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El secretad retira la
querella contra Aína Colom

Redacció

"Certes persones apropades a la
família de n'Aina Colom m'han fet
reflexionar i he pres la decissió de
retirarlo denúncia contra ella". Amb
aquestes paraules,
Manuel Pérez
Ramos confirmava a
Veu de Sóller la notícia
de la renúncia a la que-
rella, que es va forma-
litzar davant el tribunal
aquest mateix dime-
cres.

Matitzant les decla-
racions, Pérez Ramos
afirmava que "les bre-
gues dins un poble no
són bones: ens hem
d'acostar els uns als
altres i deixar de banda
l'estat de pressió que
duim. Aquesta vol esser
una demostració de tor-
nar bé per mal. La cari-
catura que em feren al
betlem de Nadal m'ha
fet abrir els ulls, juntament amb les con-
verses mantingudes amb la família de
n'Aina Colom".

El judici
El judici contra Aina Colom estava

previst que es celebrás el proper
dimarts, (dia 19, a l'Audiéncia Provin -

cial de Ciutat, per pressumptes injúries
contra el secretari de l'ajuntament.

En aquest judici, l'acusació parti-
cular sol.licitava la pena de sis mesos
de presó menor, una indempnització
d'un milió de pessetes per a l'injuriat,

una multa de 300.000
pessetes i les costes del

El ministeri fiscal, per
la seva banda, consi-
derava que no hi havia
delicte sol.licitava la
lliure absolució de l'acu-
sada.

Així mateix, Pérez
Ramos ha manifestat
que els doblers de la
indempnització, en el
cas d'haver-n'hi, els hau-
ria destinat a una insti-
tució benéfica.

Carta al Director
Com se recordará,

la denúncia contra Aina
Colom, ex-regidora de
l'ajuntament de Sóller,

fou presentada per Pérez Ramos arran
d'una carta al director publicada
al nostre setmanari, a l'edició de dia
8 de setembre que, sota el títol "Qué
respeto tiene el secretario?", es feien
una sèrie de preguntes al voltant de
l'actuació del Secretari de la corpora-
ció municipal.

Ama Colom, que conegué la
noticia o través de Veu de

Sóller, manifestó que, en certa
manera, li hagues agradat

arribar fins al final, encara que
hagués de pagar una petita

indempnització.
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Els focs de
sant Antoni

prometen estar
molt animats

Policia i Brigada
cobren les

quantitats que
seis devia

A Alcúdia es
recapten

600.000 ptes.
per als bosnians

de Sóller

El judici contra Joan-Antoni Esta-
des de Montcaire per pressumptes ofen-
ses a l'honor, a resultes d'una denúncia
formulada per una al.lota de Fornalutx, es
celebrará a Ciutat el proper dijous, dia 21
de gener.

La denúncia ten9ué el seu origen a un
article aparegut a I especial Bon Dia que
el diari Baleares publicá el 26 de juliol
1992, sota el títol "No Margalida de triat".

Converses
Segons ha pogut saber Veu de Sóller,

durant els darrers dies s'han intensificat les
gestions per tal d'aconseguir que la denún-
cia sigui retirada abans del ,dia del judi-
ci.

En aquest sentit, Joan Estades ens ha
manifestat que l'article era "una mera recre-
ació literària sense cap ànim d'ofendre ningú

òbviament, era 'alié a l'autèntica persa-
nalitat d'aquest al. Iota" i, en definitiva, que
si ha causat qualque perjudici "ha estat
de forma totalment involuntària".

Estades de Montcaire puntualitzà, sobre-
tot, que "la persona que m'ha denunciat
mai m'ha donat peu perquè interferís dins
la seva vida privada ni sentimental, la qual
cosa tampoc pens haver comes".

Tribunals 

Dijous es
celebra el

judici contra
Joan Estades
de Montcaire

Pere Coll Escolar guanyà el Diccionari Enciclopèdic

Redacció

Futbol:
Els juvenils,

imparables !!
El director de Veu de Sóller i el delegat de Sa Nostra entregaren el premi a

Pere Coll.

Redacció

Dissabte a migdia tengué lloc, davant
el notari de Sóller José Mariano
Moyna, el sorteig del Diccionari
Enciclopèdic Esposa que el nostre
setmanari, juntament amb la Caixa de
Balears "Sa Nostra" ha rifat entre els
lectors.

Una vegada oberta la caixa, el nostre
col.laborador Lluc Crespí, d'un any
i mig, extregué una papereta d'entre
les 604 que havien arribat a la nostra
redacció, algunes d'elles procedents
de l'estranger.

El guanyador result6 ser el jove Pere
Con Escolar, domiciliat al correr de
sant Jaume que, el dilluns següent,
rebé el regal de mans del nostre
director Jaume Casasnovas i del
delegat local de Sa Nostra,
Bartomeu Mora



Molta Palla i Poc Bessó
Es Pagés.

SEMBLA MENTIDA:
* Que alguns es pensen ser el pern del món.

* l'alegria que tingueren els proveidors dels funcionaris
quan varen haver cobrat.

* Que els americans vagin tornant pobres. A les darre-
res 30 pel.lícules que he vist, sempre maten al mateix viet-
namita.

* Que l'home casat sigui lo més boig del món, cada dia
es colga amb el seu enimig. * Que ¡a podem preparar un
bon homenatge al sercretari Pérez Ramos, d'ell diuen que es
va pagar el seu despatx.

* Que ha tornat ben espléndit.

* Que volem casar la nostra cussa i no li trobam mascle.

* Que pel mig ni ha qualque un, que no es un ca però si
essembla, que la prendria ben aviat.

* Que a més de dos sols els falta Iladrar.

* Que he dit lladrar, no Ilepar...

* Que fa estona que no pan l d'en Toribio però encara el
record molt. Besades estimat meu i que visquis molts d'anys
i que no siguin de picor.

* Que la tertúlia creix i de cada dia criden més.

* Que passat demà sigui sant Antoni. Molts d'anys Toni
Miguel i els altres que son bons amics del Pagés.

* Que hi han dos tipus d'imbècils: el imbècils que ho son
i ¡a está bé, i el imbècils fosforescents que són aquells que
malgrat faci fosca quan els veus venir dius: "Aquest és imbé-
cil". * Que la gent diu que no saben quí és el sargent Quet-
glas. * Que els que ho saben diuen que no recorden la seva
cara. L'acusen de no veure'l mai pel mig.

* Que ¡o un dia II vaig veure i a més, anava vestit de Poli-
cia. Eureka!!!

* Que ara els negres es facin boxejadors per poder

pegar als blancs legalment.

Francesc Liudó recull articles periodístics del
Sóller de principis de segle de Miquel Ferró.

Definitivament, el meu nebot
Miguel no hi té res dins la cer-
vellera!

Me contava que, l'altre dia
de pagès, un amic seu el con-
vidó a caçar tords de posta.
A mitjan capvespre, ja el me
tens a l'aguait a una cacera
del bosquet de damunt son Llem-
paies, ben fornit de caçado-
ra, cartutxera, calçons de pana
i botes de muntanya.

De tot d'una, va aguantar.

Però com que enguany hi ha
menys tords que mariners a la
Base, ben aviat s'avorrí i
cornençà a fer punteria a un
pot.

Al cap de poc temps, bes-
Ilumá una parella que s'cos-
tova passejantpel comí, xano-
xano. "Ah! - va pensar - Una
oportunitat única per fer de
'rombo'!". 1, sense pensar-s'ho
dues vegades, comença a dis-
parar ben aprop de la pare-

Ila, amb la intenció d'assustar-
la: pam! pam! I els perdigons:
xiul xiu! xiu...!

Ja me tens la parella que
mira per tot, crida, flastome-
ja, no li respon ningú, i estreny
de passes. Cap a la vila falta
gent! I el meu nebot, bones ria-
lles amagat dins la cacera!

"Collonot, més que collo-
not! - Ii vaig dir quan m'ho con-
tova - ! no te'n donares comp-
te que la parella érem ¡o i el
teu oncle??!!"

Elisenda de Brusca

Un escopeter

Antología

.ASASComigin,i 0V. S
FRICORIFICOS•e.s.

Comunica a sus clientes y público en general el
traslado de su taller a la calle Cetre n'2 11 con el

nQ de teléfono 63 42 44 a partir del mes de enero.
Carrer de Sa Mar, 153 - 07100 SOLLER. Teléfono 63 07 71
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Llibres d'aquí 

Sóller, una vilo que té molt per perdre
El professor solleric

Francesc Lladó de
Can Topa acaba de
veure publicat un tre-
ball seu sobre l'escrip-
tor Miguel Ferró. El
llibre, "El doctor
Zero i jo" recull arti-
cles periodístics del Set-
manari Sóller des de
l'any 1910 fins el
1914.

El volum pot ser molt
reflexiu, sucós i entre-
tengut per un solleric
perqué en els escrits de
Miguel Ferré surt una
defensa decidida de la
nostra Ilengua i el pai-
satge de la Vall. Es un
cant als torrents desta-
pats, a les teules pin-
tades, als horts de
tarongers... i en Miguel
Ferró, amb el seudónim
d'Alanís de la
Lluna, ho fa dialo-
gant amb ell •nateix,
creant-se un antago-
nista: el doctor Zero.

Però, el mèrit del llibres está
en el recull que fa Francesc Lladó
i la introducció que dedica a
presentar l'autor i l'època solle-
rica de principis de segle. Aquí
"en Xisco Topa" ens transpor-
ta i ens crida a la defensa del
nostre patrimoni.

seus jardins als fans de
les cases, amb els sues
casats antics de pedra
negrenca (i qualcún,
ai! de modern), amb
el torrent d'aigua verda
i bullidora, qui l'atra-
vessa saltant per sota
els ponts com un riue-
tó dels Alps o del Piri-
neus: nota fresca i ale-
gre, d'un pintoresc
quasi exòtic, que
només se pot veure a
Sóller... és una vila qui
té molt a perdre"
(Miguel Ferré).

"Sóller, en aquests
moments, és una peti-
ta ciutat burgesa que
té algunes fàbriques de
teixits, una de gas i
d'electricitat, un banc
propi, un setmamari
des de fa vint-i-cin anys
alguns altres setma-
naris que aniran sor-
tint al llarg d'aquests

anys, un vaixell que la uneix
amb Palma, Barcelona i Cette
i a través del qual es realitza
un intens comerç i intercanvi
de persones i mercaderies. Els
1912 s'inaugura un tren..."
(Francesc Lladó).

J. Albertí

Dos paràgrafs:

"Quin dolor si el Progrés
arribava a destrossar la feso-
mia a la nostra vila més bella!
No sols la més bella sinó única
entre totes les de Mallorca pel
carácter particular de la seva
bellesa. Sóller, amb les seves
hartes de tarongers, amb els

Ca Nostra
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Reflexió cara al futur
Al llarg de les darreres setmanes s'han produït una sèrie de reac-

cions i de manifestacions que tenen molt que veure amb el futur de
la nostra ciutat a mig termini, i que val la pena de comentar.

D'una banda, la companyia concessionària del túnel de Sóller
anuncia per televisió que les obres de perforació estaran acabades
abans de dos mesos, i que s'hi podrá passar a partir del mes de
setembre. Tot i que aquests terminis són difícils de cumplir, a aques-
tes altures está dar que l'obertura del túnel és un fet incontestable.

D'altra banda, en unes manifestacions a la premsa, el cap del
Servei de Carreteres de la conselleria d'Obres Públiques es desIli-
ga dels compromisos adquirits amb els Ajuntaments i anuncia que
la reforma de la carretera Sóller-Deià es fará d'acord amb el pro-
jecte primitiu.

En tercer lloc, des de la Demarcació de Costes s'assegura que es
farol: el recreixement de platges en dos anys, però es deixa una
porta oberta a la construcció del port esportiu dins la badia al no
contemplar, de moment, la peatonització de la zona central.

En quart lloc, la companyia Trasmediterránia presenta un pro-
jecte per a la instauració d'una línia marítima Sóller-Barcelona,
que podria tenir la terminal dins les dependències de l'Estació Naval.
El Ministeri de Defensa, per la seva banda, deixa entreveure les
preferències per aquesta solució, abans de no veure un port espor-

tiu dins els seus dominis.
Finalment, segueix endavant el projecte d'aprofitament de les

aigües de la font de sa Costera que, malgrat l'ajornament del pro-
jecte per manca de pressupost, sembla segur que les obres
començaran abans d'acabar el segle.

Tot plegat, aquests projectes configuren un model de desenvo-
lupament econòmic singular que, si arriba a executar-se, incidirá
poderosament en el futur de la nostra ciutat: una ciutat totalment
abocada al sector terciari i una economia prioritáriament dirigida
a proporcionar serveis a la capital: bones i ràpides carreteres, port
esportiu, enllaç marítim i abastiment d'aigua per a les zones turís-
tiques dels voltants de Palma.

Aquest sembla esser el paper que atorga a Sóller l'ordenació
macroeconómica del nostre país, que está planificada - no ho obli-
dem des del Govern Balear i des de l'Estat central. En la majoria
dels casos, la voluntat dels ciutadans será sacrificada en favor dels
interessos autonòmics o estatals i l'Ajuntament no haurà interven-
gut ni podrá tampoc intervenir en la planificació económica global.

A partir d'aquí, caldria fer una profunda reflexió individual i
col.lectiva sobre com incidiran aquests projectes en l'economia local
i als voltants de les naves perspectives, bones o dolentes, que s'obren
a la nostra ciutat. Seria desitjable també que d'aquesta reflexió en
sortissin les iniciatives polítiques i econòmiques necessàries per avançar-
se al futur, per tal que Sóller sigui capaç de superar la  decadència
en qué es traba i de la forma menys traumática possible.
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La nostra Veu

Cursa per la pau
i la Natura
Col.lectiu Organitzador 

Hem gaudit d'unes festes
que gairebé tots hem pogut cele-
brar. No pos així poden dir-
ho en molts d'indrets d'aques-
ta Terra, on la guerra, els actes
de crueltat genocida, la fam,
la violència racial i tot un seguit
de violacions dels més ele-
mentals drets humans en tenen
lloc.

Un bon mirall on hi queda
reflexada aquesta imatge és
la situació en que a l'hora es
troba el Medi Natural dins del
qual es desenvolupa la nostra
vida: desaparació d'espècies
animals, vegetals d'espais natu-
rals, contaminació de les aigües,
de l'aire...

Tot just podri dir-se que els
fets esmentats tenen un subs-
trat comú:

no ésser conscients i per
tant respectuosos de la

vida que ens ha sigut
donada i que ens envol-
ta.

Si més no, en aquesta cursa
d' obstacles vers aquesta Itaca
on la Pau sigui patrimoni de
tots, camí s'ha fet. Fites impar-
tants es van aconseguint poc
a poc, i la solidaritat i el com-
promís personal i social va en
augment, pera encara hi manca
molt per fer.

Una de les actituts que
s'oposen, cada vegada més
sovint, són les que ens fan con-
sumir pel mateix plaer de fer-
ho, i no tant per necessitat. La
nostra crisi més que de
doblers és de valors ètics
i humans.

Es per això que vos convi-
dam a tots a participar en la
CURSA NO COMPETITIVA
que perla Pau i la Natura ti ndrá
lloc el proper diumenge dia 31
de Gener, a les 10,30 hores.

Un poc de història de Sant
Antoni, festa popular

a la part Forana. Des de fa molts	 Els di monis en fan de les seves
anys els pagesos invoquen el sant	 i la gent corr i se diverteix.
perquè protegesqui els seus ani-
mals. L'expressió d'aquesta devo-	 Sant Antoni, una festa on es
ció se concentra en els benei-	 mesclen lo popular, lo religiós,
des, encara que darrerament no	 lo tradicional i lo modern.
se vegin tan corregudes d'ani-
mals com antigament.	 Sant Antoni és, sens dubte,

el sant més cantat:

Sant Antoni gloriós,
de Viana anomenat,
siau el nostre advocat,
de tot perill duardau-nos.

Sou un sant molt poderós
que en el món ens assistiu
i en el cel intercediu.
Per a nosaltres, benefector,
devem sempre alabar-vos.
De gust i de bona gana,
Sant Antoni de Viana,
de tot perill guardau-nos.

Sant Antoni que ens diu
que li donen un dobler;
si li donam de gener
els mos tornará en s'estiu.

Joan Seguí

Sant Antoni, el pare de mon-
jos, nasqué a Egipte devers l'any
250. Quan moriren els seus
pares, repartí els seus bens als
pobres i es retiró al desert, on
dugué una vida lliurada a la
penitència. altres, seguint el seu
exemple, es retiraren amb ell.
Treballa pel bé de l'església, recol-
zant la fe de molts durant la pre-
secució de Diocleciá i ajudant a
Sant Atansi contra els arrrians.
Morí l'any 356.

A Ciutat, pocs anys després
de la Conquesta per l'alt Rei En
Jaume, ja s'establí la seva festa
a Sant Antoniet, carrer de Sant
Miguel, on hi havia un hospital,
el de Sant Antoni Abad, dedi-
cat als pobres malalts de "Foc
de Sant Antoni".

Potser una de les festes més
tradicionalss i més arrelades
dins el poble mallorquí, al manco

De totes formes, segueix cele-
brant-se aquesta festa amb ale-
gria, bulla i gran participació
popular. Entre els pobles que
podrien destacar per lo renom-
brada que és la festa.cle Sant
Antoni estan Sa Pobla, Arta, Muro
i Manacor. Es festa oficial. Molts
altres pobles fan com Sóller, els
seus foguerons. A la vigília se
celebren ses completes, a alguns
Ilocs acomodades als temps
d'avui i a l'endemà el dia de la
festa, hi ha les beneides i la missa
solemne.

Els foguerons de la nit solen
estar molt animals i al seu vol-
tant se canta, se baila i se menja.         

Den-1C' dissabte comencen:

LES GRANS REBAIXES
DE CA'N TONI REIA

Tot rebaixat amb descomptes
des de un 10% a un 50%

C/ Lluna, 27- Tel. 63 04 24 

••«v*ctolutfidl-   

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

OBERT
els dissabtes

de 9,00 a 13,00       



Primeres
Jornades de
Cultura Popular
a les Balears

Joan Caries Simó

El passat cap de set-
mana es varen celebrar a
Muro les Primeres Jor-
nades de Cultura
popular a les Balears,
convocades per l' Ajunta-
ment d'aquella localitat i
la Universitat de les Illes
Balears i organitzades pels
grups Aires Sollerics,
Revetlla d'Algebelí de
Muro i l'Escala de Ball
de Bunyola. La partici-
pació en aquestes ¡orna-
des ha estat molt nombro-
sa, més de 400 persones
i entre elles més de 20 solle-
rics hi han participat. Les
jornades han consistit en
el desenvolupament de tres
ponències sobre musico-
logia, ball popular i indu-
mentària tradicional pro-
nunciades per Xavier
carbonell, el solleric Gui-
Ilem Bernat, Joan Marí
Tur, Josep Costa i Mos-
sén Bartomeu Mulet.
Aquestes ponències han
estat completades per una
vintena de comunicacions
i per una taula rodona en
cadascuna d'elles. Als
actes d'obertura i cloenda
hi han assistit les màximes
autoritats de la nostra
Comunitat i representants
de la Universitat de les Illes
Balears. Tots, autoritats i
assistents, han considerat
aquestes primeres jornades
com un èxit fruit d'una
bona organització i d'una
abundant participació.

Petició de continuitat

Tot i que les conclusions
seran publicades junta-
ment a les ponències i
comunicacions per part de
la Universitat de les Illes
Balears, a l'acte de cloenda
ja es varen avançar algu-
nes d'elles, entre les quals
destacam la petició de
continuitat d'aquestes jor-
nades que possiblement
es celebraran en la seva
segona edició a Menorca;
també es va demanar el

recolzament institucional i
empresarial per afavorir la
puresa dels espectacles de
cultura popular a les nos-
tres Illes, així com la cre-
ació d'un Museu d'indu-
mentória i un fons docu-
mental de publicacions,
enregistraments i audiovi-
suals per tal de facilitar la
tasca investigadora de
grups que, com Aires Solle-
rics, porten ja investigant
molt de temps i s'han tro-
bat en dificultats a l'hora
de reunir el material indis-
pensable pera dura terme
treballs d'investigació com
el que ha realitzat al vol-
tant de la indumentaria
mallorquina del s.XVIII i que
ha recorregut bona part de
la nostra illa.

Ponència de Guillem
Bernat

Pel que fa a la ponen-
cia pronunciada per Gui-
llem Bernat, director d'Aires
Sollerics i President de la
Federació de Música ¡ball
Mallorquí, va ser ben aco-
llida pels participants,
sobre tot pel que fa a la
defensa de la puresa a
l'hora de presentar un
espectacle, sense llevar
que es puguin fer mani-
festacions de tipus popu-
lar on unifiquem les formes
de la dansa tradicional.
Surt així al pas de la nova
tendencia de ball que eli-
mina les diferenciacions
entre els balls i les zones
on es ballaven.

En definitiva tot un èxit
per a la nostra cultura
popular que, mitjançant el
diàleg ¡('estudi, es veu enri-
auida i elevada al grau
d'objecte d'estudi per part,
ara també de la Universi-
tat. Confiam en la conti-
nuitat d'aquestes jornades
per tal d'aconseguir que
la cultura popular sigui
una manifestació viva i
culta de la forma de ser
del nostre poble.

Cultura
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Església 

La situació
religiosa als Kilos
de l'Est, a det

Redacció

Es pot creure i pensar que on s'hi troben
creients en Jesucrist que pateixen necessitats
de tot ordre, s'hi troba també l'Església Neces-
sitada. Aquesta Església viu i pateix a molts
indrets del nostre món.

Per tal de donar a conèixer aquesta orga-
nització, el delegat a Catalunya i Balears, Pau
Cazeneuve, sera entre nosaltres a les Euca-
risties dels dies 16 i 17 de gener. Siguem gene-
rosos ajudant amb la pregària i económica-
ment als nostres germans necessitats.

Aprofitant la seva estada a la Vall, Pau• Caze-
neuve, d'origen francés, arrelat a Catalunya i
que prest será ordenat Diaca Permanent,
donará una conferencia sobre el tema "La situa-
ció religiosa als països de l'Est". Aquesta xerra-
da sera denla, dissabte, dia 16, a les cinc del
capvespre, a la Rectoria.

Avis eclesial

Coincidint la festa de sant Antoni en
diumenge, a la missa de les 12 h., a sant Bar-
tomeu, se li retrà homenatge popular i religiós.

A Biniaraix, a les 10,30 h., després de la
missa, hihaurà les beneïdes d'animals.

El número guanyador del
sorteig de llenceria, realit-
zat el dia 5 de gener fou el:
160, el premi consistia en
75.000 pts en genere i fou
guanyat per Carmen Mar-
tín.

La guanyadora del
premi, Carmen
Martí, amb la
propietaria de la
tenda.

Tercera Edat

Conferència i festa
de sant Antoni

Joan Seguí 

En les activitats d'aquestes festes Nadalenques
passades, ha estat molt visitat el "Betlem" ins-
tal.lat a la Primera sala del local de majors; ha
estat molt alabat, senzill pera emotiu, es podien
veure les muntanyes de Sóller: Puig Major, L'Ofre
i es Cornadors. Varen posar tot el seu afecte en
fer- lo el jove Mateu Valls i dos amics seus.

Tots els dies hi ha hagut els jocs de distrac-
ció, com el Bingo i les tertúlies que estan molt ani-
mades amb servei de Bar.

Xerrada
Dia 21 a les 5h del capvespre hi haurà una

interessantíssima xerrada del nostre particular amic
Joan Estades Enseñat, el tema és: "Carrers
antics de Sóller" i "Emigrants joves a América".

Calendari d'activitats
Tenim un petit calendari de Festes-balls de 5

a 7'30 del capvespre:
16 de gener (Sant Antoni)
31 de gener (darrer diumenge de gener)
14 de febrer
18 de febrer (dijous Llarder amb Fresas)
23 defebrer (darrer dia de Carnaval)
Sempre amb la bona música antiga i moder-

na de Joan G de Garcia "En Rafel"

Sorteig
de
Ilenceria

Melissa

/	 \
DO M E NICO

TRATTORIA
Vos oferim una gran varietat en "PIZZES" i al mateix

temps vos comunicam que tenim obert tots els dies.
Reserves

"Pizzes" per endur-se'n i PLATS CUINATS

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



Dues avaries a la
xarxa d'aigua potable

Redacció 	mentde gran partde la pobla-
ció, però malta gent no se

	

A principis d'aquesta set- 	n'adonà perqué tenia plens

	

mana s'han prodditdues ovo- 	 eis dipòsits.
ries totalment fortuïtes a la
xarxa de subministrament Canonada
d'aigua potable a domicili,

	

que han afectatdesigualment 	 L'altra avaria tengué lloc
al servici.	 el dimarts, quan l'excavado-

	La primera es produí	 ra que obri la canalització on

	

dilluns, a causa de la ruptu-	 s'ha d'instal.lar el col.lector
	ro d'una retenció del motor	 d'aigües residuals de Forna-
	impulsor situat a la sortida del	 lutx rompé la canonada gene-
	dipòsit  regulador del correr	 rol a l'altura de ses Set

Pau Noguera. L'avaria fou Cases. A conseqüència de
detectada immediatament i la ruptura, tota aquella barrio-
reparado en menys de dues da quedà sense aigua pota-
hores. Afectó el subministra- ble durant moltes hores.

AYUNTAMIENTO ut tUKNALUIA
tliALEARES

L'Ajuntament de Fornalutx convida als ciu-
tadans de la comarca i especialment als
fornalutxencs a les festes que es celebra-
ran en honor de sant Antoni:
* Dissabte, dia 16, a partir de les nou del
vespre, fogueró i torrada acompanyat de
música-disco.
* Diumenge, dia 17, a les onze del matí,
beneïda d'animals a Pina i parada-exhibi-
ció de bestiar a l'aparcament municipal.

El ti nent-batle

Al Museu de Ciències Naturals

Conferència del Dr.
Gustavo Politis sobre els
"Nukak" de la Amazonia

Redacció

El passat dissabte dia 2
de gener tingué lloc al "Museu
Balear de Ciències Naturals"
una interessant conferencia
a càrrec de l'antropòleg
argentí Gustavo Politis de
la Universidad de la Plata. El
Dr. Politis está espezialitzat
en l'estudi dels amerindis de
la Amazonia, i fa molt poc
temps, done' a coneixer a la
comunitat científica, una tribu
nómada molt primitiva -els
nukak-, encara completa ment
desconeguda pels antropó-

legs. Aquest fou el tema prin-
cipal de la conferencia, que
despertó un gran interés entre
els nombrosos assitents.

La presencia del Dr. Poli-
tis al Museu per donar aques-
ta conferencia, fou possible
grócies a l'oferiment del Dr.
Josep A. Alcover de l'Ins-
titut d'Estudis Avançats de les
Balears, anfitrió de l'antropò-
leg durant les darreres festes
de Nadal.

Curset de
bioespeleologia

Per ultra costat, el Museu

ha organitzat pel present mes
de gener un curset de bio-
espeleologia, que s'impar-
tirà durant els dies 23 i 30
de gener. L'equip docent
estará format per Angel Ginés
(director del Museu) i per
Jaume Damians, Guillem
Pons, DamiáJaume Iluc Gar-
cia, que tractarán respecti-
vament sobre el medi caver-
nícola, les tècniques de pros-
pecció faunística al món de
les cavitats subterrànies, la
fauna cavernícola terrestre i
la fauna cavernícola aquàti-
ca.

Ensenyament 

Tres nins bosnians
s'incorporen a l'Institut de BUP
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Infraestructures

Es reforça un marge de
l'abocador de sa Figuera

P.P. 	riorment prolongat, a fi de dei-
xar el solar tancat.

Des de la setmana anterior,
els treballadors de l'empresa
EMDECO, S.A. han iniciat les
obres de reforçament del
marge de contenció de la
carretera de sa Figuera, en
la seva confrontació amb l'abo-
cador municipal.

Les obres consistiran en la
construcció d'un marge de for-
migó d'uns 60 centímetres
d'amplària i 27 metres de llargà-
ria, total llarg del solar

.

 de l'abo-
cador. El marge quedará en con-
dicions de poder esser poste-

Projecte més ample
Aquestes obres s'emmarquen

en un projecte més ampli. Al llarg
dels dos darrers mesos, aques-
ta empresa ha reconstruït i
reforçat el marge de la carre-
tera de sa Figuera, des de
la seva confluencia amb la carre-
tera del Puig Major fins al Coll
den Marqués.

Les obres s'estan realitzant
per compte del Consell Insular
de Mallorca i es creu que con-
tinuaran a la vessant del port.

El marge es reforça en una longitud de 27 metres.

Serveis

G.M.

Setze dels vint nins del grup de refugiats
bosnians que des de fa un temps resideixen a
Sóller s'han incorporat després de les vacan-
ces de Nadal als cursos escolars que corres-
ponen a la seva edat i als seus coneixements.

Les dues al.lotes majors, ¡a en edat de cur-
sar ensenyament superior, no han trobat enca-
ra un centre adequat a les seves necessitats, i
els dos nins menors de dos anys són enviats
diàriament a la guardaria.

Bosnians a l'Institut

Tres deis al.lots bosnians han estat escola-
ritzats a l'Institut de BUP Guillem Colom
Casasnovas. Es tracta d'Ognjen Patocnik
que cursa tercer i de Goran Abdurahma-

novic i Ognjen Gajic que han estat integrats
al segon curs, segons correspon a les seves
edats.

Els infants menors també han estat repartits
per les diferents aules del Col.legi Públic Es
Puig i ara estudien amb al.lots de la seva matei-
xa edat.

L'objectiu principal de l'escolarització dels
nins bosnians és l'aprenentatge del català i
l'espanyol, a part d'evitar l'interrupció defini-
tiva del seu procés didàctic. No s'avaluaran a
nivell oficial els coneixements adquirits durant
aquest període.

Fins al moment la marxa del grup d'infants
als centres és bona, si bé existeixen problemes
normals de manca d'aprenentatge de la Ilen-
guu. Cal dir que durant les vacances de Nadal
els nins han seguit cursos de català i espanyol
per augmentar-ne el lèxic après.



Canvi de director al Crèdit Balear de Sóller

Aquesta mateixa setmana s'ha produit el canvi de director de la
sucursal del Banc de Crèdit Balear de Sóller. Ha deixat la placa

Rafel Vidal Maimó i s'ha incorporat a la direcció de l'entitat, en
Miguel Piña Aguiló.

Per tal motiu Veu de Sóller, s'ha volgut fer ressò de la notícia i s'ha
posat en contacte amb ells per tenir un petit diàleg tant de la feina

feta i de l'experiència viscuda a Sóller d'en Rafel Vidal, que se'n va
destinat a Pollença, com de les intencions i prespectives del ¡ove

incorporat Miguel Piña.

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

07100 SOLLER
(Mallorca)

MIMBRERIA

SOBRASADA
XORIÇ
XUIA
BOTI FARRO

GRAN FOC
de Sant ANTONI

Bar Club Petanca
Torrada

: BELLAS PISTAS

1 Ticket

250 pts

PA i VI	 1 Ticket 250 pts

GRAN CREMADA	 1 Ticket

DE RON 1 00 pts

0k 011	 PANADERIA y PASTELERIA

FRAU
huno, 7—Teléfono 630132

Sant Joume, 7—Teléfono 631286
FABRICA: Neto, 48 -Co'n Tobo/et- Tel. 630651

COMPARE PRECIOS
INSTALACIONES Y REPARACIONES ELECTRICAS

ElEti-7n 173 
G. VIDAL COLOM

C.I.F. 78.197.518W
Avisos: Telfs. 63 29 46 - 63 26 23

Plaza Ant2 Maura, 10	 07100 (Mallorca)

c=.- §Imm*
MUEBLES Y ARTICULOS DE DECORACION

REBAIXES
en MIMBRE - BAMBU - JUNCO

RATTAN - MEDULA

Rafel Vidal parteix de Sóller amb un bon
record.

Miguel Piña: "Les vostres muntanyes
reflexen la idiosincracia del poble".
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Rafel Vidal:
"Vaig venir
sense fills
me'n vaig amb
dos infants
sollerics"

Així doncs, comencam par-
lant amb en Rafel Vidal:

Pregunta.- Com ha estat
la teva experiència a Sóller?

Resposta.- Com pots
veure ha estat bona: vaig
venir casat i sense fills, i me'n

En Miguel Piña té 35 anys
i és fadrí i sense compromís.
Ostenta la categoria de direc-
tor des de fa tres anys i entre'
al Banc de Crèdit Balear als
setze anys essent un al.lot a
l'oficina de Santa Panca. Des-
prés d'uns anys d'experiència
allá, va inaugurar la segona
sucursal del Polígon com a direc-
tor. En el seu desenvolupar pro-
fessional, ¡a ha conegutzones
turístiques, industrials i ara, amb
la seva incorporació a Sóller,
la zona d'un poble gran.

Pregunta.- Com vens a
la ciutat de Sóller?

vaig casat igual i
amb dos infants
sollerics i que fan
la "U". L'experièn-
cia ha estat molt
bona i la con-
vivencia amb la

gent ha estat molt positiva.
P.- Penses que el proble-

mes de Sóller tenen solució?
R.- Certs problemes tenen

solució, d'altres no en tenen
ni en tendran mai. Jo he estat
aquí cinc anys i la veritat és

Resposta.-
Venc molt animat i
amb unes ganes
molt fortes d'inte-
grar-me entre vosal-
tres. Vull viure a
Sóller i voldria que
la gent de Sóller no
em miri com un
extern ¡a que no vull
esser-ho.

P.- Que eb que més
t'agrada de Sóll— 2

R.- Sóller i els sollerics sem-
blen esser un poble amb molt
de carisme. Pens que aquí si
te dones, te donen; i això és

que he vist que quan els solle-
rics volen, no tenen barrera,
res se'ls fa impossible.

P.- Alguna cosa per afe-
gir?

R.- Si, el que més m'ha
agradat de l'estada a Sóller,
han estat els meus companys
de feina; de no esser per ells,
res del que he fet hagués estat
possible. Me vull acomiadar
de tots voltros amb un agraï-

ment i vos vull dir que partesc
amb un bon record.

hermós. Es evident que les vos-
tres muntanyes i la ciutat en si,
són encisadores i per tant, dig-
nes d'un poble amb idio-
sincrácia pròpia com es la vos-
tra.

Miguel Piña:
"Venc molt
animat i
amb ganes
d'integrar-me"



Les obres començaran l'abril

La Conselleria respectará les
sol.licituds deis Ajuntaments

G.M.

Després de les informacions aparegu-
des a diversos mitjans informatius arran de
la possible no inclussió de les suggeréncies
presentadespels Ajuntaments de Deià i Sóller
al projecte Final de la reforma de la carre-
tera Deià-Sóller, els batles d'ambdós muni-
cipis, Francesc Salas i Isabel Alcover, han
volgut aclarir en roda de premsa que la
Conselleria ha inclòs finalment en el pro-
jecte la majoria de les seves aportacions.

Recordem que, dies enrere, el Cap del
Departament de Carreteres de la Conse-
lleria d'Obres Públiques, Joan Torres, done]
per inclosos en el projecte final alguns aspec-

tes als quals els consistoris deis dos muni-
cipis s'hi havien oposat.

Després d'una reunió mantinguta amb
el Conseller d'Obres Públiques, Jeroni Sáiz,
el Director General de Carreteres, Gabriel
Le-Senne, i el mateix Joan Torres, els batles
es senten tranquilitzats ja que quasi la tota-
litat de les seves suggeréncies, aportades
des de la Comissió de Seguiment de l'o-
bra, han estat reflexades al- projecte modi-
ficat.

En la mateixa reunió s'anuncia que pel
mes d'abril s'iniciarán les obres, les quals
s'aniran adaptant al terreny en tot alió que
sigui possible.

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

07100 SOLLER
MALLORCA — ESPAÑA

danitof

SANTIAGO DE COMPOSTELA
FIN DE SEMANA

Salida	 23/01 08!00 h.
Regreso 24/01 20!00 h.

Desde 14.900.- pts.

Los precios incluyen:
—Avión de ida y vuelta
—Hotel en A.D.
— Traslados
—Seguro de viaje EL AÑO SANTO JACOBEO 1993

15 de gener del 1993 / Veu de Sóller
	 Veu local

	
7

Cultura
	

Carretera  Deià-Sóller

El Grup Novetat
presenta el programa
d'activitats per al 93

Jaume Oliver

El Grup Novetat va pre-
sentar aquest últim dissabte
el calendari d'activitats pre-
vist per aquest any 1993, i
també el pressupost adient per
a dur-les a terme.

Pressupost de mig milió

Aquest pressupost sera gai-
rebé igual que el de l'any pas-
sat, és a dir, de 500.000 pes-
setes, la major part del qual
va destinat a l'abonament
dels premis Vall de Sóller
en les distintes categories.
També com l'any passat, hi
col.labora majoritàriament
l'ajuntament de Sóller, i també
els ajuntaments de Fornalutx
i de Deia, així com deu enti-
tats privades.

Calendari d'activitats

Del calendari d'activitats
que va presentar el grup, en
destaquen les següents:

Convocatòria del Premis

J.C.

Segons informació del res-
ponsable municipal d'Obres
i Urbanisme, l'independent
Andreu Oliver, els planells
pera la revisió del Pba d'Orde-
nació Urbana (PG0U) que ha
elaborat l'equip tècnic
encapçalat per Rosa Barba,
estaran llests dins els propers
quinze dies.

A partir d'aquesta data, els
diferents grups polítics podran
començar a debatre els dife-
rents punts que s'han d'inclou-
re o s'han de rectificar amb
aquesta reforma.

Projectes no
assumibles

Andreu Oliver va dir que
moltes de les suggeréncies for-
mulades pels veïns de la nos-
tra vall, referides a coses con-

Literaris Vall de Sóller 1993,
que com cada any es falla-
ran a les festes patronals de
Sant Bartomeu.

Edició d'un número extra-
ordinari de la revista ESCLAT,
on es publicaran tots els poe-
mes, gloses i proses guardo-
nats al llarg dels sis anys de
convocatòria dels premis Vall
de Sóller, abans Vall d'Or. Era
aquest un antic desig del Grup
que mai no es pogué dur a
terme, i ara es podra realit-
zar en col.laboració amb
l'esmentada revista literaria.

També segueixen les ter-
túlies literòries iniciades l'any
passat, a Ca'n Dulce i al Café
Nou.

Al calendari esta també pre-
vist un acte d'homenatge al
celebre glosador solleric Pau
Sarol en el 125 aniversari
de la seva mort.

I per últim hem de citar una
serie d'excursions culturals a
diversos indrets d'interès.

cretes del nou PGOU s'havien
tingut en compte, donat que
eren forca raonables i rao-
nades.

Cal esmentar que l'avanç
de planejament va esser ano-
litzat popularment de mane-
res molt diferents, i alguns
grups polítics opinaren que
determinats projectes com els
nous vials d'accés al Port i el
passeig del pont den Borona
Fins a la Placa del mercat, ran
del torrent, estaven una mica
foro de contexte, ja que el seu
costera impossible d'assumir.

Consens

Ara caldran els acords
entre tots els grups abans
d'aprovar l'esmentada revisió
ja que l'equip de Govern ha
dit sempre que havia d'esser
un Pba amb el màxim consens
possible.

Urbanisme 

Els plànols del PGOU
seran entregats
abans de 15 dies



A Sóller i Fornalutx hi ha ex
d'orgLocs.

meravellosos i irrepetibles

La instal.lació de la "trompeteria horizontal", dóna
origen a l'especialització organística espanyola
del segle XVII.

A;r.,ZWY; — —	 — — K7P0A-.~/V

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

PIZZAS PARA LLEVAR

oee,Jj e1C e a e el, e
Vos ofereix un gran assortit amb:

esportives, botes de muntanya, pantuflas, sabates
C/. Sa Lluna, n2 74	 Tel. 63 28 74

REBAIXES

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)

~SPORT J. CASASNOVAS
GASOIL PER CALEFACCIÓ A DOMICILI

TEL. 63 14 62 i 63 03 87

Carlo Stella

Les notícies més antigues que
donen testimoni de l'ús de
l'orgue a Espanya es remunten
a Sant Isidre de Sevilla (565-
636), autor del tractat de carác-
ter enciclopèdic "Etymolo-
giae", que dedica un Ilarg capí-
tol a la música. Tanmateix, no
és possible establir amb segu-
retat si en aquella época ja
s'emprava l'orgue per a ús litúr-
gic o, més bé, a la música no
sagrada.

Les primeres notícies referents
a l'ús litúrgic de l'orgue, en efec-
te, es remunten a uns segles més
tard. Hom dóna per segur, i sem-
bla que es pot provar a mb docu-
ments fidedignes, que l'any
888 va esser instal.lat un orgue
a l'església de la ciutat catala-
na de Tono, i un altre l'any 927
en el monestir de Sant Benet de
Bages. Prescindint de la qües-
tió relativa a la naturalesa i com-
posició d'aquests instruments,
se'ns ocorre demanar: Quin
destí se'ls donava?

Les finalitats d'aquests ins-
truments, sens dubte, devien

esser les de sostenir i acom-
panyar les veus.

Quatre segles més tard,
Juan Ruíz, Arcipreste de Hita,
autor del "Libro del Buen Amor",
escrivia:
"dulçe cañoentero sal con el

panderete,
con sonajas de azófar façe

dulçe sonete,
los órganos que dicen

Chançonetes e motete"

(Libro del Buen Amor,
copla 1232)

Segle XV

Durant l'Edat Mitjana, a
Espanya, i també a Europa,
l'orgue es classificarà com a ins-
trument sagrat i no sagrat alho-
ra. En el segle XV per tot arreu
hi ha notícies relatives a l'existèn-
cia i ús o práctica d'orgues. Ho
afirmen innombrables docu-
ments: documents de catedrals,
d'esglésies, de convents; docu-
ments de les famílies reials, de
la noblesa; inventaris, cròniques,
narracions de viatges i festes,
etc.

Com ja va avançar VEU
DE SOLLER fa unes

setmanes, pareix que a la
fi es duró a terme la tan
parlado restauració de

l'orgue de la Parròquia.
No será, pero, a càrrec
dels organers sliisos, tal

com s'havia dit en un
principi, sinó que al final

s'ha obtat per l'opció més
económica (la primera
pujava uns cinquanta

milions, l'escollida vendrá
a costar-ne uns vint).

Esperam i desitjam tots els
que estimam l'orgue i la
música organística, que

sigui aquesta una
restauració seriosa i

responsable, no un mer
adob; que respecti de
totes totes el so antic i

original de l'instrument.
I és que ens trobam

davant un orgue que, com El primer orgue litúrgic fou instal.lciutat catalana de Tona l'any 888.

d'altres a Mallorca, és una
auténtica joia del
patrimani històric i cultural
de tots nosaltres, amb
registres dels primers de
genere romàntic introduïts
a Espanya.
Esperam, doncs, que
aquest article del
catedrátic de piano i
orgue del Conservatori de
Milà, concertista
especialitzat en música
ibérica barroca i gran
coneixedor i admirador
del patrimoni organístic de
les illes, contribueixi a
concienciar la gent del
gran tresor artístic que ens
van llegar els
avantpassats, i que, com
escriu l'autor, cal
recuperar mitjançant una
restauració respectuosa i
intel.ligent, i després
conservar.

tinguts o a ornaments que no
molestaven l'audició de la part
solista.

A més, la instal.lació en els
orgues de les catedrals i de les
altres esglésies de la famosa,
sonora i brillant "trompetería
horizontal", exterior o de faca-

na, dóna origen a una altra espe-
cialitat en la literatura organística
espanyola del segle XVII: les
"Batallas" o "Tientos de Bata-
lla", especia de quadre sonor
o poema descriptiu, del qual
ens deixaren exemplar mera-
vellosos José Jiménez ¡Juan
Bautista Cabanilles.

A partir d'aquesta época fins
al segle XVIII, Espanya ofereix
al món músics d'autèntica gran-
desa, i produeix orgues tan rics
i perfectes des del punt de vista
tímbric i estètic que encara avui
desperten admiració de músics
i especialistes d'arreu del món.

Orgues barrocs famosos

Destaquen entre els orgues
d'aquella época el de la Parró-
quia de Covarrubias (Burgos),
de la Colegial de Daroca

(Saragossa), de les catedrals de
Toledo, Segòvia, Sala-
manca i Granada.

A Mallorca, terra dels famo-
sos organers germans Cai-
mani i Jordi Bosch destaquen
dos preciosos i majestuosos
orgues del segle XVII i XVIII,
recentment restaurats. Són
l'orgue de l'església del Socors,
a Palma, constru .it a finals del
segle XVII pels germans Caimari,
i de l'orgue de la parroquial de
Santanyí, obra mestra de Jordi
Bosch, construit en el segle
XVIII.

Cal observar també que a
Mallorca, malgrat la petita
extensió territorial, hi ha una
riquesa organística superior a
la de la península. Hi ha exem-
plars meravellosos i irrepetibles
d'orgues barrocs que es poden
trobar a Alcúdia, Selva, For-
nalutx, Sóller i moltes altres
localitats de l'illa, els quals,
lamentablement, estan en pes-
simes condicions i sols esperen
una acció intel.ligent de recu-
peració i restauració, a fi de
tornar-los al seu esplendor i qua-
litat originals.
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L'orque a Espanya des de l'E litjana fins al període Barroc

1W4

En aquesta época hi havia
dos tipus d'orgues: uns eren
portàtils, bé a mà, bé en atzem-
bles; la resta, més grossos, eren
els de capella o de saló.

L'orgue portátil a mg, el
duia el propi organista, penjat
del coll, manejando manxa amb
la mà esquerra i tocant el teclat,
molt reduït, amb la dreta. Els
de capella i de saló es posa-
ven enterra o damunt d'una
taula, i l'organista el tocaya amb
les dues mans, mentre una altra
persona manejava la manxa.

Segles XVI i XVII

Als segles XVI i XVII els
orgues més usats foren els ano-
menats orgues "de regalía",
denominació adquirida perquè
tenien l'anomenat registre "de
regalía". Aquest registre era de
Ilengueta sense tub, a la qual

més tard se li afegí un tub cònic
molt curt per suavitzar el seu so
agre.

A més d'orgues petits, a par-
tir del segle XVI es començaren
a construir a Espanya orgues
de més grans dimensions.

L'any 1510, en efecte, els
organers Andreu Texdor i
Diego Ortiz construeixen un
gran orgue de dos teclats per
a la catedral de València, i
entre 1543 i 1549 Gonzalo
Hernández de Córdoba i
Juan Gaaan de Toledo
construeixen el célebre orgue
de l'Emperador per a la cate-
dral de Toledo. En aquesta
mateixa época, grades a Anto-
nio de Cabezón, el célebre
organista cec de Burgos, es
desenvolupa la música instru-
mental per a orgue, que arri-
ba a una gran perfecció técni-
ca i expressiva.

L'esperit de Cabezón va
seguir inspirant a Espanya la
música organística durant tot
el segle XVII. Sols per a indi-
car els personatges més repre-
sentatius del segle XVII, cita-
rem els aragonesos Sebastian
Aguilera de Heredia, José
Jiménez i Pablo Bruna; al
sevillà Francisco Correa de
Arauxo i al valenciá Juan
Sebastian Cabanilles,
aquest darrer d'origen mallor-
quí, els pares del qual eren natu-
rals de Pollença.

Les formes musicals usades
per tots aquest organistes que,
tal com s'ha dit arrelen en Anto-
nio de Cabezón, foren les
mateixes practicades pel cec
de Burgos: Fabordones, Him-
nes, Versos, Tientos, pero amb
la contribució d'algunes inno-
vacions que aquest no va conèi-
xer.

El Barroc

Es la invenció del "medio
registro", la característica més
original i peculiar dels orgues
espanyols del període barroc.

Aquesta invenció consistia
d'obtenir en l'àmbit del mateix
teclat dos colors tímbrics dife-
rents: un per a la meitat supe-
rior del teclat i l'altre per a la
meitat inferior.

Aquesta possibilitat va donar
lloc a una abundantíssima lite-
ratura musical d'obres titulades
"de tiple", "de bajo", "de mano
derecha", etc.

En efecte, gràcies a aques-
ta invenció hom tenia la possi-
bilitat de tocar una melodia amb
una mà mentre l'altra, amb
registres apropiats i indepen-
dents, executava l'acompan-
yament, que acostumava a limi-
tar-se als acords més o manco

A Mallorca neixeren els famosos
organers germans Caimari i

Jordi Bosch.

ANEM ASCOLA
AMBICI!

C.0 S.
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VI Torneig Perruqueria Joan Socias

Pere Jaume s'imposà
amb facilitat a la final

Els dos finalistes, abans de començar la confrontació.

Antoni Colom, un dels candidats al triomf final.

VIII  Torneiq "Circulo Sollerense"

Emoció al màxim
a la Tercera Ronda

Joan

Dilluns d'aquesta setmana
s'inicia en el "Centro" la Ter-
cera Ronda (consta de qua-
tre) del VIII Torneig
d'Escacs "Circulo Solle-
rense", que está previst fina-
litzi el vinent dissabte, dia
16 de gener.

Els resultats de les con-
frontacions de la Segona
Ronda han estat els següents:
Primera Categoria:
Pep Montaner O - A. Colom 1
J. Mascará O - P. Rodo 1
A. Molino 1 - H. Guerrero O
N. Cortés O - A. Carie/las O
M. Dolz O -J. Abellá 1
J. Navarro O -J. Aguiló I
Segona Categoria:
J. Frontera O - A. Darder 1
J. Marroig 1 -1. Morell O
T. Palou 1 -J. Coll O
N. Perelló O - M. Oliver I
J. Mafe O - R. Bauzá 1
M. Ferrer 1 - A. Martinez O

sent aquestes les partides
previstes per a la Tercera
Ronda:
Primera Categoria:
Antoni Molino - Paco Rodo.
Ant. Colom -Jaume Mascaró.
Pep Montaner - J.A. Aguiló.
J.M. Abellá - N. Cortés.
H. Guerrero - M. Dolz.
Joan-M. Navarro (Lliure)

Segona Categoria:
A. Darder - Joan Marroig.
Martí Ferrer - Bart. Palou
J. Coll - J. Frontera.
J. Morell - R. Bauzá.
A. Martinez - M. Oliver.
N. Perelló -J. Mafe.

i aquesta la CLASSIFI-
CACIO ACTUAL:
Primera Categoria:
Antoni Molino, 2 punts.
Antoni Colom, 2 punts.
Paco Rodo, 	 2 punts.
Jesús-M. Abellá 1 punt.
Jaume-A. Aguiló 1 punt.
Pep Montaner 1 punt.
Jaume Mascará 1 punt.
Nicolau Cortés 0'5 punts.
Héctor Guerrero 0'5 punts.
Miguel Dolz O punts.
Joan Navarro O punts.

Andreu Cañellas eliminat,
d'acord amb l'article 6, per
no presentar-se.
Segona Categoria:
Joan Marroig, 2 punts.
Torneu Palou, 2 punts.
Antoni Darder, 2 punts.
Miguel Oliver, 1 punt.
Martí Ferrer, 1 punt.
Josep Frontera, 1 punt.
Rafel Bauzá,	 1 punt.
Joan Coll,	 1 punt.
Jaume Morell, 1 punt.
Nadal Perelló, O punts.
Antoni Martinez O punts.
Josep Mafe, O punts.

Veu esportiva
15 de gener del 1993 / Veu de Sóller

Billar Escacs

Joan

Dijous horabaixa, a les set
i Mitja, es disputó l'esperada
confrontació entre els dos grans
del Torneig del "Centro", en
Joan Socias i en Pere
Jaume.

Foren bastants els aficionats
que es congregaren per pre-
senciar-la, entre ells -com no-
els representats de la premsa
solle rica.

Des de el mateix comença-

menten Pere Jaume dominó,
demostrant una espléndida
forma i una gran concentra-
ció a les jugades, fent caram-
boles de gran mèrit, dignes d'un
campió.

Al final, després d'una gran
partida, s'imposà amb clare-
dat, per 250 12.

Joan Socias, a pesar de
perdre, fou un digne finalista
que el donó tot fins als darrers
moments, on tingué que accep-
tar l'evident superioritat d'en

Pere Jaume en aquesta par-
tida final.

Dinar i lliurament de
trofeus

Dissabte, dia 30, a les
13'30 hores, en el Mirador
de ses Barques, hi haurà el clás-
sic dinar de companyonatge
en el que es lliuraran els tro-
feus d'aquesta sisena edició
del Torneig Perruqueria
Joan Socias.

Els aficionats i simpatit-
zants poden efectuar les seves

inscripcions a Pere Torres o
a Joan Socias, fins dia 27
a les vuit del vespre.

Col.laboradors
L'organització del Torneig

ens ha demanat que fessim
patent el seu agróiment als seus
col.laboradors:
Vidrieria Alpha C.B.
Ferrocarril de Sóller, S.A.
Guarderia Sóller.
U.G.T.
PSOE. - Sóller.
P.S.M. - Sóller.
i a la premsa sollerica en general.
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C.F. SOLLER POBLENSE  

Boutique Joifantil
REBAIXES!

FINS A UN 50% DE DESCOMPTE
r/. Vicari Pastor, 13.	 Tel. 63 36 88.

07100 SOLLER

Calle Luna,12 • Sóller
Mallorca • Tel  63-04-4

FERRETERIA

Així es trobaven els ànims al acabar el partit.

1 2
	

Veu esportiva	 Veu de Sóller / 15 de gener del 1993

El Poblense fou doblegat

Bielet

Sóller: Juan jo, Vázquez,
Nadal, Brugos, Tovar, Ferrer,
Cladera (Edu minut 70), Alfons
(Rodríguez minut 81), Chris-
tian, Carmelo i Marín.

Poblense: Font, Padilla,
Fiol, Comas, Enrique, Pascual,
Baltasar, Rodríguez, Serra
Marrón, Patxi (Kata minut 60),
Alex.

Arbitre: Senyor San tan-
dreuNavarro ajudat pels liniers
senyors Bermúdez i Martínez que
va mostrar targes grogues als
jugadors locals Christian (2
minuts 39 i 80 ), Tovar (2 minuts
55 i 79), al massatgista Que-
rol (minut 50) i a l'entrenador
Bestard (minut 81) i als jugo-
dors visitants Padilla (m inut 61),
Sera Marrón (minut 76) i ver-
mella directa a Rodríguez (minut
90).

Gols: Alfons va marcar ei
en el minut 42, aprofitant

un rebot al pal quan ja havia
xutat en Tovar; gran jugada
d'Alfons i el seu passi és rema-
tat per Tovar en el minut.56 mar-
cant el 2-0. En Serra Marrón
va marcar el 2-1 en el minut 66
aprofitant una pilota centrada
per Padilla.

Es va sofrir però es va
aconseguir

Diumenge capvespre passat
el Sóller va rebre la visita del
sempre incòmode equip del
Poblense, abans de començar
el partit es va guardar un minut
de silenci per la mort de la
Secretària de la Federació
Balear de Futbol, produïda
el dia anterior en accident de
trànsit. En Bestard no va poder
comptar amb Martín que du 7
punts de sutura a un trenc que
Ii feren el dimecres a Santa Eulà-
ria. El partit va començar amb
un joc enmig del camp, sense

un domini definit de cap del dos
equips, arrembant-se més a la
porteria contraria en el primer
quart d'hora l'equip visitant. Tant
com anaven passant els minuts
els jugadors locals s'assentaven
damunt el terreny de joc, en el
minut 21 el Sóller comença a

posar en perill al porter visitant
en una jugada d'Alfons, que
després d'una gran galopada
tira el xut a fora de la porteria.
Quan corria el minut 31, en
Ferrer treu una falta sortint la
pilota alta; en el minut 39 quan
els sollerics ja tenien als visitants
dominats, en Christian va veure
la primera targeta groga, molt
rigurosa, quan un defensa havia

tocat la pilota amb la mà dins
l'àrea i l'àrbitre no havia vol-
gut sebre res, en el minut 42 en
una llarga jugada va venir el
primer gol, començant quan en
Marín va tirar una pilota abom-
bada a la porteria que fou des-
viada a córner pel porter. Va
treure Cladera molt bé, rema-
tant Tovar, la pilota rebota al
pal dret de la porteria anant la
pilota al lloc que es trobava
Alfons rematant un xut inatura-
ble, va ser el deliri a les gra-
deries.

Segon temps un
desgavell de targetes

El segon temps va començar
amb la mateixa tónica, essent
els jugadors locals els amos del
camp, quan corria el minut 50,
Ferrer que li havien fet una dura
entrada, estava ajegut, entrant
en Querol (massatgista) a assis-
tir-lo i l'àrbitre li va treure la

primera targeta groga, per no
haver-lo autoritzat. Quan corria
el minut 54, els jugadors visi-
tants donaren el primer avís de
perill en un tir d'Alex, després
de rebre un centre de Padilla.
Al minut 56 una gran jugada
d'Alfons que havia deixat darre-
ra a dos defenses, centra la pilo-
ta a l'angle llarg de la porteria
i un gran gol de Tovar, posa
el marcador en un 2-0. L'entre-
nador visitant Nico López va
fer un canvi, retirant en Patxi i
treient en Kata que es va mos-

trar més actiu; just fet aquest
canvi en Christian hagués pogut
sentenciar el partit, arrancant
tot sol d'enmig del camp amb
la pilota controlada i quan surt
el porter, el xut rebota en el
mateix cos del porter, quan ja
es cantava el gol; d'un tres a
zero que no va ser, vengué el
dos a un, en una de les puja-
des d'en Padilla per les bandes,
el seu centre va ser rematat per
Serra Marrón a l'angle que no
podria arribar en Juan jo.

Després de marcar l'equip
visitant vengueren un minuts de
joc embrollat en algunes faltes
i començaren les protestes a
l'àrbitre, havent d'aturar el par-
tit algunes vegades, sobretot
quan hi va haver un enfronta-
ment del massatgista visitant al
públic quan havia entrat al
terreny de joc sense permís de
l'àrbitre i no li va treure targe-
ta groga.

Durant el minut 76 en Juan-
¡ovo salvar l'empat en un remat
d'en Kata, rematant una treta
de comer d'en Padilla.

A partir del minut 79 no
hi hagué futbol.

Quan corria el minut 79, en
Tovar va veure la segona tar-
geta groga molt rigurosa havent
d'abandonar el camp i un minut
després, en Christian veu la sego-
na, quedant els locals en només
nou jugadors, tot seguit Bestard
lleva n'Alfons i posa en Rodrí-
guez perquè ajudás a defensar,
molt intel.litgentment, i aprofi-
tant el moment del canvi diu unes
paraules a l'arbitre mostrant-li

també targeta groga; els minuts
passaven en un joc aturat en
molts de moments. Quan corria
el minut 90 l'àrbitre mostró tar-
geta vermella directe al juga-
dor visitant Rodríguez. Dins el
temps de descompte una juga-
da d'atac visitant és rematada
per Baltasar, tenint una gran
intervenció enJuanjo. Una vega-
da que l'àrbitre havia xiulat el
final del partit alguns especta-
dors que havien tingut intercanvi
de paraules amb el massatgis-
ta visitant i els jugadors poblers,
saltaren al terreny de joc. Amb
la col.laboració de la Guardia
Civil i alguns Directius la cosa
no va anar a més.

Partit vinent

El proper diumengecomença
la segona volta i el Sóller torna
jugar aquí, rebent la visita del
Llosetense que ha puntuat dins
els camps més difícils visitats.
En Bestard ja podrá comptar
amb  Martín. L'hora de comença-
ment del partit és a les 15-45
h.
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Tercera Divisió 
La propera jornada:
Manacor - Portmany
(Ferragut Juan)
Ferriolense - Ciutadella
(Duarte Ramirez)
Cala Millor - Baleares
(Gual Artigues)
Poblense - Sta.Eulália
(Urbano Lucena)
Arenal - Esporles
(Dols Mir)
Constància - Mallorca
(García Carrasco)
Son Roca - Platges
(Domínguez Jerez)
Alaior - Cardessar
(Coll Hallar)
Ferreries- Porto Cristo
(Arbona Comelles)
SOLLER - LLOSETENSE
(QUESADA SEGURA)
Mallorca - Porbany (dia 20)
(Coll Homar)

Golejadors de Tercera:
11 gols: Fabian (Mallorca),
Nofre i Femenies (Manacor).
10 gols: CHRISTIAN (SOLER), Tuduri (Mana-
cut, Verger (Mallorca), Vicens (Baleares)
9 gols: Cristóbal (Ferriolense(
8 gols: ALFONS (SOLER)
2 gols: QADERA, MAR11N (SOLLER)
1 gol: EDU,RODRIGUEZ,
AGUILO, TOVAR, TOLO (SOLER)

Primera Regional
La !ropera jornada:
Marratxi - Barracar
S'ARRACO - PORT DE SOLLER
Ferriolense - Margaritense
Montaura - Ses Salines
Santa Eugènia - Alqueria
Petra - Rotlet Molinar
Independiente - Cide
Arfó - Soledat
Collerense - Escolar.

Futbol Solleric

Port de Sóller 2
La Salle 2

Bielet

Diumenge dematí passat
l'equip del Port de Sóller,
degut a no tenir partit de Higa,
va jugar un partit amistós
contra l'equip Juvenil de La
Salle de categoria nacional.
El partit va ser arbitrat per l'ex-
árbitre solleric, senyor Ripoll;
acabant amb un resultat
d'empat a dos, fent els dos
gols locals en Toni i en Saca-
rás, arribant al descans amb
un resultat de 2-1, empatant

l'equip visitant en el segon
temps.

L'entrenador local va apro-
fitar el partit per provar alguns
jugadors, realitzant molts de
canvis. Hem de destacar que
Ribera va sofrir un esquinç,
que esperam sigui lleu i es
pugui comptar amb ell diu-
menge que ve quan el Port de
Sóller es desplaçarà a s'Arra-
có per jugar el partit cores-
pon en t a la jornada,
començant així la segona
volta de la temporada.

PRIMERA REGIONAL

ARTA-COLLERENSE 	 3-3
INDEPENDIENTE-SOLEDAD 	 2-2
PETRA CIDE 	 4-1
SANTA EUGENIA-ROTLET-MOLINAR 3-0
MONTAURA-ALQUERIA 	 5-1
FERRIOLENSE-SES SALINES 	 0-2
S'ARRACO-MARGARITENSE 	 1-1
BARRACAR-ESCOLAR 	 2-3

1. NUXRGARITENSE 	 16 9 6 1 28 11	 24 +10
2 Soledad  	 16 7 7 2 21 15	 21
3 Santa Eugenio  	 16 9 2 5 40 25	 20
4 Ses Salines  	 16 8 4 4 25 18 20
5 S'Arraco  	 16 6 7 3 25 21 9	 +1
6	 Port Soller  	 16 8 3 5 21 18 9	 +3
7 Arta  	 16 7 4 5 41 25 8	 +2
8	 Independiente  	 16 6 6 4 33 24 8	 +2
9 Collerense  	 16 6 6 4 23 25 8

10 Petra  	 16 4 8 4 32 21 6	 -2
11	 Rotlet-Molinar  	 16 4 8 4 31 30 6
12	 Ferriolense  	 16 3 8 5 20 21 4	 -2
13 Montauro  	 16
14 Barracar  	 16

6
4

1
4

9
8

31
29

37
43

3	 -5
2	 -4

15 .Cide  	 16 2 6 8 17 33 0	 -4
16. Escolar  	 16 4 1 11 16 36 9	 -9
17. Alqueria  	16 1 3 12 13 43 5	 -9

TERCERA DIVISION

SOLLER-POBLENSE 	 2-1
FERRERIAS-LLOSETENSE 	 1-0
ALAYOR-PORTO-CRISTO 	 4-3
SON ROCA-CARDESSAR 	 1-2
CONSTANCIA-PLAYAS CALVIA 0-2
B. CALA MILLOR-MALLORCA AT. 	 3-1
FERRIOLENSE-AT. BALEARES 	 0-1
MANACOR-AT. CIUDADELA 	 5-1
ARENAL-PORTMANY 	 3-0
ESPORLAS-SANTA EULALIA 	 2-2

1. MANACOR 	 19 14 2 3 49 18	 30 +10
2. Playas Calvia 	 19 12 3 4 35 20	 27 +9
3. Santa Eulalia 	 19 11 5 3 30 15	 27 +7
4. Mallorca Al. 	 18 10 3 5 38 24	 23 _ +7
5. B. Cola Millar 	 19 8 6 5 31 26	 22 +2
6. Al. Baleares 	 19 8 6 5 30 25	 22 +4
7. Ferrerias 	 19 7 6 6 16 15	 20
B. Alayor 	
9. Esporlas 	

19
19

6
7

8
5

5
7

25
24

27	 20
28 9	 —1

10. Soller 	 19 7 4 8 27 25 8
11. Poblense 	 19 8 2 9 25 23 8
12. Cardessar 	
13. Portmany 	

19
18

5
5

8
7

6
6

19
18

23
20

8
7	 -1

14. Llosetense 	 19 5 5 9 23 25 5	 -3
15. Al. Ciudadela 	 19 5 5 9 21 30 5	 -3
16. Porto-Cristo 	 19 7 1 11 27 37 5	 -3
17. Constancia 	 19 6 2 11 26 35 4	 -6
18. Ferriolense 	 19 4 6 9 13 23 4	 -6
19. Arenal 	 19 5 3 11 21 30 3	 -7
20. Son Roca    19 3 5 11 16 45 1	 -9

Els juvenils "entre
poc i musca"...

GOL

JUVENILS PRIMERA
REGIONAL

Barracar 1 - C.F. Sóller 8

Al ineació: Alcover, David,
Molino, Colom, Pomar, Ense-
ñat, Fontanet, Paris, Hernaiz,
César, Valcaneras (Rodri-
guez, Domingo i Segui).

Gols: Valcaneras (3), Fon-
tanet (3), Domingo (1) i Her-
naiz (1).

Comentari:

Després d'una setmana
força moguda per a les mesu-
res disciplinàries preses pels
directius del Sóller amb l'expul-
sió de tres jugadors dels quals
dos d'ells ¡a tornen ser a
l'equip, els jugadors es varen
saber centrar i feren un bon
partit, treguent els dos punts
que són ben necessaris, així
com els dels propers partits.

El resultat ho diu tot, sols
un equip, sols un color: el solle-
ric. A la primera part, amb
un 0-5, el pa rtit ja estava deci-
dit, però els gols eren pocs,
quan més millor, no tants com
a la primera, però tres més
sí.

Diumenge descansen

INFANTILS

Molinar 1 - Sóller 4

Alineació: Miguel, Ismael,
Enseñat, Alex, Nofre, Bota,
Ramiro,JoséPortillo,Jordi, Ser-
gio Pastor i Marcos (Timoner,
Esteva i Sergio Campos).

Gols: O - 1 Pastor. 0 2
Nofre. O - 3 Jordi. 1 -4 Rami-
ro.

Comentari:

Pocs problemes tingueren
els al.lots d'en Ventura. Rea-
litzaren un bon partit, que en
tot moment tingueren contro-
lat. Al descans els sollerics dis-
frutaven d'una avantatge de
1 a 3.

A la segona part, amb un
joc tranquil i segur, pogueren
afegir un gol més al marca-
dor (1-4), i partir amb victò-
ria.

Dema dissabte, a Ca'n
Majo!: Sóller - Soledat.

Pla de na Tesa 4 -
Sollerense 2

Alineació: Fontanet, Ripoll,

Mas, Ventura, Héctor, López,
Joan, T. Arbona, Xisco, Ernest
i Tomeu (Guillem,Javi i Pedro).

Gols: 1 - 1 Quico López. 4
- 2 Xisco Enseñat.

Comentari:

Tot començar els sollerics
es veren sorpresos per a la
pressió que feien els locals,
però a mesura que anava pas-
sant el temps aquesta baixa-
va i el joc estava més repar-
tit. En Xisco Enseñat desa-
profità una clara ocasió per
avançar-se en el marcador.
El seu primer gol arribó d'una
falta directa i a ixí partirem al
descans (1 -0).

A la segona part el Sol(e-
rense es mostró dominador del
partit i aviat en López posó
l'empat al marcador (1-1). A
partir d'aquí la cosa es des-
barató. Es bucle' en defensa
i els de casa aprofitaren per
fer pujar tres gols al marca-
dor.

Amb una escapada, Ense-
ñat, va fer el 4 a 2 definitiu.

Demà, tumbé a Ca'n
Maiol: So//eren se - Rellotge-
ria Calvo.

BENJAMINS

Partit de dimecres:
Collerense 1 - Sóller 2

Partit de dissabte:
Sóller 5 - Platges de
Calvià O.

Jugadors: Pomares, Miki,
Alcover, (Duero!, Queltxa,
Gerardo, Miguel, T. Sampol,
Barceló, T. Lluís, Far, Lluc, Juan-
jo, Oliver, Enseñat, Manolo i
Lladó.

Autors delsgolsals dos par-
tits:

T. Lluís 4 (3 al Platges i 1
al Collerense).

Manolo I al Collerense.
Juan jo I al Platges.
Miguel 1 al Platges.

Comentari:

Després d'haver estat dues
setmanes de descans, amb una
juguen dos partits, amb molts
bons resultats. ambdós amb
victòria. Els bons resultats han
fet pujar l'equip de n'Héctor
Guerrero a una segona posi-
ció, sols el Sant Pere per
davant seu. Demà juguen a
Son Sardina i el proper dis-
sabte, a casa seva, reben al
Sant Pere.
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Les al.lotes del C.P. Unió de
Sóller, líders de Segona

Buixó

Nova derrota del líder Bra-
silia, la quarta en el que duim
de Lliga, malgrat aquesta tra-
valada, manté una cómoda
avantatge damunt els seus més
immediats perseguidors, un gru-
pet que ha passat a ser de qua-
tre equips, després del fort
correctiu que rebé el Santa
Marta, a les hores, segon clas-
sificat, a Sóller.

Així i dó, es manté en el
liderat el Brasilia. A quatre
punts de diferencia hi ha el Puen-
te, Unió de Sóller, Arenal i
Bar Central. Es manté cuer de
la classificació el Son Cladera,
amb tan sols dos punts.

Sóller i Unió de Sóller,
aconseguiren els resultats més
contundents de la jornada,
ambdós superaren als seus res-
pectius rivals pel resultat de 8-
1. El Unió de Sóller, ho fa

ver enfront del Son Cladera.
El C.P. Sóller, que tenia

un fort rival, el va superar en
tot moment, els resultats parcials
són prou eloqüents: a la primera
ronda 3-0, a la seguent 5-1,
que ja estava assegurat el par-
tit, i la tercera 8-1.

Pel C.P. Sóller jugaren les
següents tripletes:
Frontera (Miró), Porcel, Bes tard.
A. Mas, T. Duque, Kolau.
Toni Castanyer, J.Blai, Jaume
Castanyer (T.Rullán).

Les tripletes d'en Frontera i
A. Mas, guanyaren tres parti-
des cada una i la d'en Cas-
tanyer dues.

Les al.lotes del C.P. Unió
de Sóller, donaren la cam-
panada, guanyant a les pistes
del C.P. Puente, líder de la com-
petició. Després d'aquest mag-
nífic resultat les al.lotes del Unió
encapçalen la classificació del
Grup B de Segona Categoria.

Normal la victòria del Belles
Pistes de Tercera enfront del
Juan de Avila , així com la derro-
ta del Unió de Primera a les
pistes del V. de Lluc.

Soprenent derrota del
Belles Pistes de Segona,
en el seu desplacament a Cabo-
na, un resultat que fa que perdi
el primer lloc que compartía amb
el Ingeniero III.

RESULTATS.
Lliga d'Honor:
Sóller 8 - Santa Marta 1.
Unió de Sóller 8 - Son Clade-
ra 1.
Arenal 6 - Brasilia 3.
Primera B:
V. de Lluc 7- Unió de Sóller 2.
Segona C:
Cabana 6 - Belles Pistes 3
Tercera A:
Belles Pistes 9-Juan de Avila O
Femenines Segona B:
Puente 2 - Unió de Sóller 7

El primer curset es farà a Sóller

Dissabte les
primeres lliçons de
Bioespeleologia

Mosques Coveres

La Federació Balear
d'Espeleologia, atenent la
demanda de cursets d'espe-
cialització expressada per
alguns federats en els
darrers temps, ha progra-
mat per l'any 1993 diver-
sos cursets monogràfics.

Amb aquests cursets es
pretén facilitar l'accés de
l'espeleòleg mitjà a conei-
xements científics i tècnics
relacionats amb l'espeleo-
logia.

El programa inicial com-
prén un Curset de Bio-

i col.laboradors del Museu
de Ciències Naturals, de
l'Institut d'Estudis Avançats
i del Departament d'Eco-
logia de la Universitat de
Barcelona, respectivament.

El Curset de Bioes-
peleologia constará de
dues sessions cada dia,
d'acord amb el següent pro-
grama:

Dia 23 de Gener:

A.- Els ambients caver-
nícoles i el medi subterra-
ni.

B.- Tècniques de pros-

Els membres de la Secció d'Espeleo del Club Ciclista
"Defensora Sollerense" es troben molt animats de cara al

recent començat any.

espeleologia durant el
mes de gener. un d'Espe-
leotopografia el febrer, i
una altre de Geoespeleo-
logia durant l'abril. Convé
indicar que, per tal d'obte-
nir un adequataprofitament
dels cursets, és aconsella-
ble disposar d'un nivell de
coneixements equivalent,
més o menys, al Batxille-
rat.

El primer curset, dedi-
cat a l'Bioespeleologia,
es fará en el Museu de
Ciències Naturals de
Sóller, durant els dies 23
i 30 de Gener (dissabtes),
de 4'30 a les 8 de l'hora-
baixa.

L'equip docent del cur-
set estará com post per
Angel Ginés, Jaume
Damians, Guillem Pons,
Lluc Garcia, Damià
Jaume, membres de la Fede-
ració Balear d'Espeleologia

pecció, captura i conser-
vació de fauna caverníco-
la.

Dia 30 de Gener:

C.- El poblament fau-
nístic deis ambients caver-
nícoles terrestres.

B.- El poblament faunístic
dels ambients cavernícoles
aquàtics.

Els espeleòlegs interes-
sats s'hauran d'inscriure a
la Federació Balear d'Espe-
leologia (telèfon 72.46.85),
o al Museu de Ciències
Naturals de Sóller (telèfon
63.40.64), abans del dia
16 de gener, aportant una
quota d'inscripció de
1.000'- ptes., que els
donará dret a assistir a les
sessions i a rebre una docu-
mentació específicament
elaborada pel curset.
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Petanca Espeleologia      

FOGUERONS DE
SANT ANTONI 1993

El Partido Popular de Sóller, invita a todos sus afiliados
y simpatizantes, el día 16 de enero a las 20,30 horas en
la sede del partido de Sóller, sita en la Alquería del
Conde n 9 54, a los Foguerons de Sant Antoni donde
serán invitados con botifarrones y longanizas para tostar
a la brasa, y como cada año encontraréis los deliciosos
buñuelos, condimentados con miel o con azúcar.

Una vez más os esperamos, con vuestra asistencia,
reforzaremos más los lazos de nuestra amistad, y
renovaremos fuerzas para los próximos compromisos.



BASQUET
Per JOTA

LAS REBAJAS
DE MELISSA

SOLO DURANTE 15 DIAS,
DEL 13 AL 28 DE ENERO

30% DE DESCUENTO
Y MAS.

NO TE LO PIERDAS
Calle Cristóbal Colón, s n. - Telf. 63 33 95 - 07100 SÓLLER (Mallorca)
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JUVENIL MASCULI "B"

Porreres 57 -
J.Mariana 65

Partit molt disputat amb mol-
tes alternatives al marcador. Va
començar domina nt el J.Maria-
na Pizzeria Domenico, però
el Porreres va ser capaç de tren-
car la defensa individual del
Mariano arribant al descans 36
a 30. Després d'aquest el Maria-
na va cambiar la seva defensa
a zona, remontant poc a poc el
resultat, que permeté assolí una
victòria molt treballada. A des-
tacar la bona actuació d'en A.
Serra i d'en J.J Castanyer.

Jugaren: Arbona 1, Cas-
tanyer 6, Cobos 4, Gelabert 14,
Serrano 29, Sampol 2, Serra 9,
Es foros, Rodenas.

JUVENIL MASCULI "A"

J.Mariana 71 -
Hispania 58. 

El J.Mariana Arisa va
demostrar el seu bon moment
de joc guanyant sense moltes
dificultats a un fluix Hispania que
en cap moment va inquietar. En
el minut 8 el J.Mariana havia
resolt quasi bé el partit amb una
diferència de 14 punts, jugant
un bàsquet pràctic i dominant
tots els rebots, el que permeté
anotar a quasi totes les posicions
de balons. S'ha de lamentar
l'expulsió d'en Grauches per pro-
testar una decisió arbitral.

Jugaren: Grauches 6, Cas-
tanyer C. 13, Castanyer B.,
Perelló 20, Mariano, Escales 9,
Sosa 10, Iglesias 11.

JUVENIL FEMENI

J.Mariana 46 -
S.M6nica 39

Partit a on es sofriren més
dificultats de les previstes i que
tengué una primera part molt
igualada amb petites diferències
a favor del J.Mariana Borras

Sabater
S.A i una
màxima de
8 punts. El
Santa Móni-
ca al darrer
minut
s'atracó al
marcador
fins a 3
punts. La 2g
part va man-
tenir la matei-
xa tónica fins
que el
Mariana
pegó una
estirada
amb un par-
cial de 16 a O que acabó de
resoldre el partit, a pesar deis
esforços de les visitants.

Jugaren: Munar 6, Pizá 4,
Castanyer 15, Fuentes, Monta-
ner, Frau 2, Martin, Fernández,
Eugenio 18, Navarro 1.

CADET MASCULIN

J.Mariana 36 -
Sa Pobla 30

Partit molt renyit. Els visitants
anaren per davant en el mar-
cador fins al minut 36 en que el
J.Mariana Font d'es Teix
va lograr per primera vegada
posar-se davant al marcador. La
primera part el J.Mariana va
defensar bé, però en atac es falla-
ven cistelles fàcils i el rebot era
sempre pels poblers que sortien
amb facilitat al contratac. Des-
cans: 15 a 21. A la segona part
la defensa fou més agressiva si
bé va costar anotó la primera
cistella. Un parcial de 18 a 2
va posar els locals camí de la
victòria. A destacar la bona sego-
na part de'n Cenó, Morell i
l'adaptació a l'equip del bosni
Gajic que s'adapta rapidament
al joc dels companys.

Jugaren: Bota, Moyá,
Cobos 3, Celiá 6, Cifre 2, Gajic
6, Rullán, Marqués, Vicente 9,
Frau, Morell 10, Raja.

SENIOR MASCULI

Sencelles 53 -
J.Mariana 58

Fins al minut 11 hi va haver
una certa igualtat que el Maria-
na va rompre amb un parcial
de 13 a 0. Les defenses eren
individuals als dos equips i els
visitants defensaven amb molta
agressivitat. Al descans el resul-
tat era de 26 a 36. A la sego-
na part es va mantenir la matei-
xa tónica: clara superioritat del
Mariana que en cap moment va
veure perillar la seva victória.

Jugaren: Marco, Ramón
20, Rodelas 14, Rodenas, Main-
zer A. 11, Morell 5, Rosselló 9,
Oliver 9, Es taras, Mainzer M.

PARTITS PEL
DISSABTE:

A les 17 hores: J. Mariano
- G.E.S.A (Juv.Fem)

A les 18:30 hores: J. Maria-
na - La Salle (Juv. Masc.)

PARTITS PEL
DIUMENGE:

A es 10 horesJ. Marianoriana

PETITS ANUNCIS

BANUS antigui-
tats. Restauració,
compra i venda de
mobles i d'objectes
antics. Carrer de la
Rosa,	 3.	 Telf.
63.28.73
63.10.67.

COMPRAM
MOBLES i qualsevol
altra cosa rústica o

antiga. 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
calefacció a domici-
li. Telf. 63 14 62 i
63 03 87.

ES VEN ordina-
dor PC1 Olivetti 64
K amb disc dur de 30
MB i monitor mono-
crom en bones con-
dicions, preu inte-
ressant. Telf. 63 24
11.

SE VEN olivar
37.000 m2. als
Marroigs, amb porxo

i caceres. Preu a con-
venir. Tel. 63 42 71.
Capvespres.

GRAN OCA-
SION! Magnífico
apartamento de
superlujo: dos dor-
mitorios, dos baños
completos. Directa-
mente sobre el mar.
A estrenar. Y listo

SE ALQUILA casa
grande con jardín, 5
habitaciones, come-
dor, sala, aparca-
miento propio, coci-
na y telf. Informes:
calle Santa Teresa.
Telf. 63 04 98.

VENDA de bidons

VENDO PISO pri-
mero en el centro de
Sóller, 4 dormitorios,
3 baños, salón come-
dor, cocina, ascen-
sor.Ideal para vivien-
da o despacho. Juan
Enseñat, A.P.I; c/Rec-
torio, 4; telf.630398.

AHORA!! Telf. 63 28 a Sa Matança de
51.	 can Lau. telf. 630168



Els fogLarons de Sant Antoni
Som ja a vísperes de la festa de Sant Antoni, la

festa del foc, dels dimonis, de la sobrassada torra-
da i de les gloses.

Per això, per poder estar calentet vara un gran
foc i tenir la panxa plena per fer fugir els mals espe-
rits de Lucifer, la nostra comarca s'omplirà de fogue-
rons de diversa mida durant alguns dies.

Avui divendres toca el torn a les escoles: la
mojarla dels col.legis aturaran avui horabaixa les
classes lectives per sortir al patio celebrar Sant Anto-
ni. Als Sagrats Cors, a més, en celebraran un altre
al vespre on hi tendran també cabuda els pares dels
alumnes escolaritzats.

Els primers en encendre el foc demà dissabte
seran els de la Tercera Edat. El foc comptarà amb
torrada, refrescs, bon vi, botifarrons, llonganissa i

xua (pa amb oli i tomátiga pels qui estan a regim)
ofendo pel delegat de la Caixa de Pensions, Josep
Muñoz. Es comptarà amb l'animació de la música
de Joan G.

I ja al vespre s'encendran dos focs a ses bolles
al carrer de Cetre: un organitzat pel Club de Petan-
ca i l'altra pels Alumnes de Tercer de BUP a
benefici del viatge d'estudis; un a la Placa de Binia-
raix, un als aparcaments del Port, un a la Placa
de Fornalutx, un a la seu del Partit Popular i
un a la Plaça de la Constitució, organitzat per
l'Ajuntament.

Tots aquests focs i altres de carácter particular
serviran per continuar la tradició de Sant Antoni
fer sortir la gent al carrer tot i la serena que, ben
segur, caurá de nit.

Els funcionaris han cobrat les hores
extraordinàries que seis devien

G.M.

Els funcionaris municipals dels
col.lectius de Brigada de Recollida
de Fems i Policia Local, reberen final-
ment el passat dia 8 de gener les
quantitats que l'Ajuntamentelsdevia
des del mes de juny.

Recordem que des d'abans de
l'estiu, nombrosos funcionaris no
havien rebut els sous corresponents
a hores extraordinàries, prolonga-
ció de jornada i plus de nocturnitat
i penositat. Als membres de la Bri-
gada de Recollida de Fems i de la

Carrossa de l'APA que acompanyà als Reis

Riusech & Hijos, s. a.
CONSTRUCC ION Y OBRAS PUBLICAS

ROSER VELL, 9 - APDO. 14- 07460 POLLENÇA (MALLORCA) - TELS. 53 02 08 / 12- FAX 53 02 12 - DCE 9981

Comunica al poble de Sóller que el camí
del Murterá des de la Cooperativa fins al
camp de futbol estará tancat per obres durant
tres mesos

Perdonin les molèsties

Han canviat les travesses perquè estaven podrides.

Dos dies sense
tramvia

Redacció

Dilluns i dimartsd'aques
ta setmana, el servici de
tramvia entre Sóller i el Port
queda interromput per
causa d'unes obres de man-
ten i ment.

Els treballs consistiren en
el canvi d'unes guantes
travesses que suporten la
via a l'avinguda Cristòfol
Colom, al costat de la

placa Constitució. Les tra-
vesses s'havien podrit
perquè estan enterrades
sota l'asfalt i no tenen la
suficient aireació. La situa-
ció era més delicada pel
fet d'estar situades prop
d'un canvi d'agulles.

Durant el temps que
duraren les obres, el trans-
port fou realitzat per
l'empresa d'autocars Llom-
part, S.A.

Particulars d'Alcúdia
recullen en una
campanya mig milió
pels bosnians

16	 Veu local
	

Veu de Sóller / 15 de gener del 1993

el dia 7 amb els col.lectius que no
havien rebut les nòmines a temps pro-
metent-los rapidesa en els paga ments.

Segons Isabel Alcover la
impossibilitat de pagar els funcio-
naris a temps es deu a un error en
la confecció dels pressuposts. De
cara al proper any la consignació
per prolongació de jornada es
separará deis plussos i de les hores
extraordinetries per evitar, com
enguany, que la informatització de
l'Ajuntamentacabi en mig anyamb
la previssió d'hores extraordinàries
i no quedi consignació pel final d'any.

Associació de Pares del
colegi Sant Vicenç de

Paül

L'Associació de Pares del
Col.legi Sant Vicenç de Paül,
vol agrair al poble de Sóller
la seva col.laboració a la
col.lecta del dia de Reis; reco-
llírem 41.400 pts que junta-
ment amb la subvenció que
rebrem de l'Ajuntament, ani-
ran destinades als pobles de
Somàlia i Bósnia a través
de "Manos Unidas".

Agraïm també a Lloguers
Victòria que va col.laborar
amb 30 kg de caramels i a
"Casa Castañer" que ens
regaló 12 olles de test.

Transports

G.M.

Prop de 600.000 pessetes
foren recollides durant una cam-
panya duita a terme per parti-
culars d'Alcúdia i entregades
el passat cap de setmana al
Col.lectiu d'Acollida que
gestiona l'estada del grup bos-
niá a Sóller.

La campanya, que s'ha
desenvolupat amb diverses acti-
vitats durant algunes setmanes,
ha tengut com a coordinador
Antoni Mir ha comptat amb
el suport de diverses Asso-
ciacions de Pares d'Alum-

nes de Co l .legis d'aquella ciu-
tat, el grup parroquial d'Acció
Social i la cadena de Tele-
visió Local Atalaia, entre
d'altres.

Durant el passat cap de set-
mana el grup bosnià acudí a
Alcúdia convidat per aquell
grup de suport de la iniciativa
sollerica i passá dos dies inten-
sos d'activitat junt amb mem-
bres de l'organització de la men-
cionada campanya.

Les jornades acabaren amb
un dinar de companyonia  i amb
l'entrega del més de mig milió
de pessetes recaptades.

Policia Local se'ls devien com a mit-
j ana 170.000 pessetes.

La batlessa Isabel Alcover va
haver d'intervenir en el conflicte labo-
ral ja que aquest problema havia
enfrontat els Funcionaris de l'Ajun-
tament. El fet que l'Ajuntament dis-

seis dels doblers el dia 31 de desem-
re i no es fessin efectius els paga-

ments fins a dia 8 de gener va mor-es-
tar elsperjudicats, especialment per-
qué alguns funcionaris encarregats
de les nóminesdisfrutaven d'uns dies
de vacances.

La batlessa va mantenir reunions

Agraïment al poble de Sóller




