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Urbanisme

Andreu Pons, regidor del PSM,
denunciat per no tenir Ilicéncia d'obres

Andreu Pons és regidor de
l'Ajuntament de Sóller pel

PSM i component de k
Comissió d'Obres i

Urbanisme.

J.C.

Bonifacio Amarás Gar-
cía ha presentat a l'Ajunta-
ment de Sóller una instància
segons la qual es solicita una
inspecció d'obres a la viven-
da del regidor pel PSM i mem-
bre de la Comissió d'Obres i
Urbanisme Andreu Pons
situada al número 4 del
carrer Bernadí Celia, a
Biniaraix.

Segons paraules del denun-
ciant els fets es centren en que
el regidor en qüestió va fer una
obra important de rehabilita-
ció de la vivenda, pera la qual
havia demanat la corresponent
llicència municipal d'obres tot
presentant, com mana la llei,
el projecte d'obra firmat per
un arquitecte. Aquestes obres
inicials, pera la realització de

les quals existia llicència, supo-
saven, segons Bonifacio Amo-
rós, la reestructuració de la
vivenda en la seva part inte-
rior i la reforma total de la teu-
lada, a la qual se li donava
una inclinació oposada a la
primitiva.

La inspecció

El passat dia 30 de julio'
Bonifacio Amorós es va
personar a l'Ajurtament per
solicitar la inspecció d'obres
a la mencionada casa per-
qué s'hi havien obert tres
grans finestrals; un dels quals
es convertiria en un portal;
una finestra milano i dues de
petites.

Efectivament el regidor
membre de la Comissió
d'Obres i Urbcnisme no

comptava amb la Ilicén-
cía pertinent ja que dotze
dies després, el 12 d'agost,
va tenir entrada en el registre
general de l'Ajuntament una
sol.licitud de llicència d'obres
a nom d'Andreu Pons en la qual
es sol.licitava dur a terme
l'obertura d'aquestes finestres
i el portal.

Bonifacio Amorós ha
comentat que creu que és just
que el regidor Andreu Pons
tengui les mateixes obli-
gacinos que ell exigeix
dels demés, especialment
pel fet de ser regidor i mem-
bre de la Comissió d'Obres i
Urbanisme. El fet de pedem-
yer al PSM i de jugar un paper,
tant ell com el seu grup, de
fiscalitzador de tot el ciment
que es col.loca a Sóller i
havent-se erigit sempre com

a velador de la legalitat a
ultrança, són motius més que
suficients -segon Bonifacio
Amorós- per predicar amb
l'exemple.

"Jo estava fent una obra
de manera il.legal, per
ignorància meya, -diu el denun-
ciant- i el senyor Pons m'ha
fet la vida impossible enviant-
me en diferents ocasions ins-
peccions d'obra, ara resul-
ta que ell es tanto més il.legal
que ¡o."

"S'ha donat la cir-
cumstància -indicava Ama-
rás- que la meya vivenda i la
seva estan molt prop una de
l'altra i ha possibilitat que
pogués conèixer perfecta-
ment les obres que ha realit-
zat, de la mateixa manera que
ell va poder controlar les
meves".
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El proper diumenge, en el
marc de la celebració de les
festes patronals de Sant Bar-
tomeu, l'Ajuntament de
Sóller i el Club Ciclista
Defensora Sollerense
(CCDS) retrán un merescut
homenatge a Jaume Oliver
Sastre.

A les 18 h. seran presents
a la Sala Magna de les Cases
de la Vila tots aquells amics
de l'homenatjat per celebrar
amb ell el seu 60 aniversa-
ri com a organitzador de
proves ciclistes i, a la vega-

da, el 25 aniversari del
CCDS, que presideix des
de la seva fundació i del qual
ha estat impulsor en totes les
activitats en favor del ciclisme
i del desenvolupament de les
proves vinculades a aquest
esport.

Homenatge merescut

L'Ajuntament, i en concret
la batlessa Isabel Alcover i el
CCDS, han tengut un interés
especial en dura terme un acte
que deixarà constància de
l'agraïment a la important
labor feta per aquest home,

amant de la cultura i de
l'esport.

La seva manera de ser i el
seu bon carácter l'han duit a
ser una persona aprecia-
da i a contar m b bons
amics i col.laboradors
que, a l'hora de dur a terme
events esportius i culturals, han
estat sempre al seu costat com
també en moments purament
personals.

Jaume Oliver compta entre
les seves nombroses activitats
amb l'organització de quatre
carreres ciclistes femeni-
nes l'any 1973, época en la
qual aquesta activitat estava

prohibida per la Sección Feme-
nina del Movimiento.

La Federación Española de
Ciclismo va oposar-se rotun-
dament a la celebració d'aques-
tes curses, motiu pel qual no
se'n pogueren disputar més fins
passats alguns anys.

Jaume Oliver ha estattambé
director esportiu de la Selec-
ció Balear de Ciclisme, billa-
rista, futbolista, cicloturista i árbi-
tre de cicloturisme. De fet ell
va ser l'introductor del ciclo-
turisme a Mallorca, alu-
dat posteriorment pel manacorí
Miguel Mas, ex-campió mun-
dial de mig fons darrera moto.

Jaume Oliver Sastre, 60 anys
organitzant proves ciclistes.
Bé es mereix l'homenatge.

Per la seva continuada dedicació a la promoció del ciclisme

Passat denla Jaume Oliver reb
homenatge de l'Ajuntament del CCDS



Molta Palla Poc Bessó
Es Pagés.

SEMBLA MENTIDA
* La llargària d'una vida.
* Que dé feina, doblers i dones, sols en parlen els que en

tenen.
* Que valgui més riure que fer riure.
* Que no hi ha res més pardal que un beneit amb preten-

sions de viu.
* Que el temps donará o llevará la raó al que toqui.
* Que no parla de merda més que el que en va untat.
* Que diumenge que ve, dia 22, l'Ajuntament retrà un home-

natge a l'amo en Jaume Oliver "Carboner", segurament deis
més merescuts que s'hagin fet dins la història de lanostra vall.

* Que en feren un que fou molt merescut pero, encara no
hem sabut qué va costar. El Monument a l'Emigrant.

* Que si les coses continuen d'aquesta manera per les Cases
de la Vila, n'hauran de fer un als que haurem quedat i no hem
fuit per repartir-nos la fam.

* Que fam, de moment, en passam poca ja que qui més qui
manco, passetja una bona butzeta.

* La bono organització de la Cursa Popular Ciutat de Sóller.
* Que els seus organitzadors no la poden deixar de fer, és

un esdeveniment massa important i atractiu. Enhorabona.
* Que la revista "Caliu" ja dugui 10 anys al carrer.
* Que qui dies passa, anys empeny.
* Que no cal que ningú agraeixi res del que feim a aques-

ta casa, ho feim perquè volem i ens dóna la gana. Malgrat tot,
estam contents si els nostres lectors ens tenen en compte a les
pregáries. "Pregau per la Veu de Sóller...." Amen.

* Que són necessàries aquestes pregàries per mirar d'espan-
tar les moltes maldicions que ens han tirat.

* Que per espantar-leso totes,  caldrà fer un "xisme" d'aquells
que fan per treure el dimoni de dins d'una persona.

Condol
Jaume Oliver

Per a en Joan

No conec el rés. Em perdo,
però vull fer-lo més alt.
Que ressoni aquest murmuri
entre els murs d'aquesta tomba
alçada contra l'estiu,
contra el sol i la rialla
tan aliena de l'agost
a la mort que no estiueja!

Que robi espai al dolor

del cor sacsat de l'amic

i Ii dugui una abraçada
des del meu no fer, no dir,

al plor de la seva orella!
Que li porti un assossec

per sortir d'aquesta pena

i Ii obri una esperança

per la carn emmusteVcia,
per l'ànima encaminada

a l'estanca del Misteri!

Calle Luna,12 • 5611er
Mallorca • Te1.63-04-4
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Peatonal Benzina - Edificis
Revetlla Clots Mobilette

Una sèrie de veïns del
carrer de SantJoan es quei-
xen de la gran quantitat de
cotxes que hi circulen. Algu-
nes madones han posat cos-
siols al carrer i sovintels han
hagut de llevar perquè
puguin passar elscotxes. Tan
estret com és aquest carrer,
els veïns creuen que podria
ser peatonal i les plantes a
tots els portals donarien una
nota ecológica i de bon
gust.

o0o-

Un conductor ferit per la
pujada de la benzina pensa
que hi ha molts d'espavilats.
Diu que la benzinera havia
de canviar els preus dis-
sabte a les 24 hores i la va
canviar a les 23 hores. La
pujada de set pessetes per
litre ja se nota, ja!

o0o-

Un solleric que feia temps
que no baixava pel Port ens
fa arribar la seva opinió sobre
els edificis que s'estan cons-
tuYnt entre els hotels Brisas i
Mar-Bell. Segons aquest
comunicant, aquelles viven-
des són horribles, horrendes
i horripilants. Un edifici está
dins l'altre i , endemés, han
fet unes escales que trenca-
ran l'alè als que hi pugin. Al
final, fa una pregunta a
l'Ajuntament: "On són els
espais verds que havien de
deixar? De moment, només
han deixat una figuera de
moro i un cactus..."

o0o-

Una jovençana de pocs
anys critica durament els con-
junts musicals que l'Ajunta-
ment ha contractat per les
festes de Sant Bartomeu:
les atraccions són pitjors
que els altres anys. Fins i tot
a Fornalutx contracten con-

junts millors que els de
Sóller".

o0o-

Un lector del Port ens fa
arribar la seva queixa pels
clots que hi ha davant el
Wimpy i a d'altres indrets,
que ja han provocat la cai-
guda d'algunes motos i varis
vianants. Segons ell, la repa-
ració dels clots correspon al
Ferrocarril i ell és qui els ha
de tapar, perqué estan just
al costat de les vies. A veure
fins quan seguirem patint les
conseqüències del mal estat
dels carrers?

o0o-

Una telefonada clara i
concisa: "Estic fins als bemols
d'aquella dona que cada dia
a les set i quart del matí cir-
cula amb mobilette i casc ver-
mell pel carrer de Cetre i en

direcció contrária".

CENTRE ALA D'OR
HOMEOPATIA Y ACUPUNTURA
Dr. FELIPE RAMIS (Viernes).

PEDIATRIA
JUANA W ROMAN PIÑANA (Jueves).

(Jefe servicio Pediatría Hospital Infantil Virgen de Lluc).

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



Com un gegant
guerrer...

Jaume Casasnovas

Així i sols així, puc definir
la figura de l'amo en Jaume
Oliver. Com un autèntic gegant
guerrer.

El motiu d'aquest, per a mi,
entranyable article, és el Vint-
i-cinqué aniversari del Club
Ciclista Defensora Solle-
rense i la celebració del sei-
xanta aniversari del seu Presi-
dent Jaume Oliver Sastre,
com a organitzador de proves
ciclistes, motiu pel qual l'Ajun-
tament i el propi Club, li retran
un merescut homenatge el pro-
per diumenge 22 d'agost.

Sentiment comparta

Seria per mi força dificil con-
tar-vos, a voltros lectors, el meu
sentiment de cap a aquest
homo, un sentiment particular,
com és evident, peró, sé que
alhora compartit amb mi per
molta gent. Un lluitador com
cap altre que ha estat capaç
de dur endavant les riendes del
CCDS durant els 25 anys que
fa que viu. Malgrat totes les tro-
ves que han tingut, que no han
estat poques, res no ha impe-
dit que la il.lusió del seu impul-

sor i creador i la seva familia,
els fes tornar arrera ni una sola
passa. Ni una sola pedalada
com diríem dins el món de la
bicicleta, dins el món de l'amo
en Jaume.

La seva discrecció i perse-
veróncia l'han fet mereixe-
dor de totes les alaban-
ces possibles dins l'entorn
de l'esport i més concretament
a aquell de les dues rodes, sím-
bol d'equilibri i de la conjun-
ció de la força i la intel.ligèn-
cia. Sempre ha passat desa-
percebut en tots els camps i el
seu sentiment del deure l'ha
fet aguantar fins al dia d'avui
al front de tot allò que un dia
va emprendre. Ha fet de la seva
vida, la familia, el ciclisme i el
Defensora. No ha escatimat
hores de feina ni il.lusió
cap a n'alió amb que ell creia,
i el temps li ha reconegut la
feina feta i la que, encara, li
queda per fer.

No puc dir res més, sols
reconèixer que aquest home-
natge que l'Ajuntament ha pen-
sat oferir-li no fa més que rea-
firmar la meya convicció que
l'amo en Jaume és un Autén-
tic Gegant Guerrer. Enho-
rabona.

TALLER PAU I MARCE, C
Carrer de sa Mar, 128 Tel. 63 34 50 07100 —SOLLER-
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Para los políticos que
quieran quitar el paro

Como sabemos, los políticos españoles
están buscando una fórmula para poner
empleo, y dan muchas vueltas al causante
del problema, y todos sabemos que los pro-
blemas tienen su solución, y por tanto no
hay otro remedio que solucionarlo.

El causante del problema del paro, es
el Impuesto de las Personas Físicas.
Como bien sabernos, cuando pusieron las
declaraciones de Renta, vino el paro ense-
guida.

Este impuesto del IRPF, es el más des-
cabellado que se ha sacado, pues lo dis-
crimina todo, tanto para los obreros como
para los empresarios. Al obrero lo deja
seco, sólo apenas puede comer y hacer
poco más. Al empresario lo han fre-
nado ni le dejan para poder vivir ni inver-
tir. Si produce más se lo sacan, y ha opta-
do por dejar de producir, pues con menos
empleados tiene lo mismo, por eso los han
puesto al paro.

No hay ilusión

El obrero, tampoco tiene ilusión. Si tra-
baja más, también le sacan más. Por tanto
la solución es no producir.

¿Qué ilusión tiene un empresario que
cuanto más produzca está más castigado?
Ha hecho lo mismo que el obrero, que por
no tener el beneficio propio ha deja-
do de producir.

La Declaración de la Renta,
causante del paro

Por lo tanto, el impuesto de las Decla-
raciones de Renta es el causante de todo
o casi todo el paro que hay en España.

Desde que se puso este impuesto, la gente
vive amargada, amenazada y triste, pues
todos podremos recordar que antes de
este impuesto, la gente estaba más
alegre y contenta, cantaba por las calles
y actualmente, no se oye a nadie, y la gente
se pasea por las calles, con caras de tener
problemas y amarguras.

Las soluciones

Algunas soluciones para que todo fun-

cione mejor, serían que este impuesto desa-
pareciera, que el partido de derechas
pusiera en marcha sus ideas, y desa-
pareciera del poder el partido de izquier-
das, ya que están en contra del capital y
parece que disfrutan de descapitalizar a
la gente. Si este impuesto desapareciera,
la gente podría disfrutar de su dine-
ro y no tenerlo que dar al Estado, y por
tanto se volvería a trabajar a gusto y la
gente tendría ilusiones en producir y hacer
más cosas.

Si todo esto sucediera, desaparecería
el dinero negro, que está claro que ha
existido desde que existe el gobierno. El
dinero tiene que ser dinero y punto, ni blan-
co ni negro.

El control del dinero

El dinero no debe ser controlado
por el Estado, cada uno puede admi-
nistrar y controlar el suyo perfectamente, y
hacer con él lo que quiera. Lo que es bien
normal y justo es que el que trabaje más
tenga más dinero, y que no se frene la
producción.

Las empresas deben ser libres, no tienen
que estar controladas por el Estado, el Esta-
do tiene suficiente trabajo en con-
trolar a sus empresas, ya que son las
primeras que tienen déficit, y si no sabe
controlar las suyas: ¿cómo puede saber con-
trolar las de los demás?

Como podemos ver, con todos estos pros
que hemos dicho si desapareciera este
impuesto todo iría mucho mejor, se saca-
ría un 90 por ciento de paro del que
tenemos.

Hay que pagar unos impuestos para tra-
bajar, esto está claro, pero no hay que tener
que trabajar para pagar impuestos, que es
lo que ocurre hoy en día.

Para saber si los españoles estamos de
acuerdo en pagar el IRPF, se tendría que
hacer un referéndum, y veríamos los resul-
tados.

Bartolomé Vidal Rigo y
Juan Forteza Morro



En Francesc Lorente no
fa una Exposició sinó
que agafa una posició

Salvador

Avui divendres a les 20h.,
el Museu de Sóller, sera l'entorn
on en Lorente donará un lloc
i un temps a les darreres obres
que, després d'un Ilarg silen-
ci, valen si mbolitzar tot un pro-
ces de meditacions, estudis i
execucions humanes fetes art.

El discurs d'en Lorente té
les seves arrels en el text i tex-
tures que troba en el cel, terra,
Foc i mar que l'envolten.Tot
això, i la incontrolable neces-
sitat de fer discurs i transcen-
dir és el que fa de l'obra d'en
Lorente un punt de referència
dins aquest perillós desgavell
del món de l'art.

Les ceràmiques, escultures
i collages seran els límits on
prendran vida les moltes lec-
tures literaries, filosòfiques,
artístiques, que en Lorente rea-
litza abans d'arribar, pel filtre
de la mística, l'esperit i la raó
a donar forma als molts con-
ceptes que "POSA" i que no
ex-POSA.

A Roma ni, el gest de
la fusta fa discurs

Les escultures de Freddy són les fustes fetes arrels
entre la terra 1 l'home.

exposiao

ROS>. COLL MXRCUS

Font de sa plaça (imatge d'ahir) Sóller
Del 14 al 31 d'agost

PLAÇA CONSTITUCIÓ N°12
(Antiga Biblioteca)

Sóller
Horari de 10(1 1,30 i de 16,30 a 20,30 h.
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Borla Fernández la seva
visio particular de la natura

Aína

Borja Fernández inau-
gura avui a les 20 h. una expo-
sició d'aquarel.les i olis a la
Galeria d'Art Maran. La
mostra romandrà oberta fins
dia 4 de setembre de les 11
a les 13 h. del dematí i de les
17'30 h. a les 20'30 h. de
l'horabaixa.

Per segona vegada podem
tornar admirar l'apariéncia
dolça i serena de la natu-
ra vista per Borja Fernández,
una pintora on les seves agua-
rel.les i els seus olis són tècni-

ques per aconseguir captar tots
aquells racons i moments on la
natura té el seu punt important
i el més interessant.

Ales seves aquarel.les podem
observar com es mesclen colors
apagats i grisos amb els colors
vermellosos i vius donant pas a
una imatge natural i destacant
del paisatge el punt afavo-
rit i assenyalat que l'autora
Ii crida l'atenció i el que vol remar-
car, creant així la sensació que
ens dóna a captar una imatge
més clara del punt que destaca
acompanyant el paisatge.

Dins les seves obres que avui

ens presenta hi trobam plas-
mades les roses pictòriques dels
jardins de Sóller. Fernández ha
estat dos mesos estudiant les
roses i ha tengut aquest resul-
tat positiu intercalant els dife-
rents colors.

Per aquesta pintora, la pin-
tura no ha de ser una fotogra-
fia sinó una pura invenció
del que realmentveus. Les seves
armes són la muntanya i l'aigua,
tan juntes com separades, i el
que és difícilment representatiu
són les construccions de l'home
que romp l'estructura de l'equi-
libri del paisatge.
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Salvador

Ahir dijous, a la Sala Roma-
ní, es va presentar l'obra de
l'escultor Freddy, un home, que
després de donar traç i volum
al món de la pintura va recon-
vertí el seu art a les tres dimen-
sions.

Vesprades Socialistes

Agrupació Socialista de
Sóller -PSOE

A les que foren les terceres
vesprades socialistes es féu un
debat sobre com ha de ser la
carretera entre Deià i Sóller, la
qual comptà amb bona partici-
pació de veïns de Deià i Sóller
que pogueren examinar les
darreres modificacions al pro-
jecte i aportar els seus particu-
lars punts de vista.

Els ponents foren Miguel
Puigros, dels Verds, Gabriel
Pomar, del GOB, Francesc
Salas, batle de Dele: i Bar-
tomeu Coll, veinat, mode-

Sempre és agradable veure
que els materials que ens envol-
ten: pedres, troncs; poden dia-
logar amb la sensibilitat i ens
revel. len formes del nostre espe-
rit i manera de ser.

El tacte és l'eina que ha
possibilitat, en l'escultura de
Freddy, que el primitivisme, és

rats pel regidor Ramon
Socias.

En la introducció Socias
lamentó, igual com ho faria el
públic, la manca de participa-
ció des de la Conselleria d'Obres
Públiques, ni de la batlessa de
l'Ajuntament de Sóller que sem-
blen negar tot tipus d'informa-
ció als sollerics.

Per Tomeu Coll la carrete-
ra está deixada de la mà de
Déu des de temps immemorial,
però sols seria necessari apla-
nar la calçada, asfaltar-la de nou
i actuar, això sí, en alguns
indrets avui perillosos.

Francesc Salas digué que

a dir: la primera cosa, i l'abs-
tracció poguéssin trobar un
mateix Iloc, ple de sentit.

En aquestes formes, Ilamps
de l'esperit, hi ha força, recer-
ca, Iluita de volums, que amb
l'aluda de la metamorfosi racio-
nal la intuició de Freddy, es fa
camí de ciares respostes.

és necessari dur les obres a terme
d'immediat i que es procuraran
corregir els defectes sobre la
marxa.

Per Gabriel Pomar els
gran vehicles no haurien de cir-
cular per aquesta carretera.

Per Miguel Puigrós el pro-
¡ecte sembla realitzat amb pres-
ses i presenta greus incoherén-
cies i irregulritats tècniques.
També aprofità la seva inter-
venció per criticar el PSM i el
PSOE, la que el projecte de la
Conselleria encara és més pro-
teccionista que el que elabora-
ren els representants d'aquests
partits.

Els vdins afectats per la
carretera' de Debla es
senten desinformats



AJUNTAMENT DE SÓLLER

POLICIA LOCAL

Amb motiu de la celebració de les Festes de Sant Bartomeu,
la Policia Local informa de l'horari del tancament dels carrers
efectuats pels actes que s'han de celebrar.

DISSABTE DIA 21 CAMÍ DE SA FIGUERA DIRECCIÓ
SÓLLER, a partir de les 21'30 h.
DILLUNS DIA 23 PLAÇA CONSTITUCIÓ, a partir de les
2030 h. fins el final d'actes.

DIMARTS DIA 24 PLAÇA CONSTITUCIÓ, a partir de les

900 h. fins el final dels actes.

Es prega seguesquin les instruccions dels cartells
informatius, estacionant a les zones habilitades a tal efecte,
de forma que no dificultin la lliure circulació, ni obstruesquin
el pas a inmobles i accesos particulars.
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Urbanisme

Andreu Oliver, regidor d'urbanisme, creu que les acusacions del PSOE són per justificar-se

Els socialistes creuen que l'equip de overn té
problemes per dur enclavant la revisió del PGOU

El grup municipal del PSOE ha pretès difondre la
idea davant l'opinió pública que l'equip de govern és
incompetent en temática urbanística tot afirmant que
existeixen greus problemes per procedir a l'aprovació
del Pla General ja que en aquests moments s'està
tramitant paral.lelament una modificació puntual
del mateix pla. Per això, fins que no estigui llesta la
modificació segons el PSOE no será possible aprovar la
revissió del PGOU.

Per la seva part el regidor d'Obres i Urbanisme,
Andreu Oliver, sosté que paral.lelament és possible
fer la modificació i la revissió, que no s'exclouen i
que la modifació és més rápida que la revissió.

G.M.

La modificació puntual del
PGOU afecta a uns terrenys de
45.000 metres quocirats d'exten-
sió situats a la segona línia de la
Platja d'en Repic. Aquesta modi-
ficació urbanística és necessario
a efectes de poder construir un
vial 9ue permetrà la peatonit-
zacio de la primera línia,
requisit indispensable per poder
accedir als plans d'embelli-
ment de la zona turística i
de recreixement de platges,
projectes tan necessaris i recia-

El proper mes d'octubre
venc definitivament la suspen-
sió dictada per l'Ajuntament de
Sóller fa dos anys respecte de
la desqualificació de les ames
urbanístiques qualificades com
Extensiva F, situades majo-
ritáriament al Port de Sóller. Això
ha suposat que durant aquest
temps no hagi estat possible la
construcció en aquests llocs de
blocs de vivendes adosa-
des sinó únicarnent una
vivenda unifamiliar per
solar.

A partir d'octubre, segons
anuncia el PSOE, l'Ajuntament
haurà d'atorgar Ilicencies
d'obra a tots aquells qui are-
sentin sollicituds per a la cons-
trucció de més blocs d'adosats,
motiu pel qual prosseguirà
la creixent urbanització a
la zona turística del muni-
cipi, molt degradada ja per
les construccions de baixa qua-
litat des de l'anunci de la cons-
trucció del Túnel.

Per la seva banda la baties-

sa de Sóller, Isabel Alcover,
ha anunciat que a finals de
setembre podrá aprovar-se ini-
cialment la proposta técnica de

mats pel sector turístic.
Per fer-ho l'Ajuntament ha esco-

'lit el sistema de Cooperació. Això
significa, per part dels propieta-
ris, l'aportació del sòl en cessió
obligatòria i fer front als costs de
la construcció del nou vial de mane-
ra proporcional segons les super-
ficies aportades. Tot i a ixò l'Admi-

nistració Autonómica ha manifes-
tat públicament la seva intenció
de col.laborar económicament en
la construcció de la nava via, motiu
pel qual existeix una demostrada
intenció de no gravar els propie-
taris amb els costs de l'obra.

la revissió del PGOU i queda-
ria suspesa cautelarment tota
possibilitat de sol.licitar llicèn-

cies d'obra tant en aquesta com
en altres àrees del municipi.

Tot i això el regidor del
PSOE, Xim Alcover, denun-
cia que en la revissió del PGOU
es comet un greu error en la
qualificació d'aquesta zona
que, enlloc de denominar-
se Extensiva F passarà a
ser CJ1. Segons ha filtrat Xim
Alcover dels continguts encara
secrets de la revissió del PGOU,
en el CJ1 s'hi podrá construir
una vivenda si es disposa
de 800 metres quadrats d'area,
dues vivendes si el terreny
és major de 1.200 metres fins
a tres si la propietat supera
els 1.800 metres.

El regidor socialista es sent
indignat davant aquesta pro-
posta técnica ja que fa sols dos
a nys el consistori en ple va votar
a favor de limitar la cons-
trucció a la zona turística
per frenar el greu impacte
ambiental que s'estava pro-
duint, i en aquesta ocasió
l'equip de govern pareix dis-
posat a augmentar les possi-
bilitats de construcció enlloc de
ser proteccionista.

Els períodes

Fins al moment no han firmat
aquest conveni tots els propietaris
afectats, encara que sí ho han fet
la majoria. Això fa témer els regi-
dors socialistes d'un retràs
important en l'aprovació defi-

El socialista Xim Alcover pensa
que la modificació del PGOU

no és possible paral.lelament a
la revissió del Pla General.

nitiva d'aquesta modificació ja que,
si prest s'aconsegueixen totes les
firmes, faltará encara l'exposició
pública, les al.legacions i altres
tràmits que poden prolongar-se per
un espai de temps considerable.

Sanen a excusa
Per Andreu Oliver aquests

temors Ii sonen a excusa per-
qué el Govern Central pot
tenir problemes per aportar els
450 milions compromesos i ora
el PSOE inicia una campa nya per
intentar donar la culpa a l'Ajun-
tament solleric.

A més, segons el regidor d'Urba-
nisme les lleis preveuen mecanismes
per poder fer una reforma sense el
consentimentd'una minoria en favor
del bé comú.

"Podem començar els
plans"

Tot incidirá, segons el PSOE,
de manera determinant en la revis-
sió del PGOU. El PSOE tem, a
més, que el retràs pugui deixar
Sóller sense els plans d'embelli-
ment i recreixement de platges.

De tota manera Oliver afirma
que seria possible en qualse-
vol moment habilitar un
segon vial per iniciar els plans
d'embelliment i de recreixement
de platges si fos necessari, per-
qué a la banda del Torrent Majar
tots els propietaris han donat
consentiment i fins a la banda
del Canyís hi ha un viola sego-
na línia que esta en condicions
d'utilitzar-se.

A més, segons el regidor de
la majoria, d'un moment a altre

s'aprovarà inicialment la modifi-
cació puntual, que ja ha passat
per comissió informativa.

Regidors ineptes

Segons la crítica realitzada pel

Andreu Oliver diu que pot
aprovar-se molt prest la

modificació que permetrà fer el
segon vial de la Platja d'en Repic.

PSOE tots aquests problemes estan
provocats per la inaptitud dels
regidors que conformen el pacte
de govern. Segons ells hauria
d'haver primat la revissió del
PGOU.El PSOE tem que el

mes d'octubre
puguin tomar a
consfruirse adosats



Utilitzar-lo els dematins
costa 100 pessetes 

L'aparcament
de la Gran
Vía, gestionat
per Deixalles

G.M.

Segons fonts de la Fundació Dei-
xalles Sóller, ahir dijous havia
d'entrar en vigor un conveni signat
amb l'Ajuntament segons el qual
estacionar els dematins a
l'aparcament de la Gran Via
costa 100 pessetes. Beneficia-
ris de Deixalles seran els encarre-
gats de controlar l'aparcament i fer
pagar les taxes.

Segona experiència

Fa ja unes setmanes que un con-
veni semblant a aquest s'aplicava
per a l'aparcament de la Torre
al Port de Sóller. Una comissió
de seguiment formada per tres mem-
bres de Deixalles i tres regidors de
l'Ajuntament; Bartomeu Colom, Ber-
nat Cabot i Francisco Rodríguez;
ha fet balanç positiu de l'entrada
en funcionament d'aquella zona
d'estacionament i han resolt apli-
car la mateixa norma a l'aparca-
ment de la Gran Via.

Aparcar-hi entre les 7'45 h.
i les 14 h. costara 100 pessetes.

D'aquesta manera s'aconseguirà
que una nova persona amb pro-
blemes laborals sigui beneficiada
per una acció municipal i de Dei-
xalles.
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Església Transit   

L'aniversari del grup Caliu es celebra amb una Missa i una festa al Casal Pau Noguera.

Fou celebrat el X Aniversari

L'edició 37 del Caliu repassa els 10 anys d'història

Comunica que
Dissabte dia 21 vespre, el servid de

restaurant está complet, per tant
demanam als nostres clients que

perdonin les molèsties que podem
ocasionar

Aina

El Butlletí de les Comuni-
tats Cristianes de la Vall de
Sóller va celebrar dissabte
passat el seu X Aniversari pre-
sentant el número 37 de la
revista Caliu. Els actes pro-
gramats començaren amb
la participació a l'Eucaris-
tia de les 19 h. a la Parra-
q uia de Sant Bartomeu on hi
va assistir molta gent entre

la qual s'hi trobaven els com-
ponents que han passat per
aquesta revista interparro-
quial i el grup actual que
l'edita.

Seguidament s'organitzà
un sopar-festa al Casal Pau
Noguera que comptà amb
la presència de la IDatlessa
Isabel Alcover i el regidor
Antoni Burgos, els preve-
res Rafel Horrach, Llorenç
Lladó i Mateu Tous, el Pare

Ricard Janer i uns 70 ¡aves
i simpatitzants del grup edi-
tor.

L'edició 37

La darrera edició publi-
cada es basa en el X Aniversari
del grup que edita la revista.
Hi podem trobar diferents
opinions d'alguns compo-
nents que formaren part del
grup en altre temps, que ara

en formen part o que tenen
intenció d'entrar-hi, mitjancant
les quals el lector es fa una
idea general dels deu anys
de Caliu.

Especial incidència es
poso en el seu origen, mar-
cat pel seu fundador Rafel
Horrach, amb qui el grup
ha mantingut una extensa
entrevista.

També s'ha entrevistat en
aquest número el prevere
  Joan Simonet qui

prest trobarem a fal-
tará perqué ha estat
destinat al Perú a exer-
cir tasques missionals.

Amb la renova-
ció del grup també
s'ha modificat la mas-
cota que apareix a
la portada exterior.

Paseo La Playa d ' En Repic - Tel. 63 14 06
PUERTO DE SOLLER

Avisos Eclesials 

Rifat el cobertor a la
Parròquia del Port

FREDDY
Exposición de esculturas de olivo
de 18 de agosto al 1 de septiembre
Abierto de 11 a 13 h. y de 19 a 22 h.

C/. Pastor, n 9 17

MANI

En el sorteig celebrat a
Madrid el passat dia 16 d'agost
de 1993 per l'ONCE sortí pre-
miat el número 82.134. En con-
seqüència el número 134 és el
qui ha obtingut el premi del
cobertor i una tovallola de
fil mallorquí, que es sorteja-
va a benefici de les obres de la
Parròquia de Sant Ramon de Pen-
yafort.

La persona agraciada pot
comunicar-ho als Preveres, o a
qualsevol membre del Consell
Parroquial del Port.

Parròquia de Sant
Bartomeu

Amb motiu de celebrar-se el
proper dimarts la festa del Patró

Titular Sant Bartomeu, a la Parró-
quia hi haurà les següents cele-
bracions:

Divendres 20, a les 19 h.:
Sagrament de la Penitèn-
cia (sense missa). Hi ha Missa
a les 18 h. a l'Hospital.

Dissabte, diumenge i dilluns,
a les 17 h. i fins abans de la
Missa: Exposició del San-
tíssim.

Dimarts, dia de Sant Barto-
meu, a les 1 1 h.:Solemne Con-
celebració de l'Eucaristía.
La presidirá i fará l'homilia Mn.
Joan Lladó Mora, en el 50
aniversari d'Ordenació, havent-
ne exercit 30 de ministerio Sóller.

També hi haurá Missa a les
9 h. ¡ales  20 h. ¡ales  18 h.
a l'Hospital.



El jurat reunit dissabte passat a l'Ajuntament de Sóller otorga els premis a les millors obres presentades.

Jaume Oliver, el solleric més guardonat 

Gabriel Florit guanya el
premi Van d'Or

Un solleric avorta
l'atracament d'un
banc a s'Arenal

Redacció

Dimarts d'aquesta set-
mana, un solleric que tre-
balla com a director de la
sucursal de Banesto a s'Are-
nal fou el protagonista d'un
intent d'atracament que fou
avortat gràcies a la seva
intervenció.

Els fets ocorregueren
quan un home disfressat
amb una perruca i uns
grans mostatxos entra a
l'oficina de l'entitat bancà-
ria amb l'excusa de subs-
criure una operació de cré-

dit. De seguida, l'atracador
va treure una pistola i es
dirigí als empleats: "Esto es
un atraco. No quiero matar
a nadie. Dénme el dinero".

El director de la sucur-
sal, el solleric M.C., s'enco-
ratjá i Ii arrebató l'arma,
però el delinqüent tregué
un ganivet i el clavel al braç

de l'empleat, que hagué de
ser traslladat a Son Dureta
per la policia i atès per feri-
da d'arma blanca, amb
pronòstic menys greu. L'atra-
cador aconseguí fugir.

Succe»

GALERIES MORA
EXPOSICIÓ D'AQUAREL.LES

DE J. ARROYO

Del 20 d'agost al 9 de setembre de 1.993
Inauguració 20 d'agost a les 19 hores
Horari de visita: de 11 a 13 hores
i de 18 a 20 hores
C/ Bauza 12 - Sóller Telf. 63 02 75

Es confirma ove
Argentaría ha
concedit 3.500
milions per

Segons ha publicat El Dia del Mundo, s'ha
confirmat que la corporació bancària Argentario
ha concedit un crèdit de 3.500 milions de
pessetes a l'empresa concessionória del túnel de
Sóller, perquè pugui finalitzar les obres.
Argentaria intentaró ara sindicar aquest crèdit
amb d'altres entitats bancàries i, en el cas
contrari, assumirà íntegrament el risc del préstec.

acabar el túnel

Redacció

Les obres de perforació del
túnel romanen paralitzades
des del passat mes de marc
a causa de la manca de fons
de l'empresa concessionà-
ria. Segons el conveni de con-
cessió, les obres havien d'estar
acabades en 26 mesos, però
ja n'han transcorregut 45 i la
perforació del túnel guia enca-
ra no está acabada.

Segons cita El Dia, l'empre-
sa afirma que només manquen
80 metres per foradar, men-

tre la Conselleria d'Obres
Públiques assegura que en
manquen 1 20.

En relació a la finalitza-
ció de les obres, l'empresa
promotora ha anunciat que
la data prevista és el mes de
maig del 1994, i sembla
també que els treballs, ara
aturats, es reprendran el mes
que ve, una vegada que
l'empresa constructora
FOCSA hagi reunit els tècnics
en explosius, alguns dels quals
es troben de vacances i els
altres treballen a altres obres.

Comunicacions
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Sarol" de glosa, els guanyadors
ha estat Margarida Amengual
Bisquerra de Campanet iJaume
Fuster Alzina de Cala Rat¡ada.

El jurat que ha atorgat els
premis estava compost per la
batlessa Isabel Alcover, com a
presidenta, el poeta Miguel
Bota Totxo, el crític literari Jero-
ni Salom, l'escriptorJordi Mata
i el poeta Antoni Martínez.

Els premis seran entregats
el dia de Sant Bartomeu, dins
el programa de festes de la nos-
tra ciutat.

Pintura 

Concurs de
Pintura
Infantil al
Mercat
Municipal

Ai na

El Mercat Municipal orga-
nitza el Vé Concurs de Pintura
Infantil, patrocinat per l'Ajun-

tament de Sóller, per al di marts
dia 240 les 10 h. del dematí.

Hi haurà tres premis pels par-
ticipants de 0 a 7 anys, tres
per als de 8 a 11 ¡tres per als
de 12a 15.

Els dibuixos estaran expo-
sats des del 24 al 28 d'agost
al mateix Mercat on un jurat
designat concedirà els premis
als guanyadors.

L'entrega dels premis será
dia 28 a les 13 h. al Mercat.

P.P.

Gabriel Florit Ferrer,
natural de Ciutat, és el guan-
yador de la setena edició del
concurs de poesia Vall d'Or,
segons el resultat del ¡urat que
es reuní dimarts a l'Ajuntament
per donar el seu veredicte.

La resta dels premis que cons-
titueixen el concurs I iteran i Ciu-
tat de Sóller han tengut com a
protagonista el jove poeta local
Jaume Oliver, que recentment
ha publicat un conjunt de poe-
mes ¡untament amb Salvador

Albcfina. Jaume Oliver, amic i
col.laborador assidu del nos-
tre Setmanari, ha estat guar-
donat amb el premi "Guillem
Colom i Ferró" destinat al millar
poema de la comarca, i amb
el segon premi del loan Mar-
qués Arbona" de narració curta.

El segon premi local de poe-
sia l'ha obtingut Maria Antò

-nia Arbona Santamaria, i el pri-
mer premi de narrativa l'ha
obtingut el regidor de l'ajunta-
ment de Marratxí Rafel Crespí
Ramis.

Pel que fa al premi "Pau



CALLE BAUZA, N2 9
TEL. 63 33 50

TELEFAX 63 32 12
07100 SOLLER

MALLORCA - ESPAÑA
TITULO A BAL 195

FABULOSA EXCURSION MARITIMA A SAN TELMO
Día 29/8/93

Salida del PUERTO DE SÓLLER a las 9,30 h. con dirección a SAN TELMO,
pudiendo contemplar: ALCONASSAR, LLUC ALCARI, CALA DEYA, SA
FORADADA, S'ESTACA, PUERTO DE VALLDEMOSA, PORT DES CANON-
GE, BANYALBUFAR, ESTALLENCS, SA TRAPA, SA DRAGONERA, i SAN
TELMO donde llegaremos sobre las 12 h.
Desde las 12 h. hasta las 16 tiempo libre para bañarse en esta preciosa playa.
A las 13 h. almuerzo en un Restaurante de la localidad.
Tiempo libre para disfrutar de este bello paraje.
A las 16 h. regreso hacia Sóller, donde llegaremos sobre las 18,30 h.

Precio de la excursión todo incluido: 3.800 ptas.

da 0 d'atiast al 15(1c sctonfire-93

inatigtaució a lcs 20 fiatrs

8
	

Veu en directe	 Veu de Sóller / 20 d'agost del 1993

Apropar-se a la
batlessa per parlar de

com funciona
l'Ajuntament i posar fil

a l'agulla als molts
problemes que té

l'administració
d'aquest poble no és la
intenció d'aquest escrit.

Avui, parlar de
gestions polítiques és

molt difícil, com difícil
és entendre que les

xifres, estadístiques,
acusacions i paraules
buides de compromís,

siguin els únics punts
de referència per

parlar de les solucions
que necessita un poble.

No. Avui ¡a no hi ha
polítics bons ni dolents,

doncs tots juguen fent
ús de les mateixes

regles i actituds. Avui,
hi ha manca de

persones -que han de
fer política però no
s'han de creure ser

polítics de cap partit-
que sópiguen

plantejar, no sols els
problemes bé, sinó

practicar, amb bones
gestions, les solucions

pel bé comú del poble.

Salvador

Avui, na Bel Alcover, és la
responsable, demà, ho será
un altre i així, gestió rera ges-
tió, es va fent la història d'un
poble que, avui per avui, sols
és exemple del que no s'ha
de fer entre persones. La bona
voluntat no basta, és la volun-
tat bona la que, de ben segur,
duró a bon port un vaixell  on
tots hi estam aficats.

Consciència dels
problemes

L'Ajuntament és conscient
dels molts problemes que fan
corco la fe dels ciutadans amb
les institucions, però això no
és aturall per seguir treballant
i fer-ho el millor possible.

Els entrebancs per tenir
una gestió positiva són
d'hàb its i costums velles
i males de canviar entre
els mateixos ciutadans -no
voler complir els deures amb
la hisenda de l'Ajuntament- o

els interessos particulars de
certs polítics que sols han
mirat, tenint el poder, pel seu
benefici. Tot això ha fet del
nostre Ajuntament un lloc on
el "bé" i el "mal" han tingut
ánima camaleónica, un lloc
d'interessos i no d'interés, un
lloc d'imposar més que de
posar, en definitiva un lloc de
desprestigis més que de pres-
tigi.

Voluntat de canvi

La batlessa voldria que
totes aquestes diferències que
enfronten el poble es pogues-
sin convertir en diàleg. Les
seves paraules són prou sig-
nificatives: "Sols la benente-
sa, entre els polítics, i la bona
predisposició dels ciutadans
a col.laborar amb les institu-
cions possibilitarà dur enda-
vant la difícil empresa de
l'Ajuntament. L'esperit d'un
poble no sols es soluciona amb
doblers. Avui, les úniques rela-
cions entre les cases de la vila
i el poble són exclusivament

tors. Jo demanaria als ciuta-
dans que participassin fent
coses pel poble, que sortissin
al correr i donassin alegría a
la gent i tot això ho pogues-
sin fer sense dependre dels
pocs doblers de l'Ajuntament.
Sé que és molt el que deman
i poc el que don, però la rea-
litatho diu així. No hi ha poble
sense un bon esperit ciutadá
i no hi ha Ajuntament sense
gent responsable que pensi
més amb els altres que no amb
ells mateixos."

"S'ha de fer malta feina
per tornar a tenir la
confiarla de tota la

societat.Avui, les úniques
relacions, entre

l'Ajuntament i el poble,
són relacions

exclusivament
económiques".

económiques i ara, més que
mai, es fa necessari l'apro-
pament dels veïns i els ges-



t.)-P37C)43:

SÓLLER
MALLORCA

TRANSPORT J. CASASNOVAS
GASOIL PER CALEFACCIÓ A DOMICILI

TEL. 63 14 62 i 63 03 87

CA'N COMPANY SALA D'ART

ENVELATS
( TOLDOS) 21 de Y49,(.1-50- G1, ¿C1.5 19 4..
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Missatge o
crida de

benentesa
"Encara que la calor de l'Agost s'enten

damunt la vall i, com una gran onada s'empa-
ra de les nostres places i carrers, els solle-
rics ben desperts i eixerits ens disposam pun-
tualment a celebrare! millor possible la Festa
Major de Sant Bartomeu, el nostre Patró.
Aprofitant l'avinentesa d'aquesta celebra-
ció, és un missatge d'esperança el que vull
fer arribar en uns moments on la situació
económica de Sóller i en general, és com
la bolla de pues d'un ericé) que no sabem
com ni per on agafar-la. Crec que ha arri-
bat l'hora de deixar-nos de contare/les i elu-
cubracions sobre el que hem perdut o dei-
xat de tenir emprant la intel.ligència i l'espe-
rit emprenedor de sollerics, pensem i pla-
nifiquem. Sóller torna tenir a les portes la
possibilitat d'una altra obertura de cap a
l'exterior. Estam davant una important malo-
ra en les comunicacions i davant una pos-
sible sortida de cap a la mar. Són millores
que poden aportar a Sóller el que ara més
necessitam: inversions a dins la vall,
nous llocs de feina, increment de visi-
tants, dins una línea capaç de fer florejar
de bell nou la nostra economia. No podem
però, en cap moment, oblidar que
el principal atractiu de Sóller, que ens
fa diferents d'altres pobles i que configura
la nostra idiosincrasia, és el nostre pai-
satge; el nostre entorn verd, bell i
esponerós; els nostres horts i jardins, frescs
i ombrívols o raconades, i florits, luxuriants
i perfumats a altres.

Es la nostra obligació protegir i
conservar aquest entorn, aquest pai-
satge aquests jardins tan nostres, mentres
intentam planificar una estructura de pro-
gres que, ens dubte, está a les portes de ca
nostra i que fará que Sóller torni a ser el

poble capdavanter en indústria, en cultura
i en qualitat de vida.

BONES FESTES de Sant Bartomeu.

BATLESSA
Isabel Alcover Rotger

Objectius aconseguits

La batlessa Isabel Alcover
és conscient de que no tot són
flors i alegries amb la seva
gestió però vol fer menció dels
objectius aconseguits, reco-
neixent que alguns d'ells ja
havien estat perfilats i gestio-
nats per anteriors consistoris.
Les seves paraules eren aques-
tes: "El clavegueram dels
carrers de Sant Pere, els Esti-
radors..., és una obra que ha
costat molts doblers peleó que
s'havia de fer. De fet, quasi
tot el clavegueram de la Vall
és vell i está per canviar-ho
tot.

El poliesportiu prest será
una realitat de la qual podran
gaudir grans i petits.

El segon vial del Port
i el recreixement de platges
ja són una realitat. El proper
any es realitzarà una prime-
ra fase d'embelliment de la
platja que va des de la Torre
fins al Llatzaret. El recreixe-
ment de platges, en canvi, es
farà per complet a tota la
badia.

El sanejament de la
hisenda és una feina que
ens está costant perdre mol-
tes amistats però de cada
cop més la gent s'está cons-
cienciant amb els seus deu-
res. Els doblers que duen a
l'Ajuntament són de tots i
amb aquests doblers feim
coses per a tots. Pagar a la
hisenda de l'Ajuntament no
ha de ser un sacrifici sinó
una necessitat per poder
invertir en infraestructures
per el poble. Això si, tot-
hom ha de pagar i de
veritat que tothom ho
está fent."

"S'ha oblidat l'esperit
engrescador que dóna
vida al poble, és a dir,
un poble ple d'il.lusió
sols necessita bona
gestió i NO l'única cosa
que hi ha ara:
POLITICA."
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3ocirt Bctuob resurneixende lo
300 ffillions clictnys
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Joan Bauza Rullan, al seu estudi de Palma, envoltat de les seves col.leccions científiques
(Foto Josep Muñoz).
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Eriçó de mar ide Mallorca
(Foto AkEichi).

Exemplar fòssil de fulla de falguera de la col.lecció Bauza
(Foto Joan Ramon Bonet).
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Dins el seu
programa

d'exposicions
temporals per a l'any

1993, el "Museu
Balear de Ciències
Naturals" de Sóller
inaugurará demà,

dia 21 d'agost,
l'exposició titulada

"300 milions d'anys
d'història de
Mallorca. La

col.lecció
paleontológica de

Joan Bauzá". Es
tracta d'un recorregut

pels principals
esdeveniments de la

història geológica de
la nostra illa, a través
dels principals fòssils

coneguts, tots ells
pertanyents a la

important col.lecció
del paleontòleg

solleric Joan Bauzá i
Rullan.

Caterina Pomar i
Lluc Garcia

bases de la paleontologia
moderna, ciencia que com és
sabut es dedica a l'estudi dels
fòssils, no foren establertes fins
a finals del segle XVIII. Abans,
l'estudi dels fòssils es limitava
a un simple reconeixement de
restes antics, més o manco atri-
buibles a organismes vivents o
simplement a la seva interpre-
tació com a rareses i curiosi-
tats de la Natura (pedres de
forma capritxosa, "intents" de
la natura d'arribar a la perfecció
o restes del diluvi bíblic).

Durant el segle XIX, quan els
primers geòlegs varen anar
adonant-se de la gran antigui-
tat de la terra, la paleontologia
es va convertir en un aliat insubs-
tituible de la geologia i de la
biologia. L'afirmació de que
present és la clau del passat,"
establerta per Charles Lyell
en 1830, dóna a Darwin la
clau que cercava: si la geolo-
gia era la história dels canvis
de la terra, no es podia apli-
car la mateixa idea als éssers
vius?

la terra, malgrat la seva gran fill d'emigrants sollerics. Poste.
riquesa, presenten llacunes riorment, a l'edat de 3 anys, es
importants. trasIlada a Sóller on va viure

fins als 24 anys. Durant aquesi

La paleontologia balear temps fou pioner i desenvolupà
un gran nombre d'activitats

Les primeres citacions de fós- esportives, culturals i socials a
sus a les nostres illes es deuen la ciutat de Sóller, fins que l'any
a José Vargas Ponce (1780), 1944, en el que publicó el seu
el qual esmenta la presència de primer treball científic, es va
"corns d'Ammon" a l'Ofre i de començar a dedicar seriosament
belemnits a Santa Margarida. a la paleontologia, espe-
Posteriorment, al segle XIX, La cialitzat-se en l'estudi dels pei-
Marmora, Bouvy, Hermite, xos fóssils. Ha reunit una impor-
Haime i Nolan, descriviren tantíssima col.lecció paleon-
nombrosos fòssils recollits a les tológica i una biblioteca espe-
seves excursions geològiques cialitzada de gran valor
per Mallorca. En el segle XX, bibliografic. De Ilavors ençà ha
les principals investigacions i publicat mes de 1 50 treballs
col.leccions de paleontologia monogràfics sobre peixos
balear han estat realitzades fòssils  i actuals i nombroses notes
per tres naturalistes autodidiác- geològiques i  paleontològiques.
tes: Guillem Colom, Joan Cuer- També ha ocupat diversos
da i Joan Bauza. carrecs a institucions científiques,

com per exemple el de Presi-
Joan Bauza i la seva dent de la Societat d'Histó-
obra paleontológica	 ria Natural de les Balears

i el de vocal de l'Associació
Joan Bauza Rullan nasqué Espanyola pera l'estudi del Qua-

a Marsella (França) l'any 1916 ternari.

WW.etriloeMstc~1~111011111/111n".--.

La col.lecció Bauzá

Com sol ésser habitual en
les principals col.leccions
d'Història Natural, la col.lecció
paleontológica de Joan Bauza
este, formada per milers
d'exemplars (mes de
40.000). Joan Bauza está espe-
cialitzat en peixos fòssils. Els
peixos fòssils són coneguts
sobretot pels seus otólits, que
són unes diminutescalcificacions
que els peixos tenen dins
interna i que, juntament amb
les dents, són moltes vegades
les úniques parts dures que es
fossilitzen dels peixos (en altres
casos es fossilitzen les espines,
les escotes o, en casos excep-
cionals les parts blanes del
cos).

Els otólits es guarden en pre-
paracions adients per al seu estu-
di microscòpic, ja que la seva
microestructura forneix una
valuosa informació sobre la
biologia i taxonomia de les
diferents especies, tals com el
creixement o les afinitats  filo-
genètiques. Com és de supo-
sar les preparacions d'otólits de
peixos fòssils i actuals de la
col.lecció Bauza són molt nom-
broses.

Abres grups

Com a bon naturalista Joan
Bauza ha ampliat notablement
la seva col.lecció prestant aten-
ció a altres grups biològics dels
que es coneixen fòssils, tant de
les Balears com del continent.
Entre els invertebrats, mol.luscs,
trilóbits, cnidaris, crustacis,
etc., alguns d'ells de gran
bellesa, es conserven a aques-
ta col.lecció, una de les pri-
vades més important d'Espan-
ya.

Els vegetals fòssils, d'àmplia
distribució geográfica i estro-
tigrafica, estan també molt ben
representats a la col.lecció: des

de les falgueres del carboní-
fer (de més 300 milions d'anys)
fins a les fulles de l'exuberant
vegetació arbòria oligo-mioce-
na de Mallorca (fa entre 38 i
14 milions d'anys).

Entre els vertebrats no pei-
xos s'hi troben algunes peces
espectaCulars com una clavícula
de Methaxiterium, un sirénid que
visqué a les costes mallorqui-
nes fa 8 milions d'anys o una
vértebra d'un antiquíssim rep-
til pre-dinosauri (Nothosaurus)

trobada a Sóller a dipòsits
d'edat triasica (de més de 200
milions d'anys).

L'exposició del Museu
de Ciències naturals

Es podran admirar en aques-
ta mostra més de 500 exem-
plars fòssils, tant de la nostra
illa com de les terres conti-
nentals properes, testimoni de,
com resa el títol de l'exposi-
ció, tres milions de segles

de vida animal i vegetal.
Al mateix temps l'exposició

vol ésser un reconeixement
a la I larga tasca científica de
Joan Bauza.

L'exposició ha estat posible
grades al suport econòmic de
la Direcció General del
Medi Ambient (Conselleria
d'Obres Públiques) i del
"Grupo Serra", en els actes
del centenari d'"Ultima Hora"
i es perllongarà, al menys, fins
a finals d'octubre.

Qué són els fòssils?

Els fòssils són restes mine-
raltzats d'organismes ani-
mals o vegetals, oisimplement
les traces fossilitzades de la
seva existencia (per exemple
impressions de conquilles a una

~Ir	

roca o emprentes digitals a un
sediment solidificat). Tanma-
teix, només una ínfima part
de la fauna i de la flora dels
temps pretèrits s'ha poguda
conservar en forma de fòssil.
Les informacions que els fós-
sils aporten sobre el passat de
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Es pot veure, de forma clara, l'evolució d'aquella primera exposició individual a la galeria de
Can Mora, l'estiu del '90.

MIMBRERIA C/. Sa Lluna, 52-54
Telf. 63 20 77

07100 SOLLER
(Mallorca)

MUEBLES Y ARTICULOS DE DECORACION

en MIMBRE - BAMBU - JUNCO
RATTAN - MEDULA

20 d'agost del 1993 / Veu de Sóller Veu major	 13

Parlar dl'en
Girbent és

parlar d'un jove
que está

desenvolupant
una innata

experiència dins
el laboratori del

color, la lkim i
les formes.
Parlar d'un
Girbent, és
parlar d'un

professional de
la pintura que,

si bé está
abocat a la

tradició, no fa
plagi de ningú.

Ha sabut fer
filtre de les

ensenyances i
posar el seu

propi trac
damunt les

pinzellades del
mestre. En
Girbent ha

evolucionat 1 qui
sap si

revolucionará el
més pur

classicisme de
sempre.

Salvador

Avui divendres, a les 20h,
les portes del Café Nou s'obri-
ran per fer d'escenari a l'expo-
sició, d'olis i aquarel.les, que
en Girbent ha volgut dur a
terme per poder mostrar i
situar l'obra, entre la gent que
está més aprop d'ell: els seus
amics i la gent del seu poble.

Olis i aquarel.les al
Café Nou

En Girbent, després d'haver
exposat,quasi la totalitat de
la seva obra, a galeries de
Madrid i Ciutat ja és un fet,
que els propers projectes pas-
sen per les galeries de Bar-
celona i València, ha volgut
fer un aturall al seu cau per
donar mostra d'una part de
l'obra que se'n duró a l'expo-
sició del proper mes de novem-
bre a la galeria Segrelles de
Va léncia.

De la totalitat dels olis no
n'hi haurà capa la venda,
pera en canvi, totes les agua-
rel.les -on hi ha molts de temes
de la nostra Vall- si ho estiran.

El Iloc escollit, per donar
a conèixer la seva obra, és
un entorn molt apreciat per
l'autor. A més a més, les con-
dicions amb les quals s'ha
pogut montar l'exposició no

i contemplás no sols com a
un fet de valor, sinó més com
a un fet pictòric i un procés
artístic.

Contactes amb les
capitals conegudes de
l'art

En Girbent fou prou clar
amb el seu plantejament i ens
va dir el següent: "Avui,e1 con-
tacte arreu del món és molt
senzill. Els mitjans de comu-
nicació i transport et poden
collocar, en poques hores, dins
qualsevol tema, part o lloc
sense necessitat de moure't ce
ca teva. Es a dir, jo puc sab 3r
el que está passant a Paris líe-
gint una revista o mirant la tele-
visió i videos. A més a més,
avui tothom treballa molt indi-
vidualment. Ja no existeixen
aquells col.lectius o grups
d'avanguarda que en equip
obrien postura, moviment i
horitzó.

Avui el que hi ha és un des-
gavell total i aixó,e1 que a
potenciat és la individualitat
i el taller de cada un. Jo no
estic desconectat però
tampoc estic mesclat dins
aquesta gran moguda que ano-
menen ART"

hagués estat possible fer-ho en
cap altre 'loc.

El Café Nou és, en parau-
les de l'autor: "un espai, un
ambient, molt agraït, molt
humà, ple d'amics."

L'evolució pictórica

La gent que vegi l'exposi-
ció podró comprovar la forta
maduració que ha fet al Ilarg
de tots aquests anys. El tema,

per ell, és el menys important.
El que de veritat important és
el com tracto el tema. El
tema és una part de la qual
es pot prescindir. No així, en
canvi, els conceptes que fan
l'arquitectura d'una bona
obra. Avui, la pintura d'en Gir-
bent, té menys focs d'artifici
i és molt menys vistosa per-6
ha guanyat en transcendén-
cia i riquesa artística. Al Gir-
bentli agradaria molt més que
a la seva obra se l'observás

DO MEN1C0
TRATTORIA

PIZZAS Y CUINA IMAGINATIVA
* OBERT TOTS ELS DIAS *

RESERVES 63.31.55
PIZZES PER ENDUR-SE'N
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El podi dels triomfadors, encapçalat pel català Joan Viudes (Nike),
bastant allunyat del récord absolut de la Cursa.

Es bateren els récords de participació
dels darrers anys 

El català Viudes
s'imposà per 1
segon damunt
n'Ogazón

A pesar de les fortes temperatures i de l'alt grau
d'humitat foren 346 els atletes que finalitzaren la
catorzena edició de la Cursa Popular Ciutat de
Sóller, que es convertí en una auténtica prova
popular amb gran participació local i de la malaria
de Clubs Illencs. A destacar també l'assistència
d'atletes de Ciutadella, Saragossa, França, Bélgica,
Anglaterra, Nigèria i U.S.A., que acabaren de donar
aquest toc d'originalitat en aquesta encisadora
prova, que obligatoriament, pel que representa, ha
de tenir continuitat...

eu esporliva
Veu de Sóller / 20 d'agost del 1993

Atletisme

Joan (Fotos Santi).

Quatre-cents divuit inscrits és
una xifra molt respetable, que
unida a la bona organització ens
depare] una auténtica matinal
esportiva que ha de tenir conti-
nuitat al preu que sigui...

Es molt gratificant el veure units
en una mateixa cursa a tres gene-
racions, padrins, pares i fills... Es
molt g ratifica nt, després de l'esforç,
veure-los a tots amb aquestes cares
de satisfacció... Es moltgrafificant
el companyonatge i l'esportivitat
que es desprend d'aquesta
prova... Es molt gratificant veure
la quantitat de sollerics i solleri-

Cristófol Castanyer, primer
solleric classificat.

Carmen Raja tornó de nou al
món competitiu i fou, com de
costum, la primera sollerica

classificada.

ques (entre ells algunes velles glò-
ries de l'atletisme local) que es
posen les sabatilles d'atletisme i
entrenen amb aquesta \ fe i amb
aquest amor per disputár la POPU-
LAR SOLLERICA.

ANTONI PINYA DONA LA
SORTIDA

No podia mancar a la cita
el Campió Mundial solleric Anta-
ni Pinya que, juntament amb
els altres membres de l'organit-
zació, el doná tot perquè la prova
es convertís en un autèntic èxit.

Ell fou l'encarregat de donar la
sortida als participants a les
dues curses. Deu minuts abans
es doná la sortida al participant
més aplaudit, el minusvàlid Car-
melo Martinez, assidu participant
a la correguda amb cadira de
rodes.

SORTIDA MOLT FORTA

Es sortí a "tota pastilla". Bai-
xant el carrer de sa Mar ja es
començaren a definir les posi-
cions formant-se un grup cap-
davanter integrat pen Joan Viu-
des, Vicenç Ogazón, Miguel
Fernández ¡Jesús Berzoza,  seguits

a un parell de metres per un grup
de quatre atletes més, estirat en
tot moment pel solleric Llorenç
Segui, que no volia perdre el
contacte amb els privilegiats.

Al pas per l'Horta s'afegeix
al grup d'en Llorenç el solleric
Cristófol Castanyer, que a
pesar de portar només 13 dies
d'entrenament seriós (estava cum-
plint el servei militar),tingué una
actuació estelar.

A Sa Torre en Ufo, agafa
el cap del grup perseguidor
incrementant bastant el ritme,

moment en que en Llorenç
Segui es quedava despenjat,
pagant car el gran esforç fet fins
en aquell moment.

MITAT DE CURSA

Al Moll, davant el Marisol,
arriben junts en Viudes i n'Oga-
zón. A partir d'aquí en Vicenç
porta tot el temps el cap de la
prova marcant el ritme que més
II convé, seguit pel Campió de
Catalunya dels 1.500, i tercer
a la mateixa prova a les Olím-
piades de Sheffield.

Al Pont d'en Borona s'inver-
teixen els termes, un fort canvi

de ritme del català deixa des-
penjat a n'Ogazón que perd uns
25 metres.

En Vicenç es comença a recu-
perar i comencen a minvar les
diferències, entrant practicament
els dos atletes junts a la Plaça,
imposant-se per un segon el qua-
tre anys guanyador de la Cursa
del Corte Inglés i de la Milla Urba-
na de Calvià.

EL PRIMER SOLLERIC

Per davant el Marisol en

Tófol Castanyer passà en
sisé lloc. Després de voltar, ¡a
pujant cap a Sóller, aconse-
gueix enllaçar amb el corredor
del Fidípides Fernando Me¡ias,
que no pot aguantar el seu fort
ritme.

A partir d'aquí es limita a con-
servar posicions, ¡a que amb el
poc entrenament que porta...

EN TEO i LA CREU ROJA
TINGUEREN BASTANTA
FEINA

Els serveis metges, encapça-
lats pen Teo Cabanes, i els
socorristes de la Creu Roja
es Iluiren, així com cal. Deshi-
dratacions, flats, i sobrecàrregues
musculars especialment a nivell
d'abductors... estaren a l'ordre
del dia, degut especialment a
l'alta humitat i fortes temperatu-
res, a més d'una manca de pre-
paració adecuada en moltes
ocasions.

Coma bons professionals solu-
cionaren tots els problemes. El
cas més greu de deshidratació
fou el del francés F. Bourgeois,
que el capvespre ¡a es trobava
perfectament recuperat.

LA PLUJA DESLLUI UN
POC EL LLIURAMENT DE
PREMIS

La pluja que va fer acte de

presencia en el moment en que
entraven els quatre darrers par-
ticipants va deslluir un poc el
Iliurament de premis. No obs-
tant el públic aguantó la brus-
quina amb esportivitat fins al final
dels actes.

El lliurament de premis fou
presidit per la Batllesa Isabel Alco-
ver, el President de la Comissió
d'Esports Antoni Burgos, el Pre-
sident de l'entitat organitzado-
ra Joan Socias, Tolo Mora de
Sa Nostra, i com no el popular
"Tomeu" del Grup Serra.

Emoció i nirvis. Antoni Pinya acabava de donar la sortida de la XIV edició de la Popular Ciutat de Sóller.
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VETERANS SOLLER
MASCULENS:

1 .- Francisco Jiménez
2.- AVeift0 Vidal
3.	 i Molino-.

squets

FEMENINS:
ntónia Oliver
:atala 	 Pol
anrnar Quevedo

ALIEVINS MASC
- • 1.- Antoni Tugores

2.4,Gobriel Busquets
3.- Manuel López

INFANTILS FEMENINS:

2.- rr

3.- Isabel Portell

INFANTII.S MASCI
Mir

o
rch

198.-Maties Bennassar (Independ.) 	 1-1745"
199.-Javier-1. Cardell (Arbitor) 	 1-1745"

MINI CURSA
.- Martín Mir (C. Podenca)
.- Ventura Roda (Sóller)

3.-JA. Santamaría (S'Arenal)
Albert Mas (Palma)
Antoni Payeras (Sóller)

Antoni Tugores (Muro)
.- Paco Tugores (Muro)

Bort Peeters (Bélgica)
.- Catalina Oliver (Ilucmajor)
0.- Dani Pieres (Ferreries)
1.-Francisca Martínez )Pollença)
2.-María Urzua (Pollença)
3.-Guillermo Moya (Independent(
4.- Marc Mayal (Sóller)
5.-Gabriel Busquets (Muro)
6.-Guillem Oliver (Sóller)
7.- Onofre Carbonell (Sóller)
8.- Manuel López (Sóller)
9.-Jaume Mas (Palma)

20.-J. Marc Deyó (Independent)

21.-Bernat Fiol (Consell)
22.-Andrés Santamoria (S'Arenal)
23.-Isabel Portal (Muro)
24.- Gabriel Hernaiz (5611er)
25.-Antònia Oliver Illucmajor)
26.-Bartomeu Reynés (Sallar)
27.-Onofre Bejant )Ciutadella(
28.-Maria Vives (Palma)
29.-Jaume Pinchan (Franca)
30.- Joan Golart (Sallar)
31.-Jaume Busquets (Muro)
32.- David Ponce (Sallar)
33.-Pedro Cruz (Madrid)
34.-Antoni Marqués (Sóller)
35.- Víctor Muñoz (Sallar)
36.-Catalina Pol (Consell)
37.-Catalina Alzamora (Muro)
38.-Mario del Mar Quevedo (Muro)
39.-Guillem Alcover (Sóller)
40.-Antoni Segui (Franca)
41. -Maria Busquets (Muro)
42.- Jaime Carrasco (Sóller)
43.-Antoni Pomar (Sóller)
44.-Rafel Calero (Sóller)
45.-Maria Sacra (So Pablo)
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1.-Joan Viudes (Nike),
2.-Vicenç Ogazón (CA. Palma),
3.- Miguel Fernández (C. Palanca)
4.-Jesús Berzoza (C. Pollença)
5.-Cristòfol Castanyer (C. Calvià)
6.-Fernando Majas (Fidípides)
7.-Volantín Novo Olimpo)
8.-Daniel Po rtella )Ciutadella)
9.-Juan Merchant (CA. Palma)
10.-Rafael Mi jarro (Independent)
11.-Daniel Florit (Ciutadella)
12.-Joan-Antoni Jaume (Saragossal
13.-Bartolome Del Amor (C.A. Palma)
14.- Esteban Barceló (C. Polaina)
15: Joan Murray (Sóller)
16.- Guillem Serra (Cap de Lleva«
17.-Jaume Noguera (Independent)
18.-Antoni Villalonga iFidípides)
19.-IJoren< Segui (C.A. Palma)
20: Mates Morid (Trans. Ramis)
21.-José-L Colom Martínez (Sóller)
22.-Alan Catameso (Franca)
23.-Joan Barceló (C. Pollença}
24.-Bartomeu Calafat (C.A. Palma)
25.-Antoni Serra (Cap de Uevant)
26.- Gerard Pelort (Franca)
27.-Joan-A. Serra (C. Pollença)
28.- Lluís Morato (Fidipides)
29.-Josep Pou (Trans. Ramis)
30.-Miguel Sansó (Fidipides)
31.-Bartomeu Oliver (C.A. Palma)
32.-Jaume Mulet (Bombers Palma)
33.-Josep Parets (Olimpo)
34.-Joan Ginard (Cap de Llevant)
35.-Pedro Cortes (C.A. Palma)
36.-Francisco Carmona (C. Polaina)
37.-José Sampietro (C. Polanco)
38.-leo Van Den Bril (Bélgica)
39.-Francesc López (tlombers Palma)
40.- Pedro Comas )Independent)
41.-Fernando Juiz (Independent)
42.-Bartomeu Horrach (Pol. Colvia)
43.-Antoni Col )Consell(
44.-Jesús Rodriguez (C. Polanco)
45.-Víctor Sarmiento (C. Polanco)
46.-Raimundo Garcia (Independent)
47.-Manuel Bardón IFidípides)
48.-Pedro Bestard (Independentl
49.- Marcos Galindo (Sóller)
50.-Pedro Componer (Fidípides)
51.-Rafael Fernández (Fictl pides)
52.- Oscar Viñuela (Sellar)
53.-Miguel Salamanca (C. Polanco)
54.-Pedro Ilabrés (C.A. Palma)
55.-Juan Bustamante iFiclipides)
56.-Francisco Jiménez (Trans. Ramis)
57.-Maties Rabassa (Círculo Soller.) 35'46"
58.-Maties Galmés (Fidípides) 	 3546"
59-Antonio Moreno (Polanco) 	 3551"
60.- Sebastià Vicens (Círculo Soller) 35'55"
61.-Alejandro Moreno (Independerit)	 3556"
62.- José Garrido (Sóller)	 36'03"
63.-Jean Luc Antignac (Franca)	 3633"
64.-Pau Arbona (Círculo Solkrense) 36'111"
65.-Miguel Martorell (C. Pollença) 	 3619"
66.- Francisco Vega (Independent)	 3626"
67.-José-J. Orlandis (Independent) 	 3626"
68.-Javier Martín (Círculo Sallar.) 	36'26"
69.-Diego Moreno (Independent)	 3626"
70.-Richard Strutt (Independent)	 3630"
71.-Bartomeu Camps (Ciutadella) 	 3634"
72.-Jonathan Downer (Anglaterra) 	 3641"
73. Juan Sampietro (C. Pollença)	 3655"
74.- Domingo López (C.  Pollença) 	 3657"
75.-Juan Pascual (Fidípides)	 3732"
76.-Jaume-A. Gaviño (Independent)	 3722"
77.- Francisco Diaz (Sóller)	 37'33"
78.-Juan Fernández {Independent)	 3733"
79.-David Encinas (C. Polaina) 	 3734"
80.-Festus Bodasaraye (Nigéria)	 37'35"
81.-Miguel Vanrell (C. Polanco)	 38 )2"
82.-Juan-C. Sarmiento (C. Pollença) 	 3834"
83.-Joan Vidal (Pla 'es de Palma)	 3811"
84.-Joana Cabanel as (C. Polanco)
85.-José Encina (C. Palanca)
86.- Juan Comas (C. Pollença
87.-Jordi Cavas (Bombers Palma)
88.-Rufina Atienzo Illucmajor)
89.-Pere Uodonet (Independent)
90.-Trinitat Gutiérrez (Trans.Ramis)
91.-Michel lego (Franca)
92.-Serafin Hernandez (Independenti
93.-Antoni Lorente (Sóller)
94.-Rafel Payaras (Sa Cabaneta)
95.-Manuel Llamas (C. Pollença) 	 3933"
96.-Mariano Loro Padilla (Sóller)	 39'42"
97.- Miguel Femenies (Sóller)	 39'42"
98.-Olivier Davelu (Franca)	 3745"
99.- Carmen Raja Torres (Sóller)	 39'47"
100.-Domingo Gutierrez (Independent) 	 3954"
101.-Reman Colom Guasp (Sóller) 39'54"
102.- Salvador Reynés (Sóller( 	40'12"

2816"
2817"
2909"
2740"

29'55"
3020"
3029"

	

3038" 	03.-Miquel Bauza (Franca) 	 4013"

	

3044"	 04.- Felip Morell Rufián (Sóller) 	40'24"
	3115"	 05.- David Boyer (Franco)	 4024"

	

31'20"	 06.- Manuel Gago (Trans. Ramis)	 4024"

	

31'28"	 07.- Cristophe Peeters (Bélgica)	 4024"

	

31'28"	 08.- Manuel Rullán Colom (Sóller) 40'42"
	31'41"	 09.- Magdalena Arbona (Fidipides) 	 4044"
	31'42" 	10.-José Rodenas (Sóller) 	 40'46"
	3144"	 11.- Isabel Muñoz )Consell) 	 4053"

	

3115"	 12.-Jean Evers (Bélgica)	 4057"

	

3155" 	13.- Francesc Oliver Lobo (Sóller) 41'14"

	

3203' 	14-Carmelo Martínez Pérez (lilas)	 4114"

	

3211"	 15.- Antoni Garau (Sóller) 	 41'20"

	

32'18" 	16.-Gabriel Morro (Independent) 	 41'26"

	

3732" 	 17,-Francisco Tugores (Independent) 	 41'30"

	

3242"	 18.- Willy Engelborghs (Anglaterra) 	 4130"

	

3248"	 19.-Jesús De Juan (Independent)	 4135"

	

3251"	 20.- Melchor Tugores (Independent) 	 41'41"

	

3300"	 21.- Francisco Jiménez (Sóller)	 41'47"
	3305" 	 22.-Maria Galiano (CA. Palma)	 4154"

	

3307"	 23.- Damià Orell (Sóller)	 42'02"
	3316"	 24.- kan Far (Círculo Sóller.)	 42'35"
	3316"	 25.- Guillermo Moreno (Independent) 	 4237"

	

3316"	 26.- José-F. Cardell lArbitor)	 4245"

	

3322"	 27.- Durtora Milanosca (Fidípides) 	 4300"

	

3322"	 28.- Pedro Cardell (Independent) 	 4306"

	

33'42"	 29.- Juan Coll Aznar (Castellál	 4306"

	

3348"	 30.- Fabian Puigrós (Sóller) 	 43'06"
	3350"	 31.- Michel Bourgeois (Franca)	 4314"

	

3350"	 32.- Miguel Mas (C.A. Palma)	 4322"

	

3105"	 33.- Eugeni Quirós (Sóller) 	43'26"
	3112"	 34.- Nicole Kadiri (Franca)	 4326"

	

3417"	 35.- Víctor Oliver Rullán (Sóller)	 43'40"
	34'25"	 36.- Gerardo Pardini (Independent) 	 4350"

	

3430"	 37.- Carlos Alcázar (C.A. Palma) 	 4350"

	

3430"	 38.- Magdalena Morro (Sólkr)	 44'02"
	3135"	 39.- lluís Sanchis (Sóller) 	44'02"
	3137"	 40.- Mateu Vals (Independent)	 4110"

	

3437" 	 41.- Patrich Doutreligne (Franca)	 4415"

	

3437"	 42.- José Tugores (Sóller) 	 44,20,
	3412"	 43.-Juan Encinas (C. Polanco)	 4120"
	34'51"	 44.- Avelino Vidal (Círculo Sallar.) 44'35"
	34'54"	 45.- Margarita Portells (C. Pollença)	 4435"

	

3513"	 46.- Francisco Quadrado (C. Pollença( 	 4445"
	35'13"	 47.- Joan Bota Mayol (Independent) 	 4509"

	

3526"	 48.- Bertran Pillet (Franca)	 4512"

	

3527"	 49.- Antoni Molino (Sellar) 	45'18"
	3535"	 50.- Francisco Campillo (Alcúdia)	 4532"

	

3542'	 51.- Pablo García del Moral (Indep.)	 45'32"
52.-Javier Garcia del Moral (Indep.)	 45'32"
53.-Enrique Diaz (Independent)	 4540"
54.-Samuel Medaulle (Independent)	 4553"
55.- Francisco Arenas (Sóller)	 46'27"
56.-Pablo Gutiérrez (Bélgica) 	 46'32"
57.-Come Pinchart (Franca)	 4635"
58.- Nicolás García (Círculo Soller.) 46'35"
59.-Joan Wallace (U.S.A.)	 46'48"
60.- Catalina March (Sóller)	 47'13"
61.-Miquel Bonn in (Molinar)	 47'23"
62.- lloren Bota (5441kr)	 47'43"
63.-Margarita Carrió (Independent) 	 4744"
64.- Eduard Amorós (C. Polaina)	 4756"
65.-Joan-J. Bestard (Independent) 	 4812"
66.- Carmen Frontera (Sóller)	 48'20"
67.-Francesc Rosselló (Independent)	 4823"
68.-Antoni Colom (Sal er)	 48'44"
69.-Pere Oliver Coll (Llucmajor) 	 4902"
70.-Joan Arbona Mas (Sóller) 	49'15"
71.-Maria Quadrado [C. Palanca)	 4930"
72.-loan Nadal (Bunyola)	 4750"
73.-Sebasiiana Abad (54511er) 	 50'00"
74.-Francisco Pardini (Franca)	 5033"
75.-Ramon Frontera (Franca) 	 5042"
76.-Xavier Mas (CA. Palma)	 5052"
77.-Pedro Cananas  (Platja Palma)	 5058"
78.- Werner Bruers (Bélgica)	 51'41"

	

3815"	 79.- Loli Diaz (C. Pollença) 	 5208"

	

3839"	 80.- Francisco Quadrado (C.Pollenca)	 5305"

	

3844"	 81.- Sigrid Leinpinzel (Plat.Palma) 	 5316"

	

3844"	 82.- Philippe Bourgeois (Franca)	 5332"

	

3844"	 83.- Antoni Enseñat (Sóller) 	 53'40"
	3858"	 84.- Maria Molino (Sóller)	 53'40"
	3901" 	 85.-Magda de Keiser (Alemanya)	 5358"

	

3710"	 86.- Francisca Cortés (Sóller)	 54'08"
	3712"	 87.- Antónia Cortés (Sóller)	 54'08"

	

39'16"	 88.- Pere Suau trSayol (Sóller) 	 54'31"
	3922"	 89.- Maria Cortés (Sóller)	 55'42"

90.-José-L. Segura (C. Polanco)	 5613"
91.- Mateu Martorell (Sóller) 	 57'48"
92.-José Diaz ilndependent)	 5840"
93.- Francisco de Borja (Independ)	 1-0107"
94.-Joan Cortés (Ficlípides)	 1-0304"
95.- Francisco Romero (Sóller) 	1-04'35"
96.-Claire Morell (Sóller)	 1-07'15"
97.- Manolo Trueba (Independent) 	 1-1745"

46.-Santiago Macias (Palma)
47.-Alvaro Vicens (Independent)
48.-Sahrodor Pinya (Palma)
49.-Debuck Yourt (Franca)
50.-Andrés Alcover (Independent)
51.-Miguel Casteló (Sóller)
52.-Francois Huntzinguer (Bélgica)
53.-Maria Garcia (S'Arenal)
54.-Uuís Moñino (S'Arenal)
55.-Marta Garau (Cala Ratjada)
56.-David Sánchez (S'Arenal)
57.-Jaime Puertolas (Sallar)
58.-Neus Juaneda (Palma)
59.-Carolina Espada (Palma)
60.- Caries Truyols (Ferreries)
61. -Marc Marro )Calvià(
62.-Verónica Sáez (Barcelona)
63.- Cristòfol Martí (Sóller)
64.-Samuel Mortinez (Independent)
65.-Julien Bordier (Independent)
66.-Francesc Medina (Sóller)
67.-Joan Albelda (Independent)
68.-Juan Eymar (Independent)
69.-Alvaro Garcia Naléncia)
70.-Margarita Arenas (Independent)
71.- Cristina Martí (Sóller)
72.-Edouard Ficat )Franca)
73.- Frunces< Femenias (Sóller)
74.- Francisco Oliver (Sóller)
75.-Cecile Bordier (Independent)
76.-José Martínez (Independent)
77.- Lucas Oliver (Sóller)
78.- Carlos Arenas (Sóller)
79.-Barbara Coll (Sóller)
80.- Carlos Sánchez (Sóller)
81.- Miguel Carbona (Sóller)
82.-César Sánchez (Arenal)
83.-Sandra Barceló (Arenal)
84.-Pedro Componer (Palma)
85.-Mana del C. Colom (Independent)
86.-Beatriz Colom (Independent)
87.-Lucia Deyei (Independent)
88.-Ernesto Muñoz (Independent)
89.-Jaume Quirós (Sóller)
90.-Víctor Cortés ilndependent)
91.- Laura Saiz (Sdkr)
92.- Luis Quirós (54511er)
93.-Alexandre Quirós (Franca)
94.- Víctor Arenas (Sellar)
95.-Daniel Montoya (Independent)
96.-Miguel llompart (Independent)
97.-Ana Prieto (Independenti
98.- José Casado (Independentj
99.-Juan Llompart (Independent)
00.- Joan Muñoz (Sellar)
1.- Antónia Soler (5611er)
2.- Benjamín Barceló (S'Arenal]
3.- Iluís Alcover (Independent)
4.- Javier Radó (Independent)
5.- Romain Boyer (Franca)
6.- Mario Teresa Rullán (Sóller)
7.- Maite Aguilar (Sóller)
8.- Cintia Casteló (Sóller)
09.- Santiago Ricart (Independent)
10.-Mario Cabanes )Independent)
11.-Miquel-A. Soliño (Sallar)
12.-Lourdes Carrasco (Sellar)
13.-Andreu Rullán (Sallar)
14.-Cristina Payeras (Sallar)
15.-Guadalupe Sánchez (Arenal)
16.-Barbera Bourgeois (Franca)
17.- Marion Bou rgeois (Franca(
18. -Marc Cavas (Bomb,trs Palma)
19.-Cristina Casteb (Sóller)
20.-Sebastiana Pou (Palma)
21.-Molen° Campaner (Palma)
22.-Genoveva Casasnovas  (Sellar)
23.- Francisca Payeras (Sallar)
24.-Javier Moragues (Sellar)
25.- Eva Sanchis (Sóller)
26: Margarita Sureáa (Independent)
27.- Pablo Moreno (Independent)
28: Antoni Vigo (Sólkr)
29.-Fani Sanchis (Sellar)
30.- Catalina Miguel (Sóller)
31.-Jordi Cosas (Bombers)
32.- Esther Payeras (Sallar)
33.- Joan Rosselló (54411er)
34.-Joan Cabrera (Sóller)
35.- Gabriel Roman (Sellar)
36.- Marina Coll (Sóller)
37.-Neus Amengual (Independent)
38.-Beatriz De Juan (Independent)
39.-Lluís Martinez (Independent)
40.-Irene Col! (Sóller)
41.-Lluís Horret (Palma)
42.-Lluc Amengual (Independent)
43.-Joan Fernández (Polanco)
44: Bartomeu Rosselló (Sellar)
45.- Marta Quirós (Sóller)
46.- Andreu Borrás (Sóller)
47.- Francesc Rullán (5611er)

Classificacions de la XIV CURSA
POPULAR CIUTAT DE SOLLER



Dia 22 d'Agost de 1993
A les 10'00 hores, a Sóller

XVII Campionat de les Balears de Muntanya
Gran Premi Hotel EDEN

Per Veterans A-BiC
Organitza: Club Ciclista "Defensora Sollerense"

PA I ROCINEN.
Ajuntament de Sóller

Hotel Edén
Hiper Sóller

AMB EL SUPORT ESPECIAL DE:
Hotels del Port de Sóller

Restaurant Ca 'n Pedro (Valldemossa)
Maquinària de Hostaleria i Electrodomès-

tics Andreu Bernat

COL.LABOREN:

Creu Roja de Sóller - Transports C. Sastre
Guardia Civil - Policia Local

Policia de Trànsit - Amics de C.C.D.S.
G.A.C. (Grup d'Ajuda Ciutadana)

ITINERARI: Bar Brothers, davant Hotel Edén (Port de Sóller) - Can Repic (Sóller) -
Port de S011er - Can Repic - Port de Sóller - Monument Heroins del 11 de Maig -

Carretera del Puig Major, amb arribada davant el Túnel Gran (Total 36 Qms.).

Lliurament de Premis: Hotel Edén (Port de Sóller)

CLUB CICLISIA "DEFENSORA SOLLERENSE"
25 ANYS AL SERVEI DE L'ESPORT

Partit ajornat
Bielet

El partit que havien de
disputar l'ecluir de Vete-,rans Port í o ier contra
els Veterans de Santa
Mafia el dia 21, amb

de Sant Bartomeu,
ta la no disponibili-

del terreny de ¡oc s'ha
tingut que alomar fins el
dissobte dia 28, ales 18
hores, en el Camp d'Es-
ports del Port de Sóller.

eti-en'Ve

>1.7, -y,rrzi,iii,i," vi (7,
,t,"írezi4,1 y

févilesoyi”iv

Urbanización Atalaya
Port de Sóller - Tel.: 634144
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Futbol Tercera Divisió

Bielet

En el partit jugat el passat
dilluns entre l'equip local i
l'Atlètic Balears de primera
regional es va veure una gran
millora en el joc dels locals,
notant-se que l'equip es va con-
juntant amb les noves incor-
poracions. L'equip local va ser
el dominador damunt el terreny
de joc i es va notar una millo-
ra técnica important.

Christian i Moll
marquen les diferències

Sense desmerèixer els altres
jugadors, quan Christian i Moll
protagonitzen una jugada
davant la porteria contrària
l'espectacle está garan-
titzat.

En una d'aquestes jugades
vengué el primer gol. Quan
Christian feia només 5 minuts

q ue havia sortit féu una pas-
sada impecable que acabei
amb el gol de Pep Lluís Moll.
Més bonic no ho podio ser.

Dues de les jugades que més
destacaren del primer temps
foren un tir als pals de Car-
melo a passada d'Aguiló i
una gran aturada del porter
Alcover blocant un tir de falta
directa.

Moll i Ferrer marcaren

La segona part va seguir les
mateixes passes i Pep Lluís
Moll tornà marcar fent el segon
gol de l'equip.

Després els visitants escurça-
ren distàncies i finalment Ferrer
transformó un penalty fent el
tercer i definitiu gol.

Com a conclusió el joc ha
millorat i l'equip está cumplint
per estar del tot a punt el pro-
per dia 5 de setembre.

Concentrats
el cap de
setmana a
Cádis

Bielet

Tal i com vos avançàrem a la
passada edició, avui divendres
horabaixa l'expedició del C.F.
Sóller sortirà en avió capa la Penín-
sula, retornant el dimarts capves-
pre, dia de Sant Bartomeu.

Estaran hostatjats a l'Hotel
Royal Andaluz de Chiclana
(Cádis), un hotel de quatre estre-
lles inclòs dins un enorme com-
plex en el qual no hi falta de res,
tenint piscines i un camp de golf
Sant Sancti-Petri. Es de nova cons-
trucció, ja que fa sols tres anys
que fou inaugurat per la companyia
Roya! Tour. En aquest complex
el Sevilla de primera divisió hi
fet stages de pre-temporada.

Us ho contará a la tornada el
nostre enviat especial Toni Rufián.

Toni Rullán i la directiva
arriben a un acord

Bielet

Si fa unes setmanes us donà-
vem la notícia que Toni Rullán
no formaria part de l'equip  tèc-
nic del C.F. Sóller, dilluns pas-
sat se'ns va confirmar la notícia
de la consecució d'un acord
amb la directiva i el veurem asse-
gut a la banqueta la propera tem-
porada.

L'acord estableix que la fitxa
será la mateixa que l'any pas-
sat.

Toni Rullán treballarà amb
Miguel Bestard i Alfons Ramon.

El tornarem
veure fent
feina.

Els sollerics milloraren el seu joc

Sóller 3 - Atl. Baleares 1

Perilla el partit de
Sant Bartomeu

Bielet

Dilluns dia 23 farà 70 anys
que va ser inaugurat el Camp
d'en Maiol. Fou el 23 d'agost
del 1923.

L'Ajuntament es va com-
prometre Ilavors a regalar
un trofeu cada any per
commemorar aquesta data ja
que coincideix amb la festa

Bielet

Degut al viatge del C.F.
Sóller per terres andalusses, el
sopar que es preparava d'home-
natge a Pep Bernat s'ha ajar-

Futbol Veterans

del nostre patró Sant Barto-
meu.

A l'hora de tancar aquesta
edició, degut a que l'equip del
C.F. Sóller arribará de viatge
el mateix capvespre de Sant
Bartomeu, no es sap si es podrá
disputar cap partit. Es d'espe-
rar que es pugui trobar una solu-
ció per tal que no es perdi la
tradició.

nat a diumenge dia 29.
Els qui vulguin assistir-hi es

poden apuntar a Bestard
Esports o al mateix Restau-
rant Monument. El preu és
de 3.000 pessetes per persona.

El sopar homenat9e a
Pep Bernat, per dia 29



Passat demà, dins els actes
commemoratius del XXV ani-
versari de la fundacie del
Club Ciclista "Defensora Solle-
rense" es disputará la disse-
tena edició de la máxima
prova Balear de Muntanya
a Vetercal.:1 tam-

----FiWnat de les Balears de
Muntanya.

La sortida será donada a
les deu del matí del Bar Brot-
hers (davant l'Hotel Edén del
Port de Sóller).

Hi tenen confirmada la seva
participació la quasi totalitat de
corredors enquadrats dins les
tres categories de Veterans A,
Veterans B i Veterans C.

Actuará de Director de
Cursa, Jaume Oliver, resi-

El recorregut sera el clàssic
d'aquests darrers anys: Port de
Sóller- Ca'n Repic (Sóller) - Port
de Sóller - Ca'n Repic - Port de
Sóller - Monument Herdins del
11 de Mr..." -Carretera del Puig
Major, amb final davant el
Túnel Gran, després de recó-
rrer uns 36 qms.

La prova patrocinada per
l'Ajuntament de Sóller, Hotel
Edén i Hiper Sóller amb el
suport especial de Hotels del
Port de Sóller, Restaurant Ca'n
Pedro de Valldemossa, i
Maquinaria d'Hostaleria
Andreu Bernat, comptarà amb
el recolçament de la Creu Roja
(amb les seves ambulàncies),
Transports C. Sastre (vehicles
graneres i enllaç), Guardia

Civil, Policia Local, Policia de
Trànsit (servei seguretat), Grup
d' Ajuda Ciutadana i Amics
del C.C.D.S. (servei de con-
trol).

El lliurament de premis es
fará, una vegada acabada la
cursa, a l'Hotel Edén, del Port
de Sóller.

HOMENATGE A JAUME
OLIVER SASTRE

A les sis del capvespre
l'Ajuntament de Sóller té pre-
vist fer, a la Sala Magna de la
Casa Consistorial, un home-
natge al President del C.C.D.S.
Jaume Oliver Sastre, amb motiu
dels 60 anys d'organitzador de
proves ciclistes, i del XXV Ani-
versari de la fundació del Club
solleric.

CLUB UCLISIA
«DEFENSORA SO11E11E1415

Real, 13

lelkfon 63 15 56
OI ao SduER (M. .)

XVII CAIIPIONAT DE LES mamut:: DE 1, 1154TAITTA
tttttt	 ttttt rtol tttttt 11101 tttttt 01 ttttttttt 11,11 lllll 1011011101111

MRT DE SOLLER

wou • Veu de Sóller
FAX

634106
Un ambient diferent

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

GALERIA D'ART
EXPOSICION

OLEOS Y AQUARELAS
DE

BORJA FERNANDEZ
Inauguración día 20 de agosto a las 20 h.

EXPOSICION

Del 20 de agosto al 4 de septiembre
Horari de 11 a 13 h. y de 17,30 a 20,30 h.

C/. Santa Bárbara, n.9 2
Tel. 63 03 70

07100 SÓLLER (MALLORCA)

Homenatge a Jaume Oliver Sastre

Joan  	dent de l'entitat organitzado-
ra.

Ciclisme

Historual Campionat
 •

cilear~anya Veterans
Any 1977:
Veterans A: MIQUEL MARTORELL
Veterans B: GUILLEM TIMONER
Veterans C: MIQUEL MAS (pare)
Any 1978:
Veterans A: MIQUEL PONS
Veterans B: MIQUEL MARTORELL
Veterans C: GUILLEM TIMONER
Any 1979:
Veterans A: JOAN GELABERT
Veterans B: GABRIEL ABRAHAM
Veterans C: GUILLEM TIMONER
Any 1980:
Veterans A: JOAN GELABERT
Veterans B: GABRIEL ABRAHAM
Veterans C: BARTOMEU CONTESTI
Any 1981:
Veterans A: JOAN GELABERT
Veterans B: MIQUEL ALARCON
Veterans C: BENET RADO
Any 1982:
Veterans A: JOAN GELABERT
Veterans B: LLORENÇ BOVER
Veterans C: MIQUEL ALARCON
Any 1983:
Veterans A: JAUME FULLANA
Veterans B: LLORENÇ BOVER
Veterans C: MIQUEL ALARCON
Any 1984:
Veterans A: JOAN GELABERT
Veterans B: GABRIEL ABRAHAM
Veterans C: MIQUEL ALARCON
Any 1985:
Veterans A: MIQUEL GOMILA
Veterans B: LLORENÇ BOVER
Veterans C: BARTOMEU CONTESTI
Any 1986:
Veterans A: JAUME FULLANA
Veterans B: LLORENÇ BOVER
Veterans C: BARTOMEU CONTESTI
Any 1987:

Veterans A: JAUME FULLANA
Veterans B: GABRIEL ABRAHAM
Any 1988:
Veterans A: JOAN GELABERT
Veterans B: RAFEL FERRIOL
Veterans C: BARTOMEU CONTESTI
Any 1989:
Veterans A: FRANCESC HERNÁNDEZ

Veterans B: BARTOMEU POU
Veterans C: RAFEL FERRIOL
Any 1990:
Veterans A: JOAN VANRELL
Veterans B: JAUME FULLANA
Veterans C: RAFEL FERRIOL
Any 1991:
Veterans A: FRANCESC HERNANDEZ
Veterans B: BARTOMEU POU
Veterans C: RAFEL FERRIOL
Any 1992:
Veterans A: MIQUEL-A. JUAN
Veterans B: JAUME FULLANA
Veterans C: MIQUEL ALARCON

Diumenge, la gran cita dels veterans

XVII Campionat de les Balears de
Muntanya - Gran Premi Hotel Edén
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Normes i dates més
importants pel 93-94

Buixó

La Federació Territorial de
Petanca ha passatals vuitanta-
nou clubs afiliats les normes
més importants per a la tem-
porada 93/94.

Les llicències federatives es
convertiran en Nacional i
Autonòmiques. Les Nacionals
seran de Prime" Segona,
Femenines, Juvenils i Infantils.
Les Autonòmiques seran
Seniors, Femenines, Veterans,
Juvenils i Infantils.

El Campionat de Lliga
començará el dia 3 d'octu-
bre.

Ascens i descens

Lliga d'honor: Davallen
els tres darrers classificats.

Preferent: Pujaran els tres
primers, perdran la catego-
ria els quatre darrers.

Primera i segona: Ascen-
deixen els dos primers de cada
grup i baixaran els tres darrers.

Dates més importants
de gestió i
competicions

3 -4 -5 setembre: Campio-
nat Estatal de Segona a Giro-
na.
-44-25-26 setembre: Tor-
neig Inte- FikrL\'4ál Ciutat de
Palma.

20 gener: Diada de Sant
Sebastià.

5 març: Torneig Masters.
10- 17-24 abril: Campio-

nats Autonòmics a S'Arenal.
10- 17-27 abril: Fase Prè-

via Campionats Estatals a
S'Arenal.

8- 15 maig: Campionats de
Balears.

31 juliol: Finalitza la tem-
porada 93/94.

Billar

Torne
Bartomeu 93

Degut a  una  avaria mecánica en Pau perdé tota opció al triomf final 

Pep Alfaro i Pau Noguera
protagonistes a Biniaraix

Alfaro s'imposa per 41 segons damunt un pletóric Pau Noguera.

Santi

A pesar de que la participació
no fou molt nombrosa hi hagué  llui-
ta de debó des del cornencament.

Els corredors sortiren des de
davant l'Església de l'Alqueria de
Compte pujant seguidament cap a
Biniaraix, per on en Francesc
Rodríguez ja passaria bastant des-
peniat.

Pep Alfaro i Pau Noguera
agafaven el comandament ja en
els primers metres, fent tota la cursa
junts, fins que a la darrera volta,
degut a una sortida de cadena, en
Pau es quedó despenjat, oferintaixí
el triomf amb safata d'argent al com-
batiu Josep Alfaro.

A la duresa de la prova es tin-
gueren que afegir les altes tempe-
ratures regnants.

Aquestes foren les classifica-
cions finals:

1. -Josep Alfaro, amb 35'26".
2.- Pau Noguera, 36'07".
3.- Marc Fornés, 37'21".
4.- Antoni Andreu, 38'50".
5.- Caries Ros, 38'50".
6.- Damià Ore!!, 39'29".
7.- Joan Bisbal, 39'38".
8.- Pep L. Vives, 39'59".
9.-Josep Mariano, 40'45".
10.- Pere Albelda, 43'01".
11.- Guillem Rullan, 43'36".
12.- Rafel Andreu, 43'49".
13.- Miguel Biezma, 43'55"
14.- F. Rodríguez, 1-01'35".

Classificacions per
categories:

Del 77 al 72:
1.-Corles Ros.
2.- Damià Orell.
3.- Pep-L. Vives.

4.- Pep-L. Alberda.
5.- Guillem Rullan.
6.- Francesc Rodríguez.

Del 73 al 64:
1.-Pau Noguera.
2.- Antoni Andreu.
3.- Joan Bisbal.
4.- Josep-A. Mariana.

A partir del 63:
1.- Rafel Andreu Vicens.

Federats:
1.-Josep Alfaro Rojo.
2.- Marc Fornés.
3.- Miguel Biezma Pulgarín.

Participant més ¡ove:
Francesc Rodríguez.

Participant de més edat:
Josep Alfaro Rojo.

Retirats:
Ginés Alfaro.
Ricardo Alberda.
Daniel Sancho.

W1LW
13111nH

131 	633456

ANEM A
ESCOLA

AMB BICI!
C.C.D.S.

LLOGUERS

•‘«v*c 454011fr•
Lloguer i Venda de Maquinaria

C/. Victoria, 48-A. TEl. 63.23.71 - SOLLER

BONES FESTES
DE ST. BARTOMEU

De 830 a 1430 h.

Dissabtes tancat.
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Ciclisme de muntanya  Petanca       

Joan

El vetará Pere Magra-
ner comanda la classificació
general de la Primera Cate-
gario, dins el Torneig "Bri-
cole" Sant Bartomeu-93, orga-
nitzat pel "Circulo Sollerense",

seguit a dos punts per la reve-
lació de la darrera edició, el
francés J. Maudet, que de
guanyar la darrera partida,
que tenia que disputar el dime-
cres d'aquesta setmana,
podria quedar igualat en punts
amb ell.

Joan Socias está classifi-
cat actualment en el lloc ter-
cer amb 6 punts, seguit per
J. Aguiló amb 4, Pere Jaume
amb 4, Llorenç Bota amb 2 i
B. Enseñat amb 2.

Dins la Segona Cate-
goria domini de A. Labra-
dor amb 9 punts, seguit de
Pere Torres amb 7, M.
Ferrer amb 4 i J. Quetglas
amb 2.

DARRERES PARTIDES:

J. Aguiló 2 - B. Enseñat O

J. Quetglas O - Labrador 2
P. Magraner 2 - P. Jaume O

P. Torres 2 - A. Labrador O
M. Ferrer O - A. Labrador 2
J. Socias O - J. Maudet 2

J. Aguiló O - P. Magraner 2

P. Torres 2 -J. Quetglas O
P. Jaume O - J. Socias 2
L. Bota 2 - Enseñat O

A. Labrador 2 - M. Ferrer O
J. Socias 2 - J. Aguiló O



Es reprèn la competició en el C.P. Victòria 

Ca'n Toni Réia
apallissa la
Coordinadora

itli havia moltes

8 h, onávem a bere-
aments. Primer
vem o la pisto

$ jugav

Torneig Fermin Millón
Pere P.

Després d'haver-se dispu-
tat els diferents partits es clas-
sifiquen pels octaus de final
del Torneig Fermin Millón del
Belles Pistes els següents
equips:
T. Muntaner, amb 29 punts.
Bar Nadal, 27 punts.
Bestard Sport, 25 punts.
Cafeteria París, 21 punts.
Fontaneria Far, 21 punts.
Sugus, 17 punts.
Penya Cameta, 16 punts.
F. Deyá, 15 punts.

El propers dimecres, dijous
i divendres es faran els octaus
de final, quarts de final, ¡les

semi-finals, i el dilluns dia 23
es jugaran les finals dels grans
i dels infantils.

SOPAR I LLIURAMENT
DE TROFEUS

Una vegada disputada la
final del Torneig, abans de
Murar els trofeus es farà un
sopar de companyonatge. El
menú consistirá amb "entre-
meses", ternera, gelat, san-
gria i xampany.

Una vegada ben atipats
es farà el lliurament, i ball ame-
nitzat pel Grup Cocktail. El
preu és de 1.100'- ptes. Per
inscriure-se a Belles Pistes
abans del dia 20.

Xesqui vuitè a Llubí
Joan

Dilluns passat, amb motiu
de la celebració de les Festes
Patronals de Sant Feliu, es dis-
putó a Llubí una cursa ciclista,
a la que a la duresa del seu
recorregut s'hi tingueren que
afeg ir les altes tem peratures reg-
nants, motiu pel qual hi hague-
ren bastantes retirades.

S'imposà n'Angel Recio,
corredor del mateix equip
que el deianenc Francesc
Horrach (C.C. Caimari-Olis
Martorell), amb un temps de
1-42'41", seguit d'en Gabriel
Mancada, Miguel Arbona,
Alexandre Doury, Miquel-A.
Cirer, Rafel Sampol, Miguel
Alzamora, Francesc
Horrach (1-44-511..

Futbol Cinc en Pista

Ciclisme
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Bàsquet

Redacció

El passat dimecres dia 11
i després d'una setmana d'inte-
rrupció, es reprengueren els
partits a la histórica pista del
Victòria.

En el primer de la jorna-
da Ca'n Toni Réia acon-
seguí un abultattriomf enfront
d'una Coordinadora molt
mermada d'efectius. Els
actuals líders del torneig no
tingueren massa problemes
per imposar el seu ritme ràpid
en un encontre amb brillants
fases de joc.

En el partit del divendres,
Transports Fontanet féu
bona la seva condició de favo-
rit i no desaprofità l'ocasió
per vencer l'Esport Jove per
una més que considerable
diferencia de punts. -

Per altra port Rock & Gol
sortí victoriós en el partit que
es preveia més igualat de la
jornada i que els enfrontava
als Mambo Kings. L'encon-

tre tingué diferents alternatives
en el marcador fins que els del
Mambo es contagiaren de les
ràpides transicions d'un Rock
& Gol molt bregador.

Dels altres dos partits
pagues coses a dir: mentres
Autos Lladó no es presen-
tava el divendres donant així
la victòria per la mínima al
Me'n Fot, l'esperat partit
entre Fotos Deià i els Dra-
gons s'aplacava fins el
dimecres dia 25.

Resultats i classificació

Ca'n Toni Réia 122 -Coor-
dinadora 24

Tr. Fontanet 86- Esportiove
43

Autos LLadó 0 (No pre-
sentat)- Me'n Fot 2

Mambo Kings 38 - Rock
& Gol 46

Fotos Deià - Dragons (Ajor-
nat)

Dani Cifre,
pre-seleccionat
per la Selecció

Balear
Jota

Novament un jugador del
Joventut Mariana de la catego-
ria infantil ha estat pre-seleccionat
per la Selecció Balear. El seu
nom és Dani Cifre i té 13 anys.

El passat mes de juliol es va
desplaçar fins a Cheste, (Valen-
cia) per a un stage de nou dies
en els que, a més d'entrenar, va
jugar partits contra les seleccions
d'Astúries, la Rioja i Múrcia, a
les quals varen derrotar.

En aquests nou dies es feren
proves de perfeccionament del
bàsquet.

Els dematins els entrenaments
eren d'una durado aproximada
de dues hores i de preparació
física. Després es desplaçaven
a la pista corresponent per entre-
nar técnica individual i tàctiques
d'equip. Els capvespres els dedi-
caven a jugar partits.

Les instal.lacions eren bones
i els monitors molt agradables.

Equips JGP PPFPC

Ca'n Toni Réia 3 3 0 6 274 111

Tr. Fontanet 3 3 0 6 240 111

Me'n Fot 3 2 1 5 149 134

Fotos Deià 2 2 0 4 167 68

Rock & Gol 3 1 2 4 100 174

Coordinadora 3 1 2 4 108 273

Dragons 2 1 1 3 122 130

Autos Liado 3 1 2 3 113 138

Mambo Kings 3 0 3 3 139 169

Esport Jove 3 0 3 3 143 255

PETITS ANUNCIS

UNIVERSITARI fa
classes de repàs de
primer, segon i tercer
de BUP (matemàti-
ques, física i suími-
ca), preparacio per
cursos posteriors. Inf.
Telf. 63 32 16 i 63
1398.

BANUS antigui-
tats. Restauració,
compra i venda de
mobles i d'objectes

antics. Carrer de la
Rosa, 3. Telf. 63 28
73 i 63 1067.

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.

GASOLI per a
calefacció a domici-
li. Telf. 63 14 62 i63
03 87.

110 M2 DE SUPER
LUJO directamente
sobre el mar; no exis-
te otro apartamento
mejor en todo el Medi-
terráneo. Ven a verlo,
Las Perlas; camino
del Faro. Inf. 63 28
51.

SE VENDE MARK
1 CAMP, Evinrude
15 cv. casi nuevo. Telf.
63 18 40.

SE VENDEN Y
ALQUILAN aparca-
mientos. Telf. 63 14
04. inmobiliaria Villa-
longa, calle del Mar.

ES VEN Seat 127
PM-K. Preu interes-
sant. Telf. 63 22 01

i 63 39 68.

SE OFRECE
CHICA para trabajar
por horas en Sóller,
Deyá o Fornalutx. Inf.
Telf. 63 34 25.

VENC CASA cén-
trica, mallorquina,
tres plantes, tres habi-
tacions, bany, cuina,
menjador i pati amb
pou. Informació telf.

63 02 68, a hores
de comerç.

QUEREMOS
ALQUILAR PISO en
Palma por un año,
zona Bonaire. Urgen-
te. Telf. 63 28 51.

SE NECESSITA
dona per fer la nete-
ja. Panificadora
FRAU. Telf. 63 06
51.



La fotografia recull un moment de l'acte d'entrega de les  ceràmiques fetes per Estel Nou per
homenatjar un esto l de biniaraixencs

Homenatjats lb exmernbres de
l'Associació de Veinats de Biniaraix

SOCIEDAD DEPORTIVA Y CULTURAL

Pl. Constitución, 30 - Telf. 63 12 06

SÓLLER (Mallorca)

La directiva del Círculo Sollerense, desit-
ja unes bones Festes Patronals als seus
socis i a tot el poble de Sóller.

Estigué un any al Convent de Sóller

Gaspar Alemany,
nou prior de Liuc

Després del Capital que
tengué lloc fa unes setmanes
a Lluc s'ha produit el canvi i

Gaspar Alemany ha estat
designat Prior.

G.M.

A partir del proper dia 1 2
de setembre, Diodo de Lluc,
el nou prior del Santurari de
la Serra de Tramuntana será
Gaspar Alemany qui substi-
tuirá Josep Amengual que ha
estat recentment nomenat
Superior General dels Mis-
sioners deis Sagrats Cors i
haurà d'exercir el seu càrrec
a Madrid.

Gaspar Alemany va estar
a LLuc fins a l'any 1987 com
a preceptor de l'Escolania. Des-
prés de passar un any al Con-
vent de Sóller partí cap a Bar-
celona per ocupar la rectoria
de la Mare de Déu del Coll.
Aquest darrer any ha estat a
Roma assistint a un curs de
doctorat de Teologia Bíblica
a la Universitat Gregoriana.

Des d'avui fins dimarts, un intens
programa d'actes 

Ossifar i l'Orquestrina
d'Algaida, els plats
forts de Sant Bartomeu

Redacció

Breus però intenses es pre-
senten les festes de Sant Bar-
tomeu que avui horabaixa
s'inicien amb una sèrie
d'actes que consten al Pro-
grama publicat per l'Ajun-
tament.

A partir de les 20 h.
d'avui el Casal de Cultu-
ra-Museu de Sóller obre
les portes a naves seccions
així com al Ilegat de Gui-
Ilem Bernat Crespí en
unes sales que recentment
han sofert algunes remode-
lacions. Més tard, a les 21
h., la Capella de les Escolà-
pies será l'escenari d'una
representació teatral
en anglès.

Ossifar al Camp de
Futbol

Organitzat i gestionat
per una empresa d'espec-
tacles, dissabte vespre ten-
drem al Camp d'en Maiol
una actuació del sarcàstic
grup Ossifar i dels roquers
de Tedeum.

Revetlla sollerica

El dilluns dia 23 un grup
de l'Escala d'Arts Escèniques
d'Estudi Zero representaran
a Placa a partir de les 18
h. l'obra El Mágic d'Oz per
al públic infantil.

El vespre els conjunts
sollerics Cocktail, S'Altra
Banda i The Cylinders
animaran la gent al cada-
fal de Placa.

Sant Bartomeu

Dimarts, dia de Sant Bar-
tomeu, és dia per anar a la
Concelebració Eucarística en
la que predicará Mn. Joan
Lladó.

L'horabaixa estará ani-
mat per Joan G. i el ves-
pre per l'Estel d'Or i
l'Orquestrina d'Algai-
da.

Els focs artificials seran
al Camp d'en Maiol a les
24 h.

Trobareu informació
d'altres activitats festi-
ves a altres págines de Veu
de Sóller.

Església

Festes de Sant Bartomeu
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pre que sapi conservar el seu
formós paisatge i la seva rús-
tica arquitectura en un poble
viu i petit. Miguel Gual, cap
del grup juvenil S'Escala, del
qual provenen els actuals mem-
bres de l'associació, significó
que l'obsequi rebut, una sig-
nificativa cerámica feta pel
Taller Ocupacional, pertanyia
a tata aquella colla de ¡aves
que alegraren el Casal de la
vila durant bastants hiverns i
estius.

Els organitzadors de l'acte
també feren entrega de dues
ceràmiques representant Binia-
raix i el Barranc als baties
de Fornalutx i Sóller, els
quals agraïren el detall, afe-
gint Isabel Alcover que l'esti-
mat Biniaraix, independent o
no, sempre será nostre.

Tumbé s'esmentà la labor
de Joan Deyá de Can Det,
donant el terreny per a la cons-
trucció del depósit d'aigua
potable de la vila.

Uns grups que estimen
la vila

Com quasi cada any, uns
grups festius animaren les tres
jornades: Pa amb Oli Band,
Estel d'Or, Aires Sollerics,
Estol de Tramuntana i
Nova Terra.

També com cada any, l'acte
central fou l'Homenatge a la
Vellesa, amb missa major i
repartiment d'ensaïmades; i
foren del tot populars i plens
de gent les berbenes, el pal
ensabonat i la berenada del
dissabte horabaixa.

Redacció

Diumenge passat, darrer dia
de les tres jornades festives de
Biniaraix, foren homenatjats
18 exmembres de l'Asso-
ciació de Veinats "20
d'Agost". Pere Maiol, Josep
Oliver, Emilio Tovar, Llorenç Fus-
ter, Bartomeu Pons, Jos Kuiper,
Salvador Arbona, Jaume Alber-
ti, Casto Vindel, Antoni Alo-
mar, Francesc Far, Josep Esca-
les, Jaume Antoni Aguiló i
Miguel Gual foren els respon-
sables de l'entitatdurantels deu
primers anys d'aquesta i a ells
s'hi afegiren durant un temps

un grup de barranquers: Cristò-
fol Castanyer, Anton i Jai, Anta-
ni Marcús i Miguel Palou.

L'acte d'agraiment d'aques-
ta tasca ha estat iniciativa de
l'actual Junta Directiva i es
realitzà moments abans d'ini-
ciar-se l'obra de teatre de Joan
Mas, que tancava festes i
amplia la nit del diumenge. Al
parlament explicatiu d'entra-
da s'hi sumarien dues inter-
vencions: Jaume Alberti, en
absència del que fou primer
president i com a primer secre-
tari de l'entitat, destacó que
Biniaraix conservará la seva
independència i identitat sem-




