
ceIebrarà
el Primer de
Maig a Sóller

P.P.

El sindicat de treballadors UGT ha
escollit la nostra ciutat per celebrar
enguany la Festa del Treball.

Tal com comunicaren en roda de
premsa els responsables sollerics, la
celebració del Primer de Maig
començard a Ciutat amb una mani-
festació unitaria UGT-CCOO devers
migdia. En acabar, els afiliats i sim-
patitzants d'UGT pujaran al tren espe-
cial que els menarei fins a Sóller i con-
tinuaran en tranvia fins al port, on rebran
la benvinguda de la batlessa i parti-
ciparan a una torrada que es cele-
brará a l'esplanada de l'aparcament.

A les postres es pronunciaran els
mítins propis de la jornada, amb la
participació del secretari general
d'UGT de les Balears, Llorenç Bravo,
i el secretari de Mallorca Miguel
Robredo.

La festa será amenitzada pel grup
de balls mallorquins de Bunyola, i
s'organitzaran també jocs per als
infants. A les vuit del vespre está pre-
vist la sortida del tren que retornará
els ugetistes a Ciutat.

Els lndependents
de Sóller

refuen pactar
amb UM

Yeu 	
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Ama Darder i Irene Colom elegides
Valentes Dones Infantas 1993

G.M.

Un any més la Biblioteca del Foment
de Cultura de la Dona ha organitzat
un grup de nins que representaran els per-
sonatges històrics de la batalla de maig
del 1561 que prest commemorarem.

Els personatges infantils Catalina i Fran-
cisca Casasnovas, Valentes Dones, esta-
ran representats per Aina Catalina
Darder, de 9 anys, estudiant de tercer
al Col.legi Es Puig i per Irene Imma-
culada Colom, de 8 anys, que estudia
segon d'EGB al Coliegi Sagrats Cors.

Altres personatges destacats seran
Marcel.lí Got (Capita Angelats), Pedro
Mas (Virrei) i Andreu Rullan (Sergent
Soler), tots tres companys de tercer d'EGB
al Col.legi Sagrats Cors.

Ataviats amb les vestidures d'altre
temps aquests personatges, junt amb els
nins que representaran l'Ajuntament en
ple i el clero, desfilaran durant els dies
de la Fira pels actes oficials més impor-
tants.

Aina Catalina Darder i
Irene immaculada, de 9 i
8 anys, representen els
personatges històrics
infantils junt amb un
grup de nins.
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Soller

J.C./G.M.

Miguel Nadal i Palou,
ha estat designat pel Centre
Democràtic i Social, (CDS), can-
didat al Senat per Mallorca a
les eleccions Generals que
s'han de celebrar el proper dia
6 de juny en segon lloc a la
¡lista, després de Maria Antò-
nia Aleñar.

Miguel Nadal és regidor

de l'Ajuntament de Sóller des
de l'anterior legislatura i ha
estat president de les comis-
sions informatives de turisme
i de cultura i educació, a més
de regidor-delegat de l'hos-
pital. Actualment és el regi-
dor-delegat de personal, pro-
tocol i de l'Hospital.

L'altre candidat solleric és
la baltessa Isabel Alcover,
d'Unió Mallorquina (UM), que

Roben dos
milions de la

caixa forta de la
Cooperativa

ha estat inclosa en segon lloc
a la !lista electoral per la cam-
bra baixa o Congrés de Dipu-
tats.

La llista está encapçalada
per Miguel Pasqual, d'Unió
Independent de Mallorca
(UIM), ja que s'ha arribat a
un acord entre UM, UIM, Unió
Menorquina i Unió Pitiusa per
acudir junts a les eleccions
generals.

Els dos polítics sollerics ocupen el segon lloc a les llistes electorals
dels seus respectius partas.

Futbol:
El Port de Sóller,

un fibló a
Ses Salines

Alcover i Miguel Nadal,
candidats al Parlament al Senat



Molta Pallo i Poc Bessó
Es Pagés.

Ja s'han trobat
Ja era ben hora, tal i com vaig dir la setmana passada,

ni en Lobatón ni la mare que el va parir tengueren orgues
de trabar els plànols d'en Xim Bardí. Ara, sembla que ja está
tot solucionat. Els plánols són a Sóller i per més senyes a
l'Aluntament, na Rosa Barba, ja els ha tornat fa uns dies.
Vaig tenir la bona noticia de la pròpia boca de n'Andreu
Oliver que em va cridar per telèfon per dir-m'ho i, a més
d'això, perquè volia alguna cosa meya. Aquest no crida mai
per cridar, sempre perquè Ii nteressa.

Amb una paraula, ja este, tot llest. Al manco ja sabem on
són; el que no sabem és on eren i qui els tenia però, arri-
barem a saber-ho prest.

SEMBLA MENTIDA:
* Que quan n'Andreu Oliver truca a un escritor de prem-

sa, sigui perquè li pica a ell.
* Que sois vol saber coses nostres quan Ii convé i sinó,

ancha es Castilla".
* Que caldrà que recordi que quan vol alguna cosa sem-

pre procuram atendrer-lo i per tant, sois esperam el mateix
tracte.

* Que a ell el paga el poble, a nosaltres no, ni d'aprop
fer-s'hi.

* Que els de la majoria municipal cerquin el màxim de
concens pel Pba General.

* Que cerquin el concens sense deixar parlar als de l'opo-
sició.

* Que les caparutxes que anaven descalces encara ten-
guin les llagues.

* Que estic cansat i me'n vaig a geure.

Unificació
"Miquelet, que no has

sentit a dir que Unió Mallor-
quina i els Independents
s'uneixen en un sol partit?"

"A la resta de Mallor-
ca, sembla que n'estan ben
decidits, i estan prepa-
rant el congrés d'unificació.
De Sóller no en tenc cap
noticia"

m'ho pareixia, ja! A
Sóller ho tenen més difícil"

"Te pareix?"

"Jo ho veig bastant mala-
ment. Pensa que Unió
Mallorquina va expulsar
N'Amador Castanyer i
d'altres companys seus del
partit, fa un parell d'anys,
i no crec que les relacions
hagin millorat gaire..."

"Seria ben divertit que
ara tomassin entrar al mateix
partit per la porta del darre-
ra, aprofitant l'unificació"

"Uep! Primer hi han de
valer entrar!"

"Tens raó. 1 pel que jo
sé, no en tenen moltes
ganes... Però en el cas que
se volguessin unificar, En
Repic i els seus com ho veu-
rien?"

"No crec que els faci
molta gracia. Varen tenir
un bon merder ells ambells
la passada legislatura..."

"Ja tens raó! Però això
no vol dir res: al final, té més
forca la comandera que les
desavinéncies personals"

"Si, fill meu. Per coman-
dar, n'hi ha que són
capaços de fer qualsevol
cosa: fins i tot una moció
de censura!"

Elisenda de Brusca

Efectivament, dia 23
d'abril va fer onze mesos i
quatre dies que la batlessa
actual i el seu equip de govern
agafaren en les seves mans
l'ajuntament. Just el mateix
temps que jo i els meus com-
panys d'equip estiárem al
front. I per tant crec que és
hora de fer un balanç. Però
no em vull estendre en
detalls que potser sigui
millor analitzar més
envant. Em vull referir a una
situació més global, de con-
junt, respecte a la situació del
nostre poble. Hi ha alguns
temes que crec que s'han duit
bé: s'ha continuat amb amb
el mateix esperit la feina
començada per nosaltres en
el tema d'infrastructures, s'han
arreglat les platges per a la
propera temporada, s'han fet
dos asfaltats, un d'ells a càrrec
del Consell Insular i alguna
cifra petita cosa de poca
importància. Però això és tot.
Quins altres resultats ha de
que presentar la senyora
batlessa al poble de Sóller?

UN BALANÇ
NEGATIU.

Més bé crec que amb el
canvi Sóller hi va perdre. Per
qué? Basta recordar les fei-
nes que es feren al poble entre
els mesos de juny de l'any 91
i el maig del 92. Durant
aquest període la gent veia
un cert canvi, un nou aire
amb les maneres de fer de
l'ajuntament. Aquesta era la
intenció dels que aleshores
governàvem. I crec que ho
aconseguírem. Fins i tot les
nostres gestions vengueren
acompanyades dels doblers
de fora: obres d'infrastructu-
ra (els 270 milions del pla

5b, més 20 milions per a les
obres de Biniaraix), asfaltats
del Port (conselleria de turis-
me i d'obres públiques), acord
amb la conselleria d'obres
públiques per arreglar la
carretera de Deió,etc. I ara
qué? Els camions carregats
de doblers de fora han tor-
nat buits. Per qué?

Per qué ens passa com a
l'anterior legislatura en qué
tots els pobles xuclaven i
Sóller per enéssima vegada
quedava defora? Efectiva-
ment, crec que en el canvi hi
hem perdut.

L'EPOCA
OBSCURANTISTA

I és que també hem tornat
a l'época, malhauradament
recordada per molts de solle-
rics, en qué l'ajuntament
mantenia un secretisme
i un intencionat obscu-
rantisme perquè uns pocs
es poguessin beneficiar de la
informació privilegiada. Hem
tornat a aquest temps. Sen-
yora batlessa per qué feis el
que heu fet amb el plànols
del pla general? Si són una
bomba, com dèieu al darrer
ple, és perquè vós feis que
ho siguin pel fet de mantenir
aquest obscurantisme més
propi dels anys del règim
dictatorial que de la nos-
tra societat democrática.
Definitivament senyora batles-
sa, crec que ja heu perdut el
rumb del vaixell del poble.
Cal que faceu qualque cosa
per retrobar-lo de nou. I si no
podeu, val més que ho dei-
xeu. Pel bé de Sóller.

Joan M. Arbona Mas.

AntologiaVeu del lector

Han passat els onze
mesos i quatre dies
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Cantinflas
El país mexicano se

detuvo por algunos instan-
tes para echar una lágri-
ma sobre la memoria de
un cómico que recibió del
propio Chaplin la invitación
a sentarse a su dies-
tra en el cielo de los
chistosos. Mario Moreno
fué uno de esos héroes que
nunca podrá volver a repe-
tirse: demasiadas batallas
han ganado ya los malos
en el mundo como para que
un patipelado con el pan-
talón caído y un bigote
absurdo pueda vencer sólo
con el encanto de su natu-
raleza ingenua y fraternal.

No quedan patrones vul-
nerables a la sensiblería de
un joven provinciano ni
esculturales Lupitas dis-
puestas a abandonar mag-
nates a lomos de un caba-
llo hacia ningún paraíso,
pero no de¡a de ser una
buena noticia saber que los
mexicanos pasaron un
momento por encima de su
violenta cotidianeidad para
echarse a las calles a llo-
rara su charro más gracioso.

En la pantalla el cuate
menos macho de la película
vendía pomadas caseras
para maquillar un poco la
humanidad soberbia y
encandilada con los oro-
peles estridentes de los
poderosos. Cantinflas, que
era de pueblo, sentía ver-
güenza por sus seme-
jantes, por los huma-
nos, y en su afán de des-
hacer entuertos restable-
cer la justícia o la ternura
hace reir con su palabre-
ría enrevesada. En la Bode-
guiya Felipe le ganó un par
de mesas de billar pero tuvo
que aguantarle decir que
no le importaba perder con
alguien que debía ser tan
golfillo como para ser
presidente de un país famo-
so por sus pícaros. Ahora
se lo anda explicando a
Charlot.

Juan Sharpe

So meya jubilació
Miguel Perelló

Ja m'ha arribat es retiro,
creis-me que en feia delit,
em trob bastant envéit
per seguir prestant servei,
per paga tenc un ofici
que és un poc maleit.

Ja fa cinquanta-tres anys,
(així mateix ja fa temps)
em posaren de cabrer,
un ofici d'aquell temps,
i pasturava ses cabres
per voreres i torrents.

Des de Ilavors ençà
he passat per molts d'oficis,
he fet vi i edificis
a s'altre part de la mar,
de tot el que es diu feina,
no em queda res per probar.

Però així mateix,
a Ilevant neixen dies,
ses penes i alegries
no duren eternament,
ja m'ha arribat es moment
de deixar ses fantasies.

Ja tenc es fills arrelats,
i tres néts que em donen guerra
de lo bo i lo dolent passat,
amb això em sent pagat,
sa meya missió a sa terra
jo crec que he justificat.

I ara posau atenció,
perqué obliga sa noblesa
jo agaf sa jubilació
com sa primera Batlessa,
que em perdoni s'endamesa,
si no tenc substitució.

Si es capital mereix glòria
no importa fer rebumbori
s'história se'n cuidará,
el que no podrá contar
és s'emoció que em dóna
sopar amb tan noble auditori.

Batlessa, companys, regidors,
i tots es que estau reunits,
l'únic que us puc dir,
és que es sopar us faci profit,
no oblidaré aquesta nit,
i moltes gràcies a tots.

Calle Luna, 12• Sóller

Mallorca • Tel. 63-04-47

FERRETERIA

CENTRE PREESCOLAR

ESCOLA DE L'HORTA
Oberta la matrícula curs 93/94
Educació Infantil: 3, 4, i 5 anys

Servei de menjador
de dia 1 al 15 de maig

Tel. 63 33 65 Barri de I Horta

C.P. ES PORT
Plaç de matrícula 93/94

de l'1 al 15 de maig

Ed. Infantil, 3-4-5 anys

Primer cicle de Primaria, 6-7 anys

Canonge Oliver, 12. Telf. 63 10 01

COL.LEGI PÚBLIC

ES PUIG
Matricula oberta de 1'1 al 15 de maig
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Miguel Perelló fou acomiat pels seus companys
Redacció

Veu del lector

Dimecres de la passada setmana, els
companys de feina de l'Ajuntament, així
com alguns dels polítics actuals i ex-poli-
cies, acomiadaren a l'Oficial Miguel
Perelló, amb un sopar a un conegut res-
taurant del Port de Sóller.

Veu de glosa

Amb una nombrosa assistència d'amics,
entre Halles i un bon menjar, en Miguel
Perelló va ser acomiadat oficialment. No
mancaren les gloses, tan d'uns com dels
altres i rialles a voler.

Els Policies que treballaren amb Miguel
Perelló asseguraren que amb la seva jubi-

A Miguel Perelló
Jubilat i eixerit
més fresc que una cama-roja
ja no et fa falta el rellotge
ni has de fer guàrdies de nit.

Aquí tens uns bons amics,
que envolten aquesta taula,
que no només de paraula,
sinó també cordialment,
et desitjen llarga vida
amb salut i amb alegria
i que et vegem qualque dio
per devers l'Ajuntament.

La Batlessa.
Isabel Alcover

lació havien perdut un gran professional i
un gran compon y.

Nosaltres, la Veu de Sóller, ens adhe-
rim a aquestes alabances i sabem que serem,
juntamentamb els nostres lectors, els bene-
ficiaris directes del seu oci. No ens
mancaran gloses seves. Salut i molts d'anys
per sempre!.

Li diuen Perelló...
Li diuen Perelló
d'ofici municipal
ha estat un home molt formal
i sol quedar bé sempre per tot.

Ha estat un home bondadós
ha servit trenta anys al poble
però pocs li han agraït
haver estat un home noble.
Ell és l'oficial Perelló
amb que s'hagi jubilat
moltes coses ens ha ensenyat
i això és d'agrair.

Dona i fills n'estan contents
perquè s'hagi retirat
ja que li han enroscat
es deure de guardar es néts.

Sa dona li mana moltes feines
per llevar-se'l de davant
i en fa qualcuna de tant en tant
i a ses altres diu que no té eines.

Es un home de paraula
i té molta sabiduria
i si el vegessiu com canvia
quan es posa a un cap de taula.

No és que sigui menjador
però es roegar Ii agrada
sobretot si són aquests sopars
que feim de costellada.

Els feim a can Tinet
un restaurant que hem inventat
es menjar mai ens ha faltat
ni tampoc es bon vinet.

A tots es sopars s'apunta
mai demana que hi ha
mentres Ii posin plat a taula
i qualque tallada per menjar.

Al restaurant Mar i Vent
Ii hem dit adéu i fins una altre
perdonau-me si he fet faltes
però és que no n'he sabut més.

Sóller a 21 d'abril de 1993.
Bartomeu Colom Jordan a Miguel

Perelló Reus.



A la memòria
d'Alfons Castanyer

De la personalitat mercu-
rial, abassegadora, sovint
mal compresa, de l'amic
Alfonso, personatge i
homenot de Vámbit solle-
ric que ens ha deixat pre-
maturament, vull triar un aspec-
te que l'hagués complagut molt
a ell, avui que ja no está entre
nosaltres i que ¡a té absolu-
tament tot el temps de (l'altre)
món i de l'eternitat per recé-
rrer els verds pasturatges del
més enllà, potser més gaudits
pels més escèptics i els menys
integrats, els malguanyats els
que més han patit, en silenci
i a crits, els rebels ambo sense
causa, ¡a que no està tan clar
que al cel hi aniran només els
de sempre.

N'Alfons, nét majar de
l'estroncada i dissortada nis-
saga de can Batac del correr
del mateix nom, era un infa-
tigable trescador de tots els
camins, de mar i de mun-
tanya, de la nostra vall.
Coneixia dotzenes de racons
bellíssims de la nostra con-
trada; era un especialista en
itineraris de curt, mitja i Ilarg
recorregut; els assaboria i
els feia assaborir als

seus amics, antics i nous,
mallorquins o de foro Mallor-
ca, era un guia incansable i
un comentador agut, sabia
on deturar-se, com introduir
variacions perquè l'excursió
de sempre no fos ben bé exac-
tament la mateixa, els cami-
nals secrets, els arbres sin-
gulars, els paratges i les
panoràmiques úniques (que
reclamaven, com ell insistía,
ser fixats en una tela), les
coves inexplorades, les fonts
històriques, l'itinerari de les
antigues síquies, els turons
els comellars, els bocs fron-
dosos, les cases on trabar
recer, els llocs més escaients
per a una posta o fins i tot,
una sortida de sol, les Ile-
gendes dels redols.

A la seva fidel companya
i pacient muller Michéle, al
seu únic germà Jaume, a les
seves ties sobrevivents Espe-
rance] i Maria Miguel, als
cosins, els vull dir que l'espe-
rit de n'Alfonso viurà sem-
pre en el record i enmig
d'aquelles paisatges que tant
va estimar.

Maties Oliver

DESAYUNA CON ÉL

PANADERIA y PASTELERIA

FRAU
Lluna, 7— Teléfono 6.30132

Sant Jaume, 7— Teléfono 63 1286
FABRICA: Neto, 48- Ca 'n Tobalet- Tel. 630651
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Veu del lector

Comiat a un amic singular;
a Alfons C.M. de can Batac

por sólo 79 ptas. diarias

Et tendré sempre present a
la memòria, amic. Davantaques-
ta mortteva que a vegades, amb
broma un tant macabra, solies
anticipar-nos, sois puc dir que
mai fores una mala persona. Les
teves manies i les teves psico-
sis- de les que, en cap
moment, t'amagares- acom-
panyaren, sempre, un esperit
comprensiu. No deixares, per
això, de tenir bon cor i senti-
ments humans.

Quan ara tot sembla acabat,
perdut i pretèrit, quan ja no
importa haver ignorat els
patiments dels ja per sem-
pre absents, és quan res-
succita, per les neurones del meu
cervell, amb tota claretat, el
record d'unes tertúlies, d'unes
xerrades, d'unes revetlles, asse-
guts aquí a placa, prenent unes
copes a sa Granja o un café a
ca nostra a Fornalutx amb ma
mare a.c.s., na Michéle la teva
dona i no Claudine la teva cun-
yada sense oblidar Can Fum,
cantantclandestinament allò de
les "nines maques reguen el seu
¡ardí"- i veig un Alfonso Batac,
jutjat quasi sempre amb
duresa extremada per un
entorn tan mesquí com

poblerí, ple de fantasies per
a contar i vendre i d'imagina-
ció a rompre.

Tu, que en el fons de la teva
consciència atormentada,
seguies aferrat al substrac-
te de la religió ancestral;
tu que, en veritat, no eres un

incrèdul total, reposa- amic sin-
gular- en la dolça i eterna pau
promesa pel Ser Suprem, en les
benaurances evangèliques, als
nets de cor que tengueren fam
i sed de justícia.

Joan Estades de
Montcaire

Veu del PSM

DÉFICIT D'INVERSIONS PÚBLIQUES
Milers de Pessetes/habitant.

(Període 1969/1988)
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Poques inversions
a les Illes

Sabíeu que l'Estat espan-	 dels serveis públics de les nos-
yol	 recapta	 a	 les	 Balears	 tres Illes.
319.410 milions de pessetes	 Com exemple direm que
anuals i n'hi inverteix només 	 pagam	 333.587	 pessetes
258.631, segons les dades	 perhom d'impost cada any,
de la Conselleria d'Economia	 penó l'Estat ens deu a cada
i Hisenda del Govern Balear	 un de nosltres 227.589 pes-
(1990 ) ? Això vol dir que més	 setes només d'inversions que
de 91.000 milions de pesse-	 no s'han fet a les Balears.
tes surten del nostre país per	 Tal com reflexa el gràfic
no tornar-hi mai més. Aques-	 adjunt, en inversions anam a
ta	 sagnia és la vertadera	 la coa de les Comunitats Autó-
causa de la	 mala qualitat	 nomes.

Por sólo 79 ptas. diarias puedes sali,, la talle cargado de la mejor enenla. La suscripción a la nueva oferta de

FI 1)IA DEL MUNI)0 te tuve en honck.ja el mejor desayuno infomyttito de las Lslas.

Para que oto sea poslige, más de 9.1J pmfesionales de aquí y corresponsalts de casi todo el munclo, han tratzaado duro.

Un mundo de esfuerzo y tecla., comp./liso y vocación que cada cla nos hacen mis fuertes.
Deja que alguien lo deslice en tu desayuno y disfrútalo en ca.sa, puntual. Sin duda, konejor mulera de empezar el da.

Liáramos sin compromiso y descubre 03M0 ~bine a FI DIA DEI MUNDO es la mejor opción.

• Mensual	 2.800.- pts	 LAS NUEVAS SUSCRIPCIONES
•Trimestral	 8.000,- pts	 ANUALES RECIBIRAN GRATIS
• Semestral	 IS• 0 00. - als	 EL ANUARIO DE El MUNDO.
•Anual	 29.000. - pts	 Válido hosio el 15 de Mayo

Telf 76 76 06

EL ODIA DEL MUNDO



L'Ajuntament emprén una política
d'adecentament deis carrers

Redacció

Després de l'aprovació
dels pressuposts generals
de l'exercici 1993, l'Ajun-
tament de Sóller procedirà
a dura terme l'asfaltat d'un
nucli important de la ciu-
tat. En total seran dotze
els carrers que rebran
capa asfàltica, es pretén
que les obres s'iniciin el pro-
per mes de maig i el pres-
supost total per la realit-
zació de les mateixes
ascendeix a dotze milions
de pessetes que seran cos-
tejats, íntegrament, per
l'Ajuntament.

Els carrers de Sant
Jaume, Sant Bartomeu, Sa

Mar, Metge Majo!,
ria, Rectoria, Gran Vía,
Mallorca i Santa Catalina
-Port de Sóller-, Reial, Toni
Maure, Placa del Col.legi
es Puig i parking d'esta-
cionament de vehicles del
correr Gran Via, seran els
asfaltats per iniciativa muni-
cipal i sense cap cost pels
veïnats, a pesar de que,
segons el responsable de
Béns i Serveis, el regidor
Amador Castanyer, els
membres del grup socia-
lista local pretenien que,
el cost fora costejat en
part, pels veïnats mit-
jancantcontribucions espe-
cials.

El tipus d'asfalt que s'uti-

litzaró será el denominat
fred, la seva aplicació
tendrá problemes en alguns
dels carrers prevists ¡a que
les aceres estan molt ani-
vellades amb el firmament,
això obligará a rebai-
xar el sòl i afrontar els
problemes que d'això es
puguin derivar tals com, les
tuberies de conexió a la
xerxa de clavegueram
d'instal.lació antiga, que
poden passar a un nivell
molt alt del carrer.

Dins el mateix projec-
te i pressupost es realitzarà
també l'asfaltat de dos-
cents nous metres a la
recent asfaltada Costa d'en
Llorenç.

E Is ramaders seguiren amb interés les explicacions del pera agrònom Jaume Galmés.

VOS DESITJA "BONA FIRA"
I VOS OFEREIX EL 30% DE DESCOMPTE

EN BANYADORS FINS DIA 15 DE MAIG
MOLTS D'ANYS

MUEBLES Y ARTICULOS DE DECORACION

en MIMBRE - BAMBU - JUNCO
RATTAN - MEDULA

MIMBRERIA C/. Sa Llana, 52
Telf. 63 20 77

07100 SOLLER
(Mallorca)
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Urbanisme

J.C.

La práctica totalitat dels
membres de la recent cons-
tituida Associació Rama-
dera de la Serra de Tra-
muntana, unes 85 persones,
dugueren a terme l'anun-
ciada excursió de visita a
la finca "Es Rafalet" pro-
pietat de Jaume Galmés i
a la finca experimental de
Sa Canova, propietat de
Sa Nostra.

La concentració dels con-
vidats, ramaders de Sóller,
Deià, Valdemossa, Escorca
etc, es va fer a l'entrada
de Manacor a les 10'30
hores per després, tots ple-
gats emprendre camí cap
a la finca de "Es Rafalet".
Un cop arribats, el tècnic
de Sa Nostra Jaume
Galmés i propietari de les
terres, explicó als presents
el sistema que ell ha adop-
tat per la cria de xots i ove-
lles, un ramat aproximat a
les 600 ovelles i les seves
respectives cries. Va fer
una especial menció a que
els ramaderes fossin espe-
cialment previsors a
l'hora de donar men-
•ar als seus animals i ana-
litzar les distintes possibi-
itats, tantOeroreucom per
•tlirnent.

Fs poden canviar els
iá bits

,aume Gaimés,
, ecessáriament es tenen

ue aiimentar eis xots amb
is mateixos oroductes

Gempre feu ncís en que
donar, per exempie ara el

preu de la garrova, surt més
econòmic la compra
d'aquesta matèria a gra-
nel i mesclar-la amb
complements, que donar
menjar d'alfals o similars
que, a més de ser cars, els
animals els tuden amb un
percentage mc 't elevat.

Posteriorment, els visi-
tants pogueren veure i con-
templar per seccions, tot
el procés que Galmés du a
terme per aconseguir un
major rendiment de les
seves cries així com de
les distintes races existents.

En tot moment Jaume
Galmés acompanyat de la
menescal Margalida Bua-
des, explicaren en el reco-
rregut els motius i les raons
de tot el que s'observava i
respongueren a les moltes
preguntes dels ramaders.

Visita a Sa Canova

Un cop concluida la pri-
mera visita, l'expedició del
grup es traslladà a la Finca
experimental de Sa Cano-
va on recorregueren , des-
prés d'un bon dinar de
xot, les distintes parts de
les zones de cultiu. En el
decurs d'aquesta visita,
.00n .Alberti, entrega una
placa en nom de !'Asso-
ciació a Jaume Gaimés per

eil i a Sa Nos-
tra, l'atenció dispensada
omb aquesta convidada

Els ramaders avaluaren
molt posítivament
visita inciicantel seu alt con-
nngut constructiu.

Els components de l'associació ramadera de
Sóller prengueren nota de les darreres tècniques 

L'excursió a Sa Canova
fou un èxit rotund



TROBADA D'AMICS 1
SIMPATITZANTS DEL P.S.M.

Benvolgut amic:
El proper dia 14 de maig hem pensat fer un sopar al restaurant ES
CANYIS del Port de Sóller. Creim que tu podries acompanyar-nos per
renovar força i empenta de cara al que encara queda de legislatura.
Pots recullir els tiquets per al sopar contactant amb qualsevol regidor
del nostre partit, abans de dia 11 de maig o be telefonant als:
63.18.27 - 63.34.81 - 63.32.71.
RECORDA:
TROBADA D'AMICS I SIMPATITZANTS DEL PSM
Restaurant "ES CANYIS"
Divendres, dia 14 de maig a les 21:00.
Menú: -Arròs brut.

-Rostit de porc amb pomes i patates.
-lila flotant:
-Aigua, vi, cava i café.

Preus: 1.600 pts.

Esperam la Leva assisténcia.
Sincerament,
P.S.M. Nacionalistes de Mallorca
Agrupació de Sóller.

Naclonalistes de Mallorca

Els grups musicals actuaren en benefici del local del Defensora.

mora organitzar aquest festival
totalment a benefici de la socie-
tat de la qual els directius ens

han fet arribar el seu agraï-
ment pera tots, tant pel públic
com pels que actuaren. 
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Espectacles

Inoblidable vetilada al Defensora
Redacció

D'inoblidable es pot tildar la
vetllada que ens varen oferir tota
un serie de grups musicals el pas-
sat dissabte a benefici del Defen-
sora Sollerense.

Amb una gran sorpresa
poguérem veure actuar
l'orquestra d'Estambul
composta, tota ella, de músics
de Sóller que toquen instruments
de vent i una bateria, inter-
pretant un repertori no molt
extens però si amb molta téc-
nica. Foren el grup més
aplaudit de tots.

Tota una serie de músics i
cantants delectaren al públic amb
les seves notes i ¡a per acabar
es pogueren escoltar les actua-
clon del famós Pa Amb Oli
Band i S'altra Banda avui
ídols dels ¡oyes de la nostra
Comarca.

Tal i com deien els membres
del grup Pa Amb Oh Bond, orga-
nitzadors d'aquest acte, el Defen-
sora és un teatre que du en actiu
més de cent anys i sense cap
reforma als seus decorats el que
el fa, tal volta, un dels locals
amb més solera. "No obstant
deien ells-, per preservar aquest
monument no hi ha institució ni
pública ni privada que doni un
duro ni per arreglar la teulada
per evitar la degradació de
l'inmoble".

Per això, ells es varen ani-

Urbanisme

Contractació de
quatre operaris
per al repicat
d'aceres

Redacció

Seguint la política d'adecentament de les vies urbanes,
que pareix haver emprés l'Ajuntament, s'ha procedit a la con-

tratació, mitjançant conveni amb l'INEM, de quatre ofi-
cials de serveis que, donat el seu mal estat, realitzaran la
tasca de picar les aceres durant un període de sis mesas,
temps pel qual han estat contratats.

Sobre el cost d'aquestes contratacions l'Ajuntament  haurà
de pagar el 25% del cost dels salaris i el material utilitzat.

A part d'aquests quatre oficials, s'ha contratat un oficial
electricista i un enginyer que realitzarà un pro¡ecte d'elec-
trificació dels carrers de Sóller que es durà a terme per zones,
aprofitant els moments en que la Companyia el Gas S.A.
substituesqui els cables dels abonats que passen la
seva actual corrent de 150 volts a 220. Al mateix temps,
l'Ajuntament en col.laboració del Gas S.A. substituirá l'este-

sa eléctrica antiga per una nova i dotará l'alumbrat de Idm-
peres de baix consum.                 

1~1    

SUAU OLIVER C.B.
PROMOCIONES

EDIFICIO
MISTRAL
CARRER DE SA MAR, N" 121 

SO Solar de4espléndida orientación              

SO Viviendas de 116-108 rn 2 construidos.

Terrazas y galerías

Aparcamientos subterráneos.    

SO    

SO                

SO Antena colectiva TV-FM, portero automático,
línea telefónica, ascensor

SO Entrada desde 1.500.000 Ptas. resto a convenir.

Se vende:
EDIFICIO DELTA, viviendas.

C/. Paseo la Playa, s/n".
PUERTO SOLLER

LOCALES COMERCIALES Y APARCAMIENTOS

INFORMACION:

CONSTRUCCIONES SUAU, S.A.
C/ Cetre, 44-Sóller - T/630799 - Fax 632911



Tahures
Zurdos i
Tomeu Penya,
els plats forts
de la Fira

G.M.

Esta a punt de publi-
car-se el programa de
festes de la Fira 1 993 que
s'obrin amb el pregó a
càrrec de la filóloga Aina
Moll i la investidura de
les Valentes Dones el pro-
per dijous dia 6.

Ja el divendres, al
Camp de Futbol, tendrem
la Nit de Rock organit-
zada per Factoria Cultu-
ral amb l'actuació de
Tahures Zurdos i Fora
des Sembrat. L'entra-
da costará 1 .500 pesse-
tes. A Placa, damunt el
cadafal instal.lat al cos-
tat de la font, hi haurà
revetlla amb Estel d'Or
pels qui no siguin amants
del rock en directe.

Dissabte dia 8
podrem escoltar o ballar,
si en sabem mínimament,
amb les orquestres Pla
tera i San Francisco.

Diumenge a vespre
actuaran també a Placa
Géminis, Harmónica
Coixa Blues Band i el
popular Tomeu Penya.

Per acabar les festes
el dia del Finó, després
de la desfilado de carros-
ses, el grup de teatre La
Iguana representara un
correfocs i tots haurem de
córrer de debó davant
monstres de foc que ens
encalcaran.

Compareixen els plànols del Pla
d'Ordenació

Andreu Oliver:
"Jo tan sols
especul amb olles"

J.C.

L'equip redactor del
PGOU, segons ha informat
el regidor d'Urbanisme
Andreu Oliver, ha entre-
gat definitivament la seva
proposta técnica que fou
encarregada per l'Ajunta-
ment en el seu dia.

"A pesar dels comen-
taris realitzats pels grups
de l'oposició-indica Andreu
Oliver -, no han existit fil-
tracions del PGOU a grups
o persones externes a
l'Ajuntament sinó tot el con-
trari, puc assegurar que els
plànols entregats el primer
dia foren tornats a Bare-
lona, a l'equip redactor, per
realitzar cópies reduïdes de
tamany per així facilitar la
labor de l'equip de Govern
a l'hora d'interpretar la
proposta técnica".

Explica també, que a
partir d'ara s'ha acordat
entre els deu membres de
la majoria governant, UM-
PP, Independents i CDS,
mantenir un mutisme
total en el referent al
nou Pla fins que, entre tots,
es treguin propostes con-
cretes per presentar als
grups de l'oposició.

La comissió de segui-
ment entrara en funciona-
ment quan l'equip de
govern hagi realitzat la
seva proposta per ser deba-
tuda entre totes les forces
de l'Ajuntament.

"La comissió de segui-
ment funciona igual que
una comissió informativa,
sense que les seves pro-
postes i decisions siguin vin-
culants en els acords a
prendre en qualsevol dels
casos".

Oliver pretén aconse-
guir el màxim consens entre
els regidors que repre-
senten el consistori, ja que
segons ell, perqué el PGOU
no dura únicament una
legislatura sinó que estará
vigent durant molts
d'anys.

Realment el mutisme
amb els mitjans de comu-
nicació fou total i es negà
a respondre a qualsevol de
les preguntes referides al
PGOU que li foren realit-
zades. Unicament afirmó
que pretenia aprovar el nou
Pla dins aquest mateix any
1993. 

Oliver, manifestà el seu
total desacord amb les acu-
sacions fetes per l'oposició
i molt especialment pel
PSM quan han publicat
escrits i publicitats en
els mitjans de comunicació
locals en els quals s'acu-
saya de possibles especu-
lacions amb el nou Pla. "Jo
no fenc terrenys per ven-
dre -assegura el responsa-
ble d'urbanisme-, i per tant,
res per especular; jo tan
sols especul amb olles que
és el que venem al negoci
familiar".

INSTITUT DE BATXILLERAT
GUILLEM COLOM

CASASNO VAS
Avgda. Juli Ramis, s/n.

Telèfon 63 35 14
FAX	 63 32 18

07100 SOLLER (MALLORCA)

INSTITUT DE
FORMACIÓ PROFESSIONAL

«JOAN MIRÓ»
Avda. Juli Ramis, s/n.
Teléf (971) 63 21 11
FAX (971) 63 32 18

07100 SÓLLER (Mallorca)

PREINSCRIPCIÓ CURS 93/94

TERMINI: De l'1 al 15 de Maig

HORARI: De 9'00 a 1300 hores

a la Secretaria dels Centres.

(La posterior matriculació será el dia 1
a dia 15 de juliol, una vegada

exposades les Instes d'admessos).
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Jaume Oliver guanya els
VIII Jocs Florals de
Cerdanyola

Redacció

El nostre col.laborador
Jaume Oliver ha guanyat els
VIII Jocs Florals de poesia a la
ciutat de Cerdanyola. La tra-
jectòria poética d'en Jaume és
del més profitosa. De tots és sabut
els premis que ha guanyat a la
Vall de Sóller, essent per dos
anys consecutius premiat
amb el Guillem Colom.

Jaume Oliver té una forta
vocació cap a la poesia i prova
d'això són els fruits que es
poden contemplar a la revis-
ta local que ell mateix diri-
geix anomenada l'Esclat(revis-
ta de tall literari) i la valenta par-
ticipació que té a les conver-
ses poètiques que el grup
Novetat dura terme un cop
cada dos mesos al Café Nou.

Jaume Casasnovas

Segons ens ha informat el res-
ponsable polític de Béns i Ser-
veis Amador Castañer, la Brigada
d'obres municipal estará con-
trolada, a partir d'ara, per una
emisora portátil.

L'Ajuntament ha adquirit,
segons Amador Castañer, qua-
tre aparells de radio per un
total de 480 mil pessetes. Tres
dels aparells els duran les dis-
tintes brigades de feina i un d'ells
será utilitzat per Amador Cas-

El poeta, col.laborador de Veu
de Sóller, és director de la

revista Esclat.

tañer per poder donar més
agilitat a les feines de la Bri-
gada i tenir un enllaç ràpid en
el cas d'una necessitat urgent.

Els 4 aparells van conectats
a l'emisora de la Policia Local
com a emisora base a part de
la possibilitat de poder comuni-
car-se entre sí, sense cap neces-
sitat de passar per la central.

Per acabar de completar
aquest servei a ixí com cal, segons
Castañer, encara s'hauran de
comprar tres aparells més
que ja estan encomenats.

Se vende barco

tipo llaüt con
motor F.B. 7,5

Telef. 63 28 12

Béns i Serveis

La brigada d'obres estará
controlada per emisora

LA GUARDERIA DE L'HORTA ANUNCIA 
1

SU NUEVO HORARIO
De 8 de la mañana a 7,30 de la tarde

Sábados abierto de 9 h. a 13 h.
Precio con sábado incluído: 10.000 ptas.
Precio del comedor: 	 10.000 ptas.
Toda persona interesada en traer niños los sábados pueden hacerlo.
El precio por cada sábado es de 1.000 ptas.
En verano recogemos niños mayores y les damos clases de repaso.



¿Es possible que l'escaló més alt d'una escala sigui, a la vegada, el més
baix?

¿Es possible que una joveneta sigui també una vella?
¿Es possible que allà on la vista veu una espiral no hi hagi més que cercles?

¿Es possible transformar un aucell en triangles?
¿Es possible veure moure's les línies, quan estan ben immòbils?

¿Es possible que els colors es mesclin i canviin amb la distóncia?...
En Leonardo da Vinci creó les anamorfosis per amagar el tema dels seus

uadres als qui els contemplaven de front, però si els observaves de costat...
L'holandès Escher ens dibuixà una corrent eterna d'aigua que a la vegada

pujava i davallava...

-

Mira fixament aquests quadrats negres. A la intersecció de les línies blanques començaràs a observar

sorprenents punts grisos que no estan dibuixats. Si dirigeixes la vista només a un punt gris, aquest

desapareixerà.

doble imatge. De copveus una
ánnera, quan al cap de segons
etsembla un conill. De cop veus
un indi, quan de sobte el que
observes és un esquimal.
Rubin, Boring, Muller-
Lyer... en són bons repre-
sentants

Gestuari de mans

Les ombres xineses sempre
s'han servit de les mans per
suggerir formes i temes. Les
mans, amb les línies dels dits
et poden sorprendre si t'entre-
tens a observar les ralitza-
cions de Mario Mariotti.

Arabescs

Unes de les civilitzacions
més juguetes i estudioses de
les línia fou el món àrab de
l'antiguitat. Els arabescs de
mesquites i palaus ens mos-
tren trames i línies geomètri-
ques que conviden a pintar.
Els americans Hensor Holi-
day i J. Bourgoin amb
l'ajuda de l'ordinador, crea-
ren trames suggerents per ser
dibuixades. Semblen tres homes de desigual any, però, imatge enganadora,

els tres tenen la matekixa al 1 . Comproveu amb un regle.

En el primer cop de vista es veu una espiral. Costa fer convencer a

són cercles concentrics. Comproveu seguint amb el dit qualsevol dels • Ictador que no n'hi ha cap. Que

es: sempre tornarás allá mateix.

BAR
CENTRAL

EL BAR DE TOTS

-Y'

- -

C/. Lluna, 5 -	 63 (
- -

- 07100 SÓLLER

PIZZAS PA 1 LLEVAR
Yestaurante

Dimecres tancat
TEL. 63 11 11

*Ña
Un ambient diferent

Galeria d'Art
C/ Isabel 11. 23 - Telf. 63 40 31 - Sóller
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Jaume Alberti

El Centre de Recursos
Pedagògics "Es Celler" de
Sóller, a partir de demb dis-
sabte, dia 1 de maig, a les
10 h. i durant tot el mes, mos-
tra una exposició de jocs,
un taller de dibuix, uns
cartells d'observació, una
biblioteca imaginativa i
una aula de vídeo sobre
el tema genèric de la
línia. Aquesta exposició vol
ensenyar creativitat, vol reco-
Itir il.lusions òptiques i para-
doxes, geometries i trames
impossibles que demostrin el
món fantástic de la línia i les
seves possibilitats de treball i
esplai.

Per això, he preparat els
següents continguts, que, en pi n-
zellada periodística, et convi-
den, lector, a entrar en les oli-
vetes de la curiositat.

Geometria impossible
L'holandès M.C. Escher,

autor dels billets de banc del
seu país, ens ha deixat una
obra pictórica sorprenent: qua-
dres irreals, alteracions d'imat-
ges, metamorfosis increibles...
escales que no acaben mai,
aigua en moviment perpetu,
quadres que es transformen en
dragons...

Trames i paral.lelismes
Una successió de línies a

manera de bosc ens pot ama-
gar o suggerir formes, creant-
nos el delit de cercar-les. Pin-
tors famosos hi han jugat, com
en Paul Klee, i també des de
fa molts d'anys en són passa-
temps en cómics, llibres i revis-
tes: laberints, figures amaga-
des, jocs dels errors...

Efectes òptics
Un dels caires més sorpre-

nents de la línia és la seva pos-

Cal.ligrames

La Iletra O rodolant per la
carretera, la paraula fum mas-
ca-ant-se a una xemeneia o les
línies d'un conte de serps con-
vertint-se en serps són temes
de narrativa que ajuden a la
crativitat escrivana a les esco-
les.

El cómic

El món dels tebeos aporta
un rnón on la línia s'hi sent ben
a gust. la caricatura dels per-
sonatges, els globus, els sím-
bols cinètics, els quadres de
vinyetes... ens transmeten estats

accions, situacions i
aventures absorbents.

Línia i música

El rus Vasily Kandinsky,
cree abstraccions de línies,
suggerí que aquestes es
movien i ens explicó que amb
elles es podia dibuixar la
música. Posteriorment, Walt
Disney, a la pel.lícula "Fan-
tasía" acoblá autors clássics
a mcviments de línies. 1 el dibui-
xant Heinz Hedelman, a
la pellícula de dibuixos ani-
mats "Yellow submarine" dels

Beatles ens delitá en ban-
des lineals de color que revo-
luacionaren la plàstica cine-
matográfica.

Fractals

Un fractal és la manera de
veure l'infinit amb l'ull de la
ment. Es la manera de mostrar
dibuixos infinits amb figures fini-
tes. Mandelbrot, Koch,
Gleik ens mostren i ens fan
escales cap a l'infinit, una
aportació més a la ciencia del
Caos.

Participació,
aprenentatge i joc

L'exposició del Centre de
Recursos Dretén obrir, als ulls
de iota ecat, elements i próc-
tiques noves. La mostra estarà
obertci tot el mes de maig, de
dilluns a dijous i els dissab-
tes, durant el matí; així com
també els dies de Fira. Es una
activitát preprada per ser Aquí pots veure l'escala perpetua de n'Escher. ¿Com és possible que sempre tornis al punt inicial?

sibilitat d'enganar la nostra
vista. Línies estàtiques que sem-
blen ballugar -se i transforma
cions òptiques dels colors,
quan canviam la distáncia de
l'observador o quan .provocam
el moviment, són electes que
en Paraquín ha sabut jugar
molt bé.

Anamorfosis

Leonardo da Vinci, entre
altres coses, creó les anamor-
fosis: pintures deformades si
són observades frontalment,
però que recuperen la realitat
quan es miren des d'un costat
i amb un cert angle, sorgint de
dins les línies le figures que sem-
blaven amagades.

Figures ambígües

Hi ha dibuixants que han
sabut provocar la nostra vista
i atenció creant figures de

•, •	 • • ,	 •
"Jocs de limes ,	 exposiao activa
•

sorprenent en el ,entre de Recursos

practicada per escolars, però
també per a tots els sollerics
que tenguin el cuquet de la
curiositat.

Un nou quadern

Per a que qualque cosa
quedi escrita, dibuixada i
impresa he enllestit un qua-
dern de jocs i visions: "Histò-
ria d'una línia". En ell, i
en dotze capítols, es pot fer
práctica i observació de les
suggeréncies esmentades a
aquest reportatge. També
inclou una bibliografia bási-
ca sobre el tema.

¿Qué veus primer,
la vella o la joveneta?

Hi són les dues.       

• (>.    

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(

ANEM A
ESCOLA

AMB BICI!
C.C.D.S.

TRANSPORT J. CASASNOVAS
GASOIL PER CALEFACCIÓ A DOMICILI

TEL. 63 14 62 i 63 03 87



Estació de Sa Vinyassa
Joan Puigserver Arbona

... I Déu va voler
que plogués

Pluja:
0'6 litres clia 22
3'8 litres dia 23
19'4 litres dio 24
2'5 litres dio 25
9'4 litres dio 26

El primer temporal de pluges
d'enguany i d'aquesta primavera
ens ha deixat un total de 35'7
litres/m2. Després d'un periode de
sequera que ja era preocupant, a
la fi ha plogut, encara que la
quantitatcaiguda no és molt impor-

tant; de moment, ha refrescat un poc l'ambient i ha alegrat un
poc el camp.

Les previsions de dimecres passat per aquest cap de setma-
na eren de temps inestable  ,però a l'hora de llegir aquest pronós-
tic, volsaltres lectors ¡a terueu una informació més fresca.
Si es confirma el ma temps, ben arribada sigui la pluja, i si pel
contrari gaudim d'un bon sol ho disfrutarem sortint a passejar.

Temperatures:
Màximes:
22'6 dia 23
Mínima:
72 dia 28

Conferència de l'escriptor
Coco Meneses a La Caixa

Redacció

L'escriptor i periodista peruà Coco Meneses, col.labo-
rador habitual d'El Día del Mundo fará dimarts qui ve a les
1 9'30 h. una conferència-col.loqui al Saló d'Actes deia Caixa.

Coco Meneses parlará d'On ens duu la lectura? Apro-
ximació als Nobels Hispànics i és molt previssible que
faci especial referència als literats més destacables d'Améri-
ca Llatina, una terra amb forta tradició literària els escriptors
de la qual influiren i marcaren tota la generació poética cata-
lana deis anys 70.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

D. Alfonso Castañer Miguel
que falleció en Sóller, el día 24 de Abril de 1993

A LA EDAD DE 54 AÑOS
habiendo recibido los Auxilios Espirituales

E.P.D.
Sus apenados: Esposa, Michéle Castañer; hermano,
Jaime; tías, Esperanza y María Miguel y Rosa Oliver;
padre político, hermanas políticas, sobrinos, primos y
demás familia (presente y ausentes) participan a sus
amistades tan sensible pérdida y les suplican le tengan
presente en sus oraciones.

Casa mortuoria: C/. Ozonas, 1 - 1. 0

EL TEMPS

Oberto la matrícula
escolar per al curs vinent

l'Horta, Port, Marjades, Deiá,
Puig, Convent i Caritat aten-
dran durant els primers quin-
ze dies de maig als pares que
solicitin nous ingressos per a
un pròxim any escolar, on la
Reforma arribará fins a quart
de l'actual EGB.

Veus

Augmenta la
participació
a la Trobada
de Pintors
del Barranc

G.M.

Cent vint artistes han pres part
aquestes darreres setmanes a la
VIII Trabada Internacional
de Pintura al Barranc de
Biniaraix. Tot i la pluja inter-
mitent de diumenge passat, a la
diada final hi foren presents 69
pintors de totes les edats i nacio-
nalitats.

La participació en aquesta
edició suposa una recuperació
enfront l'any passat, ja que en
aquelles dates la pluja desvir-
tuó malauradament la Troba-
da.

Les cent vint obres presenta-
des, una per artista inscrit, són
la malaria d'una qualitat consi-
derable i podran ser vistes pel
públic a partir del dia 8 de maig
a l'Antiga Capella de les Escolà-
pies.

El dia de la cloenda, a més
dels pintors, foren molts els afec-
cionats a l'art, a l'excursionis-
me i a la música que pujaren
fins a Biniaraix on el guitarrista
Pere Fiol oferí un recital d'obres
clàssiques.

Redacció

Les escoles públiques i con-
certades de la Vall d'Educació
Infantil i Primaria han obert, com
es preceptiu, el termini de matri-
culacio escolar per al vinent
curs 1 993-1994. Fossaret,

Veu de Sóller / 30 d'abril del 1993

G.M.

Professors i alumnes dels ins-
tituts de BUP i FP deixaren dime-
cres els automòbils i ciclomotors
als seus garatges i acudiren a
l'edifici escolar a peu o en bici-
cleta per així prendre cons-
ciència del problema ecològic.

Foren els alumnes els qui pro-
posaren la pujada ecológica fins
a l'Institut i , segons ells, la con
vocatòria tengué forta acepta-
ció. Més del cinquanta per cent
dels alumnes i professors accep-

Estudiants
professors de
BUP i FP van a
peu a l'Institut

taren la proposta i pujaren fins
a l'Institut a peu o en bicicleta.

En cap cas la intenció de la
convocatòria, subratllen els pro-
motors de la mateixa, era criti-
car la manca d'aparcaments al
recinte escolar, malgrat alguns
així ho entengueren.

Davant la satisfacció per la
resposta del dimecres, els alum-
nes no descarten repetir aques-
ta acció en el futur o fins i tot
establir un dia setmanal o men-
sual per pujar amb mitjans no
contaminants a l'Institut.

MERCAT D'ANTIGUIDATS
A partir del proper dissabte

primer de maig
Carrer de la Rosa

AJUNTAMENT DE SÓLLER
RECAPTACIÓ

ANUNCI DE COBRAMENT

RECOLLIDA DE FEMS (ler. SEMESTRE)
I ARBITRIS MUNICIPALS (ANUALS)

M. Paz Morell Serra, Tresorera d'aquest Ajuntament i cap de serveis de Recaptació:
FA SABER: Que des del 1 de maig fins el 30 de juny, es cobraran en període

voluntari, els rebuts de la taxa de la recollida domiciliària de FEMS, corresponent al
ler. Semestre, i els arbitris municipals (entrada de vehicles i reserva d'aparcament,
inspecció, voladissos, mostradors, vigilància, ocupació del subsol i carros) de tot l'any
1.993.

Al mateix temps, es recorda que el proper dia 15 de juny és el darrer dia per fer
efectiu el pagament dels rebuts de l'IMPOST SOBRE CIRCULACIÓ DE VEHICLES DE
TRACCIÓ MECÁNICA de l'exercici de 1.993.

Si després de les dates anteriors no s'ha fet efectiu el deute tributad, s'expedirà
conseqüentment el títol que durà aparellada execució i s'iniciarà el procediment de
constrenyiment. El recàrrec será del 20% per cent de l'Impost del deute.

Les oficines de recaptació situades en el primer pis d'aquestes Cases Consistorials,
restaran obertes al públic els dies laborables, excepte els dissabtes, des cle les 930
hores fins a les 1330 hores.

ES RECORDA QUE PER LA SEVA COMODITAT, ELS REBUTS PODEN DOMICILIAR-
SE A QUALSEVOL ENTITAT BANCÀRIA.

NOTA: AMB MOTIU DE LA MECANITZACIÓ ES FA NECESSARI QUE ES DUGUI EL
DARRER REBUT PAGAT, PER AIXÍ PODER LOCALITZAR EL NOU AMB MAJOR
RAPIDESA, 1 EVITAR POSSIBLES ERRORS.



NOTA DEL JOVENTUT MARIANA
Quan hem Ilegit l'anunci relatiu a la nova

construcció dels vestidors del camp de futbol,
per un import de vint milions de pes-
setes, ens hem quedat bocabadats. Ens ha
donat la sensació de que en el món de l'esport
solleric hi ha ciutadans de primera i
altres de segona.

Que no pensi ningú que ens volem oposar
a que els nostres futbolistes gaudeixin d'unes
millors instal.lacions, que bé s'ho mereixen,
sinó que pensam que en la nostra Ciutat, i vers
l'esport, hi ha d'haver necessariament atres
prioritats o altres positures de major coheren-
cia que les que estem vivint. Pensau que ni
tan sols tenim UNA INSTAL.LACIO
ESPORTIVA MUNICIPAL.

Ja no és el bàsquet, és qualsevol esport que
requereixi una pista poliesportiva el que,
segons veiem, no té cabuda a Sóller.

Ja sabem que ens sortiran amb que el Paye-
lió va per molt bon camí, però cixó ja fa molt
de temps que ens ho diuen, i no veiem que en
tenen de cert aquestes paraules

Però si que veiem el que passa i fan a altres
pobles, que fins fa un o dos anys eren insig-
nificants en el món de l'esport mallorquí, i avui
per avui, gràcies a una política de gestió dels
serveis al ciutadà han aconseguit el que en
l'actualitat es considera un servei bàsic per a
la prevenció dels mals socials actuals: les ins-
tal.lacions esportives veneno cobrir el dret social
a la práctica de l'activitat física i al desenvo-
lupament esportiu. Però a Sóller, INS-
TAL.LACIONS?: NO, GRACIES !.

Som 130 ciutadans esportistes, membres
d'un gran nombre de famílies solleriques, els
que ens dedicam al basquet, i són molts altres
els que fan tennis o els que juguen a futbol
sala, o els que practiquen o practicarien altres
esports en una pista poliesportiva, i en aquests
moments ho hem de fer, i així fa molts i molts
d'anys, (nosaltres des de fa cinquanta), en pis-
tes i instal.lacions particulars,  gràcies als acords
arribats amb els propietaris o al pagament de
les corresponents quotes.

En el món del futbol pareix que tot aixó és
més fàcii , i que els esportistes que el practi-

quen gaudeixen d'uns drets que els altres no
tenim. Sincerament, pensam que aquests temps
¡a havien passat.

En el cas del Joventut Mariano cal agcür al
Col.legi Sant Vicenç de Paul i a la Comu-
nitat de Religioses, que en són les titu-
lares, les facilitats que ens otorguen, i
volem deixar ben clar que quasi bé gràcies al
seu ajud el beisquet i el nostre club poden con-
tinuar existint a Sóller.

Ja fa molts d'anys, el "Delegado Nacional
de Deportes", el Sr. Gich Bec de Careda, va
Ilancar la campanya "Ningún pueblo sin
una pista poliesportiva". Posteriorment
s'han fet i desenvolupat altres campanyes. A
Sóller res, som insensibles i inmutables i, ales-
hores, de que ens preocupam ?

Tots recordam la famosa pel.lícula "Bien-
venido Sr. Marshall", idó bé, ens fa la sensa-
ció que aquesta podria considerar-se com a
reflexe del que a la nostra Ciutat ha passat
amb la qüestió de les instal.lacions esportives,
és a dir res, o més bé els hem deixat pas-
sar totes, o encara més, NO ENS HAN
TENGUT EN COMPTE PER A RES, i el més
greu és que no veiem cap horitzó clar ni intuïm
la possibilitat de que aquesta qüestió tengui
una resposta o una acció adequades.

Si no hi ha instal.lacions i medis infra-
estructurals, és difícil estimular quals-
sevol acció esportiva.

Srs. del futbol, tanquilitzau-vos, no va per
vosaltres, que vosaltres també sou uns sofrits
esportistes de la nostra Vall, on sobre-
viure és ja un èxit. La cosa va pels que han
de pensar i treballar en alió que senten
tan llunyà que és el bé del poble i dels
seus ciutadans, de tots.

La qüestió és que creiem que hi ha altres
prioritats, i pensam que al menys és la opinió
de 130 esportistes, entre els quals n'hi ha que
també voten, i en general la majada de les
famílies implicades n'exerceixen els seus drets.
Cal recordar-ho.

La Junta Directiva del Joventut
Mariano

Veu esporriva_
.-
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Els Campionats de Balears, de Petanca han estat
totalment dominats pels jugadors i jugadores
sollerics. Exit sense precedents. S'ha aconseguit el
Títol de Seniors i de Femenines.

Buixó

Es classificaren tres tripletes
solleriques dintre dels quatre pri-
mers (seniors) i dues dintre del
vuit primers (femenines). Una
auténtica exhibició dels tres
clubs locals als Campionats de
les Balears.

A la categoria de "seniors"
el C.P. Unió de Sóller, acon-
seguí el primer lloc i per tant el
Títol. Nadal, Darder i Agus-
ti, s'imposaren, a la final, sense
massa dificultats, a la tripleta del
Santa Marta (Sabater, Enseñat

i Florencio), que tant sois posa-
ren resistència al començament
de la partida. La superioritat unio-
nista era total i absoluta, i res
podien ja fer els del Santa
Marta, que tingué el seu millor
jugador amb el puntuador Ho-
rencio.

Resultat just i merescut amb
diferencia en el marcador que
no dona lloc a cap dubte. Una
injecció de moral pels solle-
rics en espera de la parti-
cipació als Campionats Esta -
tals, on defensaran el Tito i acon-
seguit la temporada passada.

El tercer i quart lloc el dis-
putaren, el Sóller (Mas, Duque
i Kolau) i el Belles Pistes (Bota,
Reynés i Manrique) amb victò-
ria final pel C.P. Sóller.

A destacar la desfeta dels
Clubs Brasilia i Puente, primer i
segon de la Lliga, que no han
classificat a cap tripleta dintre
dels VUIT primers. Tot un fracàs.

CATEGORIA FEMENINES

En aquesta categoria ha sal-
tat la sorpresa. El C.P. Belles
Pistes, s'ha proclamat bri-
llantment Campió de les
Balears. En una competició molt
difícil, recordem que les actuals
campiones estatals (Ballesta,
Mayo! i López) del C.P. Puente
es tingueren que conformar amb

un discret tercer lloc. La actua-
ció de les al.lotes fou extraor-
dinaria. A mesura que anaven
passant eliminatòries se les veia
molt més centrades i segures

d'elles mateixes. La final fou molt
disputada, lluitada i difícil -com
deiem abans-, per acabar impo-
sant-se, amb tot mereixement a
la tripleta del C.P. Visa (Selva,
Jaume i Mascaró).

També hem de destacar el
seté lloc aconseguit per la tri-
pleta del C.P. Unió de Sóller
(Martorell, Hernández i Nava-
rro), en el que és de justicia
assenyalar que si haguéssin tin-
gut un poc de sort, la seva clas-
sificació final hauria estat molt
millor.

PRIMER TITOL FEMENI A
SOLLER

El C.P. Belles Pistes, ha
duit a Sóller el Tito! de Campions
de les Balears de la categoria
de femenines, era l'únic que
Ii mancava a la nostra
Vall. Gràcies al.lotes del C.P.
Belles Pistes!

ES CANVIA LA SEU DELS
CAMPIONATS ESTATALS

Roses (Girona) será la loca-
litat que organitzará els Cam-
pionats Estatals de Petanca de
Primera Categoria i possible-
ment els de Segona. En un prin-
cipi estava previst que es ce e-
bressin a Mallorca, inclús es
parló de Sóller, però una deci-
sió federativa, a escala Nacio-
nal, ens ha deixat bocabadats
i privats d'un esdeveniment
d'aquesta categoria. Recordem
que en els Campionats Estatals
dues tripletes de Sóller ens
representaran: Unió de Sóller
de Primera i Belles Pistes de
Segona.

Classificacions finals

Categoria Seniors:
1.- Miguel Darder, Jaime

Nadal, Agustín Martinez (Unió
de Sóller).

2.- Sabater, Enseñat, Flo-
rencio (Santa Marta).

3.- Andrés Mas, Antonio
Duque, Nicolós Jaume (Sóller).

4.-Carlos Bota, Lorenzo Rey-

nés, Manolo Manrique (Belles
Pistes).

Categoria Femenines.
1.- Ana Martinez, Catalina

Enseñat, Magdalena Alemany.
2.- Rosario Selva, Juana

Jaume, Maria Mascaró (Visa).
3.- Gerónima Ballesta, Cata-

lina Mayal, Verónica López
(Puente).

7.- Juana Martorell, Isabel
Hernández, Mónica Navarro
(Unió de Sóller).

Petanca

DARDER, NADAL, i AGUS11N
(Unió de Sóller - Seniors). i
MARTINEZ, ENSEÑAT i ALEMANY
(Belles Pistes - Femenines)
CAMPIONS DE LES BALEARS!



Futbol Tercera Divisió

Festival de Tolo i
poc més

2
C.F. SOLLER

o
SON ROCA

Bielet

Sóller: Juan jo, Vázquez,
Nadal, Brugos, Tovar, Martín,
Cladera (Pomar minut 78),
Fontanet (Valcaneres minut
72), Tolo, Carmelo i Sergi.

Son Roca: Ferrer, Mallen,
Gurrionero, Mayans, Munta-
ner (Rubén minut 33), Jaime,
Santi, Nono (Toña minut 70),
Díaz, Albero i Romero.

El senyor Muñoz Perru-
gario a judat pels senyors
Rebollar i Garcia va ser l'enca-
rregat d'arbitrar el partit i

mostrà targetes grogues als
jugadors visitants Jaime (minut
6) i Gurrionero (minut 16).

Gols: L'1-0 el marcó Tolo
en el minut 6 engaltant un xut
de fora de l'àrea culminat una
jugada feta per ell mateix. El
2-0 el tornó marcar Tolo en el
minut 26 quan encarava la por-
teria sortí el poder a la deses-
perada foro l'àrea, el driblá
marcant a porta buida.

En Miguel Bestard va haver
de tornar treure una alineació
revolucionória degut a les bai-
xes, fent jugar a Martín de
davanter acompanyant a Tolo.

Més bé no podien començar
les coses ja que Tolo als sis
minuts ens avançava al mar-
cador aprofitant la segona
oportunitat que va tenir. El joc
era bastant bo i entre-
tengut i els jugadors visi-
tants, l'equip més fluix que hem
vist per Ca'n Maiol, no arri-
baya a l'àrea local. Abans de
la mitja hora de joc Tolo tornó
marcar, el partit no podia estar
més ben encarrilat.

Després dels dos gols,
sense pena ni glòria

El tercer quart d'hora abans
del descans, va ser de domi-
ni local sense bon espectacle,
els minuts passaven i els visi-
tants no aportaven res per
millorar el joc.

El segon temps per
oblidar

Amb un marcador com el

que teníem, només podien pas-
sar dues coses, o que els visi-
tants sortissin a minvardiferén-
cies o que sortissin a passar
l'estona el més aviat possible,
i així fou. Joc aburrit i sense
qualitat, els canvis no aporta-
ren res i s'arriba al final del
partiton el millor va ser el resul-
tat.

Parta vinent:

Diumenge ens desplaça-
rem a l'illa de Menorca per
jugar el partit corresponent
contra l'Alaior. Ja podrem
contar amb els jugadors
Marín i Ferrer que hauran
complit els partits de sanció;
seria important puntuar per-
qué aquest equip és un dels
que lluita amb nosaltres per
jugar la Copa del Rei.
Enguany aquesta lila ens ha
estat propícia per puntuar,
esperem que no es rompi la
ratxa.

El passat diumenge capvespre ens visitó al
Camp d'en Maiol el colista Son Roca. Els jugadors
sollerics amb mitja hora varen tenir el partit resolt, i
els seixanta minuts restants foren de joc molt
aburrit, per oblidar. Haguéssim pogut partir a
casa.

3.° Divisió
La propera jornada:
Sta. Eulàlia - Ferreries
ALAIOR - SOLER
Son Roca - Poblense
Constància - Llosetense
Cala Millor - Porto Cristo
Ferriolense - Cardessar
Manacor - Platges
Arenal - Mallorca At.
Esporles - At. Baleares
Portmany - At. Ciutadella

Golejadors de
Tercera:
22 gols: Femenies (Manacor)
18 gols: Tuduri (Manacor)
17 gols: CHRISTIAN (SOLLER)
16 gols: Fabian (Mallorca At.)
15 gols: Calatayud (Platges)
10 gols: ALFONS (SOLLER)
6 gols: FERRER i AGUILO (SOLLER).
4 gols: CLADERA (SOLLER)
3 gols: TOLO (SOLER)
2 gols: MARTIN, VÁZQUEZ i
TOVAR (SOLLER)
1 gol: EDU, RODRIGUEZ i CAR-
MELO (SOLLER).

1° Regional 
La propera jornada:
Independent - Escolar
Artà - Petra
Collerense - Sta. Eugènia
Soledat - Montaura
Cide - Ferriolense
Rotlet Molinar - S'Arracó
Alqueria - Marratxi
Ses Salines - Barracar
MARGARITENSE - PORT SOLLER

La junta Directiva del C.F.
Sóller, reunida amb carácter
ordinari, acordó, el passat 20
d'abril, donar a conèixer als
socis i aficionats del club les
seves intencions un pic finalit-
zada la present temporada,
evitant les especulacions
o rumors que poguessin sor-
gir. Els propòsits de l'actual
Junta Directiva són els segúents:

PRIMER: un pic finalitzada
la competició i resolts els prin-
cipals temes que afecten a la
gestió de l'entitat, la Junta
Directiva presentará la seva
DIMISSIO, convocant dins de

la primera quinzena de
juny, una Assemblea de Socis
per fer-la efectiva i donar como-
te dels assumptes organitza-
tius, esportius, econòmics i
d'administració de l'entitat.

SEGON: garantir tots els
compromisos adquirits per la
Junta Directiva fins al moment
de fer efectiva la dimissió.

TERCER: deixar l'economia
del club TOTALMENT SANE-
JADA; fins i tot amb un marge
de superavit suficient per fer
front a les despeses, corres-
ponents a la temporada 92/93,
que poguessin sorgir una vega-

da feta efectiva la dimissió.

QUART: animar a les per-
sones o grups que desitjin
posar-se al davant del C.F.
Sóller a contactar amb l'actual
Junta Directiva per coordinar-
se entre ells i facilitar la tran-
sició, preparant el que haurà
de seria temporada 1993/94.

CINQUE: agrair a tots els
estaments relacionats amb el
dia a dia del C.F. Sóller l'ajud
i col.laboració que ens han
donat per dur a terme una de
les millors campanyes realit-
zades pel club en els últims anys.

Sóller, 24 d'abril de 1993.
LA JUNTA DIRECTIVA

DEL C.F. SOLLER

Nota del C.F. Sóller

Rándernar -
Veu de Sóller

La classificació pel tro-
feu que es donará a finc
de fíMlilarada, al
golelador del Port de
és la següent;
1.-Galindo, it gols.
2.- Barrero, 9 gols.

43:: 114441-.11áiin5riqgu°5e1,.3 gols.
4.- Rivera, 3 gols.
4.- Cabot, 3 gols.
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Futbol Futbol Primera Regional   

Ses Salines O -
Port de Sóller 6

Bielet

Ses Salines: Martínez,
Vicens, Gergbers, Vidal, Molins,
Oliver (Contestí), Vicens II, Pin-
tado, Martí, Contestí II (Vázquez)
i jerez.

Port de Sóller: R. García,
Coll ¡Ribas), Galindo, Ruíz,
Sacares, Ros, Raja, Cabot, Fes-
tus (Vidal), Barrero i A. García
(Cc.)cat.

Larbitrate del partit el feu el
senyor Payeras Roig ajudat
pels senyors Guetrero i Marti-
nez que mostró targetes grogues
ais locals Martí, Pintado, i a Vidal
dues sent expulsat, i als juga-
dors del Port Ruíz i Raja.

Gols: Galindo marca el 0-
1 i el 0-3, minuts 30 i 60; Fes-
tus el 0-2 minut 42, Coca el 0-
4 minut 61, Barrero el 0-5 minut
80 i Raja el 0-6 minut 82.

El Port de Sóller, un
huracà a Ses Salines

El passat diumenge capves-
pre en el camp de Ses Salines,
el Port de Sóller disputó el par-
tit corresponent contra l'equip
titular. Els jugadors del Port sor-
tiren amb la lliçó ben apre-
sa i tot els sortí bé.

Arribaren al descans amb un
0-2 totalment just pel joc des-
plegat per les dues esquadres,
el que feia preveure que l'equip

local a la segona part intenta-
ria capgirar. Però als jugadors
del Port tot els sortia bé i en
dos contratacs augmenta-
ren l'avantatge, els minuts
passaven i el marcador es man-
tenia en un 0-4 del tot clan

Expulsió d'un jugador local
Per doble targeta groga el

jugador local Vidal va ser
expuisat el que fou un factor més
a favor deis visitams aprofitant
per marcar dos gols, arribant
així d !a mitin dotzena.

Partit vinent:
L) , umenge demati a les 10'30

hores ens visitara l'equip del
Margaritense. En el partit
(j'anuda ens guanya dins el
tembs de descompte. Si seguim
amb aquesta fina ounteria, ia
victòria no sen's pot escapar.

Millor golejador 



Infantas 32 Regional

Antoni Tauler, guanyador de la darrera edició.

441,

zk7 mtys ,‘,‘Illsváke tb-1,lp. o 0
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Futbol base

Sóller 4 -
San Cayetano 3
Alineació:

Pomares, Querol, Ivliki, Lluc, Juan-
jo, Gerardo, Miguel, T. Sampol, Quelt-
xa, Barceló, T. Lluís (Far, Manolo,
Damià i Ensenyat).

Gols: 1-1 T.Lluísaprofitantelrebuig
del pal a la falta treta per Miki.

Infantils 2° Regional 

Benjamins 2-2 Queltxa
3-2 Queltxa
4-3 Miguel en rebuig de penal

Comentad:
San Cayetano aspirants a la primera

posició es trobaren amb  un equip, el Sóller,
que li posa les coses difícils tot i anar
perdent en el descans que fent una bonís-
sima segona part poderen capgirar el
marcador i fer-se amb la victòria. Cal des-
tacar a tot l'equip solleric demostrant nova-
ment la seva qualitat de conjunt.

Denla dissabte: Sóller-Estudiants. Toni Lluís autor de I'l -1 en foto d'arxiu.

Ciclisme

Un cop acabada la
Lliga, diumenge comença
a disputar-se la Copa
President i el primer
equip amb que ha de
jugar és el Génova a
casa seva.

Acabada
la Higa...

Es produí una
brega
Cormoran 7 -
Sollerense O

Alineació: Fon tonel, Mas,
Ripoll, Ventura, Quico, Tomeu,
Pedro, Xisco Enseriar, F-léctor,
Joan, T. Arbona (Guillem,

Fabián, Javi, Ernest i Bruno).
Comentad:

No hi ha cap dubte que va
ser el pitjor partit que han dis-
putat fins ara, per tant podem
considerar aquesta abul-
tada derrota com a
merescuda.

A la primera part el mar-
cador reflexava un 3-0 que a
la segona s'amplia a quatre

gols més fins un total de set.
El proper partit a disputar

será dissabte a ca'n Maiol amb
el Platges de Calvià amb
el resultat d'anada de 2-1.

Incidències: Fora del
terreny de joc es produí una
brega entre l'entrenador del
Cormoran i el pare d'un juga-
dor solleric la qual cosa dóna
molt que desitjar.

XXVI Campionat de les Balears de Muntanya 

El Puig Major màxim
protagonista a la Cursa
millor pagada de les Balears

Sóller 1 -
Campanet O

Alineació: Miguel, Isma-
el, Guillem, Lluís, NTofre, Jordi,
Bota, Pastor, Esteva, Marcos i
Ramiro (Timoner, Campos).

Gols: 1-0 Ramiro en els 30
minuts de la primera part.
Comentad:

Des d'un principi ja es prevéia
un parta difícil. El Campanet,

classificat en segona posició, no
seria gens fácil de guanyar
però amb sort els al.lots d'en
Ventura es desferen.

El Sóller pràcticament durant
tot el partit es dedica a defen-
sar-se amb esporàdiques
sortides a la contra que era
on podia fer mal i així va ser,
d'aquesta manera amb sorti-
da a la contra, Ramiro en els
trenta minuts de la primera part

Joan

Un any més -i van ja 26- el
Club Ciclista "Defensora
Sollerense" torna posar de nou
en marxa, amb motiu de les
Fires i Festes, la "clàssica" Puja-
da al Puig Majar, máxima prova
Balear de Muntanya, a la que
es posa en litigi el Títol Territo-
rial de l'especialitat.

La data reservada per aquest
autèntic esdeveniment esportiu,
nascut i celebrat cada any a la
nostra Vall, és el diumenge, dio
9 de Maig, amb sortida a les
deu i mitja, des de el Restaurant

Es Canyis, de la Platja d'en Repic.
El itinerari será el tradicio-

nal de cada any, amb un reco-
rregut total de 36 qms., acabant
a l'entrada del Túnel Gran del
Puig Major.

La prova, a la que hi tenen
promesa la seva participació la
mojarla de corredors juvenils
mallorquins i els equips de les
germanes illes de Menorca i Eivis-
sa sera de nou la Cursa
millar pagada de les Bale-
ars, i l'inici dels actes comme-
moratius prevists per la celebració
del vint-i-cinquè aniversari de la
fundació del Club Organitzador.

hábilment avançant-se al defen-
sa copetjá la pilota amb el cap
fent-la passar per damunt el por-
ter i establí l'únic i definitiu gol.

Ala segona part el domini
visitantes va fer més intens,
amb claríssimes oportunitats
de marcar que bona part d'elles
es salven per les bones inter-
vencions del porter Miguel.

Demà dissabte: Son Sar-
dina - Sóller.

NDA DE PISOS
• PORTER AUTOMATIC
• ANTENA COLLECTIVA
• ASCENSOR

Ii 11 	• TRESPOL DE MARBRE
• MATERIALS Primera Qualitat
• APARCAMENTS

11=Er
INFORMACIO: ONSTRUCCIONS GOA' PUlGSERVER C Rvdo. Miguel Rosselló,19. Tel 630753 FAX 63 3313 SOLLER

frlyr T-1(10

w.

nvs Pisos a Partir de 14.000.000 PROMOTOR LLAUD1

TUACI



En Joan no pogué sortir el diumenge, per rompuda

de la seva ala delta mentres feia els preparatius.
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Ciclisme

Joan

Dissabte capvespre es dis-
putó a la Colònia de Sant iordi
l'anunciada cursa per a la
Categoria de Socials, que
comptà amb la participació
dels dos corredors deianencs
Joan Horrach (germà d'en
Xesqui), i Sebastià Ripoll,
i del solleric Miguel Vall-
caneras.

En Joan s'imposóclarament
a la prova, classificant-se en
Sebastiá en el lloc cinqué, des-
prés d'haver guanyat la cursa
de la setmana anterior.

En Miguel Vallcane-
ras entró dins el pilot.
CHALLENGE TENNIS
ARENAL

Diumenge es disputó a

Billar 
A.B. Palma 4 -
C.B. Sa Botigueta 4 

Plomer i
Jorquera
matxaca ren
ais primers
classificats

Joan

Els sollerics tregueren les
ungles, aconseguint empatar
amb l'AB. Palma, primers clas-
sificats de la general, que degut
a perdre aquests quatre preciosos
punts han quedat momentània-
ment empatats amb l'Escala
Balear i Manacor.

Tant en Tomás Plomer
com en Joan Jorquera, varen
saber estar a l'altura de les cir-
cumstóncies, aconseguint aquests
aspirats punts, amb els que supe-
ren a l'equip d'Inca.

En Tomás anava tota la par-
tida per darrera en Dora, fins

s'Arenal la tercera de les pro-
ves de la Challenge Ten-
nis Arenal, per a Veterans
i Aficionats Especials,
damunt un recorregut d'uns
75 qms.

Setanta-un corredors a la
línia de sortida, entre ells els
sollerics Pep Alfaro i
Miguel Forteza.

S'imposà clarament al
compacte sprint, de disset
homes, el company Paco
Hernández.

En Pep Alfaro aban-
donó per foradada, en un
moment de molta pi* i vent,
i en Miguel Forteza acon-
seguí entrar dins el pilot, a
pesar de forts dolors a una
cama.

que quan mancaven 7 ó 8
entrades, va aconseguir una
tacada de 6 caramboles, i el
triomf final.

Jorquera, per la seva part,
dominó tota la confrontació
portant unes 14 caramboles
d'avantatge a Murat, fins que
a lo darrer aquest s'espavilà,
però no pogué amb el ¡oc tan-
cat d'en Joan.

Dissabte i diumenge conti-
nuaren els Campionats de les
Balears, des del Puig de Santa
Magdalena d'Inca.

El dissabte començà el dic
amb una forta pluja, pel que en
principi només foren 5 els par
ticipants que es trasl•ladaren a
Inca per participar a la prova.

Immediatament finalitzada
la piulo començà la competició,
augmentant després molt el vent,
de tal forma que els que arri-
baren després ja no poderen sor-
ti r.

Aquesta fou la classificació:
1.-Jimmy, amb 13 qms. (Inca
- Alcúdia).
2.- Ignasi Borras, aterrant
prop de Búger.
3.- Rafel Barreis, aturant-se
prop del seu germà.
4.- Joan Bisbal, molt prop dels

En Reus fou un rival molt dur,
que no en fallava cap. Va fer
els 30 punts amb 38 entrades.
Superó clarament a n'en
Palou.

Com també superé clara-
ment en Ramis a n'en Pomar.

Aquesta fou la classificació:

Dora 31 - Plomer 35
Murat 25 -Jorquera 28
Reus 30 - Palou 14
Ramis 30- Pomar 15.

VINENT CONFRONTACIO

Demà, dissabte, el Muro
visitará als sollerics al seu
local de Sa Botigueta. Les par-
tides començaran a les 15'30
hores.

dos germans Borras.
5.- Pep Capó, a 500 metres
d'en Bisbal.

BISBAL NO SORTI, PER
ROMPUDA

Diumenge la concentració es
va fer de nou al Puig de Santa
Magdalena. El moment de sor-
tir es posó a fer un autèntic dilu-
vi, tinguent que ajornar-se la
oroya, estantels participants prop
d'una hora amagats davall les
seves pròpies ales delta.

La classificació fou aquesta:
1.- Ignasi Borlas, aterrant al
Murterar d'Alcúdia.
2.- Rafel Borras, passat Muro.
3.- Jimmy, abans de Muro.
Tots els restants participants

Atletisme 

aterraren prop d'Inca.
Joan Bisbal no pogué sor-

tir por rompuda de la seva ala
delta, mentres feia els prepara-
tius.

CLASSIFICACIO GENERAL:

1.- Rafa Borras, 2.782 punts.
2.- Jimmy, 2.305 punts.
3.- Ignasi Borras. 2.037
punts.
4.- Julià Dos, 1.790 punts.

Joan Bisbal, 1.454 punts.
6.- Pep Capó, 826 punts.
7.- Lluís Amengua!, 506 punts.
8.- Julia Uno, 213 punts.
9.- Isabel Canyelles, 70 punts.

Jaume Gomila, 70 punts.
11.- Joan Amengua!, 70

punts.

nez, Guillem Ferrer, Josep-M.
Sánchez, Miguel Font, Emili
de la Cámara...

Estirada d'en Martinez,
que partí en solitari, ala matei-
xa baixada, mantenint la seva
privilegiada posició fins a
l'arribada, invertint un temps
de 59'08".

LiOrsin Seguí, entré el
quart de la Categorio A, i el
sité de la General.

ELS. SOLLER$CS i
DIEIMENCS

Aquestes foren les classi-
ficacions deis atletes locals, i

nuel Martínez, 1-

VE

Sortiren des de S'Esgleie-
ta, quedant així els dos solle-
rics:
13.- Nicolau García,
51'59".
14.-Avelí Vida!.

Vol Lliure

Bisbal, primer
sol leric
classificat

Joan

Forteza i Alfaro participen a la "Challenge" 

Bones actuacions
de Joan Horrach i
Sebastià Ripoll

Ferrocarril de Sóller
amb el

Billar Solleric

Brillant partida la d'en Tomás Plomer i la d'en Joan Jorquera.

elis 7
), d istri-

categories.

Lioreng Seguí, sisé a la
Valldemossa - Palma



C. Forteza, N. Lorente, A. Torrens i M. Blanca, quatre destacades al darrer partit.

SENIOR MASCULI Billar  

Torneig Fira 93
Joan

Intensa activitaten el "Cen-
tro", amb motiu de la cele-
bració del clássic Torneig de
sa Fira.

Dins la Primera Cate-
goda aquesta és la classifi-
cacto actual:
G. Cortés, 10 punts.
J. Agulló, 10 punts.
M. Casasnovas, 8 punts.
J. Socias, 6 punts.
P. Magraner, 2 punts.
P. Jaume, 2 punts.
M. Ferrer, 2 punts.
F. Roman, 2 punts.

aquestes les darreres par-
tides disputades:
Casasnovas 120 -

Magraner 109.
Cortés 120 - Román 90
Socias 108 - Agulló 120
Ferrer 120 -Jaume 105
Ferrer 101 - Socias 120

SEGONA CATEGORIA:

Classificació actual:

Á. Labrador, 12
J. Quetglas, 6
J. Arbona, 6
P. Torres, 4
G. Ferrer, 4

Darreres confrontacions:
Torres 76- Quetglas 80
Arbona 63 - Labrador 80
Quetglas 8Q- Ferrer 62
Labrador 44 - Torres 80•

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

COMPRAM
MOBLES i qualsevol
altra cosa rústica o
antiga. Pagam al
comptat. Antiguitats
Antoni de so Coma
(Jeroni Bisbal). Correr
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.

SE TRASPASA tien-
da en el Puerto de
Sóller, primera línea.
Inf.telf.633134
633174.

SE TRASPASA
LOCAL COMERCIAL,
c/ Bauzá. Inflazo.
Telf. 632321 ó
633502.

VENDO BAHIA
500 con fuera borda
EVINRUDE eléctrico
de 40C. Remolque
Rocca, impecables.
Telf. 632381.

VENDO CASA
totalmente reforma-
da, cuatro habita-
ciones, con vistas y
terreno. Zona cemen-
terio. Inf. 633357.

VENDO CASA
zona Biniaraix tipo
mallorquín abundan-
te agua, 500 mt. huer-
to. Inf. 633357.

BUSCO CASA
para comprar tipo
mallorquín en las afue-
ras o en el centro, con
jardín. Inf. 633357.
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Les
infantils
a punt de
guanyar
Fa Lliga

CADET FEMEN

J. Mariana 40 -
Molinar 34

Aquest partit, jugat diu-
menge dematí, acaba amb
una important victòria pel J.
Mariana. La confrontació
fou d'una gran igualtat, i va
estar bastant controlada per
les locals que mai no logra-
ren obrir una gran diferen-
cia en el marcador, però que
acabaren per endur-se'n la
victòria de forma merescu-
da.

INFANTIL FEME

Sineu 24 -
J. Mariano 35

MINI FEMENI

Llucmajor 18 -
J.Mariana 54

Excel•ent victòria del
Mariana. En tot moment
va imposar el seu joc
i el seu ritme. Les locals
poc feren davant el bon
joc de les visitants. Tot
l'equip actuó a un gran
nivell.

JUVENIL MASCULI "8"

J. Mariana 54 -
1. Bahia 47

En tot moment el J.Maria-
na Pizzeria Domenico
dominó amb comoditat, a
pesar de no jugar un bon par-
tit. En atac les idees brilla-
ren per la seva absència i
això va permetre als visitants
retallar les diferencies mar-
cades al primer període que
arribaren a ser de 17 punts.
En resum, mal joc i victòria

BASQUET
Per JOTA

JUVENIL MASCULI "A"

J. Mariana 59 -
S. Oliva 60

Una vegada més el
J.Mariana Arisa S.A.
donó la de cal davant un Son
Oliva que en cap moment va
dar el seu braç a tórder. Els
sollerics no saberen treu-
re profit de la seva millor
técnica i quan es posaren
per davant la precipitació va
ser el seu pitjor enemic. A
pesar de la derrota, la clas-
sificació esta assegurada.

DISSABTE
A les 18 h. Juvenil femení:
J. MARIANA - JOVENT
DIUMENGE
A les 11:30 h. Senior
Masculí:
J. MARIANA - CAP DE
LLEVANT

Els minis no jugaren
degut a la pluja 

CADET MASCULI

J. Mariana 55 -
1. Bahia 50

Partitentretengut, amb una
primera part on la Imprenta
Bahia va ser superior, a pesar
de no acabar d'aprofitar les
errades del J.Mariana Sa
Font d'es Teix que al des-
cans perdia de 8 punts, 19
a 27.

Ala segona meitat es gire'
la truita i el Mariana fou qui
dominó i aprofità les
errades del rival. Això va
permetre guanyar el partit per
55 a 50. El pitjor dels locals
tornaren ser els tirs lliures (1 2
de 38 intents). A destacar
l'actuació de H.Vicente,
que va fer un partit complet,
tant en defensa com en atac.

Anotaren: Bota, Moya
5, Celiá 4, Cobos 17, Cifre
2, Rullán, Morell, Vicente 16,
Frau 4, Gajic 7.

Bon partit el disputat per
les infantils, que començaren
jugant malament i anaren
per darrera durantels primers
vint minuts amb desavantat-
ges de 3 a 4 punts.

Al tercer quart es reacciona
i s'aconseguí una diferencia
de 7 punts que, si bé no era
decisiva, donava moltes
opcions a la victòria. Als
darrers 10 minuts s'augmentà
una mica més la diferencia
arribant al final amb 11 punts
a favor, que són importants
de cara al partit de tor-
nada d'aquesta semifinal,
bona actuació en general de
tot l'equip.

SENIOR FEME

Munper Inca 54 -
J. Mariana 43

Partit sense cap tipus
d'història, ja que va estar
dominat des de l'inici per les
jugadores d'Inca. Els esforços
de remontada del J Maria-
no foren tots inútils.

Amb aquesta derrota
acaba la Higa de 2 2 divisió
femenina i es pot dir que
l'actuoció del conjunt solle-
ric ha estat bona, tenint en
compte el canvi que ha ten-
gut que patir aquest equip,
degut a les baixes sofri-
des respecte a la tem-
porada passada. Així
doncs, bona companya de
les seniors.

Hispania 43 -
J. Mariana 45

El J. Mariano dominó
amb claretat l'encontre fins
ben entrada la segona part,
moment en que els locals,
amb una forta pressió,
aconseguiren remontar i
igualar el partit al final
dels 40 minuts.

A la prórroga, tot seguia
igual en quant a la igual-
tat, fins que a falta de dos
segons pel final, Rodelas
lograva la cistella de
la victòria. Com passà al
partit dels cadets, els tirs
lliures foren la creu, afegits
a tres cistelles fàcils que es
fallaren, que haguessin per-
més guanyar amb facilitat.



La Cooperativa
Agrícola fou
objecte d'un
important robatori

J.C.

La Cooperativa Agrí-
cola "San Bartolomé" fou
objecte, el passat cap de
setmana, d'un important
robatori realitzat, segons
pareix, per Iladres experts
ja que es va dur a terme
mitjançant la utilització
d'aparells d'oxiace-
tilé que perforaren la
caixa forta de l'entitat.

L'esglai se l'endugue-
ren el dilluns dematí quan
els treballadors que acu-
diren a obrir al públic les
dependències de la Coo-
perativa es trobaren amb
la caixa perforada.

Dos milions

Encara que en un prin-
cipi es desconeixia amb
exactitud la quantitat de
diners que s'havien sustret
de l'interior, prest es va
saber que la xifra s'apro-
pava als dos milions
de pessetes. No és nor-
mal que a la Cooperati-
va es guardin quantitats
tan grosses, però es dona
la circumstància que
s'havia realitzat un cobra-
ment important el diven-

dres i que s'havia guar-
dat també una quantitat
en efectiu per realitzar un
pagament el dilluns a pri-
mera hora.

Per una finestra

Sembla que els Madres
accediren a l'interior per
una finestra cobrint-la des-
prés amb una pissarra
per evitar ser vists des de
l'exterior, donada la Ilum
que emeten els bufadors
d'oxiacetilé quan estan
en funcionament. Realit-
zaren dos forats a la
gruixada planxa de
la caixa pels quals tre-
gueren el diner existent a
l'interior.

Tot i que el el material
existentestava assegurat,
només es podran recupe-
rar unes cinc-centes mil
pessetes.

Aquesta sustracció no
afavoreix gens l'econo-
mia de la Cooperativa,
que está travessant un difí-
cil període a causa de la
important inversió realit-
zada en la modernització
de la tafona i l'envasament
d'oli verjo.

,97~11111~11

El repertori, composat per peces molt populars, atregué encara més el públic assistent al recital.
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Fins dia 4 es poden presentar
obres a la Mostra de Fotografia

Redacció

Baix el patrocini de l'Ajuntament de Sóller,
el grup Nova Terra organitza la XII Mos-
tra de Fotografies Ciutat de Sóller.

Qualsevol persona de les Balears pot entre-

gar fins a un total de tres fotografies de tema

lliure, en blanc i negre, color o altres  tècniques
fotogràfiques, a la Mostra no competitiva. El

plaç d'admissió acaba el proper di marts dia 4
de maig.

Les obres presentades seran exposades
públicament a l'Ajuntament des del dia 8 al 15
de maig.

CALLE BAUZA, N 9 9
TEL. 63 33 50

TELEFAX 63 32 12
07100 SOLLER

MALLORCA — ESPAÑA
TITULO A BAL 195

Día 16 - 5 - 1993

Excursión a sa POBLA con visita a su gran mercado dominical

Comida en can PICAFORT, visitando Muro y sus playas

Regreso por Alcudia, Pto Pollença y breve parada
en el Santuario de Lluch

Salida a las 9 h. Plaza de América

Precio 2.600 Ptas.
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Música 

a corai de Sóller oferí un
gran concert al Port de Sóller

J.C.

Dins deis actes del programa
de concerts "un invierno en Mallor-
ca", el passat dissabte la Coral
de Sóller, dirigida per Caries Pon-
ceti, oferí un repertori de les seves
cançons més populars.

Una espectacular conjunció
de les veus, a pesar de ser sola-
ment uns setze cantaires, va fer
sonar les notes com si d'un estol
d'àngels es tractés.

Tal volta la cançó més aplau-
dida i millor interpretada fou una
popular cançó espanyola a la

que el solista Jaume Esca-
nelles, Ii brodà una melodia
digne d'un auténtic professional.
No hi ha cap dubte de la mag-
nífica veu de Jaume Escanelles
però a més d'això, amb el pas
del temps, se li ha notat una gegant
passa d'auto superació.

Política

J.C.

Malgrat les tres forces
polítiques, Unió d'Inde-
pendents de Mallorca, part
de Convergència Balear i
Unió Mallorquina, tenguin
previst i assegurat un pacte
d'unificació i fumó, els
tres regidors municipals
Independents de Sóller no
entraran dins aquest pacte
i continuaran com a Inde-
pendents dins l'Ajuntament
de Sóller.

Amador Castañer va
assegurar a Veu de Sóller,
que si no hi havien can-
vis a properes reu-
nions, tant ell com Barto-

meu Colom i Andreu Oliver,
no pactarien cap unificació
de partit amb Unió Mallor-
quina.

"Nosaltres-deia Amador
Castañer-, continuarem igual
com abans, com a Inde-
pendents. No volem saber
res de pactes amb Unió
Mallorquina ni amb altres".

De totes maneres Casta-
ñer, es comprometé a infor-
mar en el cas de que les futu-
res gestions podessin donar
una volta a les actuals inten-
cions, pera sempre assegu-
rant, que de moment no
passarien a Unió Mallor-
quina baix cap concepte.

Els Independents de Sóller, no
pactaran amb Unió Mallorquina




