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Bartomeu Frau rep el
títol de Mestre Artesà

J.C.	 68 nous mestres artesans

L'empresari solleric
Tomeu Frau, propietari de
l'empresa Embutidos Agui-
16 S.A., ha estat guardonat a
la darrera fira Baleart amb el
títol de Mestre Artesà,
nomenament que li fou con-
cedit el passat dissabte al
recinte firal d'Ifebal de mans
del conseller Cristòfol Triay.
A lacte de lliurament dels
diplomes hi fou present el pri-
mer Tinent de Batle de
l'Ajuntament, Bartomeu
Darder.

Balears compta, a partir
d'ara, ainb 68 nous Mestres
Artesans reconeguts per la
Conselleria d'Industria. La
carta de Mestre Artesa és un
requisit indispensable per a
crear una empresa artesana i
obtenir el document de qua-
lificació artesanal que permet
accedir a tot tipus d'ajuda
per part de l'administració
així com recolzament i divul-
gació dels productes de qui está
en possesió del document.

Enhorabona!

Bartomeu Eran
rebé el títol de

mans del
conseller

d'Indústria
Cristòfol Triay.

Música 

Primer concert de la Coral
de Sóller amb el nou director

Redacció

Els amants de la bona música tenim aquest cap de setmana una
cita obligada amb la Coral de Sóller, entre d'altres motius perquè
per primera vegada podrem avaluar el treball realitzat des del  prin-

cipi de curs pel nou director del conjunt, Antoni Aragón, substi-

tut de Caries Ponseti. També el programa composat totalment per

peces nadalenques ens estiren a anar-hi: Oh arbre sant. Adeste

Fideles, Ha nascut el Jesuset... La cita és diumenge, a les 19'30 h.

a l'Església del Convent.

Entrevistes al
dibuixant

Bartomeu Tries
i al callígraf
Bruce Bishop

(Pàgines centrals)

La Confederació
Internacional

d'Organitzacions de
Festivals Folklòrics

celebrará la próxima
reunió Sóller

(Pàgina 6)
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Salvador Reynés ha estat refuat per la n .)ria municipal

Contra tot pronòstic, Antoni
Planells és el nou Jutge de Pau

J.C./G.M.

Contra tot pronòstic l'Ajun-
tament ha decidit la no reno-
vació de Salvador Reynés com
a Jutge de Pau de la localitat i
ha elegit el candidat Antoni
Planells per exercir aquesta
fundió.

Ja a principis de setmana es
celebrà una Comissió Infor-
mativa en la qual el Grup Inde-
pendent, amb el suport d'Unió
Mallorquina i el Partit Popu-
lar, aprovà proposar a la sessió
plenaria l'acceptació de la can-
didatura d'Antoni Planells ator-
gant a Salvador Reynés el càrrec
de substitut.

Dimecres el ple aprovà defi-
nitivament la proposta amb els
vots contraris de PSOE i PSM,
els quals havien presentat una
esmena finalment rebutjada
amb Salvador Reynés com a

Redacció

El passat divendres, dia de
la patrona de l'Exèrcit d'Avia-
ció, nostra Senyora de Loreto,
es va distingir amb una placa,
al Director de Veu de Sóller,
Jaume Casasnovas, per part
del cap de l'Esquadró de
Vigilància Aérea del Puig
Major, Manuel Marco Isern, en
reconeixement a la seva tasca
periodística lligada amb el Puig
Major al llarg dels anys.

La placa li fou entregada en
el decurs de l'acte protocolari
de la celebració de la festivitat
de la Patrona i fou l'únic civil
distingit que no tingués una rela-

Antoni Planells ha estat designat
com a Jutge de Pan per als propers

quatre anys. El seu predecessor,
Salvador Reynés, és el seu substitut.

titular i Catalina Pomar com a
substituta.

Quan l'oposició interrogá
l'equip de govern arran dels cri-

ció directa amb les Forces
Armades.

A continuació el Tinent
Coronel Marco inicià el seu
discurs anual i entre altres coses
digué: "Hemos distinguido a
un buen periodista y mejor
amigo: Jaume Casasnovas,
director de Veu de Sóller y
colaborador de Diario de
Mallorca, por entender que
siempre ha facilitado a sus lec-
tores una información veraz,
objetiva y sobre todo contras-
tada, a cerca de este Acuarte-
lamiento y Escuadrón de Vigi-
lancia Aérea. No dudó nunca
en recabar la información nece-
saria con el fin de publicar la

teris seguits per la presa
d'aquesta decisió el regidor
popular Bernat Cabot afirma
que "Planells en tenia moltes
ganes i, a més, és convenient
per al poble".

El suport de l'equip de
govern a la candidatura d' Anto-
ni Planells ha resultat sorpre-
siva ja que el treball realitzat
per Salvador Reynés com a
Jutge de Pau al llarg dels darrers
quatre anys mai no havia estat
discutit i semblava òbvia la seva
reelecció.

El nou Jutge de Pau de
Sóller, Antoni Planells, és
tambémua persona prou cone-
guda dins la ciutat. Ha estat fins
fa uns mesos Coronell d'Avia-
ció, i actualment ha passat a la
reserva transitòria. Tot i que és
nascut a Eivissa resideix a
Sóller des de fa molts anys i es
considera ben solleric.

Jaume Casasnovas fou distingit per
exercir un tipus d'informació

verídica i contrastada.

noticia en la forma que enten-
demos debe facilitarla un perio-
dista. Con nuestro Ejército del
Aire siempre prevaleció la cali-
dady veracidad de sus noticias,
por encima del rumor la con-
jetura o el silencio".

Moltíssim públic
a la presentació

del llibre
"La Catedral
de Muntanya"

(Página 7)

L'Exércit de l'Aire
distingeix el director de Veu
de Sóller, Jaume Casasnovas

A un encontre molt poc vistós en el que, qui més
qui manco, tenia ganes de que acabás a causa del
fred, els jugadors del C.F. Sóller aconseguiren un

positiu. No aconseguiren els dos punts perquè
desaprofitaren les més clares ocasions de gol i per

les encertades intervencions del porter local
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Molta Palla i Poc Bessó
Es Pagés.

SEMBLA MENTIDA:
* Que el pagès us hagués deixat de mans unes guantes setmanes.
* Que ara torna amb més ganes que mai però, també amb manco

temps. Tenc dues querides i em treuen el suc. Si la pagesa ho sap,
vaig arreglat, em tallará allò ben curt i, creis-me, ja no sobra res a
aquesta edat.

* Que el pagès, fa 15 anys, es compixava les celles i ara, ve ben
just banyar-me les sabates quan espols.

* Que aquests reputes del PSM estan ben calladets. Qué prepa-
ren?

* Que sempre pens allò de: correu criats que de bona casa venc.
N'hi ha molts de senyors.... o al manco s'ho pensen.

* Que en Miguel Jaume es torni a presentar per President local
del PP.

* Que sortirà. Es tot sol i sense competència.
* El curiós que és que molta gent vulgui sortir a l'apartat del

mes i que altres no en vulguin ni sentir parlar. De sortir és clar, no
del pagès.

* Que en Jonny vagi tant de Mil
* Que així no el casarem mai.
* Que per comanar tothom sigui bo però, pel demés....
* Que enguany a la festa del Puig Major tothom pujás, els mas-

des s'entén, amb una corbata i més d'un baixás amb dues. Mal llamps
la set que mata les bísties.

* Que vaig anar a veure en Colom amb un fic i vaig sortir sense
el fic i quasi sense nas. Mai dubta, guinavetada i broll. Es bon xicot
i no és rencorós. A més de tot això, és bon metge.

Cotxes - Nadal - sa
Lluna - Rellotge
El mateixveïnat del carrer Bauçá„vegueix indig-

nadísism: "Déu mos guard de que qualque dia
quedin averiats alguns cotxes a punts estratègics
de la circulació sollerica, perquè sortiríem al Tele-
diario. Es una vergonya que a Sóller hi hagi més
vehicles que persones. La ciutat de Sóller pareix
un garatge, no hi ha un sol carrer que no estigui
farcit de cotxes".

Trobam al contestador una senyora ben empi-
pada ens diu que: "queden pocs dies perquè arri-
bi Nadal i els mostradors i carrers de Sóller estan
com sempre, m'agradaria que el poble de Sóller
manifestás més el seu sentit per aquestes dades
posant els motius nadalencs adients".

Certs comerciants del carrer de sa Lluna expres-
sen la seva indignació per la presència de cert indi-
viduales tendes que, mitjançant I 'engany, fa creu-
re a les dependentes que s'han equivocat a l'hora
de tornar el canvi i, creant confusió a la mateixa,
s'apodera de més quantitat de la que li pertoca.

Tenim una veu d'un lector molt preocupat que
vol deixar constància de la falta que fa el rellot-
ge - de moment, desaparescut - de Bunyola; "quan
passes per allá no saps si dus retard o, si vas
avançat".

Restaurante
SOL Y SOMBRA

- ABIERTO TODAS
LAS FIESTAS

- COMIDAS Y
CENAS A LA
CARTA

Les desea:
FELICES FIESTAS

PUERTO DE SÓLLER
Telf. 63 20 14

Calle Luna, 12 • Sóller
Mallorca • Tel. 63-04-47

FERRETERIA

MOLTS ANYS

HiPOHM
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Veu de glosa

Castellans i
mallorquins

Toni Falet

Enhorabona a s'Ajuntament

per posar anuncis en castellà;

molta gent es podrá enterar
de quin cap mos bufa es vent.

En temps d'en Xesc era tot castellá.

es mallorquí no existia,

imposar-lo feis tanta via

que heu arribat a emmerdar.

Gent de Sóller trobareu

quan un anunci ho posat

que demana an es seu veinat,

per favor, m'ho llegireu!

A Sóller, es peninsulars

imposar-los es mallorquí,

diuen: sa mare que los parí,
mos fan passar pes seas.

Ja podeu escriure i xerrar,

si tots sou bons al.lots;

Quan cobrau ets imposts

es doblers són en castellà.

No tenc res contra es mallorquí,

ni res contra es castellà;

de dues maneres ho heu de posar
i tothom es podrá enterar
de lo que s'anunci vol dir.

Correr de Bon Any 1, 3r. Tel 63 34 56. Fax 63 41 06
CIF , G 07631260
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Embutidos Aguiló S.L.
CASA FUNDADA EN 1900	 N 1F. A.07002827

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

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

MIGJORN lENDA
MODA JOVEN
PRET A PORTER

MOLTS D'ANYS I BONES FESTES
US DESITJAM A TOTS

C/ Bauza no 15

Veu de Soller
FAX

634106
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Veu del lector

Lettre ouverte
Madame le Maire,

Je voudrais m'adresser par
cette lettre aux habitants de
Soller, dont vous étes la repré-
sentante.

Depuis 14 ans, en été, je
me rends à Soller oil mon
épouse a des attaches fami-
liales. C'est pour moi une
grande joie de séjourner dans
ce cadre merveilleux j'aime
tant de choses.

Malheureusement, il sem-
ble que les désagréments se
multiplient ces derniéres anné-
es, et je crois que c'est une
impression largement parta-
gée. Dans cette "vallée luxu-
riante" (je vous cite), 1 ' envi-
ronnement est constamment
attaqué: épaves de voitures
dans les rues, dépóts munici-
paux ou feux d'ordures á pro-
ximité des habitations (en con-
tradiction avec les textes euro-
péens), rues mal entretenues,
chemins de promenade (Torre
Picada, Ses Puntes, Sa Figue-
ra) pleins d'ordures que lais-
sent les touristes et les Major-
quins; il est absolument scan-
daleux et consternant que des
sites exceptionnels (Torrent de
Pareis) soient livrés á la des-
tructions dans l'indifférence
générale.

La circulation est difficile
(on se gare où on veut, pour-
vu qu'on soit de Soller), dan-
gereuse pour les personnes
ágées et les enfants (voir le
comportement des motocy-
clistes), et bruyante. Le sta-

tionnement devient impossi-
ble, et je pense que la Police
locale a tendance à prendre les
touristes pour des boucs-émis-
saires (11 suffit de 5 minutes
de stationnement interdit pour
se faire verbaliser et mettre
son véhicule en fourrière).
Comment allez-vous gérer la
circulation et le stationnement
quand le tunnel sera en servi-
ce?

L'éte dernier, un de mes
amis a fait en pleine nuit une
grave crise de spasmophilie.
Nous nous sommes rendus
d'urgence à la Croix-Rouge
(fermée), puis au poste de
police, oit nous avons deman-
dé au policier de service de
nous indiquer un médecin.
Celui-ci, peu aimable et pas
du tout pressé, nous a indi-
qué la Centre médical, que
nous n'avons pas trouvé.
Revenus demander des ren-
seignements plus précis, nous

avons été reçus comme des
malpropres (Et le devoir
d'assistance? Et élémentai-
re politesse?). Nous avons
ensuite sonné 1/2 heure au
Centre médical avant qu'on
nous réponde!

Le 24 aoat vers 17 heures,
alors qu' il n'y avait absolu-
ment pas d'ombre sur la plage
du port (face à l'Hótel Eden),
j'étais sur le point de m'ins-
taller sur le sable á l'ombre
d'un canys oil des couchettes
étaient installées. Je ne génais
personne. Le plagiste est aus-
sitót venu me prier, sur un ton
agressif, de partir: "Ici, on
prend une couchette ou un
pédalo... Fichez le camp!".
Ainsi, ces gens á qui on concé-
de l'usage d'un domaine
public préférent se ridiculi-
ser plutót que perdre la moin-
dre peseta! "Bienvenue
Soller, laissez-vous taxer et

insulter tous les dix métres, et
ne dites rien!"

Ces quelques faits montrent
un climat d'hostilité vis-à-vis
des touristes, qui ne sont pour-
tant la cause de tous les maux,
et continuent, malgré la crise,

apporter des devises et des
revenus importants à Soller,
et contribuent - malgré tout -
á son développement écono-
migue. A 1 'heure oil vous for-
mulez pour Soller des voeux
d'ouverture tous azimuts, il est
bon de vous rappeler que cer-
tains de vos administrés ont
déjá commencé à faire fuir les
touristes en les prenant pour
des vaches à lait (tous les
moyens sont bons), en se trom-
pant de plus en plus souvent
en leur rendant la monnaie (j'ai
des exemples précis), et en
rivalisant l'agressivité. C'est
la ridicule stratégie de
l'échec, ou du serpent qui se
mord la queue.

Beacoup s'engraissent
avec les touristes, alors jis
n'ont qu' á se taire! Le Major-
quin est rustre, disait George
Sand. A-t-il beaucoup chan-
gé depuis 1830?

Persuadé que ces propos
vous interppelleront, et que
vous ne manquerez pas
d' apporter à toutes mes ques-
tions des réponses précises,
je vous prie d'agréer, Mada-
me le Maire, l'expression de
ma considération distinguée.

Monsieur Joél Petitjean;
DIJON, FRANCE

Portau
una

xapeta!
Passat demà. diumen-

ge dia 19, és el cija escollit
per anar a realitzar la sem-
brada d'alzines a Tuent.
IIi está tothom convidat,
tant persones individuals
com grups i entitats ciuta-
danes: partirem en cotxes
particulars - qui pugui, que
dugui el seu i després ja ens
col.locarem a les 8'30 hores
de sa Plaça, ens reagrupa-
rem a l'ermita de Sant Llo-
renç i després comença-
rem la sembrada de forma
organitzada a uns terrenys
prèviament escollits. Hem
pensat romandre-hi a dinar,
així que portau pa a butxa-
ca. També heu de dur una
xapeta per fer els clotets i
un recipient, una bossa,
senalla o paner, per a trans-
portar els aglans.

Com més serem i més
aglans sembrem, més efec-
ti va será la nostra actuació.
Ja en podem anar a recollir
un bon sac, d'aglans! Si en
podeu dur, millor; si no us
ha estat possible anar-ne a
recollir, ens repartirem els
que tenim. Animau-vos i
ens veim diumenge vinent.
Salut!

ASSEMBLEA
VERDA

Celler
..14d' es

11) o r t
Comunica a clients i amics que

a partir de dia 20 de desembre

fins al 22 de gener

l'establiment romandrà tancat

per vacances del personal.

Aprofitam per desitjarvos unes

BONES FESTES

Antonio Montis, s/n - Teléfono 63.06.54

PUERTO DE SOLLER

MALLORCA



Els alts càrrecs d'Escorca
Senyor Director:

Li prec em permeti remar-
car els motius pels quals em
vaig abstendre a la votació dels
pressupostos que el grup que
governa l'Ajuntament d'Escor-
ca presentà amb onze mesos
de retard i no sols jo, sinó també
l'altre grup de l'oposició, la
coalició PP-UM rebutjá (cal
remarcar que si bé la vigent
llei electoral atorga més regi-
dors al grup del Batle també
és cert, que els dos grups de
l'oposició en suma obtingué-
rem més vots). El que més vol-
dria aclarir és el per qué no
vaig recolzar aquells pressu-
postos:

Es presentaren quan acabà
1 'any, situació que pot semblar
una manera de justificar el
que s'ha fet de forma incon-
trolada i que el plenari, ja no
hi pinta res perquè quan es
voten es tracta de fets con-
sumats.

Són uns pressupostos irre-
als, inflats, falsament elevats.
En principi pot semblar que
61.356.886 pessetes repre-
senten un sostre elevat. Però
no retlecteixen un nivel l de ser-

veis destinats a millorar la
qualitat de vida, sinó que sim-
plement són la suma d'uns pro-
jectes d'obres aconseguides
d'anys passats, que per coin-
cidència han arribat enguany.

Els pressupostos reals, des-.
comptant subvencions pun-
tuals, segueixen essent insu-
ficients per les necessitats
del terme i la minora de ser-
veis als habitants. La xifra que
sí és realment desorbitada són
els més de tres milions reser-
vats per "alts càrrecs munici-
pals".

També s'hi ha mesclat
l'obra del revestiment de pedra
del magatzem municipal amb
una dotació de deu milions,
figurant com obra a realitzar
mitjançant una subvenció.
Com és possible que una obra
que fa més de dos anys que
está acabada rebi una subven-
ció per començar-se? I com és
possible que es paguin les fac:-
tures a una empresa que no és
la que va executar l'obra? Es
lícit manejareis doblers públics
d' aqueixa manera? Són aques-
tes qüestions les que posen
nyirviós al Batle i per això pre-
tén insultar-me públicament al

setmanari que vostè dirigeix
mitjançant la carta de la set-
mana passada?

Jo no aniré per la via de
l'insult i la desqualificació
personal, però me permeti Sen-
yor Director, aixe, sí, un modest
aclariment. No entenc quin
dret té el Batle a qüestionar la
meya pertinença al consistori
que representa Tuent i sa Calo-
bra quan aquest mateix Batle,
senyor Gómez Pérez, un home
que no fa massa anys desem-
barcà a Mallorca provinent de
Murcia, ara presideix la cor-
poració. Me vol negar el dret
a ser regidor, arree que abans
havia ocupat el meu pare i
més enrera el meu padrí? Els
mallorquins que ja feim nosa
a Mallorca?

Crec que feria millor el
Batle deixant anar la crispa-
ció i el llenguatge autoritari -
oposición constructiva, repri-
menda, reprobación - i per les
festes de Nadal, vora el foc.
fer una bona llegida a les obres
de Maurice Duverger per anar
assimilant les estructures de la
democràcia.

Josep Vicens i Colom

VIAJES

Veu de Sóller
SA.

VEU DE SOLLER, en col.laboració amb "VIAJES SOLER" sorteja entre els seus lecto-
res un VIATGE A CANARIES PER A DUES PERSONES d'una setmana de duració, VALO-
RAT amb 100.000 pessetes.

Per participar en el sorteig, ompliu la butlleta adjunta, retallau-la per la línia indica-
da i feis-la arribar a la nostra redacció o bé a l'oficina de "VIAJES SOLLER".

La data per realitzar el viatge tindrà vigencia des del dia del sorteig fins al dia 31 demarç de 1.994.
El termini d'acceptació de butlletes acaba el dia 4 de gener de 1.994.
El sorteig es celebrará el proper dia 5 de gener de 1.994.

BUTLLETA DE PARTICIPACIO AL SORTEIG D'UN
VIATGE A CANARIES

NOM: 	

LLINATGES.	

ADREÇA. 	

POBLACIO. 	

TELEFON. 	

PORT DE SOLLER

CALZADOS DE PIEL
n1.1MINP-

Les ofrece los nuevos modelos en
calzado de invierno en las marcas
Patricia, T'Amicus, Balmi etc. y una
extensa colección en bolsos,
carteras y guantes y les desea a
todos unas FELICES NAVIDADES
Y AÑO NUEVO

C/ Jaume Torrens n°3	 Tel. 63 17 65
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Veu del lector

Felicitam al company
Jaume Albertí

L'equip de mestres del
C.P.Es Puig de Sóller, es con-
gratula del reconeixement que
ha obtingut el nostre company
JAUME ALBERTI SASTRE,
amb el premi Francesc de
Borja Moll recentment otor-
gat per la Conselleria d'Edu-
cació i Cultura de la CAIB i a
proposta del Ministeri d'Edu-
cació i Ciència per la seva dedi-
cació i treball continuat en

L'Amo en Pere, com el
coneixíem a l'Agrupació, va
ser una de les primeres perso-
nes que, de seguida que es varen
legalitzar els Partits polítics a
l'inmediat postfranquisme, es
va apuntar al Partit Socialista
Obrer Espanyol i fundaren
l'Agrupació Socialista de
Sóller-PSOE.

Home progressista que esti-
mava molt la seva terra, però
que també estimava als seus
conciutadans. Sempre tenia
una paraula d'alè per ajudar als
seus companys.

Va ser una bona persona i
un magnífic exemple per els
nostres militants de 1 ' Agrupa-
ció. Malgrat que la seva malal-
tia, poc abans de morir no el

l'estudi i divulgació de la
Llengua Catalana a les Esco-
les de Mallorca.

A la vegada que per la pre-
sent el volem felicitar perso-
nal ment i encoratjar-lo a seguir
endavant amh ánim i dedica-
ció en aquest propòsit.

Equip de mestres del
C.P.Es Puig de Sóller

permetés sortir molt sovint
de casa seva, sempre es posa-
va a la nostra disposició. Fins
i tot, a la darrera campanya elec-
toral de les legislatives del
passat mes de Juny d'enguany,
reclamava paperetes i sobres
de votacions per omplir-les i
ajudar a repartir-les.

En Pere Quintana Bernils
ha mort en aquest mes de
desembre de 1993, peró als seus
companys ens queda el seu
record, el d'un bon socialista
convencut.

Expressam la nostra con-
doléncia a la seva família. Des-
cansi en pau l'Amo en Pere.

Agrupació Socialista de
Sóller-PSOE

Veu del PSOE

En memòria d'en Pere
Quintana Bernils
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Constitución, valores y pseudovalores
Coincidiendo con el XV

aniversario de la constitu-
ción, mucha gente habla de
crisis de valores. La derecha,
la izquierda, Aznar, Guerra,
etc. Todos hablan de crisis
de la democracia y sus valo-
res, pero... ¿A que valores se
refieren? ¿Acaso los valores
de un liberal son los mismos
que los valores de un mar-
xista o que los valores de un
católico? Los conceptos
LIBERTAD, JUSTICIA,
IGUALDAD, DEMOCRA-
CIA, ¿qué significan para
cada uno?

Hoy sin duda, lo apre-
miante es clarificar con-
ceptos y profundizar en
ellos. El utilizar los mismos
significantes sin explicar el
significado, lo que lleva es
a la confusión, al engaño y
al fraude de los políticos a
la sociedad.

Muchos ciudadanos dije-
ron SI, hace quince arios, a
la instauración de ciertos
valores y si hubiesen sabido
en lo que ello realmente se
traduciría, muchos sin duda
se habrían opuesto rotun-
damente.

¿Acaso cuando los polí-
ticos nos defendían el "valor"
de la libertad de expresión,

pensábamos que los políti-
cos lo utilizarían para ins-
talar un teléfono erótico en
nuestros hogares y que por
televisión tragaríamos vio-
lencia, pornografía y cha-
bacanería por un tubo?
¿Acaso cuando los políticos
nos defendían el "valor" de
ser europeos, pensábamos
que los políticos lo traduci-
rían en una agobiante pre-
sión fiscal, en el desmante-
lamiento de la industria y el
campo en beneficio de las
multinacionales extranjeras
y en la beligerancia en con-
flictos bélicos?

¿Acaso cuando los polí-
ticos nos defendían el "valor"
de una educación laica,
moderna, progresista y sin
tabúes, pensamos que ello se
traduciría en un ambiente
pseudocultural que nos lle-
varía a un incremento del
cien por cien en la tasa de
suicidios infantiles y en un
desbordante aumento de la
drogadicción y quiebrafami-
liar?

¿Acaso cuando los polí-
ticos nos defendían el "valor"
del respeto a los derechos
humanos, pensamos que ello

se traduciría en que asesinos
y violadores reincidentes, al
cabo de pocos meses de
cometer sus atrocidades,
andarían sueltos para seguir
cometiendo barbaridades?

Este doble lenguaje de los
valores, es lo que ha lleva-
do a la disociación entre
electores (pueblo) y elegidos
(políticos) ya que unos y
otros no se entienden porque
hablan lenguajes concep-
tuales distintos, y ello posi-
bilita por ejemplo que, un país
mayoritariamente católico
esté regido por políticos que
elaboran leyes en ocasiones
frontalmente opuestas al pen-
samiento cristiano (aborto
libre, leyes que fomentan la
injusticia social, etc.)

Posibilita que un país en
donde la mayoría de ciuda-
danos considera abusiva e
intolerante la usura de la
banca, sin embargo se ela-
boran leyes que propician que
los bancos sean dueños y
señores de la economía del
país.

Posibilita que un país en
donde la mayoría de ciuda-
danos reclaman unas leyes
penales más severas (recla-
mando incluso la pena de

muerte para ciertos casos) sin
embargo se elaboran leyes
que propician que muchos
crímenes y atrocidades que-
den en la más absoluta
impunidad.

Posibilita que un país en
donde la mayoría de sus ciu-
dadanos considera pernicio-
sa la droga sin embargo se
elaboran leyes que situan
dentro de la legalidad el con-
sumo y tenencia de droga
(cuyas nefastas consecuen-
cias ahora padecemos)

Todo ello nos lleva a pre-
guntar: ¿Realmente estos
políticos son la expresión del
sentir popular? ¿Es válido
este sistema político?

Quinze años después de
aquel 6-D, la constitución y
los políticos gozan de buena
salud, España evidentemen-
te no.

La política liberal pare-
ce tener un lema; SAL-
VENSE LOS VALORES
AUNQUE PEREZCA LA
HUMANIDAD. Por contra
las personas de buena fe
tenemos otro; S ALVES E LA
HUMANIDAD AUNQUE
PEREZCAN CIERTOS
"VALORES".

J.A.

Aquest món és
un jardí

Toni Falet

Aquest món és un jardí,
tots arribam an es final;
molts duien es vells a l'Hospital
i a sa mare que los va parir!

Qualcún, an es seus pares,
no los vols aguantar,
i encara sol xafardejar
que los se va decantar
perquè feien coses rares.

Qualcún de ser catòlic pretén
i des seus pares s'ha desfet;
i té tanta mala llet
que sa seva cara no s'encén.

Hi ha qualque estornell
que ha fet aquesta endemesa
i té sa bossa tan plena
que només mira per ell.

Respectau es vostros pares,
que vos posaren en el món;
tractau-los per lo que són
i no los faceu males cares.

No faceu pardalades
que Déu no paga de bastó,
que passareu pes mateix porgador
i que hi fareu passar es vostros pares.

%atta:liar
Mg restaurant
OS DESEA UNAS MUY FELICES RESTAS NAVIDEÑAS
UN PROSPERO AÑO NUEVO Y OS ANUNCIA NUESTRO
GRAN BAILE DE NOCHE BUENA A PARTIR DE LAS 23 H.

AMENIZADO CON LAS ORQUESTAS

" ESTEL D'OR " " COCKTAIL
SE SERVIRAN CHOCOLATE Y ENSAIMADAS EN LA CAFETERIA

Y OS ANUNCIA "NUESTRA GRAN CENA DE NOCHEVIEJA"
CON LA ORQUESTA ESTEL D'OR A PARTIR DE LAS 20,30 H.

CON EL MENÚ	 cocktail de bienvenida

Gambas a

Surtido de Mariscos
U T'Uncí:a • Ctgalas • Calamar Xinnana • Berfrerrlsos Tfrpor • 94i/rones 'Vapor • Dátites •

Langosta aí Natura(

SIGnzias Marinera

Chateauhriand a fa Salsa Xonesco
Cla~ones • Zsparrryo 11.6ouulo • Patata isolada • Legumbres del tiempo

Tarta Canada • Café-Licor
*~S:

Con& de Carate Mosco Seco • Conde de Carate Toso • Cava Segura Vssidas
COTILLON Y UVAS DE LA SUERTE P.P. 8.500



PANADERIA Y PASTELERIA

TMOLTSD'ALYSTZIEIFESTES
Calle Rectoría, 1 - Tel. 630042 - SOLLER

COOPERATIVA AGRÍCOLA
SANT BARTOMEU

Es convoca a tots els socis interessats en el tema a la reunió
que es celebrará avui divendres a les 16 h. per tractar l'organit-
zació i matrícula dels quatre cursets següents:
- Cata d'oli
- Tècniques de millora de la qualitat de l'oli
- Poda i empelt
- Cultiu i tractament de l'olivar

Hi assistirà IGNACIO BURON que será un dels professors

MASCARÓ
CAVAS Y BRANDY

CESTAS NAVIDEÑAS
Bodega Fernando

C/ Isabel II 30
Sóller

LiLO C

•‘«VilC:04P IA Po

11 U 004n011.	 zombi"
z19yx •

Lloguer 1 Venda de Maquinària
C/. Victoria, 48-A. Tel. 63.23.71 - SOLLER

DESITJAM A TOTS ELS SOLLERICS
BONES FESTES I MOLTS D'ANYS

4-1›.7419 ,7
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Puntualització
d'un

article
Redacció

La passada setmana
aparegué una informació
a portada que deia, com
a titular, que el Camp d'en
Maiol comparegué
embrutat de pintades i a
la foto sorna I ' antic vice-
president del Club Futbol
Sóller, Josep Aguiló.

Voldríem aclarir que el
fet de que Josep Aguiló
hagi tengut unes diferèn-
cies amb l'actual directi-
va, no vol dir que tengui
res a veure amb el tema
de les pintades, tal com
es podria interpretar de la
notícia apareguda ja que,
per una manca d'espai, de
dues notícies en férem
una.

La Confederació
Internacional
d'Organitzacions de
Festivals Folklòrics
celebrará la seva
propera reunió anual a
Sóller per iniciativa de
la Mostra Internacional
Folklórica, soci
d'aquesta organització.
Una cinquantena de
congressistes,
representants d'una
trentena de festivals de
l'estat, participaran de
les sessions i de les
activitats paral.leles
que s'organitzin.
D'aquesta manera Sa
Mostra donará a
conèixer el seu ideal
de festival.

G.M.

La ciutat de Sóller ha estat
l'escollida per a la celebració
del Congrés Anual de la Con-
federació Internacional
d'Organitzacions de Festi-
vals Folklòrics d'Espanya
(CIOFF) que ha de tenir lloc
els dies 4 i 5 de desembre del
1994, segons es desprèn de les
decisions preses recentment al
congrés de Múrcia.

La Mostra Internacional
Folklórica de Sóller és des de
fa alguns anys un soci actiu
numerari de CIOFF i fou el seu
responsable, Joan Puigserver,
qui presentà la candidatura
sollerica per a l'organització del
congrés en el transcurs de la
seva participació a les sessions
realitzades a Múrcia.

CIOFF, organització crea-
da a França l'any 1979, té com
a objectius la conservació i difu-
sió de la cultura tradicional i
popular mitjançant activitats i

Joan Puigserver presentà la
candidatura al darrer Congrés

celebrat a Múrcia.

investigacions encaminades en
aquest sentit. El seu suport en
l'organització de Sa Mostra i
d'altres 26 festivals d'arreu de
l'estat és ara indispensable i,
segons el mateix Puigserver,
"resulta també el marc idoni
pera la reivindicació de ¡apure-

sa del folklore, la no competi-
tivitat deis festivals o la con-
cepció de les danses com a una
expressió viva del ser d'un
poble i com a un espectacle".

El congrés del 94

L'organització de Sa Mos-
tra es troba ja preparant aquest
Congrés Anual de CIOFF i
ideant un programa d'activitats
paral.leles l'organització de les
quals correrá a càrrec d'Aires
Sollerics.

Al llarg de les sessions de
treball, que tendran lloc al Cen-
tre Cultural Can Dulce, s'ana-
litzarà tot allò que haurà ten-
gut lloc al llarg del 1994 i es
programará l'any següent.
També está prevista la reno-
vació de la J unta Directiva i els
representants de Sa Mostra
pensen realitzar una sèrie
d'intervencions en pro dels
ideals i l'esperit defensats sem-
pre des del festival solleric.

Sa Mostra és un dels 17 socis numeraris de la Confederació

Sóller será seu del Congrés Nacional de CIOFF el 1994   

Boutique anfantil

LES FELICITA CON UN
25% DE DESCUENTO

C/. Vicari Pastor, 13.
17 63 36 88
	

07100 SÓLLER                                                                    

GAM
SA  

Vols aprendre mecanografia
en només 6 mesos?

GAM
SA el teu centre d'informática i de mecano-

grafia a Sóller té el sistema!
- Mètode fácil i divertit gràcies a Pordemátic
- Curs garantit
- Repetició gratuita
Lloc del curs: Centre Cultural "CAN DULCE" SÓLLER

Informació: Pastisseria LA LAREÑA 63 02 28
Can Dulce 63 24 21 



Josep A. Morell, autor del llibre, ha treballat més de
dos anys abans de poder presentar l'estudi.

Miguel Ferrà i Martorell fou l'encarregat de presentar
"La Catedral de Muntanya" amb elogiosos comentaris.

/I FINCA
CANA'

—RESTAURANTE - TURISMO RURAL

Vos desitja unes
BONES FESTES!

i feim a saber que
tindrem tancat fins el

1 0 de marc 1994

Telf. 63 24 94
Fax 63 18 99

=--==
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L'acte multitudinari de presentació fou un clar testimoniatge en favor de l'obra

Ja és a la venda "La Catedral de Muntanya"
"La Catedral de Muntanya", obra de Josep A. aprofitament de la història de cara a reforçar les

Morell, va ser presentada amb tota casta d'elogis al senyes d'identitat dels sollerics, i a retre un
mateix temple al qual es dedica el llibre. Fruit de més homenatge a aquells homes que en el passat

de dos anys d'investigació contribueix a un millor construiren el Sóller que avui hem heretat.

G.M.

La presentació de La Cate-
dral de Muntanya, La Parrò-
quia de Sant Bartomeu va anar
a càrrec de l'escriptor sol leric
Miguel Ferrà i Martorell qui
destacà I edifici central de la
Placa situat entre el qui repre-
senta el poder econòmic i el
poder polític". Segons Ferrà
el Temple Parroquial és un
signe d'identitat de tots els
sollerics i per aquest motiu se
l'ha de conèixer a fons.

Per la seva part l'autor de
l'estudi, Josep A. Morell, pro-
posa una visita a l'edifici com
a turista, com si fos la prime-
ra vegada que s'hi entra, des-
prés d' una lectura atenta de La
Catedral de Muntanya per tal
d'adonar-nos de cada imatge,
de cada element i de cada racó
de l'església.

Morell recordà en en seu
parlament la figura del rector
Maimó, ánima de les grans
reformes que s'iniciaren a la
Catedral de Muntanya a prin-
cipis del nostre segle i anima
que la seva contribució serveixi
per fomentar l'esperit de supe-
ració de les actuals genera-
cions.

Aprofità el micrófon per

realitzar un seguit d'agraï-
ments a tots els qui han
col.laborat en la confecció
d'aquesta ingent obra, entre ells
al rector Llorenç Lladó i la seva
mare Maria Josefa, per la
paciència i comprensió rebu-
des al llarg de la redacció del
llibre.

El Vicari General de la
Diòcesi, Joan Bestard, i el
rector Llorenç Lladó mos-
traren també el seu agraïment
a Josep Morell pel treball rea-
litzat alhora que afirmaren que
l'edifici no pot passar desa-
percebut i ha de continuar
apreciant-se, utilitzant-se i

sent un signe d'identitat dels
sollerics.

Al llarg de l'acte de pre-
sentació l'organista titular de
la Parròquia, Víctor Bílger,
interpreta algunes peces a
l'orgue que, per cert, és ampla-
ment estudiat a La Catedral de
Muntanya.

Arriba al
Parlament la
nova llei de
sancions
pesqueres

Redacció

Segons publicà el Dia del
Mundo, el Parlament Balear ha
rebut ja el projecte de la nova
llei d'infraccions i sancions en
matèria de pesca marítima,
recreativa, acuicultura i comer-
cialització de productes de la
marque, per les seves especials
característiques, no pot ser apli-
cada.

Aquesta nova llei sorgeix
davant la inoperáncia de l'actual
ja que no és lógica per la reduï-
da flota pesquera balear.

La d'ara, inclou unes san-
cions que es classifiquen en
lleus, greus i molt greus, la
quantia de les mateixes varia
segons el grau de lesió, per
exemple, les lleus poden anar
de 5.000 a 40.000 pessetes per
falta de senyalització de la
matrícula, pescar sense llicèn-
cia, errors o falta de documen-
tació,... les greus poden arribar
fins ales 500.000 i les més greus
fins els 10 milions de pessetes.
Aquesta darrera quantia será
sols aplicable a grans embar-
cacions per pescar a zones
protegides.

S'espera que aquesta nova
llei estatal tengui una aplicació
lógica a la nostra comunitat, ja
que en aquestes condicions és
completament inaplicable a la
nostra Comunitat Autónoma.

L'AJUNTAMENT INFORMA:

Es posa en coneixement del públic en general que, amb motiu de les festes de Nadal i Any
Nou, les quals coincideixen en dissabte, el popular mercat exterior ("mercadillo") es  farà el
divendres anterior a cadascuna de les festes esmentades, en el lloc i les hores habituals.

Sóller, 13 de desembre de 1993.
LA BATLESSA

CASA PIZA
Plaza Constitución, 9 - Telf. 63 05 21 - SÓLLER

Gran Sorteo de Reyes
El próximo dia 5 de Enero de

1994, a las 19 h. sortearemos
un magnifico lote de juguetes

entre nuestros clientes.

FELICES FIESTAS



El poliesportiu d'Es Puig
será financiat íntegrament
pel Consell Superior
d'Esports i l'Ajuntament

P.P.

El Pla d'Extensió de l'Educació Físi-
ca als . Centres Escolars, signat entre el
Consell Superior d'Esports (CSD) i el
Govern Balear el curs 1989-90, preveia
la construcció de trenta poliesportius arreu
de les Illes.

En teoria, cada pavelló havia de ser
financiat a parts iguals pels dos organis-
mes, mentre els ajuntaments havien de
pagar entre el I O i el 30 per cent del cost
més els accessoris addicionals que desit-
jassin. A la práctica, però. el Govern Bale-
ar i el CSD s'han repartit la financiació
de quinze pavellons cada un.

Situació actual
Deu dels poliesportius que emparava

el Pla estan ja construïts, altres sis estan
en fase de construcció i els catorze retants

sortiran a subhasta ben aviat. D'aquests
catorze, n'hi ha \Mil que corresponen al
Govern Balear i els altres sis al CSD.

El de Sóller
El pavelló de Sóller, que inicialment

s'havia de construir darrera l'Institut
d'Ensenyanes Mitges i que definitivament
será ubicat al costal del col.legi Es Puig,
és el més gran dels que entren en el bloc
que s'ha de financiar entre el Consell Supe-
rior d'Esports i l'Ajuntament. Tal com
informàrem als lectors, l'Ajuntament de
Sóller ha ingressat fa tres setmanes 36
milions de pessetes, i el CSD hi invertirá
altres 110 milions.

Els altres poliesportius que seran finan-
ciats pel Consell Superior d'Esports són
els d'Alaró, Algaida, Maria de la Salut,
Valldemossa, Mitjorn, Formentera i Sa
Pobla.

PANADERIA y PASTELERIA

FRAU
1/una, 7— Teléfono 6.30132

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

PLANCHISTERIA Y PINTURA

GUASP
Pida presupuesto ¡Sin compromiso!

C/ Quadrado, n 2 6 Can Pelut
	

Telf. 63 34 92

AJUNTAMENT DE SÓLLER

ANUNCI 

Aquest Ajuntament amb l'ocasió de certes reunions i
articles apareguts en la premsa local, relatiu al contingut de la
revisió del Pla General d'Ordenació de Sóller, es veu en
l'obligació de puntualitzar:

— Que aquesta Administració municipal no ha facilitat ni
pot fer-ho, fins a la reglamentària aprovació inicial de
l'expedient, cap documentació oficial sobre el tema, ates que
la proposta técnica encara está en periode d'estudi i
rectificació. Per la qual cosa, qualsevol dels emesos no tenen
valor oficial, per tractar-se d'opinions sobre documentació no
definitiva.

— No obstant això, aquest equip de govern municipal entén
que en el nostre pais existeix llibertat d'expressió que faculta
a qualsevol persona o grup social per manifestar-se
públicament, sempre que distingueixi clarament si es tracta
d'opinions particulars, com és el supòsit que ens ocupa, o de
versions oficials de les Institucions u Organs de les mateixes.

Sóller, 14 de desembre de 1.993.

La Badessa,

GAJES

O	 NYS.,.
onPnecl° ?

.
goo

PERs°11 ' 6

SAL 259

FIN DE AÑO EN ANDORRA
PASAJE IDA Y VUELTA • HOTEL**** • REGIMEN PENSION COMPLETA • AGUA Y VINO •

EXCURSIONES • CENA ESPECIAL NOCHEVIEJA • BAILE Y COTILLON
PRECIO POR PERSONA: 39.900

Iii jimese Tels; 45 78 27 !. 45 2515
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El Partit Popular local
renova dissabte la seva
Junta Gestora

J.C.

Demà dissabte, dia 18, es dona-
ran puntual cita els prop de 300 afi-
liats del Partit Popular local per a
dur a terme, al temps que es  realit-
zarà una gran festa, les eleccions
internes amb la finalitat de renovar
la seva Junta Gestora actualment
liderada per Miguel Jaume Pal-
mer com a President. Transcorre-
gut el temps de manament del'actual
Gestora, s'han convocat eleccions
internes les quals serviran per votar
als 17 representants que duran a
terme les feines de gestió durant un
període de 4 anys.

La Junta no sofrirà cap variació
si descontam algunes noves incor-
poracions a la terna, única per cert,
presentada que la diferencien de
l'actual. Miguel Jaume Palmer
seguirá com a President ja que no
s'ha presentat cap altre canditat

i el seu company de files, Francesc
López seguirá tenint el carrec de
secretari.

Dels 17 integrants de la Junta Ges-
tora, 6 abandones la mateixa i a ella
s'hi incorporen cares noves tals
com: Gabriel Darder Matas, que
fou . ja a la passada legislatura regi-
dord' llrbanismes per les fi les d' Unió
Mallorquina i posteriorment pel
grup lndependent després de dur-se
a terme la ruptura amb el grup de
Govern que presidio Antoni Arbo-
no: Salvador Ilauzá„losé
A.Magraner, ua n Brugos, Juan
Forteza i ose p Frontera seran el s
nous incorporats i el s encarregats
de renovar els aires dels populars
locals.

En aq tiesta ocasió, al contrari que
a les passades eleccions, no s'ha pre-
sentat cap II isla alternativa i per tant,
el triomf está assegurat.

SI TENS 1 7 ANYS
t'has d'inscriure a l'Ajuntament pel SERVEI MILITAR

ots els joves nascuts l'any 1976 s'han d'inscriure a l'Ajuntament abans del 3 I de
desembre
És el moment de sol licitar prórroga, al legar malaltia, defecte tísic, objecció
consciencia o altra causa per retrassar la Incorporació o ser exclós,

HaS de preserl[dr rAunrament
• Una forocópa del D N L d'anvers 1 revers

* Certificats justificarlos per a prórrogues o altres al.legacionsAJUNTAMENT
DE SOLLER

Nochevieja en el Casino
MENU

APERITIVOS VARIOS • SOPA NAVIDEÑA • COCKTAIL DE MARISCOS
CON MEDIA PIÑA • LECHONA CON PATATA Y ENSALADA • PIJAMA

COMPLETO • TURRONES Y DELICIAS DE NAVIDAD • VINOS BLANCO Y
TINTO DE RIOJA • CAVA DELAPIERRE ETIQUETA NEGRA

COTILLON, BAILE Y ATRACCIONES
DE MADRUGADA CHOCOLATE Y ENSAIMADAS 

OFERTA DE
CONTRATACION
INTERINA PARA

PUESTO DE
TRABAJO DE
FONTANERO

Se necesita fontanero
interino en EVA n° 7.
Interesados
presentarse para
pruebas en el Puig
Mayor antes del dia
23 de diciembre
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Sopa de_ Nadal

Calamars Farcits de Rap

Crema d'Ametlles
Aguacates Farcits de Gambes

_—

rNIM
111.0.14.4)41,

*IV
Peix a la Mallorquina
Entrecot iT Gust

Gelat de Ilirrd amb xocolat 
101110

Pastis de Brossat

• 311fOrimacio pes i meserves felefon 633222

•Vos ciesiijam Bones Festes J Venturos any Noti

C44/(3'

cr:NOD. WEI-1-1:c7T
APERITIU8

CALDERSTA DE LLACOSTA
8010311T DR TABONJA

001,03112LLO • &A. COVA

POSTRAS

parrAo
TROPICAL

MIMES AL YORN

TORRONS 1 tituris eses
CATE 1 ',ZOOM

BLAIIC MIL= (RAVENTOS I E
VINS zroolui LitommLA
CAVA BROT RAVIRIV0 1 BLANC

RESTAI4R7NNT 5a CCIVCA

P12/1. CCMS+1114CiO1 7

ROBA PER A INFANTS

LIQUIDACIÓ TOTAL PER CANVI
DE NEGOCI

TOTS ELS ARTICLES REBAIXATS
D'UN 30 A UN 50%

Molts d'anys
So Llena, 65	 -	 Telf. 631121	 -	 07100 SOLLER
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Associació Nuredduna Exercit    

Demà, realització de
centres nadalencs

El Puig Major celebrà el dia de
la Patrona, la verge de Loreto

J.C.
La Junta Directiva

L'Associació Nuredduna
notifica que el proper dia 18
a les 15'30 hores al seu local
de les Escolápies, s'efectua-
ran els centres nadalencs per
a totes les sòcies que hi esti-
guin interessades.

El passat dimecres, dia 15,
es realitzà a Palma, al Palau
de Congressos; un saborós
capvespre on, baix ull d'un
prestigiós cuiner, es realitza-
ren menús i uns bells centres
nadalencs que, llavors es
repartiren entre els assistents.

Per la nit de Nitvella s'ha
organitzat un sopar a l'Alta-
mar, pregam que tant per
recollir els tickets com per

demanar informació aneu a
Casa Eugenio, telf. 630984.

Durant els mesos de gener,
febrer i mart; es realitzarà un
curs, impartit per primera
vegada a Espanya de Cuina,
Llar i Protocol; el cost de tot
el curs és de 2.500 pessetes,
per més informació: telf.
630984.

Pel mes d'abril está pre-
vist fer el curs de consum
que estará subvencionat en
part per l'associació, desitjam
que hi hagi la major assistèn-
cia possible.

Aprofitam per desitjar
unes bones festes Nadalen-
ques i un feliç i pròsper any
nou.

Manuel Marco exaltá les virtuts dels companys d'armes.

Com cada any, l'Escuadró del Puig
Major celebrà la festivitat de la verge
de Loreto, patrona de l'assentament
i de l'arma de l'aviació. A l'acte hi
assistiren autoritats civils i militars
i un nombrós públic convidat, des-
tacant la presencia de la Vice-Presi-
denta del Govern Balear, Rosa Esta-
rás, Francesc Gilet i la consellera
Pilar Ferrer, així com representants
dels consistoris de Sóller, Escorca i
Fornalutx.

A les 12'15 es formà la tropa i es
passà revista de les mateixes per part
del Tinent Coronel Cap de l'Escua-
dró, Manuel Marco. Acte seguit, a
les 12'30 donà inici una solemne
missa oficiada pel Prior de Lluc; un
pic finalitzada es procedí a l'entre-
ga de medalles al personal militar i
a les distincions al personal civil.

Després dels actes protocolaris el
Cap de l'Escuadró realitzà el seu dis-
curs anual on es felicità d'estar
comandant dit Esquadró perquè el
personal ha sabut estar a l'altura
en qualsevol circumstància; agraí
la seva presencia a tots els presents
i exaltà les virtuts dels companys.

Tots els convidats poderen brin-
dar i prendre un aperitiu en conme-
moració de la Patrona.



EL  DIA DEL MUNDO

En Tolo Tries és home arnant de les paraules i el bon tracte ami) la gent.
"L'esperit comercial", diu en Tolo, ha de ser el just i necessari per poder

viure però no vol viure per fer corneN. 
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EL GRAN COLEC

QUE GRANDE
ES EL MUNDO

Castarier, 7

VOS DESTIJA BONES FESTES
I FELIÇ ANY NOU

Teléfono 63 01 30

FERROCARRIL
DE SOLLER,, S.A.

CIONABLE
4p,

SOLLER

fe
moltes , N

quant té per ai
seus retrats. Un retrat q

el que l'anima

Sens di te, és molt important, per la
gent que vulgui saber qualque cosa de

Lista, conèixer quines són les
emp Intes, els objectes, els detalls
que )nen retrat al taller del home
del rrer de Sa Lluna que, segons

liu la gent del poble, i no els
manca raó, és dels millors

1 buixants que ha tingut i té la
nostra vall.

El que més ens impressiona
ls la transparéncia i obertura
fue dóna, de cara a la gent, a
l'hora l'executar l'obra... un

Ilapis, moltes ganes de fer-
ho, molt poc temps per

tenir a tothom content -sa
a li guanya- i una fotografia,
lades de poca qualitat, és tot
bar al realisme que tenen els
no fa més que RETREURE
dir per la drecera de la cara.

EL4IIDIA DEL MONDO

CADA SEMANA RECIBIRA TRES
FASCICULOS CORRESPONDIENTES
A TRES OBRAS DIFERENTES.
.1 1 Atlas Enciclopédico ylle recoge las Illle‘ itS fronteras lijadas este

mismo ano.

•n•n Y además. el Eunidiecionario. para enienderse en seis idiomas.

Y además de CMOS IIV ascículos. la,: sensacionale ventaja, del Club
El Día del Mundo: por medio del Pasaporte participara en el sor
teo de atractivos viajes: en el gran sOrte0 inen,ual de fabulosos ,arb.
111(1V ICS y C11 el Gran Soneo Fina (le UNA VUELTA AL MUNO( >

PARA DOS PERSONAS. Además podrá beneficiarse de ofenas.
cuentos y ventajas especiales pensadas en exclusiva para usted.

o Y i.idemás. Ciudades del Mundo. 1111i1 obra tín U:a presentada p, 12ran
des personajes.

I.e invitamos a CONOCER EL MUNDO.

MICLOPEDKO

Cada domingo en su kiosko, gratis
con el MAGAZINE de El Día del Mundo

BBV.

El Ilapis és Púnica eina que utilitza
per entrar dins tot allò que calla la
gent, per?) que ells ulls i el gest del

rostre diu a crits.

Salvador

L'altre dia, quan parlava amb
en Tolo, i el reportatge anava aga-
fant forma, m'era molt difícil pen-
sar el COM havia de donar les
pinzellades per tenir la saviesa,
que NO poder, d'esbossar una
imatge real de l'artista i evitar
caure en elogis i adulacions tdpi-
ques.

En Tolo és una persona de per-
sonalitat molt senzilla i no és gens
complicat parlar amb ell. No té
actituds excèntriques d'artista
cregut i tot quan toca, fa i diu té
proporcions i escala humana...
prova d' això, són les declaracions
que va fer a Veu de Sóller

Visió del món

Davant aquesta proposta feta
a "l'home artista", -o a qualse-
vol altre home amb "dosdits de
front"diu en Tolo- el silenci i la
meditació són dos grans aliats.
En Tolo ho va fer així i poc des-
prés ens va dir: "Sent un gran
respecte per toca aquella gent que
té unfermcomprotnís social illui-
ta per la justícia i la igualtat entre
els !tomes. Cree amb els homes
i amb la paraula dels homes iamb
la política que té homes darrera
que no amb els homes que van
darrera la política. El MON está

ben desbaratat i regna poca soli-
daritat entre la gent. El que me
sembla impossible és que la gent
no sigui conscient de que si hom
ho fa malament ho já malament
per tots, inclós ell. Que hagi jus-
ticia ens interessa a tots... i aquest
esquema és aplicable per tot
arreu. Donar cultura democrá-
tica a la gent és llaurar i sem-
brar FUTUR... Falta comunica-
ció, parlar més amb el cor i amb
un somriure a la cara. La con-
fiança amb l'home és l'única
cosa que té sentit per a mi..."

Pintar i fer escultura en fusta

Tant el pintar com tal lar la fusta
sempre ho ha fet perquè li agra-
da. Mai va tenir una visió pro-
fessional d'un do que, avui per
avui, está en boca de tothom i és
comentari. de bona traça, dels
entesos i alhora admiració dels
profans. En Tolo Tries tot això
ho fa perquè sent, quan té un ha-
pis entreentre les mans, la imaginació
en llibertat i pot, perquè en sap,
recórrer els mons que hi ha en els
ulls de la gent o controlar la llum
que encén la geografia d'un ros-
tre. En Tolo va començar a dibui-
xar per la necessitat de conèixer
més l'anatomia humana. Feia
feina a una tenda de Sóller, a ca
n'Eugenio -on hi ha petites i

artístiques figures tallades en
fusta- i avui, quasi sense voler,
está fent retrat... i molt, molt bé
per cert, doncs fa les coses per
gust i amb el gust d'un ànim tran-
quil. Si tot això ho hagués de fer
per obligació o hi hagués algú,
important o no, que li donés pres-
ses o volgués que fes feina en serie
de ben segur que ja hagués tan-
cat. Ho fa perquè tot comença i
acaba en ell mateix. Ell és la mesu-
ra de tot el procés.

Exposicions

Segons ens va dir sols ha fet
una exposició en la seva vida.
"Era l'any 1978 i vaig exposar
una serie de quadres en técnica
pastel. Va ser tot un esdeveniment.
Ningú mai no havia vist, a Sóller,
una técnica semblant. La gent
va donar una gran acollida però
jo no vaig veure, en aquell
moment, que el camífos dedicar-
m'hi professionalment. Tenc mol-
tes ganes, quan tingui temps, de
fer un recull de tots aquells retrats,
que guard un especial record -
sols per estat d 'ànim - d'obra ben
acabada i, així, poderferl'expo-
sició que tothom me demana. Una
exposició d 'homes, dones, infants,
de gent que trabar un esperit, a
vegades, difícil de posar damunt
una tela." "Un retrat és lo que l'anima vol dir per la drecera de la cara".

BANCO .11.0 VIZCAYA

Tolo Tríes: "Fer ri trat, és una forma mágica de conèixer la gent."
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plata fr ropa nueva
y de segunda mano

calle de la luna, 61

ANEM A ESCOLA
AMB BICI!

C.C.D.S.
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Contemplar, acariciar a pinzellada d'ull i tastar a
mossegada d'ànima, l'obra de Bruce Bishop és un

acte que necessita, com eina d'execució, una barreja
de sensibilitat pictórica i literaria. Bruce

aconsegueix, amb saviesa i poder, rompre els mutiles
tradicionals que la paraula ha utilitzat per ser

llegida i interpretada. Ell aconsegueix, per aptitud i
actitud, apressar la lectura amb els codis de tots els
sentits... visualitzar una paraula, com si fossin focs

artificials,aixó, sols és semblant a poder entendre
alió queresa: "...m'entrares com un llamp d'oreneta i
ara et tinc íntima, com una grafia rupestre, a la paret

de la meya ánima." (Díptic).

1.a t'orla i expressivitat de la seva obra és, a voltes, semblant a la magia i simbologia de la pintura rupestre.

Quan el cau 1a
cala, d 'una

ha paraula,
és la cal.' •

1grafia
Bruce Bishop. El ritme que posa en el Ir" de la seva eal.ligrafia, és eom el pols i el batee de l'anima.

11111n 1111

Aesteurante

VOS DESITJEN UNES BONES FESTES

VOS RECORDA QUE TE A LA VOSTRA DISPOSICIO LA SEVA CARTA ESPECIAL
PER EL DISSABTE DE NADAL I CAP D'ANY

El dia de Nadal romandrà tancat. Telf. 63.11.11



     

II   

Les desea unas felices Fiestas
de Navidad y Año Nuevo, y les
ofrece un 20% de descuento en
ropa confeccionada para hacer

más llevaderas estas Fiestas   

(ION PROPIA • ROMAGUERA, 1 • SÓLLER       

Pells ANA
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Salvador

Parlar amh en Bruce
13ishop és parlar amb un
obrer de la paraula o,
millor dit, amb un allibe-
rador de les paraules
d'empremta. Vol, com ell
diu: "...donar Ilum, espai,

aire. lleugeresa a unes
pa rau/es hernudiques,fos-
ques...( )1esparaulesdiuen
coses, ens fon sentir coses
i. per això mateix, .fa falta
dansa en el COM ho
diuen."

La cal.ligrafia

Contemplar un quadre
d'en Bruce és el mateix que
trobar-se al bell mig d'un
univers ple de detalls que
és del tot impossible con-
trolar en un sols cop d'ull.
La cal.ligrafia NO és una
manera d'amagar la Iletra
sinO d'emhellir-la. Donar
traç, amh traça, a una Ile-
tra, no ho sap fer qualsevol.
S'ha de menester un estat
d'ànim molt especial per
poder transmetre, a l'hora
d'executar, una força CJIT1U-

n cati va que sols poden
entendre les raons del cor.
Lacal.1 igrafi a és, per Bruce,
- ...una manera de perdre
nació del temps tiure,
buensament, el camí quefa
una llora. Les presses del
món modem no són bones
amigues de la caldigrafia,
mes bé tot el contrari, ens
anulen delngird'aquestes.
Conviure amb la rinta, els
papers, les plomes i escriu-
re, millo, - dit descriure, un
poema, tot aixó plegat, ens
uneix amb una sensació
difícil d'explicar L'escrip-
tara és la cultura dels sím-

bols,dels signes, dels se gells
que identifiquen les coses
més íntinies dels homes."

La comunicació i la
cal.ligrafia

Segons les paraules d'en
Bruce la "poesia és pel
Ilenguatge el que la
cal. ligrafiaper a l'escrip-
tura. La cal.ligrafia és el
pont entre les sensacions
més íntimes i la paraula."

Pareix, després de veure
una obra d'en Bruce. que el
diccionari de la intimitat es
posa en marxa.Avui. hi ha
una clara ruptura entre la
paraula d'home i l'obra
d'aquesta paraula. La
cal. ligrafia és com si l'os una
manera d'apropar la con-
ciencia de l'home al sentit
de la paraula. Es una forma
lenta de dir coses, lluny de
l'acte mecánic d'escriure
amb 1' °refinador. Les parau-
les, escrites amb art, d'en
Bruce tenen el mateix ordre
que qualsevol execució
arquitectónica, però tenen
una ferma diferencia: . El
ritme de la lleugeresa i la
transparencia i proporció
d'un bell pensament.

La forma que pot aga-
far el traç d'una !letra feta
pel Bruce Bishop. malgrat
sigui d'un altre idioma, és
la millor traducció idiomá-
tica que hi pot haver entre
els homes. La bellesa apro-
pa. llima diferencies i romp
fronteres... així és l'obra
d'un autor que. segons
pareix, creu que la propor-
ció humana, la suavitat i la
verdadera NATURA pot
entrar dins casa nostra fent
cura d'una paraula penjada
al cel d'una paret.

Parlar arnb en Bruce Bishop és
parlar amb un obrer de la paraula.   

afr	 633456 

J-AAA
— — 	 — —	 44'

C/ Lluna, 5 - ‘t' 63 09 07 - 07100 SÓLLER

PIZZAS PARA LLEVAR

MOLTS ANYS   

• pest N'Ay

Tenim a l'abast de tothom un gran assortit
de calçat a bon preu.
Botes de muntanya, sabates d'home i dona
en pell amb un 20% de descompte.
Ofertes: en botes de pell girada amb forro
de borreguets i esportives del n° 20 al 49.
Pantufles amb un 10% de descompte i
pantufles de peus delicats "DESCANSO"
Sabates mallorquines, bota patatera,
porqueres, albarques, Nàutiques d'hivern...

C/. Sa Lluna, ng 74	 Tel. 63 28 74
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EL Ttn/iNGc, TIENE TODA LA MARCHA QUE SCISCAS

LA SUFICiENTE PARA DARTE UNA VUELTA Al. MUNDO CON TODA SEG RIDAD

Y No SóLo ESO , TIENE UN PRECIO QUE TE VA.

Sao 4.091000* PTAS.

lu

,

n

o ,

o
uf RESTAURANT

Carrer San Pere, 9 , Sóller

A Nuestros Clientes
les deseamos un

(FELIZ/NAVIDAD
y les ofrecemos

para los dias 24, 25 y 26 de diciembre
nuestro delicioso:

Menu Festivo
Cava Parxet Brut

jr

Crema de champiñones

Mousse de gambas

Una botella de

Martmez Lacuesta 1991 (blanco, rosado o tinto)

Pechuga de pato con salsa de oporto,

col morada y patatas gratinadas

Helado de nueces con salsa de chocolate

Caté y licor o brandy

Precio por persona 3300 pts,
LV A. Incluido

Por favor, illámen para reservar su mesa
antes del día 21 de diciembre!

Teléfono 63 37 98

NOS ENCONTRARAN CERCA DE LA PLAZA ESTIRADORES
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El restaurant Sa Saleta, nova
cuina de "politesses"

P.P.

Divendres de la setmana anterior s'inau-
gurà al carrer de Sant Pere el nou restau-
rant Sa Saleta, abans Can Jacques, que ha
canviat de propietaris. Actualmente! regen-
ten Catalina i Holguer, dos especialistes gas-
tronòmics de procedencia alemanya.

Catalina ha treballat molts anys com a
periodista de revistes especialitzades de
Hamburg i ha publicat dos llibres de gas-
tronomia, en els que ha desenvolupat recep-
tes de creació pròpia. Holger ha regentat
també bars i restaurants.

Segons els novells propietaris, la decis-
sió d'instal.lar-se a Sóller es deu a que "ens
agrada Sóller i la seva gent".

La cuina que ofereixen a Sa Saleta és
una cuina fina amb influencies franceses,
italianes i espanyoles, amb productes frescs.
Cal destacare! pollastre Barbieri amb salsa
de taronges, el conill amb panses, el salmó
amb salsa de bogavant, la vadella blanca
amb corté i salvia i, com a postre, el mous-
se de vainilla i formatge.

Destaca sobretot la fina decoració del
restaurant, que compta amb un menjador
privat per un niáxim de sis persones deco-
rat amb mobiliari antic.

sa
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RENAULT
arnAliNGo A TODA MARCHA /

VEN A TU coNcESioNARio.

iNV¿NiTATE cóMo ViViRLo.
• 11111113 VAI JIXPAUA II YINSI'l A V,11, AIIAlt, 11	 A> ,N,;;N:	 I MA IRA	 Al HIN IM . 1

HERMANOS PALOU FRAU, S.L.
Agencia RENAULT

Taller, Exposición y Venta: C/. Isabel II, 68
Tel/Fax 63 07 01.- 07100 Sóller (Mallorca)

RENAULT
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La darrera prova del Calen-
dari es presenta renyida
cionant al màxim. Tant en
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Aquest cap de setmana darrera prova del
Campionat de  les Balears 

PA. Alernany pot conque
el Títol

Joan

Molt possiblement participi
també a les proves per vehicles
d'explosl,

vespre í diumenge Elült
ivuit de la

de Automodelisme.

El sollerie estrenará vehicle
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Cross de
Santa
Mónica

Joan

El passat dissabte, el matí,
es disputa en els voltants del
Col.legi Santa Mónica un cross
escolar amb participació solle-
rica.

Aquestes foren les classifi-
cacions dels joves atletes locals:

35.- Sergi Martín
43.- David Garcia

hi prengueren part 62 atle-
tes.

Infantils Femenins:

28.- Cristina Fiol
finalitzaren un total de 42

participants.
Es aquesta la segona prova

a la que participen els atletes
escolars sollerics que estan
demostrant una envidiable pro-
gressió, especialment si tenim
en compte la nutrida partici-
pació que hi hagué en aquesta
prova.

Alevins masculins:

16.- Antoni Pomar.
(40 participants.)

Infantils Masculins:

29.- Gabriel Hernaiz

Cristina Fiol, l'única participant femenina local.

El C.P. Sóller guanyà per la
mínima

Jornada sense sorpreses a la
"Lliga d'Honor", els equips que
comanden a la classificació, Bra-
silia i Puente, segueixen aconse-
guint triomfs i reafirmant-se de
cada jornada, com els màxims aspi-
rants al títol. Més igualada está la
coa, les diferències se n mínimes;
cap equip es pot considerar des-
cendit i, es presenta una segona
volta molt atractiva i incerta.

Brasilia i Puente guanyaren
amb certa comoditat al Hispano
Francés i Amanecer, rnentres que
el C.P. Unió de Sóller perdia a les
pistes del Bar Central, malgrat
jugás en línies generals, unes
bones partides.

A Preferent, el C.P. Sóller tan
sols va poder guanyar per la míni-
ma a un incordiant Ho talents que
donà molta de guerra fins a la
darrera partida. Els sollerics,
conserven la segona plaça de la
classificació empatats a punts amb
els equips del Son Flor i Puente.
El liderat el manté una setmana
més el Lidia que ha sortit d'una
mini-crisis, que li ha via fet per-
dre els dos darrers partas dispu-
tats.

Bel les Pistes de Primera, molt
bé, de seguir mantenint la línia de
regularitat que du fins ara, no se
li pot escapar l'ascens de catego-
ria. Juga molt bé, venc i convenç,
Bola Azul va ser la víctima
d'aquesta setmana, .1- 1 resultat
clan Dintre la segona categoria,
Unió de Sóller guanya a casa i el

Belles Pistes va perdre a fora, amb-
dós equips sollerics estan a mei-
tat taula de la classificació, empa-
tats a deu punts.

Pel que fa a la tercera, el C.P.
Sóller, manté una setmana més
la imbatibilitat i el liderat amb
una diferència de punts, substan-
cial per poder mirar amb optimisme
el desenvolupament d'aquesta
Lliga. El títol, está quasi garan-
titzat, així com l'ascens a la cate-
goria superior.

Important triomf de les al.lotes
del C.P. Unió de Sóller que s'han
enganxat aun grupet d'equips amb
6 punts i deixant a la coa al Son
Oliva. El C.P. Sóller que está
situat a la meitat de la classifica-
ció, toma perdre a fora, a les
al.lotes els desplaçaments no els
hi cauen gaire bé.

RESULTATS:
Lliga d'Honor:
Brasilia 6 - Hispano Francés 3
Puente 8 - Amanecer I
Bar Central 7- UNJO DE
SOLLER 2
Preferent:
SOLLER 5- Hostalets 4
Primera:
BELLES PISTES 8- Bola Azul I
Segona:
UNJO DE SOLLER 5 -
U.D.Y.R. 4
Punta Verde 7- BEI I FS
PISTES 2
Tercera:
SOLLER 6 - Sa Taulera 3
Femenines:
UNJO DE SOLLER 5- Son
Oliva 4
At. Son Forteza 5- SOLLER 4

6 punts
6 punts
6 punts
4 punts
2 punts
O punts
O punts
O punts

I A.B. Palma, amb
2.- Manacor,
3.- E.B. Billar,
4.- Eivissa,
5.- SOLLER,
6.- Inca,
7.- Muro,
8.- Abaco,

Inca 2 - Sa Botigueta 6

Els sollerics al lloc cinquè de la general !
Joan

Sa Botigueta arrasà dins
Inca el passat dissabte. Joan Jor-
quera fou l'únic que no va
saber estar -aquesta vegada- a
l'altura de les circumstàncies.

Amb aquest triomf els solle-
rics passen a ocupar el lloc cm -
què dede la general de la Segona
Lliga Autonómica.

CLASSIFICACIO
GENERAL:

Classificació individual

35.- B. Palou, 	 0'322.
40.- J. Marroig, 	 0'258.

LA TERCERA JORNADA
DE LLIGA

Triomf rotund dels sollerics
imposant-se clarament damunt
els seus adversaris inquers.

Aquests foren els resultats:

Beltran 35 - Jorquera 18.
Fornés 17- Palou	 28.
Pinto	 19 - Plomer 22.
Mut	 16 - Marroig 19.

Jorquera va fer una parti-
da desastrosa. No logra con-
centrar-se en el joc a partir de
la tercera tacada. El resultat és
abrumador i eloqüent:fou mat-
xacat. <

Palou tingué un bon cap-
vespre. Jugà molt bé des de el
primer moment en que ja agafà

una considerable avantatge a
n'en Fornés. Llàstima que a les
darreres quinze tacades es
quedás com aturat. Al final
clara victòria.

Tomás Plomer va fer una
partida molt acceptable. Anà a
assegurar-se la victòria i els
punts cosa que aconseguí sense
problemes.

Joan Marroig. Fabulosa
partida-la-dle.n Yuan des Cam-
posol que tingué un bon tanca-
ment de joc aconseguint els
preciosos punts sense donar
opció al seu contricant.

VINENT
CONFRONTACIO:

Descans fins dia 8 de gener
en que els sollerics visitaran als
billaristes de Manacor dins ca
seva.

La classificació individual
dels "40 principals" está
encapçalada pon Cabrer (Mana-
cor), amb una mitjana de 0'905,
sent aquests els llocs dels repre-
sentants de "La Unión - Ferro-
carril de Sóller":

24.- J. Jorquera, 	 0'465.
26.- T Plomer, 	 0'438.
32.- A. Pomar, 	 0 ' 358.

Ferrocarril de Sóller
amb el

Billar Solleric
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Ferriolense 1 - Port de Sóller O

Ferriolense: Sogorp, Vidal,
Rozalen, Saavedra, Espa-
ses, Mas, Osona, Juan (Ortega),
Pérez i Martínez (Bautista).

Port de Sóller: García,
Arbona, Monge, Ruíz, Rodríguez

Galindo, Castañer (Guerre-
ro), Molino (Cabot), Aguiló,
Barrero i Aguilar (Pedrero).

D. Miguel Nicolau i Ripoll
arbitrà el partit ajudat pels sen-
yors Cardell i Albiol. Mostrá tar-
getes grogues als jugadors locals
Mas i Pérez i, als visitants, Moli-
no, Aguilar, Ruíz, Rodríguez i
Cabot.

Gols:
L'únic gol del partit el marca

Espases, d'un xut creuat després
departiren unaposició moltdub-
tosa defora de joc, al minut 71.

El Port de Sóller per sego-
na setmana consecutiva ens
repeteix resultat, ens tenia acos-
tumats a no tornar de buid en
els seus desplaçaments peró,
diumenge passat, a Son Ferriol

tingué que claudicar.
Fou un partit on les ocasions

ciares de gol no foren la tóni-
ca; aconseguiren els jugadors
de la barriada marinera arribar
al descans amb empat a zero
inicial però, en el segon temps,
dues jugades on l'àrbitre  del par-
tit tingué molt a veure, veren
com es produia la derrota per
un gol.

Vos explicarem el gol de
l'equip local que fou aconse-
guit en una jugada a la que quan
passaren la pilota al jugador que
l'aconseguí marcà, partí en
una posició més que dubtosa
de fora de joc i, a dos minuts
del final, el debutant Andreu
Aguiló fou tombat dins l'àrea
local per un defensa, sense que
el directordel partit pitás el con-
sequent penal.

Vinent partit:
Passat-demà, diumenge, el

Port de Sóller torna repetir par-
tit a fora camp. Es desplaçarà
al Coll d'en Rabassa, disputant
la confrontació contrae! Colle-
rense, equip que va segon dels
darrers. Es una bona oportu-
nitat per treure'n tallada.

Aquesta vegada, tornaren
de buid

Bielet

Homenatge a
Joan Aguilar
"Juani"

Redacció

Baix de la iniciativa de
Transports Muntaner, amb la
col.laboració del C.F. Sóller,
Cafeteria Paris i Bestard Sport,
está prevista la disputa d'un par-
tit amistós d'homenatge a
Juan Aguilar "Juani", mort
el passat mes d'agost.

S'enfrontarà el C.F. Sóller
contra Transports Muntaner i
la recaptació de la taquilla será

lliurada integrament a la seva
vídua i tuls.

La data prevista és el 26 de
Desembre, a les 16-30' hores
en el Camp d'en Maiol.

o
CONSTANCIA

o
C.F. SÓLLER

El resultat, l'únic bo No tingué la sort del dia del
Calvià

del partit
Bielet

Constància: Gual, Ferragut,
Beltran, Perelló, P Queglas
(Nicolau, minut 59), Paco, Jesús,
Lozano, T Quetglas (Duque,
minut 74), Marín i Llabrés.

Sóller: Juanjo, Vázquez,
Nadal, Sergi, Tovar; Ferrer; Sal-
vador; Carmelo, Christian, Moll
(Brugos, minut 60)i Isidro (Mar-
tín, minut 90).

Dirigí el partit el senyor San-
tandreu Navarro ajudat pels
liniers senyors Rebollar i
Torrens. Mostrà targetes grogues
als jugadors locals Lozano
(minut 35), Perelló (minut 43)
i Paco (minut 66) i, als juga-
dors del Sóller; Tovar ( minut 1 1 ),
Moll ( minut 39), Salvador (minut
45) i Isidro (minut 83).

Just començat el partit, quan
encara no s'havia complit el pri-
mer minut, Isidro veu desmar-
cat a Moll enviant-li la pilota;
aquest enfila la porteria,  sortint-
1i el porter a la desesperada
tocant el suficient la pilota
com per enviar-la a córner.
Segur que si aquesta pilota arri-
ba a entrar s'hagués canviat el
plantejament del partit.

Gol anulat a l'equip local

Un minut després de que
Moll fallás un gol cantat, a la
primera vegada que els jugadors

locals s'arrembaren a la porte-
ria d'en Juanjo, Marín envià la
pilota a la xarxa anulant l'àrbi-
tre el gol, per indicació del
linier, de fora de joc. Al minut
7, Christian, en un remat, envià
la pilota al pal, aquest remat pro-
venia d'un anterior remat d'ell
mateix, quan ja es mereixia el
gol, després de que Salvador
hagués robat l'esferic a la defen-
sa local.

Després del minut 8, hi
hagué avorriment

A partir de les oportunitats
abans descrites, el partit entra en

un joc enmig del camp soso i avo-
rrit, on les defenses s'imposaven
a les davanteres arribant al des-
cans amb l'empat inicial.

El fred fou el més destacat de
la segona part

A les graderies es passava
molt de fred després del descans
i, els jugadors dels dos equips
poc feien per encalentir als afi-
cionats. El joc seguia amb la
mateixa tónica passiva, fet que
beneficiava als jugadors d'en
Miguel Bestard que veien que
l'empat era factible per endur-
se'l.

Si Salvador el dia del Cal-
vià materialitzà tres dianes, a
Inca no tingué tanta sort i al
minut 50, Gual Ii aturava amb
dos temps un xut i al minut 66,
rebé una passada de Christian
creuant massa la pilota, quan
tenia tota la porteria per a el I.

Christian perdonà un punt
al Constància

Quan tot indicava que
l'empat era ben merescut per als
dos equips, i faltaven només tres
minuts per acabar el partit,
Christian agafà una pilota dins
el seu camp i després d'una galo-

pada de les seves, amb l'esfé-
ric controlat, el seu xut és atu-
rat a la desesperada pel por-
ter local quan ja es cantava el
gol. Resumint, repartiment de
punts que, al cap i a la fi, el que
interessa és no tornar de buid.

Vinent partit:
Diumenge a les 15'30 hores,

ens visitará a can Majo! el
Badia de Cala Millor; amb la
recuperació que pareix que ha
fet l'equip, la victòria está a
l'encak però, facilitats no en
tendran ja que diumenge pas-
sat en feren tres a l'equip d'en
Nico López.

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

1. Vilafranca 	 14 8 4	 2 23 10 20 + 6 10. Ferriolense 	 14 6	 3 5 25 23 15 + 1

2. Al. Baleares 	 14 7 4	 3 21 12 18 +4 II. Port de Sóller.. 14 4 6 4 14 12 14

3, S'A rracó 	 14 6 6	 2 21 13 18+4 12. Escolar 	 14 5	 2 7 19 17 12 -2

4, V.de luch 	 14 8 2	 4 22 22 18+4 13. Barracar 	 14 3	 6 5 21 25 12 - 2

5. Xilvar 	 14 6 4	 4 19 12 16+2 14. CIDE 	 14 3	 5 6 14 24 11-3

6. Independiente.. 14 4 8	 2 17 II 16 + 2 5. Collerense 	 14 4	 2 8 19 26 10 - 4

7. Rotlet Molinar. 14 6 4 4 22 18 16 + 2 16. Sta. Eugenia 14 2	 6 6 18 28 10 - 4

8. Algaida 	 14 5 6	 3 18 16 16+2 17. Porreras 	 14 2	 5 7 10 21 9 -5

9. Ses Salines 	 14 6 4	 4 13 12 16 + 2 18. Cala d'Or 	 14 2	 1 11 21 35 5 - 9

Instal.lacions

reparacions electriques

Affle
MATEO COLL EUSIÑAT

AMI/

MOLTS D'ANYS
Cf. San Jaime, 67-1 2

Telefon 63 01 43 i 63 23 71
07100 SOLLER (Mallorca)

Futbol Primera Regional

Futbol Tercera Divisió

Tercera divisió ' Trofeumaximgolejador 

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

I. Mallorca B 	 17 12 4	 1 47 8 28 +12 11. Ferrerias 	 17 6 4	 7 19 20 16 - 2

2. Ate. Baleares  	 17 9 4 4 36 18 22 + 6 12. Ferriolense 	 16 6 4 6 14 16 16 - 2

3. Constancia 	 17 7 7	 3 27.20 21+3 13. Pollensa 	 17 5 6	 6 15 20 16-2

4. Badia C.M 	 17 8 5	 4 23 19 21 + 3 14. Arenal 	 17 5 6	 6 12 18 16

5. Montuïri 	 17 9 2	 6 29 31 20+4 15. Alayor 	 17 4 7	 6 18 27 15 -3

6. Ibiza 	 17 7 5	 5 22 19 19 + 1 16. Cardessar 	 17 4 5	 8 13 16 13 -3

7. Playas 17 7 4	 6 25 24 18 + 2 17. Sóller 	 17 5 2 10 23 30 12 - 4

8. Poblense 	 17 7 4	 6 27 27 18 + 2 18. Esporles 	 16 4 4	 8 24 36 12 - 4

9. S.P. Mahonés 17 8 1	 8 30 19 17 + 1 19. AL Ciudadela 17 5 210 17 33 12 -4

10. Calvià 	 17 6 5	 6 20 23 17	 -	 1 20. Rtv. La Vict... 17 3 311 14 31 9 - 9

Primera regional

Trofeu Pizzeria
Randemar -
Veu de Sóller

Aquesta és la classifica-
ció actual del trofeu al màxim
golejador de la Tercera Divi-
sió i Primera Regional.

Tercera Divisió:

Christian, 	 6 gols.
Isidro, 	 4 gols.
Aguiló, 	 3 gols.
Moll, 	 3 gols.
Tovar; 	 3 gols.
Salvador; 	 3 gols.
P Gil, 	 I gol.

Primera Regional:

Barrero, 	 5 gols.
Rodríguez I, 	 4 gols.
Monge, 	 3 gols.
Galindo, 	 I gol.
Co!!, 	 1 gol.
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Irffantil 3a Regional

Sóller 4 -
Son Sardina O

M.F.

Alineació: Fontane
Pomares, 400, Miki, G. Alc
ver, RulleiQueltut, Siunpol,
Manolo, Ilínteu (2), kís1W,6(2
(Fan Llue, Rafel, Ensenvat,
G.Alcover),

Contentad:
L'equip visitant no comP licá

olt les coses als sollerics, a
a primera part el Son Sardina

no arribà cap vegada a la
teria del sélier.
tìtà perdnvur
eljocm inial cap dels Contraris.

nut 16 TOITlittlfeia 1'1-
O. el Sóller atacavaantbperill, blia el resul ta
i al minut 27 Torneu torn 

r, 3 min	 ava 
h

 a 
poques

marcar,	 uts matard Bar-	 Els

Celé da el 3-0. Era el resultat 'asen
defrnitiu de la primera

Pan.	
rae!

A Lot seguia tir  es jugará el dissabte
igual, al	 8a-celó esta- a fora, contra la Sole da

Sollerense 4 - Reloj eria Calvo O
Miguel

Alineació: Mei, Ismael,
Esteva, Alex, Bota, Pastor,
Jordi, Sergio, Ramiro, Timo-
ner i Marcos. Tambil jugaren:
Braque, Navarro, Jai, Torrens
i J. Arbona.
Comentari:

Al principi es preveia
un partit molt igualat ja que

si l'equip visitant guanyava, es
posava per davant en la clas-
sificació. L'encontre es decanta
cap a l'equip solleric, al qual
pitaren un penal a favor, trans-
format per Ramiro.

L'esquadra sollerica, que
jugava amb moltes ganes,
aconseguiria poc més tard un
altre gol, aquest fou transfor-
mat per Pastor després d'una
bona jugada per la banda. El

Sollerense encara faria un altre
gol mitjançant en Ramiro en
una jugada individual; la pri-
mera part acabà 3-0, i deixà
tranquils als jugadors de Ven-
tura en el descans.

A la segona mitat, la tóni-
ca del partit seria la mateixa:
domini constant del Solleren-
se que tengué moltes oportu-
nitats que no apronta. Bota, en
un rebuig de la defensa contrà-
ria, pegant un fort xut ras a la
porteria contraria mara el
quart i definitiu gol; al final
4-0, amb molt bon joc realit-
zat pels nois d'en Ventura.

Feren els gols: Ramiro,
Pastor, Marcos i Bota.

Vinent confrontació:
18 de desembre a les 15

hores, Sollerense - Son Roca.

130BINATGES
PERE

REPARACIÓ,
INSTALACIÓ
i VENDA de: Grup de presió.

Motors elèctrics.
Bombes sumergibles.
Bombes per piscines.

MOLTS D'ANYS

C/. Victoria, núm. 50-A. - Telf. 63 23 71 - SOLLER

Sóller 4 - Ferríolense 3

Alineació:
Damiá,	 r,

( 1 ),Lladó
Miggl4t,	 es-
to ren banquet Joçé. Gonza
lo, Plaza. Oliver i Arbona.
Comentari:

A la primera part es repartí
domini del joc. Encara que el

Sóller sernpre ram
els de e	 poc
minuts

Als 5 m~partit el zero
a un, córnet que itío- 	Vic.

enToni -Llinsr acabá

A	

-

descans dos gols
més; en Jordi e	 pern,tei

?.
,

der""I'n't.poeami
A la segona part el SÓfil*I -

posá més "garra" i els marcat-

eren tina mica més forts al

qu'eles	 ›Ubcó serví
mig del camp,.

ar ev nt at 	ari Iota t I 1 r e c P e

aturá sense  agafar ell 	baló, en
Tom-Liuísem'phi aat vno pretardnadr, e ion

emarcrlsa.elnLa 'poderftaettsi a el set con
iranmir:cal:33p se a pilo ta de des 

c)t. sol
marcà.

 ningú,

El darrer gel fou de
alun xut llunyit que un. de) ennsa

aturá arnb la ina. El va marcar
en Miguel

Abans del final hi hagué una
oportunitat d'empat, falta lndí-
recta dins l área, el xut anava a
gol, perb en Xisco va fer una
aturada estupenda imflpedifltlo.
Vinent partit:

Contra el Rotlet-Molinar,
dijous dia 6 de gener, a les 10-
30 hores.

Lluita de principi a fi
Esquadra

d'una jugad:	
desprésEl tercer gol

en que éi porter

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

07100 SOLLER
(Mallorca)

MUEBLES Y ARTICULOS DE DECORACION

BONES FESTES
en MIMBRE - BAMBU - JUNCO

RATTAN - MEDULA
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FUTBOL BASE FUTBOL BASE FUTBOL BASE FUTBOL BASEFUTBOL BA

Injantil Segona Regional

Futbol Juvenil

C.F. Sóller O -
Reloj eria
Calvo O
El senyor Pasqual Guillem
arbitrà el partit, fent un
arbritatge molt autoritari
sense importar-li, mal
assistit a les bandes per
dos joves cursillistes.

Bielet

Sóller: Gregori, Seguí
(Casas, minut 65), Burgos,
Ribas, J. Enseñat, Ros, Rodrí-
guez, Eugenio, Kilco, M. Ense-
Fun i Carbó.
Comentan:

Juanjo des del principi
del partit hagué de prescindir
de jugadors titulars com Val-
caneras, París, Colom i César;
fent una alineació poc habi-
tual.

Els dos equips donaren
més importància a la línia
defensiva que a la davantera,
per això mateix, el joc en la
majoria del temps fou enmig
del camp; imposant-se en tot
moment els defenses, fet que
donà peu a poques ocasions
de gol en tot l'encontre, gau-
dint els jugadors locals de les
dues més clares oportunitats
del partit que foren desapro-
fitades. Als darrers minuts els
visitants pressionaren a Gre-
gori fins el xiulet final.
L'empat, resumint, es pot
considerar un resultat just
pel mèrit dels dos equips.
Vinent partit:

Aquest cap de setmana
hauran de viatjar a Capde-
pera per jugar el partit de la
jornada 15, contra l'Escolar

Futbol d'Empreses

Bar Miguel Es
Forat 4 - Trans
Muntaner O

Rafel

Alineació: Raja, T Mun-
taner (R. Vidal), Joan (P.
Muntaner), Abelardo,
Català (Cerezo), J. Bauza,
Alba, J. Colom, Daza, Rive-
ra i G. Bestard.

Comentari:
Mal partit el disputat a

Manacor contra un rival un
poc superior. S'arriba al des-
cans amb un clar 2 a O.

A la reanudació seguí el
domini local fent dos gols
més als sollerics.

Vinent partit:
La vinent confrontació és

contra "Hotel Helios", en el
Port de Sóller, a les 15-30'.

Premi Regularitat

Aquesta és la classifica-
ció actual del Premi a la
Regularitat patrocinada per
"Veu de Sóller":

1.- Tovar, amb 19'62 punts
2.- Carmelo, 16'95 punts
3.- Ferrer,	 14'62 punts
4.- Isidro,	 13'61 punts
5.- Sergi,	 12'97 punts

Benjamins

Cadets

El Rafal, el
vinent adversari

Toni Lladó

Aquesta setmana els cadets
sollerics han descansat.

La vinent confrontació está
prevista per aquest dissabte, a
les 16-30' al Camp d'en Maiol,
contra el Rafal.

LAS PERLAS
más espléndido edificio del puerto

Ultimo apartamento en oferta. Ahora.
Venga y vea superlujo de capricho

Camino del Faro
63 28 51



PASTISSERIA CA'N PEP TAMBORA
ANTONI LUQUE
AGENCIA FONTANET
DROGUERIA BERNAT
BAR CENTRAL
BAR FIRO
BAR NADAL
ANTIGUITATS TONI DE SA COMA
HOTEL LADAN
MEMPHIS
BAR ES TRAVES
BAR MONACO
POSTRES MARROIG
GENT MENUDA
BAR ESPAÑA
ELVIRA MARTINEZ "SOUV. MAKATS"
ARTE DE TOLEDO
JOIERIA CLASSIC
ALFA JET
AMICS DEL C.C.D.S.
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"La major victòria és guanyar-se a un mateix" (Pedro Calderón de la Barca)

CLUB CICLISTA 'DEFENSORA SOLLERENSE"
UNA VEGADA MÉS VOLEM

AGRAII? PUBLICAMENT

1968-1993

LA COL.LABORACIO ESPECIAL DE:
G.A.C. (GRUP D'AJUDA CIUTADANA)
CREU ROJA DE SOLLER
JAUME CASASNOVAS
TRANSPORTS PEP CASASNOVAS
POLICIA LOCAL DE SOLLER
GUARDIA CIVIL DE SOLLER
GUARDIA CIVIL DE TRANSIT
EQUIPS DE SO JERONI
SECCIO D'ATLETISME DEL "CIRCULO
SOLLERENSE"
RESTAURANT CA'N PEDRO
(Valldemossa)
RESTAURANT ES CANYIS
HOTEL EDEN

EL PATROCINI DE CURSES A:
HOTEL EDEN
RESTAURANT MARISOL

HOTEL ESPLENDIDO
RENT A BIKE
TALLER TOFUL MART!
CAFETERIA NAUTILUS
CA'N SOLER
TALLER PAU i MARCE
PIZZERIA DOMENICO
GERMANS PALOU FRAU (RENAULT)
EMBOTITS "LA LUNA"
GARATGE PEP COLOM
MOBLES CASTANYER
IMPREMTA CALATAYUD
INSTAL.LACIONS BARTOMEU
POMAR
PASTISSERIA LA LAREÑA
IBIZA MODA
SEGUROS LLORET
FLORISTERIA SONIA
WIMPY

•

•

MAQUINARIA D'HOSTALERIA
ANDREU BERNAT
JOAN-ANTONI CASTANYER
AUTOCARS ARBOTOUR
FELIP MONTESINOS
MOBLES CASTANYER, S.A.
AGENCIA TRANSPORTS FRANCESC
CASASNO VAS
TRANSASTRE
SOCIETAT "DEFENSORA
SOLLERENSE"
VEU DE SOLLER
SECCIO D'ESPELEO DEL C.C.D.S.
ESPORTIU SOLLER
SECCIO DE KARATE i AEROBIC DEL
C.C.D.S.
LLUCIA OLIVER
SECCIO DE TIR DE FONA DEL C.C.D.S.
TALLER FRANCESC VIVAS
AMICS DEL C.C.D.S.

25	 ANIVERSARI

EL PATROCINI DE TROFEUS A: 	 ALTAMAR DISCOTECA
AJUNTAMENT DE SOLLER

	
RESTAURANT CA'S CARRETER

CALERO BANCALER O
	

BERNAT PORT
JOAN-ANTONI CASTANYER
FORN DES PORT
	

EL PATROCINI DE PREMIS A:
TRANSPORTS PEP CASASNO VAS

	
HOTEL EDEN

BUGADERIA LA VALL
	

RESTAURANT CA'N PEDRO
FORN DES TEIX
	

(Valldemossa)
PIZZERIA TARA
	

HIPER SOLLER
CA'N MAMETES
	

HOTEL GENEROSO
FERRETERIA CA'N BIBI

	
MATALASSERIA ANTONI OLIVER

PASTISSERIA TONI FRAU
	

AUTOS LLASER
RESTAURANT MARISOL

	
ATALAYA-CLUB

RELLOTGERIA SOLLERENSE
	

HOTEL PORTOSOLLER
FOTO DEYA
	

BETACAR
ESTANC CARRER DE SA LLUNA

	
GIMNAS DEL C.C.D.S.

JOIERIA ESTELA
CAFETERIA PARIS
	

I LA COL.LABORACIO DE:
PIZZERIA RANDEMAR	 JAUME GELABERT
RESTAURANT MARI VENT

	
ANTONI ALEMANY BERNAT

RESTAURANT SA FONT
	

HOTEL LOS GERANIOS
ESTANC DE PLAÇA
	

BAR BROTHERS
ESTABLIMENTS RULLAN

	
CA'N TONI REIA

BESTARD SPORT
	

HOTEL MARBELL
VIAJES SOLLER
	

AUTOCARS ARBOTOUR

A TOTS EL NOSTRE
MÉS SENTIT AGRAÏMENT

•     

'DEFENSORA SOLLERENSE"
al servei de l'esport!     
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E=711 
LI "B" 

J. Mariana '13"
18 - S. Josep
"B" 58

El Sant Josep t'en massa
equip pel J. Mariana lloguers
Victòria, que posa voluntat i
una gran dosi
al final, la victòria volà per
Palma. Jugaren: Pérez 2, Hule-
novic II, Rullan 2, Rosselló,
Martín 2, Magraner Puig I,
Sureda, Sastre, Casiañer

INFANTIL MANC LI "A"  

J. Mariana "A"
29 - S. Agustí 47

A pesar de la derrota es
jugà un bon encontre, es
minora en referenci a a altres
partits; es va estar més con-
centrat en el joc, i en defen-
sa, es Huna més, en atac les
idees foren més clares que
en anteriors partits. 

INFANTIL 

J. Mariana 24 -
Llucmajor 44

Será difícil guanyar un
partit, l'actitud que denoten
algunes jugadores i la falta
de concentració fa que el
Mariana sigui un equip molt
fácil de batre, per millorar
s" haurà de tenir un esperit de
lluita molt més gran i entre-
nar amb més

CADET MASCULI

J. Mariana 80 -
B. Inca 35

Jugaren i anotaren: Bota,
Moya 8, Cobos 13, Celia 7,
Cifre 2, Suput 10, Rullán 5,
Vicente 20, Frau 5 i Morell
10.

Partit sense molta
d'història on el B. Inca
només aguanta fins el minut
5 quan el marcador era
d'empat a 7; dels minuts 5
al 13 amb un parcial de 20
a 2 a favor del Mariana que
deixa el partit sentenciat
arribant al descans amb un
clar 46-16. A la reanudació
el Mariana continua
ampliant la seva avantat-
ge fins arribar al final amb
un 80-35. A destacar la gran
actuació de Vicente que
anota 20 punts i captura un
gran número de rebots.

CADET FEMENI

CIDE 93 - J.
Mariana 40

Altra derrota front al
líder del grup, les nines del
Mariana mai donaren la sen-
sació de ser un equip que
pogués inquietar el més
mínim al CIDE. Partit sense
història que queda senten-
ciat en els primers minuts,
la resta de partit fou pur tra-
ma.

JUVENIL FEMENI

J.Mariana 41 -
Perlas 39

Partit molt renyit el dispu-
tat el dissabte on l'equip visi-
tant comença comandant en el
marcador, una rápida reacció
col.loca al Mariana per davant
en el marcador; avançament
que ja no abandonaria fins
el final del partit, s'arriba al
descans amb 21 a 16 pel Maria-
na. Ala segonapart, encara que
el Perlas reacciona no logra mai
posar-se per davant i s'arriba
al final amb un 41-39, a des-
tacar la bona defensa de Mar-
tín així com el seu joc en atac.

JUVENIL MASCULI

J. Mariana 114 -
Cap de Llevant 27

D'un partit on la diferencia
final és de 87 punts, poc es pot
contar. El J. Mariana Pizzeria
Domenico ho va fer tot bé, la
defensa, l'atac, els tirs (6 triples),
bones passades de pilota; en
resum, sols existí un equip, el
local. A destacar la gran quan-
titat d'assistències que pro-
porciona J-Ll. Ródenas als
seus companys que transfor-
maren en paneres. Jugaren:
Arbona 3, Cobos 23, Gelabert
27, Serrano 25, Sampol 2, Már-
quez 6, Estarás 19, Ródenas 9.

SENIOR FEAIENI

Espanyol 66- J.
Mariana 71

Magnífica victòria acon-
seguida pel Mariana el GAS
SA. Les coses es complica-
ren al final doncs la taula ano-
tadora s'equivoca i deixa
d'anotar 3 punts al Mariana
que hagué de jugar una pró-
rroga que al final aconseguia
una gran victòria davant un
rival molt difícil.

PROPERS
PARTITS
Dissabte:

A les 17 hores, J. Maria-
na - HIspania (C. Femení).

A les 18'30 hores, J.
Mariana-Colonya(J.Feme-
ní).

Diumenge:
10 hores, J. Mariana - Sta.

Maria (S. Masculí).
11'30 h., J. Mariana - B.

Inca (S. FemenMes).

PETITS
ANUNCIS

BANUS antiguitats.
Restauració, compra i
venda de mobles i
d'objectes antics. Carrer
de la Rosa, 3. Telf. 63
28 73 i 63 10 67.

COMPR AM
MOBLES i qualsevol
altra cosa rústica o anti-
ga. Pagam al comptat.
Antiguitats Antoni de sa
Coma (Jeroni Bisbal).
Carrer del Vicari Pastor,
8. Telf. 63 08 65 i63 07
68.

GAS OLI per a cale-
facció a domicili. Telf.
63 14 62 i 63 03 87.

VENC MENJADOR
CLASSIC i també quar-
to amb dos llitets, preu
interessant. Inf. telf.
633633.

VENC MOBYLET-
TE en perfecte estat.
Preu interessant. Inf.
Telf. 630546.

SE VENDE duplex,
calle Bélgica, n.33; 130
m2 de superfície, 50 m2
terraza, jardín, barba-
coa, calefacción, aire
acondicionado. Tlf.
632145.

ES LLOGA APAR-
TAMENT al Port, dues
habitacions gran terras-
sa, primera línia, 50.000
pessetes. Telf 630508
de 21 a 23 hores.

SE ALQUILA PISO
S.Jaime 42. Inf. Telf.
633380.

CLASES DE REPA-
SO DE INGLES (nivel
EGB, BUP i COU). Inf.
Telf. 632152.

SE VENDE SCO-
TER YAMAHA BIG
JOC 49 cm3, 50 Km
val.nuevo 200.000- ven-
dido 150.000 ptas. Telf.
634176.

Seniors Masculins   

Sonymetal 87 -
Diumenge passat es con-

suma alió que diu que hi ha
partis que també es perden en
els primers minuts.

Un Mariana centrat i bre-
gador que realitzá una bri I lant
segona part no aconseguí mai
sobreposar-se del tot del desa-
vantatge de 14 punts, arros-
segat des dels primers minuts.

De ben poc serví aquesta
vegada el canvi de mentalitat
sofert a partir del minut 15,
moment a partir del qual els
sollerics, que ho donaren tot
a darrera, començaren a res-
tablir el seu encert en atac.

J. Mariana 86
minant sortida en el segon perí-
ode (0 a 12 de parcial) els de
la Vall tingueren en més d'una
ocasió el partit a la butxaca,
però fou I lavors quan, bé sigui
pel desconcert dels visitants
o per l'actuació arbitral -sem-
pre polémica- no s'aconseguí
materialitzar la remontada
d'un encontre que, per joc i
il.lusió, es mereixia haver
guanyat.

Jugaren i anotaren:

Morell 6, Castanyer 4,
Galindo 15, Colom 6, Iglesias
2, Rodelas 8, Rosselló 3, Oli-
ver 4, Grauches 27, Escalas
11. I és que gràcies a una ful- 

VII Torneig Perruque an Socias

A. Pomar clar favorit al
triomf final

Joan

Alexandre Pomar, que está
travessant un dels seus millors
momentsbillaristies, es perfilá
coman dels més clars favorits
al triorrif final d'aquesta sete-
na edició del Torneig Perru-
queda Joan Socias, inquietat
només per M. Casasnovas.

Aquests són els resultats de
les darreres confrontacions:

A. Loma? 2 - P. Torres OB 
.	 enat O - Socias 2A 

Labradorrddor 2 - F Roman OJ A
. ,g!alo 2 - G. Ferrer Oc
asasnovas O - A. Pomar 2

CLASSIFICACIQNS:

Primera Categoria:
A. Pomar,	 8 punts.
J. Sampol, 4 punts.
M. Casasnovas, 4 punts.
J. Socias, 2 punts.

Magraner; 2 punts.

Segona Categoria:
S. Burgueño, 6 punts.
A. Labrador; 6 punts.
.1. Agulló, 6 punts.
G. Ferrer; 2 punts.
B. Enseñat, 2 punts.
.1. Quetglas, 2 punts.

Millar Tacada:
Magraner 5 punts.
BurgudiO, 4 PlilitS•

br . 4 punts.

*19147~
Billar
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Demà, Festival de Nadales
a la Parròquia de Sóller

Aprovats els
pressupostos del 93

G.M.

Demà dissabte tendrá lloc
a partir de les 20'30h. a la Parró-
quia de Sant Bartomeu el IX
Festival de Nadales Josep
Lliteres que enguany ha orga-
nitzat el Conjunt Musical Parro-
quial Set de Viure.

Ja han confirmat
l'assistència a la mostra de
villancets les corals de Sóller
i l_Horta, a més de grups

d'alumnes dels Sagrats Cors
i Es Puig, l'Agrupació Estol
de Tramuntana, un petit grup
del Port, un cor de grups
parroquials de joves, l'Esco-
la de Música de Can Dulce i
el mateix grup organitzador
Set de Viure.

Com ja era tradicional en
les anteriors edicions del Fes-
tival els donatius que es recap-
tin al llarg del descans es des-
tinaran al grup d'Acció Social.

J.C.

Els pressupostos l' Ajun-
tament de Deiá han estat defi-
nitivament fi txats en 154

• tes; 1' Ajunta-
sta manera

l'exercicl flnancer i pressu-
postari d'aquest any quan,
gairabé, ja l'acabam.

Els ingressos provenen de
taxes municipals (quasi 58

milions), passiusfinancers (48
milions) i de transferIncies de
capital (30 milions). Durant el
període d'exposició pública
no s'ha presentat cap recia-
mació, per tant, aquests han
quedat perfectament  fitxats;
l'apartat d'inversions conta
amb 84 milions, les despeses
generals arriben fins als 26
milions, mentres que la part de
personal ascendeix a 13
milions.

Música	 Deià
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Una mostra
dels cavalls

hiperrealistes
d 'Alexander,
que es poden

veure a la
col.lectiva.

Del 13 de desembre fins al 15 de
gener romandrà oberta una exposició
col.lectiva a can Company (Art i fang)
de la nostra localitat, situada al carrer
d'es Born, 3. En ella hi participaran
sis artistes: Andrés Alexander,
Ramón López, Denys Rubio, Pomar,
Xisquet i l'escultora Xesca Sampol,

Redacció

Moda

Originalitat
en la
presentació de
roba d'hivern

Redacció

Els organitzadors de la
Desfilada de Models de dis-
sabte passat posaren grans
dosis d'ingeni per tal de donar
originalitat a la presentació de
la moda per aquest hivern.

Davant un públic que
omplia la sala de l'hotel
Espléndido els/les models
jugaven amb la Ilum, la músi-
ca i els seus moviments acon-
seguint un espectacle quasi
teatral de la presentació de la
roba per l'hivern.

Al final tots els maniquís,
vestits de gala, organitzaren
una auténtica festa de
Capd'any damunt de la pasa-
rela, amb brindis i Papá Nóel
inclosos.

La base
americana
del Puig
Major,
definitivament
desmantelada

P.P.

El sector americà de
la base militar aérea del
Puig Major quedará
definitivament desman-
tellada al llarg de la pró-
xima setmana, després
de 22 anys d'ocupació
pel comandament nord-
americà. Com saben els
lectors, des de la retira-
da dels comandaments
militars i el conseqüent
traspàs a mans espan-
yoles, en aquesta base
només hi continuava tre-
ballant un reduït nombre
de persones civils.

El darrer ciutadà
designat per les autori-
tats nord-americanes per
desmantellar la base és
Fred Bud, que ha estat
el responsable de la
liqu idació de tot el mate-
rial existent al Puig
Major i que abandonará
la nostra ciutat a finals
d'any per incorporar-se
al seu nou destí a Morón
de la Frontera (Cadis).

Art

Exposició col.lectiva Nadal '93 a can Company

amb un total d'unes 50 obres amb tèc-
niques distintes d'oli, aquarel.la i
escultura.

N'Alexander ens presenta una
selecció de cavalls amb estil clàssic
quasi hiperrealista; López, temes de
composició així com paisatges de
Selva i voltants. Denys Rubio amb un
estil impressionista, ens presenta temes
de distints llocs de Palma (com Via

Roma, Passeig Marítim, entre
d'altres...); Pomar exposa olis de la
costa nord de Mallorca, Andratx,
i Sóller. En Xisquet té aquarel.les i
olis de distints llocs mallorquins
na Xisca, presenta una seleccióde deu
escultures.

Al nostre entendre és una expo-
sició molt digne que mereix la pena
ser visitada.

CID
1.0114T111

VOS DESITJA RONES FESTES I VOS
OFEREIX UN 20% DE DESCOMPTE

EN PRENDES DE VESTIR
Isabel II, 4 - Teléf. 633555 - SOLLER

AJUNTAMENT DE SÓITER

ANUNCI DE COBRAMENT
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA TERCER

TRIMESTRE DE 1993.

La Tresorera d'aquest Ajuntament i cap de serveis de
Recaptació Maria Pau Morell Serra:

FA SABER: Que es troben al cobrament en període voluntari,
eh rebuts corresponents al subministrament d'aigua a domicili 
del tercer trimestre de 1.993.

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

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

NOTA: AMB MOTIU DE LA MECANITZACIÓ ES FA
NECESSARI QUE ES DUGUI EL DARRER REBUT PAGAT,
PER AIXÍ PODER LOCALITZAR EL NOU AMB MAJOR
RAP1DESA, I EVITAR POSSIBLES ERRORS.

Sóller, 15 de desenihre de 1.993.

La Bialessa,




