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Podrien arribar a la vaga

La Policía el personal de recollida de fems,
s'enfronten durament a l'Ajuntament

La Policia Local i el
personal de recollida de

fems, han romput el
silenci. Des del passat

mes de juny no han
cobrat, ni la prolongació

de jornada ni les hores
extres la Policia Local, ni
el plus de feina nocturna

per la recollida, ni les
hores extres que han fet
el personal de la netetja

municipal.

Aquest deute s'ha anat
allargant degut a les

continuades promeses
fetes pels polítics; la

manca de doblers i el
poc temps d'adaptació
dels novells
comandadors, han estat
motius tinguts en compte
a l'hora de concedir els
ajornaments precisos,
per part dels funcionaris
en qüestió, fins al dia
d'avui.

(Continúa a plana 7)

El personal
de la policia
és un dels
grups més
afectats

Política

"Convergència
Balear" está a punt de

constituir-se a Sóller

Port de Sóller

S'encomana un
projecte per minorar la

zona de l'Església

Un nou partit polític está a punt de sor-
tir a l'arena política de la nostra ciutat.

Es tracta de Convergencia Balear, un
partit que, a les eleccions locals i  autonò-
miques de l'any 1991, presentó a Lluís
Pinya com a candidat a president del
Parlament de les Illes, i a Josep Vicens
com a candidat a la batlia d'Escorca.
En canvi, no presentó cap candidatura
als ajuntaments de Sóller ni de Dele' ni
de Fornalutx.

En aquella ocasió, els resultats elec-
torals es veren limitats a obtenir alguns
regidors a certs municipis de l'Illa, el
d'Escorca entre d'ells.

Promotors

Segons les notícies arribades a la nos-

tra redacció, la iniciativa d'organitzar
aquesta opció política a Sóller seria pro-
mocionada, entre d'altres simpatitzants,
per Antoni Garau, que ja han man-
tengut algunes reunions tanta Ciutatcom
a Sóller.

Antoni Garau, que ha estat militant
del PSM i ara ho és del PSOE local, ens
ha manifestat que a finals d'any aban-
donará aquest partit per integrar-se a la
formació política esmentada.

Espai polític

D'acord amb els seus postulats ide-
ològics, a la nostra ciutat Convergencia
Balear entraria en competencia electo-
ral amb Unió Mallorquina, amb el CDS
i amb el grup Independent; partits tots
quatre que presenten uns esquemes polí-
tics molt semblants.

J.C.

El tinent-batle d'Infraestructures, Bar-
tomeu Darder, ha explicat a Veu de
Sóller que ha posat en marxa la redac-
ció d'un projecte per dotar la zona de
l'Esglesia del Port i dels carrers del cos-
tat d'una serie de millares. Beisicament
es tracta de la reparació de les aceres i
els asfalts.

Dins el mateix projecte es contemplará
també la peatonització total del correr
de Jaume Torrens, que será dotat d'ele-
ments estètics tals com bancs, arbres, enra-
jolat, etc.

Conveni

De moment i per tal de començar,
l'ajuntament ja ha arribat auno entesa
amb la constructora que ha fet un bloc

de pisos a l'esmentada zona. L'ajunta-
ment va demanar que l'enra jolat de l'acera
es fes d'un determinat estil per disposar
d'un model per a les properes obres.

Contribucions especials

Tot i que encara no es coneix amb
detall el projecte ni el pressupost, Dar-
der ha apuntat que es podria dur a terme
amb el finançament d'un 60 per cent per
part de la Conselleria de Turisme i el 40
per cent restant entre l'Ajuntamentil'apli-
cació de contribucions especials.

Darder ha manifestat també que de
cap de les maneres no hi ha possibili-
tats d'afrontar aquest projecte dins els
pressuposts de l'any 1993, la que el cost
aproximat és de 50 milions de pesse-
tes.

Futbol: Fortes
mesures

disciplinarles
dins els juvenils

Petanca:
Forta pallissa

al Unió
de Sóller

Mateu Tous
ordenat

Diaca pel
Bisbe Teodor

En
Sebastià

s'electricista
es jubila



Molta Palla i Poc Bessó
Es Pagés.

SEMBLA MENTIDA:
Que a Sóller no tenguem cap sucursal del Mustang Ranch

alguna cosa semblant.
Que hi han cases que en anar-hi de visita has de dur la

teva copa.
Que a altres la teva cadira.
Que de l'esportiu que ens havien de fer, ni pruno.
Que ja ens han tornat a prendre el pel com sempre.
Que els joves empresaris han signat un acord per rege-

nerar l'economia del poble de Sóller.
Les quatre-centes mil pessetes que un bon amic meu guar-

da a l'Ajuntament.
Que visca el pa i visca el vi.
Que visca la mare que ens van parir.
Que els Reis han duit les cadires a la nostra redacció.
La xua del Sant d'en Manuel.
Les preocupacions que donen als del PSM aquets 15 milions

d'Alcázar.
La futura instal.lació a Sóller d'una línia del telèfon 903.
Que prest posarem en marxa el concurs de Mis i Mister

Veu de Sóller.
El premi consistirá amb unes vacances pagades an es

Gorg d'en Bessó.
Que el pagès demani disculpes per haver afirmat la set-

mana passada que els regidors de l'equip de Govern
s'havien fet agendes de pell.

Que resulti que en tenen els que governen, i els que vol-
drien governar i ja han governat, també.

Que Déu faci que no l'emprin per sumar ni per fer tren-
caclosques.

Que la cursa per la Pau es preveu un èxit.
Que no-ni-nol Ii diu sa mare.
Que a ca un amic nostre no hi poden entrar de fang que

hi ha.
Que el fang s'enten que está al corral, no a dins la casa.
Que ara ens ha promès que mirará de posar un rentador

de cotxes. 

ASASNOVAS
FRICORIFICOSte.s. 

Comunica a sus clientes y público en general el traslado de su
taller a la calle Cetre n9 11 con el n-9- de teléfono 63 42 44
a partir del mes de enero, y al mismo tiempo aprovecha

para desear unas Felices Fiestas.

Carrer de Sa Mar, 153 - 07100 SOLLER. Teléfono 63 07 71
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II. uminació
- Senyal -
Joc

Una al.lota demana, a tra-
vés del nostre telèfon, que la faça-
na de la Parròquia estigui sem-
pre il.luminada i no sols par-
cialment alguns dies assenyalats
de festa. "Val la pena -són les
seves paraules- resaltar l'arqui-
tectura de la nostra plaça amb
uns Ilums adequats i no com la
d'ara que no fa nnés que ombres".

* * *

Un comunicant es queixa de
la inexistència d'una senyal de
tràfec al carrer de Bonany per
a que no passin els camions.I
afegeix: "avui n'ha passat un
que al cantó de la Plaça se n'ha
enduit un troç de paret".

* * *

Transcrivim literalment
la següent reflexió sobre
el joc: "Com és que l'Esglé-
sia no condemna als orga-
nitzadors i patrocinadors
de tots els tipus de jocs
públics: loteries, quinieles,
bingos, primitives...
Aquest, és un pecat mor-
tal capitalista al fer viure
al jugador de classe econó-
micament baixa en un falsa
esperança de millorar el
seu present. Aquesta millo-
ra no arribará mai per la
via del joc pera la immen-
sa majoria de jugadors. No
está gens bé entretenir la
gana!"

Carta als tres
reis màgics
independents

Benvolguts reis:

Es un honor que em desitgeu personalment els molts d'anys
per aquestes festes. Sois voldria dir-vos que totes aquelles
raons que explicau com a motius per donar-me els molts
d'anys, no són aquelles que jo compartesc. Ni tan sols l'estil
que utilitzau, al meu parer, poc digne de la vostra reialesa.

En un moment em recriminau que no som batle perque
no vull. I això és cert. Si hagués passat per les vostres tor-
tuoses suggeréncies, ben segur que ho seguiria essent. Però
tendria una molt mala conciéncia. La d'haver enganat a aquells
que confiaren amb mi. A tot un poble al qual em devia, en
aquell moment, per damunt tot. I la d'haver-me enganat a
mi mateix i a tots aquells que fins en els moments més durs
em donaren suport. I era el moment de fer efectiu el dit de
que "val més fer feina tot sols que mal acompanyats", si em
deixaven. I no em deixàreu. I per tant, no em queda més
que la ressignació i esperar altres temps o circumstàncies,
si ve al cas. I no necessit justificar la feina que vaig fer i
férem, voltros també inclosos, quan les coses venien ben
harmònicament. Sols dic, quan escric alguna cosa, com ho
hauria fet si hagués seguit en el meu cárrec. I això ho faig
quan consider que no ho feis bé voltros ni els que amb vol-
tros comanden. I si parlau de mi embullant una troca que
voltros sabeu que está ben clara, també m'obligau a fer-ne
aclariments.

Feis feina

Per-e) en temps de Nadal no calen discussions, ni aflora-
ment de diferències. Els molts d'anys els vos vull donar, així
com als altres regidors que comandau. I a voltros, com a
reis, sí que vos he de demanar una cosa. Feis un regal al
poble: el de la vostra feina. Que sigui efectiva, i no espereu
que els altres vos resolguin els problemes. Que per això
estau, per això cobrau i per això me treguéreu. Si no vos

sentiu amb cor o sou incapaços de fer-ho, deixau el pas a
altres que ho vulguin fer. Jo, per la meya part, també en
seguiré fent des del meu paper, el que m'heu donat.

Finalment no em queda més que recollir allá que deis
d'establir un diàleg entre uns i altres. Però, per començar-
ho, cal necessàriament un canvi d'actitud: cal que no n'hi
hagi cap de voltros que en trobar-me pel carrer, a canvi d'un
bon dia, giri el cap a l'altra banda.

Molts d'anys i bon any 1993.

Joan M. Arbona Mas
Ex-batle de Sóller pel PSM-Nacionalistes de Mallorca

Ca Nostra
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L'Obra Cultural Balear
amb Sóller i Veu de Sóller

Sr. director de Veu de Sóller

Moltes gràcies per tot el que feis des del
setmanari Veu de Sóller per la llengua, la cul-
tura i la identitat nacional dels mallorquins.
Moltes grácies també per l'assistència massi-
va de sollerics a l'acte commemoratiu dels XXX
anys de l'Obra Cultural Balear i d'homenatge,
ben merescut, a Josep M. Llompart, a Miguel
Dolç i a Miguel Marqués, traspassat fa poques
setmanes. Moltes grades, finalment, per l'emo-
tiu escrit d'adhesió que váreu reproduir fa pocs
dies en aquestes pàgines.

Davant qüestions de protocol, molt compli-
cades en ocies que obtenen la participació mul-
titudinària i del tot imprevista com va ser la
gran festa del 1 8 de desembre, estam segurs
que acceptareu les nostres disculpes pels errors

comesos. Ja veureu com l'any que ve ho millo-
rarem tot, amb la vostra ajuda, perquè vos
tenim ben presents sempre. A l'OCB som cons-
cients de l'aportació rellevant de la vall de Sóller
a la fundació, a la continuitat durant tres dèca-
des i al compliment deis objectius cívics de
l'entitat. Valoram la gran aportació que heu
fet a la Ilengua catalana i a la cultura pròpia,
grades a persones com en Miguel Marqués,
a la família del qual vull tornar fer arribar el
nostre condol i alhora el sentiment d'admira-
ció per la contribució inestimable d'aquest solle-
ric il.lustre.

Amb tota cordialitat i afecte,

Antoni Mir,
president de l'Obra Cultural Balear

Antologia

Oh, les Motines!
I qué m'agradaren

de molt les Matines de
la parró quia!

Quin goig sentir
aquel! cor parroquial
tan jove ¡tan ben con-
junta t! I de la nova ver-
sió de la Sibil/a, qué
me'n direu? El meu
home arrufá el nas,
peró a mi m'agrada
ben molt!

I Ilavors, aquel!
orgue tan solemne:
poom pop0000m
popom poom popoo-
om! Sembla com si ja
l'haguessin restaurat,
de bé que sona!

Més endavant,
l'encesa de Ilums!
Quina escenografia!
Els haurien d'encendre
més sovint, perquè és
un espectacle vertaderament formós. Tampoc no
estaria gens malamentautomatitzar l'encesa, per-
qué fer-ho a peu, capella per capella, resulta tot
un número...

I Ilavors En Llorenç, amb aquell sermó tan ben
perfilat, que va saber trobar la paraula adequa-
da: solidaritat. Fins i tot entre ells foren solidaris,

i un capellá dels
Sagrats Cors ajudà a
portar la creu de la
revetlla. Oh, quin
exemple!

El Rector va estar
sensacional fins i tot
quan perdé el to de la
cançó i el féu perdre
als fidels: humilment,
va callar...

I la felicitació? Oh,
quina cosa! Jo intuïa
que En Llorenç sabia
el castellá, però que fos
capaç d'articular la
felicitació en anglès, no
m'ho hagués cregut ni
poc ni molt. Quin
anglès més espata-
rrant!

El que no quedó
gens bé fou el com-
bregar. Alló d'anar

però deixar passar als
ue no havien de sortir
quasi ningú, i la circu-
vertader caos. Cara a
millorar el trànsit...

Elisenda de Brusca

pel mig i sortir pel costat,
que anaven pel costat i q
pel mig, no ho entengué
lació pietonal resultó un
l'any que ve, convendria
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Punt de vista del PSOE Veu del lector      

Cortines de fum
Hem examinat amb molta

d'atenció la "Felicitació" que
el Grup de Regidors Inde-
pendents (?) de Sóller ha
enviat als setmanaris locals,
a la qual hi fan una serie de
reflexions respecte dels motius
que varen ocasionar la rup-
tura de l'anterior pacte de
govern a l'Ajuntament.

La primera impressió és que
pareix que els Regidors Inde-
pendents s'enyoren, ja que
sembla que no han assumit el
fet que perdessin la confiança
política dels altres dos partits
que governaven amb ells. El
nostre partit pensa que els Inde-
pendents són els menys indi-
cats per parlar de CREDIBILI-
TAT perquè, baix el nostre punt
de vista, no en tenen cap, prin-
cipalment el seu cap de llista
D. Bartomeu Colom.

El senyor Colom, D. Bar-
tomeu, parla de fer feina per
al poble, d'anar tots plegats,
d'"estirar" el que ell anome-
na "El Carro". Però sembla
que predica el que no creu,
perqué ¿quina és la feina que
fa a l'Ajuntament? ¿Com pot
parlar de cadávers polítics que
fan pudor?

Es ben cert, senyor Barto-
meu Colom que no s'ha tor-
nat parlar dels B'ens d'Avall...
(perora). Fixi's, però, que tam-
poc s'ha tornat parlar del
gran projecte que, segons
vostè, havia de esser el gran
remei: ens referim al "Sóller
93". ¿On este' aquest gran pro-
jecte? ¿Anava o no lligat amb
la urbanització dels Béns
d'Avall?

Diuen vostès (suposam que
per boca dels tres Regidors)
que fan una invitació - "per
primera vegada" - a col. labo-
rar amb les tasques de l'Ajun-

tament ¿Vol dir aixe, que reco-
neix "el metge" que va ser ell
el qui ens va oferir en privat
l'entrada a les tasques de ges-
tió de l'Ajuntament? ¿Comp-
ta amb l'aprovació dels seus
altres socis de govern? ¿Qué
entén per col. laboració? ¿No
obrir la boca i dir que si a tot?
¿Es una col.laboració des de
l'oposició o ens ofereix tas-
ques de gestió?

El nostre Grup entén que
el que vostès I lancen són,
nimés ni manco, "cortines de
fum". Treurem a títol anecdò-
tic un exemple del talant per-
sonal del cap de llista dels Inde-
pendents: com és costum per
aquestes festes, la nostra Agru-
pació va enviar targes de feli-
citació nadalenques a Asso-
ciacions i Partits Polítics. Però
la felicitació nadalenca que
el PSOE va enviar als Inde-
pendents i que fou entregada
en rná a D. Bartomeu Colom,
va esser rebutjada i tornada
amb l'afirmació de que no la
parlen acceptar perqué els
havíem tractat de "prevarica-
dors".

¿Es això el que els Inde-
pendents entenen per TOLE-
RANCIA I BONA VOLUN-
TAT?

Ens permetem un últim con-
sell al Cap dels Independents.
Si vostè creu que algú l'ha acu-
sat de prevaricador i creu que
no ho és, té una sortida ben
fácil: vagi als tribunals i acusi
- per DIFAMADOR - al qui
pareix esser que ha embrutat
el seu nom; si no ho fa el res-
pectarem, per-6 deixi anar la
cancó de sempre, canvri el disc
de les lamentacions i faci un
poc més de feina.

Agrupació Socialista de
Sóller-PSOE
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recreat
com un foll

Joan Antoni Estades
de Montcaire Bisbal 

Per qué amagar-ho? Al
contrari, en sentvanaglória,
i ho dic fort: m'he recre-
at la vista i la imagi-
nació, com un foll, Ile-
gint el capítol "Montcaire,
la nissaga de la Serra" en
el quart volum "Possessions
de Mallorca".

Cert que Montcaire ja fa
111 anys que no no és de
la nissaga de la Serra. No
hi tenc cap dret de propie-
tat, ni tans sois el d'anar a
orinar a les soques dels seus
garrofers, com me digué, un
dia,-una estufada i grollera
flor silvestre; però, amb la
seva prosa quasi bé poéti-
ca i el seu ull clínic de mes-
tre de l'art fotogràfic, els
autors del Ilibre m'han
retornat als dies, ja
finits, quan aquelles oli-
veres, aquelles pome-
res en flor, aquells cami-
nets de muntanya,
aquella caseta de colli-
dores garrides eren pro-
pietat del meu besavi
qui les heretà dels seus
pares.

Miguel Segura i Josep
Vicens m'han fet reviure
la història de la meya
estirp: una estirp sen-
yorial i pagesa, Mi-
gada per espai de 320

anys a Montcaire.

Gabriel Mayal que
compra la finca en 1561
i no en 1661; Margarida i
Florentina Mayol, besné-
tes de Gabriel Mayol, que
casaren amb Mateu Reus de
Solleric i Bartomeu Estada-
Prom; Bartomeu Estades de
Montcaire Mayol de Bálitx
mort en 1.723 no nascut
en 1.710 o Tomeu no
Tomás, Estades de Mont-
caire Ripoll són noms i
cognoms d'antics pro-
pietaris -senyors- de
Montcaire i són noms i
cognoms d'avantpas-
sats meus.

Per les meves yenes corre
la sang fresca i vermella
d'aquells senyors de Mont-
caire, per molt que s'enca-
boti fer-ho oblidar, ara, la
volguda antipatia de mes-
quins i bufats. Als que, entre
1.561 i 1.881, posseiren
aquelles terres sota l'ombra
del Puig Major dec la vida
després de Déu; si ells no
haguessin existit jo no
seria.

Miguel Segura i Pep
Vicens, gràcies per cada
una de les vostres pagi-
nes i de les vostres imat-
ges que recorden, molt
bé, que de porcs i de
senyors n'han de venir
de casta.

Excedentes
de producción
de limones y
naranja navel
en Mallorca

Francisco Colom Oliver

Actualmente, los precios de los
limones de buena calidad son de 80
pesetas/kilo en Mercabarna. En Mallor-
ca se colocan mas o menos a la mitad.

Me referiré solamente a los limo-
nes ya que en Sóller hay poca pro-
ducción de navel.

La diferencia de cotización entre
Mallorca y Barcelona da margen para
cubrir gastos de transporte, comisión
de venta, etcétera.

Si se remitieran varios cientos de
toneladas al mercado catalán pronto
los precios se animarían de Merca-
palma.

Hablo por propia experiencia. En
la década de los años cuarenta había
en Sóller un exceso de mandarinas.
Como consignatario de buques, invi-
té a los agricultores a hacer remesas
a Barcelona. Cada setmana embar-
cábamos 25/30 toneladas, que ven-
día a comisión, las casas Hijos de Diego
Betancor, Casamitjana y Antonio
Mayol. A los 15 días el precio de los
limones en Mercapalma se dobló, y
calculo que aquella temporada el con-
junto de agricultores de Sóller obtuvo
un beneficio de un millón de pesetas.
Tuve un buen ayudante, D. Generoso
Hernán Crotés, que era el encargado
de carga y descarga. La labor que
hicimos los dos podría hacerlo ahora
la Cooperativa de Sóller.
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Plaça Constitució, 18
SOLLER • (Mallorca)

Telefon 63 19 10

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

G/. Sa Lluna, n9 74	 Tel. 63 28 74  

Veu de Sóller   
PUNTS DE VENDA

Sóller: Estanc de Plaça
Can Godó.
Can Pere Lluc.
Can Calatayud.
Calabruix.
Can Miguel Llauner.
Botiga Sa Creu.
Botica Co na Marqués.

L'Horta: Comestibles Vidal.
Port: Quiosc Lorente.

Papelería Chachi.
Dos Amores.

Fornalutx: Can Corona.
Deià: Es Forn.
Palma: Quiosc del Born.

Estanc Plaça Fleming. 

Calle Luna,12 • Sóller

Mallorca • Tel. 63-04-47

FERRETERIA        
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Poema

Himne de ¡'Epifania
G.C.

Betlem menut, prou ets majar
que qualsevol més gran ciutat;
dins tu naixia el Salvador,
per obra célica encarnat.

L'Este l que deixa el Sol vençut
pel bell esclat del fulgor seu,
diu que a la Terra ja és vingut
en carn humana tot un Déu.

L'Han vist els Reis i un triple do
li han duit amb pomba oriental:
postrats ofrenen al Nadó
encens i mirra i or reial.

Que és Rei declara l'or brillant,
l'encens flairós mostra que és Déu,
i de la mirra el gra amargant
prediu la tomba pel cos seu.

Jesús, la glória sia amb vós,
que el món gentil heu redimit,
junt amb el Pare i l'Esperit,
per tots els segles ven idors.



Primera Junta Directiva
de la Coordinadora
d'APA's de Sóller

Redacció

A la seva darrera reunió
del passat quinze de desem-
bre, que tengué lloc a l'Ajun-
tament de la nostra Ciutat, la
Coordinadora d'APA's de
Sóller va constituir la seva junta
Directiva, de forma provisio-
nal, fins que estiguin redac-
tats de forma definitiva els seus
estatuts.

Aquesta, este] formada per
un membre de cada una de
les APA que integren la Coor-
dinadora, sient elegits pels

càrrecs, que són en total devuit
membres.

La llista de responsables
és aquesta:
President: Francesc Fiol
(BUP)
Vicepresidenta: Leonor
Ripoll (FP)
Secretària: Maria
Carreras (SS.CC.)
Vicesecretária: Margalida
Oliver (S. Vicenç de Paül)
Tresorera: Francisca Ma.
Cifre (Fossaret)
Vicetresorera: Ma. Carmen
Martínez (Es Puig).

Mateu Tous,
ordenat diaca pel
bisbe Teodor

G.M.

El bisbe de Mallorca,
Teodor Ubeda, va orde-
nar com a diaca el passat
dimecres, festivitat de l'Epi-
fania, el seminarista
Mateu Tous que des de
fa dos anys es troba a Sóller
realitzant tasques de tipus
pastoral. L'acte tengué lloc
a la Parròquia de Santa
Catalina Tomás de Palma.

Mateu Tous, de 33 anys
d'edat, és farmacèutic a
Dele] i fa sis anys inicia els
estudis de teologia al Semi-
nari de Palma amb l'objec-
tiu d'ordenar-se prevere.
L'ordenació diaconal de
dimecres suposa el pas
últim previ a l'ordenació
sacerdotal que podria tenir
lloc abans de finalitzar el
present any.

En el moment de la dia-
conització el bisbe Teodor
Ubeda va tenir paraules de
coratge cap al jove pal-
mesa que ha elegit el camí
de servei consagrat a Déu,

així com mostres de suport
pel valldemossí Antoni
Mercant que en la matei-
xa celebració fou ordenat
capellà.

Sóller tengué una nutri-
da representació a la cele-
bració amb la participació
d'alguns preveres i nom-
brosos laics que coneixen
perfectament la labor del
seminarista.

Fins aquest moment la
tasca de Mateu Tous a les
parròquies solidàries de
Sóller ha estat relaciona-
da especialment amb el
món juvenil: direcció de
grups de catequesi de con-
firmació, exercir com a
consiliari de diversos grups,
preparació d'activitats j uve-
n I s, etc. i també relacio-
nades amb l'acció social.

Des d'ara la seva par-
ticipació a la parròquia

será encara majar després
del compromís adoptat
aquesta mateixa setmana
davant el cap de l'Esglé-
sia mallorquina.

Església

Grups organitzadors de la Cursa:
Veu de Sóller
Aires Sollerics
Amics de la Terra
MIJAC
Grup d'Esplai
Justicia i Pau

Col.lectiu per la Pau i no
Violència
Assemblea Verda
J.O.C.
Caliu
A.P.A. Sant Vicenç de Paul

Exit participatiu del concert
a favor deis bosnians

Redacció

Un total de 90.655 pesse-
tes foren recaptades en el trans-
curs del concert de cant i piano
celebrat diumenge passat a
l'Església del Convent que ja
han estat entregades al Col.lec-
tiu d'Acollida del grup bos-
niel tal i com estava projectat.

El recital, protagonitzat pel
tenor Rafel Domingo i pel
pianista David Mohedano,
organitzat per Joventuts
Musicals, sorprengué els pre-
sents per la virtuositat dels dos
músics. Cal destacar la per-
fecció en la interpretació de les
obres de Listz, Bach i Shubert
sobretot.
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Cursa per la Pau

Juan Vivas, premi "Nomina ccilwis imporfaffis a la
Viva" de Sa Nostra	 "Cursa per la pau la natura"

Redacció

Nota de redacció 

Ajornat el
sorteig del
diccionari
enciclopèdic

Per absència del Nota-
ri, hem hagutd'ajornar uns
quants dies el sorteig del
Diccionari Enciclopèdic
Espasa. La propera edi-
ció informarem del sorteig
i del nom del gunyador.

Sense voler
Redacció

La setmana passada, i de
forma totalment involuntaria,
publicarem dues innocenta-
des que el lector segurament
ja haurà esmenat.

La primera fou que la xoco-
latada que organitza l'Agru-
pament escolta "Capitá Ange-
lats" no fou a beneficis dels
refugiats bosnis, sinó a bene-
fici de Somalia.

La segona, que el guan-
yador del premi "Sa Nostra
d'Or" del mes de desembre
no fou Margarita, sinó Joan
Vivas Pierre, tal com apa-
reixia correctament a la foto-
grafia.

Els que escrivim habitual-
menta un medi de comunicació
estam exposats a cometre
errors com aquests, un dia o
l'altre. Els que no hi escriuen,
no s'equivocaran mai.

Moment en el qual es fa entre- Soller senyors Mora i Oliver del

ga a D. Juan Vivas Pierre premi extraordinari Nómina
per part del Delegat i Sots-dele-

 Viva per un valor de cent mil

gat de la Caixa de Balears pessetes obtingut per ser per-

de Sa Nostra a l'oficina de ceptor de nómina.

La Cursa per la Pau que la passada setmana anunciarem, sofrir6
canvis importants, tant a nivel organitzatiu com a nivell general.

Per començar cal informar als nostres lectors que el grup orga-
nitzatiu s'incrementa amb altres grups de la nostra Ciutat: Veu de
Sóller, Aires Sollerics, Amics de la Terra, MIJAC, Grup d'Esplai, Jus-
tícia i Pau, Col.lectiu per la Pau i no Violència, Assemblea Verda,
J.O.C., Caliu, A.P.A. Col.legi Sant Vicenç de Paul.

La data de l'esdeveniment ha sofert tumbé un ajornament d'una
setmana, degut a quel proper dia 30 de gener es celebra la mort
del pacifista Gandi, el que vol dir que en comptes de fer la Cursa
el dia 24, passarà al dia 31 de gener.

L'hora de començament seran les 10'30 del matí i el lloc d'encon-
tre, com ja és habitual en actes d'aquests, será davant l'Ajuntament.

El recorregut anunciat la passada setmana a les planes esporti-
ves de Veu de Saler no sofrirà cap canvi; sols s'haurà de tenir en
compte, que a la segona volta del circuit els majors participants pas-
saran un altre cop per la Plaça per recollir als nins participants
menors de 7 anys.

L'altra canvi important vindrà donat en el titol de la Cursa que
en comptes de titular-se "Cursa per la Pau", canviarà el seu nom
per: "Cursa per la Pau i la Natura", tenint en compte l'important
sensibilització del poble Balear amb el fet de la reforma de la [[ei
d'Espais Naturals.



Sanejament

Tècnics de
l'Ibasan
cerquen
solucions als
residus de
les tafones

J.C.

El passat dilluns, els tècnics de
l'Institut Balear de Sanetjament (Iba-
san), visitaren la tafona de la Coo-
perativa "San Bartolome", amb la
finalitatd'emportar-se'n mostres d'oli
per fer proves amb un tipus de bactè-
ries que podrien facilitar el saneja-
ment de la matèria orgánica resi-
dual.

Després de sofrir un tractament
especial, aquests residus podrien ser
tirats directament a la xarxa de cla-
vagueram sense perjudicar el pro-
cés normal de la nova depuradora
d'aigües residuals de son Puça
d'Abaix.

Resultats

Les bactèries que es provaran amb
l'oli d'oliva ja han estat experimen-
tades amb oli de soja i han donat
un resultat immillorable.

En el cas que el resultat sigui satis-
factori, el tractament es podria fer
directament a la mateixa Coopera-
tiva mitjançant l'habilitació d'algun
tipus de depósit, des d'on la maté-
ria es podria tirar directament dins
la canalització d'aigües brutes. Des-
prés d'aquest tractament  bacte-
riològic, aquests líquids, que ara cau-
sen greus problemes de depuració,
serien parfectamenttractats a la depu-
radora de son Puça.

El projecte és més factible que el port esportiu

La Tras ja disposa de l'estudi tècnic
de la línia Sóller-Barcelona

Tal com avance' Veu de Sóller, la primavera passada es realitzaren proves de maniobrabilitat a
l'interior del nostre port, en vistes a la futura instal.lació d'una línia marítima Sóller-Barcelona. El

vaixell utilitzat per a les proves, a sol.licitud de la companyia Trasmediterrónia, fou el trimaran de
bandera australiana Sea Cap.

C/. Sa Lluna, 52
Telf. 63 20 77

07100 SOLLER
(Mallorca)

MIMBRERIA

REBAIXES

MUEBLES Y ARTICULOS DE DECORACION

REBAIXES
en MIMBRE - BAMBU - JUNCO

RATTAN - MEDULA

PANADERIA y PASTELERIA

Lluna, 7 — Teléfono 630132
Sant Jaume, 7— Teléfono 631286

FABRICA: Meta, 48- Can Tabalet- Tel. 63065 I
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El prototipus
de ferry Sea

Cap desplaça
800 tones,

viatja a una
velocitat de

creuer de 30
nuus i és
capaç de

transportar
450

passatgers i
90 turismes.

Redacció

Segons informà aquesta
setmana el DM, la compan-
yia Trasmediterránia dis-
posa de l'estudi tècnic de
valoració on s'indica que les
proves foren positives, i que
les úniques dificultats podrien
produir-se a l'hivern, a causa
del mal temps.
Dos ferrys

En conseqüència, el pro-
jecte de la Tras consistiria en
l'establiment d'una línia direc-

ta Sóller-Barcelona amb aquest
modern sistema de ferry, a raó
de quatre viatges diaris. El tra-
jecte seria cobert per dos tri-
marans i tendria un recorre-
gut de tan sols 91 milles, que
serien cobertes amb un temps
inferior a les quatre hores.

La bona situació del
port de Sóller, la reduïda
distància que el separa de
Barcelona i la imminent
obertura del túnel del Coll
són altres tants factors que
proporcionen una creixent

credibilitat al projecte.
La creació d'aquesta ser-

vei no afectaria la línia Bar-
celona-Palma, que seguiria
funcionant tot l'any amb els
ferrys tipus Canguro.
Base naval

Segons el mateix DM,
aquest projecte ha estat pre-
sentat als alts comandaments
de l'Armada, ja que les ofi-
cines de recepció de passat-
gers s'ubicarien a les
instal.lacions de l'Estació
Naval.

Bona acollida
Aquesta idea podria tenir

millor acollida en el Ministeri
de Defensa que el projecte de
port esportiu, tota vegada que
suposaria l'aprofitament de les
instal.lacions de l'antiga Esco-
la d'Armes Submarines, ara
infrautilitzades, sense perdre'n
la titularitat. D'aquesta mane-
ra, les instal.lacions militar
mantendrien i fins i tot aug-
mentarien la importància
estratégica que el port de Sóller
té per al Ministeri de Defensa.



El femeters, un dels grups municipals implicats en el tema.

El deute de l'Ajuntament amb els
funcionaris ha provocat greus
preocupacions dins el col.lectiu

Jaume Casasnovas

(Ve de portada). La suble-
vació dels funcionaris en con-
tra de l'actuació de l'Alunta-
ment referida, concretament,
a la quantitat de doblers que
els deuen des de passat mes
de ¡uliol, en concepte de dis-
ti nts complements i hores extres,
ha estat la bomba que ha fet
que la noticia arribós als mit-
jans de comunicació de la ma
d'un grup representant dels dos
col.lectius abans esmentats.
Cal saber que, malgrataquests
dos grups de funcionaris hagin
estatels únics que han fet public
el seu rebuig, una inmensa
majoria de funcionaris muni-
cipals pateixen el mateix pro-
blema. Aproximadament el
deute a quasi cada un d'ells,
puja d'entre les 150 mil i les
250 mil pessetes.

Els interlocutors que entre-

vistarem, varen valer fer cons-
tar que ells no volgueren pre-
sionar a l'Ajuntament des de
un principi, ja que eren ben
conscients de les dificultats
econòmiques que sofria l'enti-
tat i de les dificultats d'adap-
tació del novell equip de
Govern que s'havien fetcárrec
de la casa després d'haver defe-
nestrat a l'anterior equip de
Govern mitjensant una moció
de censura.

Els representants dels tre-
balladors manifestaren que
sempre els feren promeses que
mai es compliren i que quan
l'Ajuntament rebé 15 milions
de l'Ibasan en concepte de
devolució delcapital invertit a
la construcció de la depura-
dora, un destacat politic va fre-
gar el taló per la cara d'un
d'ells dient que el dia 4 de gener
cobrariem.

"Arribatel dia 4,deien enfa-

dats, no cobrarem i anarem a
parlar amb la cap d'Interven-
ció i ens digué que no havia
preparat el compte per manca
de temps i que si podio temps
ho faria pel proper divendres
-avui-, i si no 

Els funcionaris no compre-
nen com es pot haver donat
vacances al personal d'ofici-
nes la setmana de Nadal,
sabent que s'havia d'arreglar
el seu tema. "Tota la setmana
de Nadal,deien, les dependèn-
cies municipals romangueren
tancades ¡sois atenien al public
a informació. El passat dis-
sabte, ni tan sols hi havia algú
a informació, varem haver
d'informar, com sempre, el Poli-
cies. A més d'aixó, sempre
tenen doblers pel que volen i
si no, pensau que ara, darre-
rament, s'han gastat un munt
de mils de pessetes amb un
desptax nou pel secretari".

REBAIXES
ROBA PER A INFANTS
-	 Telf. 611121	 -	 07100 5011ER

TRANSPORT J. CASASNOVAS
GASOIL PER CALEFACCIÓ A DOMICILI

TEL. 63 14 62 i 63 03 87
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Succels

Ha passat aquesta
setmana...

Redacció

Robaren a
l'Església de
l'Hospital

El passat dia 29 de desem-
bre, quan eren aproximadament
les 17 hores, es rebé a la Poli-
cia Local una cridada del Rec-
tor a la que manifestava que
s'havien sostret de l'església de
l'Hospital dos "cepillos'h amb
donatius fets pels feligresos.

La Policia es desplaçà al lloc
i després de realiztzar una ins-
pecció ocular, es localitzaren
les dues caixes davall d'un
cotxo que estava aparcat al
Carrer de la Victòria. Les ges-
tions per intentar localitzar a
l'autor o autors del fet foren
negatives.

Una baralla
multitudinaria
de cans, requerí
la presència de
la Policia

El passat dia 30 la Policia
Local rebé una cridada d'un vei-
nat informant que a un edifici
dels voltants de la Placa, uns
cans -7 ò 8- s'estaven barellant
a l'escala. La Policia va inter-
venir i fe desallotjar de la zona
als animals. Un d'ells va tenir
una ferida greu a una orella i
fou visitat pel menescal.

J.S.

Al centre de la Tercera Edat
de les Escolapies, dia 21 de
gener a les cinc del capvespre
(dijous), Joan Estades Ense-
ñat pronunciará una interes-
santxerrada-col.loqui sobre els
temes "Carrers antics de Sóller"
i "Emigrants ¡oyes a América".

En Joan Estades Enseñat
també és major i fa molts anys
que s'ha afeccionat a la inves-
tigació de qüestions històriques
a l'arxiu municipal. S'espera
que l'assistència sigui nom-
brosa, sobretot d'aquelles per-
sones interessades en conèixer
coses sobre l'emigració i els
carrers antics.

Un cotxo llaurà
els jardins del
monument

La Policia Local va observar,
en el moment en que realitzava
la seva ronda habitual a las
05'10 de la matinada, que un
cotxo havia passat per dins els
jardins del Monument i segons
semblava, per la manera que
s'havia deixat la marca de les
rodes, que havia estat un gam-
berrada.

Es començaren les gestions i
una llarga batuda i es va conse-
guir localitzar al responsable de
la malifeta. Va esser un Nissan
Patrol i es va del .latar perquè por-
tava, afarrat al paraxocs, mates
dels jardins en qüestió. Es pro-
cedí a denunciar a l'infractor.

Un caçador
disparà contra
un ocell estrany

Un caçador es personei a les
dependències municipals mani-
festant que havia disparat un tret
a un ocell de l'estil d'un gorrió.
Quan el va haver replegat, va
observar que semblava un espè-
cie estranya i per tant, va obtar
per dur-lo a la Policia per si con-
sideraven necessari comunicar-ho
a alguna societatespecialitzada.

Davant el fet, la Policia es va
posar en contacte amb els mem-
bres del Museu Balear de Cièn-
cies Naturals per comunicar-los
el fet. Ells es feren càrrec del cadá-
ver.

Foc de sant Antoni

El 9rup cultural de l'Asso-
ciacio de la Tercera Edat ja
está preparant la revetlla de
sant ,Antoni, que l'any pas-
sat va ser un èxit. Seguirem
informant al pròxim núme-
ro.

Associació 3a. Edat

Xerrada-col.loqui
sobre els antics
carrers de Sóller



Ramon Colom
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Pere d'ets Abats

A vegades voldria esser vent lliure
i volar allá on valen les ¿mimes assaciades,
i volar on els paisatges es recolleixen dins un cor
on no hi manqui felicitat.

Voldria tenir el que no existeix
com un riu de sensació
ple de vi dolc, on les Iletres navegassin
i es convertissin en vida dolça.

Potser, anar a tots aquells llocs
coneguts o desconeguts a la vida
cortina de marge esbaldregat-

tot d'una vegada, sentir-me etern.

Però jo som pell d'una toronja ácida
d'un hort aturat entre reixes
on el vent naufraga, i separa
les il.lusions de les fulles.

I dic, em dic a vegades
com podria guardar la popa dels meus grills
tal si fossin confitura dins un pot
per repetir-me el meu infinit,
que jo som jo,
i la confitura és dolça, però embafa,
com el bo és persiana travada
a la finestra de la felicitat.

Jaume Oliver

Es la nit una prospecció de somnis
que s'escapen com peixos desesmats
en sentir les primeres veus de l'alba,
peixos daurats que s'enfonsen, endins
dels coixins, entre llençols i flassades,
entre el deler va d'unes mans rodones.

Pels escalons del teu co
baixaré a la Ilum cendrosí

d'una tarda de tardo
per esborrar les ditades de triste
que deixen els eixams de silenci

Després, vull bleixa
enrogint l'aire amb els cascavell

que hi tens a la pell..
i agitant les man

vull glopejar aquella pluj1

plena d'arcs de S.Martí.

Ara, vull varar i empenyorar la meya ánima
al mar de la teva pell doncs,
sols tu fas possible
poder amagar-se al cau de l'equilibri
que fa d'aturall a la por
en aquesta tarda de tardor
de Ilum cendrosa

Salvador Martínez

Vull explicar-me i sols et puc sentir.
Recordes com el so silenciós dels teus dits feien veus
amb l'aire empresonat entre les mans.

Recordes, i no vull, quan volíem omplir de Ilum
la foscor de les nits... sols necessitàvem
els estels com a pintura i a tu com a pinzell.

Tot em parla de tu.
Encara record l'infantil admiració
de trobar espais i objectes al teu cos.
Jo, que vull explicar-me,
sempre tenc la paraula perfecta al lloc equivocat.

CULTURA 1 VEU

L'única certesa que tenc
és que des que vaig dir el teu nom,
ja res pot tenir nom.

Salvador Martínez

Yendo de París a Zurich

salió a tu encuentro
la dama negra.
Encrucijada de almas.

Cara abierta,
sonrisa i mirada pícaras
apagándose para siempre.

Volaron hojas muertas

arañando el suelo
con sus nervaduras,

Marion Liberman

Parece que sueñas, Toni...
Una paloma te sobrevuela.

Quisiera yo ser humus
para darte este último abrazo.

Tu alma palpita todavía,
no se quiere rendir.

La espera la paloma.

hoyando la tierra
tibia y olorosa,
un cobijo para tu cuerpo.

C u Itt

Biniaraix. Sa Plaça. Nit del 1.985. Alberti. Pulverització a tinta xinesa.

Somnis calents, que foren tanys, alens
contra el pes de la fosca i la rosada,
somnis que foren ales, flors obertes,
besades cap als flaires de la lluna,
ara a penes un lleu batec somort,
la remor d'unes passes que s'allunyen.

I contra aquells viaranys aquesta Ilum,
aquest estany ple de baques obertes,
una pila de cadàvers que parlen
al fons, i es belluguen entre el corrent
d'unes passes que caminen debades,
al revés, enrera, cap a cap somni.

Santiago Balaguer

Qué lentes les passes dades;	 de passes mortes.
les ombres, vives als ulls.

Els ulls fixos
Passes sense ombra.	 a les passes dades
La lentitud viva.

Ombres lentes,

Jaume Oliver

Hi havia sempre dins la nit, surant en l'aire trèmul, el run-run miste-
riós d'un motor; els estels parpellejaven i les constelacions giravoltaven,
netes, al firmament; les aigües dels torrents davallaven, tranquil.les però
sense pausa; l'onatge Ilepava un pic i un altre les platges i el rocam,
sense grans gestos, sense a penes escuma; els cans lladraven de tant
en tant, com per descuit; els gladiols s'obrien sigil.losament sota el bes
de la Ilum lenta de la Huna. Algú contava  històries increïbles a la taula,
tot just haver sopat, de rellotges perduts dins la mar, i retrobats molts
anys després sense extraviar l'hora, d'infants engolits per l'onatge i retar-
nats dies més tard amb flors grogues a les conques dels ulls, de viatges
heroics a través dels espadats, a penes per un passeig, per un te o unes
massions. De vegades, sentíem riure entre les ombres, dins deis Ilargs

corredors d'aquell casal, o talment al ¡ardí, o encara més enfora, al
bosc o al torrent. Un d'aquells vespres vérem una llum estranya al cel,
damunt de la Torre del Fum. Un altre vespre arribe, del mar un vent
errant, retallat i sense demble, que bufava de cop descuit, sense to ni
so, i no ens va deixar clucar un ull.

Tanmateix, gairebé cada nit, l'enrenou de l'aigua tot ho assatjava,
i un perfum ocult s'expandia des de qui sap on, des de qui sap quan o
per qué.

Perquè en aquell racó entre cingles l'aire sempre era trèmul, com
vestit a tata hora d'una cançó; com una Ilum  tènue, constant, que mai
no dorm, sols parpelleja.

I, al cap i a la fi, podies anar al Ilit tranquil sota aquell murmuri del
corrent vertical i de l'onatge. Hi havia en aquella remor la certitud que
algú vetllava, que algú vetllaria tota la nit el teu somni.

Quan dibuix
sempre ho faig cap al que és rodó.
Vola la meya mó
sense compondre figures conegudes,
sense rectes ni angles:
burots, només.

Quan escric
;sempre fuig dels mots enrevessats,
dels versos que emboliquen
la vida amb un diccionari
(enciclopèdic);
pa, dona, estel i toronja,
sal, home, Iluna i llimona,
oli, dona, nit i pinyolsl

Quan estim, oh, quan estiml
Camí ple de batzers
i el cor en paper d'argent
perquè no es faci mal.un sospir.



Veu gastronómica

L'èxit d'un bon restaurant és entendre que als clients no seis pot enganyar

Un lloc on el mateix Rei
agrada provar el gust de la
nostra terra

Llibres de poesia,
història
arquitectura
sollerica per a les
biblioteques

Redacció

Durant el tercer trimes-
tre de l'any han ingressat
als prestatges de la biblio-
teca municipal un total de
1 8 llibres, alguns deis quals
són d'autors sollerics o
tenen relació directa amb
la nostra ciutat, que pas-
sam a relacionar seguida-
ment:

Poesia

En el camp de la poe-
sia, destaca "El-mandarí i
¡o", de Maria Rosa
Colom, sollerica guanya-
dora del premi Guillem
Cifre de Colonya 1991.

Història

Dins l'àmbit de la dis-
ciplina histórica, cal res-
senyar dues obres de PR:-
cid Pérez: l'article "Les
mesquites i els banys de
Sóller (s. XIII i XIV)" i el lli-
bre "El Gas, S.A., centanys
d'história (1892-1992)",
que descriuen i documen-
ten el que s'indica als títols.
També cal esmentar el
volum "L'espai de l'aigua",
de Maria antónia Car-
bonero, que posa de

relleu la importáncia de
l'aigua i dels enginys uti-
litzats per a la seva explo-
tació, amb una referencia
molt especial al sistema de
reguiu de la nostra vall.
Finalment, l'obra del pare
Josep Nicolau Bauza,
que fou prior del convent
durant alguns anys, amb
l'obra "Luís de Santángel
y su familia" que és una
aportació histórica al des-
cobriment d'Amèrica.

Arquitectura

A l'àmbit de l'arqueo-
logia arquitectónica, cal res-
senyar el volum a tot color
de Fullana, Crespo i
Prohens titulat "Claustros
de Mallorca", en el que
s'inclouen algunes dades
històriques i unes belles
fotografies del claustre del
Convent.

Revista escolar

Finalment, ha entrat a
la biblioteca una capia
manuscrita del treball rea-
litzat l'any anterior pel
quartcurs dels alumnes del
col.legi dels Sagrats Cors
sobre "La conquesta de
Mallorca pel rei EnJaume".

ANEM A ESCOLA
AMB BICI!

C.C.D.S.

Nadala
J.S.

Gemega enfora Na Raquel,
quedaren orfes els minyons
sense pa, ni roba ni fogar,

i la llarga nit del món present!
Jesús, ho veus? la sents?

Cultura

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D. Purificación Centenero
González

que ha fallecido en Sóller,
el día 5 de Enero de 1993

A LA EDAD DE 85 AÑOS

Casa mortuoria: La Villalonga, 44.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.' Margarita Enseñat
Petrus

(Na Margalida Mahonesa)

que falleció en Sóller,
el día 2 de Enero de 1993.

A LA EDAD DE 76 AÑOS

Casa mortuoria: C/. Santa Catalina, 3.
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Redacció

Aquesta setmana, Veu de
Sóller, s'ha apropat al res-
taurant la llotja des peix
amb la intenció de donar a
conèixer, una mica més, els
bons locals de l'economia
sollerica.

Professionalitat i
qualitat

En Jaume Oliver té una
dilatada experiencia dins el
món de l'hosteleria i sap molt
bé quins són els problemes
i alegries al front d'un res-
taurant. Creu, sobre tot, amb
la professionalitat i qualitat

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D.' Clara Bertha Toye

que falleció en Palma,
el día 2 de Enero de 1993.

A LA EDAD DE 67 AÑOS

Domicilio en el Puerto de Sóller:
C/. Canónigo Oliver, 13, I.° - B.

dels locals, i alhora té molt
clar que hi ha d'haver tota
mena de locals donat que el
públic també demana serveis
diferents.

Suggeréncies

La dinámica del restau-
rant és la de presentar un
grapat de suggeréncies que
fan la delícia del més exi-
gent client. Tal volta això sigui
la explicació més clara de
que el propi Rei d'Espanya
Juan Carlos I hagi elegit,
diverses vegades, sa 1Lotja
des peix per provar les bones
calderetes, els immillorables
raps o tastar les reserves de

vins dels anys setanta.

Postres fets a casa

A tot això, a més a més,
se li ha de afegir els bons
postres fets a casa amb les
receptes de la cuina més clás-
sica i antiga.

Tot aixa esta a l'abast del
millor client que, sens dubta,
és el nacional. Si algú té la
intenció d'anar a gaudir
d'alguns dels bons peixos
frescs que hi ha a sa Hola
ho ha de fer ara donat que
el local tancarà per vacan-
ces d' 1 1 de gener fins a finals
del mes de febrer.



Atletisme

Caballero participa a la
pujada al Kilimanjaro

Andreu Caballero en el primer tram del recorregut
(Foto cedida pel Dia 16)

8 de gener del 1993 / Veu de Sóller

eu esportiva
 	

• Futbol Juvenil

Els unionistes donaren la nota negativa de la jornada.

Buixó

El C.P.Brasilia, veu aug-
mentades les seves possibi-
litats de proclamar-se Cam-
pió de Lliga, per segona
vegada consecutiva. Els resul-
tats que s'han produit a la
tretzena jornada i primera de
l'any 93 li han estat del tot
favorables, tant així, que la
diferència que ha agafat al
segon classificat ja és de SIS
PUNTS.

Si bé és de justicia assen-
yalar que en el seu enfron-
tament amb el C.P. Sóller,
la sort ti dona la cara. Els
sollerics s'avançaren en el
marcador amb un clar i con-
tundent 0-4, per després
veure com s'imposava el líder
i acabar amb el resultat de
5-4.

El C.P. Unió de Sóller
donó la nota negativa de la
jornada, perdé per 9-0 davant
un Puente que no estó tra-
vessant un bon moment de
joc. Després d'aquesta jor-
nada el Brasilia es consoli-

da en el liderat, seguit d'un
grup de CINC equips empa-
tats a 16 punts: Puente, Bar
Central, Santa Marta, Arenal
i Unió de Sóller, que llui-
taran per aconseguir el segon
lloc de la classificació. Son
Cladera amb tan sols dos
punts ja es pot considerar des-
cendit, mentres que Port
d'Andratx, Amanecer i
Sóller, cercaran fugir de
l'altra placa de descens.

A Primera, el C.P. Unió
de Sóller, que guanyà al
Can Gaspar, donó una gran
passa per mantenir-se a la
categoria.

Belles Pistes i Ingenie-
ro III, de Segona Categoria,
es mantenen en el liderat, amb
una avantatge considerable
damunt el tercer. Sis punts en
aquestes altures de la Lliga
ja són quasi insalvables.

A Tercera, travalada del
Belles Pistes en el seu des-
plaçament al Bar Tolo, si bé
segueix en el segon lloc de
la classificació.

Les al.lotes del Unió de
Sóller, comparteixen liderat
amb el Puente, empatades a
20 punts, després de guan-
yar a casa seva enfront d'un
incomode Punta Verde.

RESULTATS:
Lliga d'Honor:
Brasilia 5 - Sóller 4
Puente 9 - Unió de Sóller O

Primera B:

Unió de Sóller 7 - Can Gas-
par 2

Segona C:
Ingeniero III 8 - Uetam 1
Belles Pistes 9 - Can Gaspar
o

Tercera A:
Bar Tolo 7 - Belles Pistes 2

Femenines Segona B:
Unió de Soller 6- Punta Verde
3

Agafades
mesures
disciplinarles

Esféric

Dissabte passat, abans
del partit amistós entre els
Juvenils i els Cadets, l'entre-
nados r, dels primers JoséR o

Directiva
d' acord amb la

s del C.F
. Setter

,
engega -com a mesura dis-
ciplinària- als jugadors

uan-Carlos
nio

e

'hora de redactar

p r

momentàniament

edeIs,rj t, :131scon u

tots,  menys
Juan -Carlos  i n'Eugenio
Gámez, sense cap tipus de
problema al ca m p del- Barra-
dar .

Petanca

Fort correctiu del
Puente al C.P. Unió
de Sóller (9-0)

Joan

El super-popular esportista
aventurer Andreu Caballe-
ro, sobrc 1 -	 conegut
per tota	 esportiva
sollerica

Aqueste darreres set-
manes coincidirem algunes
vegades amb ell, escalant o
baixant en solitari- el Coll
de Sóller, com una petita part
de la seva preparació per
intentar superar la Pujada
al Kilimanjaro, de Tan-

zania (la muntanya volcó-
més alta d'Africa, amb els
seus 5.895 metres, amb
neus perpètues que cobrei-
xen el cim, a pesar de la
seva latitud equatorial).

Caballero no pogué par-
ticipar de nou a la Paris-
Dakar, degut a que l'orga-
nització va susprendre defi-
nitivament aquesta cursa-
aventura a peu, decidint ins-
criure-se al més difícil enca-
ra, la pujada al Kilimanja-
ro, que comptà amb una tren-

tena de corredors de dife-
rentes nacionalitats.

Amb una espectacular
demostració de forca, poder
i voluntat el mallorquí acon-
seguí coronar la muntanya,
emprant un temps de deu
hores, trenta-cinc minyuts i
cinquanta-nou segons, divi-
dides en tres etapes, passant-
lo molt malannent a diferents
trams, degut a la manca
d'oxigen, i als gasas dels vol-
cans que l'impedien respi-
rar amb normalitat.



o
FERRERIES

1
C.F. SOLLER
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Futbol Tercera Divisió

Fenomenal gol de Christian

El Sóller
porta
dos
merescuts
punts de
Ferreries

Bielet

Ferreries: Mir, Jandro,
Serin, Seto (Tonio, minut 62),
Martí, Corre, LI. Gonyalons (Bar-
ber, minut 62), Tolo, T. Gonya-
lons, Olvera i Lluís Viroll.

Sóller: Juan jo, Ferrer,
Nadal, Brugos, Tovar, Martin,
Cladera (Edu, minut 77), Alfons
(Aguiló, minut 86), Christian, Car-
melo i Marín.

Arbitre: Senyor Miguel Coll
Homar, ajudat pels liniers Srs.
Velasco i Carmona. Mostró tar-
ges grogues a Ferrer (minut 57),
per part del Sóller, i al jugador
local Barber (minut 78).

Gol: En el minut 44 en Chris-
tian marcó d'un esplèndid cop
de cap, al rematar un córner tret
pen Cladera.

Fred insoportable
Diumenge passat el Sóller es

desplaçà a la germana lila de
Menorca, per jugar el corres-
ponent partit contra el Ferreries,
en el camp municipal de Sant
Bartomeu, amb un fred insop-
sortable i brusquina en alguns
moments.

Abans d'iniciar-se el partit es
guardó un minut de silenci en

memòria de la padrina dels
jugadors Gonyalons, finada el
mateix matí.

Els primers 10 minuts l'equip
local dominó al Sóller, tinguent
dues oportunitats de marcar en
Lluís Gonyalons, que no apro-
fità.

A partir d'aquí els jugadors
sollerics començaren a dominar
el mig del camp, fent algunes
jugades molt vistoses, especial-
ment per part d'en Christian i
d'en Carmelo.

El primer tira porta dels solle-
rics vingué després d'una galo-
pada d'en Tito Tovar, amb remat
final, desviat, d'en Christian.

Després d'aquesta jugada en
Viroll es desfé del marcatge
d'en Brugos i el seu tir fou des-
viat pen Martin, quan en Juan-
jo ja no podio fer res.

En el minut 30, el mateix
Viroll, remató de cap, sent el
baló desviat pen Juanjo, que-
dant l'esferic mort en el punt de
penal, xutant en Tolo desviat,
en una immillorable posició.

A partir d'aquí i fins al des-
cans el Sóller fou l'amo i senyor

del terreny de joc. En el minut
40 els sollerics donaren el pri-
mer avis de gol als jugadors
locals, en una gran jugada de
n'Alfons que rebé una pilota cen-
trada d'en Christian, no podent
rematar ni en Tovar ni en Ferrer
aquesta clara oportunitat.

En el minut 44, en una juga-
da d'atac del Sóller la pilota fou
rebutjada a córner, que fou tret

pen Cladera a l'angle llarg de
la porteria local, i en Christian
remató de cap a l'esquadra fent
un gran gol.

Després del descans els
sollerics no s'arrufaren

Just començar la segona part
en Marin ja posó en perill la
porteria local, al treure una falta
directa, de fora de l'enea, en
Carmelo, al minut 51.

Veient que durant el primer
quart d'hora l'equip local no feia
el degut joc per marcar, l'entre-
nador va fer dos canvis al mateix
temps, no obstant no es modi-
ficó res.

Hi hagué uns minuts en que
el joc es feia embarullat al mig
del camp. Fins al minut 69 no
s'arrambaren a n'enJuanjo amb
perill, que fou amb un tir den
Viroll, aturat pel porter, sense
problemes.

El local Olvera jugó
coixejant a partir del
minut 71

En el minut 71 el ¡ugador local
Olvera tingué una topada amb

en Ferrer, quedant lesionat.
Degut a que s'havien fet els dos
canvis tingué que aguantar com
va poder fins al final.

Els jugadors locals s'arram-
baren a la porteria sollerica, però
enJuanjo-expléndid-, ajudat per
una defensa impecable, des-
baratava tots els intents.

En el minut 90 en Christian
va fer una escapada des de el

mig del camp, quedant tot solet
davant el porter, que sortí a la
desesperada, driblant-lo. Quan

'xutà tenia l'angle molt tancat i
no podé aprofitar la gran oca-
sió, quan a les grades ja es can-
tava el gol.

Aquesta victòria fou meres-
cuda degut al bon ¡oc i a l'esforç
deis jugadors sollerics.

Vinent partit
Diumenge que vé el Sóller

rebró la visita del sempre temi-
ble i poderós Poblense, entre-
nat pel nostre conegut Nico.

Hem d'esperar que el conei-
xement que en Nico pugui tenir
damuntels jugadors sollerics no
els aprofiti per endur-s'en els
punts.

La confrontació començarà
a les 1 5-45' hores en el Camp
d'en Maiol.

Reintegrament a la
Loteria de Nadal.

Els billets de la Loteria de
Nadal del C.F. Sóller han estat
agraciats amb el reintegrament.
Seran abonats a l'oficina de
Sóller de Sa Nostra.

Els sollerics no podien
començar l'any millar.

de setmana
POBLENSE

Ferreries - Llo~se
AMI* - Porto'Calair
Son Roca - Cardessar
Constáncla - Platges
Badia - Mallorca Al.
Ferriolense At. Melares
Manacor Ciutadella
Arenal - Portmany
E4Saltél - Santa

CAN DULCE
BALL DE SALÓ

Dia 11 de gener - Saló quart nivell a les 9 h.

Dia 12 de gener - Saló segon nivell a les 9 h.
Horari secretaria de 5 a 9 h.

ROBERT I PAULETTE VOS DESITGEN UN BON ANY 1.993

CENTRO "ALA D'OR" 
CONSULTAS:

TRAUMATOLOGIA
Dr. JUAN LUIS LEON MARTINEZ (Martes).
(Consorcio con Mutuas).
GINECOLOGIA
Dra. MARGARITA ROCH BALLESTER
(Miércoles).
PEDIATRIA
Dra. JUANA Ma ROMAN PIÑANA (Jueves).
(Jefe servicio Pediatría Hospital Infantil
VIRGEN DE LLUC).
FISIOTERAPIA
Servicio de practicante (Consorcio con Mutuas)

* Horario de llamada para concertar cita de 8 a 15 h. Telf. 63 30 91.
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STA. EULALIA

1
C.F. SOLLER

La Peña continúa
arriba al vencer a
un difícil Sóller

J.A. Bonet
Eivissa

Peña Deportiva Sta.
Eulalia: Oliver, Esteban,
Pizarro, José Antonio,
Páez, Gómez, Soriano,
José, Fernando, Daroca, J.
Marcos.

C.F. Sóller: Juan/o,
Ferrer, Nadal, Brugos,
Tovar, Martín, Cladera,
Alfonso, Christian, Car-
melo, Vázquez.

Cambios: Recio y
Caballero por el Peña
Deportiva y Agulló y Edu
por el Sóller.

Arbitro: Molina Cam-

puzano. Regular. Tarjetas
amarillas a Ferrer, Edu y
Pizarro. Expulsó a Vázquez
por doble amonestación en
el minuto 74, dejando al
Sóller con sólo diez juga-
dores.

Goles: 1-0 (m. 4) Soria-
no. 2-0 (m. 44) Soriano.
2-1 (m. 49) Martín.

La Peña Deportiva Santa
Eulalia se mantiene en posi-
ción de liguilla de ascen-
so tras vencer a un Sóller
que puso más problemas
de los previstos, sobre todo
en la segunda parte. Dos
goles del hábil delantero
Soriano decidieron el mar-
cador.

- - K7a, - - Wro-b•Jay?~

C/. Lluna, 5 - Gtz 63 09 07 - 07100 SÓLLER

PIZZAS PARA LLEVAR

Partits pel cap de setmana
Tercera Divisió (Grup Balear)
C.F. Sóller - Poblense
Primera Regional
Port de Sóller - La Salte (amistós)
Juvenils
Barracar - C. F. Sóller

Infantils
Molinar - Sóller
Pla de no Tesa - Sollerense

Benajamins
Son Sardina - Sóller

Port de Sóller
1 - U.D.
Barracar O

Bielet

Port de Sóller: R. Gar-
cia, Coll, Vidal (M. Manrique),
Ruiz, Sacarés, A. Manrique,
Rivera (Festus), Jorquera, Arbo-
na, Barrero (Forteza) i Ros.

U.D. Barracar: Galmés,
Estrany, Frau, Rubio, Miguel,
Servera, Mascaró, Mas,
Morey, López i Sureda.

Arbitre: Sr. Gorda Ruiz,
ajudát pels liniers Srs. Gar-
cia i Fernández. Mostró tar-
ges grogues als jugadors
locals Manrique (minut 66) i
Vidal (minut 68), i per part
del Barracar a Mas (minut 32).

Gol: Barrero mara:, de
penal, a la segona port.

El Port de Sóller
guanyà els dos punts
que mereixia.

Diumenge passat, el matí,
el Port de Sóller rebé la visi-
ta del Barracar, disputant el
partit corresponent a la jor-

nada de Lliga..
En el primer temps es

desenvolupà un joc poc vis-
tós, produint-se molt poques
jugades de perill.

Després del descans el
Port sortí amb més ganes de
guanyar, avançant més les
seves línies, fent quatre o cinc
jugades de perill, sent la més
clara ocasió per marcar la
d'en Ribera, que no podé
materialitzar.

En una d'aquestes ocasions
es produí un clar penal dins
l'àrea del Barracar, que fou
pitat per l'àrbitre, encertant,
en Barrero, el llançament,
que done] la victòria al seu
equip. Triomf just i merescut
vists els mèrits dels dos equips.

Diumenge partit
amistós

Descans a la Lliga, aquest
cap de setmana, pel Port de
Sóller, ja que un equip
d'aquesta categoria es retire].

Per aquest motiu la Direc-
tiva ha programat un partit
amistós contra elsJuvenils, de
Categoria Nacional, de La
Salle.

Es disputará a les onze del
matí, en el Camp lnfant Lois,
del Port de Sóller.

Seniors Femenins 

Munper 48 -
J. Mariano 51

Jota

Partit bastant bó, a pesar
de que al final es guanyés
només per tres punts, el
Joventut Mariano - El
Gas S.A., sempre dominó
en el marcador.

A la primera part impera
el Mariana, amb cómodes
diferéncies que oscil.laven
entre els 7 i els 10 punts.

A la segona part seguí el
domini solleric. A pesar de
que el Mumper intentés reac-
cionar el Mariana tornava
posar les coses en el seu !loc.

El rebot va afavorir la
majar part del partit a les
al.lotes solleriques, tant en atac
com en defensa.

A manca d'un minut pel
final la diferència era de 8
punts. Però una jugada desa-
fortunada i un triple en els
segons fi nals deixaren el mar-
cador amb un 48 a 51.

Resumint: Victória
merescuda en un bon
—t.

Jugaren: Nadal, Pérez,
Soler, Vives, Segui, Castan-
yer, Torres, Escalas i Pomar.

Partits per
dissabte:
A les 1 1'30 hores: Juvenils
Femenins
Joventut Mariana - Santa
Mónica.
A les 17'- hores:
Juvenils Masculins A:
J.Mariana Arisa - Hispania
A les 18'30 hores:
Cadets Masculins
J.Mariana Font des Teix Sa
Pobla.
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Futbol Tercera Divisió 	 Futbol solleric 	 Bàsquet

Futbol Primera Regional

tiots
JOTUL

de Noruega

XEMENEIES 1 ESTUFES
SÓLLER • Tel. 63 0753

Rvdo. M. Rosselló, 19

Club Ciclista
"Defensora Sollerense"

25 anys al servei de l'esport

OBSWII
KG tatrift

EGOOGIGA



El Dr. Teo Cabanes, autor del reportage, es un habitual de las
populares sollerenses.

José-
Manuel
Moreno
abrió el

camino del
Oro para
España.

Embutidos Aguiló 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)

Venda i Lloguer de Maquinaria
C/. Victoria, 48-A - Tel. 63.23.71 - SOLLER

OBERT
els dissabtes

de 9,00 a 13,00
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CoLlaboració (Segona part)

De la Villa Olímpica
al Oro Olímpico (2)

Teo Cabanes
(Médico Equipo Ciclista

Olímpico Español) 

El gran día.

Por fin llegó el gran día: el
Día O y la Hora H. Desde el tele-
visor del apartamento de la Villa
Olímpica seguimos, con todo
detalle, la ceremonia inaugural.

¡Que gran acontecimiento!
Cuando el pebetero de la Llama
Olímpica fue encendido por el
arquero, de forma tan impre-
sionante, nos dimos cuenta que
estabamos ante nuestra última
prueba. Nos jugabamos el tra-

bajo de cuatro años, y espe-
cialmente de los dos últimos que
habian sido extenuantes, al igual
que los dos últimos meses, que

fueron asfixiantes.
Solo nos quedaban otras 24

horas para comenzar las prue-
bas de pista. Pasaron rápidas.

Moreno, el gran favorito.

El lunes era la fecha clave.
El mejor hombre sobre el papel
y el gran favorito para muchos
debía ganar la primera meda-
lla para el deporte español. Esto
era la teoría, y lo que asegura-
ban la mayoria de periódicos

deportivos del pais.
Intentamos que Moreno no

recibiera la prensa del día, para
quitarle la presión de la res-
ponsabilidad. Habiamos pla-
neado un programa para tra-
bajar con él y tenerlo entreteni-
do todo el día.

Moreno tiene una fuerte
personalidad.

Por otra parte Moreno tiene
una personalidad muy bien defi-
nida ante las grandes pruebas
sabe comportarse y solo hay que
saberlo llevar.

El ser Campeón del Mundo
le obligaba a ser el último corre-
doren tomar la salida en su prue-
ba del kilómetro salida parada.
Esto tenia sus ventajas y sus incon-
venientes. Por un lado correria
consciente del tiempo necesa-
rio para ganar y por otro debe-
ría soportar la presión de dos o
tres horas de competición.

•
Hizo el
precalentalimento en el
cuarto del material.

De acuerdo con el entrena-
dor, debido al fuerte calor rei-
nante en Barcelona, habiamos
previsto que Moreno calentaria
en el cuarto del material, con el
fin de poderlo aislar de ¡agente.
Solo el mecánico, el masajista
y el psicólogo estarian con él,
tratando de evitar que se apro-
ximara cualquier persona.

En la pista los entrenadores
controlaban la competición y se
estaba pendiente de los cambios
metereológicos de última hora.

Aparentaba una gran
tranquilidad.

Yo disponia de un "walki"
con el que me comunicaba con-
tinuamente con el corredor para

dar las instrucciones, bien las
del entrenador, o bien trasmitir
las del corredor.

Moreno no paraba de hacer
rodillo, con su walkman escu-
chaba música, aparentando una
gran tranquilidad.

¿Donde está Moreno?

En la cabina
de arriba se suce-
dan las visitas de
aquellos que
habian podido
burlar el cerco de
vigilancia, que
querian desear
suerte a Moreno
antes de la prue-
ba. Su sorpresa y
asomo era ver que
pasaba el tiempo
y el corredor no
aparecia en la
pista.

La pregunta
;Donde está More-o
no? se repetia con-
tinuamente. Disi-
muladamente los
técnicos quitaba-
mos hierro al asun-
to, diciendo que
estaba haciendo
su programa.

Sin que ape-
nas nadie se diese
cuenta pasaron los
minutos y de
repente un mur-
mullo colectivo del
¡público traducia
la aparición de
Moreno en la
pista, serio y muy
bien concentrado.
Giraba con su
casco aerodiná-
mico por la peque-
ña pista central del
Velódromo, desti-
nada al calenta-

miento de los corredores.

Su concentración rozaba
la perfección.

Apenas quedaba un ciclista
para correr, cuando el clamor
del público empezaba a ser ince-
sante: "Moreno, Moreno,
Torero, Torero..."

COOPERATIVA AGRICOLA
"SAN BARTOLOME"

Es notifica als criadors d'ovelles que dilluns, dia 11 de
gener, de 10 a 13 hores, els funcionaris de la Conselleria
d'Agricultura es desplaçaran als locals de la Cooperativa
per procedir a l'actualització de la Cartilla Ramadera, a
efectes de la quota assignada a cada qual per a la
sol.licitud de primes.

Aquesta actualització només és obligatòria per a les
modificacions (tant del nom del criador com del número de
caps de bestiar) que s'hagin produït amb posterioritat a la
declaració que es formula l'any 1991.

El President, Joan Vives
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Sin prisa y bien compuesto,
Moreno se colocaba en el pues-
to de salida. Los que le cono-
ciamos eramos conscientes de
la responsabilidad del momen-
to.

Su forma de atarse los zapa-
tos era un claro sintoma de que
su concentración rozaba la per-
cepción.

El tiempo de su primer
paso por meta no era el
mejor.

De pronto un silencio inva-
dió el velódromo. Era el momen-
to de la salida. Un disparo
ponia en marcha el cronómetro
que seria el ¡uez imparcial.

Moreno debia correr de
menos a más y así lo hizó. Su
paso por la primera vuelta no
era el mejor, aun siendo el sexto
mejor tiempo era buena.

Pero nada más cruzar la línia
de meta, en la primera vuelta,
se veia que sus piernas hablan
lanzado la bicicleta, y de una
forma muy aerodinámica pro-
gresaba en su velocidad.

En la segunda vuelta ya se
ponia por delante, y el público
intensificaba sus ánimos.

Sensacional tercera vuelta,
y rugido de asombro al pasar
por línea de meta y seguir mar-
cando el mejor tiempo.

El griterío del público
daba alas al corredor.

Ya solo quedaba la última
vuelta. Parecia imposible que
Moreno fuera capaz de mante-
ner ese ritmo.

El público volcado en un gri-
terio infernal parecia darle alas
al corredor. El cronómetro se
mantenia inflexible contando
los segundos. Faltaban apenas
veinticinco metros y ya nos daba-
mos cuenta de que el triunfo no
se le podio escapar.

Tuvimos que esperar el pis-
toletazo de llegada para con-
firmar el gran momento.

Moreno consigue récord
olímpico.

El tiempo no solo era el
mejor, sino que además era un
nuevo record olímpico.

Los momentos que siguieron

a la victoria, todavia hoy son
casi indescriptibles.

Una alegria interna embar-
go los cuerpos de todos los que
hablamos trabajado para hacer
realidad este momento.

Los abrazos se sucedian y
las lágrimas en los ojos salian
de formo espontánea. Por
momentos nos pa recia que esta-
bamos soñando.

El humor del Campeón.

Moreno me habia comenta-
do que si ganaba, una vez cru-
zada la meta haria un poco de
teatro, simulando un pequeño
desfallecimiento.

Cuando sucedió ninguno de
los técnicos le prestamos aten-
ción, mientras que los servicios
sanitarios del velódromo ya
querian evacuarlo en una cami-
lla.

Al darse cuenta Moreno se
recuperó inmediatamente, sal-
tando de las manos de los sani-
tarios para refugiarse en los mil
y un abrazos de los allí presentes.

El poder escuchar el himno

español y ver, por primera vez
en una olímpiada, subir la ban-
dera a lo más alto del mástil es
una imagen que no se podrá
olvidar nunca de mi memoria.

El éxito de la empresa
nos desbordaba.

Todo lo que sucedió después
del triunfo fue una oleada de

felicitaciones, celebraciones que
si bien al principio tratamos de
cortar, aduciendo que Moreno
debia disputar otra prueba al
día siguiente, fue practicamen-
te imposible de controlar.

El éxito de la empresa nos
desbordaba. Aún así Moreno
pudo vencer al día siguiente y
clasificarse. Pero su popularidad
era tal que no podia dar un paso
sin atender a un medio de comu-
nicación o firmar un autógrafo.

Los técnicos al principio inten-
tamos centrar al corredor en su
segundo intento de medalla.
No fue posible y terminamos
desistiendo. Nuestra ambición
estaba colmada. Teniamos que

respirar el ambiente Olímpico
que Barcelona estaba viviendo,
y mucho más con el éxito del
deporte español.

Las mieles del triunfo olím-
pico es algo que Moreno no olvi-
dará nunca. Un sin fin de tele-
gramas, desde los Reyes de Espa-
ña al Presidente del Gobierno,
y un largo etc.., de llamadas de
teléfono.

Nos defendimos
bastante bien.

En el resto de competiciones
pienso que nos defendimos bas-
tante bien.

Adolfo Alperi, en persecución
individual se clasificava en sexta
posición, lo que le daba dere-
cho a un diploma olímpico.

El día más triste.

En la persecución olímpica
quedamos en la mitad (102), y
donde más se centró la desgracia
fue con el corredor mallorquín
Gabriel Aynat, que no pudo cla-
sificarse para la final de los pun-

tos, debido a una caida en su
serie. Fue sin duda el día más
triste de todos en los Juegos.

Aún recuerdo al corredor con
las lágrimas en los ojos, con la
impotencia de no haber podi-
do clasificarse, y para postre nos
tocó pasar el control médico. Fue-
ron tres horas de espera y de
tener que remontar la minada
moral de nuestro corredor, total-
mente abatido.

Por último Moreno lograba
otro diploma olímpico en la
modalidad de velocidad, lo que
ponia fin a nuestra actuación.

Lo más duro: la subida
al Santuario de Ntra.
Sra. de Montserrat.

Tal como habiamos prome-
tido solo nos quedaba subir con
bicicleta al Santuario de Nues-
tra Señora de Montserrat, a
todo el equipo de técnicos.

Con mucho esfuerzo y bas-
tantes ayudas, todos los técni-
cos del equipo, junto con los
corredores, -menos Moreno que
subió en coche en plan de Direc-
tor Deportivo, dandonos gritos
de ánimo-, cumplimos nuestra
promesa.

Fuimos recibidos por el Padre
Superior, el cual personalmen-
te nos acompañó hasta la Vir-
gen, y después de ofrecer el ramo
de flores que Moreno habia
ganado, y dar las gracias, pudi-
mos oir el himno celestial de los
niños cantores que, al igual que
los angeles, ponian fin a nues-
tro trabajo de cuatro años.

Han pasado algunos meses
y todavia no soy consciente de
todos los momentos vividos,
pero se que con el paso del tiem-
po este ORO de Barcelona satis-
facerá todos los desvelos de mi
trabajo por el deporte.

Esta vez hemos ganado, y
esto colma los buenos y los malos
(que también los hay) momen-
tos vividos.

Barcelona i Cobi, amigos
para siempre.

Sin duda los componentes
del Equipo Español de Ciclis-
mo no olvidaremos Barcelona-
92, y Cobi quedará para noso-
tros como un amigo para siem-
pre.

PETITS ANUNCIS

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

63.28.73 i 63.10.67.
COMPR AM

MOBLES i qualsevol
altra cosa rústica o anti-
ga. Pagam al comptat.
Antiguitats Antoni de sa
Coma (Jeroni Bisbal).
Carrer del Vicari Pastor,
8. Telf. 63.08.65 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., prime-
ra línea, es ven o es cam-
via. Telf. 63 02 98.

ES VEN ordinador
PC1 Olivetti 64 K amb
disc dur de 30 MB i moni-
tor monocrom en bones
condicions, preu inte-
ressant. Telf. 63 24 1 1 .

COMPRO olivar con

cacera y porche. Acce-
so fácil. Pago al conta-
do. Telf. 71 25 24.

SE VEN olivar
37.000 m2. a Is
Marroigs, amb porxo i
caceres. Preu a conve-
nir. Tel. 63 42 71. Cap-
vespres.

SE VEN casa de
pedra mallorquina a
l'Horta, amb ¡ardí i
garatge. Telf. 63 00 44.

GRAN OCASION!

Magnífico apartamento
de superlujo: dos dor-
mitorios, dos baños com-
pletos. Directamente
sobre el mar. A estrenar.
Y listo AHORA!! Telf. 63
28 51.

VENC Seat Marbe-
lla PM-AZ impecable.
325.000 ptes. Telf. 63
15 98.

VENC aparell de
radio antic, en forma de
capelleta, en perfecte

estat de conservació.
Preu: 100.000 ptes.
Exposat a can Toni de
sa Coma. Correr de la
Rosa.

SE ALQUILA casa
grande con jardín, 5
habitaciones, comedor,
sala, aparcamiento pro-
pio y cocina. Informes:
calle Santa Teresa. Telf.
63 04 98.



Aquest cap de
setmana, 1
Jornades de
Cultura Popular
a les Balears

Redacció

L'Ajuntament de Muro
i la Universitat de les Illes
Balears, amb la col.labo-
ració de diverses entitats
i institucions de les Illes,
entre les quals s'hi troba
el grup Aires Sollerics,
convoquen les Primeres
Jornades de Cultura
Popular a les Balears,
que es celebraran a Muro
demà i passat demà, dies
9 i 10 de gener. Amb
aquesta iniciativa es pre-
tén posar en marxa tot un
pila per potenciar i coor-
dinar la recerca i la divul-
gació de la cultura popu-
lar i tradicional de les
Balears i, en definitiva,
assegurar-ne la super-
vivencia.

Aquesta primera edició
tractarà singularment dels
bolis, les músiques i les
indumentàries tradicionals
de les Illes. Tal vegada són
aquests, a hores d'ara, els
elements més negligits i
oblidats en l'estudi de la
nostra cultura popular.

Patrimoni cultural
Aquestes jornades, en

definitiva, volen contribuir
de manera decidida a
recuperar, conèixer i divul-
gar el patrimoni cultural de
Íes Balears.

Les Jornades es cele-
braran al Teatre Municipal
de Muro i estan estructu-
rades en tres ponències:

La primera sobre "Musi-
cologia popular a les Illes",
de fa qual és ponent
Xavier Carbonell, ben
conegut en els ambients
musicals de la nostra Vall.

La segona tractarà de
"Danses iba/ is populars",
sota la direccio de Joan
Marí, Josep Costa i el
solleric Guillem Bernat.

La tercera es referirá a
"Indumentària del segle
XVIII", a càrrec de Bar-
tomeu Mulet, prevere
sineuer també força cone-
gut a Saler per les seves
conferencies plenes de
bonhomia i bon humor.

911DEDx	 HOTEL
LA RESIDENCIA

PRECISA

RECEPCIONISTA
CONSERJE DE NOCHE

IMPRESCINDIBLE: INGLES;
CONOCIMIENTOS DE ALEMAN

TEMPORADA BAJA: 2 DIAS POR SEMANA
TEMPORADA ALTA: JORNADA
COMPLETA

ABIERTO TODO EL AÑO, TELF. 63 90 11
DEIA

Veu de Sóller
PUNTS DE VENDA

Sóller: Estanc de Plaça. Can Godo. Can Pere. Con Calatayud. Calabruix.
Can Miguel Llauner. Botiga Sa Creu. Botiga Ca na Marqués.

L'Hartó: Comestibles Vidal. Port: Quiosc Lorent. Papeleria Chachi. Dos
Amores. Fornalutx: Can Corona. Debla: Es Forn. Palma: Quiosc del Born.
Estanc Plaça Fleming.
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En Sebastià Socies ha estat
"s'electricista" de les Cases de

la Vila per més de 23 anys.

Es jubila en
Sebastiá,
l'electricista

Redacció

El passat dia 4 de gener es
celebró a les Cases de la Vila
l'acte oficial d'acomiadament de
Sebastià Socias Bauza, ofi-
cial primer de la Brigada muni-
cipal d'Obres. Des de la seva
professió d'electricista, Sebas-
tià ha tengut al seu cárrrec el
manteniment de l'enllumenat
públici dels motors elèctrics de
l'Ajuntament des de Vány 1969.

Una placa

Lacte es celebró a les dues
del migdia i consistí en el lliu-
rament d'una placa commemo-
rativa i un aperitiu, en presèn-
cia dels companys de treball i
d'alguns responsables polítics
presidits per la batlessa.

Rebi la nostra enhorabona
per la nova situació laboral, i
que la pugui disfrutar molts
d'anys.

Amb la col.laboració d'Aires Sollerics

Grup Esplai de Sóller 

Sorteig de la "Gran
Senalla Nadal"

	Vos volem informar de que
	

Enhorabona i que la disfru-
	la senalla ja ha sigut retirada

	
teu en salut.

pel guanyador. El número agra-
	ciat fou el 3625. Com que en

	
Només ens quedar agrair a

	

Rafel havia apuntat a quin al.lot
	

tothom que ha participat en el

	

s'havia donat cada bloc, de	 sorteig, i a les botigues que cedi-
	seguida sabérem que n'Amèlia 	ren les mercaderies, la seva

	

era la que repartia sort. Així, i
	

col.laboració. Menció especial
fent memòria, recordó que aquell es mereix en Joan Vidaña que

	

número l'havia venut el seu
	

ha tengut la paciéncia de guar-
	padrí de fonts, i en mitja hore-

	
dar la senalla unes setmanetes

	

ta ja tengué el premi a les mans.	 a la seva tenda.

Fornalutx

Antònia Busquets Ber-
nat, de 31 anys, fou elegida
per ocupar el càrrec de biblio-
tecaria de la bilioteca munici-
pal de Fornalutx en el trans-
curs del ple ordinari celebrat a
principis de novembre i després

Ilem Puig Mascaró, que ha
estat bibliotecari durant quatre
anys i també professor de les
classes de català per adults a
Fornalutx i a Sóller.

Lligams familiars

Es dóna la circunstáncia
que dos dels quatre membres
de la comissió de cultura que
evaluó les proves de selecció,
ambdós de la majoria gover-
nant PP -UM, no pogueren estar
presents a la reunió, a causa
dels lligams familiars que els
uneix amb les aspirants. Per
aquesta raó només hi foren pre-
sents els dos de l'oposició: un
del PSOE i un del CDS.

de superar satisfactòriament
les proves de selecció. Antònia
Busquets, que ja havia ocupat
temps enrere aquest treball
durant dos anys, ha estat con-
tractada a temps parcial per un
període de dotze mesos pro-
rrogables.

Antònia substitueix a Gui-

L'oposició municipal
elegeix bibliotecari




