
Rosa Estarás inaugura
la pista de tennis de
Sa Rutlana

P. P.

Fornalutx ha celebrat la festa de la More de Déu de setem-
bre, amb la inauguració oficial de la nava pista de tennis del
complexe esportiu de Sa Rutlana, que fou  beneïda pel vicari
episcopal Joan Servera. La vice-presidenta del Govern Balear,
Rosa Estarás, els consellers d'esports i de Cultura del CIM,
Andreu Riera i Pilar Ferrer, i el batle de Fornalutx, Jordi Arbo-
na, tallaren la cinta.

(Crónica a plana 6)

Ensenyament

L'escola d'Es Fossaret
no obrirà les portes
fins el novembre

P. P.	 finals d'octubre.

El pacte de govern municipal,
en situació de greu crisi

El pacte de govern que respalda en aquests moments a la batlessa
Isabel Alcover al front del consistori de Sóller, podria caure els pròxims
dies segons es desprèn de les manifestacions realitzades aquesta setmana
per un component de l'equip governant on afirma que existeixen fortes
discrepàncies entre els plantejaments de les distintes forces: UM, PP,
Independents i CDS, que han obert una important crisi municipal.

Segons el PSOE, els
regidors del PP

se senten maltractats
per la batlessa.

Redacció

Segons aquesta font, la
batlessa hauria estat rebent
pressions des de la cúpu-
la del seu partit en el sen-
tit de la seva desvincu-
lació del PP. Això supo-
saria haver de prescindir
de tres dels regidors
d'aquest partit que en
l'actualitat li donen aluda,
a més d'alguns del grup
Independent que, sempre
segons aquest regidor de
la majoria, són simpatit-
zants del PP.

La batlessa ha negat
l'existència de discrepàn-
cies amb regidors Inde-
pendents i del PP, però el

Els rumors apunten que la
batlessa ha rebut ordres

del seu partit de
desvincular-se del PP.

que és cert és que cap dels
representants d'ambdós
grups participe' en els actes
que varen tenir lloc en
motiu de la mort del
Fill 11.1ustre Guillem
Colom ni en les activitats
de les passades festes
patronals i que boicote-
jaren amb la seva absèn-
cia una de les darreres
Comissions de Govern
celebrades a l'Ajuntament.

L'oposició ho
reafirma

Per la seva part, el regi-
dor del PSOE Ramon
Socias ha explicat com dos
regidors del PP li manifes-
taren fa uns dies, el seu res-

Bartomeu Colom, com la
resta del govern municipal,

neguen l'existència de
qualsevol tipus de crisi.

sentiment amb la batlessa
pel tracte que manté
cap a ells en els darrers
temps. Segons el socialis-
ta Socias s'hauria fixat la
data del 15 de setem-
bre com a límit en la con-
servació del pacte vigent
si en aquell moment les rela-
cions no haguessin millo-
rat notablement podria pro-
vocar-se una ruptura del
pacte.

Fins al moment cap dels
regidors del pacte excepte
un, admet l'existència
d'aquests conflictes i ame-
naces de dimissió pel que
s'hauran d'esperar nous
aconteixements que confir-
min o desmenteixin la crisi.
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Aquesta
setmana, la
Policia Local

torna a les Cases
de la Vila

Vaixells
estrangers tallen

les xarxes de
pescadors
sol lerics

Dilluns que ve comença el
curs escolar 1993-94 i, com
sol esser habitual, els proble-
mes s'acumulen els dies pre-
vis a l'inici de les classes.

El problema més greu es
planteja en Es Fossaret, on les
obres de remodelació de l'edi-
fici es troben molt retrassades
-manca enrajolar, col.locar les
finestres i fer els acabats inte-
riors- i impossibilitaran el
començament del curs, que es
retrassará al manco fins a

La direcció del centre ha
comunicat a Veu de Sóllerque
el Ministeri está al corrent de
la situació, i s'està estudiant
la possibilitat d'habilitar un
local provisional en col.labo-
nació amb l'Ajuntament.

Dilluns al matí es farà una
reunió amb els pares al propi
centre escolar, per comunicar-
los les darreres notícies sobre
el tema. Els professors seran
diáriament al Centre de Recur-
sos del carrer de Santa Tere-
sa per informar els pares.



Molta Palla i Poc Bessó
Es Pagés.

SEMBLA MENTIDA:
* Que l'altre dia algú matás un ca amb un tro i ningú

vulgui dir qui va ser.

* Que l'obra del Sr. Pons, per molt que ell digui, sera
legal quan tengui el permís municipal, mentres tant, de legal
res de res.

* Que l'amo en Sicília ens doni lliçons d'ecologia.

* Que el mes d'agost anima el cotarro turístic però, desa-
nima tota la resta: Ajuntament, Associacions i fins i tot, els
partits polítics.

* Que el forat del vidre ja está fet. T'estic molt agraït Joan
Antoni. Ets un home de paraula.

* Que en aquest país no dimiteix ningú. Ni els bons que
diuen ells, ni els dolents que també diuen ells.

* Que el pagès us deixará, tal volta, una temporadeta.
Ja no pot més, ja esta cansat de dir dois i que no l'escolti
ningú.

* Que com diu la canço: En Toribio té un ca de bou i el
baratà amb un

* Que aquesta sigui una cançoneta bona perquè sí.

* Que l'amor entre una parella sigui no marejar-se un a
l'altre.

* Que "Quién a hierro mata, a hierro muere".

* El proverbi àrab diu: "venta cada dia a la teva espo-
sa. Si tu no saps per qué, ella sí que ho sap".

* Que aquests àrabs de cada dia ens ensenyen més coses.

* Que la gent dugui tanta andúrria a això del català.
Aquesta història no du enlloc.

* Que ja fa molts d'anys un home anás per la plaça amb
una llàntia encesa i algú Ii digué: on vas amb aquesta llàn-
tia encesa de dia?. l'altre Ii respongué: vaig a veure si trob
un home honrat.

* Que per molt que va cercar no en va trobar cap. Es
una pena però...

	Paperería

FANTASIA
Premsa - Revistes
Objectes de regal

10% de descompte sobre el lot de material escolar
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Veu del lector

En resposta al seu escrit apa-
regut a la Veu de Sóller el prop-
passat 3 de setembre, l'Agru-
pació Local del Partit Socia-
lista de Mallorca vol fer les pun-
tualitzacions següents:

1 .- El regidor del PSM
Andreu Pons no té cap inten-
ció de dimitir ni en cap moment
s'ha plantejat aquesta possi-
blitat per part del partit.

2.- Creu que també haurien
de dimitir tots els regidors que
han pagat un arbitri fora del
termi i designat? Creu que
algun regidor o batle no ha
hagut de pagar l'impost de cir-
culació de vehicles, per exem-
ple, amb recàrrec?.

"DEIXALLES SOLLER" és una
associació sense afany de lucre
preocupada pel progressiu dete-
riorament de la relació, i les
seves conseqüències, de l'home
amb el medi i de l'home amb
el mateix home.

DEIXALLES té com a objec-
tius: "la reinserció social labo-
ral de les persones amb pro-
blemátiques de distints tipus: en
procés de rehabilitació a la seva
drogodependéncia (alcoholis-
me, drogaadicció,...) en pro-
blemes relacionats amb minus-
values, en situació d'atur pro-
fund, o purament de margina-
ció, i oferir alternatives medi-
ambientals rentables i ecolò-
giques en el camp de la pro-
ducció i reconversió dels resi-
dus sòlids urbans que es gene-
ren a la comarca de Sóller".

Per possibilitar la viabilitat
del projecte, i per la mateixa
naturalesa d'aquest, és neces-
sari la participació de la
societat de la nostra comar-
ca, per mitja de voluntariat i
per la col.laboració de les ins-

3.- Ni Vostè ni el seu par-
tit estan qualificats per ser jut-
ges i exigir que dimitesqui el
Sr.Pons i el fet que hagi escrit
la carta de divendres passat
demostra que el que vol, és
una maniobra política per des-
prestigiar un regidor del PSM.

4.- Si com diu Vostè hi han
infraccions urbanístiques per
part deis regidors del PSM o
dels seus familiars, el convi-
dam que el seu partit, com a
membre dels qui comanden,
prengui les accions necessà-
ries.

5.- Evidentment, es suposa
que actuaran contra tothom que
ten gui infraccions, cosa que

titucions i de col.lectius signi-
ficatius.

El projecte Deixalles ha
rebut una subvenció de la
COMUNITAT EUROPEA i dels
Serveis Socials del Consell Insu-
lar per acondicionar l'antiga
fábrica de "Can Puig" per
realitzar les tasques de recu-
peració de materials en desús.

Aquest estiu Deixalles ha
començat l'activitat duent la ges-
tió de l'aparcament municipal
de vehicles de l'entrada del Port
de Sóller. Aquest fet ha possi-
bilitat donar feina a dues per-
sones.

L'experi ència ens ha demos-
trat que la tasca de dur un apar-
cament (vigilánica, cobrar els
tiquets, la relació amb els usua-
ris, entre d'altres), és un bon
complement a la tasca de rein-
serció social i laboral que la
nostra institució té marcats com
a objectius.

Degut a que la feina a
l'aparcament del Port es limi-
ta als mesos d'estiu, ens

no fan ara.

6.- Es veritat que el PSM
defensa moltes coses. En canvi,
el Partit Popular defensa úni-
cament les seves coses.

7.- No hi ha cap forma vil
i indecorosa de con fondre
l'opinió pública amb la res-
posta que va fer el regidor del
PSM, simplement explicó el que
va passar. En tot cas, repassi
la seva carta i pensi qui vol
confondre realment l'opinió
pública. O pensi, en tot cas,
que la dreta ha enganat el
poble més de quaranta anys.

Agrupació P.S.M.
Sóller

hem dirigit a l'Ajuntament amb
el pensament de fer una tasca,
més a llarg plaç, amb els bene-
ficiaris si assumíssim la gestió
de l'aparcament de la "Gran
Via".

L'Ajuntament com a forma
d'ajuda i cooperació ha donat
el vist i plau, pel que comença-
ríem avui, dia 10 de setem-
bre.

Ens hem compromés a donar
feina a una altra persona, a
més, la nostra tasca es veurà
augmentada amb un servei de
renta cotxes.

Estam oberts a qualseol altre
suggeriment. Fins que no s'aca-
bin les obres a "Can Puig" esta-
rem al "Casal Pau Noguera",
carrer de Moragues, 1.

No es tracto de cap
nou impost, sinó de possi-
bilitar entre tots, donar un cop
de rná i una sortida digne a
uns conveYns.

Una abraçada.

Deixalles Sóller

Contesta al Sr. Miguel Jaume

Deixalles Sóller: Associació
sense lucre



L'oratori de Santa Catarina
La presència del conseller de Cultura

a la nostra ciutat i la seva visita oficial a
l'antic oratori de Santa Catalina ha tornat
posar d'actualitat un tema que redola des
de fa temps, com és el del futur d'aquest
edifici.

Els pocs privilegiats que hem tengut accés
a l'oratori sabem que les restes arqui-
tectòniques són molt minces i es reduei-
xen a la façana principal, a l'espadanya-
campanar, a un portal de mig punt a l'inte-
rior i pagues coses més. Les obres civils i
militars dels darrers seixanta anys hi han
deixat la seva empremta inesborrable, i
el pas del temps s'ha encarregat de dei-
xar la resta de l'antic oratori del segle XIII
en una situació deplorable.

D'altra banda, no existeix cap plánol
històric de l'edifici, ni tampoc no se'n coneix
cap descripció fiable. l'únic testimoni
documental que en resta és qualque foto-
grafia de principis del segle XX, que n'ofe-
reix una visió molt parcial i arquitectòni-
cament poc útil.

Aquesta manca de documentació fide-
digna ens inclina a pensar que cal fer cas
omís de les positures romóntiques que pro-
pugnen la restauració histórica de l'ora-
tori. En el millor dels casos, només se'n
podria fer una reconstrucció hipotética cos-
tosíssima i de gust molt dubtós.

Més que una restauració histórica,
creim que es fa precís una rehabilitació

de manteniment que permeti la seva recon-
versió en un espai públic amb utilitat social
per als habitants de la barriada del Port.
Això suposa la redacció d'un projecte que
conservi els pocs elements arquitectònics
realment valuosos i que sigui respectuós
amb l'entorn i amb l'emplaçament, que és
l'únic valor històric que conserva l'edifi-
c i

La qüestió consisteix en saber exacta-
ment quina ha de ser la seva funció en el
futur. S'ha parlat de transformar-lo en un
museu naval, en una sala d'exposicions,
en un centre cultural, en un restaurant o
en una escala, però res no se n'ha resolt
en conclusió. Certament que no ens corres-
pon a nosaltres dexidir-ho (tal vegada con-
vendria fer-ne una barreja de tot plegat)
pero, en qualsevol cas, aquesta és la pri-
mera qüestió a resoldre abans de redac-
tar cap projecte.

Altra qüestió a tenir en compte a l'hora
de planificar són els mals accessos en vehi-
cle i les dificultats d'aparcament als vol-
tants de l'oratori.

Finalment, és desitjable que l'edifici se
subvencioni per ell mateix. No vol dir això
que les activitats que s'hi realitzin permetin
financiar el projecte de rehabilitació, que
en tot cas precisará la col.laboració de
les institucions, sinó que la seva gestió futu-
ra asseguri el seu manteniment sense inter-
venció municipal i sense que costi un duro
a les Cases de la Vila.
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Es passeja
qualque aglà

Toni Falet

A Sóller hi ha bons al.lots
mos donen qualque sorpresa,
sense permís de sa Batlessa
ordenen cobrar imposts.

No xerreu mal de so Batlessa
és dona i no té collons
però sap tirar a fons,
als que li fan una endamesa.

Un cagalló són deu garbes
i els han de sebre fermar;
i es passeja qualque aglà
que mos faria passar

Miguel Perelló

Se l'ha tractat de gegant
paraula prou encertada;
mitja vida ha deixada,
en fomentar el seu esport
i ha tengut com a conhort
s'inclusió desmesurada.

No l'ha mogut s'ambició
cosa digne d'alabar,

si podio, per ses armes.

Tot lo que té qualitat,
no ha de mester propaganda
i es forat en va fer tanta,
que més d'un ja está entrempat.

Dones que volen dur calçons
sel's lleven moltes vegades,
no ho fan per menjar ensaimades
els agrada es bons butifarrons.

Cristo Tot Poderós
per no/tras morir a la Creu,
no sé com ho trobareu;
aquests que tot ho voleu
es dia de jutjar-vos.

tot ho ha fet i ho fa
en bé de s'afició,
fomentant s'inclusió
d'un esport noble i so.

L'amon Jaume Oliver Sastre
supós que em permeteu,
que unes qui so meya veu
en aquest digne homenatge:
força, salud i coratge
per so constancia rebeu.

A l'amon
Jaume Oliver

Veu de Sóller
Es recorda

que l'entrega
d'originals

per a la secció
Dret a veu
finalitza el

dilluns
a les 17 hores



Guillem Colom Casasnovas el
Museu Balear de Ciéncies Naturals

Des de que la idea de la
construcció d'un Museu de
Ciències Naturals a Sóller
començà a rodar pel cap dels
socis fundadors de l'asso-
ciació que ara dóna cos a
aquest museu, Gui-
Ilem Colom fou el
suport fonamental
a aquesta idea.
L'empenta que
representava tenir
al darrera una per-
sonalitat científica
com la de Guillem
Colom, significa la
consolidació dels
esforços d'aquells
que creien en la
idea de que un
centre d'aquelles
característiques
era factible a la
nostra ciutat.

Guillem Colom
no només donà
ànims i encoratjà
persones. També
posó de la seva
part allá que era
el resultat de molts
d'anys de treball i
de recopilació de
dades i informa-
cions. la seva
biblioteca, els seus
fòssils, les seves
preparacions, tata
una vida de cien-
cia, donant prova de la con-
fiança que tenia en l'ànim
emprenidor que caracteritza
als sollerics, eren cedits a
aquella institució municipal
recentment creada: el Museu
Balear de Ciències Naturals.
La voluntat de Guillem Colom

era clara: després de ser la
nostra ciutat cuna de les seves
recerques i troballes, després
d'ell, Sóller havia de seguir-
ho essent per a les futures
investigacions que comple-

tassin l'extensa feina per ell
començada.

El compromís de l'asso-
ciació Museu Balear de Cien-
cies Naturals és el de fer que
aquells materials que Guillem
Colom donó al museu, cons-

titueixin una font de recursos
per a investigacions futures,
i que dins una acurada con-
servació estiguin a disposició
de tota la comunitat científi-
ca perquè en pugui fer ús en

benefici de la cien-
cia a la qual Gui-
llem Colom dedicà
tota la seva vida.

Per altra part,
en l'aspecte per-
sonal volem des-
tacar en Guillem
Colom la humilitat
pròpia dels grans
homes. El seu trac-
te amb totes les
persones que hi
tenguerem contac-
te fou d'atenció
exquisita i ple de
predisposicions.
Humanament, era
un exemple d'edu-
coció i formes acu-
rades que el feien
tan agradable de
tractar que et feia
desitjar i acceptar
la seva convidada
a tornar a casa
seva per parlar de
tants i tants temes
dels quals n'era un
profund coneixe-
dor. Ara, amb la
seva pèrdua, la
ciencia mallorqui-

na, la comunitat científica
internacional, el Museu Bale-
ar de Ciències Naturals hem
quedat orfes d'un pare esti-
mat.

Descansi en pau don Gui-
llem.

En l'aspecte personal volem destacar en Guillem
Colom la humilitat pròpia dels grans homes.
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St.Catalina - cotxes
abandonats - autocars
- carretera Deià -
Fossaret - mames

* "No hi ha dret, -deia un jovençá al nostre telèfon-. Quan el
PSM governava feren tomar una obra il.legal, una paret del costat
de Mini Rancho. La tomaren però, no dubteu que les escombreries
encara són allá esperant que qualqú dels que hi passen es foti una
cama o un bon tall al peu. Ja veurem que passa. No en poden fer
ni una de bé".

* Un veïnat de Santa Catalina del Port es queixa de l'estació
Naval -no és l'únic- perquè ,a qualsevol hora de la nit, els vehicles
toquen la bocina per entrar i molesten als veïnats. "Estic segur, -diu
ell-, que hi han altres solucions que no siguin tocar el clàxon. Una
d'elles podria ser que el del cotxe davalli a obrir la barrera en comp-
tes d'esperar a que ho faci un dels cinc o sis soldadets que tenen".

* Un particular a qui li feren retirar el cotxe d'on no feia nosa i
Ii costà 3000 pessetes. Davant el carrer de les Animes hi han dos
cotxes abandonats des de fa molt de temps, un d'ells, d'un Policia
Municipal.

* Ens crida un senyor desesperat dient: "No hi ha dret, és una
vergonya que l'amo en Joan Repic vagi a ciutat amb l'autocar núme-
ro 12 i que arribi a dur, al Coll de Sóller, fins a 18 cotxes darrera
i que per si fos poc, s'aturi a conversar amb un altre quan es creua-
ven. Es veu que l'altre conductor era sord perquè hi estaren una
bona estona. Els demés no en tenim la culpa de que aquest senyor
no vulgui utilitzar la rádio".

* Una senyoreta ens crida per dir que no está d'acord en que
sols surtin als mitjans de comunicació aquells que signen en contra
de la carretera de Deià, o sigui, artistes i coneguts. " Crec -deja-
que valdria més que demanassin l'opinió a aquells que trepitjen el
comí cada dia. Aquests segur que no pensen igual".

* "Una mare ben empipada ens telefona per dir que és empa-
gaidor que els nins del Fossaret no puguin començar l'escola per-
qué encara hi estan fent obres. Al Ministeri se'ls trepitjen".

* Un bon mascle crida per dir que na Claudia Schiffer el que
hauria de fer en comptes de signar en contra de la carretera de
Deià, és tapar-se les mames i no fer aquests escàndols.



Exit del concert a benefici
de la Creu Roja

Redacció

Dins el marc de les Vespra-
des Socialistes es celebre] el pas-
sat divendres, 3 de setembre,
un concert a càrrec del matri-
moni Barry Sargent i Rumi-
ko Horada, al violí i al piano
respectivament; el concert era a
benefici de la Creu Roja i esta-
va organitzat pel PSOE. El resul-
tat del concert fou molt positiu,
els organitzadors destaquen el

bon desarrollament de tot
l'acte, el concert en primer lloc
i el sopar després; hi va haver
molta presència sollerica però
també estrangera.

La quantitat reca  arribó
fins a les 267. pessetes
que estan destinades en la seva
totalitat a la institució de la Creu
Roja.

Davant la resposta de la gent, -
no es descarta repetir  l'expe-
riència per qualsevol altre causa.

El PP qüestiona l'existència del
Projecte de Recreixement de Platges

G.M.

El Partit Popular de
Sóller ha remés als seus repre-
sentants a Madrid un escrit en
el qual se'ls informa de les seves
sospites de la inexistència del
Projecte de Recreixement
de Platges que s'hauria
d'haver executat al Port de

Sóller ja fa temps i que de
moment es troba ajornat a l'any
1994. Ells seran els encarregats
de verificar en les properes set-
manes aquesta sospita dels
sollerics.

La condició sine qua non per
accedir a aquest Pba de Recrei-
xement de Platges és la peato-
nització del passeig de la pri-

mera línia.
Fonts del PP han manifestat

que "quan el PSOE va adonar-
se que aquesta peatonització
era un fet van començar a tro-
bar-hi inconvenients. Segons
nosaltres això significa que des
del Govern Central no hl ha
prou disposició per executar
aquest projecte".

Canvis a l'oficina d'informació i als serveis socials

La Policia Local torna a
l'Ajuntament la propera setmana

G.M.

Tal i com va manifestar
en el seu dia el regidor dele-
gat del personal municipal
Miguel Nadal, "va ser
un error traslladar els efec-
tius de la Policia Local a
l'edifici del correr Prospe-
ritat". Per aquest motiu en
els propers dies aquest
servei tornará a ocu-
par les estances de
l'Ajuntament i motivará
una sèrie de canvis impor-
tants.

Els canvis podrien pro-
duir-se al llarg de la pro-
pera setmana, quan la
Policia Local deixi d'uti-
litzar l'edifici de l'antic jut-
jat i es traslladi allá on es
situa ara l'oficina
d'informació, a la part
dreta dels baixos de l'Ajun-
tament. L'oficina d'infor-

mació passará a la part
esquerra, tot desplaçant els
serveis socials a la ter-
cera planta de les Cases
de la Vila de manera pro-
visional.

El regidor Miguel Nadal
no es sent del tot satisfet
amb la solució momentà-
nia que es dónen als ser-
veis socials. "Tenim pro-
jectat -ha anunciat Nadal
sol.licitar una subvenció al
Consell Insular per elimi-
nar les barreres arqui-
tectòniques existents a una
casa de propietat munici-
pal del correr de la Rosa
on s'ubicaran definitiva-
ment els serveis socials
municipals a mig termini.
Fins aleshores, molta pesar
nostre, l'assistent social
haurà de continuara l'Ajun-
tament perqué no disposam
d'altres espais adequats".

Un lloc més adequat

Segons Nadal, aques-
ta casa, fruit d'una heren-
cia, reuneix unes condi-
cions que la fan molt ade-
quada per acollir els ser-
veis socials, ja que és
molt céntrica i dispo-
sa d'amples habita-
cions per fer-hi despatxos
i sales de reunions.

Nadal ha afirmat que
tots aquests canvis no estan
suposant per a les arques
municipals una despesa
substancial perquè són molt
simples.

Fonts de la Junta de
Personal de l'Ajunta-
ment desconeixien dime-
cres aquests canvis prevists
i ahir dijous, una vegada
tancada l'edició de Veu de
Sóller havien de tractar el
tema en una de les seves
reunions ordinàries.

GALERIA D'ART
EXPOSICION

DE

MICKY PREVOST
Inauguración día 10 de septiembre

a las 20 h.

EXPOSICION

Del 10 al 24 de septiembre

Horario de 11 a 13 h. y de 17,30 a 20,30 h.

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

07100 SÓLLER (MALLORCA)
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Escoles

Dilluns comença el curs escolar i tres edificis estan en obres

En Es Puig se construeix una marquesina a l'entrada de l'edifici per resguardar
els infants de la pluja.

C.A./P.P.

Just a punt de començar el curs 1 993-
94, els problemes d'infraestructura esco-
lar es multipliquen. Enguany, les dificultats
es troben a les obres de reforma que s'estan
practicant a tres edificis escolars públics.

Es Puig

Al col.legi Es Puig les obres consistei-
xen en la construcció d'una massisa mar-
quesina a l'entrada de l'edifici, que ha de
servir d'aixopluc als infants en cas de  piulo
i que segurament no estará acabada fins
a finals de mes. Això dificultará provisio-
nalment l'accés dels escolars a l'edifici,
que s'haurà de realitzar per una entrada
secundária a través del pati.

Institut Guillem Colom

Les obres de l'Institut d'Educació Secunda-
ria (ESO) "Guillem Colom Casasnovas",
probablement no finalitzaran fins el 21
d'octubre, data que tampoc es sap amb
seguretat, ja que, és molt probable que
les obres estiguin encara més. Mal-
grat tot, les classes començaran amb tota
normalitat, com es tenia previst dia 27
de setembre. L'aspecte final després de
les obres no es coneix, l'unic observable
de moment, és el canvi dels vidres que
cobrien part de la façana de l'Institut per
totxos i ciment. Amb això, el centre ha
perdut gran part de la seva estética i de
l'antiga Iluminositatperó, per altra banda,
a partir d'aquest hivern s'estalviarà
molta més energia.

Infraestructures



Tanca definithrament
l'oficina de l'ONCE

Redacció

Avui funciona per darrer
dia l'oficina de corresponsalia
de l'Organització Nacional
de Cecs (ONCE) que s'ubica
a la Plaça d'Antoni Maura
per retirar-se definitivament
el seu empleat Angel Her-
nández.

Segons el secretari de la
Delegació Territorial de
l'ONCE, Jaume Gual,
aquesta oficina, inaugurada
l'any 1959, era molt necessa-
rio en una época en la qual

les comunicacions amb Palma
eren més dificultoses que
ara. Des de fa uns anys l'ofi-
cina havia registrat un des-
cens molt fort en el nivell de
feina ja que dels nou vene-
dors que treballen al muni-
cipi més de la meitat tenen
la seva residència fixada a
Palma i no utilitzen l'oficina.

Gràcies a un conveni
signat entre l'ONCE i La
Caixa els premis que dià-
riament reparteix aquest
cupó poden cobrar-se a
aquesta entitat.

Avisos Eclesials

Liadéu siau a Mn.
Joan Simonet

Mn. Joan Simonet Vidal, rector solidari de les parrò-
quies de la Val', es despedirá dels feels en el trans-
curs de l'Eucaristia que celebrará el pròxim dissabte i diu-
menge. Se'n va destinat a Perú a treballar com a missio-
ner diocesà, a Cascas.

De L'HORTA es despedirá dissabte, a les 19'30 hores.
De BINIARAIX ho farà a la Missa de les 10 del diumenge.
Del PORT a les 12 del migdia de diumenge.
De L'HOSPITAL, diumenge a la missa de les 18'30 hores.
De St.Bartomeu, a la Missa de les 20 hores, diumenge.

En Joan Simonet va venir a Sóller, essent seminarista
el setembre de 1986. El gener del 90 fou ordenat diaca
i dia 24 de juny del mateix any rebé a St.Bartomeu
l'ordre de Prevere.

Amb en Joan a Perú i en Tomeu al Burundi, esperam
mantenir i fer créixer l'esperit missioner de la nostra Esglé-
sia sollerica.

BOUTIQUE
OPORTUNIDADES

Hasta final de septiembre
Abierto Sábado 11 todo el día

Calle Cristóbal Colón, s n. - Telf. 63 33 95

El correbou de Fornalutx és sempre objecte de polémica.

Para día 12 de septiembre (nombre de María) les ofrecemos un
gran surtido en flores cortadas, secas y plantas.

Sábado abierto de 8 de la mañana hasta 7 de la tarde
Domingo de 9'30 a 13 h.

Servido a domicilio

SERVICIO DE INTERFLORA
T.630786	 SOLLER

S aula
FLORISTERIA

6	 Veu local	 Veu de Sóller / 10 de setembre del 1993

El bou fou el centre
d'atenció deis més ¡oyes

Redacció

El correbou de For-
nalutx de dissabte torna
a tenir l'èxit habitual
d'anteriors anys i arre-
plega un nombrós
públic que, provinent
de tota la comarca,
corregué de debó durant
una bona estona.

No mancaren, tot i
això, les protestes dels
grups ecologistes i
protectores d'ani-
mals que també es
feren presents, d'una
manera testimonial, a
l'acte que, tot i que és
legal, consideren que
atempta contra la inte-
gritat de l'animal.

El bou, procedent de
Salamanca, d'uns 240
quilógrams, va resultar
molt ágil i després del
correbou fou sacrificat
i repartit entre els mem-
bres del patronat.

HOMENATGE,
MISSA MAJOR I
BERENADA

El dimarts, després
de missa major, l'Ajun-
tament reté homenatge
als fornalutxencs majors
de 75 anys.

El dimecres, abans de la
inauguració de la pista de
tennis, es celebre' una missa
solemne a oficiada pels cinc
preveres de la comarca pre-
sidits pel vicari episcopal de
la comarca Joan Servera,
que pronunció l'homilia i
destaca la necessitat
d'avançar cap al futur amb
realitzacions comunitàries

com la que es celebrava.
L'ofrena fou realitzada per
un grup d'infants vestits a
l'ample, que presentaren frui-
tes i flors als oficiants.

Ara, la piscina

En acabar la benedicció
de les noves instal.lacions
esportives, la comitiva oficial
es dirigí a les Cases de la Vila
al so de la remodelada Banda

de Música de Sóller, on s'oferí
un refresc a tots els presents.

Abans de finalitzar l'acte,
el baile Jordi Arbona dona
les gràcies a les autoritats per
la seva assistència. Li con-
testó Rosa Estarás qui felicita
les festes en nom del presi-
dent de la Comunitat Autó-
noma i desitjà poder estar
present l'any vinent per inau-
gurar la piscina municipal.

Fornalutx en festes



Els blaus marins de
Micky Provost omplen
la galeria Moran

Avui, a les vuit del ves-
pre, tendrá lloc a la galeria
Maran la inauguració de
l'exposició de Micky Pro-
vost, pintora d'origen celta
que té establert el seu domi-
cili habitual a París i viu part
de l'any a la Colònia de Sant
Jordi.

Provost comença a pintar
al sis anys i prestconegué Picas-
so i Chagall; pera el seu mes-
tre fou Henri Goetz, de qui
aprengué a dominar el llen-
guatge de l'art abstracte.

No obstant això, la pintu-
ra mai no ha estat cap trava
a l'esperit aventurer de Micky
que, després de construir una
casa i de restaurar un castell
del segle XVII amb les seves
pròpies mans, emprengué
nombrosos viatges per Asia,
Africa i América.

Abans d'exposar a Sóller,
l'obra artística de Micky Pro-
vost s'ha pogut visitar a
Madrid, a Saint Paul de

Vence, a Canadá, a Cannes,
a París i a Palma.

Alegria

Micky pinta simplement per
pintar i la pintura és per a ella
una necessitat vital com el res-
pirar, que s'expressa a través
de l'abstracte. La seva temàti-
ca és molt variada i está cla-
rament influenciada pel qué veu
i pel qué viu. Ja que la vida és
dura i moltes vegades desa-
gradable, Micky Provost inten-
ta introduir-hi una mica d'ale-
gria a través dels seus quadres
sempre festius, plens de bon
humor i plagats d'influències
centre-americanes.

L'exposició de Maran esta
constituida per 24 quadres
amb técnica de pastel o de
gouache. Elscolorspastels són
els preferits de Micky Provost,
especialment el blau que li
recorda la mar; el color nítid
i màgic del fons de la mar, de
qui n'és una eterna enamo-
rada.

A l'obra de Provost hi són presents les influències exòtiques
dels seus viatges per tot el món.

e
Rogad a Dios en caridad por el alma de de

V. Bárbara Carbonell
Bernat

En el primer aniversario de
su muerte en Madrid el día
16 de Septiembre de 1992

E.P.D.

Su apenada familia: comunica a sus amistades que
participen en la misa que se celebrará día 19 de septiembre
a las 19 h. en la Iglesia de losS.S.C.C. y les agradecen una

oración y un recuerdo para su alma

Redacció

Segons una notícia dona-
da per "El Día del Mundo",
el grup ecologista GOB dura
fins als tribunals de ¡ustícia
el cas de la carretera Deià-
Sóller, per impedir la rea-
lització del projecte de
reforma. Segons unes decla-
racions realitzades per mem-
bres d'aquesta organitza-
ció, "el projecte té moltes
deficiències formals en la
seva tramitació. D'entrada,
no ha passat a la infor-
mació pública general
com correspon tractant-se
d'un projecte nou. De fet
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Pintura Vuit persones cobreixen el Servei d'Nuda familiar     

Redacció

Segons la informació pro-
porcionada pel tinent-batle de
Sanitat, Bernat Cabot, el Ser-
vei Municipal d'Ajuda a Domi-
cili ha ates un total de 81 casos
durant el primer semestre de
l'any 1993. En la major part dels
casos es tracto de persones
majors de 65 anys, algunes de
les quals pateixen una malaltia
terminal, o bé de persones amb
alguna minusválua.

El Servei d'ajuda esta consti-
tuit per vuit persones, treballadores
familiars o auxiliars de la llar,
que treballen sota lo coordina-
ció d'un assistent social i plani-
fiquen i preparen en comú cada
cas en particular.

Com és sabut, els serveis que
presta l'Ajuntament a través
d'aquestes persones són la higie-
ne personal, les intervencions
sanitàries, els encàrrecs domés-
tics, l'acompanyament, i la millo-
ra dels hàbits sanitaris i alimen-
taris dels beneficiaris.

Durant el primer trimestre els
Serveis Socials municipals han
atès 81 casos a domicili

de ser novament revisat pel
Consell d'Estat a Palma (no a
Madrid, en aquesta ocasió) i per
últim per la Comissió Insular
d'Urbanisme.

Llavors es donarà Ilum verda
als promotors de la segona ben-
zinera que s'han compromès a
cedir un solar a la Creu Roja
pera la ubicació de la seva seu.

G.M.

La Comissió Insular
d'Urbanisme va decidir dimarts
remetre a l'Ajuntament de Sóller
l'expedient de revissió del Pla
General d'Ordenació Urbana
(PG0U) que havia d'incloure uns
canvis urbanístics que perme-
trien la construcció d'una sego-

Aquest servei, financiat per
l'Ajuntament, per l'INSERSO i
pels organismes autonòmics, té
un cost anual de 5.600.000 pes-
setes.

Creu Roja

Endemés dels serveis propis,
l'Ajuntament menté un conveni

l'anterior projecte i aquest estan
firmats per distints enginyers:
Joan Torres i Francisca Cam-
paner respectivament. Hi ha un
incumpliment de la Llei d'expro-
piació forçosa, tampoc es
justifiquen els motius d'ur-

de col.laboració
Roja.

Els voluntaris de Creu Roja han
rea I izat durantaquest període 38
serveis puntuals que cobreixen els
casos més urgents que no es poden
deixar durant els caps de setma-
na. També s'encarreguen de dur
el mentar a domicili diàriament
a cinc famílies.

gència de les obres realitza-
des".

En definitiva, el GOB diu que
és cert que hi han millores
damunt l'anterior projecte, però
que segueix el mateix objectiu,
fer una via ràpida.

Urbanisme

Manca un informe perquè es doni
Hum verda a la segona benzinera

na benzinera a la carretera de
Desviació perquè mancava un
informe.

Fou el Consell d'Estat de
Madrid qui detectó aquesta
mancança en l'expedient per un
error dels serveis del Consell Insu-
lar.

Una vegada redactat aquest
últim informe l'expedient haurà

amb la Creu

El GOB formalitzarà una denúncia
legal contra la carretera Deià-Sóller



"Vaig a un món
nou, desconegut

per a mi, i allá
trabaré una

església diferent
que prest

marcará fortes
petjades dins

l'Occident"

Joan Simonet
afirma que a Sóller
s'ha sentit estimat
apreciat. Això és el
que més valora
com a capella i més
l'impulsa a
aquesta nova
experiència.

impassibles di
la seguretat
del nostre

món"

Parteix dimarts cap al Perú on servirá de
presbiteri durant cinc anys 

Joan Simonet:
"Hem de saber-rs

arriscar i no roma re

seu

ANEM A ESCOLA
AMB BICI!

C.C.D.S.

N ECESSIT
MANOBRES AUTONOMS,

OFICIALS I PEONS
Inf. Teif.: 63 23 14

TRANSPORT J. CASASNOVAS
GASOIL PER CALEFACCIÓ A DOMICILI

TEL. 63 14 62 i 63 03 87

Embutidos Aguiló S.L.
CASA FUNDADA EN 1900	 N.I.F. A.07002827

TEL. (971)630168
(de 8 a 12 y de 2 a 6 excepto sábados y días festivos)

AVDA. ASTURIAS, 4 A - APARTADO 2 - SOLLER (MALLORCA)

Un ambient diferent
Galeria d'Art

d'Isabel II, 23 - Telf. 63 40 31 -Sóller

WIU
VIMICYA C1

417 633456

hiou
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Gabriel Mercè

Dimarts qui ve el rector
solidari de les parròquies

de Sóller, Joan Simonet,
deixarà la seguretat i la

comoditat europea per un
estil de vida totalment

oposat a la Serra Andina
del Perú. Durant cinc anys
Joan Simonet exercirá allá
el seu presbiterat en el que
considera "una nova etapa
de la seva vida" en la qual

podrá comprovar l'altra
cara de la moneda, la

vertadera existència d'un
poble immers dins la

pobresa i en el terror. La
seva vocació i la necessitat
personal d'oferir-se als més

pobres i necessitats el fan
arriscar-se a aquesta nova
experiència tot sabent que

la seva contribució no
servirá per solucionar els

problemes d'aquell poble,
sinó per créixer com a

persona i donar-se
puntualment a una gent
necessitada de moltes i

moltes coses.

El ¡ove capellà Mn. Joan
Simonet parteix dimarts que
ve cap a una de les zones
més pobres de la terra, a la
zona Andina del Perú, com
a una etapa més de la seva
vida presbiteral.

Es tracta d'una opció arris-
cada perquè suposa un tren-
cament radical amb la seva
cultura, la seva tradició, la
seva gent i la seva comodi-
tat i un exemple viu del que
ha de ser un bon cristià, pre-
oucupat per la felicitat de tota
la humanitat.

Al Ilarg d'aquest cap de
setmana Mn. Joan Simonet
es farà present a totes les
parròquies de la Vall de
Sóller per acomiadar-se dels
seus feligresos.

Veu de Sóller s'ha volgut
acomiadar també de Joan
Simonet mitjançant aquesta
entrevista.

La parròquia de Cascas

Quina será la nova
destinació de Joan Sima-
net?

-Vaig a Cascas, a la Serra
Andina, al nord de Perú, a
una regió que está a 1.300
metres d'altura. Es el poble
més gran de la zona, amb uns
6.000 habitants. Viuré amb
dos capellans més i ens cui-
darem d'un espai tan gran com
Mallorca, molt muntanyós,
que comença als 600 metres
i acaba als 4.000. A part deis
nuclis de Cascas i Contuma-

zá la resta de les agrupacions
de població són uns 150
petits llogarets.

- I quina tasca desen-
voluparà allá?

- Será molt diversa: pas-
toral, que té a veure amb la
Parròquia, i social, dedicada
a ajudar la gent amb la ges-
tió, per exemple, del Centre
de Salud que hi ha a Cascas
com a projecte de Medicus
Mundi.

La participació dels
laics a l'Església

No és això moka feina
i malta extensió per sols
tres capellans?

- Veim una gran feinada,
però es fa d'una manera molt
diferent d'aquí. Cascas per-
tany a la Diòcesi de Caja-
marca, que té una extensió
com quinze vegades Mallor-
ca i sols trenta-un capellans.
Com que no es pot estar per-
tot s'intenta promocionar el laic
a fi que sigui ell qui es cuidi
d'allò referent a la pastoral
(catequesi, celebracions, pre-
paració a sagraments...) i el
capellà sols els ajuda i coor-
dina.

- Es fácil trabar laics
disposats a fer aquest
servei?

- Allá tota la població és
cristiana, malgratdarrerament
estan entrant amb molta forca
les sectes. Es una religiositat
molt popular, sovint mescla-
da amb vestigis de les religions

primitives que es manifesta
la gran devoció als morts i
participació en totalló que s
manifestacions de la creen,
i de la fe.

25 anys de presència
al Perú

Des de quan
sia de Mallorca ajuda
poble de Perú?

- Precisament enguany
compleix el 25 aniversc
d'aquest compromís. T
començà amb una al.loc
ció del Papa Pius XII en E

anys 60, un moments d'ur
religiositat molt forta i
viscuda, en la qual afirm
va que una experiencia p
als capellans ordenats al t<
cer món podria suposar-I,
una vivencia molt positiva
des d'aleshores Mallorcal
tengut presencia ininterro
puda al Perú, sense oblid
també l'esforç d'ordes rc
gloses mallorquines qi
també s'hi han fet preser
o altres projectes a Burun
i altres indrets que els sol
rics coneixem perfectame
perquè tenim una forta tr
dició missionera.

- Quina és la se
opinió de la política

Roma envers el tercer
món?

- La política que duu Roma
té esquemes Europeus. Al ter-
cer món es demostra una altra
església, una altra manera
d'evangelitzar, i un modus dife-
rent d'entendre l'Evangeli (i
això crida molt l'atenció dels
missioners, sense que sigui
millar ni pitjor). L'Església del
tercer món, sobretot d'Africa,
té ara com ara una gran vita-
litat i crec que en un futur no
molt llunyà assoliran el pro-
tagonisme dins l'Església mun-
dial a través de les teologies
que en el seu sí van sorgint.
Roma, ara, es troba sumida
en solucionareis problema de
la crisi religiosa a Europa, i
per això parla tant de ree-
vangelització.

- Si la manera d'ope-
rar de Roma no és bona
per al tercer món, seran
operatives per a nasal-

tres les naves teologies?
-Veritablement als peruans,

per exemple, els costa molt
entendre l'austeritat dels pre-
veres, el celibat, el compro-
mís de per vida... Es una esglé-
sia molt diferent. La teologia
de l'alliberament, doncs, inten-
ta plasmar tot això i l'entenc
com un intent de veure quina
espiritualitat pot sortir d'allà
partint de la seva mateixa rea-
litat, però no funcionaria aquí,
també per qüestions culturals,
si s'aplicàs totalment igual.

Experiència
enriquidora

Amb quina disposició
viatja al Perú?

- Sera una nova etapa de
la meya vida. Viuré en un món
i una cultura totalment dife-
rent i desconeguda. Sera una
experiencia en la qual veuré
tota una altra cara de la vida;

l'existència del tercer món
se'ns fa difícil de veure des
d'Europa. Tot plegat m'aju-
darà a humanitzar-me, a veure
qué és el que val la pena en
aquesta vida, a donar la
importància que cal a les
coses, ni més ni manco... Hi
vaig molt il.lusionat, però
també un poc sense saber qué
pa ssa rá . I sobretot a m b la idea
que allá no podré arreglar res,
però que per a mi será una
experiencia molt agradable
i molt enriquidora.

Probablement la partida
suposa un trencament moltdur.

-Costa perquè deix tota la
seguretat que tenc aquí, ara
que estic plenament integrat,
tenc coneguts, la familia
aprop... per anar a una expe-
riencia on he de començar de
zero. A vegades pareix que
no tendré coratge de partir.

"Hem de saber-nos
arriscar"

Quins són els motius
de la partida?

- Surt d'una proposta feta
pel Bisbe en un moment que
torna un company del Perú
per reincorporar-se a Mallor-
ca i d'un cert voluntariat per
part meya que he acceptat.
Reconec que vaig decidir
més amb el cor que amb la
raó, ¡a que si ho hagués racio-
nalitzat molt hauria trobat
molts elements negatius. La
veritat és que en certs moments
de la vida t'has de saber arris-

car i no conformar-te amb el
que tens.

- Aquí mateix, al nos-
tre món, la gent és molt
conformista, no és Ilui-
tadora.

- Ens arriscam poc. Quan
hem aconseguit una segure-
tat ens tancam dins ella com
si no haguéssim d'aspirar a
res més dins la vida. Això és
fácilmentcomprovable a famí-
lies, entre veïns, a grups ciu-
tadans o a la mateixa comu-
nitat cristiana: tot el que sia
donar una passa més pareix
que és tirar abaix tota segu-

Qué se'n duu de Sóller
dins del cor?

- Sense la meya experien-
cia a Sóller, única per altra
banda com a capellà, no
podria anar al Perú. Aquests
anys m'han ajudat molt a crei-
xer, a madurar, a adonar-me
com puc ser capellà i m'ha
ensenyat que a base de l'esforç
i de la coherencia es poden
treure una serie de fruits impor-
tants per a la vida. El que me'n
duc és el saber que em sent
estimat i apreciat per la gent,
més que éxits pastorals que,
per a mi, són secundaris.

- Per qué els èxits pas-
tarais no són el més
important per a un
capellà?

- El capellà no ho ha de
fer tot; és simplement una per-
sona que está dedicat durant
uns anys de la seva vida a
una comunitat cristiana, que
és la que perdura, i els ha d'alu-
dar en el seu procés hurnei i
de fe. La satisfacció d'un
capellà és veure que et com-
prenen i etveuen com una per-
sona.

retat i lluitar contra ella.

Experiència de
creixement



Emaya podria captar
l'aigua de la part
alta del poble

La depuradora de Deià
només tracto l'aigua
d'unes 25 cases

Redacció

El Batle de Deià, Francesc
Salas va fer un oferiment a
l'empresa municipal d'Emaya
segons la qual, aquesta podria
captar les aigües de la part
alta del poble, ja que ara es
perden a la mar. Segons
Salas, el poble pot cobrir les
seves necessitats amb els
recursos procedents de sa
Font d'es Molí.

"Aprofitant bé l'aigua de
sa font d'es Molí, podríem
emmagatzemar uns 600
metres cúbics diaris que asse-
gurarien el nostre abasteixe-
ment"; el consum diari de Deià

és de 450 metres cúbics.

Segons publicó "Diario de
Mallorca", la xarxa d'aigua
potable ¡a está instal.lada,
encara que no entrará en fun-
cionament fins el primer tri-
mestre del proper any;
només falta col.locar
l'equip de bombeig que
s'ubicarà davora l'hotel Es
Molí.

Salas explicó que les obres
encara no s'han iniciat per
trobar-nos encara en tempo-
rada turística, però que a finals
del primer trimestre del 94,
les cases ¡a tendran aigua de
la xarxa.

J.C.

El Batle de Deià ha afirmat el
fet de la Depuradora: només trac-
ta les aigües residuals d'unes 25
cases, sobre un total de 270; a
més, els hotels tampoc estan
conectats a la xarxa ¡a que impli-
caria la suspensió de l'acti-
vitat durant el període
d'obres.

Com ell mateix reconegué no
s'ha complit el calendari d'obres
perquè la dif icultat del terreny com-
plicá els treballs i arribó el ple
de la temporada turística, aturant
les obres.

La xarxa está completament
instal.lada només falta realitzar
els enganxaments, a partir dels

quals, la depuradora ¡a es tra-
bara a pie rendiment, es cal-
cula que será a finals d'aquest
any.

La Depuradora costó 110
milions de pessetes, de les quals
75 corresponen a la planta i 35
als col .lectors necessaris per trans-
portar les aigües residuals ja que,
les aigües arriben per gravetat i
són sotmeses a un tracta-
ment biològic.

El funcionament de la depu-
radora variará en funció de l'esta-
ció ¡a que durant l'estiu el volum
d'aigua a tractar és molt superior
a la de l'hivern.

Contant aquesta planta de
Deià, lbasan ¡a ha instal.lat un total
de 40 depuradors a Balears.

Deió

La Policia Local ¡a pren precaucions per les
possibles Hades del mes de setembre

Associació
Nuredduna

Inici del
nou curs

L'associació Nuredduna
ha remes una nota de prem-
sa a la nostra redacció, en
la qual notifica a totes les
seves sòcies que el proper
curs s'inicia ja el proper
dos d'octubre. La relació
d'activitats que es podran dur
a terme enguany és la
següent:

-Classesd'artesania,dis-
sabtes de les 16 a les 20
hores.

Classes de gimnástica,
dimarts i dijous de 20'30 a
21'30 hores.

Ball de saló, els dimecres
de 20'30 a 22 hores, que
comptarà amb la presència
d'una parella de professors
titulats.

A més d'això, cal desta-
car la reunió de sòcies que
cada primer dissabte del
mes es celebra al local de
les Escolápies, a les 19 hores.

També el darrer dissab-
te de cada mes es celebra
un sopar de compan-
yerisme al restaurant Alta-
mar amenitzat per l'orques-
tra Cocktail; l'hora és a les
20'30 hores, però el mes
d'octubre, per causes exter-
nes a l'organització del
sopar, es tindrà lloc dia dos
d'octubre.

Per a més informació,
posau-vos en contacte amb
els telèfons 631833 i
630984.
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Juan Arroyo: foc de passió per l'art
Aina

Una vegada més, entre nosaltres, tornam
tenir el goig d'anar a veure l'exposició d'agua-
rel.les d'en J.Arroyo, oberta des del dia 20
d'agost a les Galeries Mora on rornandrá fins
el 9 de setembre.

En Juan és un home de personalitat refle-
xiva i transparenta, completament dedicat a
la vida de la pintura abstracte, basta dir que,
ell ¡a va neixer amb un pinzell a la má. Dins
del seu cor vibra un esperit amb intenció
d'aprendre i d'estudiar qualsevol cosa
que estigui relacionada amb el camp de la
pintura; ha donat i dóna sempre una gran
dedicació al tema i a part de les aquarel.les
que ens presenta, ha fet diferents gravats, dibui-
xos, litografíes, olis i mil meravelles més, per
arribar al punt essencial i artístic de les seves
obres amb un nivell bastant elevat ¡a que
fou doctorat en Belles Arts.

A les seves aquarel.les figuratives de gran
qualitat s'expressa una terminencia de la pin-

Aquest quadre és un exemple
de com en Juan transmet
tranquilitat i naturalitat.

tura de l'escola anglesa, els seus tipus d'esque-
mes són semblants als del pintor angles Turmer,
creant així, una línia aproximada de l'aparença
tranquila, clàssica i molt natural, un tipus
d'aquarel.la transparent, colors fluixos i freds amb
una Ilum difusa que ens dóna una imatge no clara
però imaginativa.

En aquests moments, en Juan Arroyo es troba
en una etapa de transició de la pintura, és el pas
de classe d'en Turmer cap a una branca cada
vegada més hiperrealista, creant un model deta-
llista i perfeccionista que el pintor prefereix
més, són unes imatges molt clares, ben acabades
i cuidades de detalls.

Dins tota la col.lecció d'en Juan Arroyo tro-
bam uns punts gramàtics molt variats de les seves
obres, on es mesclen colors freds amb colors
càlids, formant una base o una forma comple-
mentária, per fer resaltar la bellesa interior que
s'amaga dins el paisatge i transmitir-nos una sen-
sació de comoditat.

En Juan no té cap preferencia d'escena, retrat
o paisatge, per ell tots els racons, punts i moments
tenen la seva línia, uns més bons que els altres,
però tot té el seu descobriment real per
transmitir una sensació d'encant.

J.C.

A les 2 hores del passat dia 1
de setembre va entrar en vigor la
campanya de Prevenció i
Vigilancia Metereológica -
Previmat 93- que durará fins el
proper dia 1 de desembre.

Per tal motiu i com ¡a és cone-
gut pels sollerics i mallorquins, en
aquests temps és fácil que apare-
guin importants canvis de tempe-

roturo i que facin la seva presen-
cia fortes pluges que causin, com
altres anys, danys greus.

Per tal d'evitar en la mesura del
possible desgràcies, la Policia Local
¡a está en alerta per si fos neces-
sari prendre mesures sobre-
tot, en el cas de pluges copiases
perquè no es desbordás el torrent.

El Sergent de la Policia Local,
Miguel Quetglas, ha informat a Veu
de Sóller que ¡a reben cada dia

dues comunicacions metereológi-
ques del Centre Metereológic zonal
de Palma que els avisa de les pos-
sibilitats de canvis del temps.
A més d'això, segons Quetglas,
es manté un estret contacte amb
Joan Puigserver, conegut afi-
cionat a la metereologia, per si fos
necessari decretar algun tipus
d'alarma per la qual entrarien a
funcionar: la Policia Local, Bom-
bers, Brigada Municipal d'Obres

i Creu Roja.

Sóller pertany a la xarxa de
comandament de Protecció Civil i
per tal motiu, seria un dels llocs
que primer entraria en acció.

Pel moment, ha assegurat
Miguel Quetglas, no cal tenir por
ja que no hi han previsions que
puguin trastocar la tranquili-
tat dels sollerics i que aquesta
alerta, Previmat 93, és una pre-
venció anual a totes les Balears.
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Llorenç Reynés, Caries Bota i Manolo Manrique pujaren al tercer lloc del podi en els Campionats d'Espanya.
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Petanca

Bronze pel Belles Pistes
als

Campionats Estatals

Buixó

Carlos Bota, Lorenzo Reinés i Manolo Manrique
(C.P. Belles Pistes) aconseguiren la tercera placa en
els Campionats Estatals de Petanca de Segona Cate-
goria, celebrat a la localitatgironina de Roses.

Domini total i absolut dels representats dels PaY-

sos Catalans, que varen classificar-se en els tres pri-
mers Ilocs del Campionat. Els grans derrotats foren
els Alacantins i els Madrilenys que no feren mèrits
per pujar al podi.

Bota - Reinés - Manrique, sortiren molt forts i
segurs i a la jornada de dissabte no perderen cap
partida. Es classificaren primers en el grup d(
5 que els hi va tocar per sorteig. Després cle
passar a l'eliminatòria directa, enfrontant-se primer
als de Tenerife i després als de Málaga, als que
guanyaren amb claretat.

Havien aconseguit el més difícil, arribar a les
semi-finals, amb emparellaments complicats: Bale-
ars-Tarragona i Girona-Madrid. No hi va haver sort,
un començament de partida molt igualat fins arri-
bar als 6 punts, després agafà avantatge Tarrago-
na, que lavo mantenir fins al final de la par-
tida. Podem dir que l'actuació dels nostres repre-
sentants va ser molt positiva, tan sols es perdé una
partida.

l'altre semifinal fou guanyada pel Girona. Així
idó, es va arribar a la gran final. Dos equips de la
Federació Catalana, Tarragona i Girona, amb resul-
tat final pels tarragonins. Pel tercer i quart lloc Bale-
ars-Madrid, que els mallorquins es varen endur
amb tata justicia, ja que es mostraren sempre
i en tot moment molt superiors als seus rivals.

CLASSIFICACIONS FINALS:

-1.- C. P. La Formiga (Federación Territorial
Tarraconense).
Agustín Cortés, Fernando Poni, Antonio Pérez.

2.- C.P. Salt (Territorial Gironina).
Martín Salip, Juan Antonio Durán, Jaume
Fábrega.

3.- C.P. Belles Pistes (Territorial Balears).
Carlos Bota, Lorenzo Reinés, Manuel Manrique.

4.- C.P. Reyes Católicos (Federació Madrilenya).
J. Rivera, J. Manzanero, J. Martínez.

OSCAR BONNIN
NOU FITXATGE

DEL
C.F. SÓLLER 

reç

Les ofrece su nueva colección de carteras
escolares de las marcas exclusivas:

Benetton, Naf Naf, Vaporetto...

CAUZ SERRA , N.15
SóliER-)
-rtu 65.2.6 • os

0154/TEXI4 004.17M44 • e9OVX LY 1641>f7wfai
FASHION lEW a.ltY • 5C Kmvoultsawr os

111n15	 eatcge
Les ofrece un gran surtido en zapatos
de invierno con un 20% de descuento

Grandes ofertas en deportivas y en las
conocidas marcas PUMAS y YUMAS

C/. Sa Lluna, n 2 74	 Tel. 63 28 74



Al minut 4 Christian havia donat el primer avís serias.
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Futbol Tercera Divisió

Els locals
començaren guanyant

Bielet

Sóller: Juan jo, Vázquez,
Sergi, Brugos, Tovar, Ferrer
(Martín minut 77), Marín,
Carmelo, Christian, Moll i Gil
(Aguiló minut 86).

Esporles: Lázaro II,
Romero, Magre (Delgado
minut 65), Muntaner, Váz-
quez, Puigserver, Salaman-
ca, Alvárez (Javi minut 80),
Mir, Lázaro I i Català.

Arbitró el senyor Domín-
guez Jerez ajudat per Sans
i Bastida que mostró targe-
tes grogues als jugadors
locals Marín i als visitants
Romero (minut 61) i Català
(minut 73).

Gols:

1-0, Christian treu una

falta directa col. locant la
pilota entre el porter i el
pal, inaturable, era el
minut 61.

2-0, Marín remata
una pilota refusada pel
porter provinent d'un xut
molt fort de Mol!.

2-1, Català remata
una pilota que no va
poder blocarJuanjo d'un
tret d'una falta directa
treta per Puigserver.

Abans d'iniciar-se el par-
tit, l'ex-jugador Alfons
Ramon rebé de mans de
Ramon Vivas un rellotge per
haver estat la passada tem-
porada el guanyador del
trofeu de la regularitat del
suplement semanal "Esportiu
Sóller"; també cal dir que per
la megafonia quan sortiren
els jugadors al terreny de joc
es va sentir l'himne del Sóller.

Al descans mereixien
arribar amb aventatge

El Sóller començà la tem-
porada a Ca'n Majal amb una
mínima victòria que si bé sig-
nifica els dos punts, el joc no
reflexá el potencial que por-
ten els dos equips.

Christian als quatre minuts
de joc ja havia tirat dues vega-
des a la porteria creant perill;
tant ell com Pep Lluís Moll varen
tenir altres oportunitats

per marcar abans d'arribar
al descans del partit, arribant
amb un empat a zero del tot
injust.

Després del
descans
vengueren
els gols

Si a la primera part
s'havien tengut oportunitats
per marcar i no s'havien mate-

jo; el resultat els era contrari
i no els quedava més remei
que avançar línies.

En el minut 90
empataren

Quan ja corria el minut 90
de partit, una falta directa dóna
peu al gol visitant, aquest fet
envalentonó l'altreequip i ens
pressionaren durant el
temps de descompte (quasi
quatre minuts), creant molta
incertesa fins que l'àrbitre pitó

rialitzat, en el segon temps si
que s'afina la punteria. Quan
corria el minut 61, Christian
que havia tengut unes guan-
tes ocasions marcó el primer
gol, el Sóller seguí dominant
i atracant-se a la porte-
ria contrória, en una jugada
de Moll arribó el segon gol
després de que aquest xutós
i Lázaro II no pogué blocar,
Marín moltoportú envió la pilo-
ta a la xerxa. El Sóller seguia
dominant i els canvis que es
feren no canviaren la tónica
del joc. Pero, els visitants en
qualque contratac s'arrem-
baven a la porteria de Juan-

el final.
Com a resum del partit,

victória justa que es mereixia
més ample, sobretot per les
oportunitats de les quals gau-
diren Moll i Christian.

Proper partit:

Diumenge a les 18 hores i
al camp de s'Indioteria, con-
tra el Rtv. la Victòria, es jugará
el partit arbitrat pel senyor
Parets Cañas. A veure si treim
tallada en aquest equip recent-
ment ascendit. Hem de tenir
en compte que diumenge
empató al camp de So Pablo.

CENTRE ALA D'OR

CONSULTA: OCULISTA
Dr. ANTONIO HERRERO (Lunes)

Consultas convenidas

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



Sólier 4 -
Porreres 2

Toni Lladó

Fitxa técnica: Lladó,
Marroig, Serafín, Ripoll,
Querol, Nofre, Puig, Pere,
Ravi, Guerrero, López,
(Galindo, Sellés).

Gols: 1-2 Ravi, 2-2 Puig,
3-2 Marroig, 4-2 Guerrero.

Comentari:

Gran partit fou el que rea-
litzà el Sóller, si tenim en
compte les cinc baixes

importants que no varen
poder jugar aquest encon-
tre: Coll, Bernat, Colom,
Rado i Ensenyat (no juga-
ren per incumplir una serie
de normes que havia impo-
sat l'entrenador abans de
jugar el partit).

El Sóller a la primera part
ja perdia per (0-1), i a prin-
cipis de la segona torna
encaixar un altre gol,
el domini durant tot el par-
tit fou de l'equip de Sóller,
creant moltíssimes ocasions

de les quals, tan sols qua-
tre s'arribaren a materialit-
zar. Quan pareixia que tot
ja estava sentenciat, amb
el segon gol de l'encontre,
el Sóller despertà i fou
quan jugà millar i en 30
minuts els jugadors de la Vall
varen ser capaços de cap-
girar el marcador i fer-se
amb dos punts importants
per poder lluitar pels llocs
capdavanters.

El proper partit será
l'Alcúdia-Sóller.

Espectacular
remontada

Port de Sóller 1
- At. Baleares 1

Bielet

Port de Sóller: R. Gar-
cía, Coll, Ruíz (López minut
89), Forteza (Castañer minut
87), Monge, Galindo, Min-
gorance, Cabot (Ribas minut
68), Festus (Guerrero minut
68), Rodríguez I i Rodríguez
ll (Barrero minut 53).

At. Baleares: Fernán-
dez, Fraguas, Monserrat,
Moreno, Fiol, Crespí (Guasp
minut81), Fernández (Cladera
minut77), Pozo (Muñoz minut
88), Fabián, De la Corte i Vallés
(Pérez minut 51).

Arbitra el partit el senyor
Amer Duran a judat pels sen-
yors Ramis i Torres, que mostró
targetes grogues als jugadors
locals Coll (minut 35) i Forte-
za (minut 80) i als jugadors
visitants Monserrat (minut 49)
i Pérez (minut 60).

Gols: 1-0 en el minut 62,
Coll Iluita una pilota en línia
ala defensa i es planta davant
el porter fusilant-lo. 1-1 en el
minut 72, De la Corte marca
el gol de l'empat.

EL PORT VA CEDIR UN
PUNT

Diumenge dematí passat,
el Port de Sóller comença la
Iliga a casa davant l'At. Bale-
ares, un equip que aquesta pre-
temporada ens visita al Camp
d'en Maiol contra el Sóller i
ja ens va demostrar que és un
equip jove i lluitador.

Guillem Coll encetà el
marcador.

Dins el primer temps els
dos equips es limitaren més
a defensar la seva porteria
que a crear ocasions de perill
a la porta contraria, arribant
al descans amb un empat a
zero ben just pel ¡oc desple-
gat.

La segona part més
ofensiva

Una vegada començada
la segona part, els equips es
mostraren més ofensius i el
capitel Guillem Coll en una
de les vegades que s'havia
sumat a l'atac, encela el mar-
cador, un gol lluitat per
ell mateix fruit del seu geni
sortint de tres defensors.

Pera l'alegria dura poc, els
visitants just 10 minuts després
empataren el partit i els juga-
dors del Port es veren inca-
paços de desnivellar el
marcador arribant al final
del partit amb aquest repar-
timent de punts.

Vinent partit: diumenge el
Port de Sóller es desplaçarà
a s'Arracó per jugar contra
l'equip titular d'allà . A veure
si tornen amb el punt perdut.

Futbol Cadet
FUTBOL BASE Futbol Primera Regional

W1U
V1,110HE

633456

BOBINATGES
PERE

Repa roció

Instalació

Vendes

C/ Victoria 50 A
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Joan

Amb l'absència de Manuel
Guerrero (Sóller), Joan Gue-
rrero (Lloseta) i Francisco
Camuñas (Campanet), que

seleccionats per la Federació
es trobaven presents a l'exhi-
bició de Tir de Passetja de
Burgos, el passat dissabte es

disputa a Lloseta la clàssica tira-

da "Festes Patronals".
A la categoria absoluta

d'homes hi prengueren part un

total de quinze foners, demos-

trant-nos -una vegada més-,
en Nicolás García, el seu
bon moment de forma que está
travessant, aconseguint bri-
llantment el segon lloc amb un

total de sis punts (dos taulers

a 30 passes i dos a 60).
Aquesta fou la classificació.

1.- Cristòfol Cuenca (Liase-
ta), 9 punts.

2.- Nicolás García (Sóller),
6 punts.

3.- Francesc Martín (Llose-
ta), 3 punts.

Hi participa també el deia-
nenc Joan Graves, que en

aquesta ocasió no aconseguí
puntuar.

Una vegada més en
Nicolás, de l'estanc del
correr de Sa Lluna, ens

demostrà que és un dels
homes a tenir sempre en

compte a l'hora de les
classificacions finals.

Tir de Fono

Nicolás Garcia
segon a Lloseta
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Ciclisme de Muntan a
Competivitat i espectacle a Fornalutx

Pep Alfaro
derrota a

Anton Beardmore
Joan

lnteressant matinal esportiva la disputada diu-
menge passat a Fornalutx, amb èxit de partici-
pació, competivitat i organització.

Amb un poc de retard damunt l'horari pre-
vist els trenta-nou participants, distribuits dins les
quatre categories previstes, iniciaren una dura,
emocionant i espectacular cursa de ciclisme de
muntanya, a la que el donaren tot.

Des dels primers quilòmetres Pau Nogue-
ra, Anton Beardmore i Pep Alfaro aga-
faren el comandament de la cursa seguits de
prop pen Marc Fornés, Josep-A. Moriana

Caries Ros.

Al pas per meta, a la primera volta, Alfaro,
Noguera i Beardmore portaven vint-i-dos
segons d'avantatge damunt en
Marc Fornés, 42" damunt
en Mariano i 45" damunt
en Caries Ros, passant els
restants participants comple-
tament desperdigats.

Francesc Bernat opta
per la retirada al primer pas
per meto.

A partir d'aquest moment
es desencadena l'autèntica llui-
ta entre els homes amb pos-
sibilitats de podi imposant-se
clarament en Josep Alfaro
amb 21" d'avantatge damunt
l'australià afincat a Fornalutx

nt
el

C i el
tornera!.

Anton Beardmore, que
fou el més aplaudit del
dia.

CLASSIFICACIO:

Aquesta fou la classifica-
ció oficial donada pel quar-
tet arbitral:

1.- Josep Alfaro, 35'24".
2.- Anton Beardmore,

35'45".
3.- Pau Noguera, 36'31".
4.- Marc Fornés, 38'11".
5.- Caries Ros, 39'13".
6.- Pere Bestard, 39'30".
7.- Ginés Alfaro, 39'44".
8.- Josep-A. Moriana,

39'44".
9.- Joan Bisbal, 39'46".

10.- Damiá Ore!!, 40'37".

11.- Damià Bauza, 40'54".
12.- Francesc Amorós, 41'14".
13.- Rafe/ Ferragut, 42'13".
14.- Josep-A. Pomar, 42'18".
15.- Joan González, 42'19".
16.- Eugeni Quirós, 43'09".
17.- Josep-L. Vives, 43'15".
18.- Joan Rufián, 43'58".
19.- Benet Barceló, 44'00".
20.- Pere Pons, 44'49".
21.- Bartomeu Bisbal, 45'01".
22.- David Sandron, 45'13".
23.- Antoni Busquets, 45'44".
24.- Guillem Rullán, 46'06".
25.- Rafel Andreu, 46'07".
26.- Guillem Far, 48'11".
27.- Felip Morell, 48'14".
28.- Bartomeu Amengual, 49'34".
29.- Raimundo Garcia, 50'13".
30.- Maurici Revilla, 50'40".

ens berra errat d. Efectivament ens
a la Cursa defOlMialutx, al moment en
tuvo al pardal**, més jove, el

fornalutIcenc Francesc Martí Mayo!.

31.- Francesc Martí,
52'02".

32.- Domingo Rufián,
52'47".

33.- Pere-J. Fons, 54'07".
34.- Francesc Rodriguez,

57'27".
35.- Joan-M. Zapata,

1-00'46".
36.- Francesc-X. López,

1-04'09".
37.- Pere Suau, 1-04'13".
38.- Joan-R. Garcia,

1-04'46".

Retirat: Francesc Bernat
Sastre.

CURSA INFANTIL

Finalitzada la prova fou
donada la sortida als tres

Alfar* s'imposá
ent

infantils participants que dona-
ren dues voltes a un recorre-
gut dins el casc urbe:, sent
aquesta la classificació:

1.-Joan-C. Bota, 5'13".

2.- Antoni Pomar, 5'29".

3.- Juanio Muñoz, 6'32".

Seguidament, davant el
nombrós públic assistent, foren
lliurats els trofeus, premis,
medalles i diplomes. A des-
tacar que H hagué premis per
a tots els finalistes.



Can Toni Réia perd la seva imbatibilitat 

Fotos Deyá ja és
líder en solitari

T.C.

Comptar tots els partits per
triomfs és, també en el torneig
del C.P. Victòria, un privilegi
reservat a pocs. La sisena jor-
nada serví, a més de per seguir
comtemplant la noble lluita per
les places intermitges, per a
situar al capdavant de la clas-
sificació a un Fotos Deyá que
esdevé líder en solitari.

Amb tot, l'emoció per aques-
tes tres darreres jornades de
la fase regular está més que
assegurada, ja que encara res-
ten moltes coses a decidir.

En el primer partit de la jor-
nada Fotos Deyá es trabó
amb un Mambo Kings moti-
vat en defensa. Tot i que els
actuals líders no tingueren gai-
res problemes per imposar el
seu potencial, el seu joc només
convence en el segon període
on els del Mambo es mostra-
ren nuls en atac.

El divendres la Coordi-
nadora sorprengué al Me'n
Fot amb un partit molt seriós
que tingué en la segona part
els vint minuts claus que deci-
diren el desenllaç final del par-
tit. Fou en aquells moments quan
els de la Coordinadora es mos-
traren més encertats fent-se
amb el triomf.

El partit que enfrontó
Rock&Gol i Esport Jove es

convertí en un duel molt lluitat.
Els dos equips es dedicaren a
fer el seu joc, posant'hi la
il.lusió ¡les ganes d'aquells que
volen millorar la seva posició
a la taula. Al final, victòria pels
"rockers" que ja s'enfilen fins
al quart lloc.

El dissabte Transports
Fontanet i Coordinadora
Dragons jugaren un partit
forca brillant. Amb una primera
part molt igualada, l'encontre
guanyà emoció en els segons
vint minuts on els "transportis-
tes" imposaren el seu joc en
ràpides transicions i es feren
amb el partit còmodament.

En el darrer partit de la jor-
nada hi hagué sorpresa i emo-
ció fins al final. Un Autos
Lladó molt encertat en defen-
sa s'imposà, en la prórroga del
que fou un tens partit, a un Can
Toni Réia que es nota més
nerviós del compte.

Resultats:

Can Toni Réia 48 - Autos
Lladó 54
Mambo Kings 24 - Fotos
Deyá 83
Transports Fontanet 98 - C.
Dragons 66
Rock&Gol 61 - Esport Jove
52
Coordinadora 75 - Me'n Fot
53

Classificació:
Pi PG PP P PF PC

Fotos Deyá 6 6 0 12 558 235
T. Fontanet 6 5 1 11 458 246
Can Toni Réia 6 5 1 11 437 263
Rock&Gol 6 4 2 10 299 352
Autos Lladó 6 4 2 9 296 288
Me'n Fot 6 3 3 9 300 330
Coordinadora 6 2 4 8 277 479
CJC Dragons 6 1 5 7 374 476
Mambo Kings 6 0 6 6 251 372
Sport Jove 6 0 6 6 298 503

Classificacions per Categories

Cursa de Fornalutx
Federats:	 Grup B:
1.-Josep Alfaro.
2.- Marc Fornés.
3.- Ginés Alfaro.

Grup A •
1.- Anton Beard more.
2.- Pau Noguera.
3.- Carles Ros.
4.- Pere Bestard.
5.- Damià Orell.
6.- Rafel Ferragut.
7.- Eugeni Quirós.
8.- Josep-1. Vives.
9.- Benet Barceló.
10.- David Sandron.
11.- Antoni Busquets.
12.- Guillem Rullán.
13.- Guillem Far.
14.- Felip Morell.
15.- Francesc Martí.
16.- Domingo Rullán.
17.- Pere-J. Fons.
18.- Francesc Rodriguez.
19.- Joan-M. Zapata.
20.- Francesc-J. López.
21.- Pere Suau.

1.-Josep-A. Moriana.
2.- Joan Bisbal.
3.- Damià Bauza.
4.- Joan Rullán.
5.- Pere Pons.
6.- Raimundo Garcia.
7.- Joan-A. Garcia.

Grup C:
1.- Francesc Amorós.
2.- Josep-A. Pomar.
3.- Joan González.
4.- Bartomeu Bisbal.
5.- Rafel Andreu.
6.- Bartomeu Amengual.
7.- Maurici Revilla.

Infantas:
1.-Joan-Carles Bota.
2.- Antoni Pomar.
3.- Juanjo Muñoz.

PREMIS ESPECIALS:
Al mes jove: -Francesc

Martí Mayal.
Al de mes edat: -Mauri-

ci Revilla Bonnin.

Els fadrins
de Fornalutx
guanyaren
per penals

Bielet

Amb motius de les Fes-
tes Patronals de Fornalutx
el dimarts hora baixa es
celebre! a Sa Rutlana un par-
tit de futboletentre els fadrins
i els casats de la localitat.

El joc fou molt nivellat
arribant al descans amb
avantage pels fadrins per 3
a 1.

A la segona part els
casats espavilaren i afavo-
rits per un penal molt dis-
cutible empataren el partit
en el darrer minut.

El desempat es va fer
amb una tanda de penals,
a la que els fadrins n'encer-
taren dos, per tan sols un
els casats.

Tercera Divisió

Oscar Bonnin,
nou

fitxatge
Bielet

Dimarts passat als entre-
naments del C.F. Sóller notó-
rem la presencia d'un nou
jugador provinent de
l'Andorra. Es un jove de
20 anys, migcampista, que
tant pot jugar per l'esquerra
com per la dreta. Es molt téc-
nic i el seu nom és Oscar
Bonnin.

Ha fet la pre-temporada
amb el Sabadell, i el verem
amb un bon nivell.

Basquet

LLOGUERS Aquesta setmana tancam
divendres el capvespre i

dissabte el dematí

C/. Victoria, 48-A. TEl. 63.23.71
•A '041tividh 

LLIBRES
PAPERERIA

MUSICA
JOCS

LLIBRERIA
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PETITS ANUNCIS

UNIVERSITARI fa
classes de repàs de pri-
mer, segon i tercer de
BUP (matemàtiques, físi-
ca i química), prepa-
ració per cursos poste-
riors. Inf. Telf. 63 32 16
i 63 13 98.

BANUS antiguitats.
Restauració, compra i
venda de mobles i
d'objectes antics.

Carrer de la Rosa, 3.
Telf. 63 28 73 i
63 10 67.

COMPRAM
MOBLES i qualsevol
altra cosa rústica o anti-
ga. Pagam al comptat.
Antiguitats Antoni de sa
Coma (Jeroni Bisbal).
Correr del Vicari Pas-
tor, 8. Telf. 63 08 65 i
63 07 68.

GASOLI per a ca le-
facció a domicili. Telf.
63 14 62 i 63 03 87.

110 M2 DE SUPER
LUJO directamente
sobre el mar; no existe
otro apartamento mejor
en todo el Mediterrá-
neo.

Ven a verlo, Las Per-
las; camino del Faro. Inf.
63 28 51.

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

QUEREMOS ALQUI-
LAR PISO en Palma por
un año, zona Bonaire.
Urgente. Telf. 63 28
51.

SE NECESSITA dona
per fer la neteja. Pani-

ficadora FRAU. Telf. 63
0651.

VENC MOUNTAIN-
BIKE, marca Rabassa
Racing canvi Shimano
nova. Preu 25.000 pes-
setes. Inf. 633964.

ESTUDIANT NECES-
SITA compartir cotxe
per tornar de Palma a
les 21'00 hores. Telf.

633291. ( A partir de
les 15 hores).

TENEMOS APAR-
CAMIENTOS en venta
y alquiler en la calle del
Mar. Inf. 633553.
(Horas trabajo de lunes
a viernes).

SE NECESITA PANA-
DERO. Inf. 630042.



Interessant conferència de
J. Galmés i R. Buades

Succeas

Incendi a la Bugaderia La Vall S.A.

1
.......,,.

Les pèrdues se
xifren en un milió
de pessetes 

Un vaixell
italià
destrossa les
xarxes de
pescadors
sollerics

1
J.C.

El fet que les embar-
cacions estrangeres s'afi-
quin dins aigües prohi-
bides per a la pesca, ha
suposat des de sempre,
una molèstia molt
grossa pels pesca-
dors. En aquesta oca-
sió, segons informa Dia-
rio de Mallorca, un vai-
xell italià anomenat

1 fins a les 3'5 milles de
"Giannella" que arriba

la costa quan el seu límit
és de 12 milles, oca-
siona importants
destroces a les arts
dels pescadors amb base
al Port de Sóller.

1 treballaven per la zona
Uns pescadors que

s'adonaren de la presen-
cia de l'embarcació pes-
cant peixos-espases i ton-
yina, moment en el qual
s'enredaren amb les xer-
xes; l'actuació dels ita-
lians fou tallar i par-
tir, enlloc d'intentar arre-
glar els danys ocasio-
nats.

Al Port de Sóller s'ha
viscut el fet amb molta
indignació ja que no és
la primera vegada que
aixa succeeix. Els pes-
cadors del Port han xifrat
en més d'un milió de
pessetes les pèrdues
materials, sense contar
els problemes que tot
això els ocasiona ni els
dies que no podran tre-
bailar.

/111=11111111111L
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J.C.

Dijous de la setmana passa-
da tingué lloc un incendi a una
de les empreses de Sóller, con-
creta ment a la Bugaderia La
Vall S.A situada als baixos de
l'antiga fabrica de can Pelut.

Els fets esdevingueren de la
següent manera: a les 6 del matí,
l'encarregat de l'empresa va
anar, com cada dematí, a posar
en funcionament tata la
maquinaria. Al moment
d'obrir es va adonar que hi havia
molt de fum a l'interior de la nau
i de seguida dona avis a la Poli-
cia Local, posant-se ell mateix,

Estació Naval     1 

111~1~15

El PSOE creu
que es va
demanar
incorrectament
l'ús de la Base

G.M.  

El regidor del PSOE a
l'Ajuntament solleric.
Ramon Socias, compren
la negativa del Ministeri
de Defensa a col.laborar
amb l'Ajuntament solleric
perquè sembla que la peti-
ció realitzada pel Consis-
tori tenia clars defectes
de forma i ni tan sols se
l'han estudiada.

La paraula
"reversió"

Tot i no haver com-
provat encara el contingut
de la carta remesa arran
de l'acord pres a la sessió
plenaria del dia 14 de
gener passat, Socias sos-
pita que "l'Ajuntament
demana la reversió deis
terrenys i instal.lacions,
quan això no pot fer-ho".

De fet la resposta reme-
sa pel Director Gene-
ral d'Infraestructures
del Ministeri el passat
dia 12 de juliol deja tex-
tu o lmen t: "En relación con
la solicitud de reversión de
los terrenos de la Estación
Naval de Sóller a dicho
municipio, o bien su utili-
zación conjunta efectuada
con el escrito referencia-
do, comunico a VI. que
actualmente no es posible
acceder a lo solicitado por
ser esta Estación Naval de
Interés para la Armada".

L'ús de la paraula
reversió sembla indicar,
segons Socias, que també
va ser utilitzada en la
sollicitud. El PSOE ja va
advertir en el moment de
redactar la sol.licitud que
aquesta paraula era ¡uní-
dicament incorrecta
perquè sols els antics pro-
pietaris podien sollicitar
que se'ls revertissin els
terrenys o instal.lacions.

a tirar aigua i extintors damunt
un munt de roba que havia
pres, es veu durant la nit.

Al cap d'uns instants es per-
sonaren al Hoc la Policia i el
propietari de la Societat que,
plegats aturaren les flamarades.

El desastre no va ser res
davant el que haguera pogut
ser, si les flamarades hagues-
sin calat foc a l'estructura i
maquinaria.

Gabriel Darder, propie-
tari de La Vall S.A. vol agrair
públicament l'esforç realitzat per
la Policia Local envers l'ajuda
per apagar el foc.

J.C.

HISTORIAL DE JAUME
OLIVER SASTRE:

- 60 anys d'organitzador de
proves ciclistes, des de l'any 1933.
Durant aquest període ha organit-
zat més de 300 curses ciclistes,
incomptables marxes cicloturistes,
exhibicions, escoles de ciclisme, pro-
ves d'agilitat, conferencies...

9 anys de Vocal de la Federa-
ció Balear de Ciclisme.

Introductor del Cicloturisme a
Mallorca, recolzat posteriorment pel
manacorí, ex-Campió Mundial de
Mig Fons Darrera Moto, Miguel
Mas.

Organitzador de 4 curses ciclis-
tes femenines l'any 1973, época
en qué estaven prohibides per la
"Sección Femenina del Movimien-
to". La Federació Espanyola de
Ciclisme s'oposá rotundament a
la celebració d'aquestes curses, pel
qual no se'n poderen disputar més
fins bastants d'anys després.

4 anys de promoció i organit-
zació de boxa.

25 anys de President de la Socie-
tat Recreativa i Cultural "Defenso-

ra Sollerense".

Membre fundador l'any 1968,
i President des d'aquella data del
Club Ciclista "Defensora Salieren-
se"

Directiu del Club Futbol Sóller
durant un parell d'anys.

Organitzador durant 26 anys
de totes les festes de Sóller.

Director Esportiu de la Selecció
Balear de Ciclisme, aconseguint
l'any 1951, a Barcelona, el Cam-
pionatd'Espanya de Fons en Carre-
tera i de Mig Fons en Circuit, a les
"Terceres Exhibicions Nacionals de
la 0.A.R.", mitjançant el corredor
ciutadà Pere Sancho, de l'equip
"Aguilas" de la nostra Ciutat.

Billarista, futbolista, ciclista,
cicloturista i arbitre de ciclisme.

TITOLS i DISTINCIONS:

Any 1974: Placa de la Fede-
ració Balear de Ciclisme per "la
Promoció del Ciclisme".

Any 1976: Títol de Millor Pro-
motor Regional concedit per la Fede-
ració Balear de Ciclisme.

Any 1976: Medalla de la Dele-
gació Balear d'Esports per la "Dedi-

cación y Entrega al Deporte".

Any 1978: Placa de Amigos
del Ciclismo per l'"Organització de
proves ciclistes modéliques".

Any 1983: Dinar homenatge
organitzat per la Federació Bale-
ar de Ciclisme, al qual es va adhe-
rirla Federació Espanyola de  Ciclis-
me, els Clubs Ciclistes Illencs i alguns
peninsulars, els col • lectius de corre-
dors illencs aficionats i veterans,
l'Ajuntament de Sóller i nombroses
entitats i aficionats locals.

Any 1988: Placa de la Socie-
ta Ciclista Photospeed (Italia) per
la seva col•laboració.

Any 1988: Placa dels Ciclotu-
ri stes Eivissencs per la seva col• labo-
roció.

Any 1988: Homenatge de la
Penya Ciclista Guillem Ramis per
la seva col•laboració i dedicació
al Ciclisme Mallorquí.

Any 1991: Placa de l'Ajunta-
ment de Sóller per la gran labor
desenvolupada com a promotor de
la "Ruta Turística Ciutat de Sóller".

Any 1991: Placa de la Fede-
ració Territorial Balear de Ciclisme
en el XXV Aniversari de la Ruta Turís-
tica Ciutat de Sóller.




