnes de l'an-

tic Banc de Credit Ba-
lear (1927), avui desapa-
rescut. Combinada amb
pedra blava es troba a!
varies façanes corn a
Can Cap-a- puig, Can
Terés i Can Pepo Rosso
(C/ Alqueria del Comte, 18
i 70).

• Les pedres de les
façanes solien col.locar-se
en verd; es a dir, unides
amb argamassa feta amb
calç i terra d'obrar. La
millor terra d'obrar era la
que s'obtenia dels clots
de Sa Vinyassa, que
s'anaven omplint d'ende-
rrocs a mesura que s'ex-
treia la terra. El transport
el feia "Es Tamborer" amb
la seva bístia i el carro.

• No hem de deixar

de costat altres tipus de
pedra que podem besllu-
mar de tant en quant i
que, corn a norma gene-
ral, desdiuen de la resta:

- Un exemple ben in-
tegrat en el paisatge urbà
es el monument a les víc-
times de la Guerra Civil de
la Plaga del Castellet,
constRia amb pedra blan-
quinosa de Lloseta se-
gons un projecte de l'ar-
quitecte Gabriel Alomar.

- Exemples estètica-
ment discutibles són els
de les oficines de Co-
rreus i Telègrafs, l'Ajun-
tament de Sóller i la
Central Telefònica, bas-
tits amb pedra de Santan-
yí, de poca tradició a la
nostra Vall.

CON5EttrQ;,n , r 	EDUCACIO I ESPORTS
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Algunsedificis, corn Can Pepo-rosso ¡Can Torés, de
l'Alqueria del Comte, combinen la pedra blava i la vermella

corn a omamentació de la façana.

Obres més importants en les que  treballà

• Als 16 anys, esculpí la lápida mortuòria del bisbe solleric
Mateu Colom, situada baix del presbiteri de l'església de Sant Bar-
torneu.

• Els dos bancs de la Plaça d'Espanya de Ciutat, fets a esca-
rada per 1.500 ptes., de les quals sols en cobra 1.300.

• Pedrissos de la Plaça Constitució de Sóller.
• Al cementiri: Panteons de Cas Sant (llibre i foc) i de Can Pi-

noi (lapida), i molts Vibres funeraris, alguns en marbre procedent

• A l'església dels Sagrats Cors: pedres de l'altar major
(1929), columnes del baldaquí i púlpits laterals del presbiteri.

• Balcó de Can Cap-a-puig, al carrer de Sant Bartomeu, que
posteriorment va ser enderrocat per problemes amb l'Ajuntament.

• Façana del Hotel Espléndido, al port.

Per una d'aquelles casualitats de la vida, Macla Vidal Colom
nasqué prop de París, el primer de novembre del 1917.

Quan només comptava 12 anys, s'inicia en l'ofici de picapedrer
en el taller que mestre Mateu Amills tenia al carrer de Moragues.

Quan esclata la guerra espanyola, s'incorpora al  front on serví
durant sis anys. El seu germà Lluís, artesa ferrer, morí al front
d'Extremadura.

En acabar la guerra, s'incorpora al taller dels Coc, a Sóller, i es
casa.

Els anys de la postguerra foren ben durs, no hi havia feina, i
s'hagué de traslladar a Ciutat per complir un  encàrrec a escarada
de l'Ajuntament.

L'incompliment del contracte per part del consistori palmesá i
l'enyorament de l'esposa el feren tornar a Sóller, on es reincorpora
al tall dels Coc fins a litiubilació.

En Macià Vidal
"Marmolista"
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FERRETERIA

ANEM
A ESCOLA
AMB BICI!

C.C.D.S.

Fires i Festes de Soller Maig 1992
El

CASAL DE CULTURA
Ofereix un Seminari sobre

EL CANVI DE CLIMA A
ESCALA PLANETARIA

a càrrec del catedràtic de Física

MIQUEL BALLESTER CRUELLES
(Profesor Emèrit de la Universitat Complutense)

Lloc: Casal de Cultura

Dates: divendres dia I i dissabte dia 2 de Maig.
llores: vuit del capvespre.

Nivel!: Divulgatiu, no especialitzat.



Exposició i jocs d'astronomia
i astronàutica al Centre
de Recursos

Redacció

Divendres que ve, dia
8, a les 17 h., hora de sor-
tida dels col.legis de
Preescolar i EGB, s'obrin
les portes del l'Exposició
Escolar d'Astronomia i As-
tronáutica a l'Escota de
Santa Teresa.

La mostra, treballs
d'alumnes i documentació
del professorat, l'organitza
el Centre de Recursos de
Sóller amb la col.laboració
de totes les Escoles Peti-

tes de la comarca: Es
Porxo de Deià, Port,
L'Horta, Marjades i Fos-
saret.

A més d'esferes i mu-
rals, l'exposició comptarà
amb una serie de jocs i
audiovisuals que divulga-
ran característiques dels
astres: pes, tamany, edat,
constel.lacions, Iluminosi-
tat, viatges astronautics,
bibliografia... L'exposició
estará oberta a petits i
grans per a les Fires i pos-
teriorment servirà d'activi-
tat escolar.

Nombroses activitats avalen la seva gestió

Primer aniversari de l'Associació "Nuredduna"
Amb la presència de la presidenta

provincial, Mercedes de la Presa, de
la secretaria i de l'advocada, la dele-
gació local de l'Associació de mes-
tresses de casa "Nuredduna" celebra
la segona assemblea general de la

seva història, a la qual assistiren una
tercera part de les associades de
"Nuredduna".

Es compleix, aixi, el primer any de
vida d'aquesta entitat, que nasqué el
17 d'abril del 1991.

P.P.

La secretaria Ilegí la me-
mòria de les activitats realit-
zades durant l'any, de les
que destacam les mes impor-
tants:

• Preparació d'una ca-
rrossa i venda de suc de frui-
ta a les Fires.

• Collaboració a les tes-
ta de fi de curs de Can Dul-
ce, amb pastissos fets per
les mestresses de casa.

• A partir de l'octubre, a
la sala de Les Escolápies ce-
dida per l'Ajuntament, s'ini-
cien els cursos de ball de sa-
ló, gimnasia, alemany i arte-
sania.

• Assistència a la Tro-
bada a Lluc de totes les as-
sociacions de l'illa.

' • Confecció d'una ca-
rrossa, a petició de l'Ajunta-
ment, per desfilar a la Festa
de la Beata de Palma.

• Exposició de Flors
Seques a la Creu Roja, i
col.laboració amb aqueixa en-

titat en la distribució de men-
jar a les familias necessita-
des.

• Sopar de Cap d'Any,
amb nombrosa assistència.

• Participació al Cama-
val'92 amb una comparsa de
24 trajes egipcis constrults
per les pròpies associades.

• Participació a la prime-
ra fira "Mans de Dona", amb
treballs realitzats a les clas-
ses d'artesania.

• Assistència al dinar de
commemoració deis 25 anys
d'existència de "Nuredduna"
a Mallorca, i participació en la
desfilada de moda que ten-
gue lloc a continuació.

Carrossa i curset

Després de donar compte
del bon estat econòmic de
l'Associació, es procedí a in-
formar dels projectes imme-
diats que són la preparació
d'una carrossa que desfilará
a les Fires d'enguany i l'orga-
nització d'un Curset de Con-
sum.

Nous vocals

En darrer Iloc, es procedí
a cobrir la baixa d'una vocal i
ampliar la Junta Directiva. Fo-
ren elegides vocals Maria del
Carme Gómez, Felisa Ve-
cino ¡Francisca Guasp.

La presidenta provincial, juntament amb la Consellera de Cultura,
Maria Antònia Munar. Al fons, el cartell que anunciava la

participació sollerica.
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AJUNTAMENT DE SOLLER
SECRETARIA GENERAL.

OFERTA PUBLICA DE TREBALL
Havent-se de cubrir places de:

—PEONS DE BRIGADA
—OPERARIA DE L'HOSPITAL

amb contractes de 3 i 6 mesos, segons placa, s'accepten SOL.LICITUDS
D'ADMISSIO acompanyades de Curriculum Vitae i DNI fins dia 7 de maig.

Lloc d'entrega: Registre d'Entrada.

El Batle de Sóller.
Joan Miguel Arbona Mas.
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Cultura

Unidades
les gestions
per muntar
una ràdio
municipal

Redacció

Aquesta mateixa setma-
na s'ha celebrat a les Cases
de la Vila una reunió entre
els representants de les ra-
dios locals Envit i Truc i
Radio La Luna amb el pre-
sident de la comissió de
Presidencia, Miguel Gual,
per tal d'estudiar les possibi-
litats d'aconseguir muntar
una emissora de radio de ti-
tularitat municipal . Encara
que una de les emissores
compti amb un equip tècnic
homologat, cap de les dues
está legalitzada, perquè
l'única forma d'aconseguir
l'autorització governamental
necessària es que sigui una
radio municipal.

Corn a conclusió final, els
representants de les dues
emissores es compromete-
ren en fer un esforç per po-
sar-se d'acord i redactar uns
Estatuts d'acord amb la
normativa legal, que seran
sotmesos a l'aprovació del
consistori municipal. En el
cas que no arribin a un
acord, l'Ajuntament redac-
tarja, els seus propis Esta-
tuts.

Les úniques condicions
que posa l'Ajuntament per
muntar aqueixa radio són
que la futura emissora esti-
gui ubicada a un edifici de
propietat municipal, i que si-
gui una eina de normalitza-
ció de la nostra Ilengua.
També haurà de comptar
amb els ingressos suficients
per poder-se auto-financiar.

J.S.

La Junta Directiva de
l'Asociació de la Tercera
Edat ha acordat participar
a les pròximes Fires i festes
de maig mitjançant la con-
fecció d'una carrossa ale-
górica que desfilara el
vespre del Firó. Aquesta es
una manera més de col.la-
borar a les festes del poble.

Marineland

En lloc de la primera
quinzena d'abril, l'anuncia-
da excursió a Marineland
tendrá hoc probablement
dijous, -dia 21 de maig.
L'Associació ha rebut una

aventatjosa oferta per visi-
tar les instal.lacions reno-
vades i les innovacions in-
troduides a l'espectacle en
favor dels visitants.

Els assistents a l'excur-
sió tendran l'oportunitat de
provar el nou servici de res-
taurant, d'admirar les
col.leccions de taurons,
peixos tropicals i medite-
rranis, i de disfrutar amb
el sorprenent espectacle
de delfins, foques i papa-
gais. En el preu de l'excur-
sio s'hi inclourà un ball de
companyonia i regals sor-
presa.

Tercera Edat

Visita a Marineland



El rector Joan Pons pronuncia
un pregó de festes a Búger

G.M.

El rector solidari de les
Parròquies de Sóller, Mn.
Joan Pons, pronunciará
avui vespre el pregó de la
Festa del Jai de la seva
vila natal, Búger.

L'acte es celebrará a
l'Auditori de l'Area de
Creació Acústica i pre-

cedirà un concert de pia-
no de Josep Ramon
Hernández i una ballada
popular amb l'animació
del Grup de Ball de Bot
de l'Obra Cultural Ba-
lear.

El pregó suposarà
l'inici de la Festa del Jai
que es celebra a Búger
amb multitud d'actes cul-
turals, socials i esportius.

Pintura

Diumenge finalitza la
VII trobada del Barranc

1830 hores, s'exposaran els
quadres a la Placa i s'iniciarà
un concert de violí a l'església
de la vila a càrrec d'Smerald
Spahiu i s'oferirà un sopar de
germanor a tots els partici-
pants.

En l'edició d'enguany la
participació de pintors a l'en-
contre ha disminUil sensible-
ment respecte d'anys ante-
riors

Malgrat tot s'espera que
durant avui, demà i diumenge
la xifra d'artistes augmenti
fins a quasi dos centenars.

G.M.

El proper diumenge dia 3
finalitza la VII edició de la
Trobada Internacional de
Pintura del Barranc de Bi-
niaraix amb un programa
d'actes especial per corn-
memorar la finalització de la
trobada pictórica.

La diada final s'iniciarà,
corn les anteriors, a les 730
hores amb l'obertura de la
taula de control a Biniaraix.
Acabada la jornada, a les

Eivin Borgsmidt, nas-
cut a Copenhage l'any
1921 que s'establí a Sóller
l'any 1980 es el pintor que
exposarà a les sales de la
pizzeria Tara a partir de la
setmana que ve.

Autodicta i pianista de
carrera, Borgsmidt hagué
de deixar la professió a
causa d'un accident.
Després fregué el títol de
professor i exercí la do-
cencia per espai de 30
anys, començant per do-
nar classes als presos del
penal de l'illa de Chris-
tiansoe, de la qual son
pare era alcait.

Impresionistes danesos

Els seus mestres foren
els pintors danesos lsak-
son, Weie i Lorenzen, que
l'iniciaren en el camí de
l'impresionisme. Avui, ell
mateix es situa dins la línia
del realisme poètic i dins
aquesta tendencia artística
desenvolupa experiències

Eivin es un personatge ben
identificat amb Sólleri amb els

seus paisatges.

pròpies, seleccionant de la
naturalesa aquells ele-
ments que li permeten tre-
ballar amb la Ilum i l'atmos-
fera.

Eivin ha treballat la tèc-
nica de l'oli i, darrerament,
el gouache. A la selecció
d'obres que presenta a Ta-
ra, ofereix sobretot qua-
dres de temática paisatgís-
tica de Sóller. L'exposició
comptarà amb una dotze-
na d'obres.

Borgsmidt i el realisme poètic
amb paisatges sollerics

P.P.

S'hi hauran de fer petites reformes internes

L'escorxador municipal podrà
seguir obert al públic

La continu'itat de l'escorxador
(matadero) corn a indústria munici-
pal oberta al públic estava en greu
perill des de l'entrada d'Espanya a
la Comunitat Económica Europea i
la implantació de la normativa co-

munitaria en aquesta matèria. No
obstant això, la legislació permet
mantenir obertes aqueixes indús-
tries en determinats nuclis de
població i per motius d'aillament
geogràfic.

L'escorxador municipal és un bell edifici modernista construit als voltants del 1920, que precisa
algunas reformes.

Redacció

Emparat per aquest ca-
pitol legal, l'Ajuntament va
scilicitar que l'escorxador
de Sóller tos considerat corn
una de les excepcions pre-
vistes per la llei, a fi de man-
tenir-lo en funcionament.
Arran d'aquesta sol.licitud, el
tècnics de la Conselleria de
Sanitat es desplaçaren a la
nostra ciutat per inspeccio-
nar l'estat de la matança i
les modificacions que cal in-
troduir a l'edifici.

Fruit d'aquesta inspecció
ha estat l'informe remes per

la Conselleria a l'Ajuntament,
on s'indiquen les millores
que cal realitzar a l'edifi-
ci:

• Pre-depuració de les
aigües residuals de la ma-
tança, abans d'abocar-les a
la xarxa general de clava-
gueram.

• Rebaixa dels sátils
de l'edifici,	 perquè siguin
impermeables i fàcilment ne-
tejables.

• Separació de la zona
bruta de la nau de matança
de la zona neta; és a dir, im-
pedir que la carn en canal
surti per la mateixa porta per
on entren els animals vius.

Per tal d'aconseguir aqueixa
separació, bastaria obrir un
portal a la part posterior de
l'edifici o eixamplar la fines-
tra existent.

Matança local

En aquests moments,
només utilitzen la matança
tres carnissers sollerics per
sacrificar-hi el bestiar de la
comarca, generalment ove-
Iles que crien els pagesos
de la nostra Vall. Es tracta
de petits productors als
quals no resulta rendable
menar els animals als escor-
xadors de Ciutat.

1 de maigdel I 992 / Veu de Sóller
	

Veu local
	

7

Pintura

Ecologia

El Govern
definirà la
normativa
de "caça
amb filats"

Redacció

AJUNTAMENT DE SOLLER

POLICIA LOCAL
Informa:

Que el proper diumenge, dia
3 de maig l'accès a Biniaraix es
ferà per la carretera de Fornalutx,
es prega no estacionin als llocs
senyalitzats o que puguin dificul-
tar el trànsit.       

TRANSFERNAND

CI Isabel II, 28
Tel. 6311 02
transportes y mudanzas

precios economicos                                                                                                                                       

Comunica als seus clients i amics
que durant el mes de maig

exposarà            

EIVIN BORGSMIDT                           

GABINET DE
PSICOLOGIA

ANSIETAT
	

DEPRESSIO
ESTRES
	

TABAQUISME
FRACAS ESCOLAR
	

ENURESIS
HABITS NERVIOSOS
C. Vives 14-T — Telf. 630492

Horari de 3 a 8 capvespre.                                            

o            

¡ ponte guapa                     

El Govern Balear, a
través de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca,
esta decidit a acabar
amb l'actual indefinició
normativa que pesa
sobre la caça amb fi-
lats corn a caça tradi-
cional.

En l'actualitat,
aquest tipus de cada
simplement esta per-
mesa corn a cosa ex-
cepcional, però esta
mancada d'una legisla-
ció que la defineixi i la
col.loqui en el lloc que li
correspon. El Govern
pretén sortir d'aquesta
via excepcional i regu-
lar-la corn a caca tradi-
cional i selectiva, per
contraposició a d'altres
arts de xarxa no selecti-
va.

D'questa manera el
Govern pretén defensar
com a legítim l'art de
caça amb filats i aca-
bar d'una vegada amb
les polèmiques anuals
que despega el seu ús
a l'hora d'aplicar-li la
normativa comt initaria



"Salut pares"
El 18 d'Abril passat
al voltant del migdia
ens trobarem en "el Guia"
quaranta i un convidats.

Tot era per celebrar
les noces d'en Tófol Réia
que amb na Francisca Noguera,
a Sóller 50 anys enrera
tal dia s' havien casat.

I ara els hi volem desitjar
salut, forca i alegria,
I que cada any en aquest dia
ens convidin a un altre dinar.

TEATRE ALCAZAR

PRESENTA

CAVALLET
QUAN ERES JOVE

DE JOAN MAS

DIJOUS 7 MAIG - 22 HORES
Venda anticipada d'entrades a partir de dilluns dia 4 de 7 a 9 de l'horabaixa.

De dilluns a dijous.

ASSOCIACIÓ SOLLERICA DE CULTURA POPULAR

NOS
TRA"  

CENTRE CULTURAL CA'N DULCE CAIXA DE BALEARS

Resten alguns punts
negres a la circulació

Redacció

A partir del dia que es va
començar la reforma circulató-
da, han quedat diversos
punts negres d'importancia
dins la nostra ciutat, a part del
ja coneguts de sempre que
no s'han vist agreujats per di-
ta reforma.

En primer lloc, es impor-
tant fer una referencia a la
problemàtica que suposa,
malgrat la senyalització de
"excepte residents", la circula-
ció pels carrers de Quadra-
do, Jesús i Volta Piquera. El
doble sentit de circulació i les

estretes mesures d'aquests
carrers fan que sigui perillós
transitar per allá fins i tot pels
vianants. I no en parlem del
conductors, residents o no.

D'alta banda, l'augment
de circulació en doble sentit
del camí del Noguerar ha
agreujat aquella zona on, de-
gut als canvis establerts dins
de tota la xarxa circulatòria, es
fa impossible de transitar a
segons quines hores.

Altres punts negres cone-
guts de sempre són, per
exemple, davant el bar de can
Rave, devant el bar de Sa
Tavemeta i la Petanca i la
travesia de l'Horta.

Un foc controlat a Bálitx
d'Amunt provoca l'alarma

Redacció

El passat dissabte una
incendi controlat a la finca
de Bálitx d'Amunt provo-
ca una forta alarma entre
els veins, bombers i la Po-
licia Local i Guardia Civil.
Els fets ocorregueren quan
a l'entrada de l'horabaixa
un foc amb fortes flamara-
des es veia a l'esmentada
finca. De seguida es dona
avis a les autoritats i als

bombers del Serpreisal,
que desplaçaren distintes
unitats i un enginyer espe-
cialitzat en aquest tipus de
succelts.

Donada l'hora del fet,
optaren per no acudir al
lloc de l'incendi i deixar-ho
per l'endemà quan la llum
es fes present; pert len -
demà l'actuació humana
no fou necessària cerque
el foc estava completa-
ment controlat pels propie-
taris de la finca.
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A tots, el nostre
infinit agraiment

Per el present, i davant la
impossibilitat de fer-ho perso-
nalment, els familiars del nin
Francesc Rotger i Muntaner,
que morí el passat dia 22, a
Deià, volem expressar púbh-
carnent la nostra gratitud a to-
tes aquelles persones que par-
ticiparen en la recerca i re-
cuperació del nostre benvolgut
fill:

A les forces de la Guàrdia
Civil, la Creu Roja, bombers, al
batle de Deià al davant de
l'Ajuntament, a tot el poble i re-
sidents estrangers, per la seva
solidaritat.

També a la direcció i claus-

Brillant actuació d'en
Guerrero a Lloseta

Joan

Manuel Guerrero, el popular
foner sollenc queda classificat en
tercer Iloc a la tirada feta el passat
diumenge a Lloseta.

S'imposà Cristò fol Cuenca se-
guit pen Joan Guerrero, tots dos
amb 4 punts, i el solleric ocupa la
tercera placa amb 3 punts.

Com a novetat de darrera hora
l'aprovació per part de la Fede-
rado!) Balear de Tir de Fona de la
"Sisena Tirada de Passetja Ciu-
tat de Sóller, puntuable pel
Campionat de Mallorca, que es
disputara el diumenge dia 17 de
maig, baix de l'organització conjun-
ta de l'Ajuntament de Sóller i la
Societat "Defensora Solleren-
se".

Tir de Fono

tre de professors del Col.legi
"Es Puig", del que Francesc era
alumne, i de manera molt parti-
cular als alumnes, companys
seus, que acudiren al seu fune-
ral oferint-li les seves pregaries
i a cobrir-li materialment de
flors la sepultura.

Gràcies també per la missa
que en el seu sufragi Ii oferí
l'escola a l'Església de l'Horta
de Sóller.

A tots, i des d'aquí, una ve-
gada més, el nostre infinit
agraiment.

Deià, 30 d'abril de 1.992

Familia Rotger Muntaner

ACADEMIA DE IDIOMAS
MAYFAIR

-Clases de Inglés (todos los niveles).
-Clases especiales de repaso para fin de curso.

-Profesorado nativo.

CONTINUAMOS CON NUESTRA OFERTA
POR APERTURA

DURANTE EL MES DE MAYO

-Sin gastos de matrícula.
-Precios especiales.

2 h/semanales 	 5.000 Ptas./mes
3 h/semanales 	 7.500 Ptas./mes

PROXIMAMENTE SE ANUNCIARAN CURSOS
INTENSIVOS "ESPECIAL VERANO" DE 40 H.

AL MES (JULIO - AGOSTO)

SOLICITUDES:
Mañanas de 9 a 12 horas.

Tardes de 15,30 a 21 horas.

C/. Born n ° 3A - 1 Izq. - Telf: 63 41 43
SOLLER

Tràfec

Nota d'agraïment
Succert



Buixó

Tolo Timoner, Lluc Reynés i
Manolo Manrique, del C.P. de
Sóller, es proclamaren, amb tot
mereixement, campions de Ba-
lears de petanca de Primera ca-
tegoria, imposant—se a la final a la
tripleta del Club Petanca M.V. Mo-
lins de Vent formada per Salvador
Garcia, Jaime Garcia i José Ma-
nuel Salvatierra.

Pel tercer i quart lloc, l'enfron-
tament també era entre els dos
clubs que jugaren la final. I la tri-

pleta del C.P. Unió de Sóller repe-
tí, triomf, Miguel Darder, Jaume
Nadal i Agustín Martínez guanya-
ren a Valentin Baidez, José Bai-
dez i José A. López del M.V. Bra-
silia.

Molt meritori el resultat que ha
obtingut el C.P. Unió de Sóller en
aquests campionats de Balears,
si tenim en compte que el M.V.
Brasília, el gran derrotat, és l'ac-
tual campió de !liga, i sorda corn
favorit pel títol.

Els sollerics, demostraren  da-
munt el terreny de joc, la seva
superioritat, en tot moment. El re-

sultat final prou clar i sense cap
mena de dubte.

EL títol de Campió i la tercera
plaça, ho diven tot.

Ara tenim l'oportunitat
d'aconseguir un Títol Estatal de la
máxima categoria, seria el primer.
Recordem que la petanca solleri-
ca compte amb dos campionats
Estatals però són de segona ca-
tegoria. La cita sera del 5 al 7 de
juny a Callosa de Segura (Ala-
cant).

Enhorabona al C.P. Unió de
Sóller, i a les dues tripletes triom-
fadores.

GALERIA D'ART

EXPOSICION DE

BORJA FERNANDEZ
Inauguración sábado día
2 de mayo a las 19,30 h.

C/. Santa Bárbara, ti 2
Tel. 63 03 70

07100 SOLLER (Mallorca)

Inflo
va at
MODA

INAUGURACION:

sábado 2 de mayo.1 O boros

Vicari Pastor, 7. Sóller

(correr de la Rosa )
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Gabriel Dols, amb en Mateu Cifre de copilot, (Peugeot
205 Ral.li) es classificà el segon a la prova regna del

circuit.

Participació local
al Slalom
de Montuiri

Joan

El passat dilluns, dia 20, es disputa a Montuiri,
el classic circuit de slalom compost per una prova
de velocitat, una de regularitat i dues d'habili-
tat.

Hi participaren dues parelles solleriques Ga-
briel Dols-Mateu Cifre i Antoni Andreu-Marc
Marroig.

Sortiren un total de 45 vehicles, classificant-se
Dols-Cifre (que comptaven amb el patrocini de
Garatge Lladó i Taller Pau i Marcé), en el segon
lloc a la prova regna del circuit (velocitat). A la
general quedaren a l'onzena posició, degut a una
rompuda de l'anda.

Per la seva part Antoni Andreu i Marc Ma-

Automobilisme

L'Escuderia Sóller esta tre-
ballant arduament aquests darrers
dies perquè el Campionat de les
Balears de Ral.lis (que s'inicia
amb la tercera edició del "Vall de
Sóller"), tingui un bon comença-
ment.

Una de les caracteristiques
més destacades de la oroya són
els horaris, ja que una gran part de
les curses es podran veure amb
Ilum natural.

Consta d'un total de 254'80
qms, deis quals 9640 (38%) són
trams cronometrats, distribuits en
dues seccions, cada una d'elles
amb les mateixes cinc cronome-
trades.

Corn a novetat destacar que

les verificacions tècniques (a partir
de les deu del mati de dema) i les
sortides de les dues seccions es
faran a Fomalutx.

Les arribades de les dues sec-
cions i el parc de treball esta-
ran instal.lades en el Port de Só-
ter.

Els recorreguts de les diferen-
tes proves estan compresos entre:

_ A i A-1: Des de Ca nAntuna
(Fomalutx)al Monument.

B i B-1: Des de Son Angelats
fins prop de Lluc Alcari.

C i C-1: Des de Bunyola fins
baix del Coll d 'Onent.

D i 0-1: Des de Caiman fins a
les Arcades del començament del
Camí de Sa Ca/obra.

E i E-1: Des de les barreres de
Moncaire fins al Monument

Ciclismo

Ramon Ros abandona
la competició

Joan

.Ramon Ros, el primer i fins are únic ciclista pre—olim-
pic solleric, una de les peces claus del combinat espanyol
cara a les Olimpiades de Barcelona-92, abandona definiti-
vament la competició, a tres mesos d'aquest important es-
deveniment, pel que tants d'anys havia  lluitat, per diver-
gències amb els tècnics russos i directius de la Selec-
ció que han aconseguit amargar-Ii l'existència de tal forma
que ha arrhbat a prendre aquesta drástica determinable).
	 •

Ciclisme

El Campionat Juvenil arribà
a la 25 edició

Joan
	

bà als 25 anys d'existèn-
cia.

Per aquest motiu el
Un dels números espor- Club Ciclista "Defensora

tius forts d'aquestes Fires i Sollerense" ha començat
Festes sera indubtable- a funcionar una altra vega-
ment la disputa del Cam- da al límit, per poder oferir a
pionat de les Balears de l'afició una edició histórica.
Muntanya per a Juvenils, La millor i més ben paga-
que en aquesta edició arri-

 da de les Balears.

Tot a punt pel "Tercer Ral.li
Vall de Sóller"

Joan

Proves cronometrades:
Dia 2 de Maig:
Primera Secció:
Prova A Fornalutx-Sóller 5.400 metres 	 16-05' hores.
Prova B Sóller-Deiá 6.900 metres 	 16-18' hores.
Prova C Bunyola-Orient 8.400 metres 	 17-11' hores.
Prova D Caimari-Gorg Blau 17.300 metros 	 18-04' hores.
Prova E Moncaire-Sóller 10.200 metres 	 18-46' hores.
Segona Secció:
Prova A-1 Fomalutx-Sóller 5.400 metres 	 21-17' hores.
Prova B-1 &S/ter-Deja 6.900 metres 	 21-30' hores.
Prova C- 1 Bunyola-Orient 8.400 metres 	 22-23' hores.
Prova 0-1 Caiman-Gorg Blau17.3(X) metres 	 23- 16' hores.
Prova E-1 Moncaire-Sóller 10.200 metres 	23-58' hores.

RESTAURANT
CA'N JACQUES

Aprovecha para
informarles que

permanecerá cerrado
hasta final de mayo.

C/. San Pedro, n° 9.
Tel. 63 37 98



Leis beniors
twrien ser

liders
Jota

SEGONA DIVISSIO
FEMENINA
J.61ariana 64
SlintJosep 58

Partst molt nivellat.
El Pareiana, a manca
de pOos segons pel fi-
nal, guanyat( de tres
punts. Un triple del
Sant Josep força la
prórroga Les fortes de-
tenses que imposaren
els dos 'equipa ' va fer
que el joc tos- de gran
duresa. .

A la prórroga les b-
ulla imposaien el seu
millor joc, acOnSeguint
una justa victria

Si wanieri aquest
diumenotf," a Felanitx,
tograriert la prima
Plaga, el qua les Ø
ea ()oció a .	 ' er
Campionat da
Fears.

I'S

.00

Presentació del Programa d'Actes
Medicina Esportiva per /a Universitat de
Rio Grande do Sul (Brasil)-.

Antoni Vega Medinaceli. -Metge es-
pecialista en traumatologia esportiva i
responsable de l'Ama de traumatologia .
del Departament de Medicina Esportiva
delaD.G.E.- •

Joan Tomas Escudero López. -Psi-'
cóleg-especialista en Psicologia Esportiva.
Membre d'ABAP Psicbleg de regulo.
()limpio espanyol de ciclisme femeni-

Maria-Rosa Piza Porta. -Psicble-
ga-especialista en psicología esportiva.

• Psicólega deis equips femenins del Joven-
tut Mariana-

Lloc: Saló d'actes del .Coklegi Sagrats
Cors.

•DialOcie Maig(Diumenge):	 .	 A les 17 botes: Partit Veterans Sa- -

A les 10'- hores: Partit de la•categoria gona Generació - Veterans del Pedes
Cadet Masculí (.L Mariana-S. Aguati).	 Manacor.

A les 1930 hores: Partit de la,categória ':*	 A les, 18'- Mores: Partit Veterans Pr1._

ma). 
Veterans Femenins 	 „ ,	 -1Yeter4.*:	 111119*",

-- - A les T9'30 'horei
Dia lede Maig(Dtsaabtar 	 ,i1610tettiefIt	 basquet - a-Cataluora

• hoFesi, Para de la,F.até6orta-,.: Ifakaaac.,
	BatiqUat Maecull .„ 6111,A. 	;Ponef;t4P11111* -	 DirePtoi,•na7SivitAgUsti), 	 ;;:. •	 PrOgraitta:1010tallt.delYa'LOCUteg-eki,

6 ies 1; 1!7..taprész-Arlit'del-iti 	 ,ptkoliabtaanbaticalet•-,
•',.-11.,.. -1-11ittintilWIICtijKarianalipaOltra).'. - 	ci:Aotes-ékip.te0:sábrats,-

,A,:lesrirqVres.1Wit's 	d

F-446±*64q1letStielft (4itgr#11'0-	 Ai les'‘ ''21;Zit
' wat). •	 .	 T	 .primers jugadors, • pis presidents i	 *'

y. . 'A les,.18'15.horie¢:Padit delacatediltia tits aqUelLS que han fet possible
, • .11uveneFerneni(J.Mariaria-Peries). 	 del Joventut Mariana. Uoc: Hotel psplan- •

' 'dido, del Pórt de Sóller.
Dia 17 de Maig (Diumenge):' 	 "• •
A les 10'- hores: Partit de la categoria	 Dia24deMaig(Diurnenge):

Infantil Femeni(J.Mariana-S.Mónica).	 A les 930 hores: Concentració d'an-
A les 1130 hores: Partit de la categoría tics i actuals jugadors i tots els que per-

Segona Divissió Femenina (J. Maria- tanyen o han pertanyegut a la familia del
na-S. Mónica). Joventut Mariana, al Convent.

Rememorança i dedicatòria d'una pla-
Dia 22 de Maig (Divendres):	 ca, en record de l'origen del Club.
A les 1930 hores: Taula Rodo-	 A les 10'- hores: Missa en memória

• na-CoLloqui. Tema: "Valors de la práctica deis que ja no hi son.
esportiva en la fonnació de /a joventut i la	 A les 11'- hores: Partit dels Veterans
persona"	 Modems.

Ponents: Rafel Suau Estrany. -Direc-	 A les 12'- hores: Brindis i destilada dels
for del Departament de Medicina Esporti- equips actuals. Fotografia de familia (To-
va de la Direcció General d'Esports del thorn). I clausura de les celebracions. En el
Govern Balear. Metge Especialista en Convent.

Joan

El passat dilluns, a les 7 del capves-
pre, la Comissió Organitzadora dels
Actes del Cinquanta Aniversari de la
Fundació del Mariana presentava, en el
Café Nou, als mitjans de comunicad() lo-
cals i illencs, el seu Programa d'Actes.

Hi assisti la totalitat de la premsa
illenca i TV Balears.

PFtOGRAMA D'ACTES A DESENVOLUPAR

Dia 9 de Maig (Dissabte):
A lea	 hores: Presentació dels ac-

tes i de les celebracions. (Lloc: Sala dé
Plens de l'Ajuntament).

A les 19'- hores: Inauguració de l'ex-
posició" 50 anys de bàsquet. (Uoc: Can
Cremat).

A les 1930 hores: Partit dele catego-
ria Junior Mascu6 (J, Mariana .-. Llucrna-
jet). (Uoc: Pista SantVicenc dePaul) .

Dia 23 de Maig (Dissabte):
A les 1130 hores: "El bàsquet al ca-

rrer'. Jocs, concursos i convivencia arnb
jugadors del Real Madrid, Barcelona i Jo-
ventut.

Uoc: elac„a Constitució (Davant Alijo- .

lamentl.

-Era l'estiu del . 69, quan un
grup d'al.lotes començaven a
practicar la gimnàstica a la pista
del Victória, ajudant-se d'exerci-
cis de bàsquet, acabant per ju-
gar-hi.

Poques setmanes més tard
un altre grup es decidí per fer el
mateix.

Els dos preparadors Joan
Torrens Miguel Fontanet vista
l'afició i les condicions de les ju-
gadores decidiren unir-se per
formar un equip juvenil, selec-
cionant després d'uns partits a
les dotze millors jugadores,

Per la Ara del 70 jugà et '
primer partit, a la pista del VIO&
ría, contra el Patronat.

Les jugadores eren:
Oliver, Garcia, Femenias,

Toni, Vives, Quintana, Bullen,
Piquita, Terrassa, Morell, Pau i
Busquets.

•La pista es trobava plena de
gom a gom, sent un acte esportiu
molt interessant.

Arreglats els papers i frtxes
es començà la Higa, baix de les
ordres d'en Miguel Fontanet,
tinguent una destacada partici-
pació.

1- .Poesaiiteci64.1cl. dakJoveatroillevieria	 10' ea abig tisliefOk
Dasow.loim Torreno(Oaleast), 0110eritb, epiclik Pique*, Fomentas; T,etimaao.
I &aquel, Foliaran tenaimadotyw	 Marea, 10nwes; Pm, Tonitt
Okfulileti.	

.	 .

o-dro%'

- creant eV que seria' el Prives'',
equip femení del Joventut
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Joventut Mariana,
50 anys de Bàsquet

HOY, DIA 1 DE MAYO EN LA

DISCOTECA
ALTAMAR

Y PARA CELEBRAR
LA REAPERTURA,

OS INVITAMOS
A UNA CONSUMICION.

Y LAS CHICAS
ENTRADA GRATIS 

AJUNTAMENT
DE SOLLER

EXPLOTACIO TEMPORAL
PARCEL.LES

PLATGES DE SOLER-
Es posa en coneixement de les perso-
nes interessades que, fins dia 14-05-92
estirà obert el plac de presentació de
sol.licituds per poder optar a la con-
tractació directa de les parcel.les ri 1 i
n° 15 de la Platja de Sóller, les quals
podran esser presentades a l'Oficina
d'Informació d'aquest Ajuntament a les
hores d'oficina.

Sóller, 28 d'abril de 1992.



2.
Sol Roca

Una vegada més en Roberto fou deis
mes combatius.

Cledón, sise a la
Valldemossa-Palma

Joan

Roberto Cledón es classifica en
el sisé Iloo de la general de la popu-
lar "Valldemossa-Palma", dispu-
tada el passat diumenge.

Des de el començament Joan-P.
Martinez patria acompanyat del
seu inseparable company veterà •
Antonio Jurado.

El grup perseguidor, des del
començament, estava compost pen
Robert Cledón, Miguel Font, Fer-
nando Mejias, Jaume Buades i
Jaume Noguera, al que després s'hi
afigiria n'Emilio de la Cámara, Mi-
quel-A. Juan, Mateu Morlà i Barto-
meu Quetglas.

A l'arribada s'imposaria en
Joan-P. Martinez, sent aquests els
sis primers classificats:

1.- Joan-P. Martinez, temps
5655"25
2. - Antoni Jurado, 5744 "32
3. - Emilio de la Cámara, 58'13"68
4.-Fernando Mejias, 5848"52
5.- Miguel Font, 58 '58"23
6.- Robert Cledón, 59'03"50.

Des de La Fiore (S'Esgleieta)
sortí el vetera. Aveli Vida!, classifi-
cant-se el novè del seu grup, amb
un temps de 5401". (El guanyador
Sebastiii Adroverinvertí 37' 11").

Els dos sollerics reberen un
trofeu cada un.

Juvenils la. Regional

Collerense, 3
C.F. Sóller, O

Alineació: Alcover, Ensehat,
Sergio, Bernat, David, Coca, Jimé-
nez, Fontanet, Guerrero, Seguí, Ros
(Sacares, Castarier, Molino, Rodrí-
guez).

Comentad: Després d'haver
acabat la Higa, els al.lots d'en Pep
Gpt han començat a disputar la Co-
pa President, amb un resultat no
massa bo en el seu primer partit
amb el Collerense.

La la. part va acabar amb dos
gols en contra dels sollerics però per
ocasions no s'hi va estar, ja que el
Sóller era el que dúia tot el pes del
partit, amb un clar domini.

A la 2o. part els locals varen in-
crementar urn gol mes el seu mar-
cador, cosa que els de la Vall no va-
ren fer desaprofitant dos penalts.

Proper partit C.F. Sóller -
Collerense, partit de tornada.

Cadets

Alineació:

C.F. Sóller, 3
Atco. Can Redó, O

Alineació: Geroni, Ribas, Padilla,
Martínez, Colom, París, Ros, Casas,
Carbó (T. Enseña°, Hernáiz, M. En-
señal (Burgos).

Gols: 1-0; M. Ensefiat aprofità
el rebutg del porter després d'una
falta treta, al mig del camp, pen Co-
lom.

2-0; Casas molt hàbilment pot
fer passar la pilota per damunt el
porter.

3-0; M. Ensefiat remata dins
l'Ama una pilota penjada per n'Her-
nbiz.

Comentad:

El públic que es va donar lloc a
Can Maiol varen poder veure un
partit molt interesant entre els solle-
rics, quarts classificats, i Can Redó,
primer classificat. Es va arribar al
descans amb un marcador de 1-0
pels sollerics, on després d'haver
realitzat un bon joc i una torta pres-
sió no es varen poder fer més gols.

A la 2ona. part, si que es va po-
der gaudir de millors oportunitats,
d'aquí que es fessin dos gols més.

Benjamins

Sóller, 2
Penya Arrabal, 2

A deu minuts per acabar el partit,
amb un marcador de dos gols en
contra els de Sóller, varen poder
empatar després d'un gran esforç.

Proper partit R. Calvo - Sóller,
amb el resultat d'anada de 5-4 pel
Sóller.

Sollerense, 1
Ramón Llull, 6

Els al.lots d'en Ventura ho varen
intentar però, l'equip visitant va es-
ser superior donant bon espectacle.

Proper partit La Paloma -
Sollerense.

Futbol base

Rock & Gol és
campió del
Victòria

G.M.

El Téntol no es pre-
sentà dissabte al partit
contra el primer classifi-
cat Rock & Gol la qual
cosa suposà situar-se

amb 29 punts a manca
de disputar-se tres jor-
nades essent matemàti-
cament ja el campió del
II Torneig del C.P. Vic-

La darrera jornada
deixa encara amb incóg-
nita la segona i tercera
posicions. Precisament
el segon classificat, el
Pep Toni's perdé estre-
pitosament per 1-13
oltettia els 

Els demés resultats
foren Caliu 3 - Kaiserlau-
ten 6, L'Horta 12 - Espor-
tiu 9 i Almogàvers 2 -
Can Reus 4.

Res no está encara
decidit a la zona central
de la classificació del
Torneig. Per tant les tres
jornades que resten en-
cara per jugar són impor-
tantíssimes.

Avui a les 11 h. hi ha
Caliu - Fullets, i a partir
de les 16 h. Can Reus -
Esportiu, L'Horta - Almo-
gàvers,. Pep Toni's -
Rock & Gol i Téntol - Kai-
serlauten.

Demà dissabte, a
partir de les 15 h. es dis-
putaran Can Reus - Kai-
serlauten, Caliu - Almo-
gàvers, Fullets- -rento',
Rock & Gol - Esportiu i
L'Horta- Pep Ton i ' s .

Classificació

Rock &Gol 	 15 	14 	1	 0	 150 40 29
Pep Toni's 	 15 3 198 81	 21
Can Reus 	 15 3 106 72	 19
Almogavers 	 15 1 83 77	 17
Esportiu 	  14 O 102 96	 14
Caliu 	 14 2 84 94	 14
Kaiserlauten	 15 1 99 87	 13
[Noria 	 14 1 69 87	 13
Fullets 	  15 4 65 124	 8
Tentol 	  15 	801 51 177	 0
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Futbol Cinc en Pista Futbol 111 Divisió

Bielet

Soledad: Duran, Ros, Rosselló, To-
rrens, Roca, Carrasco, Romero, Aloy,
Tomas, Vila, Jaume. Canvis: Vila II, Garri-
doi Ripoll per Tomás, Rosselló i Aloy.

Port de Sóller: García, Coll, Piza,
Bauza, J.Arbona, Cabot, Vázquez, Agui-
lar, Rivera, Manrique i Bauza II. Canvi:
Martínez i Padilla per Cabot i Rivera.

Arbitre: Senyor Barceló González,
que mostra targes grogues pel Soledad a
Romero, Aloy, Jaume I, Jaume II per dues
vegades i va ser expulsat, i a Ros verme-
Ha directa. Pel Port de Sóller mostrà tar-
ges grogues a Bauza I, Bauza H, Coll, Pizá
i Vázquez.

Se li donà be el camp
de Son Malferit

El Port de Sóller, al partit jugat a Pal-
ma, el disputa i el guanyà amb claretat,
cosa que li dóna tranquilitat a la classifi-
cació, a un partit on hi hagué moltes tar-
getes.

Pròxim partit

Diumenge que ve, el Port de Sóller
reb la visita del Port de Pollença, a les
10,30 h. al camp Infante Lois. Li desitjam
un bon resultat.

El Sóller jugà el pitjor
partit de la temporada

Bielet

C.F. Sóller: Juanjo,
Edu, Martin, Brugos, Bes-
tard, Tovar, Cladera, Balta-
sar, Tuduti, Hurtado / Ro-
driguez.

Son Roca: Salamanca,
Hidalgo, Gurrionero, G.
Mayans, Quirlonero, J. Car-
los, Gil, Jaime, Luis, Suasi i
Oscar.

Arbitre: Un esplèndid
capvespre de sol, en el
Camp den Malol dirigí el
partit el Sr. Moreno Cam-
pos ajudat pels Srs. Urba-
no i Manzanos.

Camvis:
Pel C.F. Sóller: Just

Futbol ¡Regional 

El Port de Sóller
va guanyar
amb claretat

Soledad, O
Port de Salar, 3

començar la segona part,
Alfons per Baltasar i minut
24 Nadal per Rodríguez.

Pel Son Roca: Minut
12, M. Mayans per J. Car-
los, i minut 39, Alvaro per
Oscar.

•,
Va començar el partit i

el Sóller dominava al mig
del camp, sense arribar a
crear perill a la porteria
contraria. La primera juga-
da de perill ocorregué el
minut 6, a una jugada em-
bullada dins l'àrea del Son
Roca que no es va resoldre
en gol. La jugada següent
va ser el minut 28, que
ningú sabe rematar. En el
minut 43, a una falta benéi-
ta pitada al porter del Son
Roca per pèrdua delibera-
da de temps, toca la pilota

Hurtado en curt i Cladera
remata a la xarxa (1-0).	 .

Segona part desastrosa

Quan el públic espera-
va que el gol del Sóller do-
nas tranquilitat a l'equip, al
minut 5 de la segona mitat
en Luis empata el partit
(1-1); i quan el Sóller enca-
ra no s'havia recuperat de
la sorpresa, la defensa del
Sóller va fer una de les
moltes badades del cap-
vespre i, al minut 8, s'es-
capa n'Oscar i marca' da-
vant la sortida del porter
(1-2).

Ni una de dreta

Des del moment que
tengue el parcador en

contra, el Sóller segu;i ju-
gant molt malament, men-
tre el Son Roca es feia
l'amo del terreny de joc.
Les jugades de perill es
prodUien davant la porteria
del Sóller, en rapids contra-
atacs dels visitants. Els
canvis realitzats per l'en-
trenador no solucionaren
res,

Mals modals al final

Degut als nervis dels
jugadors de ambdós
equips, l'àrbitre va mostrar
dues targes grogues a Os-
car, Ouirionero i Suasi I del
Son Roca. Al Sóller, mostra
una targe groga a Tovar i
dues a Brugos, que l'envia-
ren a la dutxa abans d'ho-
ra.

Atletisme

PETITS ANUNCIS
RECEPCIO DE

PUBLICITAT per al
"Diario de Mallorca":
esqueles, publicitat en
general, classificats,
etc.

Telefonau al 63.14.62

BANUS antiguitats.
Restauració, compra i
venda de mobles i
d'objectes antics. Ca-
rrer de la Rosa, 3. Telf.
63.28.73 i 63.10.67.

COMPRAM MO-
BLES i qualsevol altra
cosa rústica o antiga.
Pagam al comptat. An-
tiguitats Antoni de sa
Coma (Jeroni Bisbal).

Carrer del Vicari Pas-
tor, 8. Telf. 63.08.65 i
63.07.68.

SE VENDE PISO 106
m2., tercera planta: tres
habitaciones, cocina
amueblada. Calle Fran-
cia. Puerto Sóller. Hipo-
teca del 70% a 10 años a
La Caixa. Resto, facili-
dades. Telf. 63 07 97.

GAS-OIL per a cale-
facció a domicili. Telf.
631462i630387.

COMPRO ACCIO-
NES de "El Gas, S.A." y
"Ferrocarril de Sóller,
S.A.". Enseriat A.P.I. C/

Rectoria, 4. SOLLER.
Telef. 63 03 98.

VENC PISOS a
Sóller, al carrer de sa
Mar, cantonada amb Sa
Filadora, amb aparca-
ment i traster. Preus in-
teressants. Telf. .
63.03.83.

TRASPAS	 perru-
queria Unisex comple-
tament muntada. Ex-
cel.lent clientel.la. Llo-
guer actual, 27.000 ptes.
Traspàs: 1.300.000 ptes.
Tele!. 63 07 08.

ES LLOGA PIS to-
talment amoblat a Sa

Roca Roja. Telf. 63 18
75.

ES VEN Opel Corsa
PM-AM. 300.000 ptes.
Telf. 63 13 12, de 8 a 15
h. Demanau per To-
meu.

ALQUILO local co-
mercial calle S. Juan,
núm. 18. Telf. 63 03 61.

LLOGARIA	 GA-
RATGE per a guardar
mobles. Telf. 63 1 5 49.

PANIFICADORA
FRAU.	 Necessitam
aprenent o aprenenta
de pastisseria. Telf. 63

0132i630651.

ES NECESSITA al.lo-
ta de 17 o 18 anys, per
fer feines de casa i
guardar dos nins. Ma-
tins i capvespres. Telf.
63 28 73, de les 11 a les
13h.ide18a20h.

PROFESORA DE
E.G.B. cuidaría niños en
su casa. Telf. 63 39 30.

ALQUILO segundo
piso en Calle Serra.
Telf. 63 39 68, preferi-
blemente tardes.

Electricista profe-
sional BUSCA TRABA -

JO. Interesados, llamar
al 631141.

REGALAM dues
cussetes de raga petita
mesclades de Terrier,
ideals per companyia o
caça. Telf. 630090.

Vendo R-6 matrícula
PM-I. Pasada revisión
93. 100.000 pts. nego-
ciables. Telf. 632643.

SE VENDE LOCAL
apto para garage, al-
macén o vivienda. Su-
perficie:. 120 ó 240 m2.,
más 200 m2. huerto.
Telf. 630468.



Simarro nega haver afavorit certs treballadors en excedència

Conseller de la Funció Pública,
jutjat per pressumpta prevaricació

El fiscal en cap demana sis anys
d'inhabilitació per al conseller

solleric Joan Simarro.

Redacció

El conseller de la Fun-
dó Pública, el solleric Joan
Simarro, ha comparegut
aquesta setmana davant el
Tribunal Superior de Justi-
cia de les Balears per ser
jutjat per pressumpta pre-
varicació, juntament amb
el secretari general tècnic i
el director general de per-
sonal del seu departament.
L'acusació contra Simarro
l'exerceix el fiscal en cap,
Antonio de Vicente, i
l'advocat del sindicat Co-
missions Obreres.

Funcionarització

Els fets que donaren
lloc a l'acusació es prodUi-
ren entre 1989 i 1991, quan
la Conselleria de la Funció
Pública inicia el procés
administratiu per nomenar
funcionaris de carrera a
l'esposa del conseller
d'Agricultura, Pere J. Mo-

rey, i al marit d'una direc-
tora general de la conselle-
na d'Economia i Hisenda,
que figuraven corn a per-
sonal laboral en exceden-
cia. Segons els acusadors,
la situació laboral
d'aquests treballadors no
els permetia accedir a la
condició de funcionaris.

Sima rro ho nega

Joan Simarro nega les
acusacions d'haver afavorit
a ningú en especial i decla-
ra que la inclusió del per-
sonal laboral en excedèn-
cia en el procés de fundo-
narització es va fer amb el
consentiment de tots els
sindicats.

El proces s'ha celebrat
aquesta setmana i s'està a
l'espera de les conslu-
sions. El fiscal demana sis
anys i un dia d'inhabilitació
pels acusats i, endemés,
presó per a un d'ells per
falsificació de documents.

EXPOSICION
DE

PINTURA
PAISAJES

Y MARINAS

Francisco Maza Fernández

,,-x•kwF
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tribunals Urbanisme

En presència de la majoria de bat-
les de la Part Forana, es celebra a la
sala d'actes de la Conselleria de Cultu-
ra, Educació i Esports l'acte protocola-
ri de signatura dels convenis emparats
pel Pla de Millorament d Façanes per
a l'any 1992. La Consel*a Maria An-
túnia Munar aprofità l'avinentesa per

Signat el Pla de Millorament
de Façanes per a l'any 1992

Hi assistiren els bailes de Sóller i de Fornalutx

La Consellera de Cultura, Maria Antònia Munar, acompanyada
del Director general de Cultura, Jaume Martorell, presidiren
l'acte protocolari, al que assistiren els batles de Sóller i de

Fomalutx.

fer un balanç dels quatre anys de vi-
gència d'aquest Pla, que té corn a ob-
jectiu la millora del paisatge urbà, de
l'aspecte extern de les nostres viles i
la contribució a la conservació del pa-
trimoni artistic, amb la promoció i l'im-
puls de l'adequat tractament de les fa-
canes.

Comunicacions

El col.lectiu d'usuaris del tren i
tramvia via de Sóller ha presentat re-
curs contra les noves tarifes propo-
sades per la companyia concessiona-
ria, aprovades provisionalment per la

Fonts de l'Associació han
manifestat que tan bon punt
la companyia justifiqui els
increments dels costs i el
compliment de la normativa
vigent, retirara el seu recurs.
Considera que l'estudi eco-
nomic  presentat per l'empre-
sa "no tenia ni cap ni peus" i
que per això s'ha vist obliga-
da a demanar els infor- Horaris
mes correctament fonamen-
tats.	 Segons el

Comissió de Preus amb la condició
que l'empresa presenti dins el primer
semestre del 1992 el seu balanç audi-
tat. L'associació demana també la se-
va suspensió.

col.lectiu d'usuaris segueix
amb les seves gestions cara
al restabliment del servei de
les 9 del vespre dels diu-
menges i festius i al reforça-
ment permanent de l'horari
en hores pròximes a les
18,30 hores, tant per la má-
xima demanda existent corn
pel -perill que les aglomera-
cions de viatgers - en oca-
sions ocupant les platafor-
mes exteriors dels vagons -
poden suposar per a la segu-
retat i la comoditat de les

portaveu, "el persones".

P.P.

Per tal d'aconseguir-ho,
la Conselleria posa en mar-
xa aquest sistema de con-
venis amb els Ajuntaments,
segons els quals un terç
del cost de les obres de
restauració de les façanes
són financiades per la Con-
selleria, l'altre terç per
l'Ajuntament i el darrer terç
pels particulars que ho
sol.licitin.

Actuacions futures

Amb l'experiència acu-
mulada després de quatre
anys de vigencia del Pla de
Millorament, Maria Antònia
Munar anuncia l'ampliació
dels seus objectius i dona a
conèixer el programa d'ac-
tuacions cara al futur, que
es resumeixen en les as-
pectes següents:

• Creació d'una xarxa
de Tècnics de Patrimoni a
cada Ajuntament,	 que
s'encarregarà de la vigilan-
cia i preservació de tots els
elements arqueològics, et-
nològics, arquitectònics i
documentals del municipi i
actuara corn a assessor de
la 	comissió	 municipal
d'obres i urbanisme.

• Aprovació d'una Hei
per tal d'eliminar el traçat
electric i tele fònic de les fa-
canes de les vi vendes.

• Protecció i conser
vació dels edificis afectats
pel mal de la pedra, a

bert de la Universitat de
Oviedo.

Restauració d'inte-
riors, que és un efecte de-
rivat de la pròpia restaura-
ció de les façanes.

Problemàtica pròpia

En acabar l'acte, la
Consellera mantengué un

de Sóller i de Fomalutx
aprofitaren per comentar la
presència d'una empresa
distribuidora d'energia
eléctrica distinta de GESA,
i de la problemática pròpia
que aquest fet suscita als
municipis respectius.

El bathe de Sóller, Joan
Arbona, • insistí en la ne-
cessitat d'ampliar la dota-

L'Associació d'Usuaris impugna les
noves tarife del Ferrocarril

Redacció	 Taulons d'a nuncis

D'altra banda, la Direcció
Territorial del Ministeri de
Transports ha comunicat a
l'Associació d'Usuaris haver
transmès a la companyia del
Ferrocarril la seva conformitat
a la petició d'instal.lar un tau-
lb d'anuncis a les estacions
de Palma i de Sóller.

partir 	d'un 	estudi elaborat diàleg amb tots els batles ció pressupostària per po-
pels	 professors Modesto assistents. En aquest inter- der atendre les nombroses
Montoto i Rosa Maria Es- canvi d'opinions, els batles sol.licituds dels particulars.

Le complace en invitarle

a la exposición de pintura

que se celebrará en el

CENTRO CULTURAL
DE "CAN DULCE"

(Calle Gran vía, 15 — SOLLER)
los días 9, 10 y 11 de Mayo

de 1992.

INAUGURACION:

Día 9 de Mayo, a las 17 horas.

Horas de visita:
A partir de las 10 de la mañana

(Todo el día).BARCAS EN CALA FIGUERA (SANTANYI)1992—




