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VII Curset pràctic d'Identificació de Bolets     

A l'excursió de cloenda es recolliren
160 varietats de bolets
Unes 160 varietats distintes de bolets recolliren

el més d'un centenar de participants a l'acte
de cloenda del VII Curset d'Identificació de

Bolets. L'acte es celebra el passat diumenge  i
consistí en una excursió als bosccs de la Serra

de Tramuntana per recollir bolets, que

posteriorment foren identificats i classificats
pels experts del Museu Balear de Ciències
Naturals. Al mateix temps, el mestre cuiner
Antoni Piña proporciona algunes receptes
per tal d'obtenir el maxim sabor i profit dels
bolets.

Redacció

D'aquesta manera es dona per aca-
bat el curset, que conste' de dues con-
ferències teòriques il.lustrades amb dia-
positives i una classe practica, i compta
amb la direcció dels micalegs Josep
Siquier i Caries Constantino, i de
Miguel Angel Pérez.  En aquesta oca-
sió l'organització també pogué comptar
amb la preséncia del prestigias micaleg
Francisco de Diego, ex-director del
Jardí Botanic de Madrid, que assumí la
responsabilitat d'identificar els bolets.

Una vegada classificats, 41 de les varie-
tats resultaren esser comestibles, altres
28 tòxiques i la resta sense cap valor culi-
nari. Tots ells passaren a formar part de
la Mostra de Bolets que es munta a la
primera planta de l'Estudi General [Alió
de Ciutat.

Continuïtat

El president de l'Associació del Museu,
Carles Constantino, valora el curset d'en-
guany com a "molt interessant", malgrat
la disminució de la matrícula respecte als
anys anteriors, i assegurà que el curset
se seguiria organitzant els anys vinents.

La cercada de bolets que assenyala el final del Curset d'Identificació reuní
enguany un centenar de persones.

Adjudicades les
subvencions per
a la millora de

façanes

Magdalena
Vicens, nomenada

administradora
del Museu de

Ciències

ivendres 13 de novembre del 1992

Guillem Vaquer, president provisional

Dimiteix el president del C.F. Sóller
Redacció

Segons una nota de premsa rebuda a la nostra redacció, la
Junta Directiva del C.F. Sóller reunida en sessió
ordinaria el dimarts d'aquesta setmana ha acordat acceptar
la renúncia al càrrec de president presentada pel titular
Miguel Colom Morell, que es fonamenta en motius de
salut.
A la mateixa sessió, la Junta acordà expressar-li el
reconeixement per la intensa labor realitzada al front del club

valorant la seva rectitud i honestedat en l'exercici del
càrrec.

Guillem Vaquer

Provisionalment i fins que la situació de la Directiva es
normalitzi, assumirei la presidència el fins ara vicepresident

• Guillem Vaquer Estades.

Carretera
per l'abril

començaran les
obres (!!)

El govern
municipal,

preocupat per la
crisi económica

Setmana
abundosa de
succells: dues
dones ferides

Automobilisme:
denla es tanca
la carretera del

Puig Major

Petanca: L'Unió
de Sóller,

"golejat" pel
Brasilia

Miguel Colom ha dirigit el club
més de tres anys.

Guillem Vaquer agafa les
regnes del C.F. Sóller.



Moka Palla i Poc Bessó
Es Pagés.

VA D'ACCIDENTS!
Aquets darrers dies ha circulat per alguns despatxos un

resum de declaracions d'accidents de  trànsit, trets de les decla-

racions que els conductors fan a les companyies d'assegu-
rances. Aquestes companyies demanen als seus assegurats
que, amb un minim de paraules, resumeixin els fets més ele-
mentals dels accidents en els que es trobaren involucrats. De
la seva lectura es pot deduir que ningú n'és culpable, que
cada un es justifica corn pot i que la redacció és una assig-
natura pendent de molts d'aquets conductors així corn de mi
mateix.

Ara reproduiré alguns d'aquets escrits i ho faré en cas- •

tellà ja que d'aquesta llengua en són originals tots ells.
Aquets pareigrfs han estat copiats literalement i diuen així:

Volviendo al hogar me metí en la casa que no
es y choqué con el árbol que no tengo.

El otro coche chocó con el mío, sin previo aviso
de sus intenciones.

Creía que el cristal de la ventanilla estaba baja-
do, pero me di cuenta de que estaba subido cuan-
do saqué la cabeza a través de ella.

Choqué contra un camión estacionado, que venía
en dirección contraria.

Un camión retrocedió a través de mi parabri-
sas y le dió a mi mujer en la cara.

El peatón chocó contra mi coche y después se
metió debajo.

El tío estaba por toda la calle y tuve que hacer
varias maniobras bruscas antes de darle.

Saqué el coche del arcén, miré a mi suegra, y
me fui de cabeza por el terraplén.

Tratando de matar una mosca, choqué contra
un poste de teléfonos.

Para evitar chocar con el parachoque del coche
de delante, atropellé al peatón.

Mi coche estaba correctamente aparcado cuan-
do retrocediendo le dió a otro coche.

Un coche invisible que salió de la nada me dió
un golpe y desapareció.

Le dije al policía que no estaba herido, pero
cuando me quité el sombrero descubrí que tenía
fractura de cráneo.

Estaba convencido de que el viejete no llegaría
nunca al otro lado de la calzada cuando le atro-
pellé.

El peatón no sabía en que dirección correr así
que le pasé por encima.

Vi una cara triste moviéndose lentamente, cuan-
do el señor mayor rebotó en el techo de mi coche.

El poste de teléfonos se estaba acercando y cuan-
do maniobraba para salirme de su camino, cho-
que de frente.

WNU
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111 633456

Canvi - Fosca
- Horaris de
trens

Un comunicant, molt
preocupat, i insistint amb
l'advertència, ens repeteix
que el torrent de can Rojo,
més antigament conegut
pel torrent des Jaiot, este'
ple de canyes i branques.
"Quan s'embossi -diu el nos-
tre comunicant- hi haurà un
desastre perquè aquella
zona és molt planenca i és
molt fàcil d'innundar. Ara
és hora de posar-hi remei.

* * *

Una sollerica, una véga-
da acabades les feines de
ciutat i visitat els pares a
l'hospital, se n'anà, un dia
de la setmana passada, a
agafar el darrer tren de Ciu-
tat capa Sóller. Quina seria
la seva sorpresa quan me
troba l'estació de Palma a
les fosques i el tren que feia
més d'un quart d'hora que
havia partit. "Per qué la
companyia no avisa des
canvi d'horari. Abans par-
tia a les vuit i ara a les
1945. No me va quedar
més remei que anar a
romandre a ca una ger-
mana!"

* * *

Un altre comunicant,
insisteix, "en es port con-
tinuam a les fosques, i ara,
quan es van tancant hotels
i establiments, encara se
nota més. Quan no hi ha
turisme se mos abandona
del tot!

Antologia

Col.laboració
El dia de la moció de censura contra Joan Arbona, la

batlessa afirmó públicament que oferiria alguna area de ges-
tia als grups de /'oposició perquè fessin feina. El PSOE, atent
a la jugada, acceptei l'envit i s'oferí a col.laborar amb el nou
govern municipal.

Han passat cinc mesos i la batlessa encara s'ho esta pen-
sant. Ha tengut varies reunions amb els regidors del PSOE,
pera no han arribat a cap acord. Se veu que aquest part és
molt difícil...

L'única cosa que ha deixat ben clara és que no vol sen-
tir parlar de "pacte" amb el PSOE, sinó únicament de "col.labo-
roció". Una no sap qué vol dir exactament la paraula "col. labo-
roció", pera me tem que la batlessa imagina una relació sem-
blant a la que existí entre el PSM i l'antic baile Antoni Arbo-
na.

Vista la mala experiència que aquella "col.laboració"
suposà, és d'esperar que el PSOE s'ho repensi abans d'ac-
ceptar. Vade retro!!

Elisenda de Brusca

El moviment associatiu de Sóller

Associació de Comerciants del
Mercat de Sóller

C/ Cristòfol Colom	 Bartomeu o el foc de Sant Anto-
Horari comercial	 ni.
Titularitat: pròpia	La condició que es necessi-
L'associació com a tal es crea 	to per a ser soci és ser propie-

cap al 1988 amb lóbjectiu de	 tari/a d'un trastsituatdins el recin-
millorar el funcionament i la i mat-	te del mercat.
ge del mercat.	 Per a más informació posau-

Actualment compta amb 32 vos en contacte amb la secre-
socis, els quals persegueixen la 	 tara de l'associació que está
promoció del mercat amb una	 situada dins el mateix mercat.
sèrie d'activitats socio-culturals
corn serien el concurs de pintu-	 Serveis Socials
ro que fan cada any per Sant	 MMR/OBP
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No ens volen escoltar
El grup municipal del

PSM d'ença que va ser des-
tituit arrant de la moció de
censura al batle Joan Arbo-
na ha volgut dur endavant
una política d'oposició
constructiva per tal d'a-
portar les idees que creim
que són bones per al poble
de Sóller. Hem volgut fugir
de revanxismes i de victi-
mismes per seguir fent
feina des de l'oposició i
per dur endavant nous
projectes. Aquest és i sera
el comí a seguir. El que
passa 'es que dins de la
prepotència de l'equip
que ara governa i menys-
preant la feina que volem
fer, s'ha ignorat qualsevol
proposta. La manca de
desig de cooperació de l'e-
quip actual ha motivat que
moltes de les comissions

informatives es convertei-
xin en simple informació
del que faran sense
acceptar cap sggeri-
ment (es deuen pensar
que tenen la veritat abso-
luta). Arribats a aquest
punt, els regidors del PSM
han hagut d'utilitzar el sis-
tema d'enviar instancies a
la batlessa per veure si les
idees que volíem aportar
serien ateses. Fins al
moment no s'han dignat
ni a respondre-les oral-
ment, encara que fos per
dir que no.

Potser les idees que
intentàvem aportar no eren
grans projectes ni "castells"
que podrien solucionar l'e-
conomia de Sóller, per(?) si
que eren temes que afec-
ten diariamentels sollericsi,
encara que sembli inreible,

molt facas de solucio-
nar. Amb aquestes diees
no cercàvem el Iluimanet
personal ni la promoció
política. De fet, si s'ha-
guessin fuit a terme, l'ac-
tual equip de govern se
n'hauria duit el mèrit. Els
politics han canviat pera
la idea de prepotència i
manca de democracia dels
partits dretans que ara
governen a Sóller supera
qualsevol interés comú. Dit
d'una alta forma: en la seva
cosmologia només tenyida
de democracia, creen una
maxima que esdevé punt
basic per al seu govern poli-
tic: "qualsevol pro-
posta, si és del PSM
ha de ser rebutjada
perquè s'emprenyin i
a veure si ens deixen
tranquils!"

Súbete a un Opel Corsa, ahora desde

870.000 ptas.
Muévete As a gusto, con más estilo, muévete en tu
nuevo Opel Corsa. Con un equipamiento que lo
tiene todo. Cuentarevoluciones, elevalunas eléctricos,
cierre centralizado, lunas tintadas.
Ahora tienes más versiones. Elige la que va con tu

marcha: Corsa City, Swing+, Joy Sport y GL+.
Sal de lo común. Muévete a tu Concesionario Oficial
Opel. Muévete en un Opel Corsa.

OPEL CORSA. 1NCENIERIA ALEMANA A TU ALCANCE
• Precio recomendado por el fabricante (Península y Baleares). IVA, gastos de pre-entrega y descuento
promocional incluido. Venta a flotas: consulta a tu Concesionario Oficial Opel. Cuenta, además, con las
excelentes condiciones de Financiación y Leasing ofrecidas por (rpel Credit, Opel Leasing y Opel Renting. OPEL €31-

TE	 ESPER AMOS

ISLENA DE MOTORES, S.A.
Gran Vía Asima, s/n. Pol. Ind. SON CASTELLO
Tel. 20 23 62 / 20 22 04 PALMA DE MALLORCA

Servicio Oficial en Sóller

TALLER PAU I MARCE
Caner de Sa Mar, 128
Tel. 64 54 50 SOLLER

CONCESIONARIOS OFICIALES MEJORES POR EXPERIENCIA

Chino, 7- Teléfono 6.30132
Sant Jaume, 7 - Teléfono 63 1286

FABRICA: Meta, 48 - Co'n Tobalet- Tel. 630651
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PANADERIA y PASTELERIA
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EXPOSICION

MIGUEL ANGEL BERNAT
ACUARELAS Y DIBUJOS

Inauguración Lunes 16 de Noviembre

Cl. Lluna, 5 -	 63 09 07 - 07100 SÓLLER

PIZZAS PARA LLEVAR
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¿Qué pasa en la
Cruz Roja?

Hasta el viernes pasado era
voluntaria de la Cruz Roja
de Sóller. Habia prestado
servicio en dicha Institución
unos doce años (6 como volun-
taria y 6 como conductora).

Casi cada fin de semana,
dejando olvidada a mi familia,
y algunas veces el trabajo,
cumplia con la obligación que
me habia impuesto, ayudando
a quien lo necesitara, tanto de
día como de noche, sábado o
domingo, laborable o festivo...
sin pedir nada a cambio.

Estaba allí porque lo lle-
vaba en el corazón y me
gustaba lo que hacia, hasta
hace poco tiempo en que he
tenido que cambiar, debido
al mal ambiente que reina
en este local.., por el pode-
rio de la Presidencia, lle-
gando a existir casi una
dictadura. A parte de que-
rer mandar y no saber.

Recientemente se han con-
vocado unas elecciones para
votar la nueva Junta de dicha
Asamblea. Os podeis creer
que, después de estar doce años
de voluntaria, me enteré de las
elecciones tres semanas después
de haberse efectuado. Y como
yo una infinidad de voluntarios.
Más de un 80%, entre socios
y voluntarios, no fueron infor-
mados.

Solo se informó de la
fecha X a los que la Pre-
sidencia interesaba que
fueran a votar.

Ellos se lo guisaron y se lo
comieron. ¡Espero que no ten-
gan mala digestión!

Siempre habia creido,

y sigo creyendo, que la
Cruz Roja somos noso-
tros, los Voluntarios y los
Socios, y no una sola per-
sona, como se cree la Pre-
sidenta. Si nosotros no estu-
vieramos allí trabajando, sin
pedir nada a cambio, la Cruz
Roja no existiria. Quiero dejar
bien claro que la Cruz Roja no
tiene la culpa de lo que ha pasa-
do en estas elecciones, sino que
la tienen unas cuantas per-
sonas con mucha "coman-
dera" y una mala infor-
mación de lo que es y por-
que existe la Cruz Roja.
Esto les ha afectado a la
cabeza, llegando hasta a
hacer unas injustas vota-
ciones.

No suelo utilizar como medio
de información los Semana-
rios, pero este caso lo pedia,
ya que la Ciudad de Sóller
tiene el derecho de estar
bien informada, y no solo
escuchar las mentiras que
cuenta la Presidencia.

Me ha dolido mucho tomar
esta decisión, pues doce años
son muchos años en los que he
aprendido y dado mucho, pero
no puedo seguir en un sitio
que YA NO EXISTE. Solo
queda el nombre: CRUZ
ROJA.

Espero y deseo que algún
día vuelva a existir, y que no
sea solo el nombre, ya que en
este momento volveré a pres-
tar servicio a la Ciudad de
Sóller.

Gracias!

Margarita Martinez.



EL TEMPS

TEMPERATURES
Max. 216 dia 5
Min. 8'00 dia 9

De temps espléndit
podríem qualificar
aquesta darrera setma-

na amb temperatures ben agradables durant
el dia i no excessivament fredes a la nit.

La situació de l'anticicló a les Acores sol
ser determinant per al tipus de temps que ens

Estació de Sa Vinyassa
Joan Puiqserver

afecta. La seva posició actual fa que les greus
perturbacions circulin bastant al Nord, men-
tre que a la Mediterrània disfrutem de temps
estable.

A la tardor el temps sols ser molt canviant;
per aixa és d'esperar que prest torni a can-
viar. Es el temps típic de la tardor.

Una setmana de primavera i d'hivern

Els banquers sollerics, dinaren plegats

Mateo Palmer
exposa a la galeria
Maran

S.M.

Aquestes setmanes, a la
galeria Moran, podrem gau-
dir d'una interessant mos-
tra d'art. Del 6 al 23 de
novembre, Morons té mol-
tes finestres obertes per
veure tots aquells racons que
més ens poden suggerir la
malta bellesa que té la Ilum
i l'espai de la nostra Vall.
La figura que pren forma de
la ma de l'impressionisme
té, corno principal fi, omplir
el blanc, sempre tan sug-
gerent, de l'inici d'una obra.

El secret de Mateo Pal-
mer no és altre que el dia-
leg entre la natura i els buits
que té l'artista quan vol
posar i la dificultat creix.
La Iluita d'aquest intercan-
vi darla, corn a fruit, l'obra
que té d'original el fet que
no n'hi ha d'altre corn ella.
Cercar, trobar i posar el
color precis d'una Ilum que
sempre es mou i fer geo-
grafia de formes és la tar-
geta de presentada més vali-
da per un home que sols
vol, corn a Iliberació, PIN-
TAR.
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T.O.

El passat dia 4 de novembre,
festivitat de San Carlos Borro-
neo, [xara de les entitats banca-
ries, es reuniren quasi la totalitat

de les plantilles de tots els bancs
i caixes de la localitat i així fes-
tejar la festa del seu sant patró.

Quantfinalitzaren la seva jor-
nada laboral, a les 15 hores, ana-
ren al restaurant El Pescador del

Port de Sóller, on degustaren un
fabulós dinar i després brinda-
ren amb cava perqué aquestacte
anual, tengui continuitat durant
molts d'anys.

Molts d'anys!

Amador Casta ñer acusa Joan Arbona de mala gestió

Magdalena Vicens controlara l'economia del
Museu Balear de Ciéncies Naturals

L'Associació del Museu Balear de Ciències Naturals de Sóller, va proposar
a l'Ajuntament que es creas la figura d'administrador de l'entitat. Aquesta
persona estava pensada per esser la que controlas les despeses i vetllas
perquè el pressupost anual no fos un simple paper, sine, que fos el pressupost
real del Museu.

J.C.

Una altra de les tasques enco-
manadades a l'administrador és
la de servir d'enllaç entre el
Museu, l'Associaciói l'Ajuntament.
El càrrec es totalment gratuit, el
que vol dir que no percebrà cap
cèntim pel seu treball.

Magdalena Vicens
La Junta de Govern del Museu

va proposar els noms de dues
persones que treballen dins el
Museu activament: na Magda-
lena Vicens Fomés i en Joan Arbo-
na Mas.

Segons va anunciar el dele-
gat municipal en el Museu, Ama-

dor Castatier, la persona ele-
gida per la Comissió de Govern
municipal per desenvolupar la
tasca d'administrador ha estat
no Magdalena Vicens Fornés.

Gestió nefasta
Amador Castor-1er explica el

motiu pel qual la Comissió de

Govern no havia volgut posar
al front de l'administració del
Museu en Joan Arbona, que
es l'anterior Bathe de Sóller i ex-
director del Museu: "No hem vol-
gut triar en Joan Arbona degut
a la seva nefasta tasca relacio-
nada amb el Museu quant va
esser Bat/e, ¡a que la seva ges-
tió va ocosionar un forat negre
de 10 milions de pessetes que
pasó en greu perill la continuï-
tat i el funcionament del Museu
Balear. Aquest forat negre es
pogué tapar gràcies a una sub-
venció que es rebé de 15 milions

de pessetes"

Reforma del Museu
L'esmentada subvenció de

quinze milions rebuda pel Museu
Balear va permetre-segons Ama-
dor Castaiier-, tapar el forat negre
que s'havia produit, i en sobra-
ren cinc que ara es destinaran
a realitzar les obres de reforma
que quedaren pendents quan es
feren les primeres. Aquestes refor-
mes han estat encarregades a la
mateixa empresa que va fer la
primera fase: Construcciones
Payeras Colom.

¡;SEÑORA!!!
SU COCINA YA ESTA AQUI AL

PRECIO QUE DESEAN
¡VENGA A VERNOS!

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

PUERTAS SOLLER S.L.
Junto al S Y P

C/ Cetre n 9 , 15
Tel. 63 25 23

TRANSPORT J. CASASNOVAS
GASOIL PER CALEFACCIÓ A DOMICILI

TEL. 63 14 62 i 63 03 87

f,44/
JOTUL

de Noruego

XEMENEIES I ESTUFES
SÓLLER • Tel. 63 0753

Rvdo. M. Rosselló, 19



Les barreres
arquitectioniques
de Sóller, a debat

J.C.

El proper dimecres, dia
25 de novembre a migdia,
al centre de la Tercera
Edat, tendrá lloc una con-
ferència sobre les barre-
res arquitectòniques a
Sóller. La conferència
carrera a càrrec del tècnic
català José Antonio

premi INSERSO
de l'any 1991 pel seu pro-
jecte d'accessibilitat del
metro de Barcelona.

Barreres

Aquesta conferència
este] inclosa dins el pro-
grama de la Primera set-

mana sobre accessibilitat
i eliminació de barreres,
organitzada pel Servei
d'Acció Social i Sanitat
del Consell Insular de
Mallorca, i sols sera oferi-
da als municipis de Mana-
cor, Palma, Inca i Sóller, el
que demostra la importan-
cia de la tasca duita a terme
amb temes d'acció social
a la nostra vall.

A aquesta conferéncia,
que promet ser forca inte-
ressant, hi estan convidats
els politics sollerics i totes
aquelles persones que, d'al-
guna manera, estan Higa-
des al món de l'acció
social.

Urbanisme

ROSTIDOR DE LLENYA
PORC ELLA

COSTELLES DE BOU
COSTELLES D'ANYELL

CARTA D'HIVERN
CONILLET TENDRE

TORRADA DE CARN
COSTELLES DE PORC

CONILL

Obert divendres, dissabte, diumente i festes

Jaintetorrinis,f‘-aozo,
s ort Séger

"rtfrib lik	

DIA 15 DE NOVEMBRE DE 1992

a les lo hores

amb sortida del

Restaurant

"CA'N PEDRO"

de VALLDEMOSSA

SETZENA BAIXADA A SOLLER

Marxa cicloturista per a totes les categories.

CONCENTRACIÓ: A les 9'30 hores, davant el Restaurant "Ca'n Pedro" de Valldemossa.

ITINERARI: Valldemossa - Deía - Sóller (reagrupament davant Son Angelats) - Port de
Sóller - Sa Taiaia - Port de Sóller, acabant davant el Restaurant Marisol.
(Total 30 quilòmetres).

Tots els finalistes seran obsequiats amb un diploma acreditatiu de la seva participació a la
marxa, acabant-se la matinal esportiva amb una bona berenada, al Restaurant Marisol.

ORGANITZA: Club Ciclista «Defensora Sollerense»-

COL.LABOREN:
AJUNTAMENT DE SÓLLER - RESTAURANT «CAN PEDRO» (Valldemossa)

CREU ROJA DE SÓLLER - POLICIA DE TRANSIT - MOBLES CASTANYER
TRANSPORTS C. SASTRE - RESTAURANT MARISOL - GUARDIA CIVIL

POLICIA LOCAL DE SÓLLER - SOCIETAT «DEFENSORA SOLLERENSE»

Tots els interesats en emprar el servei de transport per a les bicicletes, des de
Sóller a Valldemossa, han de formular la seva inscripció al  telèfon 63 14 62

(Contestador automàtic)
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Aquesta setmana ha resultat ser abundosa
succeits, malgrat no haver estat la majoria d'ells
greus. Alguns, fins i tot han estat curiosos. Per ordre
cronològic, foren els següents:

J.C.

Desmai a la
plaça
Constitució

El dijous capvespre una
senyora es va acubar al mig
de la placa Constitució. La Poli-
cia Local, fent gala de la seva
disponibilitat, la va traslladar
al Centre Sanitari perquè fos
atessa per un facultatiu.

S'incrusta a la
paret

El mateix dijous, devers
dues i mitja de la matinada,
un cotxe envestia a la paret i
quedava incrustat a la carre-
tera de la platja den Repic, just
davant l'Hotel Rocamar. El con-
ductor anava soil no es varen
produir desgracies personals,
pera si greus desperfectes al
vehicle.

Commoció
cerebral

Divendres, alsvoltants de les
cinc del capvespre, una senyo-
ra majar que circulava en bici-
cleta va caure al correr de la
Gran Via. Es veu que ningú es
va percebre de la caiguda i la
dona romangué tirada per terra
en estat d'inconsciència fins que
un vel de la zona la va recollir.
Durant les primeres hores, no es
pogué conèixer la seva identi-
tat perquè els objectes personals
que portava en el moment de
l'accident no permetien la seva
identificació. En el moment d'es-
criure aquesta crònica dimecres
-, l'accidentada encara estava
a Son Dureta en estat semiin-
conscient. Al lloc de l'accident
s'hi personaren la Creu Roja i
la Policia Local.

Ciclomotor
robat

Dimarts, la Policia Local va

localitzar un ciclomotor a la
zona del carrer poetesa Fran-
cisca Alcover. El robatori havia
estat denunciat pel propietari
de la maquina, al qual fou res-
tituTda al cap de poques hores.

Arbre a la
carretera del
Coll

El mateix dimarts capves-
pre fou requerida la preséncia
de la Policia Local a la carre-
tera del Coll de Sóller, poc
abans d'arribar al Pont den
Valls, perquè un arbre s'havia
amollat i estava a punt de caure
al mig de la carretera. La
mateixa Policia va procedir a
tallar i despenjar l'arbre, que
havia quedat enganxat amb
els fils del telèfon i suposava
un perill greu pels usuaris de
la carretera.

Succeas 

Una setmana mogudeta en
incidents diversos



L'organista alemany Rolf Kunz s'oferi a donar un concert a benefici de la restauració de l'orgue
parroquia!.

P.P. 

BIOGRAFIA ••

Calle Luna,I2 • Valer
Mallorca • Tel. 63-04-47

COCINA SELECTA

Porto Mar
Restaurante

Abierto fines de semana.
Viernes noche, sábado y

domingo mediodía.

Bodas - Bautizos
Comuniones - Banquetes

"Déjenos acariciar
su paladar"
Teléfonos: 63 14 22

63 04 79

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

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

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

•
iett Ca*4,

Vos ofereix un gran assortit amb:
esportives, botes de muntanya, pantuflas, sabates

CI. Sa Lluna, n2 74	 Te/ 63 28 74
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L'orgue de l'església de Sant Bartomeu, construTt els anys  1 798-1 81 6 per l'organer suís Lluís Scherrer, es troba avui en dia en un

deplorable estat de conservació i precisa d'una urgent tasca de restauració si es vol evitar que el corc i la incúria faci malbé una peça

única en el seu genere a Mallorca. Conscient d'aquesta urgencia, els responsables parroquials han sol.licitat tres pressuposts de

restauració, el més elevat dels quals ascendeix a uns quaranta milions de pessetes.
Amb motiu de l'estança a la nostra ciutat del prestigiéis organista alamany Rolf Henry Kunz, Veu de Sóller ha tengut ocasió de posar-se

en contacte amb ell i demanar-li la seva opinió sobre aquest tema. Amablement ha ates la nostra petició i ens ha relatat la seva

experiencia en un assumpte similar que ocorregué a Alamanya.

Vallo pena gastar els 40 milions que costara la restauració 

Rolf Henry Kunz, organer: "Ben gestionat, l'orgue
de la parroquia pot arribar a ser rendible"

Rolf Henry Kunz
Rolf Henry Kunz nasqué a
la ciutat d'Erzgebirge, en ple cor
d'Alamanya ¡es Ilicencie, en músi-
ca a la ciutat de Halle. Durant
sis anys exercí corn a organis-
ta de concerts i després estudie;
a l'escola superior de Música
de Leipzig i fou director de Por-
questra del festival Haendel, a
Halle.
L'any 1975 es domicilia ala ciu-
tat de Frankfurt, on fou orga-
ner de l'església de Santa Maria.
L'any 1976 funda a la mateixa
ciutat l'orquestra professional de
cambra Florilegium Musi-
cum i, des del mes de febrer
d'enguany, és l'organista titular
de dues esglésies catòliques a
Frankfurt Hascht: la Justinus-
kirche i la Jose fkirche.

El senyor Kunz, que ha exa-
minat de prop l'orgue parroquial,
ens explica que a la ciutat de
Frankfurt fa poc ocorregué un
cas semblant amb un orgue de
l'any 1740. En aquella ocasió,
es constituí una comissió inte-
grada per institucions polítiques
i entitats econòmiques i indus-
trials. La gestió d'aquesta comis-
sió permeté que entre els anys
1983-1988 l'orgue fos restau-
rat i encara aconseguí un supera-

aquesta solució es podria apli-
car a Sóller i esta convençut que
hi hauria organers disposats a
ajudar a la restauració aportant
els seus coneixements. Ell mateix
está decidit a contribuira la causa
amb un concert, i assegura que
d'altres companys acceptarien
de bon grat col.laboracions con-
semblants.

L'organista alamany creu
que l'orgue, una vegada res-
taurat, es podria conservar fácil-
ment a base de concerts. L'a-
cústica de la parròquia es
excel.lent i segur que molts
estrangers en vacances estarien
disposats a pagar per assistir a
un concert. Endemés, es podrien
enregistrar les audicions i posar-
les a la venda.

,Despesa justificada

En resposta a les nostres pre-
guntes, Kunz afirma que l'orgue
parroquial s'ha de restaurar a
conciéncia i invertir-hi els diners
que siguin necessaris, perquè "un
orgue es tan necessari dins una
església corn un altar".

"Aquest orgue té uns regis-
tres molt bons i bona part dels
components antics digué -enca-
ra són ala parra quia ¡es podrien
aprofitar fàcilment".

El professor Kunz insistí que
la despesa dels quaranta milions
està plenament justificada, si es
té en compte que és l'únic orgue
en el seu estat primitiu que resta
a Mallorca: "El de Llucmajor
digué -esta molt modificat i espen-
yat, i el més proper a l'illa, de
les mateixes característiques, es
troba a la ciutat catalana d'El
Vendrell".

"Un orgue és tan necessari dins
una església corn un altar"

vit d'un milió de marcs, amb els
quals en compraren un de nou
i es permeteren crear una plaça
fixa d'organer degudament retri-
buTt, que és ell mateix. Cada
mes es celebra un concert d'or-
gue a cada una de les esglé-
sies, amb un considerable kit
de públic.

Pot esser rendible

El professor Kunz creu que



La batlessa gestiona el tema

La Defensora
Sollerense precisa
ajuda oficial per
mantenir rechfici

Les obres podrien començar el mes d'abril

Aprovat definitivament el
projecte d'acondicionament
de la carretera de Deià

La Conselleria d'Obres Públiques i ordenació del territori va informar el
passat tres de novembre al cap de Departament de Carreteres, de la
aprovació definitiva del projecte d'acondicionament de la carretera C-710,
de Pollença a Andratx, al tram Sóller-Deià.

Jaume Casasnovas

El projecte fou aprovat téc-
nicament per aquesta Direc-
ció General dia catorze d'oc-
tubre de 1991, amb un pres-
supost total de cinc-cents deu
milions de pessetes.

Sobre aquest projecte es
va fer un estudi d'impacte
ambiental, aprovat per la
Comissió Balear de Medi
Ambient, el sis de Març de
1991, i l'expedient d'infor-
mació pública ha estat trami-
tat pel Departament de Carre-
teres.

Els ajuntaments de Saler

i de Deià emitiren informes
favorables al projecte d'a-
condicionamet aquest passat
mes d'octubre. A pesar de
donar el benepleicit, l'Ajun-
tament de Sóller va ter algu-
nes propostes a ten ir en comp-
te, i sobre elles s'ha conside-
rat oportú acordar:

Mentre durin les obres, la
direcció creará una comissió
d'assessorament que tendrá un
representant de cada un dels
Ajuntaments afectats.

Se tendran en compte les
condicions d'execució exigi-
bles en una obra que s'inscriu
en una zona de tan alt valor

paisatgístic. Així, el valor de
la natura i el medi ambient
estará per sobre de la facili-
tat tècnica.

Segons fonts municipals, la
Conselleria d'obres Públiques
podria començar les obres el
mes d'abril, i intentar que el
seu desenvolupament no inter-
feresqui el transit de l'época
estival. Així, es farien els tre-
balls a la pròpia carretera els
mesos anomenats baixos en
el sector turístic, i les obres
que es facin fora de la calca-
da es durien a terme els mesos
de juny, juliol, agost i setem-
bre.

Pico de minora de Façanes 

Concedides les ajudes al Pla
de millorament de façanes

GRAN
INAUGURACION

14 de Noviembre
Con las Orquestas

ESTEL D'OR i COCKTAIL

vjZEj
7dS' 

DOMENICO
TRATTORIA

EXPOSICIÓ DE
QUADRES DE
BETSY ZILL

Vos oferim una gran
varietat en "pizzes" i al

mateix temps vos
comunicam que tenim

obert tots els dies.
Reserves

"Pizzes" per endur-se'n

C/. Marina, 44- Tfno. 63.31.55
Poort de Sóller

-	 •	 •	 .
C r	 I 4 ,	 %
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Redacció 	la societat no pot assumir de cap
de les maneres.

J.C.

La Comissio informativa
Permanent d Educacio i Cul-
tura, reunida el 22 d octubre,
va trasmetre a la Comissio de
Govern, I expedient de les sub-
vencions al Pla de Millora de
Façanes aprovat per aquesta
comissio, referent al reparti-
ment dels doblers destinats, a
parts iguales, entre I Ajunta-
ment i la Conselleria de Cul-
tura Educacio i Esports del
Govern Balear, i que en total
sumen 2 milions de pessetes.

Junta ment amb I expedient
enviat a resolucio de la Comis-
sio de Govern, la qual es va
manifestar amb I acord d apro-

var dita relacio, figuren totes
aquelles persones que havien
sol.licitat aludes per aquest Pla.
Per tant us oferim la Ilista ofi-
cial a continuacio:

Rosa Peñas Oliver 407.176
ptes.

Maria Castafier Mayol
153.333 ptes.

Remedios Mas Mora
382.226 ptes.

Jaume Bestard Carbonell
136.666 ptes.

Catalina Forn;es Sanchis
200.000 ptes.

Ana Sanchez Forteza
300.000 ptes.

Antonio Carrio Genovard
210.000 ptes.

Les dificultats que pateix la
societat recreativa i cultural
Defensora Sollerense, han
arribat a les Cases de la Vila i
del problema, sobretot pel que
fa a la necessitat de realitzar
obres urgents, se n'ha fet càrrec
directament la batlessa. Les ges-
tions s'iniciaren amb una visita

q ue els directius de la societat
feren a Isabel Alcover, per plan-
tejar-li les deficiencies que pateix
el local social del carrer den Real.
Les teulades están en molt mal
estat i aquesta circumsteincia fa
que quan plou, l'aigua es filtri
per totes les dependencies i
parets del local. La reparació
costaria un total de dos milions
i mig de pessetes, quantitat que

Comunitat Autònoma

Isabel Alcover sol.licità l'a-
juda de la consellera de cultu-
ra del Consell Insular, Pilar
Ferrer, i del director general de
cultura del Govern Balear, Jaume
Martorell, amb els quals es reu-
nirà la setmana que ve per trac-
tar el tema a fons.

Cal dir que aquest es un teme
propi de la Comunitat Autòno-
ma, ja que la Conselleria de Cul-
tura va esser qui va realitzar un
catàleg dels espais escènics
existents a les Illes amb vistes a
una futura rehabilitació i, entre
d'ells, s'hi trobava el teatre de
la Defensora Sollerense.

Comunidad de propieta-
rios edificio "Bon Sol" 210.599
ptes.

El total de les suibvencions
concedides suma la quantitat
exacta dels dos milions pre-
vits. Ara I Ajuntament comu-
nicara a cada un dels inte-
ressats, advertint-los que, en
el cas de que no hagin duit a
terme les obres, aquestes hau-
rien de realitzar-se amb la millor
brevetat possible, ja que s
haurien d entregar seguida-
ment una factura oficial i una
fotografia de la façana aca-
bada, per poder accdeir a la
subvencio.



Associació Sollerica de Cultura
Popular: 10 anys fent cultura 

Tot va començar a finals
dels anys 70, quan un grup
de gent que es dedicava al ball de bot i que

s'anomenava Aires Sollerics va comprendre que la
cultura popular no sols es fa a base de ball i de
castanyetes, i va iniciar una tasca d'enriquiment
cultural de cara als nins. Es varen crear, així, uns
incipients taller-escoles de ball i excursions que varen
agradar sobremanera als infants i també als seus
pares. Aquests es varen reunir i donaren recolzament
a aquell grup que ja aleshores comptava corn a
president amb en Guillem Bernat.

Per damunt de tot, la il.lusió
i el projecte de tornar
comptar amb una piscina

8
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La primera necessitat que
es plantejava a aquesta gent,
amb pretensions de fer un
poble méss arrelat a la seva
cultura, fou el domicili osicial
que els acolliria i on poder rea-
litzar totes les activitats que ja
prometien ser abundants.

Així les coses, en 1982 es

que l'any següent es fa fer una
opció de compra per Can Cre-
mat. L'ASCP s'hi va instal.lar
amb l'objectiu de poder aca-
bar de fer efectiu l'import del
nou local en el termini d'un any.

Primeres activitats

Del primer projecte de
l'ASCP volem destacar l'a-
partat on diu que "l'associa-
ció vol dedicar-se (...) a orga-
nitzar una serie d'activitats per
a infants i per a adults i que
sigui d'una manera constant,
un lloc viu. No només fer unes
cativitats limitades ni tampoc
uns determinats dies de l'any,
sinó que d'una manera ininte-
rrompuda..." La presentació
pública es va fer el 30 d'abril

del 1983.
Es compten com activitats

d'aquesta época: música, ball,
teatre, artesania, tallers infan-
tils, cursets d'idiomes, con-
ferencies, lloc d'esplai, expo-
sicions, etc... A més, l'ASCP
albergava al seu sí: Aires
Sollerics, Mostra Interna-
cional Folclórica, GOB,
Tercera Edat. I a l'estiu la
piscina de Can Cremat pro-
metia que els nins de Sóller ten-
drien un lloc on poder apren-
dre a nedar.

No podem comprar Can
Cremat

Però en cabar l'any, i des-
prés d'haver tocata moltes por-
tes entre els quals entitats

bancàries i el propi ajuntament,
i després de comptar ja amb
més de mil socis, no es va poder
fer la compra de Can Cremat.
l'ASCP no podia fer front als
interessos i ningú no estava dis-
posat a ajudar en res. Els pro-
pietaris de Can Cremat, aixi
mateix, varen ampliar el
termini fins l'any 86 i es
varen començar les gestions
oportunes per tal que l'Ajun-
tament cedís algun dels seus
locals.

Així i tot l'ASCP continua-
va la seva tasca cultural i en
1984 es compten les següents
activitats: cerámica, dibuix,
música, coral infantil, música
per a reeescolar, cant coral,
guitarra clàssica, brodat mallor-
quí, "corte", francès, angles,

crea l'entitatanomenada Asoc-
ciació Sollerica de Cultura
Popular (ASCP) i s'instal.la al
carrer de Cetre en un local
de l'ajuntament que ja uti-
litzava Aires Sollerics.

Ningú no podia imaginar
l'acceptació que tendria l'as-
sociació, que va ser tan gran

• PORTER AUTOMATIC
• ANTENA COLLECTIVA
• ASCENSOR
• TRESPOL DE MARBRE
• MATERIALS Primera Qualitat
• APARCAMENTS

Facilitats 15 anvs Pisos a Partir de 14.000.000 PROMOTOR LLAUD 

INFORMACIO: CONSTRUCCIONS GORI PUIGSERVER Rvdo Miguel Rosselló,19. Tel 630753 FAX 633313 SOLLER



Les activitats de l'ASCP han
estat i són molt nombroses
ial costat del poble

Futur ple d'il.lusions i

Pera la història no s'ha acabat aquí, ni els problemes
s'han resolt del tot: encara manquen els baixos de la casa
per arreglar, s'ha pavimentat part del pati exterior, s'han
de millorar les instal.lacions de les sales d'exposicions per
tal de fer-les més dignes de les mans que ens oferiexen les
seves obres d'art i, per damuntt de tot, la il.lusió de tornar
a comptar amb una piscina que tant de profit va tenir
a Can cremat i que, sens dubte, és una necessitat per a
les activitats d'estiu de l'ASCP i, en general, per a tota la
Vall de Sóller.

I els projectes de cara al futur van creixent de mica en
mica, de moment podem avançar la intenció d'ampliar
l'oferta de cursos pels propers anys  i l'acollida com a un
grup més d'un taller-escola de radio que esperem ten-
gui el degut recolzament per tal de poder dur endavant
un projecte de ràdio local a Sóller.

En definitiva, projectes, il.lusions, somnis que no estann
exempts de problemes que cofiam resoldre com els d'a-
quests 10 anys passats. Comptamt per aquesta tasca amb
molta gent amb ganes de fer feina per mantenir viu el món
cultural del nostre poble i amb una junta direectiva
encapçalada per en Guillem Bernat, disposada a fer l'im-
possible per donar al nostre poble la categoria cultural
que es mereix. Les proves de que això es així les teniu en
la breu história dels primers 10 anys de l'ASCP

Joan Caries Simó
Comissió de premsa de can Dulce

projectes

111 ASASNOVAS

FRICORIFICOS,
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

Carrer de Sa Mar, 153 -07100 SOLLER. Teléfono 63 07 71
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català, aeròbic, dansa moder-
na, ball de bot, ballet classic,
ioga, gimnàstica i gimnástica
pre-part. Això sense comptar
amb activitats més curtes; corn
ara cursets, exposicions,
cocerts, festes pera nins i adults
i sense oblidar els grups que
acolleix entre ells Aires Solle-
rics i la Mostra Internacional
Folcklegica. La premsa d'arreu
de Mallorca dóna cornpta pun-
tualment de totes aquestes acti-
vitats.

La donació de 10
milions

L'any 1985 es produeix el

1 er. Encontre d'Estudiants de
Música sota els auspicis de
l'ASCP amb repercusions con-
siderables dins l'ambit cultural
mallorquí.

Pera, el termini per fer efec-
tius els 20 milions que es deme-
naven per Can Cremat s'aca-
ba i, per fi, es veu la possibi-
litat d'utilitzar el local de les
Escolapies, propietat de l'aju-
tament. Pera un canvi de la regi-
doria de cultura fa anar en orris
tots els projectes.

Es així que es convoca una
assemblea de socis en la qual
el seu resident Guillem Ber-
nat anuncia la seva dimissió
degut a la falta de local  i davant

Can Dulce

La compra de Can Cremat,
pera, no va ser possible, ates
que de sobte la quantitat per
aquesta casa es va disparar.
Pera, l'ASCP, amb els diners
de la donació a la ma, es va
posar a cercar els que seria el
futur local social. Entre les
cases visitades, comptava amb
gran aceptació Can Dulce,
sobre la qual l'arquitecte Pep
Colom va fer un projecte deta-
Ilat amb les possibilitats i man-
cances que oferia.

Es aquí que s'ha de desta-
car la feina duita a terme per
la directiva de l'ASCP i, en par-
ticular del seu president en Gui-
llem Bernat i d'aquella que, a
partir d'aleshores, seria i éss
la sots-p residenta de l'ASCP,
n'Antònia Rulla, grades a
la qual la mateixa persona anó-
nima amplia la donació i la
possible que l'ASCP accedei-
xi a Can dulce.

Reformes

Comença ara una etapa
marcada per les reformes que
es duen a terme al nou casal
per tal d'adaptar-lo a les neces-
sitats duna associació cultural
corn aquesta que contava, ja
aleshores, amb un nombre molt
elevat d'activitats i partici-
pants. S'ha de destacar l'es-
forc de molta gent de Sóller
que gratuitament va dedicar
hores de feina fent de mano-
bre, pintor, lampista... Els resul-
tats són evidents per a tots els
sollerics: un lloc que pot reu-
nir definitivament grups
i activitats corn ara: Aires
Sollerics, Mostra Internacional
Folclarica, Grup Novetat, Grup
Ambient, Joventuts Musicals,
Grup Corriola de teatre, tallers
d'idiomes, música, jazz, dansa
clàssica, gimnástica, dibuix,
brodat mallorquí, cotura... així
corn un lloc adequat per ofe-
rir concerts, conferencies, expo-
sic ions...

d'una realitat que mostrava la
manca d'interès per part d'ins-
titucions i particulars.

Pera el fet que representa-
va, si més no, la fi d'una enti-
tat cultural que ja cornptava a mb
molta experiencia i molts segui-
dors, no va fer sine) avivar la
inquietud de persones que es
varen preocupar de l'associa-
ció i entre elles una, la identi-
tat de la qual potser romandrà
sempre en l'anonimat per volun-
tat propia, que va fer una dona-
ció de 10 milions per l'adqui-
sició de Can Cremat. Això va
fer veure un raig de Ilum a
aquells que en aquests moments
nornés veien foscor.

PORT DE SOLLER

CALZADOS DE PIEL
ilesw

VISITENOS!!!
Le ofrece su nueva colección de
OTOÑO INVIERNO en señora y

caballero de las prestigiosas marcas

PATRICIA T'AMICUS PATRICK

Jaume Torrens n°3	Tel. 63 17 65



Aquesta setmana passa-
da, el nostre poble tornava
a veure la tristor d'aprop.
Ens havia deixat, per anar
a millor vida, una al.lota jove,
na Paula Obrador Ferragut,
de trenta vuit anys, a la que
una malaltia Ilarga ¡traidora,
Ii va tallar de rel, després
d'un llarg sofriment, el batec
del seu cor.

De molts d'anys arrera,

Na Paula
descansa
na Paula, havia desenvolu-
pat la seva tasca professio-
nal a la botiga de Can
Cabot, atenent al public dia
rera dia, fins al moment en
que el seu estat de salut
va permetre. Ara, ni aque-
lla botiga, ni el lloc on va
viure, ni el poble que la va
veure neixer, serán mai més
el mateix. El seu bon carác-
ter i la seva simpatia, la feren
mereixedora de l'estima de
prápis i estranys, al mateix
temps que aquesta cir-
qumstancia li va permetre
suportar, amb molt d'opti-
misme i resignació, la seva
malatia que la fer anar a
d'alt del cel.

Ara sols queda que, vol-
saltres, la seva familia i

ia
en pau
amics, la recordeu sempre
corn es mereixia i ella hagués
volgut. Cal oblidar i no rela-
cionar els darrers moments
viscuts, dificils d'esborrar
però que no queda més
remei perqué així ella o
hoguera volgut, i pensar, mal-
grat de pensaments no en
podeu viure, que si ha pas-
sat tan jove a l'altra vida,
ha estat, a bon segur, per
estar millor que a n'aques-
ta.

El seu espòs Miguel i fills,
així corn tota la familia,
rebeu el nostro condol i que
el record de na Paula us ajudi
a afrontar la resta dels dies
que queden i que valen la
pena just que sia pels seus
fillons. Descansi en pau.

Pedro Carriqui, professor de practiques d'Hosteleria, nou responsable del Porto Mar.
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Porto Mar, una
cuina plena de
suggeréncies

Redacció

En Pedro Carriquí, profes-
sor de practiques d'Hostaleria
a l'Institut d'F.P, s'ha respon-
sabilitzat de la nova cuino que
el Porto Mar vol fer gaudir als
seus clients. La intenció d'a-
questa il.lusió gastronòmica
no es altre que la d'acariciar
el paladar i atendre, el millor
possible, el bon gust per men-
jar.

Es important dir que aquest
restaurant sols esta obert els
caps de setmana la qual cosa
vol dir que sols tenen el gene-
re just per atendre un número
limitat de clients. No donen res
congelat ni res que no tengui
prou calitat, és a dir, s'estimen
més perdre un servici que no
perdre un client.

El client

Segons paraules den Pedro
queda prou clara quina vol ser
la seva targeta de presentació:
"Una cocina en la que el clien-
te es lo más importante no
puede haber nunca ni prisas

Dia de l'Església
Diocessana

AQUEST DIUMENGE, 15
DE NOVEMBRE, es celebra a
Mallorca i arreu de l'Estat el Dia
de l'Església Diocessana. Es
una ¡ornada per obrir els ulls,
els cors i les mans a la germa-
nor i a la solidaritat responsa-
ble.

L'Església treballa i lluita a
molts de fronts. No són sols els
edificis corn esglésies i centres
de catequesi i altres que han de
menester l'ajuda de tots. Són les
activitats apostòliques i pasto-

ni mal servicio. Solo tenemo:
cocina de mercado y va sei
una dinámica común del res
taurante la de ir cambiando Ic
carta cada cierto tiempo".

El que si es cert es que en
Pedro té moltes ganes de dur
a la practica una idea que feia
molts d'anys volia dur a terme
i ara ja es una realitat. No fa
tot això per demostrar res a
ningú, tampoc vol fer una cuino
millor que ningú, sols vol, corn
va dir ell: "Poner imaginación
y profesionalidad en la coci-
na".

El gust

En poques paraules després
de parlar amb en Pedro sols
poden pensar el següent: Pri-
mer fou el foc, després l'a-
parellament dels ali-
ments, ara, a un lloc on
valen que el temps passi
aturat i que tot sigui corn
l'ahir ha nascut una cuina
amb flaires de la terra i
el mar, i on tot s'ha de
viure per la drecera del
gust.

rals, de personal i materials, que
fan imprescindible que tots els
cristians, si ho són, parti-
cipin.

La Campanya de Subs-
cripcions per l'Autofi-
nançament, la col.lecte de
diumenge són medis eficients
pero la vida de l'Església. Pera
no són exclussius ni els únics. El
millor és tenir una clara cons-
ciència de ser Església i
col.laborar amb Ilibertat i
generositat.

Si estimes l'Església,
col.labora.

Avisos eclesials

D.' Catalina Colom Alemany

Falleció en Sóller, ayer día 4
de Noviembre de 1992

A LA EDAD DE 40 AÑOS

habiendo recibido los Santos
Sacramentos y la Bendición

Apostólica

E.P.D.

Casa mortuoria: Cl. del Mar -
Villa Vista Hermosa-.Can. E'unta

TOT
PELL

Rebajas por
cierre

Prendas de
piel

Bajos Eden
Park Puerto

Oregau a Déu per limarla de

D.  María-Huerta Paredes Sánchez
(Vda. d'en Xesc Negrito)

que va morir el dia 8 de Novembre de 1992
A L'EDAT DE 70 ANYS

havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
Al Cel sia

Els seus apenats: Filla, Francisca Rosselló Paredes i demés familiars (presents i absents) participen a
les seves amistats tan sensible pèrdua i vos demanen la tengueu present en les vostres oracions.

Domicili a ,Sóller: Illeta 31 - Ca Na Nicqlovií.
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Tancament de la
Carretera

Degut a la disputa de la prova automobilista XII Puja-
da al (41sig Majar, la Carretera der Puig Majar es tancarà:

DISSABTE: De les 1430 hores a les 201- hores.
DIUMENGE: De les 9'- del mati a les 14'- hores.

Llista d'inscrits:
1.- Ignacio López (Morgan 4 x 4).
2.- Ramon Luis (Peugeot 205 Rally).
3.- Sion Verger (Peugeot 205 Rally).
4.- Miguel Jaume (Peugeot 205 Rally).
5.-Xavier Moreno (Citroen AX GT).
6.- Manuel Arenas (Citroen AX GT).
7.- ANTONI FORTEZA (Opel Corsa GSI).
8.- Josep Mobs (Peugeot 205 GTI).
9.- Mateu Fullana (Renault R-5 GT Turbo).
0.- Antoni Lluch (Renault R-5 GT Turbo)
1.- Jaume Martorell (Renault R-II Turbo).

12.- Pere Rosselló (Ford Escort RS Turbo).
14.- Manuel Gola (Citroen AX Sport).
15.- Antoni Castro (Ford S. Coswort 4X4).
16.- Francesc Gutierrez (Ford Sierra Coswort

4X4).
17.- Clemente Arroyo (Citroen AX Sport).
18.- Josep L. Carreira (Citroen AX Sport).
19.- Alberto de la Isla (Citroen AX Sport).
20.- Bartomeu Vallespir (Peugeot,205 Rally).

21.- Jorge de las Hazas (Citroen AX GT).
22.- Miguel Munar (Opel Corsa GSI).
23.- Miwel Verger (111100 Clio 16-V).
24.- Manuel Ortega (Renault Clio 16-V).
25.- Gabriel Gr.= (Peugeot 205 GTI).
26.- Bartomeu Roig (Renault R-5 GT Turbo).
27.- Llorenç Carbonell (Renault R-5 GT Turbo).
28.- Jaume Vidor Cerdà (Renault R-5 GT

Turbo).
29.- Pere Pau Diaz (Renault 11 Turbo).
30.- Angel Castro (Citroen AX).
31.- David Rodriguez (BMW M-3).
32.- Gerard de la Casa (BMW M-3).
33.- Xavier Riera (BMW M-3).
34.- Helmut Kalenborn (Tiga Yamaha).
35.- Joan Vinyes (BMW Osella).
36.- Leif Buttenhoff flota Express Cargo).
37.- Tomás Arando (B. Fitter Toj BMW).
38.-Joan Vinyes Dabad (BMW Osella).
39.- Altor Zabaleta (Lola Laica).
40.- Luis Martinez (Lola T-298 Hisp.20).

Futbol

Resultats i confrontacions

Tercera divisió:
C.F. Sóller 1 - Arenal 2
Proper partit:
Manacor - C.F. Sóller

Juvenils:
C.F. Saler 6 - Espanya 3
Proper partit:
Escolar - C.F. Sóller

Infantils:
Sóller O - Can Picafort 3
S. Forteza O - Sollerense 7
Propers partits:
Calvià - Sóller
Sollerense - Indioteria

Cadets:
Ramon [lull 3 - Sóller 4
Proper partit:
Descans.

Benjamins:
Sant Pere 1 - Sóller 1
Proper partit:
Sóller - Patronat

eu esportiva
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Automobilisme
Els millors pilots del Campionat d'Espanya han confirmat ¡a la seva presència 

Lluís Martinez, dar favorit a
la "XII Pujada al Puig Major"
Antoni Forteza (Opel Corsa GSI) únic solleric participant

Joan

Els millors pilots del Cam-
pionat d'Espanya de Mun-
tanya estaran definitivament
presents a la XII Pujada al
Puig Majar, cursa puntuable
pel Nacional, que es disputara
a la nostra Ciutat aquest cap de
setmana.

A més de la mojarla de pilots
illencs, (exceptuant el Grup Illes),
hi participaran un total de vint
vehicles peninsulars, totalitzant
una inscripció de 39 cotxes.

Entre els clars favorits al
triomf final cal destacar, lògi-
cament, al guanyador de les dues
darreres edicions, l'actual
Campió d'Espanya Lluis
Martinez (Lola T-298), que
tindrà corn a més seriosos adver-
saris sis barquetes més, pilota-
des per n'Aitor Zabaleta (Lola
T-298), Joan Vinyes (BMW
Ose//a), Joan Vinyes Jr.
(BMW Ose//a), Tomas Aran-
da, i corn no els mallorquins
Leiff Buitenhoff (Lola Express
Cargo) i Helmut Kalenborn
(Tiga Yamaha), que corn és
logic voldran demostrar que
poden competir amb el milloret
de l'automobilisme espanyol.

Dins el GRUP A hi parti-
cipen els actuals primer, segon
i tercers classificats del Cam-
pionat Nacional (Xavi Riera,

Gerard de la Casa i David	 Dins els illencs destacar, corn
Rodriguez), tots tres amb BMW no, a n'en Pere Diaz "Pates"
M-3.	 (R-11 Turbo), Jaume Victor

El Campió d'Espanya, amb el seu Lola T-298, intentarà revalidar el
triomf de les dues darreres edicions.

Cerda (Super 5 GT Turbo) i Llo-
ren; Carbonell (Super 5 GT
Turbo).

En el GRUP N, es compte
també amb la participació dels
tres primers classificats actuals
en el Campionat Nacional
(Francesc Gutierrez, Anto-
ni Castro i Manuel Gala),
els dos primers amb Ford Sie-
rra Cosworth i en Gala amb Citro-
en AX Esport.

I dins els mallorquins amb la
participació dels favorits Pere
Rosselló (Ford Escort RST),
Jaume Martorell (R-11 Turbo),
i Mateu Fullana (Super 5 GT
Turbo), sense oblidar, clar
estar, al solleric ANTONI
FORTEZA COLOM (Opel
Corsa GS/) que indubtable-
ment pot fer un molt bon
paper si ha aconseguit adap-
tar-se al seu nou vehicle.

El dissabte es faran dues puja-
des d'entrenament, que comença-
ran a les 1530 hores. I el diu-
menge, una d'entrenament (10
hores del matí), i dues cornpeti-

tives (la primera a les 11, i la
segona tot d'una finalitzada la
primera).

Per fer la classificació
general es sumaran els
temps de les dues pujades
competitives, guanyant el
millar.

Corn anunciarem la passa-
da setmana, per motius de segu-
retat s'ha tingut que escurçar bas-
tant el recorregut. La sortida es
fara, corn de costum, des de el
Monument, però l'arribada
estarà instal.lada en el qm.
46900 (entre el creuer de For-
nalutx i la famosa Volta de la
Pella).

Com cada any, el darrer
consell als aficionats:
col.laborau amb Porganització,
no passeu per la carretera durant
els entrenaments o la competi-
ció, i no vos situeu en els llocs
perillosos. Elegiu la part alta
de la carretera, és més
segura i la visibilitat és
millar.



Venda i Lloguer de Maquinària
C/. Victoria, 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 metalics

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

A les 8 del matí sortida puntual, de davant
l'Ajuntament de Sóller. 

XVI Baixada a Sóller
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IV

Unió de Sóller
"golejat" pel
Brasilia (O - 9)

Buixó

A la Lliga d'Honor el C.P.
UNIO DE SOLLER suma la
seva tercera derrota con-
secutiva, en el que duim
de competició. El que parei-
xia havia de ser una tempora-
da exitosa pels unionistes, s'està
convertint en un autèntic calva-
ri.

Després d'un començament
insuperable, líder imbatut, i des-
plegant un joc de gran qualitat
técnica, amb el que pareixia que
es confirmarien els pronòstics,
sent uns dels més fermes candi-
dats al triomf, s'ha passat a un
autèntic desgavell, aixó i tot
que els CAMPIONS D'ESPAN-
YA (NADAL, AGUSTI i DARDER),
amb el seu brillant i efectiu joc,
aguanten el que poden, però
els tres sols no poden fer més
del que fan.

C.P. Sóller
guanya el seu
primer partit, i

l'Unió de Sóller
perd per
goleada"

Doble confrontació pel
C.P. Sóller, el dissabte es
juga el que mancava del par-
tit inacabat SOLLER - ARE-
NAL, que serví perquè els locals
surnéssin dos punts a la Lliga
d'Honor.

El diumenge es desplaçaren
a les pistes del Bar Central, i
perderen per la mínima diferèn-
cia.

El C.P. UNIO DE SOLLER
sofri una derrota históri-
ca. El Brasilia Molins de Vent
arrasa a les pistes del carrer de
Cetre. El resultat fou inapelable,
clar i contundent 0-9. Els Cam-
pions d'Espanya, que no juga-
ren plegats, foren els millors.
Nadal, Agusti i Darder
donaren mostres de la seva
indubtable classe i cate-
gario.

El Belles Pistes
perd el liderat.

Primera trava lada del Belles
Pistes de Segona. El Bola Azul
ha pogut acabar amb l'imbati-

bilitat i el liderat del més ferme
candidat al Títol, juntamentamb
el Ingeniero III, que ara ha pas-
sato comandar la classificació.

Belles Pistes de Tercera
es manté ferme al cap de
la classificació, després de
guanyar, sense passar pena, al
C.P. La Mezquita.

El C.P. Unió de Sóller, de
Primera, que segueix el con-
tagi de l'equip de la Lliga d'Ho-
nor, sumó un altre derrota pel
resultat de 6 a 3, a Ca'n

Puente i Unió de Sóller

A pesar de
les
derrotes,
els
Campions
d'Espanya
segueixen
sent els
millors.

(femenins) s'afiancen en el líde-
rat, després de guanyar res-
pectivament a Son Gotleu i Es
Forti.

Resultats:
Lliga d'Honor:

Bar Central 5 - Sóller 4
Unió Sóller O - Brasilia 9

Primera B:
Can Pastilla 6-Unió de Sóller

3.
Segona C:

Bola Azul 5 - Belles Pistes 4.
Tercera A:

Belles Pistes 7 - La Mezqui-
da 2
Femenines:

Es Fortí 4 - Unió Sóller 5

Cicloturisme

Joan

Passat demà és la data
escollida per a la celebració
d'aquest esdeveniment espor-
tiu popular, que de cada any
esta quallant més dins els
ambits locals.

A pesar de la coincidèn-
cia amb la pujada automo-
bilista al Puig Major es podria
superar molt bé -si el temps
acampan ya- el récord abso-
lut de 150 participants, acon-
seguit l'any 1990.

La sortida de la cara-
vana, des de la Plaça de
la Constitució cap a Vall-
demossa sera PUN-
TUALMENT a les 8' - del
mati.

Els organitzadors tenen
previst un servei de trans-
port gratuit per a les bici-
cletes i per a tots els par-
ticipants, comptant amb la
col.laboració de Transports
Josep Casasnovas i Mobles
Castanyer.

La concentració i l'ins-
cripció dels cicloturistes,
davant el Restaurant
Can Pedro de Valide-
mossa, començaran a les
nou i mitja del matí. Segui-
dament els ciclistes -excur-
sionistes baixaran cap a
Deià, Sóller (reagrupament
davant Son Angelats), Port de
Sóller, per emprendre, els
voluntaris, la durissima puja-

da a Sa Talaia.
Després es reuniran amb

el gran pilot, que haurà estat
esperant en el mateix Port,
damunt el Moll, per compar-
tir una bona berenada oferi-
da per l'organització i el
Restaurant Marisol a tots
els participants, finalizant l'a-
tractiva i interessant matinal
esportiva amb el lliurament de
diplomes, acreditatius d'ha-
ver fet el recorregut dins el
temps reglamentari, a tots els
finalistes.

L'acte, organitzat-com de
costum- pel Club Ciclista
"Defensora Sollerense"
compte amb el recolcament
de l'Ajuntament de Sóller i la
col.laboració del Restaurant
Can Pedro de Valldemossa,
Restaurant Marisol del Port de
Sóller, Creu Roja de Sóller
(ambulàncies i socorristes),
Policia de Trànsit, Guórdia
Civil i Policia Local de Sóller
(servei de control del reco-
rregut), Mobles Castanyer i
Transports Josep Casasnovas
(servei de transport de bici-
cletes i control), Autocars
Arbotour (transport ciclotu-
ristes), Axa-Mare Nostrum
(Cia. Asseguradora de la Boj-
xada), Societat "Defensora
Sollerense" i Amics del
C.C.D.S.

Corn cada any han estat
convidades a la prova totes
les entitats ciclistes illenques.

Petanca

ANEM A ESCOLA
AMB BICI!

C.C.D.S.



El Sóller es despertà en
el darrer quart d'hora.

Bielet.

Sóller:Juanjo, Sergi (Tolo,
minut 74), Nadal, Martin, Tovar,
Ferrer (Rodriguez, minut67),Cla-
dera, Alfons, Christian, Car- aburridissima.
melo i Vázquez.

Vaja espectacle més dolent
Arenal: Reus, Ruiz, Serra, que ens donaren diumenge pas-

Gual (Espejo, minut 14), Man- sat en el Camp d'en Majal!
resa, Vicens, Torio, Alhama I, 	 Durant el primer temps els
Pedro (Dani, minut 84), Aljama dos equips feren un joc aburrit

i Felix.	 i embarullat, enmig del camp,
sense fer cap bona jugada.

Arbitre: Sr. Lladó Grau, aju-	 Els jugadors locals jugaven
dat pels líniers senyors Gonzá- atenassats i les pagues ¡ugades
lez i Guerra. Mostrà targes gro-	 de perill les feia l'equip visitant,
gues al jugador de l'Arenal només en varen comptabilitzar
Vicens (minut74), i als jugadors una, trocada pen Carmelo, i un
locals Ferrer (minut 38), Nadal remat d'en Chistian, a un cór-
(minut 46), Tovar (minut 52), ner tret pen Cladera.
Christian (minut 63) i Carmelo	 I res més per part dels jugo-
(minut 67). Fou molt protestat dors locals, mentres que ¡'Are-
tant pels jugadors locals corn	 nal en el minut 23 dona el pri-
pels aficionats, especialment el	 mer avis a n'en Juan¡o, sortint
línier que a la segona part vet-	 el xut alt.
1/aya els atacs de l'Arenal.	 Quan corria el minut 38, una

falta treta pels visitants fou rema-
Gols: Aljama I, de penal, toda pen Ruiz, fent una bona

en el minut 46 (0- 1). Espejo, en	 aturada enJuan¡o, arribant aixi
una arrancada que pareixia fora al descans.

El segon temps no podia
començar pitjor.

Just començat el segon temps,
amb una jugada que tothom pro-
testó, (era fora de joc) en Ferrer
deixa la cama involuntàriament,
travalant el davanter que tenia
al seu costat, pitant l'àrbitre un

pena molt rigorós, marcant el
gol n'Alhama I, posant el mar-
cador 0 a 1. El que mos fal-
taval.

L'avantatge dona anims als
visitants esfoncant la moral més
als locals.

Els sollerics avançaren posi-
cions sense millorar l'especta-
cle, i els de s'Arenal, amb bas-
tants de contraatacs, arranca-
ven en posicions molt dubtoses
de fora de ¡oc.

Vaja seregall en el minut
81

Quan corria el minut 81,

en una ¡ugada, més que dub-
tosa, de fora de ¡oc, el juga-
dor Espejo va fer el segon gol
visitant, fet que acabó amb la
paciència de tots, i es monta
un seregall, tinguent el joc atu-
rat més de dos minuts.

Una vegada calmats els

ànims seguí el ¡oc.

En el darrer quart
d'hora despertaren.

Els ¡ugadors del Sóller que
feia un parell de minuts que
s'havien despertat, creant algu-
nes jugades de perill, quan
torna la calma, un Sóller picat
seguí atacant, i en el minut 84,
en Rodriguez va fer un
golas.

L'àrbitre allarga el partir un
parell de minuts, i els ¡ugadors
locals intentaren empatar el par-
tit, pera ¡a era massa tard.

L'infermeria del Sóller
esta saturada.

Les lesions no donen treva
als jugadors del Sóller. En
Miguel Nadal reaparesqué diu-
menge passat, sent Púnica alta,
de moment. En Mann ja entre-
na més fluixet que els altres. A
n'Edu dilluns li llevaren el guix.
En Sanchez segueix de baixa.
En Brugos té un genoll tocat i
no pot jugar. I en Tovar té una
forta contusió a un peu, pera
s'espera que diumenge es trobi
recuperat.

El vinent partit

Passat demà, diumenge, el
Sóller va a visitar, ni més ni
menys que, al líder MANA-
COR. Vaja papereta que ens
espera!
Normalitat dins la Junta
Directiva.

Tal com vos havíem infor-
mat la setmana passada, que
el directiu Pep Aguda no es tro-
baya a gust dins la Directiva,
després d'algunes reunions,
les coses han tornat a la nor-
malitat, i ja l'hem vist de nou
fe feina de valent. Pep, que
de la feina en surt el pro-
fit.

de joc, en el minut 81 (0-2).
Rodriguez, amb un gran remat,
en el minut 84 (1-2).

La primera part
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Futbol base

Infantas
Saler O -
Can Picafort 3
Alineació:

Mel, Esteva, Pastor, Ono-
fre, Bota, Bauza, Oliver, Ser-
gio, Ramiro, Timoner, Marcos
(Pordillo, Ismael, Torrens, Min-
gorance, Enseriat).

Comentari:

La visita del primer classi-
ficat, el Can Picafort, preveia
la celebració d'un partit de
forca dificultat. Les coses no
comancaren bé, es va partir
al descans amb una ciesa-
ventatge de 0-1. El causant
no era més que la manca de
confiança dels al.lots que en
altres partits han mostrat. A
la segona part es va intentar
corregir aquestes petites impre-
cisions, pera un segon gol visi-
tant enfonsa més l'equip fent
pujar encara un gol més al
marcador (0-3), que fou el
resultat definitiu.

Proper partit:
Calvià - Sóller

Son Forteza O -
Sollerense 7
Alineació:

Morell, Ripoll, Ernest, Héc-

Futbol III Divisió

tor, Ventura, Tomeu, Pere,
Quico, Ravi, Ensehat, Toni
Arbona (Fontanet).

Gols:

Enseriat (4), Ravi, Arbona,
Pere.

Comentari:

Les dues parts varen ser
completament distintes. La pri-
mera fou igualada pera una
mica avorrida: el Sollerense
va fer dos gols de les moltes
oportunitats que va tenir. A la
segona, els sollerics posaren
la maquina de fer gols fins un
total de set. Cal dir que el Son
Forteza no va estar d'espec-
tador, perquè també va ten ir
les seves oportunitats que grà-
cies a una bona defensa i les
bones intervencions den
Morell no varen acabar en
gol.

En Xisco Enseriat amb
12 gols (quatre en aquest par-
tit) ja es posa com a maxim
realitzador en els sis partits
fets

Proper partit:
Sollerense - lndioteria

Juvenils
Primera
Regional

C.F.S611er 6 -
Espanya 3 
Alineació:

Alcover, París, David,
Colom, Molino, Pomar, Her-
náiz (Castaiier), Fontanet, Vas-
caneras, Ribas (César), Rodrk.
guez.

Gols:

Hernáiz (2), Valcaneras i
Rodríguez.

Amonestacions:

L'àrbitre va donar un fes-
tival de targetes. Els més afec-
tats per part del Sóller varen
ser Fontanet, Colom i Pomar,
amb tarja vermella.

Comentari:

Va ser un partit molt mogut.
El Sóller començà perdent i
s'arriba a posar amb tres
gols de diferència, enmig de
molta polémica.

La primera part acaba
amb una aventatge de 2 a 1
pel Sóller; els dos gols mar-
cats per Hernáiz, de molt
parescuda execució. ['1 a 1
va ser un rebuig del porter
per un xut fet per Rodríguez,
i el 2 a 1 aprofita també un
rebuig del porter per un xut
den Valcaneras.

A la segona part les coses
encara no estaven massa cla-
res. Amb una mínima aven-
tatge no ens podíem confiar
i s' havia de seguir Iluitant, pera
va ser després d'un penal a
favor del Sóller i l'expulsió del
porter i d'un defensa quan les
coses començaren a agafar
color. La petita confusió visi-
tant fou aprofitada pels solle-
rics per fer pujar un 4 a 1 al
marcador. L'autor fou Valca-
neras, engaltant un fort dis-
par des de la frontal de Pa-
rea. Els visitants escursen
diferències (4-2) i és quan en
Rodríguez, en dues jugades
de contratac, pot fer dos gols
més que posen punt i final a
un partit molt mogut.

Proppartit:
Escolar - C.F. Sóller

Benjamins
Sant Pere 1 -
Sóller 1
Alineació:

Pomares, Andreu, Queltxa,
Miki, Lluc, Miguel, Sampol,
Gerardo, Juanjo, Querol i
Barceló (Manolo, Gonzalo,
Damià, Jaume O. i Far).

Gols:

Gerardo, en una passada
de darrera, no desaprofita l'o-
portunitat i marca.

Comentari:

Les coses no varen
començar massa bé. Els al.lots
de n'Héctor al descans per-
dien per 1-0. Era un partit que
no es presentava gaire fàcil,
als nins la forca i la voluntat
no els mancava i això era mal
de contrarestar si no era
posant-n'hi més. Les ocasions
eren poques: la més clara a
la primera part en Miki, de
falta directa, i la pilota esta
a punt d'entrar. A la segona
part l'ocasió és den Gerar-
do, que sera ben aprofitada
(1-1).

Proper partit:
Denla, dissabte: Sóller

- Patronat



Ramon Uull 3 -
Sóller 4

T. liadá

Alineació:
Pomares, Juarez, Colom,

Burgos, T.E nsenyat, Puig, Ravi,
Ros, Biel, Lluís, Miki (Calden-
tey, Sampol, Marroig).
Gels:

Sampal (2), Puig, Casas.

Comentari:
L'equip de n'Andreu acon-

seguí el seu objectiu, que era
guanyar al seo perseguidor
R. Llull. Els al.lots sortiren molt
animats i amb ganes d'a-
conseguir la victòria, que ser-
viria per assolir momenta-
niament el liderat. El Sóller s'es-
perava un rival mes consistent,
però no fou així i el Sóller
pagué dur els dos punts cap
a la vall.

Els primers minuts, el R. Llull

inquietà els sollerics perquè
s'avancé al marcador, però
el Saler s'anà acoplant al mig
del camp i comencé a crear
jugades de perill, tot i que a
la primera part només havia
aconseguit l'empat (1-1), i fou
a la segona on resolgueren
l'encontre i, a aprtir d'aquí,
sempre anaren per davant en
el mercador. Hem de dir que
el resultat no és bastant just,
perquè el Sóller creé més oca-
sions de perill que el R. Llull,
pera la mala sort impedí que
fos una goletjada d'escàndol.

Bona actuació de M.
Sampol, que en 15 minuts
aconseguí dos gols especta-
culars que donarien la victo--
tia als sollerics. Un d'ells fou
de mig camp, que va sor-
prendre el porter local que es
trobava bastant avançat, i
l'altre l'aconseguí d'un impe-
cable remat de cap estil Bake-
ro.

El curset de tennis ja està en marxa
Dissabte pas-

sat va començar
el curset de
tennis organit-
zat pel Comité
de l'Esport Esco-
lar de Sóller.
Aquest curset
durara fins el
mes de juny,
amb la finalitat
de donar a
l'al.lot/a unes
petites nocions
del que pugui
ser aquest esport
juntament amb
les primeres pas-
ses a seguir per
poder-lo practi-
car.

Futbol Primera Regional

El Port de Sóller
	 no tornà de buitCide O -
Port de Sóller O

'‘altamar
111%. restaurant

740-1

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

OCASIONES ESPECIALES.
PIDANOS PRESUPUESTO

¡NOSOTROS PONEMOS LA
ORQUESTA!

TEL. 63 12 05
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Esport Escolar  Cadets      

TERCERA DIVISIO

RESULTATS I CLASSIFICACIO

CONSTANCIA-SANTA EULALIA 	 2-0
SON ROCA-B. CALA MILLOR 	 3-3
ALAYOR-FERRIOLENSE 	 0-0
FERRERIAS-MANACOR 	 0-1
SOLLER-ARENAL 	 1-2
POBLENSE-ESPORLAS 	 2-0
LLOSETENSE-PORTMANY 	 0-2
PORTO-CRISTO-AT. CIUDADELA 	 4-3
CARDESSAR-AT. BALEARES 	 1-1
PLAYAS CALVIA-MALLORCA AT. 	 2-4

1. MANACOR 	  9 8 1 O 28 6 17 +9
2. Mallorca At.  	 9 6 2 1 27 11 14 +6
3. Playas Calvia  	 9 5 2 2 14 11 12 +4
4. Santa Eulalia  	 9 4 3 2 11 8 11 +3
5. Poblense  	 9 4 2 3 14 11 10
6. Porto-Cristo  	 9 5 O 4 14 16 10
7. B. Cala Millor  	 9 3 3 3 17 15 9 -1
8. Portmany 	  9 2 5 2 9 8 9 +1
9. Alayor  	 9 2 5 2 15 16 9 -1

10. Constancia  	 9 4 1 4 13 18 9 -1
11. At. Ciudadela  	 9 3 2 4 14 15 8
12. Ferriolense  	 9 2 4 3 8 9 8 -2
13. Soller   9 3 2 4 11 13 8 -2
14. Ferrerias  	 9 2 4 3 6 8 8 -2
15. At. Baleares  	 9 1 5 3 13 17 7 -1
16. Esporlas  	 9 2 3 4 11 15 7 -1
17. Arenal  	 9 3 1 5 11 16 7 -1
18. Cardessar   9 2 3 4 914 7 -1
19. Llosetense  	 9 2 1 6 9 15 5 -5
20. Son Roca   9 0 5 4 7 19 5 -5

La propera ¡ornada:
Constancia - Son Roca
Badia Cala Millor - Alaior
Ferriolense - Ferreries
MANACOR - SOLER
Arenal - Poblense
Esporles - Llosetense
Portmany - Porto Cristo
At. Ciutadella - Cardessar
At. Baleares - P. Calvià
Sta. Eulàlia - Mallorca At.

Golejadors de Tercera:
11 gols: Fabian (Mallorca At.).
6 gols: Vicens (At. Baleares), Tudurí, Notre i Femenies (Mana-

cor).
5 gols: CHRISTIAN (Sóller), Verger (Mallorca At.), Cata (Poblen-

se) i Montse (Manacor).
2 gols: CLADERA i ALFONS (Sóller).
1 gol: EDU i RODRIGUEZ (Sóller).

Bielet

Cide: Picazo, Llom part, Hidal-
go, Cerdà, Camps, Quevedo
(Garcia, minut 81), Orell (Arro-
yo, minut 55), Roca, Rosselló,
Oviedo i Juan (Llom part, minut
75).

Port de Sóller: R. Garcia,
Coll (Ribas, minut76), Vidal, Ruiz,
Galindo, A. Manrique, Rivera
(Guerrero, minut 75), Arbona
(Jiménez, minut 59), A. Garcia,
Barrero (Coca, minut 78) i Jor-
quera.

Arbitre: Senyor Grimalt
Guerrero, ajudat pels líniers Srs.
Duarte i Grimalt. Mostró targes
grogues al jugador del Cide Ovie-

do i als jugadors del Port de Sóller
Vidal i Guerrero. Hem de dei-
xar constància que l'actuació
arbitral deixà contents als dos
equips.

Partit molt disputat i
entretingut.

El partit jugat diumenge pas-
sat, el matí, en el Camp del
Col.legi Cide, entre l'equip titu-
lar de l'instal.lació i el Port de
Sóller, fou molt disputat, acabant
amb empat a O.

En el primer temps l'oportu-
nitat més clara fou un tir al pal
de la porteria per part de l'e-
quip local.

En el segon temps tingueren
dues oportunitats clares els dos
equips, sense aprofitar-les, dom
nant un poc més, enmig del camp,
els sollerics, sent les figures de
la confrontació els dos porters.

El vinent partit

Aquest cap de setmana no
es disputaran partits de Primera
Regional, degut a que quan es
confecciona el Calendari es
deixa 'hure aquest diumenge.

La propera setmana es rea-
nudare] la competició, jugant el
Port de Saler contra el Rotlet, a
les 10 30 hores, en el Camp
del Port de Sóller.



BASQUET
Per JOTA JUVENIL MASCULINS A  

Maria 45 -
J driana 92

.16a n-S. Moren
Excel.lent partit el fet

pen SEBAS, be defen-
sant, rebote ¡ant o a I' atac.

Va saber, en tot
moment, jugar amb

demostrant
que si es centra en el joc
es un pea molt important
dins

Els deu primers minuts sen-
tenciaren el partit (24 2), i les
locals jugaren bastant be,
defensantamb ordre, i atacant,
recolzant-se be entre elles.

Les altres tres parts (en Mini
i Infantils es juguen 4 parts de
10 minuts), foren de moltes cur-
ses cap a dalt i cap a baix,
sense to ni so.

D'haver mantingut el nivell
del primer temps s'hagués vist
una bona confrontada.

29 DIVISIO FEMENINA

Es Port Basquet 61 -
J. Mariana 53

La manca de concentrada,
a la primera part, fou una cons-
tant en el Mariana, que va per-
metre que les locals treguéssin
una gran diferencia en el mar-
cador.

El jugador de la jornada

13 de novembre del 1992 / Veu de Sóller
	 Veu esportiva

	
15

partit de la jornada 

CADETS MASCULINS

El partit només duró
cinc minuts. A partir d'a-
qui, amb un parcial de 2
a 17 el Mariana-Font
des Teix rompi, el
partit.

El restant fou un festi-
val a on el públic disfro-
tava i aplaudia les jugo-
des tre*aboraven els
juga —tants.

Es °de stacar tot l'e-
quip. Lo direcció de les
bases fou perfecta, els
alers firmen i corrien. El
contraataco la perfecció,

els pivots eren amos i
senyors baix de les cis-
telles.

i anota-
r • oto (2), Moyel (2),
Cabos (14), Celiel (4),
Cifre (3), Rufián (4), Mar-
quès (6), Vicente (26),
Frau (6), Morell (13) i Ralo
(12).

CADETS FEMENINS

J. Mariana 8 -
Sant Josep 51 

Partit sense història. El Sant
Josep no tingué rival amb el
Mariana, que de moment segueix
sense coneixer la victòria.

Els vuit punts aconseguits en
el partit demostren la poca efec-
tivitat, el molt desencert i els molts
de balons perduts.

A esperar millors resultats i
millor joc a les vinents confron-
tacions.

J. Mariana 80 -
Santanyí 21 

Partit sense massa història,
en el qual els locals del Maria-
na-Arisa no tingueren cap
tipus de problemes per desfer-
s'en d'un rival que des de el
començament done] la sensa-
ció de ser un equip fluixet.

Els locals varen saber apro-
fitar, des del començament, el
contraatac, i tampoc tingueren
problemes per agafar els
rebots, que en atacs sempre
san segones oportunitats per
a anotar.

JUVENIL FEMENINS

Bons Aires 44 -
J. Mariana 34

Partit que es perdé més pels
propis errors que pels encerts
de les contraries.

En el minut 6 del primer
temps, quan el marcador era
de 7 a 6, mentres el Maria-
na-Borras Sabater anota-
va 4 punts en 14 minuts, els
Bons Aires en feia 18, per anar
al descans amb un 25 a 10.

A la segona part es reac-
ciona, i en el minut 13 el mar-
cador era de 33 a 30. Una
nova reacció dels Bons Aires,
amb un triple i tres contraatacs,
torné posar 13 punts de diferen-
cia en el marcador, per arri-
bar al final amb un 44 a 34.

SENIOR MASCULINS

Xilvar 35 -
J. Mariana 74

Els primers 17 minuts foren
de certa igualtat en el marca-

dar, no en el joc, ja que el Maria-
na era tècnicament molt supe-
rior.

El camvi de defensa de zona
a individual fe que els locals
s'estanquéssin (25 a 34). En
el segon temps la defensa a
l'home dels visitants asfixia
per complet al Xilvar que en
aquest segon temps sols acon-
seguí 12 punts.

Anotaren i jugaren: Ros-
sitio' (2), Ramon (8), Marco,
Mainzer A. (6 - 2 triples),
Colom (8), Morell (10), Rode-
las (10-1 Triple), Rosselló (7),
Oliver (17), Serra (2), Main-
zer M.E. (2).

A destacar que un petit
poble com Selva disposa
d'un pavelló cobert, sense
cap tipus de luxe, pera
amb un terreny de joc
reglamentari per a la
practica del bàsquet, amb
les corresponents tribunes
per al públic. Quina enve-
¡a senten tots els del Joventut
Mariano, 50 anys de bàsquet
i 10 equips, i segueixen igual
que en 1942, anant el tema
per Ilarg !

MINIS FEMENINS

Campanet 6 -
J. Mariana 16

Debutambvictòria, amb un
tempteig mes de hambol que
de bàsquet.

Totes les jugadores, excep-
te dues, que es el seu primer
any a l'equip, posaren tota la
seva il.lusió, i la sort les acorn-
panya, dominant en totes les
facetes del joc, no passant mai
apurs en el marcador.

JUVENIL MASCULINS B

Son Servera 33 -
J. Mariana 74

Fins al minut 8 la tònica
general fou de igualtat. Del

minut 8 al 17 el Mariana doné
una estirada (9-33). Després
el relaxament visitant doné
opció a una Ileugera reacció
local (21-37) abans del des-
cans.

.1

A la reanudada el Maria-
na - Pizzeria Domenico
reafirma la seva superioritat i
tan sols va permetre que els
locals lograssin 12 punts.

Una vegada mes el nivell
de tot l'equip va estar a gran
altura.

Jugaren i anotaren:
Arbona, Castanyer (9), Cobos
(10), Ortiz, Gelabert (16),
Serrano (22), Sampol (2),
Serra, Gil, Estarás (4), Oliver
(1) i Rodenas (10).

INFANTILS FEMENINS

J. Mariana 59 -
Binissalem 22

A la segona part cambià
la tònica, sent bastant més
encertades les al.lotes del
Mariana - El Gas. Comença-
ren a retallar la diferencia del
marcador, però no aconse-
guiren la victòria, degut al
dolentissim primer temps.

MINIS MASCULINS

J. Mariana 25 -
Avante 47

Les tres primeres parts foren
de certa igualtat, si bé els de
l'Avante sempre mantingue-
ren l'avantatge en el marca-
dor.

Al quart període l'Avante
materialitza la seva superiori-
tat técnica en la pista i en el
marcador.

A destacar la milloria de
certs jugadors amb referencia
a l'any passat. Si entrenen amb
fe i ordre es poden aconseguir
bons resultats.

PETITS ANUNCIS

RECEPCIO DE PUBLICITAT
per al "Diario de Mallorca":
esqueles, publicitat en general,
classificats, etc. Telefonau al
63.14.62

BANUS antiguitats. Res-

tauració, compra i venda de
mobles i d'objectes antics.
Carrer de la Rosa, 3. Telf.
63.28.73 i 63.10.67.

COMPRAM MOBLES i
qualsevol altra cosa rústica o
antiga. Pagam al comptat.
Antiguitats Antoni de sa Coma
(Jeroni Bisbal). Correr del Vica-
ri Pastor, 8. Telf. 63.08.65 i
63.07.68.

GAS-OIL per a calefacció
a domicili. Telf. 63 14 62 i 63
03 87.

SE VENDEN futbolín y
billar americano en buen esta-
do. Telf. 63 12 05.

ES VEN Seat Fura Crono
1400 en bon estat. Preu:
300.000 pessetes. Telf. 63 15
94 i 63 3653.

SE VENDEN nichos nueva
construcción. Telf. 63 10 53.

ES DONEN classes de
repàs EGB totes les assignatu-
res i BUP Matemàtiques, Físi-
ca i Química. Telf. 63 32 16
i 63 1398.

SE ALQUILAN pisos en
Sóller y Puerto de Sóller. Telf.
63 26 08.

SE ALQUILA primer piso en
calle Serra, 12. Telf. 633968.

Preferiblemente tardes.

PORT DE SOLLER, solar
800 m2., primera línea, es
ven o es camvia. Telf. 63 02
98.

SE VENDE sofá y dos buta-
cas, precio a convenir muy
barato. Telf. 63 21 29.

LAS PERLAS. Apartamen-
tos de gran calidad , bonitos
y completos en el Puerto. Ahora!
por el precio que tú quieres
pagar. Ven a verlos! Camino
del Faro. Telf. 63 28 51.

S'OFEREIX al.lota de 21
anys amb el títol d'auxiliar admi-

nistratiu per fer feines els cap-
vespres. Demanau per Paula.
Tel. 63 04 43.

SE VENDE furgoneta
expres diesel en buen estado
PM-AK. Telf. 63 15 94 i 63 36
53.

VENDO comedor comple-
to clásico en buen estado, pre-
cio a convenir. Telf. 63 15 94
y 63 36 53.

UNIVERSITARIA dóna clas-
ses de repàs de LLatí de segon
de BUP. Telf. 63 10 73. Ves-
ores

ES VEN ordinador PC1

Olivetti 64 K amb disc dur de
30 MB i monitor monocrom en
bones condicions, preu inte-
ressant. Telf. 63 24 1 I .

Próximo dia 22. Excursión
en autocar a Valldemosa, Santa
María, Inca, Manacor y Porto
Cristo. Plazas limitadas. Telf. 63
18 33. Almacenes Company.
Organización técnica. Viajes
Company B.A.L. 259.

VENDO casa en Fornalutx
tres plantas muy céntrica. Telf.
63 33 57.

VENDO casa en la Huer-
ta de Sóller, 500 m2, muy tran-
quila. Telf. 63 33 57.



Les instal.lacions de can Dulce resulten  idònies per a la celebració de trobades comic del Cor Juvenil
del Principal.

L'equip de govern municipal, preocupat per la crisi

El túnel, el polígon de serveis i el projecte
"Sóller-93", les grans esperances econòmiques

Jaume Casasnovas

Un exemple dels moments
dolents que es passen és que
en els comerços l'activitat ha
davallat en més d'un vint-i-cinc
per cent, i quant a la construc-
ció el nivell de descens d'acti-
vitat es troba en un quaranta
per cent aproximadament. De
fet, l'activitat de la construcció
de nous edificis i cases es troba
totalment aturada.

Obertura del túnel
Segons les previsions i la

informació del mateix promo-
tor Antoni Cuart, el túnel s'o-
brirá relativament aviat-diu que
a finals del proper any 1993 -
. L'obertura d'aquesta nova via
de comunicació, segons Ama-
dor , Castanyer, sera un revulsiu
per a l'economia de la ciutat
de Sóller, i actuara a favor de
tots els habitants. Encara que
algunes empreses i comerços

hauran de modernitzar-se i
adaptar-se a les necessitats del
moment i del mercat, una gran
malaria en sortiran beneficia-
des. Castanyer pensa que tots
els habitants de Sóller hauran
de funcionar molt units i man-
comunats per a rebre be aques-
ta nova etapa que s'atraca.

Poligon de serveis
L'equip de govern treballa

actualment en la tasca de dur

a terme la ubicació i construc-
ció d'un polígon de serveis que
pugui albergar totes les empre-
ses que vulguin establir-se a Sóller
i totes aquelles que ja estan esta-
blertes i els seus locals actuals
no reuneixen les condiciones
necessaries tant d' ubicació com
d'infraestructura. Amador Cas-
tanyer pensa que será un bon
punt de partida poder oferir
aquest polígon a les persones
o empreses que vulguin invertir
en aquella zona, ja que s'es-
pera que això suposi la crea-
ció de molts Ilocs de feina.

Projecte "SOLLER 93"
El projecte "Sóller 93", que

té l'aprovació de tots els grups

polítics, i amb el qual es tre-
balla molt seriosament, supo-
sanó una modernització de la
ciutat, i el canvi d'una zona molt
céntrica i actualment destrossada
per la presència de les fabri-
ques textils, indústrias que un
dia foren la font principal d'in-
gressos de Sóller. El canvi de
carácter d'aquesta zona, segons
Castanyer, per a la dotació
d'una plaça de grans dimen-
sions i la construcció de viven-
des i aparcaments, així com
noves vies d'enllaç entre les
zones d'entrada i sortida de la
població, suposarà una gran
facilitat pera totes aquelles  per-
sones alienes a Sóller que vul-
guin venir de visita turística.

Segons unes manifestacions fetes
pel tinent de baffle Amador Castanyer,
els membres de l'equip de Govern
municipal estan molt preocupats per la
crisi econòmica i en tots els camps, a

la qual comença a enfrontar-se la
ciutat de Sóller. Les manifestacions de
Castanyer es basen, segons ell, a
investigacions fetes als camps
empresarials i a l'activitat municipal.
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El Cor Juvenil del
Principal passà un cap
de setmana a Can Dulce

El passat cap de setmana,
50 persones entre joves i diri-
gents de la secció juvenil dels
Cors del Teatre Principal
varen gaudir de les instal.lacions
de Can Dulce que en paraules
del seu director, Francesc Bon-
nin, san gairebé úniques a tota
Mallorca per aquests tipus d'en-
contres, per la seva infraestruc-
tura quant a sales aptes per fer
feina tanta gent i per poder dis-
posar de dos pianos que facili-
ten la tasca municipal.

Els objectius de la trobada
a Sóller són fonamentalment
tenir unes sessions de assajos
de música tots els dissabtes i
també de teatre sota la direcció
de Maurici Gallardo.
Secretaria de la Federació
de Música i Ball

D'altra banda la Junta Direc-
tiva de la Federació de Música
i Ball Mallorquí, presidida per

Guillem Bernat, director d'Ai-
res Sollerics, va tenir la seva
primera reunió a Can Dulce, que
es constituirá en secretaria per-
manent de la Federada segons
acord pres en aquesta primera
junta. Aiximateix s'han començat
els contactes amb tots els grups
folklòrics de Mallorca per tal d'o-
ferir-los la possibilitat de fede-
rar-se i fer un front comú que
pugui resoldre la complexa pro-
blemática d'aquests grups.

A tal efecte ja ha començat
tot un programa d'actuacions a
distints nivells: premsa, institu-
cions, etc. Són les primeres pas-
ses d'una Federació que promet
avenços importants en el camp
de la cultura popular mallor-
quina.

Joan Corles Simó
Comissió de Premsa

de Can Dulce




