
L'empresa constructora ha comprovat que els fonaments
no són suficients per aguantar el pes de més pisos

mitjançant diferents forats al sòl.

G.M.

Les obres de construc-
ció de quatre noves aules
a l'Institut de BUP Gui-
llem Colom no es poden
dur a terme degut a la es-
cassa qualitat dels fona-
ments de l'edifici, segons
han manifestat a la direcció
del centre els responsa-.
bles de l'empresa cons-
tructora després de corn-
provar l'estat de la base de
l'edificació.

Els fonaments, diuen,
no resistirien la ubicació
d'una planta més i, molt
manco, de les dues que
estavan previstes sobre la
ja existent.

De moment queda pa-
ralitzada tota expectativa
de veure ampliat el centre
escolar de BUP.

Reunió amb Crespi

La direcció del centre,
encapçalada per Fernan-

do Mougan, va mantenir
dimarts una reunió amb el
Director Provincial del Mi-
nisteri d'Educació Andreu
Crespi, en el transcurs de
la qual va anunciar que la
quantitat consignada per a
l'institut de Sóller es gasta-
rla a Sóller, possiblement
amb l'inici de la construc-
ció d'un tercer edifici. Això
no obstant Mougan no es
sent gens beneficiat amb
aquesta decisió.

Manca d'espai

Si les obres per a la
construcció de la segona
planta haguessin comen-
çat, el centre , escolar en
patina les conseqüències •
perquè les cinc aules exis-
tents no podrien utilitzar-se •
almanco durant el temps
que durassin les obres.  Tot
i poder ara utilitzar-les l'es-
pai existent a l'Institut es
insuficient pels 486 alum-
nes i els 45 professors dels
centres de BUP i FP. .

Ahir es va servir el primer dinar

Solucionats els problemes
de menjador d'Es Puig

P.P.

Aquesta mateixa setmana
ha quedat definitivament re-
solt el problema del menjador
escolar del col.legi Es Puig,
que sorgi quan, a final de
curs, l'Associació de Pares es
nega a seguir firmant els
contractes laborals amb el
personal que cobria aquest
servei. Ha estat precisament
el personal de menjador qui
ha proporcionat la solució,
constituir una Societat
tada que, aquest dimecres,
ha signat un contracte per un
any -prorrogable a altres
dos- amb la Direcció Provin-
cial del Ministeri d'Educació i
Ciencia.

Per al finançament del
menjador, a més de les quo-

tes deis alumnes que queden
a dinar, es comptarà amb les
subvencions procedents del
Ministeri, que seran canalit-
zades cap a la Societat  Limi-
tada a través de la direcció
del centre. La Societat es farà
càrrec de la distribució del di-
ner, tant per satisfer els seus
propis salaris corn per adqui-
rir els aliments i pagar els
mestres que cobriran la vigi-
lancia el temps del dinar.

La vigilancia correrá a ca-
rteo d'un total d'onze mestres
d'Es Puig, que faran torns a
raó de tres professors diaris,
més altres dos de suport

El funcionament global del
servei sera supervisat per  una
Junta sorgida del Consell Es-
colar, a la qual estaran repre-
sentats pares, alumnes, pro-
fessors i direcció.

Trenta-cinc inscrits a la cursa mes polémica de la temporada.

Josep-L. Angel guanyador
al Puig Major

Joan

Josep-L. Angel s'impo-
sa per quarta vegada a /a Pu-
jada al Puig Major, que
inexplicablement fou organit-
zada per la Penya Motorista
Mallorca, quan els seus or-
ganitzadors habituals, el Mo-
to Club Media Milla, no ha-
vien renunciat a celebrar-la,
només l'havien ajornada, per
diferents motius.

Trenta-cinc motos inscri-
tes i el recorregut abarrotat
de públic, ansiós de proves
d'aquesta categoria.

Francesc Ferró, el popu-
lar mecànic de Motos Sóller,
s'imposa clarament dins el
Grup B, mentres el solleric
Xim Raja es classificava el
cinquè dins la cilindrada mes
petita.

Amplia informació a
planes esportives!

Els foname„Prien
una segona planta

Les obres d'ampliació
de l'edifici de BUP

no es poden fer
De moment no s'ampliaran les instal.la-

cions escolars del Racó d'en Vives tal i corn
estava previst per un defecte en la cons-
trucció dels fonaments del nou edifici de
BUP. Els responsables de la constructora
que havia d'edificar una segona planta so-
bre les quatre aulas ja existents ha compro-
vat que els fonaments no són prou sufi-
cients per resistir més pisos i s'ha negat a
realitzar l'obra. Un any més les instal.lacions
escolars no tornen a ser suficients per l'alt
nombre d'alumnes matriculats als centres
d'FP i BUP.

L'Ajuntament preocupat per
l'alga assassina

J.C.

A través de la regiduria
de Medi Ambient, de la
que n'es responsable el
regidor Bartomeu Darder,
s'ha sol.licitat a la Direcció
General de Medí Ambient i
a la Conselhála d'ktricul-
tura Pesda que es realitzi
un estudi per conèixer al-

gun tipus d'aquesta alga
a les nostres platges . ,

Per tal que aquest es-
tudi es dugui a terme,
l'Ajuntament ha ofert ajut
humà a rnOs es tendrán
converses amb els direc-
tius del Museu Balear de
Ciències Naturals per tal
de que es•: .:donin el seu
suport cierdffic amb el te-
ma.

Política

Joan Simarro ja no és I
conseller de

la Funció Pública

El president de la Co-
munitat Autònoma, Ga-
briel Carlellas, ha ac-
ceptat la dimissió presen-
tada pel fins ara conseller
de /a Fundió Pública, el
solleric Joan Simarro. El
seu substitut es el secre-
tan general del Partit Po-
pular, Jesús Berastain,
que simultanejara els dos
càrrecs.

Redacció ganitzar una nova conse -
llera de la Funció Pública,
que es la cartera que ha
ocupat fins aquesta set-
mana.

Arran de la seva jubi-
lació, l'any passat, Simarro
havia manifestat al presi-
dent Cafiellas el seu desig
de retirar-se definitivament
de la política; una decisSió
que ha estat acceptada
aprofitant el conflicte
UM-PP.	 o

Solleric
e

Nou anys
Joan Simarro Marquès

Simarro ha format part va néixer a Sóller l'any
del govern autònom des 1927, es enginyer agrò-
de la primera legislatura, nom i ocupa diversos cà-
l'any 1983, al llarg de la rrecs dins l'administració
qual ocupa la conselleria pública abans d'inte-
d'Agricultura i Pesca. A grar-se al partit demòcrata
partir del 1987 rebé l'en- popular, -des d'on passa al
cal-reo del president d'or- PP.

'AME ' 11111•11"

Per reforçar la presència
policial a Plaça

La Policia Local retorna
a l'Ajuntament

Redacció

A punt de tancar l'edició
d'aquesta setmana ens arriba
la noticia que la Policia Local
serà traslladada de bell nou a
la seva antiga seu de la planta
baixa de l'Ajuntament.

Aquesta resolució ha estat
adoptada per l'equip gover-
nant a la vista de les nombro-
ses queixes rebudes a l'Ajun-
tament per manca de presen-
cia policial al mig de la Placa
Constitució i als carrers dels
voltants.

Així mateix, a causa de la
proliferació de vehicles mal
estacionats i la manca de
control en aquesta zona des

MediAmbient

del moment que la policia es
trasllada a l'antic local del Jut-
jat Comarcal.

Els canvis

Aquest desplaçament
obligara a traslladar de bell
nou l'Assistent Social a les
dependencies de la part alta
de les Cases de la Vila, per tal
de fer lloc ala Policia Local.

L'equip de govern s'ha
apressat a indicar que aques-
ta mesura no va dirigida
contra l'organització de l'ante-
rior equip municipal que en-
capçalava Joan Arbona, si-
nó que es tracta, simplement,
de millorar el servei dels ciu-
tadans.
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Associació de mestresses de casa ¡defensa del
consumidor "Nuredduna"

C/. Batach (Ses Escopalies) Tel:
631833 Horari: Entre setmana a partir de
les 20.30, els dissabtes a partir de les
17,00 h.

Ara fa un any, l'abril de 1991, es va
crear aquí a Sóller l'Associació de mes-
tresses de casa "Nuredduna". surt d'un
grup d'amigues que veuen que a Sóller
hi ha una manca d'activitats destinades a
l'oci de la dona. Decideixen muntar una
junta per posar tots els seus objectius en
marxa, on reben el recolcament de la de-
!egació de l'Associació de Palma.

Els seus objectius general. van en-

caminats cap a la defensa, enriquiment
cultural i l'ajuda a problemes concrets de
la dona i del seu entorn.

Igualment les seves activitats són
duites a terme per les sacies, les quals
fan des de carroses per Sa Fira, taronja-
des, cursets de ball de saló, gimnástica,
manualitats, excursions, etc, tot i que
l'entrada als marits no está prohibida.

Si vos voleu fer sócies no trobareu
cap tipus de dificultat alhora d'entrar a
formar part de l'Associació. Podeu infor-
mar-vos en mes deteniment entre set-
mana als telèfons 630984 o al 631833.       

Dret a veu Veu de Sóller / 2 d'octubre del 1992

Davant les informacions i noticies que s'han
fet públiques sobre la ubicació d'un nou centre
penitencian a l'Illa de Mallorca, amb les caracte-
rístiques d'una macropresó, que segons el model
exposat el dia 9 d'abril de 1992 pel Ministre de
Justicia Tomás de la Quadra Salcedro estaria
dissenyat pràcticament com a una ciutat inde-

Contra la macropresó de Mallorca
pendent, dominada per una torre de control de
70 metres d'altura, dividida en 14 mòduls amb
una capacitat total acostada als 1000 reclusos, i
amb una superficie construida d'unes 50 Ha,
consideram corn a molt negativa la construcció a
Mallorca d'aquest centre, a qualsevol que sigui el
punt que es fad.

Els temps han canviat

Si que es vera que els temps han canviat. Els joves
festejadors ja no són el mateix ni d'aprop fer-s'hi! Re-
cord molt be quan, fa uns 15 anys, quan les parelles es
trobaven després d'acabar la feina per anar-se'n a fes-
tejar. Anaven a fer una volteta i després de la "prome-
nade" i qualque grapada, es dirigien de cap a casa
d'ella i a compixar el portal ala sogra s'ha dit.

"Nin, -deia ella-, no me toquis així que em fas mal i
ma mare ens pot veure". "Mal me toc un Ilamp, -deia
ell-, mal li tocas un I lamp a sa vella, sempre estam
igual".

La conversació no canviava mai i sols les coses
eren diferents quan havien demanat entrada i ja po-
dien grapejar per davall del tapament de la camilla; i
quan la pel.lícula acabava, cada un a casa seva i fins
demà.

Els que estavem aseguts a la Placa coneixíem
quan havia acabat la tele ja que veiem passar als que
nosaltres deiem: Els festejadors.

Ara, ni parlar-ne; ja no festegen o, al manco, ho fan
de manera distinta i sense tanta parsimònia corn
abans.

SEMBLA MENTIDA

• El que la nit s'estira.
• L'abundància de cases en venda.
• Lo bo que es acabar la feina el divendres al mig

dia.
• L'emprenyo d'haver de treballar els dissabtes.
• Que mai m'haguera pensat tenir una gran ami-

ga que no conec de res.
• Que s'apropin mals moments: fred, mosques,

rates etc.
• Que la independencia del Port de Sóller sigui

una gran maniobra.
• Que així veurem quí són els que s'empadronen

allà o no.
• Que les bregues entre els veinats siguin una

moda tan antiga.
• Que mals d'altres rialles són.
• Que a les 7 de l'horabaixa ja faci fosca negra.
• Que aquesta fosca negra sigui un bon asumpte

pels anemorats de cantonada.
• Que ningú sapi corn es diu allò que fa riure i a

vegades...

La seva ubicació a la
nostra comarca tendria uns
forts efectes desarticuladors
sobre l'economia agraria, en
afectar de forma molt impor-
tant la zona del vinyet, i re-
duir de manera considerable
la superficie de vinya inte-
grada dins la Denominació
d'Origen "Binissalem", preci-
sament ara quan s'ha acon-
seguit la seva concessió,
després de molts d'anys
d'esforços. D'aquesta mane-
ra un sector agrícola amb
possibilitats —el vitícola— es
veuria greument afectat.

El reconeixement
d'aquesta comarca vitícola
de part de la Comunitat Eu-
ropea, i tots els esforços
duits a terme per a la seva
consolidació, ara serien de-
saprofitats.

Els pobles de la nostra
comarca no estan en condi-
cions de suportar els impac-

tes socials (demogràfics, de
convivencia, seguretat ciu-
datana, etc.) que es produi-
rien, transformant d'una ma-
nera negativa el teixit social i
la qualitat de vida acon-
seguida als pobles.

Les conseqüències de
carácter econòmic repercuti-
ran sobre una zona que no
ha estat beneficiada direc-
tament pel negoci turístic,
que amb la crisi industrial,
comercial i agraria, té plante-
jades dificultats importants.

No es tracta tan sols del
conjunt de petits propietaris
expropiats —molts deis quals
tenen en aquestes terres la
font principal d'ingressos—,
sino de les conseqüències
generals sobre el conjunt
de l'economia: pèrdua de
valor dels terrenys, desacti-
vació comercial, etc. Sense
dubte la Macropresó no
creará cap casta de riquesa

per a la gent de la nostra
comarca i de Mallorca en
general, en tot cas la des-
truirá.

Volem constatar també
la manca d'infraestructures i
de recursos que Pateixen els
pobles de Mallorca, produc-
te de les insuficiencies de la
inversió pública i que fan
impossible l'absorció d'un
impacte tan traumàtic: la
inexistencia d'un abastiment
d'aigua potable garantit; a
vegades de xarxa de clave-
gueram; de depurdora; les
males condicions de les ca-
rreteres, camins i vies públi-
ques; la insuficiencia de vigi-
lancia policial, etc.

També hem de conside-
rar els impactes medioam-
bientals que provocarla
aquest macroassentament
urbà a la nostra ruralia (a una
zona ja prou castigada per
l'autopista). El territori i el pi-

satge constitueix el bé més
preciat de la nostra illa, i
—sense dubte— el recurs ba-
sic per al nostre futur. .La
macropresó sacrificaria irre-
versiblement el paisatge,
l'entorn i el medi natural.

Per últim aquesta cas-
ta de macropresons mas-
sificades, obeeix tan sols
a criteris d'estalvi econò-
mic, no respon a cap de
les necessitats existents
a Mallorca, i es contradiu
amb els objectius de la
reinserció social esta-
blerts a la Llei General
Penitenciaria.

Agost de 1992

Coordinadora Local de
Santa Maria del Carni
contra la Macropresó de
Mallorca

(Signen 21 entitats)

Molta Palla i Poc Besse,
Es Pagès

El moviment associatiu a Sóller (12)

O n

Sorteig d'ahir dijous,

dia 1 d'octubre

o
Dijous, 1 octubre 	 64.127

Dimecres, 30 octubre 90.875

Dimarts, 29 octubre ...I4.398

Dilluns, 28 octubre 	 08.697

Divendres, 25 oct 	 77.196
(Serie 073)

EL TEMPS
Estació de Sa Vinyassa

Possibilitats de
canvi en el

temps

Joan Puigserver

TEMPERATURES

Max. 30,0° dia 26
Min. 12,4° dia 29

Pluja 2,7 litres dia 26

A pesar del pas de perturbacions per les nos-
tres illes aquestes ens deixen de moment molt poca
pluja a Sóller, sols 2,7 litres dia 26 acompanyats de
fang.

Les temperatures han seguit dins la mateixa tó-
nica d'aquest mes, on màximes no molt caloroses i
minimes bastant agradables, excepte el dia 26 que
registrarem les temperatures mes alta d'aquest mes
en 3C1

Pel que fa al pronòstic sembla que hi ha sinto-
mes de canvi, per aquest cap de setmana s'espera
una devallada general de temperatures amb possi-
bilitats de ruixats dispersos degut a un possible
embussament d'aire fred a les capes altes de l'at-
mósfera.

La setmana

Santoral
Avui, divendres, dia

2, L'Angel de la Guarda
Demà, dissabte, 3,

Santa Anna Garcia
Diumenge, 4, Sant

Frances d'Assís
Dilluns, 5, Sant Plàcid
Dimarts, 6, Sant Prim
Dimecres, 7, La Vene-

rable antiga del Pas
Dijous, 8, El servent

de Déu Benet Larrás

Costumari

L'octubre que just
iniciam Os el més més
trist de l'any. Durant el
seu curs no hi ha cap
testa assenyalada ni cap
dia excepcional i remar-
cable.

Són	 protagonistes
d'aquest mes: la pluja, el
vent i la Iluna. Pugnen
entre sí per a ser prota-
gonistes.

Es diu que la Iluna
d'octubre Os la millor per
tallar la fusta, per tal que
no es corqui. La llenya
tallada en Iluna nova es-
petega molt, es crema
aviat i fa poca escalfor; la
tallada en Iluna vella, tot
el contrari.

Noces Massanet-Sastre
El passat 22 dágost súniren en matrimoni a l'Església de

Sant Pere i Sant Pau d'Algaida, la jove parella formada per
en Gabriel Massanet i na Cati Sastre.

La cerimònia nupcial va ser digne de tot elogi per a tots
els presents, tant per l'engalanament del temple, corn pel
contingut de la missa, amb l'actuació d'una sopra amiga de
la familia que s'havia desplaçat des d'Anglaterra.

Acabada la missa, la jove parella, oferí als seus familiars i
amics, una jornada de bulla i fasta.

Enhorabona!

4 20 22
31 37 47
C.21/R.0
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Quin un,
en
Quino!

La profesionalidad bien entendida
Apreciado Señor Casasnovas

Le agradecería publicase, siempre que
no encuentre inconvenientes, la presente
carta en el periódico que Usted dirige.

He tenido la ocasión de visitar Sóller y
su Port, debido a unas encuestas, y ha sido
tan agradable para mi que quiero exteriori-
zar al público mi apreciación personal. Lás-
tima que hayan sido solo 2 días y no haber
tenido ocasión de poder ver más estable-
cimientos. -

He visitado este futuro 5 estrellas de
CAN'Al y el Hotel MAR BELL, del Port.
Dos niveles diferentes con un denominador
común:

La profesionalida bien entendida.
De acuerdo con las características par-

ticulares de cada establecimiento.
Me explico:
1.- En Mar Bell, por la paella conjunta

del jueves, la excursión semanal a pie del
personal directivo con los clientes, que he
comprobado vicnula hasta el punto de con-
vertirse los clientes en amigos de la casa.
Por las encuestas veo que la mayoría de
sus clientes compran sus vacaciones por
recomendación de sus amigos. Esto en
plena crisis del 92...

2.- En Can'Ai, me llama poderosamente
la atención el que una persona joven lleve
ya 13 años con una idea Muy clara en un
concepto turístico Rural de categoría, (que
visto de dentro denominaría de ingeniería

-arquitectónica y medio ambiental, de reali-
zarse en su totalidad).

Opino que el Sr. Morell está sobre el
18% ya sobre su desarrollo turístico. El em-
pezó en los 80. Quizás para el año 2000, 20
años más tarde sea claro a la gran mayoría
que no entienda aún su concepto, su plan-
teamiento de 1980. Que lástima el no haber
construido, el imperio turístico Balear a lo
Can'Ai, en lugar del deprisa, deprisa.

3.- El buen marketing de imagen y con
imaginación de la Asociación Hotelera de
Sóller y su Port, por su saber bien vender lo
bueno que si tiene el valle de Sóller, a tra-
vés de excursiones a pie y su programa.

Gracias y hasta pronto.
Juan Moll Ferrer
Becado por el Fondo Social Europeo pa-

ra el estudio de alternativas turísticas. AL-
TUR.

4 de octubre, Dia Mundial de los Animales

El día 4 de octubre, se
celebra en el mundo entero,
San Francisco de Asís, Pa-
trón de los Animales.

En esta fecha tan seña-

lada, reflexionemos como
tratamos a nuestros anima-
les domésticos. PERROS Y
GATOS SE MERECEN ME-
JOR.

BASTA ya con la "VIDA
DE PERRO" que demasia-
dos pobres animales tienen
en Sóller y alrededores, en:-
cadenados a un bidón metá-
lico hasta la muerte.

BASTA ya con abando-
nar gatitos pequeños en los
torrentes o cerca de los con-
tenedores de basuras.

SEAMOS CIVILIZADOS
Y TRATEMOS A NUESTROS
ANIMALES COMO SE DE-

BE.
Nadie tiene obligación de

tener perros ni gatos. Pero si
lo adquirimos, tratémoslos
como es debido.

Si por alguna razón no
es posible que el perro viva
DENTRO de la casa, lo de
menos es que tenga una
casita decente, si es posible
de madera, o al menos con
suelo de madera. Y concé-
dale al gato un pequeño rin-
cón caliente.

Tambien en Sóller los in-
viernos son largos, fríos y
húmedos.

En abril último se aprobó

en el Parlament Balear la
Ley de Protección de los
Animales, permitiendo a los
Ayuntamientos aplicar las
saciones en los casos de no
cumplimiento.

POR EL TRATO QUE SE
DE A LOS ANIMALES SE
CONOCE EL GRADO DE
EDUCACION E INTELIGEN-
CIA DE UN PUEBLO.

Y recuerden, en caso de
problemas, siempre se pue-
de acudir a la Sociedad Pro-
tectora de Animales en Pal-
ma. Telf. . 24.18.86.

Jenny Delegada S.P.A.
Sóller.

"La excursión semanal a pié vincula al turista con el hotel, hasta el punto de
convertirse en amigo de la casa.

Veu dellector
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Quin un, en Quino!
Només na Mafalda

bastaria per ocupar pò-
dium-còmic.

Però, les seves vinyetes
quasi mudes són molt més.

Quin un, en Quino!
Sap expressar • amb

senzilles imatges i curtíssim
guió totes les quotidianei-
tats i próblematiques de la
moderna vida diaria.

Quin un, en Quino!
Qualsevol s'identifica i

troba denúncia en els seus
temes estrella: el matrimoni,
la sanitat, l'empresa, la polí-
tica, la circulació, les obres
públiques, l'escola, l'eco-
nomia, la guerra, la conta-

rninació... i , sobretot LA
BUROCRACIA.

Quin un, en Quino!
Sap fer-nos riure amb

les nostres pròpies miseries
i debilitats. Sap fer-nos
reflexionar .amb les evi-
dencies del nostres pe-
cats amagats. Sap denun-
ciar la grisor i fer-la enver-
gonyir.

Quin un, en Quino!
Editorial Lumen ha edi-

tat un bon grapat de volums
recollint els seus coverbos:
"Gente en su sitio", "Si...ca-
riño", 'Bien, gracias. Y us-
ted?"...

Quin un, en Quino!
Riure per a no plorar!

Ca NostraREFLEXIONS D'UN EXBATLit	 °
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A tots els sollerics 1 en especial
als treballadors municipals:

La reflexió que seguidament
vull exterioritzar mitjançant
aquestes pagines ve donada a
conseqüència de les actuacions
del senyor Secretari de la Cor-
poració, Municipal envers uns
certs assumptes de caire estric-
tament polític en els quals la
seva intervenció ha esdevingut,
al meu parer, fora de Iloc. Penó,
abans de tot, vull deixar ben
ciar que consider totalment lícit
i signe del més pur talant de-
mocratic el fet que un funcionari
o treballador de l'ajuntament o
de qualsevol altra institució
pública pugui tenir i manifestar
obertament les seves creencies
o afiliacions polítiques. Ara loé,
el que ja no em pareix correcte,
i fins i tot trob immoral, es que
el funcionan o treballador faci
ús públic de la seva ideolo-
gia en actes en els quals la
seva presencia es únicament
conseqüència de les seves
obligacions laborals, i, a més,
en faci usos tendenciosos o
partidistes o simplement s'ex-
cedeixi en les seves obligacions
corn a treballador. Corn a
exemple, en podem extreure un
en el qual els assistents pogue-
ren comprovar el que he ref e-
renciat en les paraules ante-

riors. Em referesc, naturalment,
a l'acte de nomenament de Ma-
ria Mayol corn a filla il.lustre de
Sóller. Es tractava d'un acte to-
talment protocolari, i s'en feren
els parlaments i lectures que
pertoquen, i on sorgí totalment
fora de lloc, corn ja he esmen-
tat, el parlament del senyor
Secretan de la Corporació. Jo
entenc, i crec no esser l'únic,
que el Secretan está per donar
fe -de les decisions polítiques
preses pel consistori i dels ac-
tes administratius que l'ajunta-
ment elabora i resol. Així ho
mana la llei i aquesta ha de ser
la feina del Secretan de la Cor-
poració, i molt especialment en
casos de projecció pública corn
el que he esmentat. L'explica-
ció del procés seguit per l'ex-
pedient que el senyor Secretari
feu en la seva intervenció fou
incompleta, i no va donar comp-
te de l'origen de l'expedient. Va
ser d'evidència diáfana i amb
tota intenció el no anomenar
que el seu inici deriva de la pre-
sentació d'una moció signada
pel regidor en aquell moment
del PSM, Joan Miguel Castan-
yer Sastre, al qual vull felicitar
des d'aquest escrit per la sem-
blança biográfica que • feu de

Maria Mayol. De totes maneres
el fet important que vull denun-
ciar no es aquest últim sinó el
que em pareix més greu corn
es l'actuació parcial del funcio-
nan esmentat.

A l'encapçalament d'aquest
escrit he inclòs els treballadors
municipals. Això també ve arran
del parlament que feu el senyor
Secretari en el mateix acte. En
efecte, ell parla en nom de tots
els treballadors de la casa. I jo
em deman, quants de treballa-
dors han otorgat la seva repre-
sentació al senyor Secretan per
parlar en nom seu? Jo entenc
que l'únic representant del tre-
balladors de l'ajuntament es la
Junta de Personal, (que ha es-
tat elegida democràticament
per fer aquestes feines); i fora
d'això, cada treballador i cada
funcionan, inclòs el Secretan,
sols poden parlar per ells ma-
teixos •i representar-se a ells
mateixos. En tot cas, sols la fi-
gura del Bathe, corn a cap de
personal, en podria derivar una
representació formal.

La conseqüència que en vull
-treure de tot això, no es entrar
en polèmiques amb funcionaris,
ni treballadors, ni rés d'això.
Dei' me n'alliberi. De fet vull ex-

culpar el senyor Secretan de tot
el que he manifestat mes
amunt: en efecte, si el senyor
Secretan ho fa, es cerque el
seu cap de personal li deixa fer.
I per tant el que ha d'assumir
totes les culpes es el 'respon-
sable polític que ell té sobre. Dit
d'altra manera, la senyora bat-
lessa.

I per que la meya insistencia
en aquest terna? La raó és
molt simple: començam a
entreveure repeticions de si-
tuacions passades de record
desgraciat per a aquest ajun-
tament. El que no pot ocórrer
és que cada un dels perso-
natges que componen la vida
municipal no tenguin clar
quin es el seu paper i quina
la seva responsabilitat. No es
poden transmetre responsabili-
tats polítiques a funcionare. I si
es fa es cerque el càrrec supe ,

ra la capacitat de qui l'ostenta.
Ja per acabar només adver-

tir a tot el poble que potser a
l'ajuntament ja no tenim desset
regidors sinó devuit. Siguem-ne
conscients.

Joan Miguel Arbona Mas
Ex-Batle de &Pero&

PSM-Nacionalistes de Mallorca



En Tófol Pons, en Ribera, no presUrní mai ni de
narrador ni de poeta, ni tan sols de glosador. La
seva afecció a escriure vivències i sentiments ha
omplit molts fulls que avui són tresor de poble.

Aquesta setmana la nostra secció cultural li
dedica una pàgina, en la qual oferim un dels
darrers articles d'en Tófol, "El Civet de la tia

Reus" i una reproducció fotogrAfica d'un
quadre-cal.ligrama de Brus Bishop amb un dels
més sentits poemes que han sorgit de la seva

ploma. Sens dubte és el retrat d'una Anima
poética.

A aquesta finestra Ribera en seguiran d'altres.
Totes, sucoses. Ell sempre hi guaitarà satisfet
corn l'alba d'una sempre benvinguda paraula.
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El "civet" de la tia
Reus

La tia Tonina Reus tenia molts de caires bons que
molts dels seus no sabien. Un d'ells era el meu favorit.
Tenia el do de fer el cónilI amb "civet" més bo de Sóller i
els seus "environs". Allò era glòria pura!

Quan posava la greixonera al foc amb el conill ja co-
mençava a posar-hi els cinc sentits per fer la meravella.
No volia ningú al seu costat que I' estorbás, ni veinada
que li anás per aclarir fil amb xafarderies. No es que ess-
tás gelosa dels seus sebres,  però amb el "civet no anava
de berbes quan es posava a fer-ne una volta o dues al
mes. Ella engreixava els conills i duia el "calaportal" de
matar-los i fer-los donar la sang,. que tot d'una salava i hi
posava dues fues de llorer.

Es clar que la tia Tonina tenia un avantatge que mol-
tes dones dels seu temps i que havien estat a França no
tenien. La tia Reus havia viscut molts anys a Cursen, dins
el Migdia francés, i allà al Languedoc saben de que van
en això del "civet" i el saben trempar aixi com toca. Per
començar ja enviava el seu home, el conco Joan "Pipeta'',
a l'hort tot lo dia i Ii deia que no tomes fins horabaixa fosc.
Ja el dia abans Ii adergava un bon cistell de queviures,
perquè l'home s'omplis el gavatx, i la botelleta de vi per-
què es banyàs els morros entre roec roec. A l'hort del
concb no hi faltava res del que tenia. Es a dir, la botella
de Pernond Fils, el palo Túnel i la botella d'herbes segues
que ell, sempre amb molta cura, feia cada any aprofitant
les herbes de la garriga que tenien brots trendres dins el
mes de maig.

Cada vegada que la tia Tonina feia el conill "civet", el
conco agafaba mitja espardenya. I la tia ho sabia. Així es
que ella deia "tampí" jo ja he fet la meva, i ell deia "budiú" i
jo també. El conco jo no el vaig veure mai gat, però es ver
que qualque horabaixa ugan s'aturava per dir-nos adéu el
vaig verure més d'una vegada amb el nas vermell com
una roella. nas gros i pelut que sobreeixia per damunt
uns mostatxos grisos i gargolats a les puntes que ell de
tant en tant retocaba d'eima i tot distret del que feia. Jo ja
sabia que el dia que el conco feia la torniola per l'hort, al
dia següent hi havia conill amb "civet" a ca la tia Tonina, 1
jo amb una excusa o altra tirava a tocar mareta a ca seva
fent emblavings i birimboies per veure si em convidava.
Però ara veig que la tia Tonina em veia venir d'una hora
enfora perquè em mirava d'esquitIlebit i em demanava
avui que hi ha res denou—, esperant el converbo que jo
contaria i que ella sabia que era una mentida com un pia-
no de concert.

Tot aquest batiburrell era, com podeu endevinar, per
arribat a la tallada de conillet que ella em pogués oferir. I
jo, banaula, endoiava amunt i avail esperant que la tia es-
tirás un plat de l'escudeller i posas la greixonera al foc de
gas, que des del dia abans ja cantava dins la cuina alit)
de "mengem, mengem que per dos es massa".

Jo havia acabat els coverbos i el contar mentides, pe-
lb el conco era a l'hort de bon mati i era segur que hi ha-
via "civet" a ca la tia. El dia que vaig fer la meva ja brus-
quejava de prest. Els carrers, entre petjades de bísties i
rodolar de carros, tots eren un fangar Ilarotat que sanglo-
tava. Tot alb m'anava corn l'anell al dit i jo ja sabia clue
havia de fer.

165 quan vaig sortir d'escola de la Caritat ja tenia la
idea congriaad dins el meu cervellet i la qüestió era- arri-
bar a la tia Reus amb una veritat que no em pogués re-
butjar. Ara m'adon del maquiavelisme que hi va haver
dins el meu capet quan tothom, aleshores, pecava d'anar
amb bona fe i quasi tothcim confiava amb el veinat i amb
el germà proisme. I això que a ca meva no m'havien en-
senyat res dolent, sine) tot el contrari.

I vet aquí el succéit. Dins l'entrada de ca la mestra
Mas i adosat a la branca de l'arc, hi havia un rellotge de
caixa preciós que va esser el blanc de la meva dolentia. A
grapades de fang l'hi vaig deixar corn un Uátzer.

La mestra i les nines aviat foren baix de l'entrada i na
Coca em va agafar, que era el que jo volia. Podeu pensar
l'estamperi que s'armà després d'haver estat aglapit. Va
comparèixer la tia Francisca porriola quan de ca seva va
sentir el "rebeuveig" a ca sa mestra Mas.

Quan em va veure plorós de por i amb els dos sorells
que em penjaven del nas, es trague el davantal i cányom
amb una grapada i, foc a les sabates, va anar a cercar la
tia Reus perquè em tragues d'aquell enreviscat.

La tia aviat va esser allà. Sense demanar que havia
passat i amb dues punyetes afrancesades m'estirà del
braç i em va dur a ca seva.

Mentre em rentava la cara digué.
—Refosca nin, si ara tenguessim dues talladetes de

conill amb, "civet". Que hi caurien de be! Però avui tenc
madó Maca tot el dia. Emblanquina els cuartos i he enviat
el conco a l'hort perquè no em faci nosa.

I jo que em pensava que el conco era a l'hort perquè
la tia feia el "civet". la vaiq haver caciada!



riefiéxions
d'un artista

Pep Girbent

1-‘escador de canya

(Dedicat al meu conco en Martí, amb qui
tantes hores he pescat, de fet i de paraula)

Les ufanes de Gabelli

J. Vallcaneras Vicens
	 apareixen les Ufanes._

Fonts ufanes de Gabellí,
miracle de la natura...
Aigua neta, aigua pura.
D'on véns? Qué cerques aquí?

Atapits boscos d'alzines
dins comellars  i pujols,
on canten els rossinyols
i arriben les aus marines.

Está sec tot el terreny,
pots passar per onsevulla,
está tot folrat de fulla,
tot es blanquer o call vermell.

Tranquil.les cabres lovelIes
pasturen ja ben de jorn.
La soledat de l'entorn
fa brillar més les estrelles.

Ha arribat la primavera
plena de flors i verdesca,
fins i tot l'áigua es més fresca
assolint una quimera.

El sol besa en ses ardors
les nevades del Tomir
i sense veure-ho venir
esclaten els brolladors...

El que eren Terres Secanes
es converteix en torrent,
d'onsevulla vengui el vent

Un renou de Torrentada
es sent per tot eix indret.
Un misteri? Un secret?
L'aigua es neta, l'aigua es clara.

Peguen bots i singlotegen,
caudaloses van jugant.
Desenfeinats van mirant,
penó de mirar es maregen.

Hi ha fonts de totes mides,
formen síquies i torrents,
per avall es van perdent
igual que es perden les vides.

El que era tan solitari
es torna cascada humana,
tos volen veure la Ufana,
tos voten un relicari.

I sense fer cas de res
segueix son pelegrinatge.
Ella acaba son viatge
ene) mar d'on procedeix.

Aquí la història ha acabat
de les nevades que un dia
guarniren la serrania
de tota aquesta contrada.

Fonts Ufanes de Gabellí,
miracle de lá natura,
aigua fresca, aigua pura.
D'on véns? Qué cerques aquí?

WIM

41.

GALERIA D'ART
Cl. Santa Bárbara, n9 2

Tel. 63 03 70
0710 SÓLLER (MALLORCA)

Exposició
d'olis

del pintor

MIGUEL RECHE
INNAUGURA.CIÓ
Demà dissabte a les 1930 hores

Horari
d'II a 13 h.

ide 17 a 20 h.
(dissabtes d'II a 13 hores)

SASNOVAS 

FRIGORIFICOS,

REFRIGERACION INDUSTRIAL, BOTELLEROS, VITRINAS,
ARMARIOS, CAFETERAS, COCINAS INDUSTRIALES, CAMARAS

FRIGORIFICAS, AIRE ACONDICIONADO, SERVICIO TECNICO
POST—VENTA, INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO

POR VENTANA, CONSOLAS Y POR CONDUCTO, Y
REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO EN VEHICULOS

Correr de Sa Mar, 153 - 07100 SOLLER.  Teléfono 630771

Calle Luna, 12• Sóller

FERRETERIA

REG,TRAOA

Embutidos Aguiló S.A.
CASA FUNDADA EN I 900	 N. I. F. A. 07002827

TEL. 1971) 630168
(de 8 a 12y de 2o 6 excepto sábados y días festivos)

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

	n•n••

PANADERIA y PASTELERIA

FRAU
huno, 7 - Teléfono 63 01 32

Sant Jaume, 7- Teléfono 63 12 86
FABRICA: Neta, 48 -Ca'n Tabolet - Tel. 63 06 51tÍ
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Se dice acerca del arte y su
entorno que no soplan buenos
tiempos.

Sin embargo, creo que en
este retroceso pueden obser-
varse matices positivos. Me re-
fiero a la operación de esclare-
cimiento y limpieza en el turbio
tinglado del arte, que esta invo-
lución puede llevar implícita y
podernos estar asistiendo al
regreso de unas aguas que al-
guna vez se salieron de su cau-
ce.

En lo referente al mundo de
la pintura y su entorno podemos
decir que ha empezado la es-
tampida de especuladores in-
sensibles que llegaron al mundo
del arte empujados por la posi-
bilidad de conseguir rápidos
beneficios por el afán de lucro,
además de un oportunismo po-
co edificante y, desde luego, en
absoluto guiados por su amor a
la pintura. Sería interesante que
siguieran su estela galeristas sin
formación interesados solamen-
te en su propio interés. A su
vez, en este viaje, podríamos
embarcar entendidos en arte
que de arte no tienen ni idea,
críticos sin criterio, snobs, y ge-
niecillos varios que engrande-
cen esta familia que han me-
drado durante años a la sombra
de este montaje que al final re-
sultó tener los pies de barro.

Qué nos queda? Creo, a mi
humilde modo de entender, que
el coleccionista privado que es
tal vezz el único punto de apoyo
realmente sólido de este tingla-
do, que fue eclipsado por la pro-
liferación de oportunistas diver-
sos y que ahora debe recuperar
su protagonismo.

En lo referente en la pintura
en sí misma, mi opinión es que
puede pasar por un proceso
con paralelismos al descrito an-
teriormente con el objetivo de
rescatar sólidos valores estric-
tamente pictóricos, y poder así,
ofrecerlos a este coleccionista
capaz de entusiasmarse con
aquel cuadro, con aquella pe-
queña pieza que le ha impresio-
nado por lo que es y cómo es,
hasta hacerle perder el sueño...
os aseguro que existen.

Autor: Jaume Oliver

• ..i sent també aquesta
nit, a la Ilunyania, el renou
confús de totes les músi-
ques dels bars i els hotels,
que m'arriben mesclades, i
una algaravia de crits i veus
indestriables, tot corn una
corda que em Higa encara a
la gent, amb la tranquil.litat
que dóna el saber que en
qualsevol moment pots tor-
nar si vols, pots estirar la
corda i pots tornar al trull i a
la mediocritat, al passat
podria dir-se'n (la solitud
sols té sentit si es voluntá-
ria, va dir a)gú).

Escolt i pens, en aquest
primer temps de l'espera. I
vigil amb atenció les bubo-
tes que dibuixen les aigües
fosques, reflexos de Ilums
Ilunyanes, del cor xapat,
aquesta nit, de la I luna entre
el lieu onatge i la correntia.
Assegut sobre el darrer dic
desert del port, no compta
el témps ara, o compta a
penes per cigarrets, que
formen part inevitable del ri-
tual (corn mesurar el temps
si no? El rellotge no serveix
en aquest cas), malgrat
aquesta tossina que ja no
se'n va, que ja sempre
m'acompanya, corn un gest
antic ben arrelat.

El poal als peus i un
grapat de pa mullat i for-
matge esmicolat a l'aigua, a
l'espera de sentir el primer
espetec violent sobre el ras
de l'aigua, el broll poderós
de la primera oblada... I si
no, al cap, també la canya
en remull, el fil al fons a la
cerca del sard mejestuós: el
fil també una corda, peró a
l'inrevés, un nus que em Hi-
ga a un somni: aigúes so-
rnes aquí a baix, i jo que em

passeig corn un sdrnnám-
bul, sense aletes ni careta, i
puc veure-hi i respirar cla-
rament.

I em deix dur entre pei-
xos de colors i algues one-
jants pel camí silenciós que
traca aquest corrent...

Penó de sobte he de
tornar a l'aire, sec de noil
sobre el moll. El fil de la
canya comença a tensar-se
a poc a poc, i dibuixa
angles i segments impreci-
sos sobre l'aigua. I es ara
que oblit definitivament l'ai-
re i la gravidesa, la pols i el
vent, totes aquelles veus; ell
i jO sols a cada banda del fil,
ell que estira lentament
l'esca -al fons i jo que man-
tenc alerta la • canya a fi
d'esbrinar aquest precís
instant que l'entusiasme o
la gana prevalgui sobre
l'esment o la sospita, i l'esti-
rada es faci més franca, de-
finitiva.

Aleshores, no sé si tenc
fills ni dona, ni la feina que
tenc pendent per a demà, o
si no he pagat el darrer ter-
mini del préstec aquest
mes...

Mantenc tensa la canya,
tens el braç i el cervell. No
se si tenc res més en el
món aquest moment...

La resta no té importàn
cia; mai no m'ha agradat el
peix.



El carrer de la Rosa invadit per les motos.

Activitats de l'Associació
Nuredduna

L'Associació Nuredduna comença aquest
cap de setmana les activitats d'aquest curs. El
proper dissabte 3 d'Octubre, al seu local de les
Escolapies, al carrer Batach, tendrá lloc la inau-
guració, a partir de les quatre del capvespre.

Dia, 5 d'Octubre, a les 21,30 h. tendrá lloc
l'acostumada reunió a Sa Botigueta.. I el dia 29
d'Octubre es celebrara la trobada de tota Mallor-
ca, a Lluc. Després, dinar al Restaurant Altamar
—les interesades s'han d'apuntar—.

La propera setmana s'informarà de les activi-
tats i horaris.

Destaca un curs de consum, molt interes-
sant, que ja té oberta la matrícula.

Noces d'Or
El matrimoni format per Serapio Constantino i

Bonaventura Mas celebra les Noces d'Or el pas-
sat dissabte, dia 26 de setembre. El dia següent,
juntament amb els seus familiars i amics, assistiren
a una missa a la parròquia de Sant Ramon de Pen-
ya fort i després ho celebraren a un restaurant del
Port.

Des d'aquestes planes els desitjam molts
d'anys i molta felicitat.

sN'%\

La familia de Bárbara Carbonell
Bernat vol expresar la seva grati-
tud per les mostres d'afecte rebu-
des per part de la gent de Sóller.

ANEM
A ESCOLA
AMB BICI!

C.C.D.S.

HOTEL
ESPLENDIDO
s'ofereix per a festins
de naces, comunions i

festes social.
TOT L'ANY.

Demanau projectes i
pressuposts.

Telf. 63 18 50
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Associació
3a. Edat

- El pont del
Pilar el
passaran
a la Costa
Brava

J.S.

Segons ens comu-
nica la directiva de l'as-
sociaci;o de la Tercera
Edat, han rebut una
oferta ben interessant
per passar el cap de
setmana del pont del Pi-
lar al Maresme català,
en plena Costa Brava.

L'excursió compren
els dies 10, 11 ¡12 d'oc-
tubre i inclou el viatge
amb avió, pensió com-
pleta a un hotel de tres
estrelles i trasllat des de
l'aeroport, tot per 8.900
pessetes. L'associació
habilitara un servei de
transport en autocar
des de Sóller fins a l'ae-
roport de Son San Joan,
a un preu ben assequi-
ble.

Les reserves es po-
den formalitzar el di-
marts, dijous i divendres
a Can Cremat, telèfon
63 27 55. El darrer dia
per reservar placa es
dissabte, dia 3 d'octu-
bre.

Es Fogueró

L 'excursió prevista
al Fogueró Paiace
d'Alcúdia s'ha ajornat
fins dia 24 d'octubre,
perque l'afluència de
públic es encara molt
intensa i la direcció no
pot garantir les aten-
cions que la tercera
edat es mereix.

J.C.

Ja fa un bon grapat d'anys
que la circulació, i quasi el pas a
peu pel carrer de La Rosa, s'ha
convertit amb una dificultat se-
riosa.

El fet es que els ciclomotors
de la Placa S'aparquen dins tot el
Ilarc de l'esmentat carrer, recol-
zats a la paret, impossibilitant el
pas de qualsevol cotxe que vul-
gui, per necessitats o no, passar
-per aquell carrer.

La problemàtica s'agreuja
quan es col.loquen ciclomotors
als dos costats del vial o solsa-
ment a un, per() de mala manera

Veu local

i es dificulta el pas de les perso-
nes pel mig del carrer. Les per-
sones majors amb dificultats per
caminar són les que ho tenen
més difícil a l'hora d'esquivar les
maquines del nostres joves.

Els veins del carrer conside-
ren que ningú té l'esment que
caldria amb aquest asumpte i
que no seria necesari que
s'aparquessin aquí, quan hi han
altres indrets totalment buits:
Carrer del Born, mercat, Placa
d'Espanya etc. També conside-
ren un abús que els comerciants
d'aquell carrer no puguin entrar
amb els cotxes per descarregar
o carregar materials de les seves
botigues.
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Cultura

Més de 500
persones
han visitat
l'exposició
d'El Gas

Circulació

Fins quan tendrem
les motos aquí?

Redacció

Ala fabrica

Han estat exactament
571 les persones que,
segons les estadístiques
realitzades per El Gas,
S.A., han visitat l'exposi-
ció muntada per aquesta
societat dins els actes
commemoratius del cen-
tenari de la seva funda-
d&

L'exposició, que reco-
Ilia material tècnic de
l'empresa —comptadors i
fanals de gas, aparells
elèctrics, peces dels rho-
tors productors d'energia,
plànols, fotografies i altres
documents escrits— fou
inaugurada dissabte, dia
12, i romangué oberta vuit
dies.

El públic assistent, en
un percentatge major
d'homes que de dones,
elegí majoritàriament el
dia de la inauguració i el
dia de la presentació del
'libre sobre la histeria d'El
Gas per visitar l'exposi-

L'exposici& ja des-
muntada, será ubicada
permanentment a una de
les sales buides de la fá-
brica del carrer de sa
Mar.

ANTONIA CABOT TOMAS

C Hir

A I 01  
ADMINISTRADOR FINQUES

CoI. legiot n2 17-861

Assesoria en matèria d'arrendaments:
peritació del valor en renta,

estudi condicions especials dels
contractes,

informació actualitzada de les Ileis
aplicables...
* * *

Redacció de contactes d'arrendaments
de finques urbanes i de locals de

negoci...

* * *

Certficacions i notificacions d'augment
d'I.P.C. i de diferència de contribució...

* * *

Constitució de Comunitats de
propietaris,

Estatuts i Reglaments de régim interior.

Plaça d'Espanya, 2 - tel:. 63 38 43



Marines, bodegons i paisatges de Montejo
P.P.

Des del—passat dia 23 exposa a La Caixa el
pintor Jesús Montejo, que ofereix una mostra
de 50 quadres a l'oli de la darrera tornada, la ma-
joria treballats al llarg d'aquest estiu. Montejo fa
mes de 20 anys que viu a Sóller.

Les marines, bodegons i paisatges de la
nostra vall - vistes urbanes, llogarets, oliveres -
composen la major part de la temática artística.
La paleta variadíssima de Montejo recull totes
les tonalitats de l'arc de sant Martí amb la Ilumi-
nositat i l'harmonia pròpies de l'artista que neix i
reneix cada.dia amb l'alba.

La pinzellada llarga, quasi aiguada a les ma-
rines; la materia tan sols insinuada que es  pròpia
de l'obra de Montejo deixa pas, adesiara, a una
nova tècnica mes impressionista, mes emocio-
nal. Es el puntillisme neixent, sol o combinat, de
contorns retallats; es a superposició de capes
de pasta multicolor, curosament disposada so-
bre el suport amb fina espátula.

L'artista gaudeix de la nova tècnica, experi-
menta, juga i Ii serveix d'entreteniment, al mateix
temps que confereix a l'obra existencia, caden-
cia i simfonia. Jesús Montejo mostra el seu domini de l'andel paisatge de la nostra vall.

Art

CA'N DULCE
Associació Sollerica de

Cultura Popular
Nou curs de ball de saló
Comença dilluns dia 5

Telf. 63 24 21

PARA NUEVA SUCURSAL EN SOLLER
Seleccionamos, por necesidades de crecimiento:

Una persona
REQUERIMOS
- Edad de 20 a 35 años sin excluir otras edades.
- Afán de superación y ambición

OFRECEMOS:
- Oportunidad de adquirir experiencia colaborando en una empresa sólida y

en continua expansión.
- Trabajo todo el año (c.n.)

Interesados presentarse en:
PI. Constitución n' 3 primer piso. Lunes,10 h. y miércoles 10 h.

Atenderá Sr. Redondo
abstenerse curiosos

CALLE BAUZA, N 2 9
TELS. 63 32 12 - 63 33 50

07100 SOLLER
MALLORCA - ESPAIn1- A

VIAJES

SA

UN DIA EN ZARAGOZA Y
MONASTERIO DE PIEDRA

DIA .7 DE OCTUBRE
PALMA — ZARAGOZA.— PRESENTACION EN EL AEROPUERTO DE

PALMA A LAS 06,30 H. PARA SALIR EN
EL VUELO DIRECTO DE LAS 07,30 H.

LLEGADA, ACOMODACION
EN EL AUTOCAR Y SALIDA

HACIA CALATAYUD. VISITA AL
MONASTERIO DE PIEDRA

TIEMPO LIBRE PARA EL ALMUERZO POR CUENTA DE LOS SRES.
CLIENTES

POR LA TARDE TRASLADO A TIEMPO LIBRE PARA VISITAS
ZARAGOZA Y VISITA CON	 O COMPRAS HASTA LAS

GUIA DE LA CIUDAD	 2300 H.

TRASLADO AL AEROPUERTO PARA SALIR A LAS 01,00 H. CON
DESTINO A PALMA

PRECIO POR PERSONA 	 9.500 PTS

ESTE PRECIO INCLUYE:
AVION PALMA—ZARAGOZA—PALMA

TRASLADOS AEROPUERTO—ZARAGOZA—AEROPUERTO
EXCURSION Y ENTRADA AL MONASTERIO DE PIEDRA

VISITA A ZARAGOZA CON GUIA
ACOMPAÑANTE DESDE PALMA
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Francesc Canyelles substituirà
el regidor Jeroni Bisbal

G.M.

Ports i Litoral pagara els serveis
de l'Ajuntament al moll

El substitut de Jeroni
Bisbal en el càrrec de re-
gidor de l'Ajuntament de
Sóller quan faci efectiva la
seva dimissió será Fran-
cesc Canyelles, segons
va anunciar en roda de
premsa dimecres passat.

Quan Jeroni Bisbal va
fer pública la seva decisió
de dimitir corn a regidor,
Francesc Canyelles, situat
un Ilac más avall en les 'lis-
tes electorals, no sabia en-
cara si acceptaria el cárrec.

Al principi, indecisió

De fet, segons ha mani-
festat Francesc Canyelles
a Veu de Sóller, en un prin-
cipi no es sentia gaire mo-
tivat a entrar a les Cases
de la Vila, però els corn-
panys del Partit Popular i
sobretot els membres de la
Junta Local d'aquest partit
el feren reconsiderar la se-
va positura gràcies al seu
suport total.

Una vegada tancada la
crisi entre UM i PP sembla
que l'entrada d'un regidor
del PP al consistori no de-
sestabilitzará gens l'equip
de govern, el qual estará
formar a partir d'ara pels
tres regidors d'UM, tres del
PP, els tres Independents i
un membre del CDS.

Malgrat no vulgui avan-
çar-se als fets, el Jet que
Jeroni Bisbal dimiteixi es
irreversible. Per tant, Can-
yelles ha manifestat que
entrará al Consistori dispo-
sat a treballar a les ordres -
de la batlessa i també del
seu partit. Respecte a la

Durant les darreres setmanes
s'havia especulat en la

possibilitat que Francesc
Canyelles renunciàs al càrrec.

possibilitat d'accedir a la
regiduria de cultura, cà-
rrec que quedará vacant
després de la dimissió de
Bisbal, Canyelles no ha
volgut fer declaracions
perquè "encara no hi ha res
decidir.

Francesc Canyelles té
53 anys d'edat i en fa sis
que va iniciar-se en política;
primer amb Democràcia
Cristiana i després en el
Partit Popular degut a la
fussió dels dos partits..
Afirma tenir set mesos Iliu-
res a l'any de la seva pro-
fessió d'hoteler i cinc me-
sos amb moltes ocupa-
cions durant els quals en-
cara trobarà moments per
dedicar al poble.

J.C.

Els dos regidors sollerics
Bartomeu Colom i Bario-
meu Darder s'entrevistaren
la passada setmana amb . el
responsable del Departa-
ment de Costes i Litoral de
la Conselleria d'Obres Públi-
ques, Joan Serra, per tal de
discutir la possibilitat d'arri-
bar a establir un conveni de
col.laboració entre l'Ajunta-
ment I la institució que Serra
dirigeix.

De moment, gràcies a
les converses mantingudes,
s'ha aconseguit que la de-
marcació de Ports i Litoral
assumeixi els costos de
l'enllumenat de les faroles
de damunt el moll en carác-

ter retroactiu, fent-se càrrec
d'abonar a la Companyia El
Gas S.A. la quantitat que
se'ls deu per tal concepte.
Aquesta quantitat no ha es-
tat encara definida, però pot
ascendir entorn als dos mi-
lions de pessetes.

Pagaran la recollida de ferns

D'altra banda, Ports i Li

toral contribuirá a pagar els
costos de la recollida dels
ferns del moll i la neteja de la
zona que els correspon a la
seva propietat.

S'ha parlat també d'una
possible col.laboració de la
Policia Local en el que fa re-
ferencia al control del trànsit
i als aparcaments de la zona
esmentada.

Una de les propostes de

millora també realitzada pel
mateix Joan Serra fou de
peatonitzar totalment el moll
deixant- lo corn a zona de
passeig per la qual sols po-
drien circular els Vehicles
que porten el gas-oli a l'es-
tació del moll.

Aquesta proposta, tot i
que s'estudiarà, ha estat
poc ben vista pels regidors
ja que la peatonització del
moll suposaria una greu
mancança de llocs d'apar-
caments i haver de cercar
un nou lloc per fer anar els
autocars de línia.

EI-consistori comptarà amb un
regidor mésdelPP
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Primer solleric becat per ampliar estudis a l'estranger

Torneu ID( fa: "A Espanya ni ha una gran co fusió
en el conceptedidel

En Tomeu Deyá de Can Det va completar el Máster en Marketig i Comuni-
;ació a la Universitat de Stirling una vegada acabada la carrera d'Económi-
lues a les universitats de Balears i Barcelona. Després d'un periodo treballant
3n el sector aeri, recentment s'ha incorporat al Departament de Marketing de
a Caixa de Balears "Sa Nostra" des d'on ens comenta la seva experiencia i
es seves perspectives professionals.

Jaume Alberti

Pregunta: Tomeu, qué
ii feia molt de fred per Es-
:ócia?

Resposta. Ii tant, basta
tir-te que a ple hivern cada
nati atravessava un llac gelat
a més a les tres del vapves-
n'e ja era fosc.

P: Per que no ens comp-
as una mica que hi feres a
;tirling?

R: Bé, fent un poc d'histó-
a, et diré que quan vaig aca-
ar la carrera d'Econòmiques
stava convençut de que això
ornes era un pas més. No
in sols sempre m'havia fet
lusió anar a una universitat
,3trangera i viure en el carn-
JS, sino que tenia molt clar
Je no volia convertir-me en
n economista administratiu ,
a meya vocació estava en
Dmpletar els meus estudis

l'àrea de marketing .i co-
lunicació de l'empresa. Stir-
ig era l' única universitat eu-
pea que bferia un Master to-

talment
camp.

P: Saps que per a molta
gent ets un exemple a se-
guir?

R Lo que et diré es que jo
sempre he procurat mantenir
molta discreció perque, no
m'agrada fer parafernalia i a
més crec que lo que jo he fet

vell minim d'anglès exigit a la
universitat.

P: Del teu pas per la
Universitat de les Illes Ba-
lears, que ens podries dir?

R: D'aquest periode el que
record es que hi havia un ex-
cessiva massificació al primer
cicle d'Empresarials. Ara bé,
això és culpa del sistema
educatiu espanyol i no d'una
universitat en concret. A Es-
panya hi ha massa coques
carreres i són de contingut
molt general. Hi fa falta dividir
les Ilicenciatures en carreres
més especifiques i aixi la gent
tendria més Ilibertat d'elecció.

P: 0pe ens dius de la
teva incorporació profes-

sional a "Sa Nostra", cul-
mina les teves aspiracions?

R: El fet d'haver d'anar a
l'estranger per poder fer un
Master seriós, en aquesta ma-
tèria és representatiu de que
a Espanya hi ha una gran con-
fusió en el concepte i aplica-
ció del marketing i la comuni-
cació a l'empresa. De fet hi ha
moltes empreses que tenen
gent treballant en marketing
sense tenir una formació mí-
nima en la materia o ni tan
sols consideren. tenir en
compte aquesta área de ges-
tió. El fet de treballar a "Sa
Nostra" es un gran repte per-
sonal perquè es una de las
poques "grans" empreses de

Balears amb un departament
de marketing consolidat i amb
una cultura corporativa molt
peculiar. Això em dona ànims
per esforçar- me a aplicar al
maxim els meus coneixe-
ments amb vocació innovado-
ra.

P: Quin missatge comu-
nicaries als sollerics que
comencen la seva singla-
dura universitaria?

R: A pesar de lo foso i difi-
cil que sembla al principi, creo
que sempre compensa l'es-
forc fet, ja que uns estudis se-
riosos són una cosa que no es
pot comprar ni vendre i quan
ho aconsegueixes són ben
teus i ningú te'ls pot prendre.

ho pot fer qualsevol que acabi
una carrera universitaria aquí.
Ara bé, hi cal molta voluntat
en aprendre perfectament
l'anglès i estar disposat a pa-
sar un període sota un altra
cultura ben Iluny de casa. De
fet jo vaig treballar un any a
Londres abans de començar
el Master per poder tenir el ni-

enfocat en aquest

Matrícula't a la Universitat
per SA NOSTRA

¡Pots tenir premi i
molts d'avantatges!

Si pagues la teva matricula a través de SA NOSTRA
entraras automàticament en el sorteig de:

• 3 Equips informatics Macintosh dApple Computer
2M de memòria RAM, disc dur de 40 MB.

• 15 vals de 25.000 pts. per a material didactic.
• 20 vals de 10.000 pts. per a material didactic.

A mes, podràs obtenir crèdits especials (11,5%) per al pagament de la
matricula o material didActic, Plans de capitalització, Assegurances de
vehicles en condicions molt favorables, Ajuts per ampliacló d'estudis a

l'estranger i podràs participar en el Club d'Inversions.

CAIXA DE BALEARS

' SA NosinA„
Cf¡IXA ENE BAS. Aft%
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Francesc Ferrá
s'imposà als 600 cc.

Josep-Lluís Angel (Suzuki GSXR)
aconseguí el seu quart triomf

al Puig Major

Motociclisme

Joan

La polémica "Pujada al
Puig Major" dona el quart i
merescut triomf al pilot del
Moto Club Media Milla Jo-
sep-Lluis, Angel Oliver, al
comandament de la seva
Suzuki GSXR de 750 cc.,
amb un temps de 20899, a
una mitjana de 108148
qms./hora.

Els únics rivals seriosos
que li plantaren cara, des de
la primera pujada d'entrena-
ments fins a la darrera puja-
da del diumenge, foren en

Automobilisme

Joan

Tal com anunciàrem
oportunament, fa dues
setmanes, demà i pas-
sat-demà es disputará la
"VI Pujada Ponen-
ca-Lluc".

L'anunciat possible re-
torn al món competitiu d'en
Marcel.lí Caballero, s' ha
ajornat, quasi amb tota se-
guretat fins a la vinent tem-
porada.

En conseqüència l'únic
pilot solleric participant sera
de nou en Bartomeu Vi-
cens, amb el Ford Fiesta
1.3d 'en Lloreng Amengua,.

La primera pujada
d'entrenaments es farà dis-
sabte, a partir de les 17 ho-
res, i la segona a partir de
les 19 hores.

Diumenge, a les 1030
hores es farà la pujada
d'entrenament, i a les 12'- la
pujada competitiva oficial,
Iliurant-se els premis a les
1430 hores a Re-
nault-Pollença.

Salvador Rodriguez Mez-
quida (Honda RC-30), i el pi-
lot d'Esporles Antoni Nadal
Salas (Suzuki GSRX).

Prop de .les onze i mitja
del matí començava la prime-
ra pujada competitiva oficial,
(amb un total de 35 inscrits),
a la que ja quedà ben clar
que la lluita pel triomf absolut
seria molt forta. El que des-
ores seria el guanyador abso-
lut aconseguia ja el millor
temps (20938), seguit per
menys de dues centésimes
pen Salvador Rodriguez
(209"57), ocupant també en
Toni Nadal el tercer lloc

Grup I//es la Iluita es centra-
rá entre en Jaume Riera
(Volkswagen Golf GT/)i en
Mateu Riera (Renault R-5
Copa).

En el Grup N entre en
Jaume Martorell (R-11
Turbo) i el reaparescut Pe-
re Rosselló (Ford Escort
RS T.)

En el Grup A forta liuda
entre el favorit Pere Diaz
(R-11 Turbo) i en Pere Pa-
yeras (Renault Clio 16-V),
que indubtablement voldrà
demostrar que el podi del
passat diumenge a la Copa
Clio disputada a Montmeló
(Catalunya) no es fruit de la
casualitat. Sense oblidar,
corn es lògic a n'en Julia
Gómez (R-5 GT T.), Antoni
Roca Jr. (R-5 GT T.) i
Jaume Cerdà (R-5 GT

Finalment en el Grup
C-3 es preveu de nou una
forta Iluita entre en Helmut
Kalenbom (Tiga Yamaha) i
en Leif Buttenhoff (Lola
Expres Cargo), a la que
apostariem pen Leif.

(2' 09" 99).
Jaume Alhama (Yamaha

EXUP) entrava en quart lloc
(2' 1303), per davant del pi-
lot de Motos Sóller Fran-
cesc Farra (21316).

J. Veny Oliver (Kawasaki
ZXR) sofrí un espectacular
accident, tinguent que ser
trasl.ladat amb ambulancia
cap a Ciutat.

A la segona i definitiva
pujada competitiva J.L. An-
gel, confirmava la seva in-
discutible categoria, impo-
sant-se de nou amb un
temps de 20899, a una mit-
jana de 108148 qms./hora.
El segon i tercer Iloc estarian
de nou copats pen Salvador
Rodriguez (21006) i Anto-
ni Nadal (21043), que no
aconseguirien rebaixar el
temps de la primera pujada.
Dins aquest grup es registra-
ren dos accidents: J.M. Ca-
lafell (Honda RC-30) i A. Sa-
bater (Honda CBR), sorto-
sament sense greus conse-
qüències.

Dins la categoria B la
batalla particular entre
Francesc Ferrà (Honda
CBR 600 cc.) i Pere Ben-
nassar (Honda CBR 600 cc.)
es decidia de nou pel maca-

possible retorn de n'Antoni
Forteza dins el món corn-
petitiu amb el Corsa GSI
d'en Juan-Fco. Rui, de
Castelló, aquesta setmana
el confirmem, ja que el nou

nic de Motos Sóller, que
empra en aquesta segona
pujada 21159, a una gens
despreciable mitjana de
106011 qms./hora, mentres
en Pere entrava en 2' 15" 13 a
103872 qms/hora. Francesc
Farra, aconsegui a més el
cinquè lloc de la classifi-
cació general.

Dins el Grup C reapari-
ció del veterà Mateu Riutort
(Yamaha TZR) que s'imposà
sense cap tipus de problema
per davant d'en Molina (Su-
zuki RGV), Martorell (Yama-
ha RD), Munera (Yamaha
RD)iJaume (Yamaha).

Dins el quart de litre
(125 cc.) emocionant victòria
pen Salvador Cabrer
(JJ.Cobas), que s'imposà per
centéssimes a n'en Sánchez
Molina (Aprilia).

A la més petita de les
cilindradres, 80 cc., (la que
comptava amb més inscrits)
clara victòria d'en Robert
Pons (Honda NCR), amb
24434, mentres el solleric
Xim Raja (Honda NSR) en-
trava en el lloc cinquè, dels 9
classificats, invertint un
temps de 25486, a 79'778
qms./hora.

Finalment	 dins	 trails

triomf d'en Jaume Pagas
(Cagiva Ele fant) amb
22082, seguit d'en Feme-
nies (Honda XR), amb
23594, i en Roig (Honda
Dominator), amb 2 42 "26.

•

Classificació:

1.- J.L. Angel (Suzuki GSXR)
20899
2.- A. Rodriguez (Honda
RC-30)2'09"57
3.- A. Nadal (Suzuki GSXR)

20999
4.- C. Riutort (Yamaha TZR)
21112,
5.- F. Ferrà (Honda CBR)
21159
6.- J. Alhama (Yamaha EXUP)
21302
7.- P. Bennassar ((Honda
CBR) 2'14 "30
7.- M. Fiol (Zuzuki GSXR)
21447
8.- A. Calafell (Honda RC 30)
21601
9.- A. Sabater (Honda CBR)
21743

Xisco Farra guanyà la seva batalla particular amb en Pere
Bennassar.

• Si fa tres setmanes
• FAVORITS: Dins el avançàvem en exclussiva el

Aquest cap de setmana la "VI
Pujada Pollença - Lluc"

Llista d'inscrits

1 Escd. Drach José A.Sanz del Rio Seat 127
2 Escd. Son Sardina Gabriel Mascará Seat Panda
3 Escd. Drach"T.J." Renault-51.5
4 Escd. Drach Bartolome Vicens Ford Fiesta 1.3
5 Escd. IR Balear Lorenzo Bota Ford Fiesta 1.3
6 Escd. Drach Francisco Villodres Renault R-5 Copa
7 Escd. TR Balear Mateo Riera Cortés Renault R-5 Copa
8 Escd. Drach Jaime Riera garau Volkswagen Golf GTI
9 Escd. Drach Sion Verger Peugeot 205  Rally

10 Escd. TA Balear Miguel Jaume Peugeot Raaly
11 Escd. Manacor Josep Melis Peugeot 205 GTI 1.9
12 Escd, Drach Bartolome Roig Renault R-5 Gil.
14 Escd. IR Balear Lorenzo Carbonell Renault R-5 Gil.
15 Escd. Drach Antonio Mas Tarrasa Renault R-5 T.
16 Escd. Drach Juan Payeras Peugeot 205 GTI 1.9
17 Escd. IR Balear Carlos Martínez Renault R-5 Gil.
18 Escd, IR Balear Vicente Sabater Renault R-5 Gi l,
19 Escd. Drach Jaime Martorell Renault 11 Turbo
20 Escd. Drach Antonio Grau Peugeot 205 GTI
21 Javier Moreno Francisco J. Moreno Renault Clio 16-V
22 Escd. IR Balear Pedro Rosselló Ford Escort R5 GT.T
23 José M. Ortega José M. Ortega Renault Clio 16-V
24 Escd. Drach Onofre Crespf Renault 11 Turbo
25 Escd, Son Sardina Antonio Roca Renault R-5 GT T.
26 Escd. IR Balear Julián Gómez Renault R-5 GT
27 Escd. Drach Jaime Victor Cerda Renault R-5 GT T.
28 Escd. IR Balear Pedro Payeras Renault Clio 16-V
29 Escd. IR Balear Pedro Pablo Diaz Renault 11 Turbo

vehicle d'en Toni de s'Es-
tanc es troba ja en el Taller
Pau i Marce del carrer de
sa Mar, a on li estan fent els
darrers preparatius de cara
avinents competicions.

Xim Raja (Honda NSR) es classificà el cinquè dins la
cilindrada més petita (80 cc.).



Els 10 equips del Mariana al complet. El futur defbasquetsolleric esta assegurat.

L'Unió de Sóller guanya a Inca
El C.P. Unió de Sóller, amb la tripleta formada per Pep

Valladolid, Pere Ferrer i Pep Bisbal, guanya el torneig de
petanca per tripletes que organitza el C. P. Inca.

Nombrosa participació. Un centenar de tripletes, que
oferiren partides molt disputades i d'una gran cualitat tec-
nica.

Una final inedita, s'enfrontaren el C.P. Unió de Sóller i la
del C.P. Inca, del club organitzador que sortia corn a favori-
ta, ja que jugava a casa seva. Els unionistas romperen el
pronòstic i pel just resultat de 15-14, es feren amb el pri-
mer lloc del torneig.

Bisbal, Valladolid ¡Ferrer primers a Inca.

Petanca

Final del
Trofeu
Fermin
Millón

Pep Corneta

Dimarts passat es ce-
lebra a les instal.lacions del
Belles Pistes la final co-
rresponent al "Primer Tro-
feu Fermin Millón" que
enfronta a Pere Marti-
nez-Andreu Mas contra
en Jaume Nadal - Manuel
Manrique.

S'imposaren clarament
Martinez-Mas per 15 a 3
damunt la parella Na-
dal-Manrique.

En tercer lloc es classi-
ficaren Bartomeu Timo-
ner- Jaume Serra, i en el
quart Caries Bota -Fede
Rubio.

La - repesca fou guan-
yada, amb mes 'dificultats,
per Josep Vallado-.
lid-Joan Catiellas, pel
tempteig de 15 a 10, da-
munt en Llorenç Reynés i
Francesc Arbona.

Finalitzades les con-
frontacions es procedí al
Iliurament de premis, el di-
marts a les onze del ves-
pre, fent la donació en
Cameta Jr.

Es tanca l'acte amb
l'homenatge que el C.P.
Belles Pistes rendí a n'en
Rafel Carrillo González,
amb el lliurament d'una
placa commemorativa.

Martinez, R unan i Tur
s'imposaren a Santander

El passat diumenge,
dia 27, es disputa a San-
tander el Trofeu Ciutat de

Santander, al que hi parti-
cipava una tripleta de les
Balears, composta per les
solleriques Ana Martinez
(Belles Pistes), Paula
Rufián (C.P. Hostalets), i la
ciutadána Antemia Tur
(C.P. Hostalets), que
ACONSEGUI BR I-
LLANTMENT EL PRIMER
LLOC recollint un trofeu
individual cada una, i un
per ala Federació Balear.

\V"
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Els minusyalids del Club Illes donaren una bona exhibició de bàsquet.

Presentació del
Joventut Mariana

1 O 

Bàsquet

Jota

Dissabte passat, tal corn
anunciarem oportunament, es
va fer la presentació de tots
els equips del Joventut Ma-
riana.

L'acte comença amb la
disputa de tres partits. En el
primer s'enfrontaren les juve-
nils femenines del Joventut
Mariana contra les del Santa
Mónica.

En el segon encontre les
Seniors femenines del
J.M.-El Gas contra les - del
Santa Mónica.

Les altotes del Mariana no
tingueren cap problema per
imposar-se clarament a les
dues conf rontacions. •

Seguidament es fe el Iliu-
rament de diplomes i meda-
Iles a tots els participants a la
"Tercera Escola Esportiva
d'Estiu de Bàsquet", orga-
nitzada pel Mariana.

S'arriba al tercer partit,
que era el que més especta-

Aquest cap de
setmana,
comença
la Higa

nença el Campionat de
Lliga de petanca, on els tres
clubs locals hi prendan part a
totes les categories menys a
la de Preferent.

Unió de Sóller de [liga de
D'Honor i Belles Pistes de Se-
gona, . surten corn a maxims
candidats al titol dintre de les
seves respectives categories.

En lo que fa referencia als
equips sollerics, la primera
jornada de Higa ha quedat aixf:

Lliga D'Honor:
Unió d'Inca - SOLLER
Amancer - UNIO DE SOLLER

Primera B
UNIO DE SOLLER - Bar Ca-
brera

Segona C:
BELLES PISTES Uetam

Tercera A:
La Mezquita - UNIO DE
SOLLER
Es Forti BELLES PISTES

Femenines Segona-B
UNJO DE SOLLER Son Got-
leu

ció havia aixecat, el partit de
minusválids. Fou tot un èxit
en tots els aspectes.

Finalment es dona pas a la
presentació dels 10 equips,
començant pels més petits i
acabant pels seniors, clausu-
rant-se l'acte amb una bona
berenada oferida als jugadors
assistents als antes.

Diumenge, primer
partit oficial

Diumenge, dia 4, a les 10'-
del mati, a la pista de Sant Vi-
cenç de Paul, de Sóller, es
disputara el primer partit ofi-
cial de la temporada 92/93,
que enfrontara als retornats
seniors masculins del Jo-
ventut Mariana amb l'Es-
panyol.

Reunió veteranes

Pel dimecres, dia set, a
partir de les 2130 hores, a la
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pista de Sant Vicenç de Paul,
el Joventut Mariana convoca
a una reunió a totes les vete-
ranes, pregant la máxima
puntualitat.

Petanca

Venda i Lloguer de Maquinaria
Cl. Victòria, 48-A —Tel. 63.23.71 — SOLLER

Talladores d'herba
Talladora de gespa
Bombes d'aigua
Maquines de disc
Carretilles
Montacargues
Formigoneres
Martells elèctrics
Motors de corrent
Martells rotatius
Bastiments
Puntals
Taulons metálics

Paletas
Poals
Pastadores
Carretilles xineses
Xerxa de seguretat
etc...



1
P. Calvià

El Sóller perd els
dos primers positius

Beelet

SOLLER: Juanjo, Edu,
Nadal, Mann (Brugos, minut
49), Tovar, Ferrer, Cladera,
Alfons (Rodriguez, minut 73),
Christian, Carmelo i Martin.

PLATJES DE CALVIA:
Calleja. Doro, Escobar, Mon-
serrat, Israel, Raúl, Martinez,
Ven y, R. Carrasco (F .o', mi-
nut 58), Salinas, Hurtado
Calatayud (Tomas, minut
71)

ARBITRE: Senyor Ribot
Riera, ajudat pels senyors
Ceballos i Adrover Mostra
targes grogues per part del
Sóller a Tovar (minut 9), Al-
fons (minut 18), Edu (minut
23) i Ferrer (minut 73), i per
part del Platjes de Calvià a
Israel (minut 55) i Doro (mi-
nut 72).

• Diumenge passat es
disputa el partit correspo-
nent a la quarta jornada,
amb un temps que cenvida-
va a un bon espectacle. en-
trontant Tse el C.F. Sóller
amb el Platjes de
amb una bona entrada de
públic, destacant la Penya
del Cameta que anima al
llarg de tot el partit.

La primera part dominada
pel Stiller, sense mullar

El Sóller sortí al camp
amb ganes, paró davant te-
nia un equip que havia pres
bé la lliçó i yola puntuar. El
Sóller dominava, però
sense crear un perill clar
davant la porta d'en Calle-
ja.

Es de resaltar que en
Christian tingué dues
oportunitats de marcar, en
una jugada elaborada en la
que el xut Ii sortí alt, i en una
passada en profunditat d'en
Ferrer, que no pot rematar
per rebutjar el porter.

Acabant la primera part
dues jugadas del Sóller
acaben en remats d'en Cla-
dera, sense encertar a
porta.

Rodriguez substituí a
Alfons. Lluità molt el temps
que jugà, pareo no serví de

res.

El Platjes tenia
la mida pressa

El Platjes feia un joc se-
ries en defensa i en mig del
camp, no creant perill al
Sóller, però tampoc en dei-
xaven crear • a la seva porte-
ria.

La segona part amb
la mateixa tònica

Just començada la se-
gona part el Sóller camvià
en Brugos pen Mann, per
lessió d'aquest, seguint el
joaamb la mateixa tónica. El
Sóller només creava perill
amb la pilota aturada,
sense encertar cap tir a la
porteria.

Els darrers minuts
per no recordar

Quan pareixia que el par-
tit acabaria en empat, els ju-
gadors del Platjes avançaren
posicions, creant cartas ju-
gades de perill, i en el minut
88 una falta pitada des de
fora de l'àrea, treta per Hur-
tado, amb cop de cap d'en
Salines acaba sent el gol
que els dona la victeria.

El vinent partit

Diumenge que va el
Sóller es desplaça al Camp
Miguel Nadal per jugar con-
tra el líder Mallorca At .

Futbol Tercera Divisió
TERCERA DIVISIO

RESULTATS I CLASSIFICACIO

Resultados y clasificacion

Manacor, 3 , Sta. Eulalia, 1
Fernolense, O ; Arenal, 1
Cala Millor, 1 ; Esporlas, O
Constancia, 2 ; Portmany, 2
Son Roca, O ; At. Ciudadana, 1

Alayor, 1 , At Baleares. 1
Ferraras, 1 , Mallorca At., 1
Sellar, O , P Calviá. 1
Poblense, 1 , Cardessar, O
Llosetense,•1 , Porto Cristo. 2

J G EP OF GC Ptos.

1. Mallorca At 	 4 3 1 0 11 2 7+ 3
2. Manacor 	 4 3 1 0 8 2 7+ 3
3. P. Calvia 	 4 2 2 0 5 2 6+ 2
4. Porto Cristo 	 4 3 0 1 7 5 6+ 2
5. At. Ciudadana 	 4 2 1 1 7 5 5+	 1
6. Portmany 	 4 1 3 0 5 3 5+ 1
7. Cala Millor 	 4 2 1 1 8 7 5+ 1
8. Sta. Eulalia 	 4 2 1 1 5 4 5+ 1
9. Fernolense 	 4 1 2 1 6 4 4

10. Sellar 	 4 2 0 2 6 6 4
11. Poblense 	 4 2 0 2 3 3 4
12. Ferrerías 	 4 1 2 1 2 3 4
13. Cardessar 	 4 1 1 2 3 3 3- 1
14. At. Baleares 	 4 0 3 1 6 9 3- 1
15. Constancia 	 4 1 1 2 5 8 3- 1
16. Alayor 	 4 0 3 1 5 10 3- 1
17. Esporlas 	 4 1 0 3 6 10 2- 2
18. Arenal 	 4 1 0 3 3 7 2- 2
19. Llosetense 	 4 0 1 3 3 7 1- 3
20. Son Roca 	 4 O 1 3 2 6 1- 3

La propera jornada:

Manacor-Ferriolense
Arenal-Cala Millor
Esporles-Constancia
Portmany-Son Roca
Ciudadela-Alaior
At. Balears-Ferreries
MALLORCA AT. -SOLLER
Platges-Poblense
Cardassar-Llosetense
Sta. Eulàlia-Porto Cristo

Golejadors Tercera:

4: Vicens (Atlètic Ba-
lears).

3: Cristóbal (Ferriolen-
se), Fabián i Verger
(Mallorca At.).

2: Cladera i Edu (C.F.
Sóller), Nebot i Andreu
(Badia Cala Millor).

1: . Alfonso	 (C.F.
Sóller).

At. Balears, estrena nou entrenador

L'equip de la via de cintura, pròxim visitant a Can
Maiol, ja té el substitut del dimitit Nofre Solivelles, es trac-
ta d'En Paco Solera, un jove entrenador, amb experiència
a les categories de juvenils i regional. Tindrà com ajudant
I preparador físic al conegut Toni Campoy.

PRIMERA REGIONAL

RESULTATS I CLASSIFICACIO

Resultados y clasiticacion

S'Arracó, O , Escolar, 1	 Independiente, 1 ; Ses Salines, 2
Ferriolense; Descansa	 Artá, 4 , Alqueria, O
Montaura, 2 : Barracar, 3 	 Collarense, 1 ; Rot/el, 1
Santa Eugenia, 5 : Port Sellar, O	 Soledad, 1 , Cide, O
Petra, O ; Margantense, O

J G EP GF GC Ptos.

1. Santa Eugenia 	 4 4 O	 0 15 5 8+4

2. Soledad 	 4 2 2	 0 5 3 6+ 2

3. Port Sellar  • 4 3 0	 1 9 8 6+ 2
4. Arta 	 4 2 1	 1 10 5 5+1

5. Petra 	 4 1 3	 0 9 4 5+	 1

6. Rotlet 	 4 1 3	 0 8 7 5+	 1

7. Ses Salines 	 4 2 1	 1 9 9 5+	 1

8. Independiente 	 4 1 2	 1 9 7 4

9. Barracar 	 3 1 2	 0 4 3 4+ 2

10. Margantense 	 4 1 2	 1 4 4 4

11. Escolar 	 3 1 1	 1 2 2 3- 1

12. Collarense 	 4 O 3	 1 4 5 3- 1

13. Cide 	 4 1 1	 2 5 7 3-1

14. Ferriolense 	 3 0 2	 1 1 2 2

15. S'Arracó 	 3 0 1	 2 4 7 1- 3

16. Montaura 	 4 0 0	 4 4 11 0- 4

17. Alqueria 	 4 0 O	 4 2 15 O- 4

La propera jornada:
S'Arracó-Fernolense
Marratxi-Montaura .
Barracar-Santa Eugenia
PORT DE SOLLER --Petra

Margaritense-Independiente
Ses Salines-Arta
Alqueria-Collerense
Rotlet-Molinar-Soledat
Escolar Cide

A cops de pedal
Joan

• Diumenge, prop de
les onze del mati, passarà
per la nostra Ciutat la ca-
ravana composta pels co-
rredors participants en el
Primer Trofeu Capitol,
organitzat pel C.C. Ama-
necer, reservat a les cate-
gories de Veterans A, B i
C.

Els ciclistas vindran
des de Ciutat (pel Coll de
Sellar), seguint cap a Deia i
Valldemossa. D'aquí parti-
ran cap a Esporles,
S'Esgleieta, Carretera Vella
de Bunyola, S'Indioteria,
Carni Vell de Bunyola, i fi-
nal a Ciutat, després de
recórrer uns 80 qms.

• Brillant actuació
de la Policia Local de
Sóller, el passat dissabte
dia 19 de Setembre, a la
cursa ciclista de Bunyola, a
la que com cada any hi as-

sistiren per donar un cop
de ma als bunyolins.
Enhorabona!

• El divendres, dia 9
d'octubre començarà la
XII Volta Ciclista Inter-
nacional a Mallorca, per
Veterans, (que es dispu-
tara amb 4 etapes) orga-
nitzada pel C.C. Ciutat.
Exit d'inscripció, que supe-
rara àmpliament els 150
participants. Una altra ve-
gada no tornara passar
per la nostra Ciutat, de-
gut a la duresa del reco-
rregut.

• Els corredors so//e
rics Antoni Luque i Pere
Borràs han despenjat de
nou les bicicletas, i molts
de dies els podem trobar
entrenant per la carretera
del Port de Sellar. Els tor-
nàrem veure lluitant pels
primers llocs a les cur-
ses illenques de l'any
que ve?.

Ciclisme
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Bielet

SANTA EUGENIA: Var-
gas, Cabot (Ramiro), Ca5e-
Ilas, Jaume (Castelló), Guar-
diola, Verdu (Romero), Bala-
guer, Bauzá, Deyá, Vich i
Crespi.

Marcaren els gols:
Jaume, Balaguer, Bauzá, De-
yáiVich.

PORT DE SOLLER: R.
Garcia, Coll, M. Manrique,
Ruiz, Guerrero (Festus), A.
Manrique, (Jiménez), Jor-
quera, Cabot, Arbona (Ri-
bas), Barrero (Vidal) i A. Gar-
cia.

ARBITRE: Sr. Pérez, aju-
dat pels Senyors Moral° i
Méndez.

Mostra targes grogues
als jugadors locals Verdu i
Balaguer, i per part del Port
de Sóller a A. Manrique i
Cabot.

• Diumenge passat el
Port de Sóller es desplaçà
al camp del Santa Eugenia,

per jugar el parta correspo-
nent a la jornada

Els locals dominaven el
partit i el marcador

Des de el mateix moment
en que l'àrbitre pita el co-
mençament del partit l'equip
local dominava, fent un joc
menys tècnic, amparó amb
més força, arribant al des-
cans amb una avantatge de
tres gols, a pesar del fort
vent que feia.

La mateixa tònica
després del descans

Les coses camviaren poc
després del descans.
L'equip local amb el clar
marcador al seu favor era
l'amo i senyor en el camp, el
que fe que ampliés l'avan-
tatge en el marcador amb
dos gols mes.

Diumenge que lié el
Port de Sóller reb la visita
del Petra. El partit comen-
para a les 10'30 hores.

Futbol Primera Regional

El Pod de Sóller
tornà golejat

Santa Eugènia, 5-Port de Sóller. O

PETITS ANUNCIS
RECEPCIO	 DE

PUBLICITAT per al "Dia-
rio de Mallorca": esque-
les, publicitat en general,
classificats, etc.

Telefonau al 63.14,62

BANUS	 antiguitats.
Restauració, compra i
venda de mobles i d'ob-
jectes antics.-Carrer de la
Rosa, 3. Telf. 63.28.73 i
63.10.67.

COMPRAM MOBLES

qualsevol altra cosa rústi-
ca o antiga. Pagam al
comptat. Antiguitats An-
toni de sa Coma (Jeroni
Bisbal). Carrer del Vicari
Pastor, 8. Telf. 63.08.65 i
63.07.68.

GAS-OIL per a cale-
facció a domicili. Telf.
63.14.62 i 63.03.87.

SE OFRECE' JOVEN
para trabajo administrati-
vo o contabilidad : Con

experiencia.	 Telf.
63.00.10.

VENDO Casa mallor-
quina. Zona Ses Marjades,
a medio reformar, con
agua y electricidad. Telf.
63.12.15.

MENJAR PER
ENDUR-SE ' N
TL: 63 13 49

SE ALQUILA piso
amueblado. Tres habita
cions, salón, baño, cocina
y galería. Se requiere se-
riedad. Preferentemente
estudiantes o matrimonios
sin hijos. Zona General
Riera. Telf. 63.20.42. Lla-
mar noches.

ALQUILO	 casa
amueblada con pequeño
jardín. Telf. 63.29.73.

BICICLETES D'OCA-

SIO VENEM. Revisades.
Mountain Bike 2000.
Avinguda Es Través, Port
de Sóller. Telf. 63.09.36.

BICICLETES ES REVI-
SEN I ENGRASSEN i es
posen "parxes". Mountan
Bike 2000. Avinguda Es
Través, Port de Sóller.
Telf. 63.09.36.

LAS PERLAS. Aparta-
mento de lujo. El más bo-

nito y completo en el
Puerto. Listo ahora y a tu
alcance. Ven a verlo!!!
Telf. 63.28.51.

VENDO	 CASA
mallorquina. Zona Ses
Marjades, a medio refor-
mar, con agua y electri-
cidad. Telf. 63.12.15.

GRAN	 OCASION!!
Vendo Derbi Savannah
en buen estado. Año 90.
Precio a convenir. Llamar
tardes. Telf. 63.22.56.



Abans d'asfaltar s'han aplicat dues capes de material granulat de diferent gruixa.

Una vegada refet el pontet

S'asfalta el camí de les Tres Creus

• La Comissió Pro-restauració decidida a trobar finançament

Restaurar l'orgue de la
Parròquia costarà 43 milions

G.M.

Dos organers sUissos,
Richard Freitaj i Claudio
Rainolter, han presentat a
la Parróquia un estudi que
han estat elaborant des del
mes de març sobre les pos-
sibilitats de restauració de
l'orgue de la Parròquia de
Sant Bartomeu.

El pressupost que han
adjuntat amb l'informe con-
templa una despesa de 43
milions de pessetes, quanti-
tat que la Comissió
Pro-restauració pensa re-

captar per tal de dur a ter-
me el projecte en un termini
de quatre anys.

- Le proposta de -Freitaj
Rainolter es de restaurar
l'orgue segons el mòdul ori-
ginal de l'organer suis afin-
cat a Barcelona Ludwig
Sherrer, el qual va comen-
çar a construir l'orgue de
Sóller l'any 1798 per encá-
rrec del Bisbe Nadal.

La Comissió Diocessana

Ara la Comissió Pro-res-
tauració de l'orgue está
Pendent d'una reunió aue

tendrá lloc durant el mes
d'octubre amb els respon-
sables de la Comissió Dio-
cessana d'Orgues, la qual
ha d'acceptar la proposta
dels tècnics sUissos abans
de ser definitivament apro-
vada. Sembla, però, que les
opinions dels integrants de
la Comissió Diocessana són
partidàries de restaurar l'or-
gue segons uns altres crite-
ris i, paral.lelament, un grup
d'organers mallorquins ela-
bora un estudi alternatiu.
A finals d'octubre s'haurà
de decidir quin dels dos
camins seguir tenint en
compte les tècniques de
restauració proposades, els
terminis calculats i el pres-
supost d'execució.

El finançament

Actualment l'orgue que
el Bisbe NadaT va d6nar a la
ciutat de Sóller es troba en
unes condicions precàries i
sols es pot utilitzar a un terç
de les seves possibilitats.
Per aquest motiu la Comis-
sió Pro-restauració este
termement decidida a em-
prendre les tasques de re-
cerca de finançament per
tal de cubrir el pressupost
mitjançant subscripcions
populars,-- aportacions de
particulars i d'institucions
diverses.

El teclat d'abaix i molts de registres no funcionen, motiu pel
qual les capacitats de l'orgue es redueixen un 60 percent.

Església

Bartomeu Darder és
el nou delegat
municipal
-de-premsa

J.C.

A la darrera reunió mantinguda
entre els partits de la majoria munici-
pal, PP-UM, es va acordar per unani-
mitat encomenar a Bartomeu Darder,
primer tinent de batle, la responsabili
tat de les relacions amb els mitjans de
comunicació en substitució del regidor
que prest dimitirá Jeroni Biaba!.

LeS Lasques d redlilLdf pei nou
responsable són bàsicament les de

• mantenir contactes entre les Cases de
la Vila i els distints mitjans de comuni-
cació, tant locals com regionals, con-
vocant, com s'havia fet fins ara, una
roda de premsa setmanal per donar
compte de totes Tes passes que es
duen a nivell d'institució i sobretot dels
temes debatuts a la Comissió de
Govern.

Bartomeu Darder ja coneix el
funcionament d'aquesta área ja que
durant el temps que n'era responsable
Jeroni Bisbal no va deixar d'assistir a
cap de les trobades.

Cultura

Bernanos serà objecte
d'un col.loqui
d'especialistes

Redacció

Propiciat pel professor sollenc Antoni Vi-
cens, la catedra Ramon Llull de l'Estudi Gene-,
ral Lul.lià ha organitzat pels propers dies 5, 6 i 7
d'octubre un col.loqui a Ciutat sobre la figura de
Georges Bemanos, l'eseriptor francés autor
de Les grands ometières Sous la lune i de Jour-
nal d'un curé- de campagne, que residí a Sóller

- en temps de la Guerra Civil i que disposa d'una
dedicatória al nostre Port.

Especialistes

Participaran en aquest col.loqui més de  qua-
ranta especialistes en literatura -- procedents—

d'universitats espanyoles (Sevilla, Barcelona,
Saragossa, Madrid, Valladolid) i estrangeres
com les d'Amiens, Reims, Kiel, Caen, París,.
Lublin o Hancii.

La trobada es completará amb la projecció
de dos documentals sobre la Guerra Civil a
Mallorca en temps de Bernanos, i una excursió
en autocar a Sóller per Valldemossa i Deià, amb
aturada a dinar al port.

GOLDEN LADY  
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J.C.

• El regidor socialista Ra-
mon Socias ha comunicat a
Veu de Sóller que el grup
municipal del PSOE pensa
demanar oficialment a l'Ajun-
tament que s'inichn les ges-
tions oportunes per tal que
les motocicletes que es trobin
empadronades a Sóller pu-
guin passar la Inspecció
Tècnica de Vehicles (ITV) a

la nostra ciutat sense neces-
sitat de desplaçar-se a Palma.

Segons Sacies, els con-
tactes previs que han tengut
amb un enginyer del servei
de revissions tècniques han
conclós en tenir una resposta
afirmativa quant a la disposi-
ció, per part de l'entitat, de
desplaçar una furgoneta habi-
litada per controlar aquesta
revissió a les motocicletes du-
rant algunes setmanes.

En el cas que l'Ajunta-

ment decideixi demanar
aquest servei sols haurà
d'habilitar, circumstancial-
ment, un lloc per poder dur a
terme els controls tècnics
esmentats.

La filosofia d'aquesta
empresa,  .segons Ramon So-
cias, es la d'evitar en la mesu-
ra del possible que les motos
hagin de córrer el perill que
suposa el desplaçament pel
Coll fins a Palma amb rúnica
finalitat de passar l'ITV.

Redacció

L'empresa Siquier, de Búger,
va reanudar fa dues setmanes
les obres de millora del Carni de
les Tres creus iniciades ara fa un
any I interrompudes pel mal estat

del pontet d'accés al carni situat
poc més amunt del Cementen.
Fins que no era necessari el pas
de vehicles pesats pel pontet es
pagué netejar et cami i ampliar
les voltes, però ha estat condi-
cionant 'arreglar l'accés 'per poder
acondicionar el trespol del carpí

amb dues capes de material
granular i aplicar l'asfalt eo ca-
lent. Recordem que el camí de
les Tres Creus de 1.613 metres
de Ilargária i que el cost de les
obres supera els 14 milions de
pessetes sense tenir en compte
la reparació del pontet.

El PSOE sol licita que les motos
passin la revissió d'ITV a Sóller

 PRóPIA

Pells AINA FABRICATION PROPRE

OWN FACTORY MADE

Les ofrece su nueva colección
OTONO-INVIERNO en chaquetas

piel, bolsos, cinturones, carteras...
Ropa caballero y señora

Lencería
Gran surtido en prendas de abrigo:

chaquetas punto, anoraks,
chandals...

y sus variadas ofertas
VEN Y COMPRUEBALO!!!
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