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Antoni Mascaró, tercer en el
"GRAN PREMI CICLISTA PLA DE
MALLORCA".
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PER ENGUAW S'ESPERA UNA BONA
ANYADA.

EN EL DARRER ANY DINS L'AJUN-
TAMENT. EL BATLE COBRARA -
480.000 PTES.

COMENÇA EL TERCER TORNEIG LO
CAL DE FUTBOL-SALA.

TIA NICOLAU
DELEGAT DE CULTURA

"A Mallorca Ia manca
de cultura dins el sec-
tor de Ia juventut és
bastant elevada".

"L'estudi sobre el can-
vi de nom dels carrers
ja està acabat".

EDICIO ESPECIAL

"ELECCIONS 86"

LES FESTES DE LA BEATA SERAN GRATUÏTES
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Editorial
Ja hi tornam a serj

Quan aquest segon exemplar de "Es Molí
Nou" arribi a les mans dels socis de l'O.C.B.
de Vilafranca, l'íntima satisfacció de tots
els qui hi col.laboram serà gran.

Satisfacció perquè veiem Ia gran acceptació
que ha tingut el nostre projecte de treballar
per aconseguir aixecar, en el més ample sentit
de Ia paraula, Ia cultura del nostre poble
-ara com ara els socis d'aquesta Delegació
ja arribam als vuitanta-.

-Tranquilitat perquè Ia angoixa d'enfrentar-se
amb una nova tasca sense medis econòmics,
encara que recolzats per persones amb una
inmensa il.lusió. desapareix quan es veu
que si aconseguir treure al carrer el primer
número ens semblà una casta de proesa, el
segon i successius es poden convertir en
feina fins i tot agradable.

Per tot això, gràcies a tothom.

Nota.- Tots els partits polítics més signifi-
catius han estat convidats a posar propaganda
política de cara a les eleccions, així que,
els qui no han dit res, ells s'ho perden.

La Redacció de "ES MOLI
MXJ" no es fa responsable de
les opinions dels qui hi escriuen.

Imprimeix "Apóstol i Civilizador"
Petra

(JJ
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Es MoTto
NOTÉS DEL CAMP

Juny a Fora Vila
PER AWTONI NICOLAU 'TDRRETES"=

El bon tenps ha arribat i el comença-
ment de les feines de recol.lecció
és aguí. Pareix ésser que després
de cinc anys de sequedat fora-vila
es troba en condicions d'oferir una
bona anyada.

Malgrat que es donin totes les
circumstàncies favorables per una
bona anyada, el foraviler no està
segur mentre que no tengui el blat
dins el sac.

El tenps ha afavorit Ia recol.lecció
de Ia "bala d'avena", çer altra banda
enguany excel,lent, però a molt baix
preu a l'hora de vendrer-la si el
pagès no Ia pot defensar amb els seus
animals.

Mentrestant esperarem que segueixi
el bon tenps. El vent de llevant podria
cremar sobretot les llavors forasteres,

mentre gue les mallorquines -com l'ordi1
tenen més defenses a l'hora de granar.

La civada i les faves estan a punt,
eh tant que els altres cereals, blat
i ordi -com he dit abans-, Ia confirmació
de Ia "bona anyada" depen del tenps
que tendrem els propers dies.

L7ANYADA D'ATCTJJES ES MOLT IRREGULAR.

Aquelles gelades tardanes en foteren
moltes. EIs ametllers presenten bon
aspecte, molta fulla i bon color.

Això assenyalat abans també es
pot aplicar als garrofers. N'hi havia
de mig morts, però han reviscolat.
Esperem ara un bon tenps i, sobretot,
un bon preu.

Amb referència a l'hqrtalissa es
pot sembrar blat de les Indies i tomati-
guera tardana, i preparar per començar
a sentrar cols.

AIs arbres els podem enpeltar d'escu-
tet -tarongers figueres, oliveres,
ametllers,...i altres d'escorxa gruixada.

NOTICIA—
QUlNTOS-ES 86

Com ja informàvem el mes passat,
dia 28 d'aquest mes els QUINTOS-ES
86 tenen organitzada una verbena
de les grosses amb Ia participació
.de "LOQUILLO Y LOS TROGLODITAS".
L'acte musical començarà damunt les
onze i estan previstes unes mesures
especials de seguretat per aconseguir
que tot es desenvolupi dins Ia normali-
tat.

EIs quintos creuen que unes 2.500
persones assistiran el vespre del
dissabte 28 al Poliesportiu Municipal
i que seran vigilades per 24 GUARDES
DE SEGURETAT endemés de Ia dotació
de Ia Guàrdia Civil que tendrà esment
de l'ordre . públic. L'organització
posa en coneixament de Ia gent que
pensa anar a Ia1 verbena que NO estarà
permès aparcar cotxes prop del Cementiri
Municipal.



T R E V I S TA 4
"Viure dins Ia ignorància et permet viure més feliç".
L'ermita solitària damunt el puig s'assenta,
mirant Ia mar vençuda, mirant el cel nadiu;
brolla de les muntanyes una bravor ardenta;
callada dorm Ia terra son somni dolç d'estiu.

("La Columna de Foc". Gabriel Alomar).

SEBASTÍÀ NICOLAU

Certament, el capves-
pre del "Corpus" esdevin-
gué poètic, el temps
acompanyava i el lloc
era idoni per a Ia
inspiració dels visitants
de principis de segle,-
amb 1' ombrívola tempesta
ressorgida d'una primavera
estiuenca. Es ben possible
que 1' Arxiduc s' hagués
quedat meravellat.

Be, el que a vosal-
tres estimats lectors
us dèu interessar és
1' entrevista i no Ia
ironia d'. un romàntic
de principis o de finals
de segle.

Doncs, comencem.
Ja que amb anterioritat
hem parlat de començament
de segle, en Sebastià
referint-se a Ia inaugura-
ció del II Congrés Interna-
cional de Ia Llengua
Catalana, celebrada
a Manacor el 2 de febrer
d' aquest any i coincidint
amb el naixament de
Mossén Antoni Maria
Alcover (per cert, va
esser 1' únic representant
del nostre "magnífic"
Ajuntament). On era
1' Oposició aquest dia
tan assenyalat?... ElIs
que són els únics que
han donat suport a Ia
tan polèmica i no encetada
Llei de Normalització
Lingüística. No, si
al final parlarem de
tot menys de les paraules
del nostre regidor.
Idb, tornant al II Congrés

i al nostre entrevistat.
Sebastià Nicolau, que'
hi va assistir per inicia-
tiva pròpia i també
en representació de
1' Ajuntament, (El batle
va dir que no hi podia
anar per motius personals).
Això també va passar
a Palma, a una taula
rodona on . hi estava
convidat el senyor Gilet,
sobre el ' II Congrés,
idò tampoc no hi va
poder assistir el flamant
Conseller de Cultura
del nostre Des-govern
Autònom = Copirrait
Planas Sanmartí. "Qué
tendra eza genta de
Apé, ozú mare, yo no
Io zé".

Sobre l'abans esmenta-
da llei, el nostre delegat
de cultura ens diu:
"La manca de consciència
dins el nostre poble

és deguda a un cert
desinterès, on les causes
principals podrien estar
centrades sobretot en
Ia falta de formació
i d' informació, especial-
ment Ia gent major.
Crec, que hi ha mol
poc interès per aquest
tema".

Tornant a Ia manca
de consciència del nostre
poble, referida a Ia
llengua, Ia cultura,
tradicions,... el nostre
interlocutor afegeix:
"Si vols et puc donar
un exemple. No fa gaire
temps es va publicar
a un diari que a cert
lloc de Mallorca, un
poblat talaiòtic havia
estat destruït per fer
una "capsa de sabates",
tal com diu a "La Serpenti-
na" En Gabriel Janer
Manila, 1' Ajuntament
d' aquell lloc havia
donat 1' ordre d' aturar
1' obra. En el cafè es
feien comentaris sobre
aquesta notícia i un
de Ia taula va comentar:
I qué vols que et digui...
per un parell de pedres,
haver d'aturar una obra..".
5ense comentaris.

Veritablement, ja
ho diu Georges Bernanos
en el seu llibre "EIs



T RE V Í STA
grans cementiris sota
Ia Lluna": LA CDLERA
DELS IMBECILS OMPLE
EL MON.

Seguint 1' entrevista,
En Sebastià ens explica:
"Així i tot, crec que
actualment arreu de
l'illa Ia manca de cultura,
sobretot en el sector
de Ia joventut és bastant
elevada. La dècada dels
anys seixanta va esser
una altra cosa, amb
Ia repercussió internacio-
nal del maig francès.
En aquell temps, Ia
joventut tenia inquietuts
culturals que avui no
té i que avui ha perdut.
Predomina el manfutisme.

Crec que aquesta
vegada prendrem un cafetet,
Ia dona d' En Tià decanta
Ia cassette i hi posa
damunt Ia taula, dues
tassetes de test.

VESRJDI SOBRE CANVI
DE NOMS B
DE LA VILA J

N ELS CAI
AESTAACA

l̂<tRS
WI".

En quant al canvi
de noms dels nostres
carrers, el regidor
responsable de Ia delegació
de cultura ens contesta:
"L'estudi ja està acabat.
En Toni Amengual ens
ha estat de gran ajuda.
També els noms de Mossèn
Alcover i Ramon Llull
hi estan inclosos com
a màxims exponents de
Ia nostra cultura.Crec,-
que el canvi de noms
en els carrers no hauria
d' esser una assignatura
pendent, hauria de quedar
resolt abans d' acabar
Ia present legislatura
municipal".

Na Maria ens renya,
el cafè serà fred i
nosaltres encara no
hem acabat Ia xerrera.
Però, les dones són
les que comanden i no

ens queda altre remei
que creure i menjar
saliva.

Sobre el tema de
poder arribar a tenir
a Ia vila, una Casa
de Cultura, En Sebastià
pensa que:"Estaria molt
be' que el poble pogués
tenir Ia seva Casa de
Cultura. No obstant,
crec que el principal
problema són les diferents
ideologies i això sols
ho pot resoldre el mateix
poble. Es per això,
que crec difícil Ia
convivència dins el
mateix lloc".

La conversa s' estén
entorn al passat rector
de Vilafranca D. Miquel
Mulet i el seu projecte
sobre temes culturals,
polítics, econòmics,
socials, esportius...
ja que pertany a Ia
nostra petita història:
"Idò, que vols que et
digui, D. Miquel fracassà,
ja que ningú es va presen-
tar i en vistes dels
resultats el projecte
va quedar mort".

Anam allargant Ia
conversació, no obstant
el nostre interlocutor
no pareix cansat i segueix
dispost a seguir aguantant
el nostre qüestionari,
passant a xerrar del
tema de festes: "Referent
a les festes populars,
crec que al llarg dels
deu anys darrers, Mallorca
ha viscut un canvi polític
tan gros, que avui en
dia, encara no es pot
preveure el grau de
maduresa del poble i
en conseqüència s' està
experimentant el procés
sustitutiu del caire
"berbenero" cap a un
caire popular".

"La cultura compromet,
ens estimam més viure
dins Ia ignorància per
viure més tranquils".

Ja, acabant l'entrevis-
ta, passam a parlar
de 1' Associació de Pares:
"El principal problema
de 1' associació de pares
radica en que està endeuta-
da. De totes formes,
el principal problema
és Ia manca de participa-
ció. De 120 famílies,
només apareixen unes
vint persones quan es
convoca . una reunió i
quan és el futur dels
seus fills el que està
en joc. No és que vulgui
associar Ia cultura
0 Ia manca d' activitats
amb els problemes econò-
mics, ara bé, és més
important Ia voluntat
de voler fer".

L' entrevista ha
acabat i malgrat els
meus esforços per aconse-
guir que Na Maria es
fés soci de Ia revista
1 per això Ia xerrada
va durar una estoneta
més. Quan me' -n vaig
anar, "ES MOLÏ NOU"
comptava amb el mateix
nombre de socis. I qué
hem de fer.

Textes i fotos:
ETCANCESC AMENGUAL.



AMB EL TEU VOT
POTS ACONSEGUIR:

AL CONGRÉS

Jeroni Albertí
Josep Ma Quintana
Guillem Vidal
CarlesRodríguez
Montserrat Galmés
Ma Antònia Munar

AL SENAT

Antoni Santiago
CoIi

PARTlT REFORMISTA
DEMOCRÀTIC

#• Un nou estil de govern, més
convivencial i menys prepotent.

# Que ia societat Civil sigui Ia principal
protagonista del dinamismesocial, amb
un govern menys intervencionista i
menys dirigista.

#La minva i supressió de l'atur tot
afavorint Ia creació de noves empreses
que reparteixin feina i benestar.

ífr Tornar a Ia Societat Ia Seguretat
ciutadana i una Administració de
Justícia ben dotada ¡ef icaç.

& Desenvolupar plenament l'Espanya de
les Autonomies que descriu Ia
Constitució, i fer-la moderna i europea.

* Estimular els ciutadans perque sense
ofecs ni por, posin Ia seva creativitat al
servei del rellançament del País.

L'ALTRA MANERA
DE FER ESPANYA
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Cow fer un herbarì
Necectiles
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paper 49 c/ivì
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Per tal que les plantes es conservin prou temps cal assecar-les bé, sinó
es podririen o trencarien.

Una manera de fer-ho és premsant-les.
manv-~~-

MOM:

Color ¿e U. ffef.' ....

Z

1.- Posa una p̂ nta
damunt d'un full de
paper de diari. Ool.loca
bé totes les parts perquè
quedi ben plana.

2.- Qrçanxa al diari
l'etiqueta de ía p̂ nta.
Si té flors, acoloreix-les,
ja que segurament perdran
el color.

3.- Aplega el full del
diari. Damunt posa-n'hl
un altre sense cap p̂ nta.
Després prepara més
p̂ ntes.

4.- dou ía. premsa amb
les corretges o les
clavilles.

5.- Canvia eís fulls
de diari cada dos o
tres dies. Ho vas fent
fins que sien seques.

6.- Fixa ia p̂ nta a
un full btene amb cinta
adhesiva. 7.- Guarda-les

arxivador.
un

Durant unes quantes setmanes estudiarem les plantes que creixen en llocs
insòlits, és clar que no les coneixerem, però demanau els noms a Ia gent i també
les identificareu amb l'ajuda del llibre d'herbes.

Acabat el treball haureu après molt: ordi bord/ olivarda, dent de clea, ull
de bou, card coler, estaca-rossius, allassa, cap blau,...

Per tal de recordar com més coses millor de cada una, anirem omplint una
fitxa que desprès guardarem en el arxiu. I també assenyalarem al plànol del
poble el lloc on haviem observat les diferents espècies de plantes.
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4̂ COLLIR ̂  PAU ! EL DESAR" 0 TIVA INDUSTRIAL.

ES CONSTRUIR LA NOSTRA ALTERNA-

5ÊS OPTAR PER LA DEFENSA DE Ĵ J
LA NATURA.

ES IMPULSAR LA NOVA SOCIETAT
A LES ILLES.

V O T A P. S.M.

ESQUERRA NACIONALISTA
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PARTlT SOCIALISTA DE MALLORCA



LA PLOMA DEL MES
Fer un resum breu de les activitats que

ha duit a terme el Consell Insular de Mallorca,
és, bàsicament, . desenvolupar Ia filosofia que
defineix els Consells Insulars a 1' Estatut -
d' Autonomia, Ia qual especifica que, a més -
|d'assumir les competències pròpies com a Corporació
¡Local, té Ia facultat d'assumir també les competèn-
cies que hi delegarà laComunitat Autònoma.

En aquest doble àmbit s' han desplegat les
activitats del Consell Insular de Mallorca durant
aquest tres darrers anys que he estat al cap
del seu govern, amb Ia participació 'de tots
els partits polítics.

Aconseguir una major qualitat de vida per
a tots els mallorquins, que a l'illa no hi hagi
diferències marcades fonamentalment per Ia situa-
ció geogràfica, ens va dur a prestar una atenció
especial a les necessitats dels nostres pobles.

Una de les metes à aconseguir " és dotar
tots els nuclis, primordialment els més petits,
d'unes infrastructures mínimes de serveis fonamen-
tals per a Ia comunitat. Així el PIa d' Obres
i ' Serveis intenta resoldre problemes com ara;
obres d' infrastructura hidràulica (abastament,
distribució i.sanejament), obres d'electrificació
rural, d' equipament de nuclis (pavimentacions,
urbanitzacions, enllumenat públic, etc.). Per
a aquest any el PIa d' Obres i Serveis, té un
pressupost que arriba als mil milions de pessetes.
En el mateix camp d' actuació, destaca el 39%
de Ia xarxa viària de Mallorca, propietat del
CIM, i que per mantanir-la i millorar-la s' hi
destinaran enguany, 364 milions de pessetes.

En Ia línia de col.laboració amb els ajunta-
ments s' ha d' esmentar Ia creació del Servei
de Prevenció i Extinció d'Incendis (SERPREISAL),
amb Ia finalitat de cobrir perfectament Ia defensa
de les nostres zones forestals i urbanes. A
aquest servei s' hi destina una inversió de 800
milions de pessetes per construir parcs i dotar-los
de recursos humans.

Igualment hem prestat atenció, tant als
aspectes culturals com als esportius. En el
camp cultural s'ha de destacar Ia labor de difusió
de Ia cultura pròpia a través del Teatre Principal
i de Ia Biblioteca Artesana. Un altre element
fonamental de difusió cultural ha estat Ia creació
del Centre Coordinador de Biblioteques que integra
36 biblioteques de diversos municipis i que
esperam que quedarà completat enguany. Un altre
aspecte és Ia creació de Cases de Cultura, cosa
que ha suposat una inversió d' uns 100 milions
de pessetes. També s'ha donat suport a l'impuls
i al foment de totes aquelles activitats orientades
a 1' ensenyament i a Ia difusiq de Ia nostra
llengua. S'han promocionat els estudis universita-
ris col.laborant amb Ia Universitat Balear,
i contribuint al sosteniment de Ia UNED i de
l'Escola de Treball Social.

4>ER JERONI ALBERTI-
En Matèria esportiva, el Consell intervé

de forma decisiva en 1 ' elaboració del PIa -
d' instal.lacions Esportives en els municipis,
amb Ia finalitat de crear-hi Ia infrastructura
necessària per a Ia pràctica de l'esport base,
al qual, des del Consell donam suport.decididament
perquè estam convençuts que aquesta és Ia manera
millor de despertar afició i de proporcionar
les mateixes oportunitats a tothom.

En Ia línia de promocionar 1' esport de
base, es fomenta Ia iniciació en tot tipus -
d' esports de Ia població infantil i juvenil,
i es proporciona als col.legis i a les entitats,
material esportiu. També, el Consell, organitza
i promociona tota classe de proves que estimulen
Ia pràctica de l'esport i en mantenen l'interés.'

En matèria social, he de remarcar especialment
1' elaboració del Mapa de Serveis Socials de
Mallorca, eina imprescindible per a Ia planificació
correcta de solucions. El Consell, facilita
ajudes a totes les entitats amb finalitats socials
de Mallorca, amb una atenció especial a Ia Tercera
Edat, problemàtica gitana i minusvàlids. Coordina
també els centres assistencials del Consell
de Mallorca, a través dels quals compleix una
labor bàsica. He d'esmentar Ia tasca de combatre
un dels grans mals del nostre temps, Ia droga,
amb Ia creació del Centre d'Informació i Prevenció
de l'Abús de les Drogues, centre modèlic a Espanya
i que ajuda a pares i edocadors.

Acostar-se als problemes dels nostres pobles,
millorar Ia qualitat de vida i l'atenció a totes
les manifestacions tradicionals de Ia nostra
cultura que ens identifiquen com a poble continua-
ran essent motiu dels nostres esforços. No pretenc
que aquestes línies siguin un resum d'activitats,
però voldria, si més no, que reflectassin les
inquietuts de treball d'aquesta Corporació.
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CURSET DE CATALA
AIs seus diferents graus, elemental,

mitjà i superior, acabà el passat
27 de maig l'escola de llengua catalana,
curs 85-86, i que durant uns quants
mesos s'havien impartit a Ia rectoria
vella,

22 DE JUNY,ELECCIONS

Independentment de Ia ideologia
que pugui tenir cada uns dels membres
de Ia redacció de "ES MOLI NOU" i
sempre d'acord amb Ia independència
política d'aquesta revista, creiem
oportú el recordar-vos que el proper
diumenge, 22 de juny, hi ha "Eleccions
Generals" i aconsellar que ANEU A
UOTAR, fent així ús d'un dret ple
de llibertat i que fa de cada dia
més fort el sistema DEMOCRÀTIC.

DEL TEMPS
El passat mes de maig fou un mes

realment sorprenent per Ia seva climato-
logia, ja que de cop i resposta passarem
d'un temps calorós i inclús "boxornós"
a un final de maig que va fer treure
més d'una manta i qualque jersei.

UNA BONA ACOLLiDA
Encara que sembli mal el dir-ho,

"Es Molí Nou" ha tingut una bona
acollida entre tots els vilafranquers.
La nostra primera edició especial
amb 650 exemplars arribà a totes
les cases de Ia vila i ja són un
bon grapat els que s'han fet socis
d'aquesta publicació. PeIs qui no
saben com fer-ho per ésser socis
de "Es Molí Nou", els informam que
es poden dirigir als establiments
de "S'Estany" o a "Ca'n Caminer"
per apuntar-se, o també comunicant-ho
a qualsevol dels col.laboradors.

ROBATORIS
El 23 de maig passat es produïen

diversos robatoris a algunes cases
de Ia vila, essent més tard detingudes
vàries persones presumptament autores
d'aquests fets que sols de tant en
tant solen ésser notícia en el nostre
poble. Fet que es donava altre cop
el diumenge 8 de juny quan dues cases
del poble foren objecte de nous robato-
ris.

GERMANOR- POLITICA
No pareix veritat, però sí. EIs

regidors de Ia vila, tant d'AP com
del PSM, s'ajudaven a Ia Plaça per
penjar els cartells de propaganda
electoral. Així es podien veure als
regidors d'AP aferrant cartells del
PSM i regidors del PSM aferrant cartells
d'AP. Qui ho diria que hi hagués
tanta "germanor" entre els partits
polítics locals. Al final tots prengue-
ren un cafè plegats.

ACAMPADA 86
Dia 30 de juny comencen les acampades

organitzades pel Club d'Esplai. La
primera serà per infants de 6 a 10
anys, del 30 de juny al 6 de juliol.
La segona del 14 al 20 de juliol,
pels nins de 11 a 15 anys. El lloc
d'acampada serà el Puig l'Alenar,
situat a S'Espinegar.

REVISIÓ DE COTXES
Us recordam que els cotxes matricu-

lats abans de dia primer de Gener
de 1972 i que Ia matrícula acabi
en -5-, han de passar Ia revisió
periòdica durant aquest mes de juny.
els que acabin en -6- podran fer-ho
durant el mes de juliol.

LA PAGA DEL BATLE
En el darrer any al front del

nostre Ajuntament, de les 960.000
ptes. destinades a les "Despeses
de Representació", es a dir, de les
pagues que han de cobrar els regidors
de l'Ajuntament, el 50?ó serà pel
batle -unes 480.000 ptes.-, un 35?ó
pels delegats, un 10?ó pels cinc compo-
nents de Ia comissió de comptes i
el 5?ó sobrant serà per 3 dels 4 regidors
del PSM, que tots junts sols totalitza-
ran unes 67.000 ptes.
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RECTlFlCAClO
En el noticiari del mes passat

informàvem, fent referència a Ia
notícia de les contribucions especials,
que encara quedaven tres fases més
a pagar. Doncs ens equivocarem ja
que les fases que queden per pagar
seran 5, 6 o 7. En el darrer ple
ni el mateix batle va saber concretar
les fases que queden, d'aquí que
esperem que els nostres lectors sabran
disc'ulpar l'errada.

CLAVEGUERAM
El que sí va quedar clar a Ia

darrera sessió plenària fou el que
Ia segona, tercera i quarta fase
tendran un pressupost de 98.000.000
de ptes. Desitgem que "plogui" qualque
subvenció perquè sinó ja ens podem
fermar les sabates.

FESTES DE FRANC
Aquesta sí que és una bona notícia.

Les festes d'enguany, que es celebraran
el 31 de juliol, l'1, 2 i 3 d'agost
seran gratuïtes. La comissió de festes,
composada per En Salvador "Morei"
i En Toni "Ferreret", ha trobat que
amb el que pagàrem l'any passat n'hi
va haver prou. Encara que qualcú
ho comenti, no és veritat que amb
les "contribucions especials" que
hem. pagat s'hagin finançades les
festes de Ia Beata 1986. I que ningú
pensi que aquesta "gentilesa" del
nostre Ajuntament es fa per "devoció"
a que l'any que vé hàgim d'elegir
nou batle. Que d'això segur que no
en són capaços.

T E A T R E
Divendres passat, dia sis, el

grup de teatre "Sa Paparra" de Ia
nostra vila, actuà a Ia localitat
de Petra representant l'obre de Molière
"Metge a garrotades", que no te res
que veure amb Ia notícia de les "queixes
pel nostre metge"

CORPUS CRisTi
El 29 de maig, festivitat del

"Corpus Cristi", Ia processó no es
va poder fer pels carrers de Ia vila
a causa del mal temps.

OÜEIXESSOBRE ÉLMETGE
Algunes persones, Ia majoria dones,

han fet arribar a Ia nostra redacció
vàries queixes sobre l'horari de
passar visita del metge de Ia vila
i que es fa a partir de les dotze
del migdia, ja que consideren que
aquesta és en certa mesura l'hora
de començar a preparar el dinar.

CLINICA COMARCAL
El nostre batle Bernat Garí, en

declaracions a Ia Premsa Forana afirmà
estar disposat a recolzar de forma
total i absoluta, al igual que els
demés batles de Ia comarca, Ia consecu-
ció d'un Hospital Clínic Comarcal
que s'ubicàs a Manacor.

F U T B D L
Es sent a dir que per Ia pròxima

temporada es crearà un nou Club de
Futbol a Vilafranca. Res ens alegraria
més, però si cada vegada que s'ha
passejat aquesta notícia el "rumor"
hagués estat "mascle" -amb perdó
de les feministes-, Vilafranca tendria
més equips que Ia lliga de Primera
Divisió. Ja veurem si aquesta vegada
Ia gallina "ens pon".

SOPARDE*CONF1RMATS'
El darrer grup de joves de Vilafranca

que es varen "confirmar", això era
a l'any ,82, feren un sopar de germanor
el passat 30 de maig que comptà amb
Ia presència dels qui foren "padrins-jo-
ves", Na Montse "Puila" i En Pere
Fons. La trobada fou oportuna per
recordar aquell temps passat i també
per espipellar els temps vinents.
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1924-1927. L'AMD EN MIQUEL DTS MOLI
NQU. BATLE DE LA VILA. AMPLIACIO DEL
TERME MUNICIPAL DE VILAFRANCA.

Per espai de tres anys, L' Amo
En Miquel de' s Molí Nou, participà
a les tasques municipals com a batle
de Ia vila (1924-1927), i durant uns
quants anys més com a regidor. Durant
el seu mandat al front del nostre
petit municipi, es trobà amb un problema
bastant agreuajat i que Vilafranca
1' arrossegava des de temps enrerra.
Succeia que, aleshores Ia carretera
de Ciutat a Manacor limitava el nostre
terme municipal amb el de Sant Joan
i com que Ia nostra vila creixia de
Ia carretera en amunt, es a dir en
terme santjoaner, els veïnats d'aquests
barris nous coneguts amb el nom de
"Puig de Bonany", per qualsevol problema
o tema burocràtic que haguessin de
tractar, s' havien de desplaçar a
1' Ajuntament de Sant Joan per intentar
resoldre-ho i com es pot imaginar
en aquells temps cinc kilometres no
es recorrien tan fàciment com avui
en dia.

Ja s' havien fet varis intents
per part del nostre Ajuntament amb
vistes a conseguir Ia segregació
d' aquelles cases confrontants amb
Ia vila, en els anys; 1864, 1875 i

1921 amb resultats negatius. A Ia
"primavera de 1924, de forma unànim
els veïnats de "Puig de Bonany" en
un bon nombre, es dirigien mitjançant
una instància a l'Ajuntament de Vilafran-
ca demanant un nou impuls a l'expedient
de segregació de les seves cases i
demés terrenys al terme de Vilafranca.

Així, el 22 de Juny de 1924 -
l'Amo En Miquel com a batle, proposava
a Ia corporació municipal que un cop
més, Vilafranca demanàs Ia segregació
de les cases de Sant Joan i que -
l'expedient es tramitàs d' una vegada
després d'estar paralitzat per qüestions
polítiques.

Aquí tenim un extracte de 1' acte
a que feim referència i que dicta:
"El Sr. Alcalde expone que habiéndose
presentado una instancia de varios
vecinos de San Juan, que tienen viviendas
o casas habitación en el término de
su vecindad, colindantes al casco
de esta población y por disgustos
y molestias que les ocasiona Ia obliga-
ción de trasudarse al pueblo de su
vecindad con ciertos datos de sus
necesidades, por estar a una distancia
de cinco o seis kilómetros, piden
unánimemente Ia segregación de San
Juan y sus agregados a esta".

La instancia que es cursà al
president de Ia Diputació va tenir
efectes molt positius ja que en el
gener de 1925 els ajuntaments de Vila-
franca i de Sant Joan arribaven a
un acord pel que els terrenys dels
barris de "Puig de Bonany", passaven
a pertànyer al terme municipal de
Vilafranca que havia d' abonar per
Ia seva part, Ia quantitat de 25.000.-
pessetes a 1' Ajuntament de Sant Joan
pagament que es tenia que fer en dos
plaços. L' amo En Miquel de' s Molí
Nou, va adelantar els cins mil duros
per fer efectiu el compromís del nostre
Ajuntament, i el 24 de desembre, de
1926, en sessió extraordinària presentava
Ia dimisió com a batle de Ia vila
i que seria aceptada 1' u de gener
de 1927, essent nombrat nou batle,
Bartomeu Bauzà mentre 1' amo En Miquel
es quedava com a primer tinent de
batle.
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L'AMO EN MIQUEL DE*S MOLÍ NOU [II]
En el mes de març de 1927, Ia

comissió de 1' Ajuntament de Ia vila
es traslladava al de Sant Joan per
firmar davant notari 1' acord final
pel que'els terrenys de "Puig de Bonany",
tot el que avui és de Ia carretera
en amunt, passaven a integrar-se dins
el terme municipal de Vilafranca.-
La comissió vilafranquera va esser
formada pel batle, Bartomeu Bauzà
i els regidors; Miquel Barceló Sastre
i Pere J. Sansó Gayà. La segregació
finaLœnt s' havia portat a bon terme
i Vilafranca era més gran.

DONACIO DE BENS.

L' amo En Miquel mostrà sempre
un interès amb tot el que significava
millorança pel poble i col.laborà
en aquelles empreses que necessitaren
del suport humà i econòmic perquè
es fessin realitat. Contribuí a Ia
ralització i construcció del Saló
Parroquial i també quan es va fer
una gran sala en el convent de les
monges.

La majoria de bens els donà a
Ia parròquia, essent . beneficiaris
de Ia seva casa, les monges. La seva
serventa ho fou d' uns terrenys en
Es Molí Nou. DeIs terrenys donats
a Ia parròquia, part foren destinats
a Ia construcció del camp de futbol
i a Ia pista, de ciclisme que amb el
temps passarien a 1' Ajuntament, per
esser patrimoni del mateix poble de
Vilafranca. Així, en Ia història més
recent, el 22 d'agost de 1980 Ia parró-

m

^N9 60 del Carrer de Sant Martí, on visqué durant,
molts d'anys l'Amo En Miquel d'Es Molí Nou.

quia donava a 1 ' Ajuntament de Ia vila
uns terrenys anexes al camp de futbol
amb 1' objecte de que es destinassin
a Ia construcció d' un poliesportiu
municipal, en un terme de deu anys.

La major part dels bens, han
passat doncs, amb el temps a esser
patrimoni del poble de Vilafranca,
on l'amo En Miquel de's Molí Nou deixà •
constància de treballs solidaris,
de labors incansables cercant el bé
del poble i fent de Ia seva llarga
vida, una història difícil de repetir.
I si havia vingut al món en una primavera
també en una primavera se n' anà, era
el primer d' abril de 1957. La seva
esposa Francesca, moriria '" set anys
després, el 16 de juny de 1965.

Miquel Barceló Noguera.

NOTA: Agraïm Ia col·laboració en Ia
recerca de dades a: Antonina Bennàssar,
Bartomeu Estrany, Funcionaris del
nostre Ajuntament i familiars de
l'Amo En Miquel de's Molí Nou.

MOVIMENT DEMOGRÀFIC
Defuncions

El dia 7 d'aquest mes de juny
va passar ^a millor vida l'amo En'
GOKL BARCELÓ PONT.

Naíxétnents
El dia 8 de maig naixia en JQAN

MAIOL HOSSELLO', fill d'En Tomeu i
N ' Antònia.

Dia 22 de maig arribava a aquest
món DAMTA GARÍ SALES,fill d'En Tomeu
i Na Caterina.

El mateix dia 22 també va neixer
en JOAN 'FHANCESC SOTO MANRESA, fill
de Francesc i Maria Montserrada.

Nota.- El moviment demogràfic
es refereix des de'l 15 de maig al
13 de Juny.
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— ES RACO D'EN JAUME —
Cctn que no voldria que el meu clam

de reconciliació pogués ser rebutjat
per retrets de personalisme, em permet,
d'entrada, puntualitzar uns detalls:

*No parl per nafres ni per remordi-
ments. Quan uns manacorins assassina-
ven a set-cens païsans a Son Coletes,
no hi havia cap familiar meu ni
a Ia teringa dels qui morien ni
a 1'escamot dels qui mataven.
*No parl des d'un trauma d'infantesa.
De petit jo no vaig veure res.
Quan m'arribà Ia notícia del fet
ja havia acomplit els devuit anys.
*No parl per oportunisme polític.
Des del meu primer llibre de poemes
"Dos pams d'home" de l'any 1968,
fins avui, esclata a cada passa,
dins els meus escrits, el tema
de les matances feixistes arreu
de tot el món. Aquesta taca de
sang, feta esglai, esgarrifança,
vergonya, clamorosa anhel de què
mai més torni a succeir, por de
què les arrels de l'enveja, Ia
venjança i Ia impotència puguin
rebrostar altra volta, segueix
afeixugant, en tot moment, Ia meva
consciència de Poble.
Des d'aquesta realitat meva, precisa-

ment, em crec amb el dret i el deure
de clamar per una reconciliació entre
germans.

Si reclam, si suplic aquesta reconci-
liació és perquè estic profundament
convençut que Ia sang del 36 i del
37 segueix tenyint totes les manifesta-
cions polítiques, religioses i ciutadanes
del nostre Poble. Mentre no es doni
de veritat aquesta reconciliació no
poden tenir sentit ni unes festes,
ni unes beneïdes, ni unes processons,
ni. unes misses, ni -fins i tot- unes
eleccions.

Però no ens podem enganyar : per
haver-hi una reconciliació profunda,
vertadera i duradora s'han de donar
unes condicions que Ia facin entenent
i fiable.

Vet aquí unes pautes que jo crec
cabdals perquè es pugui donar aquesta
anhelada reconciliació:

* S'ha de fer justícia als morts.
No hi pot haver reconciliació sense
justícia. AIs morts se'ls fa justícia

honorant Ia seva memòria. Aquest
homenatge ha de ser públic, oficial
i total. Hem de ser tots junts.
Mentre siguem només petits grups,
malgrat les bones paraules i les
millors intencions, en lloc d'unir,
separam.
* S'ha d'admetre el fet com una
desgràcia històrica, de Ia qual
tots en som ben conscients. Amagant
Ia realitat mai no es curarà Ia
nafra. Com més sabuts i acceptats
són els traumes, tan personals
com col.lectius, manco mal fan.
El que els infants s'esgarrifin
del passat és Ia millor manera
d'assegurarel conviure del futur.
* Hi ha d'haver uns signes clars
de penediment, de petició de perdó,
de desagravi, de part dels represen-
tants i hereus dels responsables.
No es pot demanar reconciliació
fent pagar els plats romputs als
mateixos desgraciats. Quan els
mataven havien de callar perquè
era Ia guerra. Ara els tornen exigir
que callin perquè no ens trenquin
Ia pau. Però aquesta pau serà falsa,
enganyosa i hipòcrita mentre els
actuals representants d'aquells
responsables ̂ ue són avui l'autoritat
civil i religiosa- no donin mostres
d'un humil penediment. Mentre l'Ajun-
tament i l'Església de Manacor
no demanin perdó en nom dels seus
antecessors, d'una forma pública
i convincent, no serà possible
Ia reconciliació.
Mentre no arribem a aquests signes

de justícia i reconciliació jo seguiré
escoltant Ia veu del meu pare:

- Guarda't, fill meu,
d'ells.

Vigila a totes hores
i en tot lloc

No et fiïs del color del seu pelatge.
Esgoten l'arc de Sant Martí,
tot just per disfressar-se

de Ia més
militar-civil-eclesiàstica

aparent honoribilesa.
Et clavaran per igual

si et surten
dels extrems,

tant per Ia dreta com per l'esquerra.
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Vés alerta, fill meu.
Fita-lis Ia foscor de Ia seva ceguesa

i espluga-lis, tel per tel,
Ia seva ullada.
Si hi denegues
impotència,
fanatisme,
enveja

i consciència segura de salvar-nos
són ells.

Mai no et confiïs:
aquest verí de mescolança

salfumeja matera;
matera, fill meu,

matera.

Jaure Santandreu Syreda
Juny | 1986

COHSEUS DESAHITAT
Diarrees per Salmonel-les

La causa d'aquesta malaltia és
un germen que es diu saiïnonel.la.
No es veu a simple vista sinò que
es descobreix per una sèria de reaccions
de laboratori. Es troba normaLœnt
en ous contaminats o aigua contaminada.
Hi ha que dir que 1 ' ou és un medi
de cultiu molt bo per aquest germen.

EIs síntomes comencen després de
cinc hores i abans de 12 hores d'haver
ingerit menjar contaminat o d'estar
en contacte amb el germen.

Hi haque senyalar que Ia causa
més freqüent són les maioneses.
Es carecteritzen per:

Diarrees, totes east> molt de mal
de ventre. I aquestes poden esser:
- LlQOTDES, amb molt de contingut
de moc.

YERDES, i Ia majoria de vegades
amb sang.
- Vòmits freqüents.

Febre, que pot esser alta.
Degut a Ia gran pèrdua de líquids
que es produeix, és fonamental beure
molt (sí no hi ha vòmits). Pot esser
aigua bullida o de botella, aigua
en llimona, amb un poc de bicarbonat
i un poquet de sal per compensar el
que es perd amb Ia diarrea. Es pot
afegir sacarina per endolçar un poc.

OQM PREVEJTTR-LA.

- Control d'aigües.
- Control dels ous que menjam, principal-
ment cruus, esmentant-se de que siguin
ben frescs.
Durant 1' estiu és més convenient i
segur, menjar les maioneses comprades,
ja que estan més controlades que les
fetes a ca nostra. Tampoc és convenient
guardar un pot començat.

Evitar el contagi directe amb les
persones afectades per Ia malalatia
(només es contagia per contacte directe)
per el què el més prudent és rentar-se
bé les mans amb aigua calenta i sabó;
emprar el lleixivet en els "waters"
després d ' haver fet caca i a Ia banyera
després d' haver-se rentat, així també
rentar Ia roba dels malalts apartada
i evitareu que es produesqui el contagi.
Aquestes mides s' han de dur a terme
fins que el cultiu del germen sigui
negatiu.

Hi ha gent què, encara que no
tengui síntomes de Ia malaltia és
portadora d' ella i pot infectar al
igual que una persona que els tengui.

COMPLICflCIONS.

- Deshidratació. Degut a Ia quantitat
de líquids perduts, en el cas de que
sigui un infant, s' accentuaria ía
gravetat.

Qué el germen, endemés d' afectar
al budell, pasi a Ia sang i produesqui
una malaltia generalitzada per tot
el cos. FRANCESCA BAUZA.
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ENDAVANT!. MIREM EL FLTLR

No, no és un eslògan ni una
crida política. No. Pura coincidència.

"Endavant", és preparar el futur.
Un futur que quant més prop més
present i en quant present, ja va
passar.

"ES MOLI NOU", millor, el "Nou
Molí", podrà esser això, un molí
que a mercé del vent-ambient-història,
va secsant Ia seva peresa de girar,
impedint que allà baix es compleixi
amb 1' objectiu: farina, pa, sacietat
de Ia "fam i sed de justícia", sacietat
de l'home, realització plena.

I és que, sovint Ia nostra peresa
de caminar; les nostres ganes de
retrocedir al passat; recordar-lo,
ens impedeix el millor, el perquè
de Ia nostra vida i el seu sentit
mateix.

El passat... Establiguem un
principi que pot i dèu esser vàlid
per a tots: "Tots tenen qualque cosa
de raó i ningú Ia té tota". Postura
equilibrada, sensata. La nostra veritat
és relativa. El passat, recordar-lo,
actualitzar-lo en Ia nostra presa
d' actituds, és fondejar-se, esser
cranc, retrocedir. Es res i de res
serveix. Recordar el passat, enyorar-lo
ara, és actualitzar Ia conducta
d' un poble que en el moment de Ia
desitjada alliberació, quan començava
a esser ell, enyorava les cebes
d' Egipte. Quin pecat !. Desitjs -
d' alliberar-se, d' esser un mateix,
de trobar Ia pròpia identitat. Fonde-
jar-se a 1' exili de temps enrera
amb rancor, odi, rebel.lió, fins
a dividir-se, és una estafa.

"Glòria i records pels avis
i matrones", cantava 1' infant. El
"Molí Nou" serà "Nou", precisament
perquè no vol tenir present el passat.
L' interessa Ia meta, aquesta farina
feta de 1' esforç de tots, suor de
tots, fruit de tots: POBLE.

L' incongruència més gran, el
pecat contra 1' esperit que no té
perdó, seria Ia divisió, el voler
esser tan sols ell mateix -Molí-,
sense preocupar-se de Ia seva missió,
de Ia seva meta -farina-comunitat-
-poble.

La meva veritat, al pensar que
és "tota", té conseqüències fatals.

Es fermar el molí per a què no giri.
Es aturar-se en 1' història; és dir
que no; renegar-se a viure, viure
en plenitud, formar un "tot" per
a què tots siguem un, per trobar
Ia veritat de cada un i Ia Veritat
de tots; d'esser poble: un "NOU MOLI"
capaç de ralitzar-nos plenament;
de fer Ia nostra pròpia història,
d' esser protagonistes, actors, no
espectadors que sols aplaudeixen
i se'n van.

Al.lusions, revivències del
passat és prendre una actitud incompren-
sible; és defraudar a Ia nostra gent,
al nostre poble, al nostre país.

Si tots optam per Ia conciliació
i Ia convivència seria intolerant
anar per camins de velles confrontacions,
projectant Ia negra i nefasta ombra
sobre els designis col.lectius.

"MOLI NOU", voldria -com deia
un articulista-, que insistisses
en que tots som ciutadans del món,
ja que tenim puntual informació del
que ocurreix en el nostre costat
i en els llocs més llunyans, podent
adquirir conciència de Ia nostra
pertenència a Ia Humanitat. La distància
geogràfica ja no equival a distanciament
entre les persones i els grups. I
si Ia distància ja no ens separa,
el veïnatge.

"S' ha de mantenir una tensió
utòpica en el desitjar i el viure",
diu B. Bennàssar. I això no ens hauria
de traumatitzar. Però 1' enyorança
i Ia nostàlgia de moments de primavera
i també de coratge renovador, poden
alimentar 1' esperança, a vegades
difícil, o creure més difícil un
futur il.lusionat i il.luminat per
l'esperança.

"MOLI NOU", si és sempre "NOU".
NADAL CALDENTEY (RABASSA).

\\ \ I /
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CICLISME
El passat 8 de juny acabà a Sineu

Ia segona edició del "Premi PIa de
de Mallorca de Ciclisme" que comptava
amb Ia participació de l'Equip Ciclista
de Vilafranca i en el que En Toni
Mascaró era el gran favorit per adjudi-
car-se el Trofeu de guanyador, després
d'anar unes quantes setmanes i fins
a Ia darrera prova, com a lider de
Ia General.

Però no va poder ésser. EIs tres
segons d'avantatge que Ii portava
en Toni Mascaró al segon classificat
en Ia General, el petrer Miquel Rosselló,
no. foren suficients en Ia darrera
prova. Una caiguda a pocs metres de
Ia meta i Ia manca d'ajuda per part
del seu equip, feren possible que
el corredor Mascaró no pogués guanyar
el "Premi PIa de Mallorca". En Toni
ens relatava aixi el final de Ia darrera
etapa:

"Abans d'arribar a Sineu i mentre
corria a Ia roda del petrer Rosselló
vaig ésser objecte d'una tancada de
part d'un altre corredor petrer que
em va fer anar quasi dins Ia cuneta.
Aquesta tancada fou aprofitada per
Rosselló per distanciar-se uns 20
metres. Ja dins Sineu, uns 200 metres
abans d'arribar i al intentar reduir
les distàncies amb Rosselló, vaig
topar-me dins una corba amb un corredor
al qui vaig intentar esquivar amb

tan mala fortuna que vaig caure i,
després, ja no va haver-hi cap opció
per recuperar el temps perdut".

El petrer Rosselló anà sempre "arro-
pat" pels corredors del seu equip.
En canvi en Toni es queixava més de
l'actuació del president del Club
Ciclista de Vilafranca que de Ia manca
de "arropament".

"Crec que si s'hagués comportat
com a tal, hagués fet Ia reclamació
oportuna perquè em donàssim el mateix
temps dels qui m'acompanyaven en el
moment de Ia caiguda".

L'enfadament d'En Toni anava més
lluny:

"El millor pel Club Ciclista seria
que l'actual president se'n anàs ja
que si l'any que ve hi ha Ia mateixa
política, jo no correré amb el club
de Vilafranca".

Després de Ia darrera etapa, Ia
classificació general quedà així com
segueix:

1.- Miquel Rosselló (Petra)
2.- Rafel Ferriol (M de Ia Salut)
3.- Antoni Mascaró (Vilafranca)
4.- Joan Camps (Sineu)

Futbol SaIa
Aquest divendres comença el 'TII

TORNEIG LOCAL DE FUTBOL-SALA" que
comptarà amb Ia participació de deu
equips dividits en dos grups:

GRUP A
Es Niu
Sa Plaça

Son Parxana
T.J. Sa Paparra

Pere Morei

GRUP B
Ses Gaceles
Ruissos Boys

Baix de Ia UiIa
Julians
Es Cantó

Per manca d'espai no us podem oferir
tot el programa. Per això us adelantam
els quatre primers partits:

DIUENDRES20 DE JUNY
20 hores.- Es Niu - Sa Plaça

21 hores Sa Paparra - Son Parxana

DISSABTE 21 DE JUNY
19'30 Ses Gaceles - Ruissos Boys
20'30 Baix de Ia UiIa - Julians

Nota.- La resta del programa ho podeu
trobar als cartells que hi ha aferrats
als indrets més significats del poble.
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21 de Marc-20 Abr i l

Es un bon moment
per sortir a fer el
"loco". El seu estimât
o estimada Ii agrairà
veure que el seu amor
es divertidissim. De
Ia feina no en xerrem,
no val Ia pena amargar-se
Ia vida. El "catorce"
no arribarà per ara.

21 Abri l -20 Maig
No mogueu cap negoci.

Guardau e^ doblers
pel mes de juliol. La
famf1ia estarà contenta
de veure; que és l'estiu
de que hi ha vacances
i que també hi ha pessetes
per gastar. En quant
a l'amor, VTUS!, uTLs
i ungles com el mateix
nom diu, TAURD; bou
i banyes, per Io tant
VTUS!.

22 J u n y - 2 2 Juliol

VTUS !. EIs vostres
amics-amigues voldran
fer el feix damunt les
vostres esquenes. No
els hi deixeu, els hi
deis que us estimau
més que us facin garbes,
ja que són més lleugeres
i cotitzen més que un
simple feix de garrover.

23 Juliol- 23 Agost

Uf ! quin un. N' hi
ha de bons, de dolents
i d' aguts. Es el signe
més pol·lfacètic que
he conegut fins ara.
No sé que dir-vos. -
L' orgull que duis dins
el vostre cap, és massa
fort per admetre les
meves prediccions. GRACŒS,
i perdonau Ia meva sinceri-
tat.

24 Set.-23 Octubre

Lliberau-nos i feis
justícia. Vosaltres
sou eL3 jutges de tot
i per Io tant jugau
en sabiesa incondicional
i sabreu que és Io bo
i Io dolent d' aquesta
revista. Si feis una
bona crítica diré a
les estrelles que us
ajudin forpa.

24 Oct.-22 Novembre

Bon signe. Sereu
fel·lcos i menjareu pastis-
sos. La gràcia il.luminarà
el vostre cervell i
d' aquí brotaran luminoses
idees sempre en bon
fí. En quant a 1' amor,
digau-U_ tot el que
senti el vostre cor.
Sereu recompencats.

21 Maig- 21 Juny

Les parelles coll·iran
floretes i e^ al.lotets
jugaran a "conillons
d' amagat". La vida us
somriurà i les pesses
brotaran de les vostres
butxaques, sempre que
escolteu "La noche",
"gran éxito en toda
ìtìllorca".

24 Agost-23 Setembre

Em sona a rosari,
per Io tant, resau.
Deu va dir: "Ajudet
i t' ajudaré". Per Io
tant que e^ vostres
esforços no siguin pocs.
Barres estretes i ENDA-
VANT!. "PORCA I CORATGE",
va dir En Colau.

23 Nou.-21 Desembre

La vostra feina serà,
ENAPKAAR A LA GENT.-
Si veus un jovenet que
l·l agrada aquella noreneta,
no t'ho pensis i componeu.
D' aquesta manera sospira-
reu tota Ia vostra vida.
Si acabau els doblers,
no us preocupeu, en
el banc en deixen.
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Es Mon Noul

22 Des.-20 Gener

"Cäpri" de cabra,
"cornio" de corn. Es
difícil d' imaginar per
tant, com una cabra
pot tocar un corn, i
és difícil de preveure
com us anirà aquest
mes, tot siguir per
quedar be. US ANTOA
COLDCMJT !

21 Gener-19 Febrer

Com 1' "acuario",
però anib aletes i escata.
Perdonau, era una broma.
L' únic que no heu de
fer aquest mes, és menjar
peix bT^u en dijú. Pot
esser perjudicial pel
vostre "coresterol".
El qui avisa no és traidor.

20 Febrer-20 Març

Sou el millor signe
de tot l'any. A l'estiu,
trobau els vostres cosins
els peixos. Vos veig
surar, sumergir-vos,
nedar, és el vostre
ambient. Bn feis enveja!.

19

UN CONSELL AL TEU SERVEI.
Cada any el Consell Insular óe

Mallorca du a terme nous projectes
per garantir millors serveis públics
a totes les persones que viuen a Ia
nostra illa. A Ia vegada manté i in-
crementa els que Ja hi ha. I tot això
ho fa a través de les seves àrees
d'actuació.

u Centre de
l'Abús de Drogues.

Prevenció de
"Grupd'Edu-

AREA DE COOPERACIÓ I
ORDENACIÓ DEL
TERRITORI

G Elaboració del PIa d'Obres i
Serveis per dotar els pobles de l'in-
frastructura bàsica. C Manteniment
de Ia xarxa viària pròpia (39% de les
carreteres mallorquines). G Servei
de Prevenció i Extinció d'incendis i
Salvament.

ÀREA ECONÒMICA
G Promoció del turisme, ü Pro-

tecció de l'entorn amb campanyes
de neteja de platjes i el nostre lloc.
Ll Impuls de Ia nostra indústria i co-
merç. G Accions de millora de Ia ra-
maderia i l'agricultura.

cació Sanitària a les Escoles.
Elaboració del Mapa de Serveis So-
cials de Mallorca

AREA DE CULTURA I
ESPORT

L^ Ordenació d'arxius propis i
d'altres organismes. [2 Difusió cul-
tural per mitjà del Teatre Principal
i Ia BiDlioteca Artesana. ™ Impuls
del coneixement i l'ús de Ia nostra
llengua. L"J Difusió del nostre folk-
lore. ''. Elaboració del PIa d'lns-
tal.lacions Esportives en els muni-
cipis. 12 Foment de l'iniciació i pràc-
t icadetot t ipus ..•-:.-•:-
d'esport. ;¿¿í?¿̂ :

ACCIÓ SOCIAL I SANITAT
G Hospital General. ~ Hospital

Psiquiàtric. '2 Llar de l'Infància. 1.
Llar de Ia Joventud. 12 Llar dels An-...
cians. D Patronat Verge de Ia Sa- '
IuI. : Hospital de Nit. y^Aí

¿«%;
W

El Consell lnsularde Mallorcatre-
balla intensament des de aquestes
quatre àrees perquè a Ia nostra illa
es pugui viure cada dia millor, amb
totes les comoditats, salut, i un
constant enriquiment cultural.
L'avanç en aquest sentit ha estat
continu durant els vuit anys de fun-
cionament del Consell, i els fruits
obtinguts, molt nombrosos. Per
això, avui ens sentim satisfets de Ia
feina feta, i a Ia vegada, plens d'il.lu-
sió per incrementar-la cada any.

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

salen
es
Es

les albergínies
un poc i abans

en tallades rodones,
de fregir-les s'en-

SES NOSTRES CUINERES
"Tumbet Mallorquí"

Es necessiten: patates, albergínia, alls,
ceba, tomàtiga i pebres vermells.

En primer lloc es tallen les patates i es
un poc, es fregeixen i, seguidament,

tallen
salen

farinen. Una vegada fregides es posen damunt
Ia patata a fi de fer sostres.

A continuació el pebre es talla a bocinets
i també es fregeix, es posa damunt les albergínies
i, dalt de tot, el llorer i els alls.

Finalment es fa Ia salsa de tomàtiga i es
fregeix amb llorer, moraduix, alls, un poc
de ceba tallada molt petita, sal i "avecrem".
Aguesta salsa es posa damunt de tot.

El tumbet es pot servir amb peix o costelles,
segons el gust, i "BON PROFIT".

Montserrada Nicolau (Torretes).
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UNT I SEGUIT 20
xui:
FE: Iluita per /Wui i pel detnà.

FE, ES PENOSA LLUITA
PER L' AVUI I PEL DEMA.

(Lluís Llach).
CERTAMENT, EL QUI

LLUITA SERA FELIÇ I
ESTARA CONTENT, PERU
NO SATISFET, NI SADOLLAT.

ELS QUI CERQUEN
SADOLLAR-SE SON ELS
"GROSSOS", ELS QUI FAN
PER ELLS, ELS QUI PLOREN,
0 EL QUE ARRIBA A LA
BOCA DELS ALTRES. ELS
QUI, COM DIU ERNESTO
CARDENAL: "A LA NIT
NO DORMEN, TOT FENT
PLANS, PLANEJANT LA
MANERA D' ESCLAFAR-NOS
MES, D' EXPLOTAR-NOS
MES". 0 COM DIU SANT
JAUME: "HEU AFARTAT
ELS NOSTRES CORS, HEU
CONDEMNAT A L' INNOCENT
1 L' HEU MORT PERQUÈ
NO ES PODIA DEFENSAR".

PERO ELS QUI TENEN
FE, ELS INQUIETS, ELS
NO SATISFETS, LLUITEN
A VEGADES CONTRA TOTA
ESPERANÇA PROPERA, SABENT
QUE LA SEVA VIDA NO
VEURA NEIXER EL SOL
DE LA JUSTICIA, DE LA
IGUALTAT, DE LA GERMANOR...
POT ESSER QUE CRIDIN
COM JOB: "MALEIT EL
DIA EN QUE VAIG NEIXER
I LA NIT EN QUE ES VA
DIR: HA ESTAT CONCEBUT
UN HOME".

0 AQUELLES ALTRES
PARAULES CRUELS I SEQUES
QUE SURTEN DE LA BOCA
D' UN HOME MIG MORT,
JESÚS DE NAZARET, COM
UN CA QUE_ NO L' ACABEN
DE MATAR ' I CERCA UN
RACd ON ACABAR DE MORIR:
"DEU MEU PERQUÈ M' HAS
ABANDONAT ?".

NO TENIR MES LLOC
QUE EL NECESSARI PER
DOBLEGAR ELS OSSOS,
PENS QUE ES LA CONSEQÜÈNCIA
LOGICA DE LA LLUITA
PER L' AVUI I PEL DEMA;
CREC QUE ES EL QUE POT
PASSAR A LES PERSONES
QUE CREUEN, QUE S' HA
DE CUMPLIR LA MAXIMA
DEL PROFETA: "EL DEIXEBLE,
NO ES MES QUE EL MESTRE".

PERE FONS.

Canviem de Cami
Hi ha vegades que

un té Ia sort de viure
dins les pàgines de
Ia història del poble,
i més quan està en el
sementer de Ia política.
Veu certes coses que
són per pensar.

Quan tinguérem Ia
visita de Tià Barceló-Joan
Not-Pep de Son Bats-Andreu
Gomila i altres demanant
els terrenys de l'Ajunta-
ment, deixaren ben clar
tres coses: "Ni monges,
Ni Església Ni Ajuntament",
es a dir, no "volem
cap entitat, només nosal-
tres" .

Havent passat cert
temps d'aquella data
les conclusions són
diferents. No vull entrar
dins el tema polític
personal de Ia situació,
però sí ressenyar unes

coses imprescindibles.
Crec que el camí

escollit és equivocat
i condueix cap a una
situació de manipulació
política de "voto i
banca", i fent una Residen-¡
cia senyorial i etiquetada.
I vull dir més, és clar/
No a l'Església de certs(
capellans, Si a l'Església
de Monsenyors i Ia seva|
comparsa de seguidors.
I vull dir més, No voler
les monges de Ia Caritat
és un despreci, i el
temps em donarà Ia raó,
perquè ja diu Ia cançó:

"Monges de Ia caritat,
posades per mà divina
fan escola i doctrina

dins Ia nostra cristiandat".
La doctrina de servir

i estimar al proïsme
són les eines que empren
cada dia i o demostren
amb fets dia a dia.
Així oferiren els seus

serveis que foren rebutjats
per aquesta gent, dretana,
apostòlica i romana,
que controla el poder
de Ia Tercera Edat.
Crec que s'equivoquen
i per això els deman
que s'ho pensin millor,
mudin de camí i cerquin
aquests serveis humanitaris
que tan cristianament
les monges estan disposades
a donar.

Tomeu Oliver

LES FRASES DEL MES
El "Molí Nou" serà

"Nou", precisament perquè
no vol tenir present
el passat.

Nadal Caldentey

"La cultura compromet.
Ens estimam més viure
dins Ia ignorància per
viure més tranquils".

Tià Nicolau




