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MIQUEL BALLESTER / LA DESAPARICIÓ D’UNA PERSONALITAT

L’adéu a un fill il.lustre
El científic i musicòleg moria diumenge a l’edat de 89 anys
Redacció
Miquel Ballester Cruellas
moria la matinada de diumenge
passat a l’edat de 89 anys al seu
domicili de la plaça dels Estiradors després d’una llarga malaltia que el va obligar retirar-se de
la vida pública.
Ballester va ser un reconegut
meteoròleg i musicòleg que el
2007 li va merèixer rebre la distinció de fill il.lustre de Sóller que
li va atorgar el consistori l’agost
de 2007 en el decurs d’un emotiu plenari extraordinari.
Miquel Ballester Cruellas posseeia un currículum impressionant. Doctor en Ciències Físiques
i meteoròleg, va estudiar a Barcelona, Madrid i Cambridge, i va
ser catedràtic a les dues primeres; és professor emèrit de la Universitat Complutense de Madrid
i membre de la Real Acadèmia
de les Ciències.
Ballester va propiciar que
s’incorporassin estudis superiors
de Metereologia a la Universitat
de les Illes Balears, per després
ser director del Departament de
Física de l’Aire i Geofísica a la
Universitat Complutense.

Un llibre de firmes va recollir les dedicatòries dels ciutadans.

Ciència i música
Fora de l’arxipèlag, va prestar servei a l’Institut Nacional de
Metereologia, com a subdirector,
on hi va desenvolupar diverses
missions de cooperació internacional a Ginebra, Centreamèrica, Brasil i Argèlia.
Ja retirat, la seva principal preocupació va ser difondre l’interès
per la cultura científica i omplir
l’espai existent entre el progrés
investigador i la societat, que ell
considerava esencial per a un
desenvolupament equilibrat i sostenible.
La seva passió, heretada de
son pare, va ser la música. Des
de fa alguns anys, Ballester s’encarregava d’inculcar a les noves
generacions l’amor per la música a través de l’organització del
certamen Miquel Ballester i Serra.

Miquel Ballester al costat del piano, una de les seves passions.

El batle de Sóller, Guillem
Bernat (UM), va decretar dilluns
tres dies de sol oficial que es va
notar amb les banderes a mig pal
i l’obertura d’un llibre de condol
a l’atri de les Cases de la Vila on
els ciutadans anònims varen poder
redactar la seva darrera dedicació a l’il.lustre personalitat.

OLIVER MORELL

El batle també va reconèixer
la dilatada trajectòria personal i
professional del difunt fill il.lustre al temps que va voler transmetre als seus familiars el condol en nom de la corporació sollerica.
El funeral per la seva memòria es va celebrar dilluns hora-

Els familiars rebent el condol d’un religiós i del batle de Sóller.

baixa a la parròquia de Sant Bartomeu de Sóller.
Allà s’hi varen donar cita
representants de diferents organismes. Així, va destacar una
àmplia representació del consistori solleric, membres del Casal
de Cultura (d’on Ballester era
directiu) i representants del món

de la música sollerica. També hi
va assistir el cap del Centre Meteorològic de Palma, Agustí Jansà,
la seva esposa i consellera insular del Territori, Maria Lluïsa
Dubón, així com el fill il.lustre
també de Sóller, Pere Serra Bauzà.
Tots ells donaren el condol als
familiars del difunt.

Joana Marroig
Tel./Fax. 971 63.85.16 Móvil 629.57.17.65


Nueva oficina: Plaza España, nº. 12

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
TRANSPORTES - CONTENEDORES
SERVICIO DE AGUA A DOMICILIO
ALMACÉN Y EXPOSICIÓN
e-mail: olivermorell@yahoo.es
Avda. de Sóller, 42
07193 Palmañola
Tel: 971 61 76 72

C/. Rectoria, 16
07100 Sóller
Tel./fax: 971 63 11 22

 Olivar de unos 1.000 m2 de olivos, terreno llano (apto para caballos),
posibilidad luz, acceso en coche. 80.000 euros. (13.300.000 ptas.)
 Olivar de 11.000 m2, porche de unos 65 m2 con tejado y bigas nuevas,
acceso en coche y posibilidad de luz. Caceras tordos. 240.000 euros. (40.000.000 ptas.). Mucho sol.
 Olivar de unos 2.500 m2, buenas vistas, acceso en coche y caceras tordos. 100.000 euros (16.600.000
ptas.)
 Olivar de 4.000 m2 con casita de unos 70m2. Tiene 1 habitación y 1 baño, salón con chimenea y cocinacomedor grande, luz y aljibe. Acceso en coche. Soleado. 252.000 euros (42.000.000 ptas).

