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Succeit

Dos
robatoris
més: a la

Cooperativa
i al bar Cal

Nanu
Redacció

Aprofitant el Ilarg pont
festiu de la Immaculada,
s'han orada dos robato-
ris més a la nostra ciutat.

En aquesta ocasió,
varen forçar la porta del
bar Cal Nanu, al correr
Moragues, i se'n portaren
el diner de les maquines de
joc i capces de tabac ros,
sense comptar el malfraig
que ocasionaren a les
maquines.

A la Cooperativa

A la Cooperativa
Agrícola feren servir un
tauló per violentar una fines-
tra de la nau de la fruita,
des d'on entraren a les ofi-
cines. Una vegada oberts
els escriptoris de l'oficina,
localitzaren les claus de la
tafona i d'altres dependen-
cies, que obriren tran-
quil.lament una darrera
l'altra. Finalment, forçaren
també la porta del magat-
zem de pinsos i fertilitzants.
Tot plegat, se'n portaren
unes 35.000 pessetes.
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InstaLlats a Sóller els 34
refugiats bosnians

Les gestions realitzades per un Col.lectiu solleric amb
l'organisme no governamental Ajuda a la Infancia i

a la Familia (AlF) permeteren que dijous passat un
avió d'Air Europa recollís de Budapest un grup de

refugiats bosnians provinents de la ciutat assetjada de
Sarajevo i els transportas a Sóller, on passaran mig any

Iluny de la guerra.
Els components del grup es troben en pefecte estat de
salut i des de diumenge resideixen repar its en sis
vivendes que han estat cedidies gratuTtament.

(Més informada a plana 4)

Vint infants, dotze dones i dos homes han estat acollits per un grup de voluntaris en
vivendes particulars cedides temporalment.                  

En Miguel de can Pinoi ens ha deixat.

Responsable del setmanari
"Sóller" durant 50 anys 

Miguel Marquès,
fita histórica del
periodisme local               

Redacció                          

La mort de Miguel Marqués, dissabte pas-
sat, després de Ilarga malaltia, marca una
notable fita història del periodisme local. Ha
dedicat els majors i millors anys de la seva
existència al seu setmanari "Sóller", del
qual fou responsable directe des de l'any
1922, seguint la labor del seu pare, fins al
1.972, any del traspàs del periòdic a l'edi-
tor Pere Serra.

Durant aquests 50 anys, amb la ‘seva
constancia i bon treball, col.loca el "Sóller"
en el primer lloc dels  periòdics de la part
forana. La secció "De l'agre de la terra",
excel.lent secció literaria dels Paisos Cata-
lans, fou el major prestigi del  periòdic cen-
tenari, el més veterà de la premsa balear.

Pera Miguel Marques no només fou un
periodista esforçat. També destaca en la
defensa de la nostra cultura i !lengua
a través de l'OCB, el Diccionari Catala-Valen-
cià-Balear, el partit Autonomista Mallorquí,
la Joventut Mallorquinista...

Precisament la primera entitat, l'Obra
Cultural Balear, de la qual fou cofunda-
dor, Ii farà un homenatge dia 18 de desem-
bre a les 21 hores al Casino Paladium de
Cala Aixada de Calvià.

Miguel Marqués Coll, per mèrits propis
mereix ser considerat entre els primers noms
de la nostra història local.

(Reportatge a planes centrals).            

Futbol: El Sóller fregué tallada dins
el camp del Mallorca

El cuer Son Cladera guanya
al C.P. Sóller

Bàsquet: Els minis foteren una
panera al C. Calvià

L'abocador de sa Figuera, net
de ferramalla

Una exposició posa al descobert
la realitat de Somalia

"Veu de Sóller" sorteja una Enciclopèdia
entre els lectors



"Ens han entrat de fora 20'5 milions de pessetes que han servit per donar feina a gent de Sóller i
s'ha obert un nou servei municipal educatiu i únic en totes les Illes Balears. Es pot qualificar això de

mal gestió?"

63 04 79
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Reflexions d'un ex-Baile

El Museu de Ciéncies Naturals i la meya gestió corn a Batle
Aquest és un tema que en un

moment o altre volia tractar i expli-
car al poble per tal d'evitar malen-
tesos o interpretacions allunya-
des de la realitat. I ho faig arran
d'unes declaracions, que podria
qualificar de desafortunades
(per no emprar una paraula més
contundent), fetes pel regidor-
delegat al museu de l'actual
govern municipal. Primerament,
aquest regidor, si m'acusa
d'haver fet mala gestió al museu,
corn a batle, s'acusa també a
ell mateix perquè en el seu
moment formava part del govern,
igual que jo i que tots els altres
companys de malaria. I per
altra banda, vull explicar aques-
ta gestió perquè aquell que ho
Ilegeixi pugui jutjar si ha estat
positiva o no.

L'obra del museu de
Ciències

Aquesta fou una de tantes
feines o obres projectades i no
acabades (o fins i tot no comença-
des) que s'havien iniciat amb
l'anterior consistori: aigua de
Biniaraix, depasits i nova xerxa
d'aigua a la part alta de Saler,
centre 3g edat, convenis amb enti-
tats culturals, reforma circulato-
ria, etc. El nostre propòsit, i aixa
ho sap bé el regidor esmentat,
era el de treure aquests projec-
tes i executar-los amb la finali-
tat d'acabar coses d'una vega-
da. Per aixa posarem filo l'agu-
Ila amb rapidesa. Entre aquells
hi havia l'obra de reforma de
la casa del Museu.

Com s'havia de pagar
aquesta reforma?

De la següent manera: la fase

inicial del projecte costava 10
milions de pessetes. L'ajuntament
en tenia reservats 3'5 milions
des de l'any 1988 pero aques-
ta obra. La meya primera ges-
tia (en col.laboració amb l'asso-
ciació) consistí en l'obtenció de
6'5 milions més els quals ven-
gueren del Consell Insular. Pera
amb aquests 10 milions l'obra
no quedava acabada. Els preus
del projecte estaven molt des-
fassats sortiren molts d'impre-
vists. Per tant, per poder conti-
nuar-la en una segona fase feien
falta més doblers. En principi la

gestió que vaig fer fou com-
prometre el president del Con-
sell Insular perquè envias una
subvenció de 5 milions i per altra
part fer comprometre l'associa-
ció perquè també hi dedicas 5
milions más. Aixi es podria fer
una gran part de l'obra i es
podria obrir. I aixa és el que
Férem. Per la Fira inaugurarem.
Es cert que no havia arribat a
l'ajuntament la comunicació
escrita del Consell Insular de la
concessió de la subvenció de 5
milions ni l'acord escrit de l'asso-
ciació posant els 5 milions a dis-

posició de l'ajuntament. Es per
aixa que el regidor-delegat
m'acusa, sense fonaments i dient
veritats a mitges, de fer un forat
negre de 10 milions.

Més subvencions

Pera la cosa no acaba aquí:
cinc dies després de fer-me la
moció de censura, arriba la
comunicada que l'ajuda per a
aquesta obra que s'havia dema-
nat mig any abans al Ministeri
d'Administracions Públiques,
estava concedida (4 milions).

Aquesta ajuda estava condi-
cionada al fet que el Consell i
l'ajuntament n'hi posasin 5 i mig
cada un. Així, encara hi va haver
temps de "rectificar" les ajudes
que el Consell i l'associació
havien promés: el Consell, va
afegir mig milió als 5 i l'asso-
ciació va deixar a l'ajuntament
els 5 milions, en concepte de
préstec a retornar en dos anys
i sense interessos. L'ajuntament
hi posa el mig milió que faltava
i es complertaren els 15 milions
per acabar l'obra.

Balan; econòmic i
cultural

Finalment, afegint una altra
subvenció de 5 milions de pes-
setes per al jardí que vengué
del Consell, i resumint, tenim que
s'han invertit per part del Con-
sell 16'5 milions de pessetes,
del govern centra/4 milions i de
l'ajuntament 3'5 de l'any 88,
mig d'enguany i 2'5 per als anys
93 i 94. En definitiva, ens han
entrat, de fora, 20'5 milions de
pessetes que han servit per donar
feina a gent de Sóller i s'ha obert
un nou servei municipal educa-
tiu i únic en totes les Illes Bale-
ars. Es potqualificar aix6 de mal
gestió? A més, el Museu i el Jardí
són de tots els sollerics i qui enca-
ra no hi ha anat a veure'l, esta
convidat a anar-hi. I ja esta bé
d'utilitzar aquesta institució cul-
tural i científica, de caire com-
pletament apolític, corn a ins-
trument de manipulada política.

JOAN M. ARBONA MAS
Ex-Batle de Sóller pel
PSM-Nacionalistes de

Mallorca

COCINA SELECTA

Porto Mar
Restaurante

Abierto fines de semana.
Viernes noche, sábado y

domingo mediodía.

Bodas - Bautizos
Comuniones - Banquetes



Brega de dones
Miguel Perdió 

Un fet recent, succe'll a Sóller, m'ha fet
recordar una codolada que em contaren
quan era petit. El fet fou una gran novetat
només coneguda a través de les pellícules
americanes.

Dues al.lotes, per motius diversos, es varen

barallar de paraula; fins i tant que per resol-
dre les seves diferències varen decidir citar-
se el divendres 27 de novembre en el Centre
Sanitari per decidir la qüestió a bofetades.

La veu es va córrer i es varen concentrar
més de cent al.lots, nins i nines de totes les
edats, fins i tant que la policia local va haver
de disoldre la manifestació.

Es qui no ha vist barallar
no sap que és cosa bono,
veure pegar a una dono
és lo que més riure fa.
Jo un pic m'hi vaig trabar
i m'en vaig dur cop de "1/jure",
i font i tant em va fer riure
que, en pensar-hi, encaro esclat.

Jo era a Manacor
un diumenge de matí,
de casa nostra vaig sortir

sois per espaiar-me el cor.
Vaig trobar de vers Can Flor
una tal brego moguda
amb no Bel sa Mostatxuda
i no ,oana de ses Baules,
dient se grosses paraules,
cap volio ser vencuda.
Bon requetim!
Bon iequefoil
Bibot! Rocalla!
Jo sans lo que fas a s'homol
Ja saps lo que s'homo et fa!

Movent un bollit que, bono!
¡o no em sé explicar.

Amb un moment aferrades,
se pegaven a motor
i nosaltres que les miràvem,
les anàrem a des ferrar.
Una volta des ferrades,
so cara les vaig mirar
i estoven ben senyalades
d'ungaldes i mossegades.

El se'n deme, en vaig passar
¡¡untes s'assolaiaven.
Des d'aquest dio ensa
vaig fer ses promeses bones,
en veure bregues de dones,
fugir i deixar-les anar;
ja se n'avendran elles.
Sem unes esquitarelles,
per so més petita cosa
és mal vist es qui se poso
amb ses bregues de famelles.

Advent encara
Corn ens preparam per

celebrar la vinguda del sen-
yor Jesús? Ens poden ajudar
aquestes tres pistes:

Preparació amb alegria.
En m ig de la tardor del nostre
cor se'ns recorda que hem
d'estar alegres, que la vida
val la pena. Ha de ser una
alegria que surti de la nostra
vida. Si el nostre estil de viure
no es posa contents, mudem
el que calgui per estar-hi.

Preparació per a l'espe-
rança. Tots anam desengan-
yats de moltes coses i de mol-
tes persones. Advent ternos
d'esperar, temps de tornar a

fiar-nos dels altres. Advent és
temps de confiança.

Preparació per a la ten-
dresa. Corn els bessons de
les ametles, ens hem recobert
d'una paca de duresa que ens
fa insensibles als problemes
dels altres. Però tampoc no
deixa que ens mostrem tal corn
som: gent afamada d'esti-
mesa i de tendresa. Advent
és temps de trencar closques.

Alegria, esperança i ten-
dres són tres actituds que ens
poden ajudar a arribar un any
més a la coya de Betlem.

Un creient

PANADERIA y PASTELERIA

FRAU
Lluna, 7— Teléfono 630132

Sant Joume, 7— Teléfono 6.31286
FABRICA: Neto, 48 - Ca'n Tobalet- Tel. 630651

Ajuntament de Sóller

CONFERENCIA SOBRE
AJUDES AL COMERÇ

Es comunica a les persones interessades, que el
proper dia 14 de desembre, a les 20 hores, a la

Sala Magna de l'Ajuntament hi haurà una
conferència a càrrec del Conseller de Comerç i
Indústria del Govern Balear, l'Honorable Sr.

Cristòfol Triay, per parlar de la concessió
d'ajudes en el sector comerç i subvencions.

LA BATLESSA   
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La nostra veu           

Miguel Marquès: model d'estimació      

Molts sollerics d'ahir i d'avui hem con-
siderat que la cultura ha estat i és un dels
atributs de la nostra ciutat; i la defensa i la
practica d'ella per un important sector de
la població ha esdevingut, en algunes épo-
ques, una fita per orgullar-se.

Miguel Marqués Coll, periodista i home
de lletres, que just ara ens ha deixat, acaba
d'entrar, per constancia i empenta pròpia,
en la !lista d'or dels nostres homes que han
cultivat i vetllat la cultura del la Vall i del
país.

Corn a responsable del setmanari "Sóller",
des del 1922 fins al 1972;

com a coordinador de la secció literaria
"De l'agre de la terra", que recollia col.labo-
racions prestigioses de la cultura catalana
de les Illes i Principat;

com a encoratjador de Francesc de Borja
Moll en els anys difícils del Diccionari Català-
Valencia-Balear;

com a creador de la "Joventui. Mallar-
quinista", amb la intenció d'eleva r Mallor-
ca i el seu jo polític, social i cultural;

corn a director a Sóller del Partit Auto-
nomista Mallorquí, amb l'objectiu de crear
un estat federal espanyol a través d'una
república;

i, en definitiva, com a home consciencia-
dor i defensor de la nostra !lengua...

... en Miguel Marqués ja és història per
beure i defensar.

Veu de Sóller, a més de ser perseguido-
ra de l'avui, pren d'en Miguel l'exernple dels
seus anys de setmanari "Sóller" fel a Sóller.
La constancia, la recerca de la qualitat, el
mirall literari i el servei al poble són models
d'estimació que caldrà sempre tenir més pre-
sent a partir d'ara.

Els 2416 escrits d'en Miguel Marqués
durant 50 anys de setmanal dedicació al
periòdic, escrivint articles i editorials en viat-

ge de noces o durant el Centenari del
"Sóller" suportant !larga malaltia, són exem-
ples d'un esforç majúscul que el poble de
Sóller i les seves institucions ii hauran
d'agrair publicament; perquè a través de
les pagines del seu setmanari es varen impul-
sar i dur a terme molts projectes sollerics, i
a través de la pagines dels seu setmanari
es troba la vida i la història recent de la nos-
tra Vall.

Encara que a partir del 72, el "Sóller"
hagué d'aprendre a caminar sense la direc-
ció efectiva d'en Miguel, just ara, ja sense
la seva companyia, haurà d'emprendre el
repte del present i del futur. El desig de "Veu
de Sóller" és que el model d'estimació perio-
dística practicat per Miguel Marqués Coll es
converteixi en esforç de qualitat, puix les
nostàlgies d'ahir són sentiments i història,
pera no empenta per forjar l'avui.            

Església  Glosa       

‘altamar
restaurant

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

OCASIONES ESPECIALES.
PIDANOS PRESUPUESTO

¡NOSOTROS PONEMOS LA
ORQUESTA!

TEL. 63 12 05



BUTLLETA DE PARTICIPACIO AL SORTEIG D'UN
DICCIONARI ENCICLOPEDIC ESPASA

NOM: 	

LLINATGES: 	

ADREÇA: 	

POBLACIO . 	

TELEFON• 	

.1 

Veu de Sóller, en col.laboració amb "Sa Nostra", Caixa de Balears, sor-
teja entre els seus lectors el nou Diccionari Enciclopèdic Espasa, valorat
en 180.000 pessetes.

Per participar en el sorteig, ompliu la butlleta adjunta, retallau-la per la línia
indicada i feis-la arribar a la nostra redacció (Carrer de Nostra Senyora de
Bon Any, número 1, tercer pis), 1)6 per correu o bé personalment a la bús-
tia instal.lada a la planta baixa.

El termini d'acceptacció de butlletes acaba el dia 4 de gener del 1993.
El sorteig es cel.lebrarà davant notari el dia 5 de gener del 1993.

Veu de Seder "SA NOSTRA'
CAIXA DE BALEARS

Porto Mar
Restaurante

Comunica als seus clients que
dissabte a vespre totes les places
estan reservades.

Perdonau les molèsties.

RESTAURANTE
SOL Y SOMBRA

COMIDA ESPECIAL
TELF. 6320 14 PORT DE SOLLER

I ¡et( eakqe,
Vos ofereix un gran assortit amb:

esportives, botes de muntanya, pantuflas, sabates
C/. Sa Liana, n9 74	 Tel. 63 28 74
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Els refugiats bosnians, profundament agniits
amb la solidaritat del col.lectiu solleric

El metge Joan Frau, portaveu del Col.lectiu d'Acollida responsable del grup de
bosnians que restaran durant sis mesos a Sóller, va viatjar dijous de la setmana
passada a Budapest amb un vol especial d'Air Europa organitzat per AIF per recollir
dos centenars de persones que després foren repartides entre Sóller, Maó, València i
Madrid.

El grup de 34 persones que arribà a Sóller s'allotja durant els primers dies a l'Hotel
Brisas del Port, i el diumenge passaren a residir a sis cases particulars deshabitades
cedides per ciutadans sensibilitzats amb el problema de l'ex-república iugoslava.

Alguns dels refugiats junt amb membres del Col.lectiu d'Acollida a la terrassa de l'Hotel Brisas el dia
després de la seva arribada.

G.M.

Tretze nines, set nins, dotze
dones i dos homes són el contin-
gent de refugiats que Saner aco-
llirà durant els propers sis mesos
gracies a la iniciativa d'un Col.lec-
tiu integrat per Acció Social i altres
voluntaris interessats pel proble-
ma iugoslau.

El grup havia fuit, individual-
ment, de Sarajevo feia alguns
mesos i s'havia pogut allotjar a
Belgrado des d'on pogueren arri-
bar fàcilment a Budapest.

•Possiblement per aquest motiu
l'estat físic dels components del
grup és perfecte, malgrat alguns
d'ells hagin necessitat acompan-
yament psicològic.

Declaracions dels
bosnians

Olga Kulenovic es una de
les refugiades provinents de Sara-
jevo. Er seu marit, delegat d'una
oficina bancaria, resta encara a
Sarajevo i des de fa alguns mesos
no ha rebut carta ni noticia seva.
Ella treballava a una oficina d'atur.
El seu apartament va ser born-
bardejat. El seu cotxe també va
ser destruit. Les tres maletes que
ha portat a Sóller són tot el seu
patrimoni.

Olga comenta que "Sarajevo
és una ciutat morta: no hi ha res
per men jar, diàriament hi ha falls
de suministre elétric, els nins i els
yells emmalalteixen i no hi ha
assistència sanitària... no et pots
fiar de ningú... Es com un gran

camp de concentració" •
Tant Olga corn els seus fills

grans afeccionats a la guitarra
al bàsquet, es senten profunda
ment agrcnts amb els Col.lectiu d(
sollerics que els ha acollit: "El mei
fill major cridava Visca Espanya
quan arribárem a Palma i no sabk
con-) expressar la seva alegria.'

Enorme preoucupació
Tot i la seva alegria els bos

nians acollits a Sailer no deixel
de pensar amb el seu país i lc
seva gent. Olga Kulenovic comen
to que "el meu marit és musulm(
i jo no. Els !politics i la televisi(
fomenten cap a ells i alimentel
la guerra. S'ha d'acabar ami
aquesta bogeria. Per què la comu
nitat internacional no fa res?"

La preoucupació es també
el futur: "Quan acabare, la gue
rra? Podrem tornar-hi a Saraje
va? Acceptaran el meu marl
musulmà?'

Ajudes
El Col.lectiu d'Acollida ha tro

bat una resposta molt positiva entrr
els sollerics. Des de l'Associacir
Hotelera que ()fell l'Hotel Brisas
el Ferrocarril, Can Dulce, el SYI
i molts altres comerciants i volun
taris, el poble de Saner ha ajuda
al Col.lectiu.

No obstant el grup fa una cridc
perquè es necessiten ajudes econò
miques que es poden trametre a
compte corrent número 60
15000-97 del Banc de Cré
dit Balear.



Creu Roja

S'ha tornat buidar de ferramalla
l'abocador de sa Figuera

J.C.

Aquesta passada setmana,
l'Ajuntament ha fet buidar
totalment la ferramalla que
s'havia acumulat el darrer
any a l'abocador de sa
Figuera i que ja havien
envait bona part de la carre-
tera.

Tot aquest material, cons-
tituYt principalment per elec-
trodomèstics, ferros i metalls
de distinta procedencia, ha
estat recepcionat per l'empre-
sa "Hiermar", la mateixa
industria que recepciona tots
els materials de la fundació
Deixalles de Palma. Aquesta
empresa s'encarregarà de

traslladar després tot aquest
material a reciclar a Barce-
lona.

El cost d'eliminar aquest
munt de tones de ferro de sa
Figuera i acondicionar el
solar, s'acostarà al mig milió
de pessetes, ja que l'Ajunta-
ment no ha percebut cap
quantitat pel material, sinó que
encara hi ha hagut d'afegir
cinc mil pessetes diaries de
lloguer de la máquina que
carregava els camions, més
tretze mil pessetes per cada
viatge de trailer cap a Ciutat
a una empresa de transports
de Sóller.
Solució momentània

El fet que ara s'hagin tra-

ginat aquests ferros a Ciutat,
pot no esser la solució defi-
nitiva del problema perquè,
segons fonts pròximes a l'Ajun-
tament, es necessari signar
ràpidament un conveni amb
la fundació Deixalles per-
que es faci càrrec de la reco-
Mida de ferramalla. Si no es
signa el conveni i es conti-
nuen abocant aquests mate-
rials a sa Figuera, dins un
temps no superior als cinc
mesos l'abocador tornara
estar ple.

Pel moment, sembla que
les gestions entre l'Ajuntament
i Deixalles encara estiguin molt
fredes.

"SA NOSTRA"
CAIXA DE BALEARS

INVERTEIXI EN CULTURA PER A TOTA LA FAMÍLIA.
NOU DICCIONARI ENCICLOPEDIC ESPASA

Amb traduccions a l'anglas, francés, alemany i  Italia

CAIXA DE BALEARS
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Entrega de medalles i diplomes
el "Dia del Voluntari"

El vicepresident Antoni Femenies fou el primer en rebre la medalla
al mèrit de la Creu Roja.

G.M.

L'Assemblea Local de la
Creu Roja celebra dimarts,
festa de la Immaculada, el
Dia del Voluntari, amb un
programa d'actes ben divers.

A les 10 h. es celebra una
Missa al Convent dels Sagrats
Cors amb l'assistència de nom-
brosos membres de l'Assem-
blea, la Junta i Voluntaris així
corn diverses autoritats locals.

Seguidament, als locals del
correr del Vent, es feu l'entre-
ga dels diplomes acreditatius
de l'assistència als cursets de
Socorrisme i d'USE i dels diplo-
mes a diferents persones i enti-

tats que han col.laborat en dife-
rents aspectes amb la Creu
Roja.

Medalles al mèrit

El moment mes esperat i
emotiu fou el lliurament de les
medalles al merit als volunta-
ris la feina dels quals ha sobre-
sortit per la seva constancia i
entusiasme. Antoni Feme-
nies, actual vicepresident, fou
el primer en rebre el guardó;
seguit de la jove Mónica
Comino (que ha impulsat la
formació de la Creu Roja de
la Joventut), Joan Vivas
(membre de l'Assemblea de la

Creu Roja), Jean Pierre Ros,
que durant anys s'ha ocupat
de l'economia de l'Assemblea,
i Antoni Oliver (conductor
d'ambul à ncia).

Lacte acabe] amb l'entrega
de regals als nins que han con-
feccionat les targetes de feli-
citació pel Nadal i dels pre-
mis als guanyadors dels con-
cursos de dibuix i targetes de
felicitació.

Posteriorment a l'aperitiu ten-
gue lloc una gimcana sobre
temes històrics sollerics en el
que resulte] vencedor un equip
mixte entre sollerics i pollen-
cins, i un dinar a l'Hotel Esplén-
dido.

Sanitat
Emplaçaments
d'hotels en desús
podrien conventir-se
en places i parcs

Jaume Casanoves

El pla "Futures" que duu
a terme la Conselleria de Turis-
me amb aludes de l'Adminis-
tració Central, podria adquirir
hotels i establiments en desús del
Port de Sóller i, una vegada ende-
rrocats, convertir els seus solars
en places públiques i parcs des-
tinats a l'esplai infantil i a l'embe-
lliment de les zones.

Aquesta informació ha estat
donada pel regidor responsa-
ble de relacions amb la prem-
sa, Bartomeu Darder, que
ha confirmat que aquesta Con-

selleria ja havia tingut interès en
algun establiment local, ja que,
malgrat no estan tots en desús,
Ilur estat es bastant precari. Fi ns
ara tan sols un dels hotels que
estava en funcionament aques-
ta darrera década va tancar la
passada temporada.

Se dóna la circumstancia
que en el Port de Sóller un nom-
bre molt important d'establi-
ments hotelers estan en venda,
encara que aquesta oferta no
s'hagi fet pública en molts casos
i l'interès de la venda depèn de
l'oferta que es pugui fer als pro-
pietaris.

Cultura en familia
Li oferim la millor oportunitat per a que tothom
pugui gaudir d'aquesta fantástica obra. Amb
unes condicions econòmiques que li permetin
estalviar-se el 57% sobre el preu de venda
dins el mercat, i una còmode forma de
pagament: 18 mensualitats de 2.985 ptes. i
una entrada inicial de 6.000 ptes.
Aprofiti d'aquesta oferta única, fent la seva
reserva personal ràpidament en les oficines
de "SA NOSTRA" Caixa de Balears.

cston cut. totat.

Olccionari 
ESpaSa ...................... 

pts.
Preu del

olieras 
SAINIOSTRA ............ 37330 pts.Preu Espedat

ESTALVI DEL. 57% ....102.270 
pis .

Facilita% de 
pagament 6900 pts.

d'entrada inicial 
18 terminis de 3985

pts.
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Con las
Orquestas

ESTEL D'OR i
COCKTAIL

SI TENS 17 ANYS
t'has d'inscriure a l'Ajuntament pel

SERVEI MILITAR

Ticket consumición 600 pts.lo

111 itamar
Sa Lluna, 65

AJUNTAMENT DE SOLLER

Tots els joves nascuts al 1975 s'han d'inscriure a l'Ajuntamenty abans del 31 de desembre.

És el moment de sol.licitar pròrroga, al.legar malaltia, defecte físic, objecció de consciència
o altra causa per retrassar la incorporació o ser exclòs.

Has de presentar a l'Ajuntament:
* Una fotocòpia del D.N.I.: d'anvers i revers
* Certificats justificatius per a pròrrogues o altres al.legacions.

ANEM A
ESCOLA

AMB BICI!
C.C.D.S.ROBA PER A INFANTS

Telf. 6 11121	 -	 07100 SOLLER

13/011E
DE zriLaz

Sábados a partir de las 2230 h.

"Sa Bassa" de Fornalutx,
acondicionada per als excursionistes

Des de fa més d'un mes que les obres de condicionament de "Sa Bassa Comuna" de Fornalutx,
a la carretera del Puig Major, estan acabades. A instància de l'ajuntament de Fornalutx, la Conse-
Ileria d'Agricultura i Pesca hi ha instal.lat nou taules i bancs per menjar-hi, fogons de llenya i uns
apartats per a les deixalles.

L'estampa bucólica que s'hi respira és d'allò més suggerent, i són moltes les families que els diu-
menges i festes s'hi instal.len per passar-hi un dia de descans.

Francesc Triay
explicará als
sollerics la Llei
d'Ajuda al Comerç

EI Conseller d'Industria i comerç Francesc Triay, es
desplaçarà a Sóller el proper dia 15 de desembre, per
tal d'explicar a totes les persones interessades el
contingut de la Llei d'Ajuda al Comerç i les
conseqüències de la seva entrada en vigor. L'explicació
es durà a terme a la sala magna de l'Ajuntament i serà
a les 20 hores.

Tot i que encara no coneixem el contingut d'aquesta
nova llei, sabem que l'objectiu primordial és el de
proporcionar el maxim de possibiiitats d'ajudes als
comerciants. Un exemple seria el d'aconseguir alguns
tipus de credits subvencionats per establir-se corn a
empresaris i fins i tot per aquells que ¡a estan
establerts.

A l'explicació, el Conseller d'Industria respondrà les
preguntes que se li formulin per tal d'aclarir el tema.



L'Orfeó Vilanoví oferí un variat repertori de música popular.

Variat concert de l'Orfeó Vilanoví

La fira
Baleart '92
resulta un èxit

J.C.

Tal i corn varem infor-
mar la passada setma-
na, l'ajuntament de
Sóller va reservar un
espai a la fira d'artesa-
nia Baleart '92, amb
la finalitat de facilitar i
animareis artesans solle-
rics a mostrar els seus pro-
pis productes. Mentre
duri la fira, l'ajuntament
hi té destacat un funcio-
nari de forma permanent.

Contactes
comercials

Després de la prime-
ra setmana d'obertura de
la Fira, les impressions
dels participants recolli-
des per Veu de Sóller han
resultat molt positives.
Tant Francesc Mira,
artesa de sabates de
pell fetes a ma, corn
Bartomeu Frau, pro-
pietari d'Embotits La
Lluna, han manifestat la
seva satisfacció per la
bona acollida que els visi-
tants de la fira han dis-

pensat als seus produc-
tes: "Les vendes no han
estat considerables, - ens
digué Frau - perquè no
era aquest l'objectiu de
Balead '92. El més impor-
tant ha estat la propa-
ganda dels nostres pro-
ductes la promoció cap
a nous mercats dins la
pròpia Mallorca". En el
mateix sentit s'expres-
saya Mira: "Moltissima
gent s'ha interessat pels
nostres productes, tant
per la restauració de
mobles com per l'oli de
la Cooperativa o la
ceràmica del Taller Ocu-
pacional. En el meu cas,
el més interessant ha
estat donar-me a conéi-
xer, i que la resta de
Mallorca sàpiga que a
Sóller s'hi poden trobar
avarques, porqueres i
altres sabates de pell
típiques de Mallorca,
totes fetes a mà. El pro-
fit d'aquesta Fira es
coneixerà a llarg termi-
ni, però si em tornassin
convidar hi participaria
de bon gust".

Ell volia viure dins un hort de llimoneres i tarongers de cara a
les muntanyes 	
Ella també, però prop de la Plaça, de les escoles i de les
botigues 	
El nin major és molt esportista, li agrada jugar a tennis i a
futbol 	
La petita somniava amb una piscina i gespa per córrer 	

Ell es fixa molt en la qualitat dels materials i la feina ben feta 	
A ella l'encisa la comoditat de la calefacció i del gas
centralitzat 	
La parella volia un aparcament individual,  còmode i amb accés
directe a la vivenda 	

C FriE(63)fr
ANTONIA CABOT TOMAS

A. P. 1 rY' 368

Plaza d'Espanya, 2
Teléf. 63 38 43
07100 SOLLER

	 i tots volien viure a SOLLER 	

	 ARA ESTAN ENCANTATS AMB EL PIS QUE S'HAN
COMPRAT A CAS XICU. 

COMPLEX RESIDENCIAL CAS XICU, apartaments, pisos i dúplex.
DEMANI INFORMACIO I VISITI PROXIMAMENT EL PIS PILOT.

D. Guillermo Roca Pastor

que falleció en Sóller, el día 7 de
Diciembre de 1992.

A LA EDAD DE 78 AÑOS

habiendo recibido los Santos
Sacramentos y la Bendición Apostólica

E.P.D.

Casa mortuoria: Manzana 64, Son Puça.

7N -ATCHülga

e 633456
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Música Artesania

-Redacció

Amb el patrocini del Ferro-
carril de Sóller, el dissabte
dia 5 tengué lloc al convent
dels Sagrats Cors - seu de
tants esdeveniments culturals
- un interessant concert a
carrec de l'Orfeó Vilano-
vi, originari de la població
catalana de Vilanova i la Gel-
trú.

Aquest Orfeó ha estat con-
vidat a fer un seguit de con-
certs arreu de Mallorca, i ens
honora que el primer lloc on
ha actuat hagi estofo Sóller,
a través de Bartomeu

Poquet i Miguel Ribas,
de l'Orfeó Maiurca. Tenen
un repertori de dues-centes
cinquanta obres que han
interpretat a molts indrets de
Catalunya, País Basc, Osca,
Aragó, Andorra, etc., des-
tacant el Magnificat de
Vivaldi i la Missa de la Coro-
nació de Mozart.

Variat i interessant

El concert resulta molt inte-
ressant, sobretot per la vane-
tat del repertori, ja que inter-
pretaren cançons populars
mexicanes, brasileires, ita-
lianes, gallegues, espirituals

negres, sardanes i populars
catalanes i veneçolanes.

Destacaríem la interpre-
facie) de "Blue Moon" i "Alma
Llanera", sense llevar cap
mèrit a la resta del reperto-
ri, molt més que digne i ple
d'expressivitat, Ileugeresa i
atenció a la direcció. Afina-
ció, impostació i alegria, són
les característiques d'aquest
Orfeó Vilanoví.

Llàstima que no s'hagués
fet més publicitat d'aquest con-
cert, que hauria complagut
de bon de veres al gran nom-
bre d'afeccionats sollerics.



"Veu de Sóller" a Miguel Marquès
,

El reportatge que oferim a continuacio
és un extracte de la comunicació "Un
exemple de Iluita per la 'lengua: Miguel
Marquès i el setmanari 'Sóller'",
presentada al II Congrés Internacional de
la Llengua Catalana (1989), i l'article "La
página literària 'De l'Agre de la Terra' corn
a font documental", publicat a la
Miscel.lània Joan Fuster (1991). Mitjançant
aquest reportatge, Veu de Sóller vol retre un
homenatge pòstum a Miguel Marquès
Coll, director del centenari setmanari "Sóller"
durant més de 60 anys, al seu mestratge, a la
seva constancia periodística i a la seva tasca
cultural corn a nacionalista convençut i
lluitador a ultrança que ha estat tota la vida.

Miguel
Marques Coll,

premi Ciutat de Palma de
Periodisme, director del setmanari

"Sóller" fins a la seva mort, ocorreguda
el passat cinc de desembre.

Dedicà la seva
passió: el setm

El setmanari "Sól/er"comenca	 A la mort del fundador n'as:
a publicar-se l'onze de juliol de	 meix la direcció el su fill MiqL
1885, amb el subtítol de "Serna-	 Marques fins al 1972, exceF
nonio independiente", que con- 	 alguns anys de provisionalitat p
servara fins al 27 de novembre	 raonsburocratiques, en nodispos
de 1937.	 de l'obligatoria titulació period

tica que exigia la Llei de Prems
La direcció	 L'any 1972, per culpa de l 'an

El seu fundador,Joan Marqués,	 guitat de la maquinaria i de
figura també corn a director fins	 manca de personal, el director-pr
que mor el 19 d'agost de 1955,	 pietari ven la capçalera a l'edit
si be es produeixen onze anys Pere Serra Bauzá pel simE
d'interinitat a causa de l'establi-	 lic preu d'una pesseta, pera cc
ment provisional del seu domicili	 tinua exercint de director fins qu
a París, des del 1901 fins al 1912.	 l'edat l'obliga a abandonar volury

A "La
Sinceridad"
s'imprimiren
molts llibres i
revistes
Joan Marques Arbona funda La
Sinceridad, impremta i editora de
Ilibres i seu de la redacció del
setmanari "Sóller", l'any 1885,
quan només tenia 24 anys.

Impremta

Des del primer moment, el propietari
Fou conscient que calia aprofitar al
màxim la costosa maquinaria i la
gran quantitat de tipografia
adquirida, i la impremta es dedica a
la confecció de targes d'invitada de
batejos, primeres comunions i noces,
així corn al tiratge d'esquel.les
mortuaries.
Dels toilers de La Sinceridad sortiren
també gran quantitat de papers
d'embolicar productes agrícoles o
industrials, i bona part dels
impressos dels comerços i
organismes oficials de Sóller: El
Gas, el Ferrocarril, l'Ajuntament, etc.

Empresa editora

Durant molts anys, la impremta
treballa també corn a empresa
editorial, tant de revistes
especialitzades corn de 'libres.
D'entre les revistes, les que tingueren
més acceptació entre el públic foren:
"Majarica", l'"Almanac de les
Lietres" i el "Correu de les Lletres".
Altres publicacions que s'editaren a
lo impremta foren "Ecos de
Mostaza", "El Heraldo de Sóller",
"El Eco Germano" i el "BotIleti
Parroquial de Sóller".

EL SETMANARI SOLLER
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Kisténcia a una
lar; "Sóller"

riament el càrrec als voltants de la	 doses les obres de condiciona ment
celebració del centenari de la publi-	 de l'edifici i dels tallers. S'inicia així

coció.	 una Ilarga segona época gairebé
monolítica que es perllonga fins al

Tres èpoques	 desembre de 1972.
El setmanari ha conegut tres épo- 	 Amb la venda de la capçalera

ques distintes:	 s'inicia la tercera 63oca. El nou edi-
La primera, des de la fundació	 tor trasllada la recacció a Ciutat i

fins al 28 de desembre de 1889, 	 introdueixalgunes innovacions pro-
data en la qual se suspèn la publi-	 piciades per la incorporació dels
coció a causa de la necesitatd'intro-	 sistema d'impressió <I>offset<P>
duir innovacions tècniques en la 	 corn són ara la capçalera de color

maquinaria.	 yermen, la utilització d'un tipus de
El 19 de setembre de 1891 rea-	 paper de qualitat inferior i la inclu-

pareix el periódic, una vegada con-	 sió de més informació gràfica.

L'any 1972 traspassa la capçalera a l'editor Pere Serra, pel preu simbòlic d'una pesseta. En

ocasio del traspàs, es celebra un dinar a Ciutat. A la fotografia, l'esposa de l'editor Margarida

Magraner, Miguel Marqués, Andreu Cafiellas, el primer responsable de l'etapa ciutadana i el

responsable financer Manual Picó.

	111111111111111111111111111111111111

Miguel Marquès, e
home de cultura, n

L'any del Centenari (1985), els col.laboradors del
Drets: Joan Castarier, Maria Marqués, Joan Estades de Montcai

Vicenç Pérez, Placid Pérez, Nicolás Diez, Pere Vicens,
Arrufats: Josep Cariellas, Joa

Plàcid Pérez

Miguel Marqués nasqué el 18 de
novembre del 1901 i pass() la seva infan-
tesa a la modesta impremta fundada l'any
1885 pel seu pare Joan Marqués Arbo-
na, fill 1 Ilustre de la nostra ciutat.

Aquesta relació amb les arts gràfiques
fou fonamental pera la seva formació intel.lec-
tual i per la seva inclinació literaria. Als tret-
ze anys funda la revista "El Eco Germano",
setmanari infantil manuscrit - que després
es transforme, en "Viva Esparia" - on parti-
cipaven molts companys del col.legi on feu
els estudis primaris.

Després d'aquests estudis no tingué opor-
tunitat d'ampliar els seus coneixements. La
precarietat dels mitjans econòmics familiars
i les nombroses despeses necessaries per
al manteniment dels negocis foren els res-
ponsables que abandonas el estudis de bat-
xillerat a un centre privat de Ciutat l'any
següent del seu començament. En 1919 ini-
cia en els tallers de "La Vanguardia" i a la
casa Miguel Rius de Barcelona l'aprenen-
tatge del fotogravat i altres arts grafiques i
d'enquadernació, pera també en aquesta
ocasió hagué de deixar els estudis puix que
el seu germa Guillem fou nomenat Secre-
tari de l'Ajuntament de Sóller i ell hagué de
fer-se càrrec de la impremta famliar i del
periòdic. A partir d'aquí emprèn una for-
mada gairebé autodidacta, en la que no
són aliens ni el seu pare, ni les seves amis-
tats, ni els propis col.laboradors del Set-
manari.

Activitat pública

Les seves actuacions públiques en el camp
de la política i la cultura en la seva joven-
tut foren també prou intenses. Just després
del seu retorn de Barcelona i sient soci de
la Congregació Mariano, promogué la cre-
ada de la Joventut Mallorquinista com a
secció filial, que tenia corn a objectiu l'enal-
timent de Mallorca i els seus trets diferen-
cials, de la qual fou president per espai
d'un any i mig i, a partir del gener de 1923,
vicepresident. Aquesta societat cultural, que
a mitjan de 1922 s'havia segregat de la
Congragació Mariana per motius político-
culturals, s'integra en l'Associació per la
Cultura de Mallorca, de la qual en fou dele-
gada a Sóller des del maig de 1923.

Dos anys després, el ple Directori del
general Primo de Rivera,la delegació
sollerica rebia l'encarrec d'organitzar els
Jocs Florals arran dels quals estigué a punt
de ser empresonat juntament amb altres
intel.lectuals, "desvetllant-se - corn dirá ell
mateix - una época de vexacions que ens
obliga, vulgues no vulgues, a paralitzar la
nostra actuació pública".

Tot i això, no abandonara mai la seva
tasca política, si bé encoberta i mediatit-
zada pel Setmanari i a mercó de les filies
i les fòbies que cap a la seva persona sen-
tien les autoritats governatives del moment.

Partit Autonomista

A principis de juny de 1930 es feu públic
el manifest per a la constitució del Partit
Autonomita Mallorquí, no apareixent entre
els firmants el nom del director del "Sóller".
No obstant això, l'any següent formava ja
part del comité directiu del Centre Autono-
mista de Sóller corn a vocal, en el mateix
moment que l'agrupada iniciava la tasca
política d'expandir els seus ideals. El Cen-
tre Autonomista, que acorde] inicialment con-
córner a les eleccions municipals amb can-
didatura pròpia, acaba per presentar-se en
coalició amb el Partit Liberal i el Conser-
vador, per tal de plantar cara al maurisme.

La postguerra

La Guerra Civil i la postguerra foren anys
difícils per a tots, i Miguel Marqués s'hagué
d'encarar amb l'escassesa de paper, el con-
trol de les idees i la instaurada de la cen-
sura. Davant la disjuntiva de tancar o man-
tenir obert el periòdic, opta per la darrera
opció. Aixa Ii permeté d'aprofitar qualse-
vol retxillera legal i la ignorancia manifes-
ta d'alguns censors per seguir difonent les
seves conviccions polítiques.

En plena dictadura franquista, Miguel Mar-
qués fou un dels fundadors de l'Obra Cul-
tural Balear, de la qual ostenta el càrrec de
vicepresident durant cinc anys. A la dèca-
da dels anys seixanta, quan el Sentiment
nacionalista començava a renéixer, fou un
dels impulsors de les primeres classes semi-
clandestines de mallorquí que Andreu
Arbona impartia als locals de Cal Bisbe,
de la me] de Francesc de B. Moll i ses
rondalles radiofòniques.

Jsiasta del progrés,
ionalista convinçut

anari "Sóller" es fotografiaren davant la casa mare.

na Vázquez, Vicenç Terrassa, Maria Noguera, Xavier Carbonell,

ni Oliver, Joan Oliver, Felicidad Garcia i Jaume Alberti.

yol, Guilem Deri i Miguel Gual.

Editorials compromeses

A més d'aquestes actuacions públiques,
no cal oblidar la tasca que desenvolupa al
front del Setmanari. De la columna editorial
sortiren moltes de les iniciatives que, d'una
manera o d'una altra, copsaren la vida solle-

rica d'aquells anys i dels immediatament pos-
teriors: la creació de la Tafona Agrícola Coo-
perativa, la fundació del Foment de Cultura
de la Dona, la reanudada de l'edició del
Diccionari Català-Valencia-Balear, el projecte
de construcció del túnel en la carretera Palma-
Sóller, la urbanització de la Platja den Repic,
etc. La seva tasca periodística realitzada sense
interrupció durant més de 70 anys Ii valgué
per obtenir el premi Ciutat de Palma de Perio-
disme.

L'home empresari

Endemés de les arts gràfiques, Miguel Mar-
qués amplia els seus negocis al mar) dels
espectacles cinematogràfics que explota
conjuntament amb el seu germa Guillem.

Inicialment llogaren els dos cinemes de
Sóller, el "Defensora" i el "Victoria". Més
endavant crearen a Palma una societat anò-
nima amb el títol Cinematográfica Bale-
ar, que contruí el cinema "Olimpia" a l'aire
'hure i explota el "Balear", el "Rialto" i el
"Victoria" a Ciutat, i d'altres a Sóller, Inca,
Felanitx, Llucmajor, Andratx i Alaró.

La postguerra

Una vegada sortits de la postguerra, amb-

das germans construïren a Sóller el "Cine
Fantasio" i el "Patio del Fantasio", a Alaró

el "Fantasio" i a Palma el "Capitol".
Seguida ment adquiriren el teatre "Alcá-

zar" de Sóller i , després d'una continuada
relació amb la societat "Born, S.A." de Ciu-
tat, passaren a formar part d'ella i a inte-
grar-se en la gestió fins que la seva salut ho
permeté.

Gremis i sindicats

Corn a empresari dels espectacles, exer-
ci diversos càrrecs a l'organització gremial
i sindical, des de vocal nacional fins a pre-

sident del Grup d'Exhibició del sindicat
d'Espectacles de Balears.
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EXPOSICION

¡inauguración, 18 de Diciembre a las 20 hs.

EXPOSIC1ON
Lunes a Sábados, de 11 a 13 y de 17a 20 los.

ASASNOVAS
FRIGORIFICOS,

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

Encomanau a Déu l'anima den

Miguel Marquès i Coll
Director del Setmanari "Sóller"

que morí a la Ciutat de Mallorca, el dia 5 de desembre de 1992 als 91 anys
Havent rebut els Sants Sacraments

Al cel sia
Els seus familiars: Esposa, Rosa M Oliver Oliver; Fill, Joan; Filla política, Catarina Esteva Mulet; Netes, Rosa M"

i Maria-Anna; Germana política, Margarita Fullana, Vda. de Marquès; Filloles, Maria-Magdalena Canyelles
Marquès i Fina Celià Colom; Nebots, Bartomeu Frontera Marquès, Catarina-ThomAs, Andreu i Antònia-Maria

Canyelles Marquès; Nebots polftics, Cosins i demés familiars, presents i absents participen a les seves amistats tan
sentida pèrdua i vos agrairAn l'assistència al funeral que se celebrarà a la  Parròquia de Sant Bartomeu de Sóller

avui, dia II de desembre, a les 19 hores.

Margarida Alemany,
premi "Sa Nostra d'Or"

Moment en el qual es fa entrega a dona Margarita Alemany
Morro per part del delegat de la Caixa de Balears "Sa Nostra",
oficina de Sóller, Bartomeu Mora Seguí del premi extraordinari
"Sa Nostra d'Or" per un valor de cent mil pessetes obtingut per
esser perceptora de pensió.

lo
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Cultura 

Les XI Jornades
d'Estudis Històrics
Locals es
clausuraran a Sóller

PP.

Per onzena vegada es cele-
bren enguany, entre els dies
14 i 1 7 de desembre, les Jor-
nades d'Estudis Històries
Locals, organitzades per l'Ins-
titut d'Estudis Balearics i patro-
cinades per la Conselleria de
Cultura i la Universitat de les
Illes Balears. Aquestes ¡orna-
des recullen anualment un gra-
pat d'historiadors de diverses
localitats de l'estat espanyol,
als voltants d'un tema central.

Per a les XI Jornades, el tema
elegit ha estat "Espai i temps
d'oci a la história", entorn a
l'home que es diverteix, que
juga, que fa festa i que gau-
deix de formes molt diverses
del seu temps d'oci. Amb
aquest títol, l'organització vol
"obrir una finestra als nous
camps de la história i propi-

ciar un debat sobre els espais
d'oci i el temps en què l'home
del passat ha fet ús del seu
temps Iliure".

A Sóller

Aquestes XI Jornades, que
tendran com a seu central la
sala d'actes del campus uni-
versitari de la carretera de Vall-
demossa, tenen previst cele-
brar un dels darrers actes a
Sóller.

L'acte sera dimecres, dia
16, i començarà amb una
excursió a Valldemossa i Sóller
dels científics participants a les
Jornades. Als voltants de les
18,30 h., el doctor Pere Salva,
de la Universitat de les Illes,
pronunciara una conferencia
al Casal de Cultura, oberta al
públic i patrocinada per l'ajun-
tament de Sóller.



Control de Pisto al Princeps d'Espanya 

Amb

•cipació
deis
germans
Pinya

*loan

Dissabte passat, ertap-
vespre, es disputà un Con-
trol de Pista en el Poliesportiu
Princeps d'Espanya, de Ciu-
tat, que comptà amb la par-
ticipació dels sollerics Anto-
n; Pinya i Pep Pinya.

Els dos germans partid-

paren a la prova deis sei -...,.
xanta metres mitos, mis-
sificant-se en Tonien el lloc
tercer de la general,.. otib
7"l, i en Pep en el floc
quart (abans havia quedat
segon a la seva serie), a mb
7"2.

A destacar el fort vent a
ratxes, durant tota la cursa.

Nota del C.F. Sóller
En relació a l'escrit publicat al suplement

del "SOLLER", "ESPORTIU SOLLER", en l'ed
ció del passat 5 de Desembre de 1992, sota el
títol "La directiva, d'esquena a l'entrenador", el
Club de Futbol Sóller vol fer avinent la
seva indignació pel vergonyós contingut d'un
article que, a l'anar signat per "Redacció" prete-
nia esser informatiu.

La Junta Directiva creu que no resulta perio-
disticament ètic la conversió d'opinions personals
-fetes a partir de cabales i especulacions- en infor-
mació. Amb actituts corn aquesta sol es pretén
crear una mala maror en el si del Club que per-
segueix l'objectiu, no sols de perjudicar el bon
ambient existent entre els jugadors, tècnics i direc-
tius, sinó -també- afeblir l'òptim estat d'anim i
moral existent en la plantilla i que aixe, pugui afec-
tar als resultats esportius.
La Directiva manifesta igualment que:

PRIMER: La incorporació de nous efectius a
la plantilla esta condicionada a la realitat  econò-
mica del Club. Els casos dels jugadors LUIS EXPO-
SITO i ANDREU LOPEZ es valoraren corn a opcions
en funció d'un termini imposat pel propi Miguel
Bestard al rendiment d'alguns jugadors. El termi-
ni no ha acabat i el rendiment de l'actual planti-
lla sembla esser del tot satisfactòria; raó per la
que resultaria del tot desaconsellable l'assumpte
de noves incorporacions.

Les "mensualitats assequibles" de LLUIS EXPO-
SITO estan Iluny de les actuals possibilitats del
C.F. Sóller, ja que exigeixen un previ acord amb
el C.E. Montuiri, i molt possiblement el cost final
de l'operació excediria del mig milió de ptes.

Sobre el cas d'ANDREU LOPEZ hem de mani-
festar que la Junta Directiva, corn a administra-
dora dels doblers dels socis i aficionats, no pot
entrar en el joc d'una cursa contra-rellotge i de
carácter mercantilista. El Sr. López ha rebujat en
ocasions anteriors les ofertes del C.F. SOLLER i
ara no acceptam que s'ens posi entre l'espasa i
la paret. Per altra part, la Junta Directiva no ha
sotmés l'assumpte a votació, i per tant, sobren els
noms -triats pot ser a l'atzar- de directius parti-
daris o contraris al fitxatge. Finalment, dir que
desconeixem el pretès oferiment d'un suposatgrup
d'aficionats a costejar la meitat de la possible fitxa
d'ANDREU LOPEZ. D'existir, no ens s'han fetconei-
xer, ni han concretat la seva oferta davant la Junta
Directiva.

SEGON: Que la Directiva no ha donat cap

,'carabassa" al tècnic Miguel Bestard, ni sobre la
questió dels fitxatges, ni sobre l'avançament del
partit SOLLER - CONSTANCIA al dissabte dia 5;
entre altres . raons, perqué M. BESTARD mai no
formula una petició en tal sentit davant la Junta
Directiva. Es més, la disputa de l'encontre en jor-
nada dominical permeté la recuperació de CAR-
MELO i que NADAL estigués a la banqueta local,
a disposició del tècnic.

TERCER: Que resulta absurda l'actitut del
redactor de l'esmentada "informació" publicada
a "ESPORTIU SOLLER", quan té l'atreviment de
dir que l'aficionat "té dret a ser informat, encara
que a vegades, les noves tenguen caires al.luci-
nants, increibles, pera desgraciadament verídi-
ques.....

La Junta Directiva del C.F. Sóller pensa que el
dret a la informació de l'aficionat no es defensa
amb la publicació de rumors i comentaris sense
fonament, noticies sense contrastar i run-runs de
cafè. Quan es fa el que "ESPORTIU SOLLER" va
fer en l'esmentat article, l'únic que es pretén es
MANIPULAR A L'AFICIO per aconseguir uns
objectius tan "al.lucinants i increibles" corn les
noves que es donen.

QUART: Que en la secció "Sa Glosa den
Tomeuet", -igualment d'ESPORTIU SOLLER- l'ins-
pirat rapsode local -prou conegut en els cercles
intelectuals més selectes per la sobrietat de les
seves idees- afirma que els directius del  C. F. Sóller
ens sentim "corn a Déus"; quan els únics que actuen
corn a tals són els que pontifiquen a totes hores
sobre el que s'hauria de fer i desfer en el club,
pera sense mullar-se mai a l'hora de responsabi-
litats. Això si, Vencerte' quan diu que entrarem per
una temporada. Menys i tot si subjectes corn ell i
els seus mentors es volen posar al davant de l'enti-
tat. Segur que amb "fitxatges" de tanta qualitat
tot aniria corn una seda.

CINQUE: Que laJunta Directiva del C.F. Sóller
rebutja l'actitut dels responsables del suplement
del "SOLLER", "ESPORTIU SOLLER", ja que, corn
a aficionats al periodisme, han demostrat estar
mancats del més elemental sentit ètic, preferint
inventar-se la informació a donar noticies  verídi-
ques, guiats per l'afany de protagonisme i un nar-
cisisme exacerbat.

Ben cordialment:
Guillem VAQUER ESTADES

Vice-President de la Junta Directiva
del C.F. Sóller.

El Sóller, perdé al
camp del cuer

Buixó

La gran sorpresa de la jor-
nada ha estat, la derrota del
líder, C.P. Brasilia a les pistes
del C.P. Unió d'Inca. Aquest resul-
tat dona mes emoció a la Lliga,
ja que ha fet que s'escurssin les
diferencies entre els primers
classificats. L'altra sorpresa, la
derrota del C.P Sóller a les pis-
tes del cuer de la classificació,
un equip, el Son Cladera, que
a les hores no havia guanyat
cap partit. El C.P. Unió de
Sóller, torna prende el vol, suma
dos punts més enfront del Bar
Central.

A Primera B altra derrota del
C.P. Unió de Sóller a fora, sortí
derrotat de les pistes del Son
Busquets i es monté en el lloc
tercer dels darrers.

El C.P. Belles Pistes. -versió
segona i tercera categoria- es
mantenen en el segon lloc de
la classificació, abdós a dos
punts dels primers classificats,
després de guanyar -els dos-

pel mateix resultat de 6-3. Els
de segona ho feren en el seu
desplaçament a Son Busquets,
mentres que els terceres, s'impo-
saren a casa seva al Son Ferrer.

Les al.lotes del Unió de
Sóller, que estan en un molt bon
moment de joc, guanyerem
força bé al Son Busquets. Ocu-
pen el tercer lloc de la Lliga a
tant sols dos punts del primer.

RESULTATS:
Lliga d'Honor:
Unió de Sóller 6 Bar Central 3
Son Cladera 5 Sóller 4
U.Inca 5 Brasilia 4

Primera B:
Son Busquets 7 Unió de Sóller
2

Segona C:
Son Busquets 3 Belles Pistes 6

Tercera A:
Belles Pistes 6 Son Ferrer 3

Femenines Segona B:
Unió de Sóller 8 Son Busquets
1

Diumenge es juguen
les finalíssimes

Redacció

Els integrants de la primera cate-
goria disputaren aquest cap de
setmana els partits corresponents
a quarts de final i a semifinals:
Quarts de final:

M. Colomer s'imposa a E. Mor-
cilio per 6/2 -6/2.

A Molino guanyà a J. Garau
per W.O.
Semifinals:

M. Colomer guanya a Joan
Vida Fia per 6/0-6/0.

Antoni Molino s'imposa a A.
Pereira per 6/4-6/3.
Segona categoria

En segona categoria també es
disputaren els partits de quarts de
final, amb els resultats següents:

P. Jiménez - P. Catiellas (6/3-
6/3).

Chesca - Cati Sánchez (6/2-
6/3).

J. Muntaner -J. Forteza (6/1-
6/21.

J. Sánchez -Miquel Puig (6/2-
6/31.

Entre avui i demei es disputa-
ran els partits de semifinals, apa-
rellats de la forma següent:

P. Jiménez - Chesca.
J. Muntaner -J. Sánchez.

Finals
Els partits de la final, tant de

la primera corn de la segona cate-
goria, es celebraran diumenge a
les onze del mati. En acabar el
partit, es farà l'entrega de trofeus
als guanyadors per part del patro-
cinador.

,7.ye tA
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Atletisme

Carta oberta de la Directiva del C.F. Sóller

Petanca

Tennis: I Torneig Bestard Sport



El termini
d'inscripcions,
ajornat fins demà 

De moment,
divuit
inscrits al
Torneig del
"Centro"

Joan

Fins demà, dissabte,
s'ha ajornat el termini de
les inscripcions a la vuite-
na edició del "Torneig
Circulo Sollerense", que
es disputa anualment, des
de el vuintanta-cinc.

Els participants -fins ara
divuit- han estat dividits en
dues categories:
Primera Categoria:
Antoni Molino
Antoni Colom
Jesús-M.
Jaume-A. Aguda
Paco Rodo
Nicolau Cortés
Joan-M. Navarro
Jaume Mascara
Héctor Guerrero
Segona Categoria:
Miguel Oliver
Martí Ferrer
Joan Marroig
Nadal Perelló
Josep Frontera
Antoni Martinez
Bartomeu Palou
Rafel Bauza
Josep Mafe.

De moment ja s'ha igua-
lat el nombre d'inscrits de
la darrera edició (1 8).

Recordem que el record
es remonta al 88, any en
que participaren al torneig
un total de 36 escaquistes
locals.

BOBINATGES
PERE

C/ Victoria 50 A

Sóller 3 - Rotlet
Molinar O

Alineació: Pomares,
Alcover, Manolo, Queltxa,
Miki, Sam pol, Miguel, Gerar-
do, Querol, T.Lluís i Barceló
(Damià, Jaume O., Lluc, Juan-
jo i Far).

Gols: 1-0 Miguel. 2-0 T.
Lluís. 3-0 Miki.

Comentari: Podem dife-
renciar ben be les dues parts
del partit.

Ala primera no hi va haver

gols. No es jugó massa be, i
a la segona tot el contrari: un
Sóller agressiu, i amb ganes
de guanyar el partit.

Aviat es va cometre un
penal damunt en Barceló, i
en Miguel s'encarragel d'exe-
cutar-lo, fent el 1-0.

Poc després, en Miki, d'un
fort xut estableix el 2-0.

I per acabar en T. Lluís
demostra la seva qualitat indi-
vidual fent el 3 -0 definitiu.
Proper partit

Son Marçal - Sóller.

VI Torneig
Perruqueria Joan
Socias 

Socias	 e
s'imposci
al veterà
Magraner

Joan

Joan Socias comença el
Torneig amb bon peu.

Dilluns passat s'inicia en
el local social del "Circulo
Sollerense" la sisena edi-
ció del Torneig Joan
Socias, amb l'anunciada
confrontació entre dos histó-
rics del billar solleric: Pere
Magraner i Joan
Socias.

En aquesta ocasió en
Joan s'imposà damunt el
veterà Pere Magraner per
25 a 20.

La segona confronta-
ció, dins la Primera
Categoria, fou entre en
Pere Jaume i en Jordi
Sampol, imposant-se en
Pere, per 25 a 10.

La millor tacada fou pen
Pere Magraner (4).
Segona Categoria.

Joan Quetglas perdé
la seva primera partida
contra en Josep Aguiló.

I en Bartomeu Ense-
kit s'imposa damunt en
Guillem Ferrer.

Ala millor tacada estro-
ben em.patats Aguiló (4)
i Ensenat (4).   

Campanet 3 -
Sóller O

Sollerense 1 -
Cormaran 2

Alineació: Guiem, Ripoll,
1-lector, Ventura, López,
Tomeu, Pedrito (Mas), Ense-
r-1ot, Ravi, Juan i Arbona.

Gols: 1-1 T.Arbona, des-
prés d'una bona jugada de
n'Héctor.

Comentari: La derrota
era la darrera cosa que espe-
raven els al.lots de la Vall, ja
que d'un principi era un par-
tit per treure sense cap mena
de dificultat.

Els visitants sortiren molt
fort, i en el minut 6 feren pujar
el primer gol al marcador (O-
1 ).

Els sollerics estaven una
mica desconcertats 1.1)&6 una
jugada individual de n'Héc-
tor, amb xut a porta, on el
porter no blocà la pilota,
Antoni Arbona molt habil-
ment es va fer amb el rebuix
I marcó l'empat (1-1).

Així i tot no es jugava be
per poder guanyar. Els visi-
tants seguien pitjant i d'un cór-
ner feren el seu segon i defi-
nitiu gol (1-2).

Cal esmentar la bona inter-
venció d'en Guiem, porter
solleric, amb l'aturada d'un
penal.
Proper partit

Platjes de Calvià - Solle-
rense.

Els al..otls d'en Ventura
dissabte tingueren un dificil

encontre.

Alineació: Mel, Ismael,
Esteva, Lluís, Nofre, Bota,
Marcos, Jordi, Ramiro, Timo-
ner i Pastor.

Comentari:
Era l'hora de visitar al pri-

merclassificat, per tant un par-
tit de forca dificultat.

Al descans el marcador
reflexava 1 - 0. Es a dir la
superioritat local no era tan
gran, però a la segona part,
amb un desconcert solleric,
els de Campanet aprofiten per
fer pujar dos gols més al mar-
cador, posant el resultat defi-
nitiu en 3 -O.

Demà, dissabte, jornada
de descans.  

Benjamins    

El Sóller es va
recuperant 

At. Rafal O -
Sóller 2

T. Lladó

Sóller: Pomares,
Marroig, Coll, Miki, T. Ense-
riat,Javi, Serafín, Ros, Sam-
pol, Carbó i Bernat (Puig,
Morell, Caldentey ¡Casas).

Comentari:

El Sóller realitzà un bon
partit, amb moltes ocasions
I pocs encerts.

S'esperava un rival més
fort, ¡a que era el quart clas-
sificat, i a més dins un
camp de dimensions redui-
des.

El Sóller sempre fou el
clar dominador del partit.

El Rafal ni tan sols cre-
ava ocasions de perill. Tot
el joc sempre es realitzava
al centre del camp, i el Sóller
no podia crear moltes oca-
sions a la primera part, ja
que el Rafal es tancava molt
be al darrera. De totes for-
mes el Sóller s'en pogué
anar al descans amb el mar-
cador a favor de 0-1.

A la segona part el
Rafal es tira a l'atac, obli-
dant-se un poc de defen-
sar. El Sóller crea moltissi-
mes ocasions de perill, però
no s'arribaven a materia-
litzar.

En els darrers minuts els
jugadors sollerics temien
que el Rafal aconseguis
l'empat, però en el darrer
minutferen el gol de la tran-
quil.litat, que serví de molt
poc, ja que tot seguit l'arbi-
tre siulà el final del partit.

Cal destacar la reapa-
rició d'en Bernat dins el
terreny de ¡oc, recuperat
després d'un parell de
mesos lesionat.

1 2 
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Port de Sóller O -
Ses Salines 1

Guanyà
el menys
dolent

'Bielet

Port de Sóller: R. Garcia,
Coll (Forteza, minut 77), Vidal,
Guerrero, Galindo, A. Manri-
que (Coca, minut 58), Rivera
(Martinez, minut 71), Ros, Jimé-
nez, Barrero i Jorquera.

Ses Salines: Sanchez, B.
Rosselló, Gelabert, Vidal, M. Oli-
ver, V. Oliver (Contesti, minut
64), Pintado, Salom (Vazquez,
minut 48), Serra, Martí i J. Ros-
selló.

Arbitre: Senyor Nadal
Riera, ajudat pels liniers senyors
Adrover i Guer-a. Mostrà for-
ges grogues als jugadors de Ses
Salines Gelabert (minut 48) i J.
Rosselló (minut 52), i als juga-
dors locals Rivera (minut 25),
Barrero (minut 34), Coll (minut
71) i Guerrero (minut 67 i 86),

partintaquestdarrer directament
cap a les dutxes.

Gols: Vazquez va fer el gol
de la victòria per l'equip visi-
tant.

Comentari:
El passat diumenge, el matí,

es juga en el Camp del Port el
partit corresponent contra Ses
Salines.

Després de la victòria acon-
seguida fora camp pel Port de
Sailer s'esperava que l'equip
local guanyés els dos punts. Però
des del començament del par-
tit es vti veure un mal joc, i men-
tres a la primera part els locals
dominaven damunt el terreny,
després del descans els visitants
perderen el poc respecte que
tenien, sent els clars dominadors.

Els jugadors de Ses Salines
foren els que tingueren més cla-
res oportunitats davant la por-
teria contraria, i a una d'aques-
tes feren el gol de la victòria.

I si hem de ser francs, el resul-
tat fou encara curt.
Vinent partit

Diumenge el Port de Sóller
es desplacara a jugar el partit
corresponent a la 14 jornada,
contra el líder Margaritense.
Vaja papereta que els toca!

Els sollerics apallissaren als d'Inca
Bielet

Gols: Tolo de remat,
entrant a l'àrea, en el minut
28 (1 - 0). Christian culmi-
nantuna jugada de n'Alfons,
en el minut 33 (2 0). Chris-
tian a passada d'en Tolo, en
el minut 35 (3 a 0). Alfons a
passada de Christian, en el
minut 56 (4 - 0). I Salas de
remat de cap, en el minut 66
(4- 1).

Comentari:

Diumenge passat el Sóller
va rebre la visita del Constàn-
cia, equip molt respectat a
la Vall, i que sol ser un gallet

a la Categoria.
El Sóller tenia algunes

baixes i els visitants també.
En els primers moments els

partit no era gaire b6. Fins
que en Tolo obrí el marca-
dor, -quan es duia quasi la
primera mitja hora de joc-
amb un gol que s'inicià en
una gran jugada en el círcul
central entre n'Alfons i en Car-
melo.

Els sollerics, durant uns
minuts, acorralaren al porter
visitant, i fruit d'aquesta pres-
sió, en set minuts posaren el
marcador en un 3-0.

En el minut 37 n'Alfons
fou agafat pel seu defensor,
quan enfilava la porteria i
l'àrbitre no pità res.

En el minut 39, un centre
d'un jugador local no fou aga-
fat pel porter, i a porta buida
en Sergi el tirà alt per poc.

A la darrera jugada,
abans del descans un xut de
n'Alfons sortí també un poc
alt.

Els dos camvis dels
visitants no
modificaren res.

Just començada la sego-
na part es notà que l'entre-
nador visitant havia fet dos

canvis. Pere) els jugadors
locals, amb la tranquil.litatque
els donava el marcador,
seguien sent els amos i sen-
yors del terreny de joc, i totes
les oportunitats clares de mar-
car eren solleriques.

En el minut 56 n'Alfons
marcava el quart gol, a cen-
tre de Christian, provinguent
d'una passada en profundi-
tat d'en Tolo.

Ni els més optimistes
l'esperaven !

Els sollerics no
s'arrufaren.

Amb aquest
clar marcador els
sollerics no s'arru-
faren, i tingueren
més oportunitats
de marcar.

En el minut 66,
en una de les

poques oportunitats en que
els visitants arribaren a la
porta d'en Juanjo, en Salas
rematà de cap una pilota a
la xarxa.

En el minut 77 el bale) tocà
el braç del defensa Martin
dins l'eirea, sent xutat el rigo-
rós penal per n'Oliva, pegant
en el pal esquerre de la por-
teria de Juanjo, sense con-
seqüències.

Vinent partit:

El vinent diumenge, el
matí, els sollerics es despla-
cen al Camp de Son Roca.
Es d'esperar que tornin amb
la victòria.

Sciller:Juanjo, Vazquez,
Ferrer, Martin, Sergi, Tolo, Cla-
dera, Alfons (Aguiló, minut
72), Christian, Carmelo (Fon-
tanet, minut 80), i Rodriguez.

Constancia: Martorell,
Reinoso (Escarrer, al des-
cans), Pericás, Paco, Salas,
Rafa (T. Quetglas, al descans),
Jesús, P Quetglas, Sam pol,
Duque i Oliva.

Arbitre: Senyor Garcia
Carrasco, ajudat pels liniers
senyors Diaz i 	
Garcia. Mostrà
targes grogues als
jugadors locals
Veizquez (minut
20), Sergi (minut
36), Tolo (minut
59) i Fontanet
(minut 85), i cap
als visitants.

C.F. SOLLER CONSTANCIA

Resultats i confrontacions
32 Divisió (Grup Balear)
C. F. Sóller 4 - Constància 1.
Mallorca O - C.F. Sóller
Proper partit: Son Roca - C.F.
Sóller
Juvenils
La passada setmana descan-
saren.
Proper partit: Petra C. F. Sóller
Cadets
At.Rafal O - Sóller 2

Infantils
Sollerense 1 - Comoran 2
Proper partit: Plot/es de Cal-

- Sollerense
Campanet 3 - Sóller
Demà dissabte descans.

Benjamins
Sóller 3 - Rotlet Molinar
Proper partit: Son Marçal -
Sóller.
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Futbol solleric

tSots
TRANSPORT J. CASASNOVAS

GASOIL PER CALEFACCIÓ A DOMICIU
TEL. 63 14 62 i 63 03 87

XI JORNADES
AJUNTAMENT
	 D'ESTUDIS

DE SOLLER 

HISTÒRICS LOCALS
El proper dia 16 de desembre de 1992, a les

18:30 hores al Casal de Cultura-Museu de Sóller,
s'oferirá una CONFERENCIA SOBRE LES XI JOR-
NADES D'ESTIU HISTÒRICS LOCALS, a càrrec
del Dr. Pere Salvá, de la Universitat de les Illes
Balears.

Esperant que sigui del vostre interés, quedau
tots convidats

JOTUL
de Noruega

XEMENEIES I ESTUFES
SÓLLER • Tel. 63 0753

Rvdo. M. Rosselló, 19



Apostes, alegria i brames, instants abans de la sortida.

Segui s'imposà a la
"Segona Cursa Ferroviaria"

Santi

Tretze inscrits i només nou
participants a la segona edi-
ció de la Cursa Ferrovia-
ria, organitzada divendres
passat, pels empleats del Tren
de Sóller, amb motiu de la
festivitat de la seva Patrona.

Com era d'esperar en Llo-
renç Segui (autèntica pro-
mesa de l'atletisme solleric)
domina així com volgué.

A la Volta Piquera partí en
solitari no sent inquietat per
cap dels participants.

A destacar -corn ve sent
habitual a la quasi totalitat de
proves esportives solleriques-
la col.laboració de la Policia

Local i la Creu Roja.
Classificació:
1.-Llorenç Segui, 5'42"
2.- Vent. Hernandez, 5'47"
3.- Emili Sans,	 5'52"
4.- Gregori Reynés, 6'06"
5.- Francesc López V 6'19"
6.- Llorenç Bota, 6'35"
7.- Isidor Pulgarin, 7'14"
8.- Agustí Sánchez, 7'15"
9- Francesc López C 10'12"

El hr amb Arc,
ajornat

La prova de Tir árnb Arc
que estava previst disputar-se
al Camp d'en Maio/ a les deu
i mitja del matí, fou *moda
degut al vent, disputant-se molt

possiblement aquest cap de set-
mana.

El partit de
futbol, per
penals

Empat dos a dos, al partit
de futbol disputat entre dos
equips del Tren de Sóller
(Verds contra blaus).

Al final s'imposaren els
Verds per penals.
Lliurament de trofeus.

La diada esportiva acaba
amb un sopar de companyo-
natge al Restaurant Marisol,
del Port de Sóller, en el trans-
curs del qual foren lliurats els
trofeus als guanyadors.

La parella local Bartomeu Coll- Jaume Enseriat són uns dels pocs
que han lograt aconseguir el "Trofeu Ciutat de Palma".

NIT DE NADAL
Xocolata amb ensaimades i

orquestra

NIT DE CAP D'ANY
A la planta noble

COTILLO, SOPAR TRADICIONAL
amb orquestra

A la planta principal
COTILLO, SOPAR BUFFET JOVE

amb discoteca

Telf. 63 18 50

HOTEL ESPLENDIDO
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XXI Criterium Drac
Joan

Tal corn anunciarem oportu-
nament, aquest cap de setma-
na es disputa el XXI Criterium
Drac - VIII Ral.li des Pla -
VII Trofeu Ciutat de Palma.

El Criterium Drac començà
a disputar-se l'hivern de l'any
1972, fent-se anualment sense
interrupció des de aquella data,
sent la prova més vetera-
na de les Balears.

A partir del 85 els organit-
zadorscomptaren amb el recolça-
ment de l' Ajuntament de Palma,
creant el Trofeu Ciutat de
Palma, que per aconseguir-lo
es necessari que el mateix equip
guanyí el Criterium Drac dues
vegades seguides o tres alter-
nes.

El Trofeu nornés ha estat
guanyat, fins ara, en dues oca-
sions per la parella sol/erica Bar-
tomeu Coll Jaume Enseiiat
i per Joan Tomás - Mansó.
Llista d'inscrits

Molt possiblement hi partici-
paran dues parelles solleriques:

Antoni Forteza / Anto-
ni Andreu (Opel Corsa GSI)

Llorens Amengual /
Antoni Jofre (Ford Fiesta 1.3)

A pesar que a l'hora de redac-
tar aquestes línies (dilluns ves-
pre) no poguem confirmar amb
exactitut la participació de la
darrera, ¡a que els organitzadors
no varen fer pública la Mista d'ins-
crits fins ahir vespre.
Cronometrades:

La sortida estar prevista a les
quatre del capvespre, des del
Passeig des Born, de Ciutat, sent
aquestes les cronometrades que
es faran:
Dia 12 (Primera Etapa):

1.- SANCELLES - ALGAIDA
(5.900 metres), a les 16-32'
hores.

2.- PORRERES- LLUCMAJOR
(6.500 metres), a les 17-06'.

3.- SANCELLES - ALGAIDA,
a les 18-03'.

4.- PORRERES - LLUCMAJOR,
a les 18-37'.

5.- SANCELLAS - ALGAIDA,
a les 19-34'.

6.-PORRERES - LLUCMAJOR,
a les 20-08'.

Acabant de nou en el Pas-

seig del Born, prop de les deu
del vespre.
Dia 13 (Segona Etapa):

7.- COLL DE SA CREU - CAL-
VIA (12.795 metres), a les 8-19'.

8.- CAPDELLA - GALILEA
(6.050 metres), a les 8-47'.

9.- COLL DE SA CREU - CAL-
VIA, a les 9'21 hores.

10.-CAPDELLA - GALILEA, a
les 9'49 hores.

11.-COLL DE SA CREU - CAL-
VIA, a les 10-23'.

12.-CAPDELLA - GALILEA, a
les 10-51'.

13.-COLL DE SA CREU- COLL
DELS TORDS (11.150 metres),
a les 12-25'.

14.- PUIGPUNYENT - GALI-
LEA (4.150 metres), a les 12-
50'.

15 .- COLL DE SACREU -COLL

DES TORDS, a les 13-29'.
16.- PUIGPUNYENT - GALI-

LEA, a les 13-54'.
17. -COLL DE SA CREU-COLL

DES TORDS, a les 14-33'.
Acabant en el Passeig del

Born, de Ciutat, prop de les tres
del capvespre.



BASQUET
Per JOTA
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lei 20:00  Juvenil Masculi
J_.Mariana - San Cayetano

"s 10:00,
Senior

J.Mariana -J

scull•
Hisparkt
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JUVENIL FEMENI

P.Manacor 46 -
J.Mariana 67

Jugaren: Munar 9, Pizei 2,
Fuentes, Montaner, Frau 4, Cas-
tanyer 10, Martin 8, Navarro
12, Eugenio 22.

El Perles només va aguantar
20 minuts. En el descans (26-
33), el J.Mariana Borras
Sabater S.A sempre va dur
l'iniciativa. Un parcial de 12 a
Ova sentenciar el partit a l'inici
de la segona part. L'esforç de
les locals va ser inutil davant el
bon joc visitant. Excel•lent direc-
ció de n'Aina Munar i molt bon
treball de na [Martin.

La jugadora de la ¡ornada 

PATRICIA EUGENIO
Excel•lent actuació de

no Patricia, molt be rebo-
tejant, molt bgna, defensa
i perfecte a notant t22 pu nts) .

MINI MASCULI

J.Mariana 76 -
C.Calvià 10

Jugaren: Ferriol 5, López
4, Castanyer 8, Sureda 9, Puer-
tolas 17, Ponce 11, Vidal 4, Mar-
tinez 15, Puig 5.

Parcials: (23-0), (38-0) Des-
cans, (61-4), (76-10).

Un partit que en el descans
té un resultat de 38 a O poques
coses té que comptar . El
J.Mariana Tren De Sóller
S.A hagués pogut guanyar de
més si s'hagués jugat més en
equip.

MINI FEMENI

Sant Vicenç 22 -
J.Mariana 18

Jugaren: Cifre 6, Hernán-
dez 2, Darder 2, Cifre E. 2, Oli-
ver 4, Mas, Noguera, Iglesias
2, Colom, Pereira.

Parcials: (11-2), (13-6), Des-
cans, (20-8), (22-18).

A punt estaren de guanyar
un partit que en els tres primers
periodes duien malament, acon-
seguint només 8 punts. Aques-
ta fou la clau de la derrota, ja
que en els darrers 10 minuts es
logra un parcial de 10 a 2 a
favor del J.Mariana Borras
Sabater S.A, pera ja no hi
havia temps per guanyar.

CADET FEMENI

Collerense 29 -
J.Mariana 27

Jugaren: Gil 1, Marroig,
Campillo, Rullan, Oliver, Mas-
caró, Orel/ 7, Moreno, Colom,
Barceló 7, Ali 10.

Parcials: (9-0), (9-6) Des-
cans, (17-18), (29-27).

Es va perdre la gran ocasió
de obtenir la primera victòria, i
una vegada més davall la cis-
tella contraria es va errar una
gran quantitat de punts facils.
El J.Mariana Borras S.A va
patir una manca de concentra-
ció en els moments claus.

INFANTIL FEMENI

S.Maria 37 -
J.Mariana 52

Anotaren: Forteza 26, Mar-
tin 12, Blanca 8, Lorente 2, Pen-
yas 2, Miriam 2, Torrens, Celió,
Moreno, Brage.

Primer període igualat amb
petites diferencies a favor de les
locals. Després del descans
reglamentari el J.Mariana
Galatxo va fermar més la
defensa i aconseguí obrir distan-
cia en el marcador, el que per-
mete jugar una segona part
amb molta més comoditat i a on
es mantingueren les diferencies.

JUVENIL MASCULI "B"

B.Inca 59 -
J.Mariana 51

Anotaren: Arbona, Cas-
tanyer 2, Cobos 7, Ortiz 2, Gela-
bert 28, Serrano 8, Sam pol 3,
Serra 7, Gil, Estarás 8, Rode-
nas 6.

Parcials: (18-18), (29-38),
Descans, (38-51), (59-71).

Va tenir que suar de valent
per dur-se'n la victòria el
J.Mariana Pizzeria Dome-
nico. Els locals amb un joc molt
anàrquic complicaren els siste-
mes dels visitants que poc a poc
es feren amb el partit. La sego-

na part es va dominar amb cla-
retat, el que va permetre que en
cap moment perillas el resultat.

JUVENIL MASCULI "A"

J.Mariana 65 -
J.Capó 60 

Jugaren: Castanyer C.,
Castanyer B., Ali, Perelló, Esca-
les, Sosa, Iglesias, Mariano,
Grauches.

Els al•lots del J.Mariana
Arisa acabaren amb la imba-
tibilitat del J.Capó dins un par-
tit de gran igualtat amb petites
diferencies durant tot el primer
temps. A la reanudació la tòni-
ca no va canviar, si loé els locals
sempre anaren davant en el mar-
cador i acabaren per endur-se'n
una merescuda victòria.

PROXIMS PARTITS:

Els
minis
arrollaren
al
Calvià.

SENIOR MASCULI

Espanyol 69 -
J.Mariana 62

Anotaren: Rossinyol,
Colom, Mainzer ME, Ramon
10, Mainzer A. 9, Morell 14,
Rosselló 6, Rodelas 17, Oliver
4, Serra 2.

Pot ser el partit més ben jugat
de la temporada malgrat la
derrota. La defensa en zona va
ser sempre un obstacle pels
locals (28-33 al descans). A la
reanudada els locals pitjaren més
en defensa i unes guantes erra-
des del Mariana permeteren la
victòria.

SENIOR FEMENI

La Salle 55 -
J.Mariana 84

Anotaren: Pérez 8, Nadal
3, Soler 19, Escales 2, Pomar
5, Vives 8, Martin 18, Segui 16,
Cortés, Torres.

Aquesta vegada si va fun-
cionar bé el contraatac. Una
bona defensa va permetre recu-
perar moltes pilotes que es con-
vertiren en fàcils contratacs. A
la segona part el J.Mariana
El Gas S.A es relaxa permi-
tint que La Salle anotas bastants
de punts. A destacar la
excelelent actuació de na Bea
i de na Soler.

PETITS ANUNCIS

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 rústi-
ca o antiga. Pagam al
comptat. Antiguitats Anto-
ni de sa Coma (Jeroni Bis-
bal). Carrer del Vicari Pas-
tor, 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 VENDEN futbolín y
billar americano en buen
estado. Telf. 63 12 05.

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

ES VEN ordinador PC1
Olivetti 64 K amb disc dur
de 30 MB i monitor mono-
crom en bones condicions,
preu interessant. Telf. 63
24 11.

VENDO solar Urbani-
zación Torre Picada 1.360
m2., vistas sobre la bahía.
Telf. 46 48 20.

Per un preu
VINE A DISFRUTAR la belle-
sa del Port, tot l'any amb
gran luxe i confort. El vos-
tre pis vos espera. Telefo-
na ara!! Edifici Las Perlas,
al camí del Far. Telf. 63
2851.

VENDO PISO primera
linea en Puerto Sóller, 106
m2., dos dormitorios
dobles, salón comedor con
chimenea, cocina total-
ment equipada, dos baños,
terrazas con vistas a la
bahía y trastero. Precio:

11 .525.000 pesetas. Telf.
63 04 49. Señor Ramón,
de 9 a 11 noche.

SE VENDE Seat Ibiza
SXI PM-AV. Telf. 633653.

COMPRO olivar con
cacera y porche. Acceso
fácil. Pago al contado.
Tell. 71 25 24.

SE OFRECE chica 18
años con experiencia en
hosteleria y guardando
niños. Tel. 63 011 09. Pre-
guntar por Maribel.

avent

SE VEN olivar 37.000
m2. als Marroigs, amb
porxo i caceres. Preu a con-
venir. Tel. 63 42 71. Cap-
vespres.

EXTRAVIADO gatito sia-
més de color beig claro,
con collar negro. Tiene
aproximadament un año.
Desaparecido en calle Pros-
peridad. Se gratificará.
Tel. 63 08 05 y63 0378.

COMPRARIA bicicleta
de muntanya en bon estat.
Tel. 63 42 28.



Futbol Tercera Divisió

Els sollerics tregueren profit
del partit ajornat

Mallorca At.: Bernat,
David, Rafel, Martí, Capó,
Juanan, Gerardo, Dani, Rafi-
ta, Verger i Fabian.

Sóller: Juan jo, Vázquez,
Ferrer, Martín, Sergi, Aguiló
(Marín minut 50), Cladera,
Alfons (Tolo minut 71), Chris-
tian, Carmelo i Rodríguez.

Arbitre: Senyor Navarro
Macias, a judat pels liniers sen-
yors Payeras i Rodado, que
mostró targes grogues al juga-
dor local Gerardo (minut 85)
i per part del Sóller a Rodrí-
guez (minut 67), Vázquez
(minut 77) i Carmelo (minuts

42 ¡46), quedant el Sóller tota
la segona part amb 10 jugo-
dors.

Dimarts capvespre, festa de
la Immaculada, es varen dis-
putar els partits corresponents
a la cinquena jornada, que
s'ajorna  a causa de la vaga
d'àrbitres. El Sóller es va des-
plaçar al camp Miguel Nadal
per ¡ugar contra el Mallorca
Atlètic, equip filial del segon
divisionari i que va dels pri-
mers de la classficació.

Amb un fred que era insu-
portable i un vent que se'n duia

la pilota per allá on volia, es
va començar el partit. Els solle-
rics tengueren el vent en con-
tra en el primer temps i els dos
equips feren el que podien. Així
I tot, les pagues ocasions de
marcar foren per al Sóller.

Just començar el segon
temps, en Carmelo va veure
la segona tarja groga i hagué
d'abandonar el rectangle de
joc, quedant els locals amb
superioritat numèrica que, aixi
i tot, no aprofitaren. El final de
partit arribe) amb aquestempat
sense gols, que feia justicia als
merits dels dos equips.

B ETSY	 ZILL
DIANA PALACI
B RIAN MCMINN
MARIANNE DILLMANN

INAUGURACION:
18 DE DICIEMBRE DE 1992, 20 HORAS

HORARIO:
CADA DIA DESDE LAS 18,00 HORAS
SABADO DESDE LAS 12,00 HORAS

GALERIA DE ARTE

CAFE NOU
ISABEL II, 23 • SOLLER
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Acció Social organitza
una campanya a
favor de Somalia

La campanya d'ajudes s'inicia el passat cap de
setmana amb l'organització d'una exposició

sobre la realitat d'Africa.

G.M.

El grup d'Acció Social de la Parrò-
quia de Sant Bartomeu, ha iniciat una
campanya a favor de Somàlia, país africà
que sofreix greus problemes econòmics

que incideixen en la supervivència de la
població.

La primera acció ha estat l'organit-
zació, en Col.laboració de Mans Uni-
des, d'una exposició itinerant sobre Afri-
ca que pretén acostar el públic a la rea-
litat d'aquell continent: demografia, eco-
nomia, esperança de vida, política, pro-

blemes ètnics, dietes, etc.
L'exposició va romandre oberta pri-

mer a la Caixa i després a la Parrò-
quia de Fornalutx i continuará a diver-
sos centres escolars de la nostra comar-
Ca

Acció Social ha pensat concretar la
campanya d'aquest Nadal en ajudes
econòmiques per Somàlia. Els donatius
es poden fer arribar a les col.lectes de
les celebracions eucaristiques de la vet-
Ila de Nadal i el dia de Nadal o a una
urna especialment instal.lada a la Rec-
torio de Sóller.

Els dies
14i15,
donació
de sang

Els	 propers
dilluns i dimarts, dies
14 i 15, la Ger-
mandatde Donants
de Sang recollirei
sang dels donants
particulars. Será a
la Creu Roja, entre
les sis i les nou del
capvespre.

Mallorca At. O - Sóller O

J.S.

Comencam la nostra crò-
nica setmanal amb una bona
noticia, que ampliarem la prò-
xima edició: dissabte dia 19
está prevista l'obertura defi-
nitiva del nou Local de la
Tercera Edat de les Escolà -
pies que, inicialment, como-
tare' amb servei de bar i con-
serge.

Lloret de Mar

D[marts horabaixa arribe,
de Catalunya el grup de majors
que passà tres dies alegres i
divertits a Lloret de Mar.
Acompanyats del president
Josep Mora, recorregueren els

G.M.

La Comissió Diocessana
d'Orgues ha decidit que el
pro¡ecte mes convenient per res-
taurar l'orgue de la Parròquia
de Sant Bartomeu es el presentat
pel campaneter Arnau Rei-
nés.

La Comissió ha elegitaques-
ta opció d'entre els dos projectes
presentats: el primer era dels
organerssuTssos Freitaj i Rai-
nolter i tenia un pressupost
d'aproximadament 42 milions

pobles veins de Lloret, a la pro-
vincia de Girona, terra de
boscs de pins i alzina surera,
cereals, vinya i hortalissa, a
mes d'important centre turis-
tic de la Costa Brava. Els visi-
tants disfruteren d'un bon hotel,
excel.lent menjar i millor ser-
vici.

Loteria

Aquesta es la darrera set-
mana que els socis poden
recollir la loteria de Nadal.
El número adquirit es el
11.708, que es reparteix en
participacions de 200 i 400
pessetes. Els dimarts i dijous
capvespre a can Cremat, de
4,30 a 7 hores.

de pessetes (que amb la deva-
luació de la pesseta s'hauria
vist augmentat) i el segon, pre-
sentat molt recentment, el
d'Arnau Reines, finalment apro-
vat, amb un pressupostd'onze
milions de pessetes.

La Comissió Diocessana
d'Orgues, qui té la decissió últi-
ma sobre la restauració de la
peca instrumental de Sóller,
considera excessiu el cost del
projecte de l'equip suís i, per
tant, enormement dificil de dur
a terme.

Associació 3a. Edat

A la fi obriran el Local
de la Tercera Edat !

Església 

El mallorquí Arnau
Reines podria restaurar
l'orgue parroquial




