
Futbol Tercera
Divisió:

un penal priva
de puntuar al

C.F. Sóller

S'allargarà
l'andana de
l'Estació del
Ferrocarril

Molts
escursionistes es
perderen el cap

de setmana
passat

Dilluns es
celebrará el
tradicional

Dia del Turista
Port

M'amen les
relacions entre
els components

dél pode

Entregat el llibre de condoléncies a la familia
del Fil 11.1ustre Guillem Colom Casasnovas

G.M.

Els familiars més directes del
recentment desaparegut Gui-
Ilem Colom Casasnovas, cien-
tífic de reconeguda fama inter-
nacional, reberen de mans de
la batlessa de Sóller Isabel
Alcover, el llibre de con-
doléncies que durant una set-
mana va estar exposat a l'atri
de la casa Consistorial perquè

Un gran buen& crema les
muntanyes de Cala Tuent

J.C.

Un incendi forestal de considerables
proporcions es va iniciar el passat
dimarts a Cala Tuent; el trist succeït s'ini -

cid damunt les dues del capvespre,
agafó molta forca degut el fort vent que
hi havia.

A la zona s'hi personaren efectius
del Sefobasa, bombers de Serpreisal,
Guàrdia Civil, tres avions del tipus Dro-
mader i Canadair (dos de Palma i un
des placat des d'Eivissa), un helicòpter
del SAR, Policia Local d'Escorca i Pro-

tecció Civil. Malgrat tot el dispositiu movi-
litzat per l'ocasió, el vent i les dificul-
tats per repostar l'aigua frenaren l'acció
del personal.

El foc va arribar a tenir dos focus
d'entre un kilómetre i mig i dos kilóme-
tres que avançaven per un costat, mun-
tanya amunt cap el Puig Major i per
l'altre, per avall cap a les vivendes i
la platja de Tuent; aquest darrer front
va descendir ràpidament cap a la zona
de la platja. Es va tallar el trànsit a la
carretera que condueix a la Calobra  i
després en el sentit cap a Palma.

Cap a les sis de l'horabaixa les fla-
mes ja havien cremat gairabé tota la
finca coneguda com Cala Tuent;
mentre hi va haver Ilum diurna, les bri-
gades terrestres i els avions intentaren
controlar el foc, però malgrat fer tots els
possibles, el foc no va poder ser con-
trolat; havent d'abandonar el lloc en espe-
ra de reanudar les tasques d'extinció el
dimecres.

Finalment, l'horabaixa del dimecres,
semblava que el foc estava del tot extin-
git, malgrat no es descartava que el vent
pogués tornar avivar-loa qualque indret.
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Futbol Cinc en
Pista:

l'estació de
Palma arrasa!

els ciutadans podessin expres-
sar en ell, els sentiments per la
mort del Fill 1Ilustre de la loca-
litat.

La filla de Guillem Colom,
Catalina Maria, el gendreJosep
Pizá i la seva neta Catalina
Maria reberen amb gran satis-
facció el llibre que conté més
de 500 adhesions al condol i
desitjaren agrair al Consistori,
en nom de tata la població, les

nombroses mostres
d'adhesió rebudes durant
les darreres setmanes.

Per agrair tot això, cada un
dels membres de la corpora-
ció municipal va rebre dues de
les obres escrites i il.lustrades
pel micropalentóleg amb una
breu dedicatòria dels familiars
de l'autor desaparescut.

Amb l'entrevista amb la
batlessa, els familiars de Gui-

Ilem Colom mostraren el seu
desi v Que el Ilegat heretat
per a institucio municipal
Museu Balear de Ciéncies Natu-
rals, que ¡a está essent traslla-
dat al seu nou emplaçament,
sigui acollit amb interés, utilit-
zat amb total llibertat per estu-
diosos d'aquesta ciència i
ampliat, amb les naves contri-
bucions perquè no quedi obso-
let.



Veu del lector

Aquest és el resultat de donar dita mescla a l'arbre.

Enemic de l'arbre

W1U
7111[KDH 12 633456

President - Semáfor -
Farola - Il.luminació -
Fuita d'aigua

Un lector afeccionat al futbol ens telefona per enviar
un missatge al president del Sóller: Quan va acceptar la
presidència digué que promocionaria el futbol base i la
cantera local. Ben al contrari, lo primer que ha fet ha estat
enviar dos o tres jugadors al Port de Sóller i n'ha fixat dos
o tres de fora. Això és cuidar la cantera? Malament
comencam, president!

Un altre lector avisa dels problemes que ocasiona el
semàfor de Placa, tot i que no funcionen. Resulta -segons
el nostre comunicant- que els estrangers no saben que está
foro de servei, sinó que es pensen que está romput i s'atu-
ren a la retxa groga esperant que qualcú Ii doni el sus!

Un habitual de les tertúlies nocturnes de Placa ens canta,
divertit, que la farola situada a la façana de l'antic edi-
fici de La Caixa no para d'apagar-se i encendre's tota la
nit. Pareix que fa l'ullet als que prenen la fresca. Així
mateix, l'Ajuntament ho podria solucionar perquè no és
tan difícil localitzar un mal contacte...

Una persona que viu devers la carretera de desviació
ens telefona per comentar que no és estrany que es pro-
dueixin accidents al creuer amb la carretera de Deià, per-
qué és l'únic creuer de les carreteres de Mallorca que
estan sense il.luminar. Es ben cert que el Govern Balear
té Sóller i els sollerics totalment abandonats. Saps si enlloc
de Sóller fos Fornalutx...

Més problemes de faroles: "El correr de Sant Guillem
este; a les fosques" Es una cridada d'una dona que viu a
Biniaraix i es veu obligada a passar sovint per aquell
correr de nit. Diu aquesta dona que aquell correr és ben
perillós perquè este] empedrat, i bé es mereix una farola
o dues.

Un veïnat del correr de Sant Bartomeu es posa en con-
tacte amb nosaltres per denunciar que hi ha una "boca
de riego" que vessa a les totes i escampa aigua per tot
el redol. Ben sovint se crea un bassiot ple de fang que //e-
nega ferm. Es demana la intervenció urgent de la Briga-
da municipal d'Obres. S.O.S.
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Després d'haver passat
vàries setmanes intentant matar-
me, avui, al trobar-me molt débil,
voldria demanar-te quin dany
t'he fetjo, perdonar-meo beure
el que em donares. La natura
necessita aigua i avui més que
mai, no una mescla d'oli i
salfumant. El carrer de For-
tuny és molt bonic amb els seus
arbres que donen acolliment
a molts de cotxes, al teu també,
amb les seves branques.

El passat divendres dia 1 0,
comenceirem les obres de refor-
ma al que ha de ser el local de
"Deixalles", ubicat a la costa
d'en Llorens, n. 1 (antiga
fóbrica de can Puig).

Com ja és sabut Deixalles
Sóller, accedí al programa del
projecte LEADER amb una sub-
venció del 40%, l'altre 60% l'ha
d'afrontar la pròpia associació.

Si tu no estimes la natura,
deixa'ns tranquils ja que hi han
molts de veïnats que disfru-
ten de la nostra ombra i
quan les nostres fulles cauen,
és que ja hem donat la nostra
hermosura i benestar a molts
d'amics de la natura.

Quan des de la teva fines-
tra del menjador em miraves
i pensaves tallar els fils que
m'ajudaren a créixer recte i que
el vent no em fes mal, hauríes

Necessitam gent que esti-
gui disposada a donar-nos un
cop de mer per reduir el cost
de l'adequació del futur
local, nosaltres hi som cada
dissabte de les 9a les 1 3 hores,
si hi voleu venir, hi estau con-
vidats.

Per recollir qualsevol tipus
d'idees o altres suggeriments
que ensvolgueu fer arribar, hem

d'haver-me oblidat i deixar
que altres persones es cui-
dassin de donar-nos
aigua fresca i bona terra
i fer-nos tot el bé que sabien.
Deixa les idees lliures als que

encara tenen un món per davant
perqué puguin, el dia de demei,
estimar el que és la vida que
Déu ens donó i que es diu natu-
ra.

El sofert arbre

habilitat un contestador automer
tic on podreu deixar els vos-
tres missatges, el número és
633123, hi podeu telefonar
cada dia a partir de les 19
hores.

Esperam la vostra col.labo-
ració i vos donam les gràcies
anticipades.

Deixalles Sóller

Deixalles comerla les obres            

Ca Nostra  Guardería Infantil Sóller
"Es Petits" (Santa Teresa)

Telf. 63 30 85

Una vez más desde hace 15 años la guardería infantil de Sóller ha
vuelto a llevar a los niños de excursión a MARINELAND, quienes han

disfrutado mucho viendo los espectáculos y participando en las
atracciones. Las cuidadoras "D'es Petits" dan las gracias a las madres

que depositaron su confianza en ellas.

Hasta el próximo año!

Gracias
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Els infants
d'Es Fossaret

no poden
comen car el curs

Tal com anuncieivem la passada setmana, els
infants de l'escola d'Es Fossaret no podran
començar les classes per culpa de les obres que
el Ministeri d'Educació i Ciència está realitzant
a la seva escola. Un canvi als espais de l'esco-
la, aules, corredors, etc... han fet que es pro-
duís un important retràs a l'hora de començar el
curs escolar.

Aquests tipus de tardances són ja fruita habi-
tual dels cursos escolars. Això es deu, única-
ment, auno mala organització per part del Minis-
teri d'Educació que, tot sabent que s'han de fer
obres, les comencen tard o, com en aquest cas,
amb retràs i amb poc personal.

Sembla que alió que manco importa és el curs
i l'educació dels nostres fills. Amb aquesta mane-
ra d'actuar, podríem pensar que sols importa
omplir l'expedient; que s'ha de fer escola sigui
de la forma que sigui, i ja veurem que passa...

Aquestes situacions no es produeixen a l'esco-
la privada i, si ocorregués així, molts dels que
comanden ja sabrien quin és el sou a l'atur: no
haurien durat al front del seu càrrec ni vint-i-qua-
tre hores. Però a la nostra terra, a la nostra admi-
nistració, tot val; i com pitjor vagi, sembla que
va millor.

D'altra banda, no volem deixar de manifes-
tar el nostre rebuig a les obres que el MEC está
duent a terme a l'escola d'Es Fossaret. L'accés
central que donava carácter a l'edifici ha estat
substitu .it per una paret frontal i un corredor cap
a l'esquerra. Es a dir que, en entrar, en comp-
tes de veure el fons de l'escola, ara es veu una
paret. No es pot triar: ells comanden.

Tal volta a l'hora de publicar aquesta edito-
rial ja s'haurà trobat una solució que permeti
començar el curs, segurament grácies a la
col.laboració de l'església, que proporcionará
unes sales que tenen en propietat. Una solució
de compromís que arriba tard i que no solucio-
na el problema de fons: les  deficiències en la
gestió de l'escola pública.
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La Nostra Veu

Ens seguim manifestant a
favor d'una reforma urgent

La passada setmana en un
dels dos editorials de la VEU DE
SOLLER, s'acusava als grups eco-
logistes de Mallorca de no jugar
net i de fer maniobres???, tot
perquè creim que el projecte de
la nova carretera entre Dejó-
Sóller segueix essent desa-
fortunat i ens seguim mani-
festant a favor d'una reforma
urgent de la via actual.

Li volem assegurar que
l'Assemblea Verda de Sóller i
Deià ni cap dels altres grups:
els Verds, GOB, Amics de la Tra-
muntana, Associació de Veïnats
de Lucalcari, Amics de la Terra,
no tenim cap interés fosc ni brut,
ni fem maniobres. Al contrari,
el que ens mou des de fa un bon
grapat d'anys (en aquest tema
i en altres) és el respecte mutu,
aconseguir un desenvolupament
harmónic amb el medi i la il.lusió
de deixar un món millor a les
properes generacions. Manio-
bres més evidents són les d'ama-
gar-se sota l'etiqueta de setma-
nari independent per poder
defensar postures partidistes.

Som els primers en reconèi-
xer que el nou projecte de la
Conselleria és menys impac-
tant que l'inicial, podríem dir,
més ecològic que la proposta
liderada al seu dia pel
PSM/PSOE. Encertadament el
PSOE local, ara, també es decan-
ta per una reforma en profun-
ditat que fu .gi de bastir nous
traçats. I evidentment com reco-
neixeu, el canvi de la Canse-
llena és deguda a la tasca de
grups i persones que cari-
caturitzau tan alegrement i no
als partits que han guardat un
profitós silenci.

No trobam ètic fer una des-
qualificació global i baratera a
les persones que es van adhe-
rir a la nostra demanda de

reforma dient "és ben evident
que moltes d'elles no han pas-
sat mai per aquella carretera ni
saben on es troba" sabent al
fons del cor que no és cert; com
tampoc és de rebut aprofitar el
fet per fer judicis sobre una per-
sona en concret.

Us proposam els següents
temes de reflexió:

Mancances LEGALS, incom-
pliment de la Llei de Carreteres
i de la Llei d'expropiació forço-
sa, el projecte que no ha pas-
sat a exposició pública, inde-
fensió dels nous veïnats ara
afectats.

Mancaments TECNICS,
segueix essent excessivament
rápida i poc segura per una zona
de muntanya, combina mala-
ment trams ràpids rectes d'un
kilómetre amb revolts de 180
graus amb 18 metres de radi,
igualment les pendents són massa
variables del 2'36% es passa
al 9'22%, dels 129 accessos a

les finques i sortides, són poquís-
simes les que no es poden qua-
lificar de perilloses, en fi, la matei-
xa existència de la Comissió de
seguiment demostra el poc con-
trastat del projecte.

Mancaments ECONOMICS,
l'empresa "Bayopsa" té adju-
dicada la construcció de la
nova carretera, en tres anys, per
tan sols 341 milions. Recor-
dem: són 8857 metres de nou
traçat per 7 metres d'amplària
més cunetes, un pis suficientment
compacte i reforçat per perme-
tre la circulació de vehicles de
22 tones, total de marges a cons-
truir 17.714 metres lineals, a
bastants d'indrets han de salvar
més de 16 metres d'altura, cons-
truint ponts, omplir comellars,
una rotonda, un nou braç des
de son Puça, un edifici d'apar-
caments de vehicles a l'entrada
de Dejó, un comí peatonal de
Deià a Llucalcari. Fa por pen-
sar en la qualitat de la feina i
dels materials a emprar. Recor-
dareu que a la Conselleria ja

han caigut dos ponts.

També ens acusau de
no reflectir "el sentit
popular dels propis
de la zona", la majo-
ria d'usuaris demana una
carretera digne i segura
i no excessivament rápi-
da, com a botó de mos-
tra, aquesta fou la pos-
tura majoritària a les "Ves-
prades Socialistes" del 13
d'agost d'enguany.

Si aquesta controvèr-
sia serveix per donar una
mica de Ilum a l'escas-
sa informació que
dóna l'administra-
ció, ja haurà valgut la
pena. Una aferrada.

Assemblea Verda

eataae,
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, n2 74	 Tel. 63 28 74  

ESCOJA DE MITSICA DE CAN DULCE
Curs 93-94

DIES DE MATRICULA: 23 i 24 de Setembre
de 18 a 20 h.

INICI DEL CURS: DIA 4 D'OCTUBRE

L'admisió es fara per ordre d'inscripció
Places limitades    



La postura del PSM-Nacionalistes
de Mallorca respecte a la reforma
de la carretera de Deià
proposada per la Conselleria

Després de les manifestacions
fetes als mitjans de comunicació
per diversos grups polítics i orga-
nitzacions de defensa del medi
ambient i consultat i analitzat el
projecte redactat per la Conse-
Ileria d'Obres Públiques de refor-
ma de la carretera de Deià, ha
arribatel moment que el PSM mani-
festi la seva postura respecte
aquest controvertit tema.

ARREGLAR LA CARRETERA
ÉS PRIORITARI

Primerament volem indicar
que els esforços fets amb la pre-
sentació de les nostres propostes
alternatives a ixí com les mesures
de presió d'altres grups han
donat el seu fruit. La nostra
idea ha estat sempre i ho seguirá
essent la de que aqueixa carre-
tera s'ha d'arreglar ja, però sem-
pre conservant les característiques
típiques de les carreteres de mun-
tanya i fent mínims els moviments
de terres per tal d'efectuar el mínim
impacte ambiental i paisatgístic.
Pensem que del paisatge viu la
nostra comarca.

LA NOSTRA PRIMERA
PROPOSTA

Quan estàvem formant part
en l'equip de govern, durant el
primer any d'aquesta legislatu-
ra, essent IDatle Joan Arbona, la
conselleria envió a l'Ajuntament
el projecte antiL de l'any 1987

el qual havia estat rebutjat, en el
seu moment, pels dos ajuntaments
de Sóller i de Deió. Però el que
fou més greu no fou el fet d'enviar
el mateix projecte, sense modifi-
car, malgrat el rebuig de qué havia
estat objecte per part dels dos
ajuntaments, sinó que se'ns va
fer arribar des de la conselleria
l'amenaça que si no
acceptàvem aquest projec-
te no s'arreglaria res de la
carretera. Com que la nostra volun-
tat política era que s'arreglas sense
utilitzar reformes tan espectacu-
lars i tan impactants com les que
proposava el projecte, intentàrem
amb l'ajutde l'ajuntamentde Deia,
arribar a un consens amb la con-
selleria per tal de modificar el
projecte amb una proposta de
traçat alternatiu el menys impac-
tant possible, aprofitant al  màxim
el traçat antic i respectant els cri-
teris de seguretat que la conse-
Hería fixava en aquell moment en
un radi màxim de corba de 40
m. Fins aquí arribe, la nostra ges-
fió.

LA REFORMA HA DE
MANTENIR-LA COM UNA
CARRETERA DE
MUNTANYA

Ara, el nou projecte utilitza
en gran mesura el traçat antic i
això implica conservar les cor-
bes que són típiques de les carre-
teres de muntanya, cosa que a
nosaltres, abans, no es perme-

tien fer. Es pot deduir que afor-
tunadament el canvi ha estat diri-
git en el sentit que nosaltres pro-
pugnóvem. Criteri compartitamb
el que ha defensat sempre l'ajun-
tament de Dele'.

TRES OBJECCIONS AL
NOU PROJECTE

Per altra part, encara que la
nava filosofia del projecte és
correcta pera nosaltres, una  sèrie

d'objeccions s'han de presentar:
primera, la utilització de multitud
d'escalons marjats (fins a 7 en
alguns trams) que representen
grans parets de dubtosa estéti-
ca; segona, la construcció de ponts
salvant uns grans desnivells que
segur encareixen terriblement el
pressupost de manera inne-
cessària (des del moment que exis-
teixen corbes de radi inferior a
20 m. ben bé es poden mante-
nir i ampliar els ponts existents
actualment sense vulnerareis cri-
teris de curvatura esmentats) ¡ter-
cera, la preocupant baixa feta
per l'empresa guanyadora de la
subhasta, Bayopsa, que fa pen-
sar en una realització defectuo-
sa dels acabats (marges o ponts)
o bé, de manera més desitjable,
en un eixamplament de la carre-
tera que la faci simplement tran-
sitable.

PSM-NACIONALISTES
DE MALLORCA.

AGRUPACIO DE SOLLER

Veu del PSM

PANADERIA y PASTELERIA

FRAU
Lluna, 7— Teléfono 630132

Sont.lcrume, 7— Teléfono 63 1286
FABRICA: Neto, 48-Can Tobolet - Tel. 630651

- -	 /v ,/,:./: /r/./íf

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

PIZZAS PARA LLEVAR

r(-

Yestaurante

Dimecres tancat
TEL. 63 11 11

TALLER PAU I MARCE, C.B.
Carrer de sa Mar, 128 Tel. 63 34 50 07100 —SOLLER-OPEL
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Antologia 

Capritx d'embarassada
"Bono, Miquelet. He Ilegit al diari que aquesta setmana la

Policia Local torna a les Cases de la Vila".
"Sí, tia. Una manera com una altra de tudar el temps i els

doblers".
"Uep! Pareix que aquesta decisió no t'ha agradat gaire..."

"Ni me fa ni me fot! Però hi ha coses més necessóries en
aquesta ciutat que traginar la Policia amunt i aval!..."

"En tot cas, sembla que la decisió no procedeix de la prò-
pia Policia..."

"Es clar que no, tia! Aquestes coses depenen dels polítics i
no dels tècnics municipals".

"Idó el responsable, qui és? En Bartomeu Colom?"

"Teòricament En Bartomeu és el responsable del servei poli-
cial, però en realitat el qui comanda és En Miguel Nadal".

"No ho entenc. Vols dir que un figura i l'altre dóna les ordres?"

Es clar que sí, tia! Fa temps que En Bartomeu Colom va
renunciar a dirigir el personal de l'A juntament. Això no ha estat
més que una capritxada d'En Miguel Nadal!"

"Calla! Ara que ho dius, ho havia sentit a dir a Na Mar-
garida..."

"Qué és lo que li havies sentit a dir?"
"Que En Miguel Nadal repeteix des de fa temps que no par-

tirá de l'Ajuntament sense haver tornat pujar la Policia a les
Cases de la Vila".

"Exacte! Lo que jo dic, tia: una capritx d'embarassada!"

"Estam ben arreglats amb aquests governants que tenim,
Miquelet..."

"Governants? Això no és més que un infant que s'entretén
jugant a mudances... I lo més mal és que la batlessa ho con-
sent! "

Elisenda de Brusca

Veu de poesia 

Ja s'ha esfullada la rosa
Josep Muntaner Cerda 

	
sense pressa de partir.

Gentil xiprer s'enlairava
	

Quan ve el tord fuig
fendint el més pur safir... 	 l'oronella...
L'oroneta que passava
	

La vida corr just centella
un lleu crit feia sentir.	 per un cel tot nuvolat.

Mig despert jo somniava,	 Ja s'ha esfullada la rosa,
oh, bells records d'un ahir!

	
que a l'abril estava closa,

que dins mon coret niaven	 sens angoixa d'un passat...



l'oposició creu que la Comissió Insular d'Urbanisme podria trabar
irregularitats a l'expedient i paralitzar-se els tramas que porten a

la construcció del vial a la Platja d'en Repic.

Dins els trámits necessaris per a la construcció del
vial a la segona línia de la Platja d'en Repic, la
setmana anterior el consistori va aprovar inicialment
una modificació del PGOU que permet fer-la ja que en
l'actualitat la qualificació dels terrenys de la zona no
ho possibilita. Mancará encara un termini d'exposició
pública, des discussió de les possibles al.legacions i
d'aprovació definitiva per part de la Comissió Insular
d'Urbanisme abans que l'obra es pugui executar.

Tornen a casa cinc
joves desapareguts al
torrent de na Mora

G.M. 	El problema

Cinc ¡oyes excursionistes
de Palma i el Pont d'Inca posa-
ren en guàrdia la nit del diu-
menge- dilluns a tots els efec-
tius de Protecció Civil perquè
no retornaren a les seves res-
pectives cases a l'hora con-
vinguda d'una excursió que
havien de fer pel Torrent
de na Mora a Fornalutx.

Es tracto de Nelio Vila Oli-
ver, de 23 anys; Samuel
Ramis Santandreu, de 18;
Sandra Delgado Oliver i
Daniel Ramis Santandreu, de
17; i David Delgado Oliver,
de 16, que el passat diumenge
intentaren realitzar la difícil
baixada pel Torrent de na
Mora.

Quan arribaren a la
desembocadura del torrent a
la mar, els excursionistes
havien de nedar un bocí i retor-
nar a terra per arribar a s'Ille-
ta pel pas de na Cordellina.
Peró, quan es trobaren en
aquesta fase, la mar estro-
bayo en molt mal estat
i començava a ser fosc, per
tant, tampoc podien tornar
enrera.

Ja per la nit, els familiars
denunciaren la desaparició i
varen ser cercats fins la mati-
nada; foren localitzats el
dilluns quan tornaven pel
torrent, estaven en perfec-
te estat; això sí, cansats i
havien passat fred.

SuccelYs

Protecció Civil rescata dos
excursionistes perduts al
Torrent de Mortitx

Redacció

Els serveis de Protecció
Civil del Govern Balear res-
cataren el passat diumenge
dos excursionistes que
s'havien perdut en el torrent
de Mortitx, dins del terme
municipal d'Escorca, segons
publicava El Día del Mundo.

Es tracta de Diego Muñoz
Verger i José Antonio Jimé-
nez Infante, els quals varen
decidir seguir el curs del
torrent, mentres altres dos
companys, Rafael Ferrer Coll
i Antonio CortésJiménez, tor-
naven enrera per demanar
ajuda.

Segons fonts de Protecció
Civil, els excursionistes foren
sorpresos per la nit, pel
qual decidiren dividir-se per
parelles per tranquilitzar així
als familiars al no poder com-

plir l'itinerari previst.
Pel rescat foren necessa-

ris operatius del Centre Regio-
nal de Coordinació de Sal-
vament de la Marina Mercant.
L'embarcació "Cavall Ber-
nat" amb base al Port de
Pollença, es dirigí a la
desembocadura del
torrent, per si era necessa-
ri recollir els que decidiren
seguir endavant.

Afortunadament, Protec-
ció Civil els localitzà al Bec
de s'Oca. El primer avis de
la "desaparació" de Muñoz
iJiménez es va rebre a la cen-
tral de comunicacions del
Cos de Voluntaris de Protec-
ció Civil a les 13'10 hores,
pero, el rescat es va pro-
Hangar fins les 19'30
hores, poc abans de caure
la nit; els quatre excursionis-
tes es trobaven en perfecte
estat de salud.

Succe»
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Infraestructura

Es modifica el PGOU per permetre la seva ubicació

Aprovada la construcció del segon vial de la Platja d'en Repic

G.M.

L'oposició es va negar a
donar suport a la proposta de
l'equip de govern referent a la
modificació puntual del PGOU
per poder executar l'obra con-

sistent en un vial a la segona
línia de la Platja d'en Repic per-
qué considerava que la forma
utilitzada podia contenir irre-
gularitats. Tot i a ixò la proposta
va anar endavant amb el vot a
favor d'UM, PP, Independents

i CDS i l'abstenció del PSM i el
PSOE.

Satisfacció municipal

La batlessa Isabel Alcover va
mostrar la seva satisfacció per
l'aprovació d'aquesta modifi-
cació que dóna llum verda a la
construcció d'una via que és
imprescindible per peatonitzar
la primera línia i poder acce-
dir als plans de embelliment
de la zona turística i recrei-
xement de la platja.

Segons l'oposició, que es
mostró favorable a aquesta
operació però discrepant amb
la forma amb la qual es realit-
za, existeixen possibilitats que
la Comissió Insular d'Urbanis-
me no accepti la modificació
perquè pot contenir irregulari-
tats.

Manca informe
d'impacte ambiental

El PSM afirmó que manca
l'Informe d'Impacte
Ambiental i sostengué que era
millor revisar prest el PGOU
que no anar modificant l'antic.

Per part del PSOE es criticó
que no hi ha hagut el
promès consens en l'execu-
ció d'aquesta modificació ja que
no se'ls ha demanat perer i que
la modificació significa aprovar
una nava urbanització i no
una infraestructura.

"No es produiran
problemes"

El regidor d'Urbanisme
Andreu Oliver va respondre a

totes les acusacions tot afir-
mant que l'Ajuntament ¡a comp-
ta amb prou propietaris que han
signat un conveni i que en els
tràmits que encara s'han de rea-
litzar no hi ha motius que facin
pensar que hi haurà problemes.

Cal mencionar que després
d'una de les exposicions del regi-

dar socialista Joaquim Alco-
ver en la qual explicava els pro-
blemes legals que plantejava
l'aprovació que es tractava,
aquest es sentí insultat per les
respostes del regidor Andreu Oli-
ver i de la batlessa Isabel Alco-
ver en les quals se l'acusava
d'interferir en tot el que es fa.

Es convoca a tots els socis
de la ADV (Olivar)

a JUNTA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

- Lloc: locals de la Cooperativa Agrícola "Sant Bartomeu"
- Dia: 28 de setembre de 1993
- Hora: 1830 h. en primera convocatòria,

19 h. en segona convocatòria

Ordre del Dia (Punt únic)

Subvenció per a l'adquisició de  maquinària individual
Precs i suggeriments

Joan Vives Colom, President



El Ferrocarril estudia
prolongar el moll de
l'estació de Sóller

L'andana de l'estació es prolongara uns quinze metres en
direcció a les cotxeries del tramvia.

p.p.

La companyia del Ferro-

carril de Sóller ha enco-
manat la redacció d'un estu-
di per allargar el moll
d'espera de l'estació de
Sóller. Segons el director
Rafael Sierra, actual-
ment els combois solen estar
constituïts per cinc vagons,
el darrer dels quals queda
fora dels molls, que han que-
dat curts, i els viatgers es
veuen obligats a salvar un
escaló de més de seixanta
centímetres.

El projecte está previst

que s'executi aquest hivern
i consistirá en prolongar
l'andana uns quinze metres,
fins arribar a l'altura de la
carretera que puja als tallers.

Segons el propi director,
que recentment ha assumit
plenament les funcions de
director en substitució del
conseller-delegat Miguel
Colom, aquestes obres
permetran solucionar també
les dificultats d'accés al tren
de les bicicletes, vehicles de
minusválids, etc., en obrir
una nova via d'accés a
l'andana que estarà a peu
pla amb la carretera.

Firmat un conveni
per a la prevenció
d'incendis

J.C.

Fa uns quants dies es
firma un conveni entre
el conseller d'Agricultura
i Pesca, Pere J.Morey i
el president de SA NOS-
TRA, Joan Forcades, per
potenciar la rege-
neració i la preven-
ció d'incendis a les
Balears.

Aquest conveni pre-
veu una ajuda de tres
tipus:

donació de set
milions de pessetes
a la Conselleria per la
compra d'un vehicle tot-
terreny equipat amb un
sistema de comunica-
cions; l 'apertura d'un

fons d'un milió de
pessetes per col.laborar
i finançar noves torres
de vigilancia; i en darrer
lloc, una línia de crè-
dit per a subven-
cions a propietaris
que facin treballs de
neteja a les seves fin-
ques.

El conseller agraí en
tot moment la iniciativa
de Sa Nostra, ja que
com ell mateix digué:

"sols a mb la col . labo-
roció d'entitats com
aquesta es podrá frenar
als que atempten con-
tra el medi ambient i
combatre la plaga
d'incendis".

Museu de Ciències 

El llegat de Guillem Colom ja
es transporta al Museu

G.M.

Aquesta setmana ja s'han
iniciat els lents treballs de tras-
Ilat de tot el llegat del cien-
tífic Guillem Colom i Casas-
novas al seu emplaçament
definitiu, el Museu Balear de
Ciències Naturals, tal i com
havia manifestat en vida.

Fou el dia 6 de desembre
de l'any 1986 quan, davant
el Consistori en ple, Guillem
Colom signà l'Acta de
Donació a la institució muni-
cipal Museu Balear de Cièn-
cies Naturals.

Guillem Colom
demanà el trasllat

Setmanes abans de la
seva mort el científic havia
instat la directiva del
Museu perquè s'iniciás
el trasllat de tot el seu Ile-
gat. Els treballs no s'havien
iniciat perquè s'estava ins-
tal.lant l'exposició de pale-
ontologia de Joan Bauza i
s'han retrassat unes setma-
nes en les quals Guillem
Colom ha desaparegut.

E 111e9at está composat per
una biblioteca d'uns
12.000 títols de Micropale-

ontologia, Història Natural,
Geologia i Biogeografia
majoritáriament.

També hi ha les 20.000
preparacions microscò-
piques de les quals una part
són de roca en lámina fina i
l'altra de foraminífers tan
actuals com fòssils.

Completan el Ilegal de
Guillem Colom una petita
col.lecció de macrofóssils
que ja está en possessió del
Museu i el producte de 60
anys d'intercanvi episto-
lar amb científics de tot el
món.

Poques
pistes en la
recerca de
Cyrus Jones

G.M.

Acompanyats del Cònsol deis Estats
Units a la nostra Comunitat Autóno-
ma Tummy Bestard, el pare i la
germana del desaparegut Cyrus
iones QuinnJr. s'entrevistaren dies pas-
sats amb la batlessa Isabel Alcover
per tal de manifestar-li el seu
ment pels esforços realitzats en els
darrers dies per localitzar el seu fami-
liar.

Els familiars del ciutadà nord-ame-
rica desaparegut tenen ¡a poques
esperances de trobar-lo amb vida, ja
que totes les pistes semblen indicar
que el passat 11 de ¡uny partí d'excur-
sió i encara no n'ha tornat.

Al llarg de l'entrevista amb la
batlessa se'ls oferí la possibilitat de
participar a una de les sortides de
recerca que duu a terme periódica-
ment Protecció Civil tot intentant la
localització de Cyrus iones.

Agricultura
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Suavitzada la crisi
municipal

Redacció

Tal i com informàvem a la portada de l'anterior edició,
l'equip de govern municipal es troba en una important crisi
per enfrontaments que aquesta setmana s'han suavitzat
per diverses raons.

La primera és que els rumors de ruptura entre el PP i
UM a nivell autonòmic sembla que no es compliran, segons
declaracions de la presidenta d'UM Maria Antònia Munar.
El pacte, doncs, s'haurà de conservar, tot i les dis-
crepáncies, fins al final de la legislatura, molt possible-
ment.

La segona és que, arran de la publicació de la noticia
de l'existència de la crisi a diferents mitjans de premsa,
s'ha obligat a l'equip de govern a replantejar-se les seves
actituds i s'han llimat les diferències existents entre els
grups polítics.

Associació Tercera Edat

Un nou curs per davant
Joan Seguí Oliver

Passats els dies més calo-
rosos de l'estiu, s'han reanu-
dat les activitats de l'Associa-
ció com són els jocs i les ter-
túlies.

Está programat un petit fes-
tival de cançons pel diumenge
26 de setembre a les
1 8'30 hores, on a més de
la presentació del Cor de l'Asso-
ciació, hi haurà entre d'altres,
el nostre particular amic el
Sr.Andreu Lamas, qui acom-
panyat al piano ens deleitara
amb unes cançons del seu
repertori. Apart, hi haurà tota
una sèrie d'intervencions tals
com: poesies, acudits i gloses,
per acabar amb un bon refri-
geri.

Gimnasia: els associats
majors, interessats en el curs

A partir
d'aquesta
setmana
gaudim d'un
segon
Informatiu
Balear

Redacció

Televisió Espanyola a
Balears ha augmentat, a
partir del passat dilluns,
la seva oferta informativa
amb l'emissió de l'Infor-
matiu Balear segona edi-
ció que es posa en ante-
na a les 19'30h., dins
la programació de la pri-
mera cadena.

Aquesta segona edi-
ció durará 25 minuts i
tendrá la col.laboració
dels recursos tècnics i
humans del Centre Terri-
torial de TVE a Balears.

Segons informa "El Día
del Mundo", fonts de Tele-
visió Espanyola han mos-
trat un gran interés per ofe-
rir als teleespectadors de
la Comunitat Autónoma,
les millors notícies del dia
per tal de donar el caire
d'importància, que aques-
ta lluitada segona edi-
ció es mereix.

La iniciativa de TVE
per dur a terme aquest
informatiu segona edició,
s'enmarca dins del pla
general de programació
elaborat per la direcció
de l'estament públic i
que afecta, no sols al cen-
tre de Balears, sinó a la
resta de centres territo-
rials de tota Espanya.

La Reforma Educativa
a debat

J.C.

Per avui divendres, els interessats en coneixer el contingut
de la llei orgánica del sistema educatiu, podran acudir al debat
que l'Agrupació Socialista de Sóller ha organitzat.

L'acte tindrà lloc, com de costum, a la sala d'exposicions
de La Caixa a les 21'30 hores.

Aquest debat está enmarcat dins el cicle de Vesprades
Socialistes i es comptarà amb l'assiténcia del Director Pro-
vincial del Ministeri d'Educació Andreu Crespí, un professor
d'EGB Josep Vicens Colom un representant d'APAS Ramón
Oliver i un alumne.

Es tracio, sens dupte, d'un tema prou important i molt  polè-
mic com és el del sistema educatiu del nostre país; per tal motiu
es compta amb la presència de nombrós públic i sobretot, par-
ticipació per tal de que cada persona pugui manifestar les
seves opinions i experiències.

Infraestructures

Comença el sanejament
del carrer de Sant Ramon

Doble boda de plata
Esta pasada semana,
Antonio Cifre
Salom, Aurea
Pardo Garrido y
Manuel Socias
Edreira con Juana
Pardo Garrido,
dos hermanas que se
casaron el mismo día,
el 7 de septiembre
de 1967, celebraron
sus bodas de plata en
compañía de toda su
familia.
Antonio Cifre y
Aurea Pardo
quisieron seguir
celebrándolo
realizando un viaje
de luna de miel a
Canarias.
Para las dos parejas,
nuestra más sincera
enhorabuena.
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El centre d'estudi
del medi natural
d'Escorca,
realitza nous
cursos

J.C.

El primer centre d'estudis del
medi natural de les Illes Bale-
ars, ca s'Amitger (ubicat a
Lluc), ha presentat els nous cur-
sos d'aquest any; aquests cur-
sos estan dirigits a tothom
major de 18 anys, especial-
ment als joves, amb certa
formació professional que es
dediquin a l'estudi del medi
ambient.

Enguany es faran un total
de set cursos, entre els quals
hi ha: gestor de caca, gestor
forestal, monitors del medi natu-
ral, dinamitzador del món rural,
agroturisme...

La finalitat dels mateixos és
Formar un col.lectiu juvenil en
situació d'atur laboral, així
com pagesos i estudiants en
general, per crear col.lectius
professionalitzats.

La duració és de quinze dies
en règim interí; l'experiència
de l'any passat fou molt
satisfactòria amb presència
de molt de jovent prou interessat
en els temes que es tractaven.

P.P.

Després del parèntesi de
l'estiu, els operaris de l'empre-
sa Construccions Puigserver han
reprès les obres incloses en el
Pba d'Obres Local que s'inicia fa
dos anys per al sanejament i
ampliació de les canonades
d'aigua potable de bona part
dels carrers de Sóller.

En aquesta ocasió ha tocat el
torn als voltants del carrer de Sant

El proper
dilluns es
celebrará el
dia del turista

J.C.

El properdilluns, com cada
any, es celebrará la festa del
dia del Turista en el recinte del
camp d'esports del Port de
Sóller. Aquesta festa, organit-
zada per l'Associació Hote-
lera del Port es ve realitzant
cada any en el mes de setem-
bre i s'ofereix al turista tota una
sèrie d'espectacles i activitats.

Pel dematí ja hi hauran acti-
vitats esportives que la pròpia
associació hotelera ha orga-
nitzatjuntamentambelsclients.
Pel capvespre, tots els establi-
ments turístics hauran instal.lat
estands dins el recinte tancat
on, junt amb algunes de les
marques més usuals, s'oferi-
ran distintes degustacions
de menjars i begudesvariades.

Una vegada acababa la
menjada, el turista podrá con-
templar distintes actuacions
i un gran ball de fi de tem-
porada.

El vi, la cervesa, sangria,
etc... estaran a l'ordre del dia
en aquesta conmemoració.

Ramon que, es troba tunca al tràn-
sit per obres. Es començà a obrir
el carrer del Celler les continuará
pels carrers de Sant Ramon i part
de Sant Jaume, on es  canviarà
la tuberia d'aigua potable i la
canonada d'aigües residuals.
Una vegada concloses aquestes
obres es proced irá a asfaltar i a
restaurar les aceres.

Amb aquesta fase es donará
per acabat el sanejament de la
barriada del Celler.

de gimneisia que començarà per
octubre, podeu matricular-vos
els capvespres al mateix local
social; és un programa de la
Federació "Gent Gran" amb
col.laboració del CIM i la nos-
tra associació; es contará amb
la presència d'un monitor espe-
cialitzat i es durà a terme dos
dies a la setmana.

Gloses desbaratades

L'Associació de la tercera
edat de Sóller
ja ha comencat el curs,
tot pie d'activitats
i nous socis completant-la.

Té bon menjador social

cada dia ben freqüentat
per persones majors;
i els dissabtes i diumenges
molt més concorregut.



Josep Maria Vicens, Cum Laude per la Universitat Autónoma de Barcelona

"A Mallorca no tenim servei cirugía
cardiaca pública a ningú se fi posa la cara

vermella crempagaiment"
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Medicina

Biografia:
Internista

En Josep Maria Vicens
Gómez nasqué a Sóller
ara fa 34 anys, concre-
tament a l'ant:c Hotel
Sóller situat al costat del
mercat. A la nostra vall
va iniciar els seus estudis
a la seva infantesa; a les
Escolópies i a Sant Felip.
Posteriorment es desplaeó
a Palma, a ! 'Instituí Ramon
LLull per fer el Batxiller.
Un cop acabats aquests
estudis, en Josep agafà
vaixell cap a Barcelona
per ingressar a la Facul-
tat de Medicina l'any
1975 fins a l'any 1981.
L'any 1981 acabó els
estudis de medicina gene-
ral a la Universitat Autó-
noma de Barcelona on ha
deixat un dels millors expe-
dients acadèmics essent
el número 1 de la seva
promoció, i entró a exer-
cir com a professor a la
Universitat Complutense
de Madrid on imparteix
un any d'escola com a pro-
fessor de fisiología Huma-
na.

En aquells temps per
un estudiant les coses no
eren fàcils i en Josep
comerle& a remenar tot el
que va poder per mirar
de situar-se d'alguna
manera. Tiró papers de
sol. licitud de tot el que
pogué i concretament,
per entrar a l'escala de
dentistes aprovant l'accés
retrassant-lo després. Dins
aquest impós de temps
s'examinó pel M1R - Metge
Intern Resident- i Iaprovò.
Un cop aprovat ingressó
a la Clínica de Son Dure-
ta lloc on s . especialitzó
com a metge internista i
professor de l'escola
d'enfermeria durant
anys.

En el decurs de la con-
versa que tinguérem ple-
gats al mig de Placa, en
Josep recordó amb molta
estima als demés sollerics
que foren companys seus
de fatigues, de promoció
i de pis; en Joan Arbona
de can Repic, En José A.
Darder, en Joan Frau
n'Ismael Fernández.

Josep Maria Vicens Gómez, més conegut pel nom d'en Pepito de can
Cremat, ha estat guardonat per la Universitat Autónoma de Barcelona

amb la máxima qualificació "Cum Laude" per la totalitat del
tribunal examinador, per la seva tesi doctoral titulada: "Aportación al

diagnóstico de los derrames píeurales: El sistema Proteus".

En Pepito de can Cremat ha estat un deis ¡oyes sollerics que més han
aprofitat el temps dins la seva vida. Apart de les curolles esDortives

que ja va desenvolupar des de molt nin, ha estat mereixecor en
innumerables ocasions de l'admiració de tots els seus companys de

feina i com no, de tots els seus pacients. No és difícil trobar una
persona que Iluny de les terres solleriques parli del metge Vicens.

La seva humanitat i professionalitat Han fet mereixedor de molts
d'elogis i com no, nosaltres, Veu de Sóller, Ji hem volgut retre un petit

homenatge de reconeixement i admiració.

En Pepito de can Cremat no deixa
d'acudir, sempre que pot, a la seva
vall. Li agrada pasejar i fer tertúlia

amb els amics per la Placa de
Sóller.

Tesis Doctoral
Proteus

Després de molts d'any
d'esforç per dur a terme I,
aue ha estat la seva tesi do(
toral, cavall de batalla de
estudiants, la ilegeix a [
Universitat Autónoma. Dit
Tesi tracto de l'aplicació d
la informática com a ajud ,

al diagnòstic metge. Agua
treball no hagués estat po .

sibie, diu en Josep Maric
sense l'ajuda de
també solleric RafE
Cortés, llicenciat e
matemátiques, professc
agregat d'Institut i coord
nador de noves tecnologiE
al C.E. P. Actualment tamE
está en relacions labora
per continuar aquest est
di amb l'altre solleric
cenciat en maternátiquE
Tomeu Coll.

Segons en Pep Vicen:
el metge, fins al dia d'avu
feia diagnòstics amb un pe
centatge molt elevat d
perill d'equivocar-se. P(
això, l'aplicació de I
informática a la medicin
no fa més que ajudar (
diagnóstic del pacient j
que l'ordinador té les dock
d'innumerables pacients
per tant, la hipòtesi de I
feina feta és que l'ordin(
dor dóna més precisi
i més rapidesa, d'aque
ta manera, es pot sucar I
informació amb un mínii
perill d'equivocacions.

Per en Josep Vicens, I
informació és una eina rn¿
de la qual s'estreu un bo
rendiment dins camps mc
concrets del diagnòstic.

El doctor Vicens té cfc
que el metge ha evc
lucionat de la mate
xa manera que l 'hom
del temps. Fa pocs arb
- diu en Josep Vicens -, e
Mariano Medina juntava IE
poques dades de que di
posava i donava una pr,
dicció que per regla gen ,

ral fallava. Ara, els satéli
ofereixen una informaci
ajustada i els ordinado
l'interpreten, per aix
s'endevina el clima d
demà. Els metges prene
les seves decisions en y
clima d'incert, sols comi
ten amb la possibilitc
d'encertar el diagnòstic.

Jaume Casasnovas

Pregunta.— Com ho
fereu per crear aquest com-
plicat programa?

Resposta.— Es evident que
el programa és fruit de moltes
hores de no dormir i moltes més
de pensar. La filosofia del pro-
grama és va fer amb dades de
malalts reials i en base a aques-
tes dades, arreplegades  des de
l'any 1984 fins al propi 93, l'ordi-
nadar compara la informació
que Ji hem donar ens ofereix„
d'una manera prou fiable, el
diagnòstic del pacient del qual
Ii demanam informació en base
a les dades que Ji hem donat.

P.— Com va sorgir
aquesta idea?

R. — Més que la idea, va sor-
tir la possibilitat d'anar als hos-
pitals universitaris de Nancy i Mar-
sella contantamb una beca dona-
da per Sa Nostra, Caixa de Bale-

ars. A Nancy i a Marsella hi han
grups d'investigació dins aques-
ta mateixa línia i ¡untant les
experiències d'uns i deis altres,
va sorgir aquesta idea

P.— L'ordinador mai
s'equivoca?

R. — Es clar que sí. L'ordi-
nadar s'equivoca però molí
manco que l'home i fins i tot, és
prou sincer, és ben capaç de
reconèixer que s'ha equivocat.
L'ordinador apren deis seus pro-
pis errors i está limitat a un nom-
bre de patologies. Aquest pro-
grama és molt fiable i fins i tot
ha estatpremiat l'any 1987 amb
el premi a la idea de la Socie-
tat Espanyola d'informàtica medi-
Ca.

P.— Continuau treba-
Ilant amb aquest progra-
ma?

R.—Sí, continuam treballant
dia a dia amb ell. Pensam que

aquesta feina perquè sigui posi-
tiva no es pot deixar de banda
mai. Com més dades ten guem
més possibilitats d'encert oferi-
rem als nostres malalts.

P.— Creu que aquesta
aportació seva a la tecno-
logia pot matar la feina del
metge?

R.— No en absolut. En
aquest moment les dades informó-
tiques són tantes que és obligar
conèixer aquesta informació.
Hem de contar que en 5 minuts
puc disposar de tata la informació
dei casos que siguin. El tracte
arnb el pacient segueix essent
el mateix i tan directe o més. La
informática és sols una aporta-
ció.

P.-1de la Tesi que m'en
dius?

R. — La veritat és que va ser
un moment magnífic. La tesi, grà-
cies a Déu, va impactar. Públi-

cament els examinadors dema-
naren la meya tesi com a eina
de feina í aixà és molt impor-
tant per un professional, tant de
la medicina com del que sigui.
Al principi quasi ningú creia amb
aquest projecte però ara surten
els fruits i l'esforç.

P.— Per qué vares triar
aquesta tesi tan complica-
da?

R.— Els problemes de pleuré-
sia són molt comuns pero, així
i tot, a pesar de la gran conei-
xença que existeix, un 20 per
cent d'aquests malalts es queda
sense diagnòstic i era precís inten-
tar fer alguna cosa per ells.

P.— Hospital Joan
March pels sollerics?

R.—Fa 20 anys que a Mana-
cor es parlava d'un hospital i
ara el comencen. ElJoan March
va ser un sanatori i ara el Govern
Balear n'ha fet un hospital de

El doctor Vicens va
esser el número 1
de la seva
promoció i va
deixar un dels
millors expedients
acadèmics a la
Universitat
Autónoma de
Barcelona

medicina interna. Ara aquest has-
pita/ amb el de Palma 2 i el d'inca;
el Joan March es podria con-
vertir amb un hospital de cró-
nics i Sóller, evidentment, podria
perdrer-hi. El Joan March no és
un hospital d'urgències, és un
hospital d'estudi de malalties que
requereixen ser vigilades i no
intervencions metges d'urgència.

P.— Com es troba
sanitat pública a Mallor-
ca?

R. — La sanitatpública té mal-
tés mancances. Per exemple, a
Mallorca, tot i les greus
ties de cor que existeixen,
tenim servei de cirugia carril
ca pública i a ningú se i po.
la cara vermella d'empagc.
ment. N'Arnau Casellas, cor
gut cardióleg solleric, va int€
tar que l'hospitaiJoan March fc
un centre de cirugia fa ara 1(
anys. Per raons polítiques no
va fer i per tant, no el teni



Interessant conferència
de Jaume Galmés i
Margalida Buades

J.C.	 col.laboradora de Sa Cano-
Va.

La passada setmana, com

els nostres amics pogueren
observar, la informacióapa-

reguda a la plana 16 no era
la que tocaya acompanyar
la foto i el titular anunciat.
Un error sense malícia va
Fer que el di moniet de la prem-

sa es fes una vegada més
present a les nostres pàgi-
nes per saludar als nostres
lectors. Pregam que ho sapi-
gueu entendre. Gràcies.

Tal com s'havia anunciat i
amb una nombrosa assistèn-
cia de públic, el passat diven-
dres tingué lloc la conferen-
cia a càrrec d'en Jaume Gal-
més, enginyer agrícola i res-
ponsable de la finca experi-
mental So Canova, propietat
de Sa Nostra, i de Margali-
da Buades, menescal i

L'acte, organitzat per
l'Agrupació per la Defensa
Sanitària de la Serra de Tra-
muntana i amb la col.laboració
de Sa Nostra dins el marc de
la campanya de divulga-
ció per l'ajuda i recolza-
ment al ramader i a
l'agricultor, va ser prou inte-
ressant ja que els dos tècnics
tocaren tots els punts de la
ramaderia, especialment
cobres i xots, i del conreu de
l'olivera, l'ametller i tot el que
el públic va voler esbrinar.

Un cop acabatel col.loqui,
l'organització va rostir un
parell de mens i tots plegats,
convidats, organitzadors
i conferenciants, soparen
a gust.

Entre el públic assistent
s'hi trobaven l'ex-Conseller
de Funció Pública Joan Sima-
rro, autoritats fornalub<enques
i del Consistori solleric.

Els
sollerics
cobraran
l'ametlla a
bon preu

J.C.

Aquest any s'afavo-
reix la recollida i venda
de l'ametlla, gràcies al
preu d'aquesta tempo-
rada que es situa a les
500 pts/Kg. La depre-
ciació de la pesseta ha
fet disminuir la importa-
ció, això ¡unt a la poca
collita de l'ametlla a
Califòrnia (la nostra gran
competidora), són les
principals causes
que fan favorable la
collita d'enguany.

Els darrers anys, tot
i que la producció era
elevada, aquest pro-
ducte era oblidat pels
agricultors perquè era
molt poc rentable; ara,
amb un augmentde 200
pessetes sobre l'any pas-
sat s'obrin noves pers-
pectives. No obstant s'ha
de remarcar que
enguany els ametllers
degut als negatius
factors ambientals
(falta de plula), estan poc
carregats de fruits.

Els ametllers mallar-
quins s'estan regenerant
gràcies al Pla de Millo-
ra de les Organitzacions
de Productors de Fruites
i Verdures; els pagesos
que s'acullen a aquest
pla poden obtenir sub-
vencions que poden
arribar a 40.000
pessetes per hectá-
rea d'ametllers, a canvi,
es demana una millora
en el cultiu.
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J.C.

La Conselleria d'Obres
Públiques, encapçalada pel
Conseller Bartomeu Reus cre-
ará una comissió interinstitu-
cional per estudiar les pos-
sibles modificacions a
realitzar en el projecte de
reforma de la carretera Deiá-
Sóller. S'ha convidat a formar
part d'aquesta comissió a
entitats de carácter ecologis-
ta com el Grup d'Ornito-
logia Balear (GOB),
Amics de la Terra i els
Verds; a més, formaran part
d'aquesta Comissió repre-
sentants de la Conselleria
d'Obres Públiques dels ajun-
taments de Sóller i Deià.
Aquesta Comissió no tendrá
poder decisori sinó única-
ment consultiu.

El GOB, Verds i Amics de
la Terra consideren que no
s'han de fer obres innecessó-
ries que només serveixin
per fer una via rápida;
representants d'aquests tres
grups varen dir que tot i que
l'entrevista no havia estat del
tot satisfactòria, remarcaren
que almenys s'havia aconse-
guit formar part de la comis-
sió de seguiment de les obres.

Aquesta comissió treba-
liará fins el dia 15 d'octubre,
data on s'ha d'haver
decidit el projecte defi-
nitiu perquè l'empresa Bayop-
sa, comenci a treballar; en
aquests moments es creará una
altre comissió, també amb
participació ecologista, per
controlar el seguiment de les
obres.

AgriculturaFornalutx 

Sa Bassa: área
recreativa, segons la
Conselleria d'Agricultura

J.C.

La Conselleria d'Agricultura i Pesca del Govern Balear
presentó en dies passats la guia oficial de les brees recrea-
tives de les Balears, titulada Goig amb esment. Aquesta
guia recull informació sobre els 24 espais públics preparats
per disfrutar del medi ambient i disfrutar d'una serie de ser-
veis que existeixen a les Illes. La filosofia d'aquestes àrees
segons Morey, és que han de permetre a una població
cada pic més urbana accedir a la natura.

Algunes d'aquestes àrees són: Manut, Binifaldó, Font d'es
Noguer, ca s'Amitger, Son Moragues, Comuna de Bunyola,
Sa Bassa, Cala Murta...

Amb tot això es vol crear nous recursos per potenciar
també, un turisme conscienciat amb el medi ambient.

Obres Públiques
convida als ecologistes
a estudiar el projecte de
la carretera Deia-Sóller                            

NECESSIT
MANOBRES AUTONOMS,

OFICIALS I PEONS

Inf. Telf.: 63 23 14  DOMEN1CO
TRATTORIA                            

TRANSPORT J. CASASNOVAS
GASOIL PER CALEFACCIÓ A DOMICILI

TEL. 63 14 62 i 63 03 87  

PIZZAS Y CUINA IMAGINATIVA
* OBERT TOTS ELS DIAS *

RESERVES 63.31.55
PIZZES PER ENDUR-SE'N	 PORT DE SOLLER           
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L'Estació de Palma arrasa

Torneig "Tren de Sóller"
Joan

Es segueix desenvolupant
a les instal.lacions del "Belles
Pistes", del carrer de Victó-
ria, el Torneig de Futbolet
reservat als ferroviaris.

Actualment les confron-
tacions es troben a la fase
més interessant. Concluida
la tercera jornada el liderat
este' compartit pels equips de
l'Estació de Palma i
l'Estació de Sóller.

D'acord amb els resultats
dels partits disputats fins ara
-salvant sorpreses de la penúl-
tima jornada- tot fa suposar
que el vinent dimecres, dia
22, a les 21-45' hores sor-
tiró el Campió del Tor-
neig.

A mida que es van desen-
volupant els partits creix
l'expectació, el que es refle-
xa amb la nombrosa assistèn-
cia de públic, bolcat amb
els equips representatius de
les seccions de Sóller, el que

resalta encara més l'esforç,
la concentració i la qualitat
de l'equip de Ciutat ja que
jugo tots els partits en "camp
foro

RESULTATS DE LA
SEGONA JORNADA:

Estació Palma 10 -
Brigada 4.
Tallers 1 - Estació
Sóller 7.

RESULTATS DE
LA TERCERA
JORNADA:

Estació Palma 16 -
Moviment 1.
Tallers 3 - Brigada 7.

LA DARRERA
JORNADA

La darrera jornada es
desenvoluparà dia 22 de
Setembre entre els equips de
les Estacions de Ciutat 1 de

Sóller, i el dia 24 entre els
equips de la Brigada i Movi-
ment.

ELS DARRERS PARTITS

Aquest torneig consta de
cinc jornades. A la quarta,
prevista per dimecres

d'aquesta setmana, s'havien
d'enfrontar:

Tallers - Estació Ciutat

i avui, divendres:

Estació Sóller - Moviment.

Tir de Fono

Guerrero,
tercer a Ca's
Concos

Joan

El passat diumenge, dia
12, es disputa l'esperada
Tirada de Ca's Concos
(Felanitx).

Manuel Guerrero, la
completament recuperat de
l'espatlla, tingué una bona
actuació, conquerint el lloc
tercer de la categoria abso-
luta d'homes amb un total
de 5 punts (dues dianes i
un tauler a 30 passes).

S'imposà en Francesc
Camuñas (Campanet),
seguit d'en Diego Camuñas
(Campanet), tots dos (fill i
pare) amb set punts.

EXHIBICIO DE
BURGOS

El foner solleric Manuel

En Manolo
tingué una

bona
actuació a
l'exhibició
de Burgos.

Guerrero, seleccionat per
la Federació Balear de Tir
de Fona, participó, junta-
ment amb en Francesc
Camuñas (Campanet) i en
Joan Guerrero (Lloseta), a
l'exhibició de Tir de Passetja
que es va fer a Burgos el
passat diumenge dia 5 de
Setembre.

Els tres representants

mallorquins, davant el nom-
brós públic assistent que
omplia el recinte esportiu,
feren deu tirades aconse-
guint 8 taulers i 2 dianes
cada un, tinguent que repe-
tir l'actuació a petició dels
assistents que mostraren
un gran interés provant
alguns a tirar amb el man-
d ró.

Futbol 5 en Pista

eu esporliva
17 de setembre del 1993 / Veu de Sóller

Bàsquet

¡ornada
L'enfrontament F. Deyá - T. Fontanet, el millor de la

El torneig del•
arriba a la

T.C.

n

Victoria..
recta final

de resultats que les havia portat
ben amunt en la classificació.
Aquesta vegada Autos Liudó con-
trolá l'encontre des d'un principi i
aconseguí al final una cómoda victó-
ria.

El divendres es jugà un dels par-
tits més brillants que ens ha oferit
aquesta competició estiuenca.
Fotos Deyá i Transports Fon-
tanet s'enfrontaren durant uns emo-
cionantsquaranta minuts en el que
fou una demostració de bon joc i
espectacle que va fer gaudir, de
bon de veres, als animats espec-
tadors que omplien les grades del
Victória. Al final els "fotógrafs" es
feren amb el triomf que els afianca
en el primer lloc de la taula.

El dissabte Can Toni Réia no
perdonó a un mermat Me'n Fot,
recuperant així la segona posició
en la classificació. El partit, que
només va ser equilibrat en els pri-
mers compassos de joc, no tinqué
colora partir del minutdeu, moment
en qué els "quadribarrats" posa-
ren la directa totendosant, al final,
un sever correctiu als campions de
l'any passat.

El darrer partit de la jornada
resultó, al cap i a la fi, el més igua-
lat. Sport Jove i Coordinado-
ra lluitaren, amb totes les ganes
del món i fins al final de l'encon-
tre, per una anhelada victòria que
els augmentás els seu nombre de
punts. Al final els de la Coordi-
nadora s'apuntaren el triomf en un
destacatenfrontamentque es deci-
dí en els darrers segons.

tats
favorits

tot,

tensió

La setena jornada de bàsquet
a la pista del C.P. Victória no depara
gaires sorpreses en quant a resul-

es refereix, ja que els a priori
no es deixaren sorprendre.

A falta de dues setmanes per arri-
bar a les esperades semifinals les
coses comencen a estar bastant
ciares a la taula classificatória; amb

la lluita per el quart lloc, que
a hores d'ara sembla estar molt
car, servirà per a viure amb més

el que es presenten com a

.,

la

uns e,flocionants darrers partits.
Així en la propera setmana, en

qual es jugará l'encontre otros-
satC. Dragons - Mambo Kings,
será gairebé amb tota seguretat
quan es decidirá quins seran els
quatre equips que lluitaran per un
lloc a la final.

Analitzant ara els partits de la
passada jornada cal destacar, de
bon començament, el disputat
dimecres entre Rock & Gol i
Autos Lladó. Ambdós es juga-
ven, a més de dos punts vitals, la
continuació d'una destacada ratxa

RESULTATS:
Ca'n Toni Réia  	 109	 -	 Me'n Fot 	  38
Rock & Gol  	 50	 - Autos LLadó 	  76
Coordinadora  	 48	 -	 Sport Jove 	  46
Fotos Deyá 	 76	 -	 T. Fontanet 	  65

CLASSIFICACIO:
Pi	 PG	 PP	 P	 PF	 PC

1.- Fotos Deyá	 7	 7	 0	 14	 634	 290
2.- Ca'n Toni Réia	 7	 6	 1	 13	 546	 301
3.- T. Fontanet	 7	 5	 2	 12	 519	 322
4.- Autos Lladó	 7	 5	 2	 11	 372	 338
5.- Rack & Gol	 7	 4	 3	 11	 349	 428
6.- Me'n Fot	 7	 3	 4	 10	 338	 439
7.- Coordinadora	 7	 3	 4	 10	 325	 525
8.- CJC Dragons	 6	 1	 5	 7	 374	 476
9.- Sport Jove	 7	 0	 7	 7	 346	 551
10.- Mambo King's	 6	 0	 6	 6	 251	 372



Victoria del Rtv. La
Victòria del tot

in merescuda
Bielet

1
RTV. LA VICTORIA

o
C.F. SOLLER

Veterans Port i Sóller 2
- Bar Nadal 2

Bielet

El passat dissabte cap-
vespre al camp d'en Maiol,
els veterans Port i Sóller i el
Bar Nadal disputaren un par-
tit amistós; l'equip dels vete-
rans, degut a algunes baixes,
des del principi va jugar en
inferioritat numérica,
notant-se des del primer
moment el domini damunt el

terreny de joc del Bar Nadal.
Fruit d'aquest domini

s'arribà al descans amb un
1 a 2 ben merescut. Després
d'aquest, els veterans feren
un segon gol arribant al final
del partit empatats a dos
gols.

A destacar el porter dels
veterans que fou qui evitó, amb
el seu encert, que els jugadors
del Bar Nadal fecin més gols.

Futbol de Veterans
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Futbol Tercera Divisió

El passat diumenge capvespre, l'equip solleric visitó,
al camp de s'Indioteria, al recentment ascendit Rtvo.
La Victòria; la veritat és que el Sóller en tot moment
demostró que era un equip superior 3 ere), els locals

jugant, en ocasions amb vuit homes cavant el porter,
impedí que la seva porteria íos foradada.

Rtvo. La Victòria: Diego,
Pito, Bienvenido, Agustín, Ferias,
Bonilla, Rubí, Muntaner (Richard,
minut 79), Mario (Domingo,
minut 67) i Jurado.

Sóller: Juan jo, Vázquez,
Sergi, Brugos (Ferrer, minut 74),
Tovar, Díaz, Marín, Carmelo,
Christian, Molí i Gil (Aguiló, minut
60).

L'arbitratge anó a càrrec del
senyor Parets Cañas ajudat
pels senyors Ceballos i Prats que
mostró targetes grogues als jugo-
dors locals Ferias (minut 32) i
Rubí (minut 83) i als jugadors
del Sóller Tovar (minut 55), Car-
melo (minut71), Díaz (minut74),
Marín (minut 92) ja Miguel Bes-
tard (minut 47); a més, va fer

constar damunt l'acta que
n'Alfons Ramon l'haviaamenapat
una vegada acabat el partit.

Gol: Pito quan corria el
minut 71 de penal marcó l'únic
gol del partit.

En els primers minuts el
Sóller s'hagués pogut
avançar

Des del principi del partit el
Sóller va dur la iniciativa del joc
i Christian als vuit minuts de joc,
ja havia tengut dues oportuni-
tats de marcar; al minut 15 Car-
melo també ho provà sortint
el xut un poc desviat. De
nou Christian, als minuts 26 i 27
tornava dur perill a la portería

d'en Diego, mentres que enJuan-
jo quasi no tocaya la pilota.

Els locals només feren
una jugada de perill

L'equip local jugava a remolc
del Sóller i sols en el minut 31
Rubí tocó una pilota provinent
d'una treta de falta, sortint Ile-
pant el pal; apart d'això, poc
més varen fer per posar en
perill la nostra porteria. Men-
tres que Díaz i Martínez abans
d'arribar al descans tornaren
dur perill a la porteria local.

Vázquez i Brugos
anulaven als dos únics
punters

Vózquez que marcava a

Jurado i Brugos que tenia a
Mario, els únics jugadors
locals avançats, taren en
tot moment anulats sense obli-
dar a un Sergi i Tovar molt
segurs.

Després del descans
idèntiques cullarades

Una vegada començada
la segona part es notó que
el joc seguia pel mateix camí
i Tovar, que algunes vegades
es sumava a l'atac, a una treta
de córner no pogué rematar
en inmillorable posició, quan
iust es duia cinc minuts de
la segona part.

Christian de falta directa

en el minut 67 i Aguiló de
cap, a la treta d'un córner
que un defensa va treure de
davall els pals, tornaren tenir
dues altres oportunitats de
marcar.

EN EL MINUT 71 UN
PENAL QUE NINGU VA
VEURE

Quan corria el minut 71,
una pilota centrada a la fron-
tal de l'àrea d'en Juanjo fou
disputada per Vázquez i el
davanter contrari, aquest,
quan va estar separat del
defensa el desplaça per un
braç, per la qual cosa, Váz-
quez donó una volta sobre
ell mateix i el que havia de
ser una falta a favor del
Sóller, l'àrbitre ho con-
vertí en penal (fins i tot
els jugadors locals anaven
cap a la seva porteria), que
Pito xutà molt bé i convertí
en gol.

Vázquez,
una
"lapa,

per el
seu
davanter.

Aguiló desbarata un gol
a Marín.

En el minut 74 de partit, una
pilota pega damunt l'àrea peti-
ta local quan Aguiló anava a

El darrer quart d'hora,
un voler i no poder

El darrer quart d' hora de par-
tit, un Sóller obssessionat amb
la porteria contraria, centrant una
i altra vegada la pilota sense que
en cap moment es pogués treu-
re prolit. El partitacabó a mb victer
ria local del tot inmerescuda.

Proper parta:
Diumenge capvespre, a les

17'30 hores, ens visitará a Can
Maiol el recentment descendit
C.D.Ibiza, un equip format per
gent molt jove i que donará molta
guerra als homes de Miguel Bes-
tard, encara que sigui per la
mínima, els punts no ens han
de partir.

rematar el gol fou emparetat i
tombat per tres defenses, la pilo-
ta rebutjada pel defensa és
rematada per Marín que seguia
la jugada de prop, tenint la
mala sort de pegar la pilota en
el cos del propi Aguiló, que enca-
ra estava en terra impedint que
entras a gol, que per cert esta-
va cantat.

BOBINATGES
PERE

C/ Victoria 50 A

Reparació
Instalació
de motors

electrics

LLOGUERS DILLUNS a DIVENDRES
8'30 a 13'00 - 15'00 a 20'00

DISSABTE 9'00 a 13'00
C/. Victoria, 48-A. TEl. 63.23.71



Alcúdia 1 - Sóller 1

Toni Lladó

Fitxa técnica del Sóller:
Morell, Marroig, Colom, Ven-
tura, Coll, Serafín, Bernat,
López, Guerrero, Puig, X. Ensen-
yat, (Ripoll, Pere).

Gol: X. Ensenyat.
Comentari:

El Sóller lluità durant tot el
partit per poder aconseguir els
tres punts, els sollerics dominaren
durant tot l'encontre, pero,
l'àrbitre impedí que els de
la Val' guanyassin; abans
de finalitzar la primera Dartxiulà
un penal en contra cel Sóller
per mans inexistens de Coll i
d'aquesta manera, els locals
varen poder empatar arribant
al descans 1-1.

A la segona part, el Sóller,
a falta de 15 minuts per fina-
litzar, veu com l'àrbitre expul-
sa a Marroig (ja era la sego-
na errada per part de l'àrbi-
tre) i així el Sóller quedó només
amb 10 jugadors; això no va

impedí que continuàs atacant
constantment a la porteria de
l'Alcúdia.

A falta de 5 minuts pel final,
Bernat estavellà la pilota al tra-
vasser i després rebota a la
mateixa línia de gol, fou una
vertadera llàstima que la
pilota no entrás. Ja en el
darrer minut l'àrbitre volgué tor-
nar ser el protagonista (no va
valer xiular un penal claríssim),
un jugador contrari va treure
la pilota amb les mans quan
s'anava a ficar dins la porte-
ria, aquest senyor que va de
negre, xiula fora de joc d'un
jugador solleric, va ser una
cosa inexplicable  perquè el
jugador del Sóller estava cinc
metres més avançat que l'altre
jugador.

A senyors d'aquests la Fede-
ració els hauria de treure al
carrer perquè el que va fer, fou
de vergonya.

Proper partit:
Sóller - Campos, a les 18

hores.

Es cerca la victòria fins al
darrer minut

S'Arracó O -
Port de Sóller O

Bielet

S'Arracó: Juan, Porcel,
Vázquez (Medina minut 80),
Roca, Martínez, Vidal, Sam-
pedro (Carrasco, minut 63),
Peñarrubia (García, minut
66), García II, Alemany I
(Alemany II, minut 76) ¡More-
no.

Port de Sóller: García,
Coll, Ruiz, Forteza (Molino,
minut 86), Galindo, Aguilar,
P. Rodríguez, Cabot, Guerrero
(Martínez, minut 77), Barre-
ro i López (Ribas, minut 45 i
Cas tañer, minut 82).

El senyor Novio Teruel
arbitre, el partit a judat pels sen-
yors Alemany i González que
mostró targetes grogues als
jugadors locals Roca (minut
50) i García Ildues (minuts 5
i 17) havent d'abandonar el
terreny de joc i als jugadors
del Port de Sóller Ruíz (minut
5), Cabot (minut 30), Ribas
(minut 51) i Barrero (minut 62).

L'empat va assaborir a
Pcx

El passat diumenge cap-
vespre el Port de Sóller visita el
camp de s'Arracó, tornantamb
un empat a zero on una vega-
da acabat el partit es va veure
que es podria haver aconseguit
la victòria. A la primera part,
el joc va ser més anivellat
per part dels dos equips sent
expulsat un jugador local per
doble targeta groga, quan es

duia poc més d'un quart d'hora
de joc.

Després del descans, els
del Port s'imposaren

Si a la primera part no
s'havia notat la superioritat
numérica, després del descans,
així com passava el temps, el
Port s'imposava mereixent un
millar resultat.

En el minut 65, Barrero va
ser tombatdins pitantreirbi-
tre una falta fora de l'area, no
sent castigat l'equip local en un

dar penal. El Portde Sóller seguia
tenint oportunitats per marcar i
sobretot, en el minut 88, Mar-

tínez va estavellar una pilota al

pal de la porteria quan ja es
cantava el gol (una 'lástima),
acabantelpartitambempatque
no es pot dir que sigui un mal
resultat.

Proper parta: ens visitará
al camp del Port, l'equip de/Ca/a
D'Or que de moment nomás té
dues derrotes. Que els segues-
qui aquesta ratxa i que els punts
es quedin aquí.

El partit comencará a les
I 1'00 hores.

Bartomeu
Mayol,
President fins
dia 30 de juny

Tal com vos havíem dit fa
unes setmanes, la Federació ja
ha contestat al C.F. Portde Sóller
i ha confirmat que el Vicepre-
sident Bartomeu Mayo!, fins dia
30 de juny, farà les funcions
de President. Des d'aquí
donam l'enhorabona a en
Bartomeu i esperam que segues-
qui treballant com fins ara al
nou càrrec.

L'esport necessita homes
com tu.

Futbol Juvenil

Mala sort i espectacle 

C.F. Sóller 1 -
Espanya 1

Moda

C.F. Sóller: Martí, Paris,
Segui, Colom, Ensenyat I,
Gómez, Hernóiz, Rodriguez,
Ensenyat II, Ros i Marqués (Val-
caneras, Caldentey, Burgos,
Paredes i Sampol).

Arbitre: Sr. Julian Bueno,
acceptable.

Incidències: Poca gent al
Camp d'en Maiol, llàstima que
es perdessin els seguidors un
bon espectacle.

Comentari:

Bon partit el disputat entre
la "pedrera" del C.F. Sóller i
l'Espanya de Llucmajor. La pri-
mera part es destacà amb un
domini infructuós dels locals als
que la sort no els acompanyà.

La segona part es pot dir que
"vuit cèntims" del mateix, però
com a final es pot resumir que
per ser el primer partit de Lliga
es va veure molt bon joc i ave-
nir pels ¡oyes del Club.

Ja el sabeu, si voleu disfru-
tar veniu els diumenges el matí
a Ca'n Maiol.

PROPER PARTIT

Aquest cap de setmana els
juvenils es desplaçaran a jugar
el partit corresponent contra el
Ramon Llull.

Futbol Cadet Futbol Primera Regional

FUTBOL BASE
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Tercera divisió
J. G. E. P. F. C. Ptos.

1. Mallorca B 	 2 2 0 0 11 1 4 + 2
2. Ferreries 	 2 2 0	 0 4 1 4 + 2
3. SP. Mahonés 	 2 1 1 0 4 2 3 + 1
4. Cadessar 	 2 1 1	 0 2 0 3 + 1
5. Ibiza 	 2 1 1	 0 2 1 3 + 1
6. Rtv. La Victoria 	 2 1 1	 0 1 0 3 + 1
7. Atc. Baleares 	 2 1 0	 1 10 4 2
8. At. Ciudadela 	 2 1 0	 1 4 3 2
9. Sóller 	 2 1 0 1 2 2 2
10. Arenal 	 2 0 2 0 0 0 2
11. Ferriolense 	 2 0 2 0 0 0 2
12. Badia CM. 	 2 1 0	 1 5 6 2
13. Alayor 	 2 1 0	 1 3 11 2
14. Calviá 	 2 0 1 4 5 1 -	 1
15. Montuïri 	 2 0 1 2 3 1 -	 1
16. Poblense 	 2 0 1 1 2 1 -1

17. Playas Calvià 	 2 0 1 0 1 1 -	 1
18. Constancia 	 2 0 1 2 4 1 -	 1
19. Pollensa 	 2 0 1 1 7 1 -	 1
20. Esporlas 	 2 0 0	 2 2 7 0 - 2

Primera regional
J. G. E. P. F. C. Ptos.

1. Vilafranca 	 2 2 0 0 6 2 4 + 2

2. Ses Salines 	 2 2 0 0 5 1 4 + 2

3. Independiente 	 2 1 1 0 6 3 3 + 1

4. S'Arracó 	 2 1 1 0 4 1 3 + 1

5. Algaida 	 2 1 1 0 2 1 3 + 1

6. Ferriolense 	 2 1 0 1 5 5 2

7. Barracar 	 2 0 2 0 4 4 2

8. Rotlet Molinar 	 2 0 2 0 3 3 2

9. Sta. Eugenia 	 2 0 2 0 2 2 2

10. At. Baleares 	 2 0 2 0 1 1 2

11. Port de Sóller 	 2 0 2 0 1 1 2

12. Xilvar 	 2 1 0 1 4 5 2

13. V. de Lluch 	 2 1 0 1 4 5 2

14. CIDE 	 2 0 1 1 0 1 1 -1

15. Porreras 	 2 0 1 1 0 2 1 -	 1

16. Collerense 	 2 0 1 1 4 7 1 -	 1

17. Escolar 	 2 0 0 2 1 4 0 -2

18. Cala d'Or 	 2 0 0 2 2 6 0 -2

PRÓXIMA JORNADA

Constancia - Badia C.M.
Calvià - Pollensa

Sp. Mahonés - Esporlas
Mallorca B - Rtv. La Victoria

Sóller - Ibiza
Poblense - Ferriolense

Arenal - Alayor
Montuïri - At. Ciudadela

Atc. Baleares Playas Calvià
Ferrerías Cardessar

PRÓXIMA JORNADA

Ses Salines - At. Baleares
CIDE - S'Arracó

Port de Sóller - Cala d'Or
Ferriolense - Porreras
Algaida - Vilafranca
Xilvar - V. de Lluch

Escolar - Rotlet Molinar
Independiente - Barracar
Collerense - Sta. Eugenia



"Dintre cent anys.., mil anys
, 

hom festejara el
ciclismo>, La bicicleta sera l'únic enginy

mecànic utilitzat per l'home, esdevingut
intetligent i enamorat del seu cos."

El
Cicloturisme (1)

Joan Oliver
Cicloturista

Es bastant difícil donar una
definició exacta del cicIotu-
risme. Es un esport tan plural,
tan complex, tan personal, tan
original.., que no és possible
etiquetar-lo mai. Es viu o no es
viu, un té la sensació o no la
té! El terme "cicloturisme"
engloba totes les formes de
ciclisme recreacional, no com-
petitiu, tots els àmbits d'utilit-
zació de la bicicleta en cons-

començo bastant abans de la
primera pedalada, preparant
els itineraris, estudiant els
mapes, parlant, acumulant
informació, estudiant els llocs,
les formes de menjar i dormir,
preparant el material i la bici-
cleta, posant-se físicament a
punt...

El cicloturisme, més que un
esport, és un certestil, una certa
concepció i una certa filoso-
fia de la vida. Es una combi-
nació indivisible entre home i
máquina. Es sinònim de ni-

La bicicleta, vehicle alternatiu i maja d'emancipació per a
totes les edats.

tant recerca. Es l'esport que
es fa sense presses (no
s'ha d'arribar el primer
enlloc), sense premis (la
satisfacció es traba a cada
pedalada). Es l'esport en qué
no s'intenta imitar el ciclisme
d'alta competició, i s'hi cerca,
moltes vegades, l'autosufi-
ciència. Es un dels majors pla-
ers que proporciona la bici-
cleta. No és important quants
de quilòmetres es fan, ni amb
quin temps, sinó com i per on
es va. L'autèntic cicloturisme

bertat i d'independència.
Ens ajuda a redescubrir sen-
sacions perdudes del nostre
món intern, a retrobar els pla-
ers més intensos, i a connec-
tar i a interpretar el nostre
entorn i la realitat de la vida.
Es una font inesgotable de satis-
faccions variades per a totes
les edats. Tampoc no está ren-
yit amb el concepte de fami-
lia, ja que aquest meravellós
enginy mecànic es revela també
com una ferramenta d'unió
familiar. Avui en dia és habi-

Bona actuació deis sollerics

Leif Buttenhoff imparable !
Joan

Una vegada més -tal i com
ens té acostumats- en Leif But-
tenhoff (Lola BMW) s'impo-
saya sense problemes a la ter-
cera edició de la Pujada
Bunyola-Orient disputada
el passat cap de setmana.

A amb 7'59"344.
Mateu Fullana fou el sisé

classificat amb 8'04"980,
seguit del solleric Albert
Frau (R-5 GT Turbo), que en
dues pujades bastant bones
es classificà el cinqué del
Grup A, amb 8'09"884,
emprant 4'05"638 a la pri-

la retirada d'en Maties Puja-
des, amb 8'28"263.

En segon lloc es classificà
en Jaume Riera (8'38"682),
seguit d'en Ti (8'59"506),
Mateu Sastre (9'22"047),
Melchor Oliver, el solleric
Bartomeu Vicens (Ford
Fiesta 1.3), en una de les

Antoni Forteza (Opel Corsa GSI) setè del Grup N i primer de Divisió.

A la primera pujada com-
petitiva en Buttenhoff fou el
clar guanyador amb 3'41".
A la segona intentona tornó
arrrasar emprant només
3'37". El seu temps final,
sumades les dues pujades, fou
de 7'18"241.

Pel segon lloc dura lluito
entre en Helmut Kalenborn
(Tiga Emonts Yamaha) i en
Pere Diaz (R-II Turbo -primer
vehicle carrossat), imposant-
se al final el pilotalemany amb
la seva barqueta. Els seus
temps respectius foren de
7'45"215 i 7'49"235.

Antoni Roca "junior" amb
el seu Lancia Delta Integrale
es classificà en el lloc quart i
segon del Grup A, amb
7'52"750.

En cinquè lloc en Jaume
Cerdà que tingué dues puja-
des molt regulars, aconse-
guint el tercer lloc del Grup

mera pujada i 4'04"246 a
la segona.

Dins el Grup N la Iluita,
des de la primera pujada, es
centra entre en Pere Rosselló
(Ford Escort RS Turbo) i en
Jaume Martorell imposant-se
al final en Pere per proble-
mes del motor del cotxe d'en
Martorell. El seu temps fou de
8'14"367, aconseguint el
lloc setè de la general, darre-
ra el solleric Albert Frau.

El solleric Antoni Forte-
za (Opel Corsa GSI) es clas-
sificà en el lloc setè del Grup
N, i primer de Divissió,
emprant 4'30"869 a la pri-
mera pujada i 4'30"861 a
la segona. Bastant bona la
seva actuació ja que tots els
que es classificaren davantell
ja tenen vehicles molt més
potents.

Dins el Grup Illes victòria
d'en Mateu Riera, després de

millors curses que li hem vist
fer fins ara aconseguí aquest
sisé lloc, emprant 4'42'116
a la primera pujada i
4'41"213 a la segona.

VII PUJADA POLLENÇA
-LLUC

Pels vinents dies 25 i 26
de Setembre está prevista la
setena edició de la Pujada
Pollença-Lluc, V Trofeu Ciu-
tat de Pollença, organitzada
per la TR Balear.

Dia 25, a les 17 hores, es
farei la primera pujada d'entre-
naments i seguidament la
segona.

Dio 26, a les 9'30, es farà
la tercera pujada d'entrena-
ments, i a les 10'30 la pri-
mera pujada de cursa. Fina-
litzada aquesta es disputará
la segona pujada competiti-
va.

VIU

472 633456

ANEM A
ESCOLA

AMB BICI!
C.C.D.S.

Veu de Soller
FAX

634106
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evitar filtracions d'aigua al
pedalier.

Ha de tenir un bon portae-
quipatge el més lleuger possi-
ble, resistent i rígid; agafatdirec-
tament al quadre, ja que no és
aconsellable dur l'equipatge
damunt l'esquena. Un altre dels
accessoris importants són els
llums, per llei i per seguretat,
el canvi, amb un conjunt de mar-
xes no gaire llargues, que ens
permetin pujar les costes amb
la bicicleta carregada, i els para-
fangs, especialmentels dies de
pluja. El manteniment de la bici-
cleta és de vital importancia,
ja que la nostra vida en depón
contínuament.

La bicicleta, vehicle alter-
natiu, és un majá de trans-
port que s'integra dins la
Naturalesa sense agre-
dir- la. Engendra la prudència,
fomenta la companyonia,

salut física i anímica i per reco-
brar l'equilibri interior. Es un
dels símbols ecològics emprats
en contra de la degradació del
medi ambient i, al mateix temps,
és un mitjà d'emancipació.
Amb ella no travessam un
paisatge, en formam part,
ens hi integram. Les sensa-
cions de l'entorn penetren més
profundament dins nosaltres.
Ens fa sentir de nou el gust per
l'esforç i la il.lusió de superar-
nos, ens tonifica bona part de
la musculatura i ens retarda
l'envelliment. Es un exercici
excitant, convenient i agrada-
ble.

Multiplica el radi d'acció
sense rompre l'equilibri natu-
ral, ens serveix per accedir i
conèixer llocs distints al nostre,
o ens ajuda a percebre el nos-
tre d'una forma diferent, i ens
crea una sensibilitat que ens fa

cindible cultivar el nostre
cos.

L'activitat física és necessà-
ria d'una manera continuada
durant tota la vida, si volem que
el nostre organisme es mantin-
gui sa. L'activitat física té a més
una altra facultat interessantís-
sima, la d'actuar en la nostra
esfera psíquica i donar-nos més
optimisme i il.lusió. Així ens ser-
veix de válvula d'escapament
per a les tensions acumulades
durant el dia.

L'esport s'ha convertit avui
en dia en un exponent més del
món modern. Milions de per-
sones el practiquen, bé en forma
de competició, o com a esport
recreatiu.

Desgraciadament, el pro-
blema de l'esport competitiu
d'élite radica en el terrible cinis-
me d'aquesta societat de con-
sum que l'ha convertit en un

L'autèntic cicloturista és aquell que gaudeix de la Natura, aquell
que sap apreciar un paisatge, el cant dels ocells...

El cicloturisme és sinònim de plaer, indepéndencia i llibertat.

tual la imatge de les parelles
amb els seus fills, que com-
parteixen les emocions d'una
passejada amb bicicleta.

La bicicleta

La bicicleta pot ser el mitjà
o el fi mateix, implicant par-
cel.les culturals i aventures en
totes les seves manifestacions.
No hi ha metes ni limitacions,
només estímuls sans, d'acord
amb les possibilitats de cada
un. En el cicloturisme la bici-
cleta té la seva importància,
emperò molt més la persona
que la condueix, les seves
ànsies d'aventura i els seus
coneixements.

Qualsevol bicicleta serveix
per fer cicloturisme. Els tres con-
ceptes claus que hem de tenir

en compte en comprar-la són
qualitat, senzillesa i seguretat,
i que les seves dimensions guar-
din les proporcions degudes
amb els membres del ciclista,
és a dir que ha d'estar adap-
tada al seu usuari en quant a
alçada i llargada del quadre,
alçada del seient, del manillar,
ámplaria d'aquest... La postu-
ra del cos té una gran importa-
da, ha de ser equilibrada i efi-
cient. Una posició correcta res-
pecte del quadre i del peda-
lier és fonamental, ¡resulta més
cómoda de mantenir durant
llarg temps, a més d'evitar
lesions. Una posició massa
dreta suposa un esforç inútil i
oposa una gran resisténcia a
l'aire.

El tub del seient ha d'estar
tapat per la part superior per

desenvolupa la iniciativa per-
sonal, la perseverança... és
silenciós i no contaminant, per-
met l'exercici físic simultani al
desplaçament i dóna gran Ili-
bertat de moviments, ocupa poc
lloc, és econòmic de comprar
i de mantenir. Es un instrument
de primera necessitat per a la

recuperar el vertader concep-
te de la vida.

L'activitat física

Amb l'era de "maquinisme"
que envaeix tots els estrats de
la nostra societat, és impres-

espectacle mercantilitzat i n'exi-
geix resultats cada vegada més
difícils, sense tenir en compte
que aquest ja fa temps que ha
perdut el seu aspecte lúdic, i
que ja no és una activitat amb
la finalitat de millorar les facul-
tats necessàries per resistir i triom-
far en la lluita diària.

PETITS ANUNCIS

UNIVERSITARI fa clas-
ses de repàs de primer,
segon i tercer de BUP
(matemàtiques, física i
química), preparació per
cursos posteriors. Inf. Telf.
63 32 16 i 63 1398.

BANUS antiguitats.
Restauració, compra i
venda de mobles i
d'objectes antics. Carrer
de la Rosa, 3. Telf. 63
28 73 ¡63 1067.

COMPRAM MOBLES
i qualsevol altra cosa rús-

tica o antiga. Pagam al
comptat. Antiguitats Anta-
ni de sa Coma (Jeroni Bis-
bal). Carrer del Vicari
Pastor, 8. Telf. 63 08 65
i 63 07 68.

GASOLI per a cale-
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 Mediterráneo.

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 2851.

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. Telí.
633291. ( A partir de
les 15 hores).

TENEMOS APARCA-
MIENTOS en venta y
alquiler en la calle del
Mar. Inf. 633553. (Horas
trabajo de lunes a vier-
nes).

SE NECESITA PANA-
DERO. Inf. 630042.

SE OFRECE señora de

35 años para hacer jor-
nales, llamar por las
noches. Inf. Telf.
632432.

ES VEN Seat Ibiza
GLX 1.500, matrícula
PM1306-BD. En bon
estat. Inf. Telf. 633141.

VENC MOTO Yama-
ha XT-600, PM-AJ. Inf.
Telf. 630611.

ESTUDIANT UNI-
VERSITARIA fa classes
de repàs d'EGB, BUP i
francés. Inf. Telf.

633980.
VENDO CASITA

zona es Barranc, bien
equipada. Acceso en
coche, 9.000 m2. Inf.
633357.

VENDO OLIVAR
zona ses Tres Creus.
Vista panorámica, acce-
so en coche. Inf. Telf.
633357.

ESTUDIANT cerca
persones per compartir
pis a Barcelona. Inf. teté-
Ion 63 28 94.



Bona part de les entrades de lo Creu Roja provenen de donacions com aquesta, realitzada arran d'un
concert benèfic.

Recaptades a un concert

Ea gruR3ocialista itre
267.000 vse- ltes la Creu Ro: -

Comença el curs
més de 80

alumnes no
tenen centre

G.M.

Dilluns i dimecres els
col.legis i escoles de Sóller obri-
ren les seves portes per ini-
ciar un nou curs escolar que
presenta algunes novetats ben
conegudes per tots. Entre elles
el tercer i quart curs d'EGB es
converteixen en primària i els
alumnes gaudiran d'un espe-
cialista en educació física i
en anglès.

Però a Sóller no tots els nins
han tengut la possibilitat de
començar el curs. Els més de
60 alumnes d'Es Fossaret
tenen el Centre Escolar en
obres de reforma que no esta-

ran enllestides fins almenys a
mitjan novembre. Per aquest
motiu a partir de la propera
setmana podria traslladar-se
el material escolar al Casal
deJoves Pau Noguera (Elsiar
dins) on s'impartiran provis:
sionalment les classes.

Per altra banda uns quin-
ze nins de tres anys que
havien de començar enguany
pre-escolar no tenen encara
cap centre on poden assistir
a les classes perquè tots es
troben saturat. Des de la Dele-
gació del Ministeri d'Educa-
ció s'ha informat que per
enguany no hi ha pressupost
per pal.liar el problema.

Comunicado de
premsa

Más de sesenta niños de Sóller aún no han podido comen-
zar el curso escolar, desconociéndose por el momento cuan-
to tiempo más van a estar sufriendo esta situación.

La indignación de los afectados es monumental, los cua-
les nos sentimos más que defraudados por una Administra-
ción, que una vez más ha dado muestras de la suprema
incompetencia que la caracteriza al no haber adoptado
ninguna solución al problema, dado que ésta era conoce-
dora de la imposibilidad de comenzar las actividades esco-
lares en el colegio público Es Fossaret hasta pasados al
menos dos meses de la fecha señalada para el inicio del
curso escolar.

APA del Colegio Público Es Fossaret.

Ensenyament

Nova normativa
de caga

Bona participació sollerica
a la Pujada a Lluc a Peu

Redacció

Foren quasi 300 els solle-
rics que la nit del dissabte al
diumenge prengueren part a
la XIV Pujada a Lluc a Peu
de la Part Forana junt amb

alguns mil.lenars més de per-
sones que, des de tots els
racons de Mallorca, pujaren
fins al Santuari de la More-
neta a retre-li homenatge. El
diumenge Lluc va romandre
tot lo dia immers en clima de

festa per haver-se celebrat la
Pujada, per ser la Diada i per
realitzar-se el canvi de prior
al Monestir.

A les 11 del vespre els solle-
rics es posaren en camí pel
Barranc de Biniaraix cap al
lloc de destinació, després
d'haver cantat una Salve a la
Parròquia de Sant Bartomeu.
Durant tota la freda nitels mar-
xaires caminaren per tal d'arri-
bar ben prest al Santuari on
foren rebuts, com elscaminants
arribats de la banda d'Inca,
amb una xocolata calenta i
música de xerimiers.

Canvi de Prior

A les 1 1 del dematí el Bisbe
de Mallorca, Teodor
Ubeda, presidí la Celebra-
ció Eucarística que va omplir
l'Acolliment.

En el transcurs de la Missa
va tenir lloc el relleu en el càrrec
de prior del Santuari. Josep
Amengual deixa Lluc par-
qué va ser elegit Superior
General dels Missioners dels
Sagrats Cors i s'ha de tras-
ladar a Madrid, i assumeix
la nova responsabilitat Gas-
par Alemany, qui durant
un any va exercir a Sóller.

La Diada de Lluc fou aprofitada perquè Gaspar Alemany fos
nomenat Prior en substitució de Josep Amengual.

Escorca
41111.1~1111r
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Redacció

Els infractors de la Llei de caça
veuran augmentades les quan-
titats a pagar en concepte de
multes, perquè s'està elaborant
un avançprojecte de reforma per
part de la Conselleria d'Agri-
cultura i Pesca del Govern Bale-
ar.

En aquests moments la valo-
ració de les espècies caça-
des il.legalment contemplen
els casos tan del tord, multat amb
1.500 pessetes, com del voltor
amb 500.000 pessetes (la multa
més barata i cara respectivament
de tota la normativa); entre elles
es contemplen altres casos com
poden ser: el colom (70.000),

un ánec (5.000), falcó peregrí
(70.000)...

Totes aquestes sancions s'aug-
mentaran en un futur més o menys
pròxim quan ja falten només,
tres setmanes per l'inici de la
temporada de caca legal, tot
recordant les prohibicions que
es mantenen vigents:

capar a menys de 100 metres
d'un nucli urbe', a menys de 50
metres de carretera, caçar des
de vehicles o embarcacions,
amb Ilanternes, trampes, utilit-
zació de xerxes verticals... en
aquest apartat no s'inclouen les
xerxes de caçar tords, sempre
que es tengui el corresponent
precinte donat per la Conselle-
ria.

G.M.

El grup municipal del PSOE
va fer entrega dimarts a la Creu
Roja local d'un taló per valor de
267.000 pessetes recaptades al
concert i posterior sopar que ten-
gué lloc el passat dia 3 a Can

Bardí en el marc de les Vesprades
Socialistes.

A Lacte el regidor del PSOE
Ramon Socias va voler mos-
trar públicament l'agróiment a tots
els qui feren possible l'acte, espe-
cialmentels prove.idorsd'aliments
i els qui es feren presents a l'acte

benèfic o els qui compraren entra-
des tot i no poder-hi assistir.

La presidenta de la Creu Roja
local, Maria Vázquez, es mostró
molt satisfeta amb la iniciativa
d'aquestgrup polític i explicó que
se'ls detallará amb que s'ha inver-
tit aquesta quantitat.




