
Els hotelers del Port, un any més, obsequiaren els clients amb un sopar festiu acompanyat
d'actuacions artístiques.

El termini per acabar
el túnel s'allarga fins
l'agost del 1994

Redacció amb les obres.  

El Consistori acata la sentència judicial 

El recaptador Jaume Fullana torna!

Redacció

Dimecres d'aquesta set-
mana, acompanyada de
dos policies locals, la
batlessa Isabel Alcover
se personó al domicili de
Llucmajor de l'antic recap-
tador municipal, Jaume
Fullana per comunicar-li
la decissió adoptada pel
Consistori d'acatar la
sentència que en el seu dia
es dictó contra l'Ajuntament
de Sóller. La batlessa comu-
nicó a Jaume Fullana que
s'havia d'incorporar a les
Cases de la Vila ahir,
dijous, a les 9,30 del matí,
i estar-hi fins a les 13,30.
Aquest horari l'haurà de

complir setmanalment, de
dilluns a divendres.

Acomiadament
improcedent

Com ja sabrà el lector,
Jaume Fullana fou aco-
miadat fa un any i mig per
pressumpta il.legalitat del
conveni que tenia subscrit
amb l'Ajuntament de Sóller
per recaptar els imposts
municipals. Tot seguit, el
recaptador denunció
l'Ajuntament per via judi-
cial i sol.licità una indemp-
nització de 80 milions de
pessetes per acomiada-
ment improcedent. La
sentència dictada mesos

després condemnó l'Ajun-
tament a readmetreJaume
Fullana o bé a indempnit-
zar-lo económicamentamb
una quantitat que la senten-
cia no especificava.

Segons els informes jurí-
dics, sembla que el con-
veni signat entre les dues
parts era il.legal, però el
fet que jutjava el tribunal
era la improcedència de
l'acomiacament i no la
il.legalitat del conveni.

En aquesta situació, el
Consistori ha decidit read-
metre el recaptador i
pagar-li el salari del darrer
any i mig com si efectiva-
ment hagués estat treba-
Ilant.
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Quatre mil persones es reu • ixen ei Dia del Turista

Ohyfr  Núm. 226 100 Ptes.

J.C.

Com cada any s'ha
celebrat al Port de Sóller
la tradicional festa del
Dia del Turista, organit-
zada per tots els membres
de l'Associació Hos-
telera del Port de
Sóller.

A primera hora del
matí es celebraren les dis-
tintes activitats esportives
dedicades íntegramentals
turistes que es troben
actualment de vacances:
petanca, futbol, pesca,
natació,... competicions
que es desenvoluparen al
llarg de tot el dia.

Ja a la nit, en el recin-
te de l'aparcament del
Port, unes 4.000 perso-
nes, entre turistes, autori-

tats i convidats, assistiren
al sopar que s'ofereix
cada any per part dels
hotelers. Gairebé tots els
establiments turístics del
Port hi foren presents, ofe-
rint als convidats diversos
menjars com ara, por-
cella, pa amb oli, pae-
lla... dels que tothom en
pogué menjar tantcom en
volgué.

Les cases comercials
subministradores de begu-
des i postres també hi feren
acte de preséncia oferint
degustacions gratuïtes a
tots els convidats. Al
mateix temps que s'inicià
la festa, començaren
també les variades actua-
cions dels grups de ball i
música, en un ambient
molt festiu que es per-
llongà durant tota la nit.

Bàsquet:
El Mariano entrenará de nou
a les pistes del C.P. Victòria

Demà a les 18 hores,
presentació de la plantilla

Un devastador
incendi calcina
400 hectáries

a Tuent i a Sa Calobra
(Reportatge gràfic a p. 10)

La Conselleria d'Obres
Públiques i Ordenació del
Territori ha acordat allargar
el termini concedit a la com-
panyia concessionária del
túnel, per poder finalitzar les
obres, fins el mes d'agost de
1994.

Segons publicava el pas-
sat diumenge el diari Ulti-
ma Hora, des de la pas-
sada primavera les obres
de perforació estan totalment
aturades, no obstant, durant
la darrera setmana s'ha
notat un lleuger moviment de
personal, fet pel qual es pre-
veu que aviat es seguesqui

A les dificultats tècniques
de perforació s'hi han d'afe-
gir les econòmiques; res-
pecte a aquestes darreres,
Bartomeu Reus, titular
d'Obres Públiques declaró
que l'empresa concessionó-
ria s'ha vist en l'obligació de
replante jar la situació finan-
cera del projecte. El grup
Argentaria ha oferit un crè-
dit de 3.500 milions de pes-
setes, aquesta operació pos-
sibilitaró el seguiment de la
perforació que s'ha des-
tacat per la gran difi-
cultat amb la qual es rea-
litza, degut a la irregularitat
geológica dels terrenys.



Carta al Sr. Sicilia
Somos una representación de sollerics, encuadrados en el Partido Popular de Sóller, que lidera en las Baleares

el Presidente del Govern Balear, el muy amable D.Gabriel Cañellas.

Queremos agradecerle Sr.Sicília en primer lugar, su estancia entre nosotros. Agradecerle que haya elegido este
rincón agradable y tranquilo de nuestra Mallorca para vivir y plasmar desde él, tan bellos rincones de nues-
tro valle, que descansa dormido a los pies del majestuoso Puig Majar - que Vd. Sr.Sicília ha sabido plasmar en sus
telas con tanta fuerza y tanta expresividad.

Como Vd. sabe, Mallorca está cuajada de rutas turísticas, algunas de ellas muy importantes, con antigua sole-
ra entre nuestros visitantes; una de ellas, la que nos atañe a nosotros, es la ruta Vallemossa, Deyá, Sóller cuyo
último tramo necesita con urgencia una remodelación para adaptarla a los medios de transporte que hoy en día
se van imponiendo - remodelación - que obras públicas va a realizar con suma prudencia y tacto.

Si analizamos la palabra carretera enseguida la asociamos con la palabra carro, que era el medio de
transporte que se usaba en aquella época; no en vano han pasado cerca de 140 años desde su construcción, y
su trazado sigue idéntico al día que la inauguraron, su única mejora, la capa de asfalto.

El GOB - que debemos admitir, ha ayudado a sensibilizar a sectores de nuestra sociedad, se opone frontalmente
a dicha mejora, alegando motivos que los sollerenses no podemos admitir por carecer de bases sólidas, su idea
de que el mejorar la carretera "estropea el entorno" es pura utopía, pues dicha mejora evitará los peligros
que ahora nos ciernen, facilitará la comunicación de una manera más fluida y más tranquila, y podremos -sobre
todo- admirar y gozar de "este entorno" que siendo el mismo, nos parcerá mucho mejor, pues esta carretera mejo-
rada y puesta al día, evitará los atascos y las angustias que los foráneos y los residentes, tenemos que sopor-
tar todos los días; no olvidemos, que el veredicto que puede dar el GOB, Verds y otras asociaciones sobre este
tema es solamente informativo o reindivicativo, nunca decisorio, pues las decisiones en un país democrático las
dan las urnas, en donde fallaron claramente; las decisiones dependen del Govern Balear y de los respectivos ayun-
tamientos de Sóller y Deyá, los cuales han llegado a un completo acuerdo sobre este cacareado tema.

Y para acabar, Sr.Sicília, al final de la carretera vivimos más de 10.000 personas con un parque móvil de más
de 7.500 vehículos, que en parte dependemos de ella, pues mientras no se demuestre lo contrario, el turismo es
fuente de riqueza y de forma directa o indirectamente, muchísimos sollerenses vivimos de él.

Le rogamos Sr.Sicília discreción sobre este tema y si es posible su apoyo en esta remodelación de la carretera
-Sóller Deya- que se hará con un máximo de respeto hacia la naturaleza que nos rodea, a la que tanto todos que-
remos y que a toda costa debemos preservar.

Nota: relación de votantes de las últimas elecciones generales "26 junio--93";
Verds Sóller - 88 votantes.

PP Sóller - 2.350 votantes.

Partido Popular Sóller

Ca Nostra
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Tuent
Tot i agrcant per endavant la vostra

atenció d'informar puntualment sobre
l'incendi que ha afectat Tuent i Sa Calo-
bra, m'agradaria em deixassin fer algu-
nes precisions toponarniques que crec no
hi seran de demés per la pròpia gran-
diositat de Tuent i per la seva llarga i
creixent relació amb el poble de
Sóller.

No s'ha pegat foc Cala Tuent. Sa Cala,
que els veïnats sempre han anomenatplat-
ja, en tot cas seria la part inferior de la
vall just davora la mar, perquè el conjunt
sempre l'hem anomenat simple-
ment Tuent. Cala tuent S.A. també és
el nom de la companyia urbanitzadora
per motius mercantils però no toponamics.

Tampoc s'ha cremat la finca conegu-
da com a Cala Tuent perqué no existeix.
El que sí desgraciadament ha quedat més
que socorrat és gran part de la posses-
sió de can LLeig, can Palou, so Molo i sa
Coma. Aquestes tres darreres unitats
abans de que ho compras Cala Tuent S.A.
pertanyien als mateixos propietaris o
sigui, a la il.lustre nissaga dels Palou,
que a Sóller tenien la posada al carrer
de la Victòria cap de cantó amb el carrer
d'en Palou, ditaixí en memòria d'un d'ells.

Esperant contribuir en la conservació
de toponimia de la zona, molt aprecia-
do per mí, vos don les grades per la publi-
coció de la carta.

Josep Vicens Colom

Reflexions d'un ex-Batle

Grades als 1126 sollerics
Després de passats els tres

mesos estivals, marcats prime-
rament per les eleccions gene-
rals del més de juny, per la caní-
cula i sequero estiuenca i darre-
rament per la pretesa crisi muni-
cipal que aquests dies és tema
de comentari polític, reprenc
aquestes reflexions per seguir
complint un dels deures que tenc
amb el poble després del meu
cessament com a batle: donar
el vist-i-plau a alió que el grup

governant i la batlessa fan bé
i denunciar fermamenttotel qué,
al meu parer, es fa malament
o no es fa.

Un agraYment

Abans de començar, i enca-
ra que sigui en retard, he de
donar públicament les gràcies
als 1126 sollerics (i com no, als
altres 19.000 mallorquins) que
em donaren el seu vot en les

eleccions generals de dia 6 de
juny. Encara que no arribas a
l'objectiu pel qual em presen-
tava, aquesta confiança depo-
sitada en mi, per tantes perso-
nes, em donaren coratge per
seguir lluitant i treballant per fer
un Sóller i una Mallorca millors.

Dues paraules a Miguel
Jaume Palmer

Em va sorprendre el fet de

qué en unes cartes aparegu-
des fa unes setmanes el sen-
yor Miguel Jaume Palmer, pre-
sident del PP a Sóller s'en
recordás de mi a través del meu
germà. Si el que vol el senyor
Jaume és cercar-me les pusses
a mi, Ii convé no fer-ho a tra-
vés deis familiars. Ni jo em som
res del que pugui fer un germà
meu ni ell n'és res del que pugui
fer jo. Així que em permet
donar-li un consell al senyor

Jaume i al "Partido Popular":
es posin amb els temes propis
d'un partit polític i deixin els
temes familiars per les famílies.
Per altra part, a vostè, senyor
"Miguel Jaume", Ii convé més
callar. No mostri més el llau-
tó.

Joan Miguel Arbona
Mas

Ex-batle de Sóller pel PSM-
Nacionalistes de Mallorca



No ens amagam sota
cap etiqueta

A jutjar pels temps en els quals vivim
és difícil comprendre algunes coses de
la vida i sobretot, quan són escrites i
apareixen als mitjans de comunicació
signats per persones que haurien de
conéixer a la perfecció els temes que
utilitzen per acusar als demés.

La passada setmana forem motiu de
resposta per part de l'Assemblea
Verda a una editorial que havíem publi-
cat al número 223 del nostre setma-
nari, fent referencia a la postura de
Veu de Sóller davant el tema de la
carretera de Deià.

A dita carta, l'Assemblea Verda
parla de que "les maniobres més evi-
dents són les d'amagar-se sota l'eti-
queta de setmanari independent per
poder defensar postures partidistes".

Aquesta, és una bona reflexió per
mostrar, de part seva, un total desco-
neixement del que és una editorial. La
línia editorial és la que defineix la pos-
tura del mitjó que és sempre assumi-
da per tots els membres de l'estaf, mem-
bres que figuren descrits amb noms i
llinatges a una de les pàgines, en aquest
cas, de Veu de Sóller. En cap moment
s'han defensat postures partidistes, si
per partidistes s'entenen postures de
partits polítics, sols s'ha defensat la
postura que consideram bona i váli-
da.

Referent al fet de l'arreplegada de
signatures en contra del projecte,

seguim pensant que no s'ha jugat net
i que és molt fácil utilitzar noms de per-
sones conegudes per fer volable la nos-
tra, en aquest cas la seva, postura.

Estam ben segurs i afirmam, que
molts del famosos que signaren, sols
no coneixen ni la carretera ni
el projecte. Amb això no volem fer
desqualificacions globals ni barateres
de les persones que es varen adherir,
com ens diu l'Assemblea Verda.
Els que es desqualifiquen són ells
mateixos i els que els encalcen per comp-
tar amb ells.

A la nostra editorial no férem cap
judici a una persona en concret, sols
diguérem una realitat com un temple
dirigida a un senyor: "Mirau primer
casa vostra i no us empatxeu de casa
d'altre". A casa seva té molt que callar.

Ja per acabar volem recordar als
nostres lectors que seguim pensant que
sols surten a la Ilum les signatures dels
pocs que estan en contra i mai les dels
molts que estan a favor.

El que és el director general d'Obres
Públiques, Gabreil Lesenn, ja va dir fa
un temps: "El que passa amb els que
estan en contra de la reforma de la
carretera de Dejó, és que ara, quan
la Consselleria ja ha fet el que ells volien,
¡a no saben que han de dir ni que fer,
peró segueixen queixant-se".

Si callen no tenen raó de ser i si
parlen 	

Es una pena si de veritat et sents
Feble, però tu mateix et demanarás
perquè t'havien de sembrar aquí,
a gairebé metre i mig de l'altre
arbre, quasi bé davant el portal
(fa mal als ulls). T'han sembrataquí
i no més amunt, no per fer
ombra a cotxes com et fan
creure (no hi ha cotxes de metre),
sinó perqué servesquis de "Gual
Permanent", per una simple "moby-
lette". Es una !lástima que les per-

Veu del lector

sones siguem tan egoistes, i en
aquestcas tu ets el perjudicat. Però
tu no has valgut res més que per
sembrar-te, en canvi un gual per-
manent val doblers. El correr
és de tots i tothom qui paga un
impost de circulació té dreta apar-
car el cotxe on troba lloc, amb
l'única excepció dels guals per-
manents.

L'amic de la justicia

L'arbre del correr
de Fortuny

Aquest és l'arbre que ha creat la polémica: ombra o gual permanent?.

OPEL

GM
Carrer de sa Mar, 128 Tel. 63 34 50 07100 —SOLLER-

NUEVO OPEL

¡MI COCHE!
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La Nostra Veu

Salutacions de Mn. Bartomeu Barceló
Fa uns dies vaig rebre carta del nostre particular

amic, el missioner del Burundi Mossèn Bartomeu
Barceló Nadal; em contava molte coses d'allà,
d'entre elles, com s'ha fet una església i que tenien
tres talls de feina començats: un pont, una carrete-
ra i arreglar dues esglésies de grans sucursals (a
més d'haver-hi altres dues esglésies que esperen torn).

Es veu que Mn.Bartomeu no estó aturat mai, però
encara pensa amb nosaltres, igual que feim nosal-
tres amb ell. Recalcam que a la carta envio moltes
salutacions i records o tots els membres de l'asso-

ciació de la tercera edat que pensen amb ell; des
d'aquestes retxes vagin les nostres més sinceres salu-
tacions cap a ell, cap a en Tomeu.

De vell a vell

Altre cop sols, la vida mia,

com en el jorn que ens vam casar...

s'han fos els cants i l'alegria

i restem sols vora la llar.

Tots han volat, els ocells ¡aves,

tots han volat lluny de son niu;

s'han espargit les vides noves,

restam tu i jo vora el caliu.

Ja ha assaonat altra esperança,

com el jorn que ens vam casar;

eixuga el plor de l'enyorança...

Encara som dos vora la llar!. M.F.

Joan Seguí



En deixares
la meitat

Toni Falet

Gloses a un amic
van de broma i no t'enfadis,
no vull que agafis un llapis

m'emprenyis qualque pic.

M'han demanat fer-te unes gloses,
i no te pos es teu nom
no vull que sapi tothom
que te passin aquestes coses.

Ses figues d'es teu cunyat
eren bones i madures;
quan el trobes no el saludes
o te fas es despistat.

No sé si és veritat
o so gent xerra de més,
que d'un grup d'estrangers
en deixares la meitat.

So gent xerra per so placa,
també diven pes mercat
que a tu t'han espavilat,
lo que et passa ja és massa.

Procura anar ben despert
quan dus qualque estranger
guarda'l bé pes correr,
per si troba un portal obert.

Qualque figa deu quedar
per devers ses argiles,
si tens coratge i t'enfiles;
encara t'en pots inflar.

Somos un grupo de padres preocupados por la
actitud tan rara que han tomado nuestros hijos. "Soli-
citamos ayuda de quien pueda prestarnosla".

Os vamos a contar un caso: llevé a mi hija al par-
que del Puerto de Sóller. Al cabo de diez minutos, mi
hija y sus amigas me pidieron ir a jugar acaso por-
que se aburrían. Acepté sin imaginar las consecuen-
cias: se fueron a su cuarto a jugar, como no les oía,
fuí a espiar. Mi sorpresa fue al entrar, las tres niñas
en la lámpara están, el colchón de tobogán y las cor-

tinas como cuerdas para saltar.

Dí un grito de horror y les pregunté: niños que
hacéis? a lo que me contestaron, "Mamá no es
nuestra culpa que los columpios estén rotos
y el parque sucio y abandonado".

Comprendiendo que tienen razón, decidí llevarlos
a otro sitio de distracción. Dónde? Ustedes me dirí-
an.

RMC.

"Solicitamos ayuda"

HOTEL
ESPLENDIDO

Habitacions en
bany, terrassa
i vista al mar;
pensions
completes i
mitjanes,

menjador amb
bufet integral.

Tumbé ofereix als seus clients ball amb els sons de
l'orquestra "AYER Y HOY" cada dissabte fins a les 24 h.

Telf. 63 18 50

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

07100 SOLER
(Mallorca)

MUEBLES Y ARTICULOS DE DECORACION

en MIMBRE - BAMBU - JUNCO
RATTAN - MEDULA
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Sa huno, 65 - TM. 631121	 - 07100 SOLLER

REBAIXES
ROBA PER A INFANTS

Embutidos Aguiló S.L.
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)



Una carabassa. Una bona carabassa. Com pGdeu
veure, en Nicolás García está tot content amb el seu
conreu. Tal volta la carabassa més grosso que s'ha
vist, al manco a Sóller. A la báscula ha fet el pes de

24 kilos mirant ben prim. Pareixia un al.lot amb
sabates naves. Enhorabona!!!

AJUNTAMENT DE SÓLLER
RECAPTACIO

ANUNCI DE COBRAMENT
La Tresorera d'aquest Ajuntament i cap de serveis de Recaptació MI Paz Morell

Serra:

FA SABER: Que durant els dies hàbils compresos entre el 23 de setembre al 30
de novembre, ambdós inclosos, de dilluns a divendres i de 930 a 1330 hores, en
aquestes Cases Consistorials, estaran exposats al cobrament, en perióde voluntari,
els rebuts d'aquest any corresponents als Tributs Municipals següents:
1.- Impost sobre Bens Immobles de Naturalesa Urbana.

2.-Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Rústica. Així mateix estaran al
cobrament els rebuts de la Seguretat Social  Agrària.

3.- Taxa de la recollida domiciliària de FEMS, corresponent al segon semestre
de 1993.
Si després de les dates anteriors no s'ha fet efectiu el deute tributad, s'expedirá

conseqüentment el títol que durà aparellada execució i s'iniciará el procediment de
constrenyiment. El recàrrec será del 20 per cent de l'Import del deute.

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

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

Sóller, 20 de setembre de 1993
Vist -i-plau
La Batlesa

Signat: Is

_-

el Alcover Rotger

La Tresorera
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Música 

El Cor Amalthea actua denla a
les Escolápies este] format per ¡oyes músics que conti-

nuen encara el seu procés de formació
en diferents disciplines i s'han agrupat
sota aquest conjunt per perfeccionar la
seva técnica en cant coral.

Els recitals organitzats per l'ASCP
i Joventuts Musicals presenten un
programa que donaró una llarga visió
histórica del cant coral ja que inclou
obres que van des de Juan del Enci-
na fins a Duke Ellington o Henry
Manc ini.

rregué dimecres a migdia a l'Esta-
ció Naval del port de Sóller. Un
obrer civil, A.D.G., que treballava
a les instal.lacions militars col.locant
tela asfàltica dillant en calent resulté

Redacció

El Carde València, Amalthea, té pre-
vistes dues actuacions a Sóller en el marc
de la seva jira per Mallorca.  Demà dis-
sabte a les 20 h. oferirà el primer reci-
tal a l'Antiga Capella de les Escoldpies
i dimarts dia 28, a les 20'30 h., al
Centre Cultural Can Dulce.

Fundat l'any 1988 el Cor Amalthea

Agrupació Socialista de Sóller 

Aquesta cinquena trobada enmarca-
da dins les Vesprades Socialistes, es
celebró amb un tema ben adient per les
dates en que ens trobam, la LOGSE i un
anólisi de les perspectives de futur que té
l'ensenyament a Sóller. Els ponents con-
vidats foren Andreu Crespí (director pro-
vincial del MEC), Josep Vicens (mestre),
Ramon Oliver i Dina Salomon (coordino-

Redacció

Per segona vega-
da en menys d'una set-
mana la nostra ciutat ha viscut dos
accidents fortuïts que han provocat
cremades greus a vàries persones.

El cas que aquí cronicam oco-

Creu Roja 

Diada dels
donats de
sang a Lluc

Redacció

Aquest diumenge dia 26
de setembre hi haurà la
DIADA DE LLUC'93, aques-
ta és la diada dels Donants
de Sang i esté' organitzada
per la junta rectora de la
Germandat de Sang de
Mallorca. Es un acte on es
dóna el reconeixement a tots
els donants, enguany hi haurà
la inauguració del Monument
oferit pel Consell Insular de
Mallorca.

Els actes prevists són
aquesta inauguració a les 11
hores del matí i mitja hora
més tard, Santa Missa a l'aco-
lliment seguit d'un acte social
d'entrega de guardons
a entitats i persones i un
sorteig d'obsequis.

Hi haurà un autocar que
sortirà des de la placa d'Amè-
rico a les 8'30 hores per tots
els sollerics que hi vulguin
assistir.

dora APA) i Urik Comparini (alumne de
BUP).

Cada un d'ells xerrà des del seu punt
de vista sobre la transició de l'antic al nou
sistema i la realitat sollerica. Després
d'aquestes ponències, es continuó amb
un interessant col.loqui, seguit pel nom-
brós públic format per pares i mestres. Es
recordó que el proper dia 1 d'octubre es
celebrará la darrera vesprada d'enguany
amb el tema de la CRISI ECONOMICA.

Vesprades socialistes 

Perspectives de futur de
l'ensenyament a Sóller

Succeit

Cremat amb quitra calent amb greus crema-
des a tot el cos a
causa del quitrà que
manejava. Com a

conseqüència de les cremades, el
ferit fou ingressat a la clínica Son
Dureta. Li desitjam una rápida con-
valescéncia.

MIGJORN TENDA

LES OFRECE SU NUEVA
COLECCION

OTOÑO - INVIERNO

MODA JOVEN - PRET A PORTER

Especialidad en tallas grandes
muy juveniles

MIGJORN CENTRO DE
CORTE Y CONFECCION

Para que tu aprendas a crear tu
propia moda

Horario
15 h. a 17 h.
para más información
C/ Vives nQ 2
Tel.: 63 16 40 noche



Hisenda comença la devolució deis impostos
J.C.

Les declaracions amb dret a
devolució de l'impost sobre la
renda de les persones físiques
(més conegutcom a IRPF) de l'any
1992, han començat a ser
abonades; l'agència tributa-
rio preveu que abans de final

d'any estigui abonat el 80% del
total de les devolucions, tot i que
la normativa estableix el temps
vigent fins el febrer del 94.

Segons les darreres dades,
el número de devolucions sol.lici-
tades és de 8'2 milions amb un
import total de 725.400
milions; durant aquest mes de

setembre es pagaran el 17'4%
del total.

Hisenda estableix un con-
trol estricte damunt les decla-
racions que estimen una devo-
lució superior als 5 milions de
pessetes per assegurar-se bé
sobre el dret real de possessió
dels mateixos.

Programació d'activitats
Curs 93-94Centre Cultural

CAN DULCE 

DIBUIX 	 DIMARTS-DIJOUS 	 1730 -19 1(X)

FRANCÉS 	 DIMARTS-DIJOUS 	 1800-2000

ANGLÈS 	 DILLUNS-DIMECRES 	 2000-2100

DILLUNS-DIMARTS

DIJOUS-DIVENDRES

CATALÀ 	 DILUNS-DIVENDRES 	 1845 -1945

GIMNÁSTICA 	 DILLUNS-DIMECRES-DIVENDRES

BALL POPULAR 	 DILLUNS-DIMECRES-DIVENDRES

BALL DE SALÓ 	 DILLUNS-DIMARS-DIMECRES-DIJOUS 	

ESCOLA DE MÚSICA 	 DILLUNS-DIMECRES-DIJOUS-DIVENDRES

COSTURA I BRODATS 	 DIMARTS-DIJOUS

Per informar-vos dels diferents nivells i horaris cridau a
Ca'n Dulce Tel. 63 24 21 de 17'00 a 20'30 h.

ELS SOCIS TENEN 1.000 PTS. DE DESCOMPTE
PER ACTIVITAT FES-TE SOCI!!

ALEMANY 	 	2000- 2100

	17'15-21'15

2100-2300

	1630 -1930

Ensenyança 

La secundaria
obligatòria al col.legi
deis Sagrats Cors

El col.legi del Convent es prepara, de valent, per impartir la
totalitat de la reforma educativa.
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G.M.

El regidor de Convergència
Balear en el consistori d'Escorca,
Jaume Vicens, ha sol.licitat del
batle Antoni Gómez la cele-
bració d'un Ple extraordinari per
evaluar els danys causats per
l'incendi, que la passada setma-
na devasta un total de 400
hectàrees a Tuent i Sa Calo-
bra, i iniciar el més aviat possi-
ble la recuperació ecológica
d'aquests espais.

Vicens proposa que el ple es
celebri a la capella de Sant
Llorenç, una de les zones on el
foc cremó molts d'arbres, i que
la sessió tengui un carácter popu-
lar, fet pel qual es celebraria en
dissabte capvespre o diumenge
dematí. Sempre segons aquest
regidor, algunes de les brees cre-
mades són de fácil recupe-
roció perquè es tracta d'espais
sembrats, en el seu dia, on hi ha
marges que faciliten el treball.
Reclama a més, una majar vigilán-

cia d'aquests espais i més aten-
ció en la neteja ja que és l'existèn-
cia d'herbes i mates el que inci-
deix més en la propagació
d'incendis.

La zona de Tuent i Sa Calo-
bra, ha estat aportant de sempre
incalculables beneficis a la socie-
tat mallorquina, primera per ser
una zona de cultiu i ramaderia i
en l'actualitat com a espai natu-
ral visitat pels turistes, afirma que
és un deure recuperar-lo i no caure
en conformismes.

Redacció

Segons ha pogut saber la
redacció Veu de Sóller el
col.legi des Sagrats Cors,  l'any
1 997, tendrá la totalitat dels
cursos de l'ensenyança supe-
rior obligatòria, coneguda amb
el nom de l'ESO. Per de promp-
te, i com a totes les altres esco-
les de la vall, s'ha començat
per aplicar la nova reforma als
cursos que, a partir d'ara, ten-
dran el nom d'educació
primaria.

Tal volta el més significatiu
a ressaltar d'aquest nou plan-

Dos poetes
sollerics
guardonats
a Binissalem

El solleric Jaume Oli-
ver Ferrà ha estat el guan-
yador a la segona convo-
catória del premi de Poesia
"Llorenç Moyei", organitzat
per l'Ajuntament de Binis-
salem dins les celebracions
de la XXIX Festa de So Ver-
moda.

La també sollerica, Antò-
nia Arbona Santama-
ria, ha estat finalista en la
mateixa convocatòria. El
premi d'aquest concurs és
la publicació de l'obra pre-
miada.

tejament educatiu és la implan-
tació de l'anglès, com
assignatura obligatòria, als
cursos de tercer i quart (vuit i
nou anys).

Respecte a les instal.lacions
necessàries i obligatòries per
poder complir la normativa
legal (LOGSE) i d'aquesta
manera estar en disposició de
poder impartir tots els cursos,
el centre está realitzant les obres
adients la qual cosa suposa una
forta inversió económica per
poder tenir una bona infraes-
tructura dedicada a l'ensen-
yança.

Festa a Sant
Vicenç de
Paul

Dilluns és Sant Vicenç de
Paul; per aquest motiu el
col.legi solleric que du per
nom el d'aquest sant, fará
una festa, el mateix dia 27.
Será al poliesportiu de
l'escala (entrada pel Carrer
Nou) a les 18 hores; hi estan
convidats, principal ment, els
actuals alumnes i els ex-
alumnes, és pero, una festa
oberta a tothom. En el
seu decurs hi haurà una
celebració i després, la festa
pròpiament dita que comp-
tarà amb actuacions musi-
cals.

Escorca

Jaume Vicens demana un ple per
avaluar l'abast de l'incendi

CENTRE ALA D'OR
Dr. CARLOS SERRANO

NEUROLOGO
Horario de 8 a 3 h.

Concertar cita Telf. 63 30 91.



Durant tata la setmana els taxistes han estat concentrats amb el seu vehicle a davant l'Ajuntament
com a altres municipis.

NOU COL.LECCIONABLE EN FITXES "FESTES DE LES ILLES BALEARS"

Ara, El Día del Mundo
et convida a conèixer

les nostres festes
Perqué, a partir del proper

diumenge 26 de setembre,

iniciam l'entrega del nou

col.leccionable en fitxes

FESTES DE LES ILLES
IIALEARS. un calendari

exhaustiu de les celebracions i

festes que, de cap a cap d'any,

tenen lloc als nostres pobles i

ciutats.

l 'tia obra amena i suggestiva,

plena de color i vivencies,

realitzada per un complet

equip d'especialistes

coordinats per Gabriel laner

Manila. Un nou esforç editorial

d'EL DIA DEL MUNDO, per tal

d'apropar-te les nostres festes i

tradicions amb l'entrega

setmanal i gratuita de 4 fitxes

cada divendres, durant 32

setmanes.

l'erque coneixer és estimar.

Descobreix que cada poble i

ciutat de les Illes Raldars i

l'itiuses és una fiesta. 1 u batee

de la nostra historia. que ara

pots col, leccionar amb

DIA DEL Ml INDO

eFfitx,ti La

CADA
DIVENDRES,

4 FITXES,
DURANT 32
SETMANES,

AMB
"LA GUIA

DEL OCIO"
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Denunciaven l'intrusisme dels vehicles de la clase C

La vaga de taxistes soluciona e conflicte del sector
G.M.

Des del dijous de la pas-
soda setmana fins el dimarts
d'aquesta els taxistes de la Part
Forana de Mallorca han man-
tingut una vaga que es va tan-
car amb el compromís del pre-
sident del Govern Balear,
Gabriel Cañellas, de revi-
sar els aspectes que els dis-
criminen.

El president de la Federa-
ció de Taxistes de la Part Foro-
na, el solleric Nicolau
Jaume, s'ha entrevistat al
Ilart de tot l'estiu i molt espe-
cialmentdurantaquests darrers
dies amb els responsables
autonòmics del transport per
tal d'arribar a una solució del
seu conflicte.

Els taxistes es senten dis-
criminats envers els altres sec-
tors del transport i atribueixen

la greu crisi que estan patint
a aquests fets.

Les màximes aspiracions
dels taxistes de la part forana
era que elsvehicles de la Clas-
se C (taxis de luxe) respectas-
sin la normativa vigent i que
s'otorgas una 'licencia perquè
els taxistes de la part forana
puguin acudir a l'aeroport de
Son Sant Joan a recollir per-
sones del seu mateix municipi.

Al llarg d'aquests dies de
vaga els taxistes de Palma
anunciaren el seu suport a la
vaga dels companys de la
part forana. Possiblement
aquest fet i l'amenaça d'una
vaga a Palma féu intervenir el
president Cahellas qui ha
promès la regularització de la
Classe C i l'inici de converses
per tal de solucionar els pro-
blemes plantejats per aquest
sector.

Un curt circuit
causa un incendi
en un edifici del
Port de Sóller

G.M.

Poc després de les cinc de la matinada del passat
divendres, es produí un incendi en un edifici de dues
plantes, situat a la Placa dels Reis de Mallorca al Port de
Sóller.

El foc va poder ser controlat amb facilitat i enca-
ra que causó alguns desperfectes al restaurant Sol y Som-
bra s'aconseguí evitar que les flamarades afectassin l'estruc-
tura de l'edifici. Aquestes foren causades per un curt cir-
cuit d'una congeladora de l'esmentat restaurant
que es troba en el pis inferior de l'edifici; la planta supe-
rior va haver de ser ràpidament desallotjada degut al fum
que provocó el foc.

En aquest pis superior hi han tres apartaments on hi
viuen sis persones, cinc d'elles varen poder sortir pel seu
propi peu, pera, la problemática sorgí quan la sexta per-
sona, una dona estrangera, no donava senyals de
vida. La Policia Local procedí a tirarlo porta del pis, podent
comprovar que la senyora no hi era dintre. Rdpidament
es controló el foc i es procedí a fer el balanç dels danys
causats.

OPOSICIONES A ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA

3.000 PLAZAS
PREPARACIÓN TELÉFONO 63 37 21



Vida, silenci
moment...

Pere Colom

La vida viu

El viatge arrenca,
treu forca i fuig pel dia,
se'n riu de les lleis del calendari.

Saps? No torna a venir el vent,
es fonen els segons dins l'aire
i l'aire torna a ser temps.

El record desxifrat en repòs,
sovint girant el coll
per obrir portes tancades
que sonen a buit llunyà.

Mai no tornará a ser l'ahir,
la llavor ha tret ulls,
l'arbre pren forca i fruita,
amb temps, arrels profundes...

Passes a fer
amb carnes cansades.
Les sabates tenyides de negre,
d'obscuritat i record.
Els peus a terra
porten calls ja endurits.

Cada pam suat
menys suor a ale.

Escolta el silenci

Ruixades d'ànsia i malparlar,
fins i tot aquest ball que era dolç
no va néixer per sempre
calló l'instrument a veus poderoses.

Ara gruny l'anima, fidel companya,
et fa cridar,sofrir, estimar,
et parla amb seny, com tu ja saps:

Anem, vull romandre sola.

I creus la veu;
al fans, ella és tu.

El moment

El capvespre no ens deixa caure. Vull i tenc sota
l'espai un alè. Tu
ets més prop que la memória. Ara
vull somniar la veritat de l'aire. Sent el somni més
clar que abans. Fonc
el que queda de l'ahir. Visc
la vida a cops de pols. Call;
les paraules eren ànimes mudes. Ric
i trob el temps aturat pel desig. Tu
i jo, l'univers a dins. Tu i jo.
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Bla onet con ntat pe
Jaume Oliver

Jaume Oliver

No em diguis, pero, esteta, Rosa, perquè no hi ha fe
civil com aquest camp enfront de la taula.
Blai Bonet

En efecte, altre fe no tenc més impetuosa
que aquest cavalcar cap enlloc
a la taula del dir o callar.
No insultis aquesta fe, aquest fer de cada dia
o de nits incandescents,
de somnis i d'insomnis sense Ilum.
No em diguis esteta, Rosa,
com qui clava un guinavet a l'espatlla
del pensar amb tu, del dir-te,
de l'escriure't sense cartes,
tan sols per un desig acolorit
de pentinar mots amb bona voluntat.

II

Prou saps tu que donar exemple expressament és
igual que fer un número...
Blai Bonet

Hi ha qui escriu, hi ha qui viu
per fer un número,
o per comptar números,
i això no té res a veure amb la poética.

Hi ha qui per a Ilegir el diari
ha de fer un número
i qui només veu números
a totes les pàgines del diari.

No escric, no visc expressament
sinó gairabé debades-

¡ dono l'exemple
d'una sola gastada de sabata

que ja ha oblidat el número.

Iii

(...)és hora de triar,

entre expirar ajusticiat o morir jubilat
com els homes que duren més o menys com un vas.
Blai Bonet.

Puc compendre la por de rompre un vas
si trenca l'alegria d'altra vida
propera, tan anexa que s'aferri
com l'alè de l'onatge als pantalons
de qui deixà la mar pel terra endins.

Qui camina endavant pot morir sol
si porta només l'ombra entre les carnes:
no el lladruc de cap gos, ni cap paraula
deis llavis d'una mà que va menada.

També el covard ho sap: camina vers
una mort ben segura, i jubilada.
Més rossegarà el fang d'unes sabates
que no deixen ni petja rera seu:
cap rastre ni cap ala, només pols.

Que _e poemes de
``persperaiva de pronoms"

Aina Ferrer

La nit d'immutables randes
es somou aquí, a aquesta casa
filtrant la claror adolorida dels fanals
i el goig de caramells de les teulades.

Ningú vendrá.
I, aquest, potser sigui el motiu just
d'acaronar amb tanta insistencia el  glaç i el vent
en els minúsculs espais silents d'ara.

Pels plecs de la pell
em sorprén l'enyor.
Potser m'esperes i tot és orb.
Com un ronc cor
enmig de miralls enllunats com canals de Venecia.

II

Quelcom no ens deixa avançar
la incógnita d'un temps estotjat,
les rancies veus cavalcant l'espera
un rostre que no ens defineix el fi.
La claror ufana diorama de clemencia...

Un presagi de dubtes per abrir
novament l'estany
dels ocells que corn llamas retornen.
Un clot de primaveres amb rumb desconegut...

Com una pausa pendent
fosca arrel que
a voltes-
ens despulla del refugi.

Quelcom tenim que no és nostre
i que hem de visitar de temas en temps
calladament-
sense resoldre.

III

Potser és massa tard
pels Ilavis caminants del ce/ feixuc
vencuts els somnis, comí de l'aigua,
o nàufrags silents de la llum
per ombres enverinades degotegen...

El cor de la distancia
clou finestres. Es despullen escuts
i amb rostres equívocs fabriquem la fak del vespre.
Hem perdut. Nosaltres nàufrags, també de les
pedres i deis ulls.

Ja només ens resta
esbiaixar el paper amb cicatrius de tinta.

IV

Tants límits hem perdut
per valer vulnerar els flancs de les paraules
i escriure pels carreranys subalterns
l'inventari fumós que se'ns escapa.

Tantes raons
per encunyar la Ilei del cor
i pensar en el setge sospitós
abans que en la identitat mateixa.

Que ara no sé ben bé on sóc.
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No res Maig del seixanta-vuit

miraves el rellotge, !libres i lliris s'acopaven i el mar

salolujava les finestres, cercaves veus pels racons dels calaixos, però

només hi trobaves capsetes de llumins, llaposos espuntats,

fulles marcides ni un bri de misericórdia.

(Josep Maria Llompart).

no res damunt les talaies altíssimes límits del desert

enfonsats morts familiars cavalcant nord enllà

no res en la terra encara adormida sota la boira

els oliverars muntanyencs

només gavines de bellesa frenética

i llur sec aleteig sobrevolant llacunes de sal

no res sota les branques sagrades afeixugades pel gegantí capvespre

només la tionada impertinent dels diners

afonant-se en l'impuls del vent clivellat d'anuncis i deliris

no res en les clarianes de la memòria

en l'escuma de les ones que anem trepitjant

en la solsticial tonalitat cruelment orquestrada

no res en l'imprecís llenguatge de l'amor

les grans nits de sang desvetllades sota la Iluna

no res en la buida remor de veus que s'aixeca

disfressada d'imaginària felicitat

no res en el timbaleig dels polsos esperant el consol de la morfina

atordits per certeses colpidores

la ressonant obscuritat letárgica

ara ja sabíem del terror vingut del fans obac

les llargues queixes estremides i Ilur herència de tristesa

la intolerable ferotgia dels vencedors

trossejant acuradament els nostres antics miralls

coberts amb vellutats draps negres.

Una forca misteriosa	 em proposa cridar,

roba les hores perdudes	 però un rebuig indesxifrable

i els minuts vans
	 obri la porta a la tardor.

d'un diàleg tancat.

Potser són els cossos

Intranquil, el cor espera,	 els que parlen sense dir res.

cluca els ulls
	

No ho sé. No hi ha resposta.

i assaboreig la pedra del silenci.	 Només hi ha la certesa

que és l'aire misteriós

Un aire delicat
	 qui broda aquestes paraules.

M.López Crespí

Llegíem Gabriel Alomar i Maiakovski,

Cortázar i Rosselló-Pórcel.

El Che era l'home que havia pronunciat

les primeres i les darreres paraules.

La seva mort l'any seixanta-set

ens deixà per herència un buit vastíssim.

Ell era el fantasma número u,

el que no hi era i al mateix temps hi era,

la veu auténtica,

l'ordre vertebral de deixar-ho tot de banda

i començar la caminada.

Ell era el projecte,

l'anècdota que creixia,

l'home sencer,

el que no havien pogut matar,

l'esdeveniment esperat,

el gruix i la llargària de la revolta.

Salvador Espriu i Miguel Hernández

eren lectures clandestines

a les barriades suburbials.

Tots xisclàvem com si fóssim

dones argelianes després de veure

una pel.lícula de Pontecorvo.

Kronstadt i Astíries,

Octubre,

eren paraules màgiques,

la nostra universitat d'estil,

l'única veritat possible

fregant els ulls amb paper de vidre.

No miràvem la televisió.

Juràvem que mai no anirem a Disneylandia

ni tornaríem Ilegir Herman Hesse.

les cançons de Raimon

no foren mai fábrica permanent de nostàlgia

instal.laes dins del cervell.

Ans al contrari:

cada crit serví per alimentar

vint anys de rebel.lió.

aquel! "No" fou útil

per consolidar centenars d'acomiadaments,

deixar mil feines sense sentit.

El record d'aquella época exultant

ens ha mantingut ferms,

sense caure mai en els paranys del Poder,

allunyats de la besada enverinada de l'Estat.

He de confessar,

ben honestament,

que em sento presoner,

per sempre,

d'aquella inesborrable follia refulgent:

el maig del seixanta-vuit.

Diàleg tancat

Santiago Balaguer



Desolació.

Rabia continguda.
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El foc cremei durant tres dies ininterrompudament

Tuent, Sa Calobra i Bini han
cremat. Han cremat o els han
cremat?

Aquesta és la qüestió.
Sigui el que sigui, la pèrdua

ha estat prou forta i peno-
sa.

Lentament, els nostres boscos
i muntanyes s'estan quedant
pobres i de cada dia que passa,
perdem la verdor i formosura
dels nostres arbres.

Ha estat, potser, una de les
pèrdues més quantioses que hi
ha hagut a la nostra comarca.

Un desastre que, segurament
podem agrair a alguna perso-
na que, sense tenir consciéncia
del que feia, ha mort quarte-
rades i quarterades de
flora de les nostres illes.

Han estat moltes les perso-
nes que han sentit al fons de
l'ànima aquest fet.

Altres han estat els que han
plorat a llàgrima viva; veure tanta
cendre i foc damunt la muntan-
ya.

Bastants els que s'han enra-
biat davant la impotència de no
poder fer res.

Un, i no gaire més, han sen-
tit goig i plaer de veure la Ilum
de les flames i l'olor del soco-
rrim.

Ara ja está fet, tot ja és
mort.

Veu de glosa

Posa u-vos a
xermar

Toni Falet

Arreglar so carretera de Deià
diven que espenya s'entorn

Tuent pareixia un forn
i cap firmant s'hi va arrimbar.

Tuent es pegó foc
p'enmig i so vorera,

i a n'es bombers de primera
els passà so carretera;

no trobau que fa albercoc?

Aro podeu repoblar
fins que es torni pegar foc
i Mallorca o poc a poc;

veurem com acabará.

So cabra es menja es pi
es foc s'en du el que queda,

només hi ha una manera
perqué no seguesqui així.

Fa temps s'agricultor
pegava foc i eixermava
i Ii posaren tanta trova

que d'aquí ve tonto destrucció.

Vos heu d'aturar i pensar
que així no anam enlloc;

si voleu acabar amb es foc,
ja vos podeu posar a xermar.

Cado finco té un senyor
i ses entrades són poques;
si voleu netes ses roques

dau-los una bona subvenció.

Tots som fills de bona mare
i es qui teniu paga d'Estat
si tot ho feis tan acertat,

donau records al vostre pare.

Parlen d'agricultura i pesca
i cado mes un bon sou;

menjau xot i menjau bou
peix i verdura fresca.

I podreu viure i anar de gresca
fins que so vaca dongui brou.

No sé si es espanyols
són de dretes o d'esquerres,
però tenim moltes guitarres;
cobren per protegir les terres

i el que fon és es mussol.

Angoixa. Trista pèrdua.
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Presentació deis
equips del J. Mariana

Jota

Demà, dissabte, a les
19 hores, en el Palies-
portiu de Sant Vicenç de
Paul tendrá lloc la pre-
sentació de tots els equips
del J. Mariano.

Per la present tem-
porada participaran en
la competició nou equips
distribuïts de la següent
forma:

Tres infantils, 2 mas-
culins entrenats per J.A.
Cobos, J.D. Estarás, J.
Serrano, B. Estarás; P
Pastor i J.L. Rodenas els
femenins.

Dos cadets, un entre-
nat per A. Mainzer i
Caries Grauches ¡el mas-
culí entrenat perJ. Bauza
i L. Seguí.

Dos juvenils, un mas-
culí entrenat per J. Ser-
vera ¡8. Estarás i un feme-
ní entrenat per M. Got
K. Rosselló.

Dos seniors el mas-
culi, que jugará en el pri-
mer grup de regional
amb opció a ascendir a
III Divisió, entrenat per
G. Darder i C. Morell;
els femenins jugaran en
II divisió i seran entrenats
per M. Got.

Esperam una gran

assistència de públic per
aquesta presentació,
abans de la mateixa es
jugará un partit amistós
entre el B. Inca i el J.
Mariano; i després, entre
Inca B i el Mariano de
II Divisió femenina.

La directiva del J.
Mariano fa una crida-
da a tots els amants
de l'esport perquè
col.laborin i perquè els
1 20 practicants que
monté en els seus equips
hi puguin seguir jugant.
FES-TE SOCI! és fácil,
qualsevol jugador del
Joventut Mariana etfarà
soci. El pressupost
d'aquesta temporada és
de 1.400.000 pessetes
de les quals més d'un
milió corresponen a la
inscripció d'equips,
assegurances i arbi-
tratges. Dins el). Maria-
na no hi ha cap juga-
dor, entrenador, ni per-
sona alguna que cobri
cap pesseta.

Esperam que els sim-
patitzants, vista la labor
del nostre Club, es facin
socis, tan sols són 2000
pts. No es tracta de
poder acudir als partits
sinó d'ajudar a la
formació d'uns ¡oyes
que practiquen el
bàsquet amb molta
passió.

Esperam l'ajuda de
tots.

T.C.

El torneig de básquet Victória
arriba a la seva fi. La setmana
que ve, després de més de dos
mesos d'intensa activitat esporti-
va a les remodelades instal.lacio-

na parroquials, es diaputará l'espe-
rada Final Four. El calendari per
a la propera setmana és més que
interessant: mentre les semifinals
tendran lloc el dimecres dia 29,
la gran final es jugarà el proper
divendres a les 20,30 hores.

Amb tot i malgrat a hores d'ara
només Fotos Deyá estigui matemà-
ticament classificat, els equips de
Can toni Réia i Transports Fonta-
net tenen gairebé assegurada la
seva presència a la fase final. La
novena i darrera jornada han de

servir doncs per decidir, entre altres
coses, si será Autos Lladó o Rock
& Gol qui acompanyará als tres
primers classificats en la Iluita pel
títol.

En quant a la vuitena jornada
es refereix, podríem dir que fou

sens dubte la més destacable de
tot el que portam de campionat.
Els enfrontaments eren en molts
casos decisius i cap no defraudà,
ni pel seu joc ni per la seva igual-
tat, a les espectatives creades.

El dimecres, T. Fontanet no
es deixà sorprendre per un Autos
Lladó que sembla que ha trobat
definitivament el seu bon joc.
Encara que el partit fou emocio-
nanti disputat, aquest sempre esti-
gué sota el control d'uns "trans-
portistes" que s'han convertit en
uns seriosos aspirants al títol.

El divendres, Fotos Deyá

s'imposà a Can Toni Réia en le
partit de la ¡ornada. L'encontre,
de gran qualitat técnica i renyit
fins al final, fou el bell reflexe de
dos col.lossals equips que han fet
gaudir al públic amb estones de
bon joc i que ara lluitaran pel triomf
final.

Per altra part Sport Jove acon-
seguí també el divendres, en un
destacable i igualat partit, la seva
primera victòria contra un
Mammbo Kings que tanquen
ara la classificació.

El dissabte, la Coordinado-
ra i els Dragons s'enfrontaren
en le que fou el "derby" del tor-
neig. El partit, fruit de la rivalitat
de dos con¡unts necessitats dels
dos punts, no es decidí fins al darrer
segon. Al final la victòria es
decantó del costat de la Coordi-
nadora.

El partit que tancà la jornada
resulte] ser la confirmació definiti-
va de la bona ratxa de ¡oc d'un
Rock & Gol que encara aspira
a tot. Els "rockers" s'imposaren
aquesta vegada a un Me'n Fot
que millorà respecte a passades
actuacions.

Fotos Deya, intractable.

Fotos Deyá matemàticament classificat per a la
fase final

El pròxim climecres
comencen les semifinals

Básq_uet
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Futbol Tercera Divisió

Molt Iluitat
ben guanyat
Bielet

La visita del diumenge
capvespre passat era
temuda, i fácil no ens
posaren les coses. Pera,
un Sóller molt lluitador
amb un Christian en pla
goleador, doblegaren
sense apelatius a
l'equip eivissenc.

Sóller: Juan/o, Vázquez,
Sergi, Brugos, Tovar, Díaz,
Marín, Carmelo, Christian, Moll
(Oscar minut 59) i Aguiló (Ferrer
minut 77).

Eivissa: Ferris, Cañas
(Nando, minut 75), Juan, Tiru-
rit, Recio, Sa/om, Esteban,
Melero, Ribas (Alberto, minut
45), Jorge i Víctor.

El senyor Carrio Mas va
córrer amb l'arbitratge del par-
tit ajudat pels senyors Rubert

i Soberats que mostró targe-
tes grogues als jugadors locals
Aguiló (minut 26) i Oscar
(minut 70) i als jugadors visi-
tants Esteban (minut 7), Mele-
ro (minut 35), Cañas (minut 46),
Jorge (minut 80) i Recio (minut
89).

Gols: Christian quan corria
el minut 20 engaita un xut des
de fora de /'àrea, clavant la
pilota on el porter no arribava
1-0; Víctor en el minut 37 rebé
una pilota d'un xut fluix i
col.locat, marca el 1-1. Agui-
ló al minut 45 culmina una llar-
ga jugada d'atac en un xut de
damunt la línia de l'àrea gros-
so, marcant el 2-1. De nou Chris-
tian, al minut 75 en una pos-
soda llarga de Tovar i estant
en línia amb els defenses, els
guanyá per comes plantant-se
davant el porter i fusilant la por-
tenia 3-1.

Els sollerics des del princi-
pi sortiren molt centrats en el

L'afició vibra i
es divertí.

creat dues lugades perilloses
havent estavellat dues pilotes
als pals de la porteria solleri-
ca. I quan l'àrbitre estava apunt
de pitar el descans, Aguiló
esbuca les esperances als
eivissencs quan avança al
Saler en el marcador, fou una
poalada d'aigua freda per
anar-se'n ols vestidors.

Els sollerics senyors del
terreny de joc

Just començada la segona
part, Roberto Puerto, entrena-
dor visitant havia ordenat un
canvi no surtint Ribas dels ves-
tidors, al seu lloc sortí Alberto.

El Sóller sortí molt més

relaxat i segur, dominant
en tot moment la situació.

Degut als nyirvis que tenia
l'entrenador visitant, l'àrbitre
l'amonesta de paraula dient-li
que l'enviaria a la caseta si no
callava quan just es duia un
minut del segon temps.

Aquesto oportunitat no
fou materialitzada.

Christian s'en duia les
pilotes per comes

Christian acompanyat per
Agulló quan rebia pilotes en pro-
funditat quasi sempre s'en duia
per carnes a la defensa i, quan
corria el minut 65, una passa-
da llarga de Sergi fou aprof ita-
da per Christian per posar a prova
a Ferris. Deu minuts després vin-
gué una ¡ugada molt semblant
al gol de la tranquilitat.

Els darrers 15 minuts un
voler i no poder pels
visitants

Amb el gol de la tranquilitat
més encara es va assentar el
Sóller, mentres els visitants se les
veien i desitjaven per frenar la
velocitat als locals que demos-
troven una preparació física

més idónea. Sols en jugades
a pilota aturada posaven en perill
a Juan jo.

En el minut 90 Díaz
hagués pogut fer el quart

Quan s'havia passat el minut
90, dins el temps de descomp-
te, Christian és tombatdins l'ama
i l'àrbitre dóna córner que és
tret molt bé per Marín, un
bon cop de cap de Lluís Díaz va
ser despatxat per el porter una
nova vegada a córner. La sego-
na treta de costat, sense canse-
qüencies.

Fou una victória amplia i
merescuda pels sollerics.

Partit vinent:

Demà dissabte el Sóller jugará
a Son Ferriol el partit correspo-
nent a la jornada contra el Ferrio-
lense, l'hora del mateix és a les
18'00 hores i l'arbritatge anirà
a càrrec del senyor Pascual Pigui-
llem.

partit, dominant en tot moment
damunt el terreny de joc. Els
visitants feren un bon partit
sense arribar a moments de molt
de perill a l'àrea de Juanjo i el
gol al minut 20, va facilitar
més les coses als jugadors
locals, que encara es sere-
naren més amb el marcador a
favor.

Joc viu i ràpid

Els dos equips no escati-
maven esforços, el joc era
ràpid i competitiu fent més
jugades de perill l'equip local,
mentres que els visitants havien

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

1. Mallorca B 	 3 3 0 0 16 1 6	 +	 2
2. Sp. Mahones 	 3 2 1 0 12 3 5	 +	 1
3. Cardessar 	 32 1 052 5	 +	 3
4. Atc. Baleares 	 3 2 0 1 14 4 4
5. Ferrerías 	 3201 6 4 4
6. Sóller 	 3201 5 3 4
7. Arenal 	 3 1 201 0 4
8. Montuïri 	 3 1 1 1 74 3-1
9. Ferriolense 	 3 03 0 1 1 3	 +	 1
10. Badia CM 	 3 1 1 1 6 7 3	 +	 1
11. Ibiza 	 3 1 1 1 3 4 3	 +	 1
12. Rtv. La Victoria 	 3 1 1 1 1 5 3	 +	 1
13. Pollensa 	 3 1 1 1 2 7 3	 +	 1
14. Poblense 	 302 1 23 2-2
15. Constancia 	 302 1 35 2-2
16. At. Ciudadela 	 3 1 0258 2
17. Alayor 	 3 1 0 2 3 12 2
18. Calvià 	 301 2 4 6 1-3
19. Playas de Calvià 	 301 2 0 5 1-1
20. Esporlas 	 3 0 0 3 3 15 0	 2

RESULTATS
Constancia - Badia CM 	 1-1
Calvià - Pollensa 	 0-1
Sp. Mahonés - Esporlas 	 8-1
Mallorca B - Rtv. La Victoria 	 5-0
Sóller -Ibiza 	 3-1
Poblense - Ferriolense 	 1-1
Arenal - Alayor 	 1-0
Montu'iri - At. Ciudadela 	 5-1
Atc. Baleares	 Playas Calvià  4-0
Ferrerías - Cardessar 	 2-3

Se Salines - At. Baleares 	 1-0
CIDE - S'Arracó 	 0-0
Port de Sóller - Cala D'Or 	 2-1
Ferriolense - Porreras 	 2-3
Algaida - Vilafranca 	 1-1
Xilvar - V. de Lluch 	 0-1
Escolar - Rotlet Molinar 	 3-0
Independiente - Barracar 	 0-0
Collerense - Sta. Eugenia 	 1-1

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

1. Ses Salines 	 3 3 0 0 6 1 6 +	 2
2. Vilafranca 	 32 1 073 5 +	 3
3. Independiente 	 3 1 2063 4
4. S'Arracó 	 3 1 2 04 1 4 +	 2
5. Algaida 	 3 1 2032 4
6. Port de Sóller 	 3 1 2032 4
7. V de Lluch 	 320 1 55 4 +	 2
8. Barracar 	 3 0 3 0 4 4 3 +	 1
9. Sta. Eugenio 	 3 03 03 3 3 +	 1
10. Porreres 	 3 1 1 1 3 4 3 +	 1
11. Escolar 	 3 1 0244 2 2
12. Ferriolense 	 3 1 0278 2 2
13. At. Baleares 	 302 1 1 2 2
14. CIDE 	 302 1 01 2 2
15. Xilvar 	 3 1 0246 2 2
16 Collerense 	 302 1 58 2 2
17. Rotlet Molinar 	 3 0 2 1 3 6 2
18. Cala D'Or 	 3 0 0 3 3 8 0 2



Port de Sóller 2 -
Cala d'Or 1

Port de Sóller: García,
Coll (Monge), Galindo, Forte-
za, Ruíz, Manrique (Castañer),
Rodríguez!, Molino (Martínez),
Guerrero (López), Barrero i
Raja.

Cala d'Or: López, Agui-
lera, Lora (Vidal), Carrillo, Este-
ban, Llamas, Santaeza (Man-
jón), Fiol, Malloral, Martín
(Luque) i Suñer.

L'arbritatge va córrer a
carrec del senyor Molina
Gomila ajudatpels senyors Ale-
jandro i Grimalt, que mostró tar-
getes grogues als jugadors
locals Raja, Rodríguez I, Forte-
za, Galindo Monge; i als juga-
dors yisitants Carrillo, Llamas i
Suñer.

Gols: Suñerals set segons
marca d'un tir de fora l 'àrea 0-
1, Rodríguez marca al minut
11 de cop de cap provinent
d'un rebot el 1-1 i Galindo al
minut 35 d'un espléndit cop de
cap, marca el definitiu 2-1.

Després de la por, es
guanyà

El passat diumenge dema-
tí no podia començar més mala-
ment, res més iniciat el partit i
en tan sols set segons (només
tres jugadors tocaren la pilota),
García va veure la pilota dins
la seva porteria, fou "increi-
ble". Els visitants varen treure
del mig camp i Fiol done' una
passada en profunditata Suñer,
aquest va fotre un xut fort i
col.locat des de fora de lama,

El Port de Sóller
reaccionó

Els jugadors locals després
de digerir el gol en fred, pas-
saren a dominar el partit i al
minut 11 ja havien empatat; just
passada la mitja hora ¡a havien
capgirat el marcador, arribant
al descans amb el 2-1.

El segon temps sobra

Una vegada reanudada la
segona part, els sollerics segui-
ren dominant el ¡oc i disfrutant
d'oportunitats per augmentar la
diferencia. Raja, en el minut 57,
s'escapa amb la pilota contro-
lada i amb una bona carrera
engaita un xut que amb moltes
dificultatsés desviat pel por-
ter a córner. Manrique i
Barrero als minuts 69 i 70 tor-
naren gaudir de dues ciares
oportunitats i Rodríguez I al minut
81 hagués pogut marcar el seu
segon gol si el porter no hagués
tengut una molt bona interven-
ció.

Els jugadors visitants d'una
falta directa al minut 81, posa-
ren en perilla García. Resumint,
resultat curt per les opor-
tunitats disfrutades pel Port
de Sóller, sumant els dos punts
que és el que més ens interes-
saya.

Diumenge es desplaçaran
a Porreres, per jugar el corres-
ponent partit arbitrat pel sen-
yor Rodado.

Bielet 	que García ni s'ho esperava,
avança el seu equip.

Golejadors
Aquesta és la 'lista deis

millors golejadors en el que
duim de temporada:

Amb 4 gols:
Beltran II (At. Baleares) i
Anselmo (Mallorca B).

Amb 3 gols:
CHRISTIAN (Sóller),
Espejo (At. Baleares),
Andreu (Badia), J.
Antonio (Ferrerias),
Manolo i Rodriguez
(Mallorca B) i Sampol
(Montuiri).

Amb 2 gols:
Calatayud (At.
Baleares), Morey i
Sancho (Cardessar) i
David (Mallorca B).

Amb 'gol:
MARIN i AGUILO
(C.F. Sóller).

XII Hores de Petanca
"Bar Central"

Buixó

El passat cap de setmana
es celebraren les XII Hores de
Petanca "Bar Central", de
Palma.

La participació fou de cator-
ze equips, que representaven
als següents clubs: Bar Cen-
tral A, Amanecer, Arenal, His-
pano Francés, Brasilia, Puen-
te, Punta Verde, At. Andratx,
Sta. Marta, Hostalet, SOLLER,
Lidia, Can Gaspar i Bar Cen-
tral B.

La competició comencó a
les 9 del matí per acabar-se a
les 9 del capvespre; bona
organització i exemplar com-
portament de tots els partici-
pants. Es presenciaren parti-
des de força qualitat téc-
nica i la incertesa dels mar-
cadors dona molta emoció al
desenvolupament del joc. La
representació del C.P. Sóller
(Miguel Frontera, Toni
Duque, Biel Sard, Toni
Castañer i Lluc Reynés) va
estar molt bé fins a les tres quar-
tes parts de competició on
anava classificat en primer
lloc, al final, el nostre equip
baixà el rendiment i es varen
haver de conformar amb un
cinquè lloc a la classificació
que queda així:

1 .-Andratx.
2.-Bar Central B.
3.-Puente.
4.- Arenal.
5.- C.P. Sóller.

Torneig per a juvenils i
infantas C.P. Unió de
Sóller

Dissabte passat el C.P.
Unió de Sóller organitzà un
torneig de petanca reservat a
les categories deJuvenils i Infan-
tils, hi va haver representació
dels clubs locals, també hi par-
ticiparen els més qualificats
clubs de Ciutat; les classifica-
cions foren les següents:

General Juvenil:

1.- C.P. Unió de Sóller (Jordi
Casado, Antoni Jaume
Hernández, Biel Vidal).

2.- C.P. Son Busquets.

General Infantas:

1.- C.P. Unió de Sóller (I.
Antoni Llompart, Miguel
Llompart, Josep M. Casa-
do).

2.- C.P. Sóller (Miguel Puig,
Maite Llompart, Marc Cas-
tanyer).

Repesca Juvenils:

1.- C.P. Unió de Sóller
(Pep Mascaró, Rafel Cale-
ro, Pau París).

2.- C.P. Son Busquets.

Repesca Infantas:

1.-	 C.P. Unió de Sóller
(Biel Ramon, Ernest Baños,
Jose A. Bisbal).

Petanca

tenir entre
ciassificoció

n

ntat, patrocino-
per "Veu de Sóller".

1.- Tovar, amb 5 punts.
2.- Vázquez, 4 punts.
2.- Sergi, 4 punts.
2.- Díaz, 4 punts.

Carmelo, 3'

6.- A
Brugos, 3 punts.

,0.-Juanjo, 3 punts.
- Molí, 3 punts.
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FUTBOL BASE
	

Futbol Primera Regional
Futbol Cadet

Premi Regularitat

TRANSPORT J. CASASNOVAS
GASOIL PER CALEFACCIÓ A DOMICILI

TEL. 63 14 62 i 63 03 87

Futbol 5 en Pista

Sóller 2 - Campos 3 

Es	 c
bé i s'acabà
malament

Toni Lladó

Fitxa técnica:
SOLLER: Morell, (Duero!,

Serafín, Víctor, Ventura, Puig,
Coll, Bernat, Guerrero,
López, X. Ensenyat (Rayi i
Pere).

Gols:
Puig (penal) i Víctor.

Comenta ri:
El Sóller va fer un inici

de partit molt bó. Tan sois
es duia un minut de joc i els
sollerics ja havien aconse-
guit el primer gol (fetde penal
perquè un defensa tombà al
davanter solleric X. Ensen-
yat), tot semblava que havia
de ser una golejada pera,
ja en el descans els de la
Vall perdien per 1-2; el Sóller
fou qui tingué més temps la
possessió de la pilota. El Cam-
pos des del primer minut es
tanca al darrera i jugó al
contratac, tres vegades
que xutà a porteria
foren tres gols, en canvi,
el Sóller no va sebre aprofi-
tar les seves ocasions quan
pereixia que havia d'arribar
l'empat; els locals no escur-
saren distancies fins al darrer
minut però ¡a fou massa tard
per poder aconseguir un
altre gol i d'aquesta
manera l'empat.

El Sóller ha encaixat la
primera derrota de la tem-
porada pera, ara els al.lots
no s'han de desanimar ¡han
de seguir lluitant per poder
aconseguir, a final de Higa,
un bon lloc a la classifica-
ció.

Proper parta:
Bt. R. Llull - Sóller; con-

frontació important i difícil
que haurà d'afrontar. el Sóller.
El R. Llull és un dels equips
que s'espera estigui pels
llocs capdavanters.

Desitjem que els sollerics
no tornin de buid i puguin
començar una bona ratxa
sense perdre cap partit.
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0/ Lluna, 5 -	 63 09 07 - 07100 SÓLLER

PIZZAS PARA LLEVAR
Yestaurante

Dimecres tancat
TEL. 63 11 11
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Joan OLIVER
Cicloturista-

EL CICLOTURISME CAMI
CAP A LA SALUT

El cicloturista, aquell que
pedala per a la seva dis-
tracció, per a la seva diver-
sió, aquell que gaudeix de la
Natura, aquel l que sap apre-
ciar un paisatge (tant en forma
individual corn en grup) o el
cant dels ocells, aquell que de
nou ha retrobat la joia de
viure, la salut de l'ànima i
del cos, amb les reconfortants
passejades amb la bicicleta...
Aquest és l'autèntic
CICLOTURISTA! i no aquell
que enfundat dins un vistós
jersei publicitari, estirant un
monstruós desenrotllament,
intenta emular descarada-
ment els Merckx, Indurain,
Lemond, Fignon, Delgado,
Moser, Hinault, Lejarreta, Kelly,
Caritoux, Cabestany, Cho-
zas... El cicloturista és un
esportista que es sorprèn
cada dia dins aquest
món fascinant, que ell va
ampliant dins tots els
ambas. Es personal, dissenya
el seu cicloturisme d'una mane-
ra diferent, de forma que se
cenyeixi al seu món de som-
nis, d'esperances, que li pro-
porcioni beneficis físics i emo-
cionals, sensació de llibertat,
de plaer i de reducció d'ansie-
tat. Es una persona que
vol millorar la seva salut
i la del seu entorn, Es un
fervent enamorat de la
Natura, que está preo-
cupat per la contamina-
ció, el renou i el malba-
ratament de l'energia. Es
un esportista que pedala per
gust, que sap posar el seu amor
propi a l'altura de les satis-
faccions del turisme intel.ligent-
ment comprés, que no es limi-
ta a fer el recorregut dins un
temps satisfactori, que s'atura
quan Ii sembla observa el
paisatge i en gaudeix d'ell,
que no necessita tribunes ni
espectadors, n'hi ha d'estar
pendent d'un cronòmetre. Els
imprevistos que es poden
presentar durant l'excursió són
per a ell un al.licient més.

El cicloturisme, com a acti-

vitat d'oci, és de les més com-
pletes que pugui realitzar
l'home. Forja i endureix
l'esportista, Ii templa el carác-
ter iii mostra el camí per acon-
seguir metes més altes. Es
un bàlsam regenerador de
¡aves i no tan ¡oyes, que no
valen ser enrotllats per
la nostra era, per aques-
ta tecnologia absorbent
que ens té aclaparats,
amb el medi ambient sem-
pre amenaçat.

L'ésser humà té una espe-
cial predilecció per desplacar-
se; per visitar llocs amb
interés artístic, històric, pai-
satgístic, econòmic o de qucl-
sevol tipus. Té predilecció per
estudiarlo flora o la fauna d'una
regió, per aprendre els cos-
tums deis seus habitants, per
conéixer el seu art... Conèi-
xer l'entorn és una part subs-
tancial per conèixer-nos a
nosaltres mateixos.

L'increment de l'afec-
ció envers al ciclotu-
risme d'aquests darrers
anys, no és res passar-
ger, és el fruit d'un
autèntic procés de madu-
resa social.

Anar amb bicicleta és
una forma beneficiosa d'exte-

riorització d'una agressivitat
interior, controlada i canalit-
zada. Desenvolupa el sen-
tit de l'equilibri,
enforteix davant el
dolor i el sofriment,
millora la son, la rela-
xació i la figura
femenina, sense Ile-
var-li feminitat. Millo-
ra la circulació de la
sang i fortifica els
músculs, sent la millor
arma contra l'infart.
Ajuda a afegir
més anys a la
vida, i més vida
als anys. Es el
transport cap a
un món de salut,
mobilitat, rela-
xació i plaer.

EL
CICLOTURISME
DEL SILENCI

Hi ha tants de
tipus de	 ”ciclotu-
risme"	 com inter-
pretacions se'n
puguin fer.

Sistematitzar el ciclo-
turisme dins uns princi-
pis de reglamentació
rígida i exclusivista en el
seu disseny és un greu
error federatiu. Molt ha

Molt ha de canviar l'actual
Federació si es vol convertir en
l'instrument que la realitat
actual necessita.

de canviar l'actual Federa-
ció si es vol convertir en
l'instrument que la realitat
actual necessita. El que no
podem oblidar mai és que per
cada cicloturista federat al
menys n'hi ha dos-cents que
no hi estan.

La majoria d'usuaris de
la bicicleta es troben al marge
de l'actual trama organitzati-
va oficial, ineficaç per enten-
dre i protegir l'ús de la bici
més enllà de la seva utilitza-
ció merament esportiva. Des-
graciadament tofo lo oreo-

cupació de les federacions está
centrada en el ciclisme com-
petitiu. Es aquest "oblidat"
el cicloturisme del silenci.

Persones anònimes
que gaudeixen de la
seva bicicleta en qual-
sevol moment del dia,
quan en tenen ganes,
amb els companys que
valen, transitant pels llocs
que ells mateixos han
triat.

Generalitzant podem divi-
dir els cicloturistes en aquests
quatre grups:

El cicloturista esportiu.
L'excursionista.
El cultural o contemplatiu.
El cicloturista

El cicloturista espor-
tiu és el que cerca el màxim
rendiment amb el mínim
esforc, dins un temps i un espai
concrets. Generalment tenen
un bon biotipus, i estan ben
dotats per practicar el ciclis-

Es el transport cap a un món de
salut, mobilitat, relaxació i

plaer.

me competitiu. Són feliços
pedalant aviat.

L'excursionista	 o
aventurer es forja dins
la creativitat i romp totes les
fronteres del que és tradi-
cional. Cerca un món fasci-
nant i trenca els límits esta-
blerts per la societat.

El cultural o	 con-
templatiu sol tenir una
gran capacitat d'admiració
davant la més petita cosa que
alteri els seus sentits desenvo-
lupats.
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concebut i realitzat sempre
es uanya, mai es perd"
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Aquest cap de setmana es disputará la

VII Pujada Pollença Lluc

Llista d'inscrits
1.- Sidney Revuelta (Seat

Panda 45).
2.- Melchor Oliver (Renault

R-5 TS).
3.- Ti (Renault R-5 TS).
4.-Josep-A. Sans (R-5 Alp.)
5.- Gabriel Mascará (Tal-

bot Rally).
6.- Maties Pujades (Talbot

Rally).
7.- Jaume Riera (Volkswa-

gen Golf GTI).
8.- Mateu Riera (R-5 Alp.)
9.-Sion Verger (Peugeot 205

Rally).
10.- Antoni Forteza (Opel

Corsa GSI).
11.- Enrique Salom (Renault

Clio 16-V.).
12.- Miguel Verger (Renault

Clio 16 V.).
14.- Caries Martinez (R-5 GT

Turbo).
15.- Sergi Ramon (R-5 GT

Turbo).
16.- Esteve Payeras (Renault

Clio 16 V.).
17.-Pere Rosselló (Ford Escort

RS Turbo).

18 .-Josep Mayol (Opel Corsa
1.3).

19.-Bartomeu Vallespir (Peu-
geot 205 Rally).

20.- Onofre Crespi (Citroen
AX GTI).

21.- Jaume-V. Cera (Citro-
en AX GTI).

22.-Jordi Carbonell (Renault
Clio 16 V.).

23.- Antoni Grau (Peugeot
205 GTI).

24.- Pere Payeras (Renault
Clio 16 V.).

25.- Llorenç Carbonell (R-5
GT Turbo).

26.- Josep-M. Ortega (Fiat
Uno Turbo).

27.- Albert Frau (Renault
R-5 GT Turbo).

28.- Pere-P. Diaz (R-11 Turbo).
29.- Antoni Roca (Lancia

Delta Integrale).
30.- Helmut Kalemborn (Tiga

Emonts Yamaha).
31.- Leif Buttenhoff (Lola Seur

BMW).
32.- Gabriel Grau (March La

Fabrica).
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Joan

Tal com anunciárem oportu-
nament, la passada setmana,
demà i passat-demà es disputa
la setena edició de la Pujada
Pollença - Lluc, V Trofeu Ciu-
tat de Pollença, amb un total de
31 inscrits, entre ells els solle-
rics Albert Frau (R-5 GT Turbo)
i <B>Antoni Forteza Opel Corsa
GSI).

No hi sortirà, en aquesta oca-
sió, en Bartomeu Vicens
(Ford Fiesta 1.3), degut a que
es troba fent uns examens a
Madrid.

TANCAMENT DE
CARRETERA

Dissabte la carretera es tan-
carel des de les 16 a les 20 hores,
entre els qms. 5'2 i 11'400, per
fer dues pujades d'entrenament,
que s'iniciaran a les 17 hores.

Diumenge la carretera es
tancarà entre les 8 i mitja i les
dues del capvespre per fer una
pujada d'entrenaments (la ter-
cera, a les nou i mitja) i dues
pu jodes competitives (a partir de
les deu i mitja).

Antoni Forteza ha fet, aquests
darvers dies, uns entrenaments
molt satisfactoris.

LLIURAMENT DE PREMIS

El lliuramentde premis es fará
a Renault Pollença, a les tres del
capvespre.

ELS NOSTRES
PRONOSTICS

Leiff Buttenhoff (Lola Seur
BMW)sort indiscutiblementcom
el clar favorit al triomf absolut
final, inquietat per Helmut
Kalemborn (Tiga Emonts
Yamaha).

Dins el GRUP A hi tindran
molt que dir en Toni Roca amb
el seu impresionant Lancia Delta
Integrale, i en Pere-P. Diaz
"Potes, pels amics" (R-11
Turbo), sense descartar, -clar
estar-al solleric Albert Frau
(R-5 GT Turbo).

A destacar també la partici-
pació del pobler Pere Paye-
ras, que sortirà amb el Renault
Clio 16-y. amb el que participa
a la Copa Renault peninsular, i
que com és lògic voldrà dir la
seva a ca seva.

La novetat dins aquest Grup
és la participació d'en Jaume
Cerda amb un Citroen AX
GTI, deixant el seu habitual GT
Turbo.

Dins el GRUP N n'Esteve
Payeras valdrá donar el do
de pit dins ca seva, amb el seu
Renault Clio 16-V, encara que
el màxim favorit, per máquina
i pels darrers resultats aconse-
guits és en Pere Rosselló (Ford
Escort RS Turbo).

El solleric Antoni Forte-
za es troba molt bé. Ha fet
aquests dies els darrers entre-
naments amb  en Pere Payeras i
en Marce (de Tallers Pau i
Marce), molt satisfactoris.

Dins el GRUP ILLES el triomf
s'ha de decidir entre en Mateu
Riera, Jaume Riera i Maties
Pujades.

Automobilisme

PETITS ANUNCIS

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

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

GASOLI per a calefacció a domi-

cili. Telf. 63 14 62 ¡63 03 87.

10 M2 DE SUPER LUJO directa-
mente sobre el mar; no existe otro
apartamento mejor en todo el Medi-
terráneo.

Ven a verlo, Las Perlas; camino
del Faro. Inf. 63 28 51.

ESTUDIANT NECESSITA compar-
tir cotxe per tornar de Palma a les
21'00 hores. Telf. 633291. ( A par-

tir de les 15 hores).

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

SE NECESITA PANADERO. Inf.
630042.

ES CERCA AL.LOTA per a com-

partir pis a Palma. Inf. Telf.633141.

ESTUDIANT UNIVERSITARIA fa
classes de repàs d'EGB, BUP i francés.
Inf. Telf. 633980.

ES LLOGA PIS CENTRIC (a cinc minuts
de l'Institut), moblat, amb rentadora
automática i telèfon. Des de dia 4 d'octu-
bre del 93 al 30 de juny del 94 (any
escolar). No té despeses de comunitat,
30.000 pessetes. Inf. Telf. 630443.



Cultura 

Renovació d'imatge a can Dulce
Joan Caries Simó

Amb el nou logotip del
centre cultural can Dulce,
dissenyat perJaume Pinya,
l'Associació Sollerica de
Cultura Popular (ASCP),
vol començar un nou curs
presidit per la renovació
d'imatge i per l'incre-
ment de les activitats i
tallers: gimnástica, música,
ball de bot, ball de saló,
francés, anglès, alemany,
català per a no catalano-
parlants, dibuix, costura,
seran els tallers que comp-
taran amb els aventatges
de l'ampliació del casal cul-

tural amb dues noves aules.
A més, el grup de teatre
Corriola, la Coral, l'Orches-
tra, Aires Sollerics, el grup
Novetat, el grup Ambient,
Joventuts musicals i la Mos-
tra Internacional Folclórica
continuaran les seves acti-
vitats com sempre ober-
tes a la participació i
a la integració de nous
membres.

Els horaris de totes
aquestes activitats el veu-
reu publicat a aquestes
mateixes pàgines i per qual-
sevol informació no us en
estigueu de trucar al tele--
fan de can Dulce.

També i com obertura
del Curs 93-94, l'ASCP té
previst un concert del Cor
de Cambra Amalthea de
Valencia; així com una
taula rodona a primers
d'octubre sobre el pano-
rama cultural a Sóller amb
convidats de distints
ambas culturals que
s'anunciaran oportuna-
ment.

L'Associació sollerica de
Cultura Popular anima a la
gent de Sóller a participar
en les activitats d'aquest nou
curs i us desitja que sigui
el més profitós possible per
tothom.

:Amisiminmi~~
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Succeïts

En Jaume de cal Lu es
crema greument amb espera

CENTRO "ALA D'OR"  

CONSULTAS:

MEDICINA GENERAL
BARTOLOME COLOM MESTRE (Lunes a viernes).

FISIOTERAPEUTA Y PRACTICANTE
ALFONSO NICOLAU REYES  (Lunes a viernes
consorcio con mutuas).

QUIRO MASAJISTA
CARMEN CAMPOS JIMENO (Lunes a viernes).

SEXOLOGIA
KEPA PEREZ COBOS (Lunes).

OTORRINOLARINGOLOGIA
JACINTO MARTINEZ (Martes).

TRAUMATOLOGIA
JUAN LUIS LEON MARTINEZ  (Manes)

NATUROPATA
ANTONIO FALCO SEPULCRE  (Miércoles).

GINECOLOGIA
MARGARITA BALLESTER ROIG
BALLESTER (Miércoles)

PEDIATRIA
JUANA Ma ROMAN P1ÑANA (Jueves).
(Jefe servicio Pediatría Hospital Infantil Virgen de Lluc)

PSIQUIATRIA
JOSEFA Ma SAN PEDRO RADO (Viernes tarde).

PSICOLOGIA
CATALINA R1G0 MAS (viernes).

HOMEOPATIA Y ACUPUNTURA
DR. FELIPE RAMIS (viernes).

Horario de llamada para concertar cita de 8 a 15 h. Telf. 63 30 91.
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L'Alferez Fernández i els
capitans Codes i Roig ja
no són al Puig Major

J.C.

Des del passat mes de
juliol l'Alférez Marta Fer-
nández, primera dona mili-
tar que va anar destinada
al Puig Najor, ja no es troba
destinada a l'esmentat
emplaçament. Ara, na
Marta, ha anat destinada
al 801 Escuadró de Son Sant
Joan, a la unitat del Servei
Aeri de Rescatcom a A.T.S.,
destinada a una unitat de
vol.

D'altra banda els dos
capitans Pedro Codes
i Juan Roig, a la vegada
han canviat el seu destí dei-
xant el Puig Majar després
de bastants d'anys de ser-
vei. Els dos han passat
també a la Base de Son Sant
Joan, fins que les necessi-
tats del servei els obligui
a deixar el seu destí per
incorporar-sea un altre lloc.

Tots tres foren motiu d'un
sopar d'acomiadament. El
de na Marta fou fa unes tres
setmanes i d'en Pedro i en
Juan el divendres passat. Als
dos aconteixements no hi
mancaren els companys de
feina i un bon humor com
sempre.

Ara, els que anam i
venim de Palma cada dia,
ja no els trobarem, a cap
dels tres, pel Coll de Sóller
pero, el que sí és possible,
és que si veim volar un
helicòpter ens surti a salu-
dar na Marta.

Salut i pau pera tots tres.

"Siento dejar el Puig Majar. Estas
montañas son únicas"

"Será difícil alejarse de la sombra
del Puig Majar".

"Los primeros días sentí mucha
nostalgia recordando el

Puig Majar".

J.C.

Dissabte passat quan eren
les 1 9'30 hores, en Jaume
de can Lau fou víctima d'un
greu accident quan, a la
terrassa de ca seva, prenia
foc a una barbacoa.

El fet succeí d'una mane-
ra un tant insólita; en Jaume
Aguiló va disposar una bar-
bacoa per torrar un poc de
sopar, a la fresca amb la seva
família. Als seus peus hi
havia una botella gros-
sa d'esperit i , sense saber
el motiu, la botella va expio-

tar banyant-lo per tot el cos.
Just al punt, en iaume fou víc-
tima de les flames i es cremó
des d'una mica més amunt
dels genolls fins arribar just
damunt el pit.

Al moment de veure's les
Flames, davallà les escales
demanant auxili a la seva
esposa i al seu fill, amb-
dos es tiraren damunt
ell i l'apagaren. Arrel
d'haver-lo auxiliat, la seva
esposa es va cremar els
bracas.

El ferit fou ràpidament
evacuat a Palma però, degut

al seu estat, fou traslladat a
Barcelona a l'Hospital de
Vall d'Hebron a la unitat
de cremats.

Tot i que els metges han
considerat oportú tenir-lo
aïllat dins una campana de
plàstic, sois pot ser visitat una
hora al matí i una l'hora-
baixa, l'hospital ha anunciat
que segueix un procés molt
positiu i que, malgrat la gra-
vetat del mal, en sortirà
ben parat dins poc
temps. Des d'aquestes pla-
nes li volem desitjar el millor
i una pronta recuperació.

I.E.S.
"GUILLEM COLOM

CASASNOVAS"

Dia 28 de setembre a les 10 hores:
Presentació de 3er E.S.O., 2on B.U.P.
i ler Grau de F.P. Branques: Admi-
nistrativa i Hoteleria.

Dia 29 de setembre a les 10 hores:
Presentació de 3er B.U.P., C .0.0 . i 2on
Grau de F.P. Branca: Administrativa.

La venda dels llibres de text és realit-
zarà durant els dies 28, 29 i 30 de
setembre.

LA DIRECCIÓ




