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Cartes a Ia redacció

Companys editors de "ES MOLI NOU",
SoIs vull escriure dues ratlles per manifestar

el meu rebuig, com a suscriptora que som, a Ia
idea apareguda a una nota informativa del passat
mes ̂ c febrer fr\s 20, pàg. 15).

L'esmentada nota informava d'un proper butlletí
de caràcter municipal dedicat a Ia informació que
generi el nostre Ajuntament, el qual aniria inclòs
entre les pàgines de Ia revista.

Veritablement me sembla excessiu l'incloure
un butlletí informatiu dedicat a l'Ajuntament quan
ja té una secció pròpia, "L'Ajuntament informa".

Es veritat que hem de tenir clar allò de què
l'Ajuntament som tots, però tampoc no podem oblidar
qui són els qui governen l'Ajuntament, nj tampoc
quant s'allunyen dels plantejaments de l'entitat
que edita "Es Molí Nou".

SEnse més,
Una suscriptora de "Es Molí Nou"

DNI 18.215.812

ASSEMBLEA DE L'O.C.B.
DE VILAFRANCA

Es convoca a tots els socî
d'aquesta Delegació de l'Obra
CtLLtural Balear a l'Assemblea
que es farà el dissabte dia
9 d'abril, a les 9 del vespre,
al Saló d'Actes de "Sa Nostra",
amb el següent ordre del dia:

1) Aprovació comptes 1987.
2)Eleccio nova Junta Directiva.
3)Planificacio d'activitats.
Es necessària Ia presència

de Ia major quantitat possible
de socis.

NOTA DE LA REDACCIO

Per a què es publiquin les cartes
dirigides a aquesta revista, cal que
endemés de posar el número de D.N.I.
es posi el nom llegible i Ia signatura
del qui 1'escriu.
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-Gloses—

Dedicades
a En Tia Ros

Era l'amo en Tià Ros
home alegre i festiu,
tant d'hivern com d'estiu
feia riure de dos en dos.

Sempre feia sa mitja
quan un polo Ii comprava,
d'una pesseta que Ii dava
deia: guany nou pesses i mitja.

Si jo n'hi feia una
ell me sabia contestar,
en trobar-nos allà daçà
encara en farem qualcuna.

Sa vida és com un tió
que foc l'hi han pegat,
i quan està acorat
ja deixa d'esser tió.

Sempre té una sortida
Ia mort, quan ens hem d'anar,
però ens hem de conformar
això és sa llei de vida.

Això vol esser un ramet de roses
per dedicar-li un recordatori,
per sa seva família fer memòria
perquè jp no farà més gloses.

Feia temps que estava malalt
però no sé el que tenia,
estarem en sa seva companyia
quan mos trobem allà d'alt.

Aquest glop mai és oportú
no el desig a cap de voltros,
que sa família i tots noltros
preguem molts d'anys per tu.

Jaume Nigorra.

LA NORMALTTZACIO' DELS CARRERS

Durant aquest mes ha estat
notícia el canvi de nom dels
carrers. Uns quants han vist
el seu nom canviat, altres
el nom traduït a Ia nostra
llengua i set carrers han
estat "batiats". En el proper
número us oferirem tota Ia
relació d' aquests canvis ja
que en el present, per manca
de 1' espai adequat, ens ha
resultat impossible oferir-la.

EDIlC)RIlI

ELS PROBLEMES DEL POBLE

Uh dels avantatges que permet el tenir
intercanvi de revistes arrib altres pobles
és que arribes a conèixer un poc dels problemes
de per tot. Rebem cada mes més de 30 revistes
d'altres pobles, corresponents a 1'intercanvi
amb Ia nostra, i forçosament arribam a tenir
una comprensió més ample de Ia realitat general.

Les revistes d'altres pobles s6n una
finestreta per veure els fets que ocorren
a altres bandes. Després de llegir per damunt
més de 30 revistes cada mes, s'arriba a tenir
una idea general de Ia situació. I és molt
curiós i interessant comprovar com els fets
-les realitzacions i els problemes- es van
repetint a tots els pobles. Ara un, ara l'altre,
van tenint parescudes dificultats i problemes.

Es una tònica general -sobretot pel
que fa als problemes- pensar-se que són una
exclusiva i pensar que a les altres bandes
tot marxa bé. A tots els pobles es juguen
frases com "aqul no es pot fer res", "això
només ens passa a nosaltres", i altres semblants
Certament, els pobles més petits pe.teixen
les conseqüències de l'estadística, però
algunes coses veim que també passen' iguaLrent
als més grans.

Hi ha de tot: des de problemes administra-
tius , polítics, d'infraestructura, esportius,
sanitaris, d'insuficiència de personal, d'ense-
nyança, religiosos, etc.. Allà tenen el padró
mal fet, a l'altra banda les cau l'escola,
allà les fuig el metge, allà deçà tenen filtra-
cions d'aigua bruta, allà fan una auditoria
per irregularitats, allà deçà tenen una intoxi-
cació general, etc.

Problemes n'hi ha per tot arreu i, com
és natural, aquí també. I no és que es tracti
de dir que "el qui no es consola és perquè
no vol", sinó proposar no sentir-nos víctimes
úniques del mal.

Naturaünent que els problemes que es
veuen d'aprop sempre són els més grossos,
i aquests són els propis. Naturâ nent. El
més gros, el més escampat, és el de Ia insolida-
ritat, i sembla que ens comença agafar de
vegades. Així com diuen que Ia peresa és
Ia mare de tots els mals, Ia insolidaritat
és Ia font dels altres problemes.



LLEVAMANS

Calendula Arvensis.- Les
flors són estimulants, emmenago-
gues i antiespasmòdiques
i les fulles són vulneraries.
EIs fi*osculs s'empren a vegades
per falsificar el safrà o
també Ia flor d'arnica. Serveix
també per donar color a Ia
mantegueta i els formatges

LLI
Linum Usitatissimutn.- Amb
les seves fibres es fan draps
de lli. Les llavors són laxants.
una embosteta a Ia nit amb
un tassó d' aigua. A més,
són bones en les inflamacions
de Ia gargamella, pulmons,
budells i aparell urinari.
Les cogues de farina de lli
són emol.lients i amb pols
de mostassa s'aplicaven sobre
el torax en les afeccions
pulmonars.

Plantes Medicinals
de Ia Flora de Mallorca

FONOLL

Foeniculum Vulgare.- El fonoll
és aromàtic, aperitiu, molt
usat com a condiment. Les
llavors són estimulants i
carminatives; es prenen en
infusió amb pols o en aigua

destil.lada.Estimulen Ia digestió
dissolen les mucositats dels
bronguis, combaten l'estrenyi-
ment, palpitacions, melanculies,
vòmits nerviosos, expulsen
les ventositats intestinals,
activen Ia secreció de Ia
llet. Es pren en infusió
de 10 grams de llavors per
un litre d'aigua. Les arrerls
són diurètigues i aperitives;
30 grams d' arrels per 150
grams d' aigua, dues tasses
al dia. Les fulles i els
brots tendres tonifiguen
el ventre, són expectorants,
carminatiuSy augmenten Ia
llet, curen els infarts mamaris
provoguen Ia regla i expulsen
ventositats. Es pren en infu-
sió 10 grams per litre
d' aigua o una cullaradeta
de llavors per tassa.

LLIMONERA

Citrus Limon.- La llimonera
és Ia planta gue conté més
àcid cítric, el gual disminueix
1' activitat cardíaca és
antiinfecciós, comuat Ia
febre en casos de diftèria,
costipats i estats griposos.
Es un bon remei contr . les
malalties del fetge, Ia hidro-
pesia i el reumatisme. La
llimona és refrescant, purifica
Ia sang i -apaga Ia sed endemés
de curar les infeccions de
Ia boca i gargamella. _,
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TV3ja emet en
dos idiomes.

»

ia implantado d'aquest nou sistema
permet a TV3 d'enviar dos $enyals di-
ferents d'àudio, un per cada canal.
Les, pelMcuies, per exemple, s'eme-
tran en versió original per un canal i
en versió doblada al català, per !'altre.

rer poder captar aquesta nova
mena d'em/ssions hi ha diversos mit-
jans que expliquem tot seguit.

... olis països d'Europa Ja estan
adoptant el $istems d'emissió Estèreo
Biiingüe Perquè ofereix dos grans
avantatges, permet d'emetre progra-
mes en dos idiomes diferents i. a
més. millora Ia qua/iíat del SQ
(Estèreo).

A Catalunya, TV3 ha enllestit les dar-
reres proves d'aquest nou sistema.

Per Nadalja s'emet en Esièreo Bi-
lingúe a Ia zona de Barcelona. Pro-
perament Ia zona d'emissió abastarà
toiCatalunya.Ar& s'ba conso-l i d a t a les IIl.BaIears.

Televisor normal
(Monoaural).
Només rep te versió en catatà.

Televisor estèreo
Podrà escoltar Ia verss> oríginal o
is dob:ada, sempre que estigui prepa-
ra! per al sistema bilingüe. Però, evi-
dentment, no podrà gravar-ne cap de les
dues.

Televisor normal
+ Vídeo Normal
Nomésrepteverstóen

Televisor normal
+ VídeO Estèreo

Pódrà escottar b wsió oríginal o
Ia doblada; i gravar Ia que óes/tgi.

Diccionari de lesptantes medicinals

Laxants: Facilita l'evacuació intestinal.
Diftèria: Malaltia infecto-contagiosa aguda, epidèmica, produida pel bàcil
"corinebacterium diphteriae". Afecta sobretot els nins d'un any a cinc
anys i és de predomini invernal.
Hidropesia: Es 1' acumulació anormal de serositat en les cavitats del cos.
Reumatisme:Malaltia d' etiologia molt diversa però que tenen en comú el
dolor i Ia impotència funcional d'alguna porció de l'aparell de locomoció
(ossos, músculs i articulacions).
Estimulants: Fa més activa l'activitat fisiològica.
Ennenagogues: Afavoreix l'aparició del fluix menstrual.
Antiespasmòdiques: Per les contraccions dels músculs de fibra llisa.
Carminatives: Per les flatositats gàstriques o intestinals.
Expectorants: Dit de les substàncies que provoquen un augment de l'expectora-
ció per estimulació de Ia mucosa bronquial.
Aperitiva: Que obri Ia gana.



PASQUA
Déu, per què m'heu abandonat?.

(Marc 15,34)

Són paraules d ' un condemnat
a mort. Són paraules dites en uns
moments sense esperança, sense
confiar en ningú d'aquesta terra.

Tot està perdut, no hi ha res
a fer, Ia càrrega és més feixuga
que les il.lusions. Ja no puc servir-
me de cap testimoni, estic aïllat;
els qui podrien defensar-me no
hi són, estan impedits d'arribar-me.
Estic sol. Només Déu, i no parla...

Jesús de Nazaret, un més dels
condemnats a mort, pronuncià aquestes
paraules estant ja més amunt que
Ia terra i més avall que el cel.
EIl moria per Ia independència
del seu petit país d'Israel, encara
que més tard hem entès i cregut
que morí per Ia llibertat de tots
els humans.

Un amic i germà ha mort aquests
dies per Ia llibertat del seu país,
Miquel Lopetegui Zarreta, a Ia
mateixa edat de Jesús i pels mateixos
motius: "La llibertat del poble".
N'hi ha més que han mort i moren
per aquestes causes : recordem a
un de tants màrtirs que defensaren
Ia llibertat de Mallorca i els
drets de tots els mallorquins,
En Joanot Colom, qui fou torturat,

degollat i esquarterat; Ia seva
casa derruïda i el solar sembrat
de sal (Història de Mallorca de
Pere Xamena).

EIs qui erem grandets, devers
l'any 13, recordarem, amb emoció
i ràbia, Ia mort, l'assessinat
d'un dels més grans humanistes
i defensor de Ia convivència pacífica,
Salvador Allende.

Salvador, Jesús, Joanot Colom,
King, Hevert, Romero, Sandino,
Gandi, Simó Tort, Tupac Amaru,
etc., han lluitat sense por per
Ia llibertat del poble i han estat
reprimits per Ia bèstia de torn,
pel déu opressor. I milions i milions
de Cristos, odiats i morts pels
falsos seguidors del mateix Crist,
dormen dins fosses comuns, esperant
Ia victòria final, promoguda pels
revolucionaris de Ia veritat.

Tota aquesta sang vessada i
sembrada dins solcs de llibertat
naixerà, ressuscitarà, s'aixecarà
d'entre els morts, d'entre els
assassins, d'entre els qui sembren
Ia discòrdia i Ia confusió damunt
Ia terra.

Tindrà sentit Ia Pasqua del
88 o seguirà essent només Ia tradició,
costums, bulla i befa processional?.

PERE PONS

La Delegació de l'OBRA CULTURAL BALEAR de Vilafranca, ha fet arribar a l'Ajuntament Ia traducció
al CATALA del "CERTIFICAT DE RESIDENT". A Ia part esquerra el teniu en Castellà i a Ia dreta
en Català. Així que a partir d'ara podreu triar amb quina llengua voleu redactat el certificat.

;Baleares>

provincià de Baleares

50 p«Mtu
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n l s tra t1ves



EIs temes del PIa d'Obres
i ServeJs de 1988, subvencions
i les despeses de representació
foren els punts eixos del
ple extraordinari que celebrà
el nostre consistori el
dimarts 8 de març. Rompent-se
Ia tranquil·litat i el consens
municipal dels darrers plens,
els grups de govern i oposició
amb debats, en certs punts
acalorats, tornaren ambientar
Ia sala.

De començament, AP proposà
que dins el "PIa d' Obres
i Serveis del 88" es demanàs
al CIM vàries subvencinns
per cobrir les despeses
de les obres que té plantejades
a curt termini. En primer
lloc, Ia construcció d' una
plaça al que actualment
són terrenys "D' En Teco"
a Ia zona nord de Ia vila
entre els carrers "Pare
Jaume Rosselló", "Bonany"
i "Mestre Bauçà". Dotze
milions són els doblers
que manquen per a fer-la,
malgrat el batle explicà
que 1' Ajuntament sols
hauria de posar-n' hi un.
I Ia segona obra en importància
a realitzar és 1' asfaltat
del carrer de Sant Sebastià,
que comunica amb el cementiri

El batle per Ia seva
part justificà Ia necessitat
d' isfaltar el carrer del
cementiri, dient que durant
1' hivern amb les plujes
és fa intransitable i que
les obres del clavegueram
trigaran prou temps en arribar
a aquest carrer. Després
d' exposar-se els diferents
punts de vista, s' aprovà
el demanar al CIM les subven-
cions per dur a terme les
esmentades obres.

Tià Barceló, delegat de
cultura, explicà que les
subvencions sols es poden
donar legalment a les entitats
culturals legalitzades i
que d' aquestes, les que
1 ' havien demanada havien
rebut Ia consideració que
pertocava, sempre d' acord

amh el nombre de gent que
movia cada grup. Tomeu Morlà
intervingué en el debat
comprometent el seu grup
a que si un grup no legalitzat
demana una subvenció per
fer un acte cultural, aquest
rebria una ajuda, dins les
pròpies possibilitats del
consistori. Al final Ia
distribució de les 600.000.-
pessetes de Ia partida de
subvencions quedà de Ia
següent forma:
Associació de Pares 390.000.-
Associació 3a Edat 130.000.-
Club d'Esplai 25.000.-
Grup Excursionista 20.000.-
Delegació O.C.B. 35.000.-

Les "Despeses de Representa-
ció" foren discutides a
Ia darreria del ple. Seran
1.200.000.-Ptes les que
es repartirà el consistori.
El PSM criticà el que el
batle se' n porti el 50%
de Ia partida sols per dedirar
una hora diària a les tasques
municipals i es mostrà partida-
ri de que aquest hi tingués
uña dedicació completa amb
un lògic augment de sou.
Per l'oposició és una "burla",
el que del 1.200.000.-,
1.080.000.- siguin pels
sis membres d' AP, mentre
que els quatre del PSM i
el regidor d'UM es repartiran
les 120.000.- restants.

Miquel Barceló.

La metgesa ¿o/a Sainz puntualitza Ia seva
actuació a Petra elpassat 24 de febrer.
Algunes informacions aparegu-

des a Ia premsa comarcal
sobre l'actuació de Ia metgesa
de Sant Joan, LoIa Sainz,
a l'atendre un cas d'urgència
al poble de Petra ens obliga
a saber Ia versió de Ia pròpia
metgesa que, per raons familiars
i amb el permís de l'Ajuntament
santjoaner, viu a Ia nostra
vila.

Segons Ia revista "Manacor
Comarcal", LoIa Sainz assistí
a Ia cridada d' una urgència
a Petra després de transcórrer
una hora i mitja des de
Ia primera cridada. Aquesta
mateixa publicació deixa
en dubte Ia possibilitat
de que el jove Jaume Oliver
de 23 anys s' hagués o no
salvat amb Ia intervenció
ràpida d'un metge.

Sobre aquest cas Ia doctora
Sainz explica a "Es Molí
Nou" que entrant ella en
guàrdia a les nou del matí,
no fou en un principi localitza-
da degut a que en el moment
de Ia primera telefonada
es trobava en camí de Sant
Joan on abans d' anar cap

7

a Ia seva consulta, assistí
a un malalt en el seu domocili.
Després d' esser localitzada
-segons conta Ia metgesa-,
se 1' informà que el jove
estava mort ï que des de
que ella rebé el primer
avís, fins el moment que
entrava a casa de l'infortunat
jove petrer, varen tanscórrer
uns vint-i-cinc minuts.
En aquest espai de temps
Ia metgesa fou informada
de que el jove era traslladat
a Ciutat, informació que
no es va correspondre amb
Ia realitat ja que el jove
era traslladat, del lloc on
suposadament morí, cap al
seu domicili.

Sembla per altra banda,
que les circumstàncies que
han envoltat aquest cas *»
servit per a demanar que
Petra tengui dos metges.
Després de Ia història
que ha estat envoltada de
polèmica, el metges de Petra,
Sant Joan i Vilafranca solament
faran "servici d' urgència"
els cap de setmana.

Miquel Barceló.
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UOA GARI

Te nou anys. Es nom Joan Josep Garí i viu a
Ciutat. Estudia tercer d'EGB i entre l'horari escolar
de 9 del matí a 5'30 de l'hora-baixa, entrena una
hora diària. Fa unes setmanes es proclamà campió
de Mallorca de cros a Ia seva categoria. Segons
el seu pare, acudí al campionat de Mallorca al quedar
primer del seu CoI.legi i perquè el seus companys
d'equip en altres carreres havien quedat del 50
lloc en amunt. En Joan Josep participa en carreres
cada quinze dies. El seu pare l'acompanya allà on
competeix. La majoria de carreres d'En Joan Josep
Garí són molt semblants. Gairebé per costum, aquest
campió durant tota Ia carrera sol aguantar en segon
lloc les estirades del cap de carrera fins els 100
metres darrers, en els que a l'esprint aconsegueix
arribar en prijœr lloc.

CAM IO DE MALLORCA

Joan Josep, d'on et
ve l'afició pel córrer?.

-Crec que em ve de familia
ja que el meu padrí i el
meu pare eren i sc5n molt
bons corredors.

Com es fixaren en tu
els entrenadors del del
teu Col.legi?.

-Senzillament perquè
jo, en certa carrera, vaig
poder guanyar a qui en
aquells moments era el
número ú de l'equip i,
des de llavors, he pogut
comptar amb l'interès especial
del nostre entrenador.

Et passeges molt amb
això del córrer?.

-No. Normalment solen
córrer per Palma. SoIs
qualque vegada ens anarc
a córrer a Porreres. Jo
només corr a l'especialitat
de cros i en pista, no
particip a cap altra discipli-
na.

Cada quan es fan competi-
cions?,

-Cada quinze dies particip
amb altres al.lots de Palma
a- diferents carreres i
sols una vegada a l'any
correm amb els de tota
Mallorca.

T'agradaria seguir aquesta
carrera esportiva quan
siguis gran?.

-Si, m'agradaria molt.
Voldria arribar a ser profes-
sional.

Apart del cros, practiques
iltres esports?.

-Si, pràctic el futbolet
entre les meves aficions

:stan el ball de boleros
]ue pràctic a La Real.
1'aarada també sortir amb
:ls amics i anar al cinema.

Parlem idò de les teves
ificions. Quin tipus de
:inema t'agrada més?.

-Les pel.lícules de
)istolers i també les de
rialles.

I en música, quines
;on les teves preferències?.

-M'agrada "Europe",
'Hombres G" i en "Michael
]ackson".

Per què t'agrada tant
L'esport?.

-Perquè és molt sà i
)erque hi ha molta competiti-
-itat.

Be, aquest és més o
renys el nostre campió
Ie Mallorca de cros. No
rolem donar per acabada
squesta entrevista sense
íbans desitjar-li a En
toan Josep el que pugui
seguir aconseguint grans
/ictòries per tot arreu
3n competeixi i que les
seves il.lusions d'arribar
3 ser un gran professional
Jins el món sà de l'esport
ïs vegin complides. Enhorabona
i a seguir corrent.

TEXTE: BTKT. GELABERT.
POTOS: F. AMENGUAL.

En Joan Josep vora els seus pares
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AJUNTAMENT

DE VILAFRANCA

PRESENTACIÓ

Coincidint quasi amb 1 ' inlci
d'una nova singladura política,
aquest Ajuntament creu convenient
i important donar al poble
una informació realista, '-rirple-
ta i puntual de tota Ia v/ida
municipal per aconseguir una
major participació a una tasca
comú, com és regir el camí
a seguir durant els pròxims
tres anys.

Es cert que un poble petit
té grans dificultats a l'hora
d'envestir amb les seves pròpies
forces a cobrir totes les
necessitats que Ia nostra
gent avui té. La nostra feina
estarà més a Ia vista i a
Ia memòria de totes\ les persones
que segueixen el procés de
desenvolupament de Ia cosa
pública a Ia nostra vila.

La convivència no sempre
és fàcil, i hi ha moltes dificul-
tats per encertar en les deci-
sions que, naturaünent, ha
de prendre un Ajuntament.

Intentarem amb el possible
que el grau de civisme, educació
política i esperit de diàleg,
inperin dins Ia Casa de Ia
ViIa entre tots els membres
de Ia Corporació que tenc
l'honor de presidir, desterrant
d'una vegada per totes Ia
mentida intencionada o Ia
informació només dita a mitges,
que no fa altra cosa que ocasio-
nar mal entesos i distorsionar
l'opinió pública, dirigint
d'aquesta manera Ia nostra
actuació cap a Ia defensa

del benestar de tothom, evitant
que l'Ajuntament sigui l'enemic
primer del ciutadà, que el
recorda solament per pagar
impostos, oblidant sovint
que cada Ajuntament és el
desig d'allò que el poble
vol, que representa Ia majoria
de Ia població i, en democràcia,
les majories són sagrades,
amb tot respecte pels grups
minoritaris, que mitjançant
Ia crítica, ajuden a no equivocar
Ia direcció.

El nostre poble i amb el
seu nom el nostre Ajuntament,
estan avui en bones condicions
per emprendre noves obres
que facin La vida més agradable
als seus residents; l'objectiu
és clar, for poble, aconseguir
pels nostres les milloî  ins-
tal.lacions esportives, el
millor clavegueram, defensa
ferma de Ia nostra cultura,
etc. ; objectius que no poden
esser canviats, encara que
els camins a seguir siguin
diferents.

Es per això que volem posar
en marxa aquesta nova experiència
i des de l'òrgan que produeix
les decisions i que sap ben
clar el que ha dit i té intenció
de fer, doni a Ia resta complida
informació de tot quan es
fa, intentant d'aquesta manera
acostar-nos el més possible
al poble per captar l'opinió
d'aquells que un dia ens varen
donar Ia seva confiança.

EL BATLE



RADIO JOVE

Ràdio Jove és una iniciativa de Ia Direcció General
de Joventut de Ia Conselleria Adjunta a Ia Presidència
del Govern Balear, que té com a objecte constituir-se
en plataforma de difusió de tots aquells temes que
afectin el joves o siguin d'interès per a Ia joventut.

El programa de Ràdio Jove inclou apartats diversos
com a cultura, espectacles, temps lliure, activitats, in-
formació general, música... i és obert a qualsevol pro-
posta o sugerencia que contribueixi a fer de Ràdio
Jove un mitjà de comunicació dels joves i per als joves,
de tal manera que Ia joventut no sigui només Ia desti-
natària, sinó també Ia protagonista d'aquest servei.

L'hcrari d'emissió serà de dilluns a divendres, de les
20 h. a les 24 h.

Per participar o col·laborar amb Ràdio Jove posau-
vos en contacte amb Ia Direcció General de Joventut
(C/. Venerable Jerónimo Antich, 5, 2° - 07003 Palma de
Mallorca-Tels.71 2449/71 11 19)

CURSOS DE FORMACIÓ D>,ADORS
DE TEMPS LUl

El Centre d'Estudis de l'Esplaiterme un Pro-
grapia de Cursos de Formació d'í0rs de Temps
LUure per tal de col·laborar en el̂ lupament de
l'esplai en Ia nostra societat. Aquogramadó va
adreçada a tots aquells que ten^rès sobre Ia
formació en el lleure.

B Programa inclou: Cursos deició de Moni-
tors, Cursos de Formació de Dire(allers de Tèc-
niques I Recursos, Seminaris sifraestructura,
Organització ¡ Finançament d'un(ner>t, una Co-
lònia o un Alberg, Masters de Dide Camps de
Treball...

Per a més informació sobre atcursos, adre-
çau-vos a:

Centre d'Estudis de i'Es
(C/. Imprenta, 1 pral. 2a - 32 99
07001 Palma de Mallora

VACANCES DE PASQUA
Activitat: La pràctica del parapente és relativament recent i poc co-
neguda.

Consisteix en el vol o planejament aprofitant els mateixos ac-
cidents geogràfics (muntanyes, valib, penyes sota Ia mar, etc) su^ •
ppsos d'una mena de paracaigudes.

La pràctica del paraperite requereix coneixements elementals de
metereologia, orientació, etc. i una forta dossis de capacitat
d'afrontar el risc.

LLoc: Instal.lacions de Super Espot, vora el llac de Sant
Maurici (Aigües Tortes), a pocs Kilomètres d'Andorra, entrR
Sort i Esterri de Neu.

La ubicació de les instal.lacions permet a més de Ia prac-
tica del parapente, també l'esquí, el piraqüisme, excursio-
nisme, escalada, etc.

P R E S S U P O S T

*Pensió completa (self-service) en Apart-Hotel.
*Curs teòric: Aerodinàmica, climatologia, etc.
*Curs pràctic (5 dies).
*Desp'ac^ment en avió. Transports per carretera.
*Import total: 36.000 ptes.

CURS DE PAS

A J l - N T A M l C N T P I C V i L A F H A N C A DF B O N A N Y

N ú m . 2u6fi
, F,clicto

IiI P e n o del Aymitumienlc dr- V i l a f r a n c a iie B o n a n y , cn se-
sión <je le l ' rnr ia el pa^aoo diu 2 de febrero. npi-obó el provecto
('c. A l c a n l a r i l l a d o , q u e < J n expues to e i> In secretaría de este A y u n -
t a m i e n t o for el pla/o de 15 díns , a electos de reclamaciones.

Fr. ' i l^franc;* de I ! o n a n y , n D <le febrero de 1 9 8 8 . - Hl Alca]
de .

• B . O . C . A . I . B . 01.0V88

Canvi de nom dels Carrers
Mom Anterior Nom Actual

Calle des Cremat Carrer de 1 ' Ermità Agustí
Calle Rocaberti Carrer dels Rocaberti
Calle Santa Bàrbara Carrer de
Calle Iglésia-San Martín Carrer de

Santa Bàrbara
Sant Martí
Fra LLuís
Ses Parres

Calle Fray Luis Carrer de
Calle Jaime I Carrer de
Calle Viuda Carrer de s ' Aigo
Calle Sol-Calle nueva Carrer d ' es SoI
Calle llobera Carrer de na LLobera
Calle Lope de Vega Carrer de Lope de Vega
Calle Mn. Damián Nicolau Carrer del Mn. Damià Nicolau
Calle Rafael Jaume Carrer de Rafel Jaume
Calle Goya Carrer de Goya
Ca] Ie Gómez UlIa Carrer d ' es Torrent
Calle Matadero Carrer de s ' Escorxador
Calle Almirante Carrero Blanco Carrer de Jaume I
Calle Amargura-Calle Ramón LLuIl Carrer de 1'Amargura
Calle Unión Carrer de Ia Unió
Calle San Sebastián Carrer de Sant Sebastià
Calle Miguel Barceló « , . . . . . Carrer d ' en Miquel Barceló
Calle Santiago Ramón y Cajal Carrer de Ponent
Calle Marqués de Vivot Carrer del Marquès de Vivot
Calle Mayor Carrer de 1 ' Església
Calle Principal Carrer Principal
Calle PaT_ma Carrer de Pajjna
Calle Lepanto Carrer d ' en Costa i LLobera
Avenida de las Escuelas Avinguda de ses Escoles
Calle San José Carrer de Sant Josep
Calle Bonany Carrer de Bonany
Calle Padre Jaime Roselló Carrer del Pare Jaume Rosselló
Calle Santa Catalina Tomás Carrer de Santa Catalina Tomàs
Calle Norte . . a . . . . Carrer del Nord
Calle Son Pons Carrer de Son Pons
Calle Médico José Sansó Carrer del Metge Josep Sansó
Calle Miguel de Cervantes Carrer de Miquel de Cervantes
Calle Cruz Carrer de sa Creu
Calle Benjumea del Rey Carrer dels Reis de Mallorca
Calle Juan Barceló , . . . . Carrer de Joan Barceló
Calle Viento Carrer d ' es Vent
Calle Escuela Carrer d ' en Joan Miró
Calle Maestro Bauza Carrer d ' es Mestre Bauçè
Calle Rincón Carrer d ' es Racó
Plaza General Franco Plaça de Ia Constitució
Plaza José Antonio Plaça Major
Plaza Marqués de Vivot Plaça de Sant Joan

Carrers Nous'
Carrer d'es Sequer
Carrer de Migjorn
Carrer de Ramon LLuIl
Carrer d'es Molí Nou
Carrer del Pare Serra
Carrer de Mestral
Carrer d'es Pou

Atenció !
Es comunica que totes les cases

dels carrers que donen a Ia carretera,
pròximament sofriran canvi de número.
També es demana que, per evitar embulls
al servei de correus, envieu les noves
adreces a aquelles persones amb les
qui normalment manteniu correspondència.
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L'Agència Internacional de Turisme i Intercanvis

per a Joves i Estudiants a les Illes Balears ofereix
als seus usuaris tota una sèrie de credencials, les
quals els permeten beneficiar-se de diversos
avantatges amb l'utilització de certs serveis.

Aquestes credencials són:

Aquest carnet el creà Ia Conferència lnternacio-
'.nal de Viatges per a Estudiants (ISTC) ¡ és lliurat i

acceptat a qualsevol de les Oficines Nacionals de
Viatges per a Estudiants, membres de l'esmenta-
da Associació. El termini de validesa del carnet és
d'un any (degener a desembre).

El camet Internacional d'estudiants i escolars
és necessari per poder' utilitzar el. programa de
vols especials per a estudiants i possibilita que
els estudiants gaudeixin d'una documentació úni-
ca ¡ uniforme a efectes internacionals.

Poden obtenir-lo tots els joves estudiants en
edats compreses entre els 13 i els 30 anys; a'mb
Ia presentació d'un document que acrediti estar
matriculat a un curs complet, una fotografia i 250
pessetes.

Es lliurat ¡ acceptat a totes les Oficines Nacio-
nals de Viatges per a Estudiants, membres de Ia
Conferència Internacional de Viatges per a Estu-
diants (ISTC), per Ia qual fou creat. Es vàlid duran>
el període d'un any (de gener a desembre) i es
lliura als professors dels nivells primari, secundari
i universitari. Per obtenir-to és necessària Ia pre-
sentació d'un document que acrediti el servei ac-
tiu durant el curs acadèmic de l'any en qüestió,
una fotografia i 1.000 ptes.
fcS^Camet Internacional de Joves (tàrjàYIEE).

L'objectiu de Ia tarja YIEE és afavorir els des-
plaçaments i les trobades de joves en viatges in-
ternacionals, mitjançant els beneficis que ofereix
Ia Federació Internacional d'Oraganitzacions de
Viatges per a Joves (FIYTO) a tots els països.

Poden obtenir aquest carnet els joves menors
de 2ß anys, amb Ia presentació del D.N.I., una fo-
tografia i 250 pessetes.

Avantatges d'aquestes tres credencia*.
- Allotjaments i circuits a l'estranger.
- Allotjaments i circuits a Espanya.
- Preus especials a Ia neu.
- Transports en autocar.
- Bitllets de ferrocarril BIJ i d'altres.
- Inter-Rail.
- Britail Pass.
- New Gatwick Express.
- London Travelcard.
- Ameripass.
- 30 % de descompte a vols internacionals de les
companyies següents:

IBERIA y KLM
- Assegurança ISIS de malaltia i accident.

Aixi mateix, TIVE lliura el $amei Internacional
$'albergs*3uyenils^ae Ia Federació Internacional
d'AlbergsJuvenils (I.Y.H.F.), el qual possibilita un
allotjament a preus econòmics a més de 5.300 al-'
bergs de tot el món.

Les modalitats ¡ els preus d'aquest carnet són
els següents:
-Júnior (menys de 26 anys) 500 p'es.
- Sènior (més de 26 anys) 1.000 ptes.

£r Grup 2.000 ptes.
-Convidat estranger -. 1.800 ptes.



LA PLOMA DEL MES

EL PAIS SENSE NOM

En Roger Filcua era un
viatger infatigable, li
agradava conèixer experiències
noves.

Un dia de fred hivern,
quan eJs arbres rebien Ia
frescor salvatge de Ia neu,
va arribar a un país el
qual desconeixia. Tot just
l'havia penetrat, va decidir
aturar-se davant un vell
amb ulleres, barbut, que
llegia un diari, capficat:

-Em pot dir a quin país
estic?- va demanar, intentant
cridar l'atenció del vell.
Va alçar Ia vista, i llevant-se
les ulleres, va dir:

-Estrangers, estrangers,...
bona falta fan en aquest
país!. Li agradaria que
Ii digués que no té nom?,
que ha arribat a un país
sense nom?-.

En Roger va mirar el
cel, es va tocar Ia barbeta,
va murmurar: "ho diu de
veritat"?". El vell, amb
tranquil.litat i amb un
toc d'ironia, va dir:"Ja
cercarà per tot el país
el seu nom. En veùrà mils!.
Es va separar d'aquell vell
amb lentitud, s'havia quedat
estupefacte, però les sorpreses
mai Ii havien faltat en
Ia curta etapa de Ia seva
vida.

Mentre caminava per aquell

país, observava Ia inmensitat
d'uns grans cartells, que
sotjaven Ia seva vista per
totes parts: "País del tè",
"País dels bassiots", "País
del no-res"... Ja començava
a comprendre Ia veracitat
He les paraules d'aquell
vell. Un país sense nom
no Ii semblava un país de
debò.

Quan el sol arribava
al seu punt més alt, va
pensar que era ben hora
de dinar, Ia seva panxa
restava buida. Suposava
que amb un parell de calés
oodria pegar un petit mos.

El local vessava de gent,
que grunyia i cridava, entre
els àpats. Entre mossegada
i mossegada, en Roger observava
atent l'evolució de les
paraules que sortien solitàries
de les taules veïnes, era
difícil fer-les concordar.
Va afinar l'orella, entre
aquella cridatòria va poder
distingir un parell de mots:
"País amb paraigua sona
bé", "Que no!, ct dic".
Pareixia que tots discutien
Ia mateixa cosa. Era una
cosa monòtona i avorrida.
Va aixecar-se, seriós. Va
pagar. Va sortir de l'establi-
ment. Va seguir trepollant
Ia voravia, observant atent
una nova desfilada de cartells.

PERE JOSEP LLADONET
(14 anys)

Menció Especial en el "PREMI

NARRATIVA INFANTIL I JUVENIL

GUILLEM CIFRE COLONYA 1987".

tots tractant d'una mateixa
cosa.

De sobte, va veure's
sorprès per un camp de futbol,
Ia gent formava un remolí
davant les taquilles. "Podria
ser interessant veure què
fan!", va pensar en Roger.
Abans de començar el partit
els locutors de Ia megafonia
es barallaven per xerrar,
eren els que presentarien
ambdós equips, al final
el nom dels equips va quedar
a l'aire. Al llarg del partit
tothom s'escridassava, tothom
animava el seu equip amb
un nom diferent. En Roger
no va saber mai quin era
l'equip local, estava enmig
d'una olla bollint. Al final
del partit els nervis varen
augmentar, Ia violència
va aperèixer. En Roger va
fugir d'aquell espant a
corre-cuita.

Llavors va abandonar
el país sense nom, pensava
que en Ia foscor del temps
en devia haver tengut algun
de nom, i que aquest, un
dia, arribaria a restituir-se.

Conferències

"XERRADA SOESSE EL VELL MARI"

Dia 15: hora a confirmar.
Lloc: Local de "Sa Nostra".
Oarferenciant: Francesc Avellà.

(President FFM)
Organitza: GOB Vilafranca.

"CXM EDUCAR ELS NOSTRES FLLLS'

les 20'30 hores.Dia 16 a
Ltoc: L'Escola.
Conferenciant: Joan Lladonet

( TJjcenciat en Pedagogia)
Organitza: O.C.B. Vilafranca.

IO



UNA RONDALLA DEPRAVADA
Aquesta me Ia contà Ia

"Caixa Boba", més coneguda
per "T.V. made in Spain".

Això era i no era un
"fantasma" molt ben posat
i plantós. Era conegut pel
"Sen Galí de canyí" (a partir
d'ara l'anomenarem en Galí,
ja que aquest nom tan llarg
ens faria pesada Ia lectura).
Idò en Galí passejava amb
un gran cabriolé de quatie
cavalls negres, més nets
que una patena d'argent.
EIl, amb un cop de veu
els feia girar, partir o
aturar-se com si fossin
rellotges, mai calia donar-los
un cop de llendera. Les
seves possessions arribaven
tan lluny que per poder
veurer-les el "sen Galí"
pujava a un Puig que hi
havia al centre. Un dia
arribaren gents de per totes
parts del món i el "sen
Galí" estava preocupat,
ja que aquells pocs habitants
que ocupaven les seves terres
es veien envaïts per aquells
elements estranys amb llengües
indescifrables. Aquesta
situació començava a ser
insuportable; uns reclama>/pn
unes terres que mai havien
estat seves, altres no deixaven
xerrar Ia llengua que havia
estat sempre Ia parlada
per tots els habitants d'aque-
lla terra bella i compacta.
El "sen Galí" va sentir
una forta impotència; Ia
seva frus^ació es convertí
en depressió i Ia depressió
en malaltia. Aquell "fantasma"
plantós i ben posat no aixecava
cama i no es podia nassar
per Ia cervellera que ].p.s
seves possessions quedassin
fetes una soll cada hora
que passava. Molts de llocs
es tranformaven d'un dia
per altre fins el punt que
es feien impossibles dp
reconèixer. Passaren vint

anys i Ia situació s'havia
aqreujat vint veo=sdes més.
Un dia d'hivern Ii arribà
una citació molt important;
hi havia una reunió de tots
el "fantasmes" i bruixots
de Ia nació.

EIl no es téu esperar
i partí amb Ia millor camisa
i calçons. Agafà el cabriolé
hi enganxà els cavalls i,
per amunt. Eou dels n-^orc,
en arribar a aquell lloc
de trobada. Poques hores
després aquella sala era
una de les més tenehroses
i poc més que infernals
del món. La sarcàstica trobada
era per Ia gran desintegració
del Bruixot-Fantasma Cap.
Tots els bruixots i fantasmes
d'aquell conjunt de regions,
comarques, possessions i
llogarets, tots esclafiren
en grans olors. Fins i tot
un pobre homenet que guardava
un ramat féu goix quan va
veure aqueiies llagrimotes
que sortien d'enlloc.

Fou allà on el "sen Galí"
sabé que totes aquelles
persones estranyes que arriba-
ven a les seves terres eren
enviades pels seus col.legues
i que Ia manera més còmoda
de dur Ia depressió era
Ia de posseir qualsevol
ànima dèbil de qualsevol
home ric; això era molt
important, com més ric i
poderós millor. La idea
no Ii semblà dolenta del
tot i a Ia seva tornada
així ho fe'u. Va conquerir
l'ànima dèbil que ell cercava,
Ia ri'un horne que havia,
en poc temps, aconseguit
un dels llocs de més rellevàn-
cia de Ia comarca. Amb poc
temps aquell home s'havia
convertit amb un dels més
ambiciosos i destrossador
dels potentats. LIn dia,
el "sen Galí" no es sentí
gaire bé i decidí deixar

per un temps aquell cos.
Quan arribà a Ia seva possessió
trobà tnts els cavalls morts,
només quedaven els ossos.

EJ pobre "sen Galí de
Canyí" tornà a provar-ho,
provar de tornar al cos
d'aquell home potentat,
però ja era massa tard:
sabia destrossar-ho sol
i impedí que el fantasma
tornàs entrar dins el seu
cos. El "sen Galí de Canyí"
decidí passar Ia resta de
Ia seva vida esperant l'oportu-
nitat de posseir altra vegada
tot el que un dia fou seu.

I encara deu ser viu
si no és mort, i al cel
ens vegcm tots. Amèn.

(Després de picar-me
amb un "bic" em sent molt
millor.

JAMME SANSO.

Notícies
Ens han arribat noves de
que el rector no ha deixat
Ia "rectoria vella" al Patronat
Cultural com a seu de Ia
nova agrupació cultural.
També hem sentit a dir que
no deixa que Ia nova coral
canti el dia 4 d' abril al
Saló Parroquial.

L' OCB de Ia vila juntament
amb el col.legi i amb Ia
col·laboració de 1' APA i
de 1' Ajuntament pensen orga-
nitzar un conrurs de redacció
en català per a Ia propera
"FESTA OEL LLlBRE". Esperam
que pròximament es faci
públira ia convocatòria.

Aquests dies passats
diversos robatoris tingueren
lloc a Ia nostra vila.
Alguns cotxes es troben
entre els objectes robats
a vàries cases del poble.

11



NOTES I )RL CAMP

LA LLUNA I LA SEVA INFLUENCIA
Les llunes influenciaven

pel que estava fet i no
pel que s'havia de fer.
Si plovia dins el creixent
es notava en els sembrats
perquè feien més via. Dins

el minvant enredava molt.
L'aigua de lluna nova fa
molta d'herba. Si es sembra
juevert de lluna nova- no
espiga.

EL MARC

Durant aquest mes a Ia
pagesia es menjava molt
de frit de pestenaga i faves
tendre?. S'emprava el saïm
de Ia caldera -el vermell-.
Era el temps que Ia feina
en el camp no apurava. Per
les possessions de bons
pasturatges començaven a
treure qualque anyell i
els mercaders i carnicers
compareixien per Jes posses-
sions. Temps de llaurar
el favar. La festa de Sant
Josep fou ben respectada;
com a bons complidors aquest
dia anaven a combregar.

Bar-Restaurante

L

MERIENDAS
BODAS
COMUNIONES

Especialidad en:
Arròs brut, Frito

Mallorquín, Lenguã,
Sopes, Porcella,

Callos. SABADOS Y DOMINGOS
ABIERTO TODO EL DIA

Ctra. Palma-Artá, km 41
TeI. 560073 Vilafranca
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Comentaris sobre el llibre;

"ELS PRINCIPIS DE LA LLEI DE NORMALITZACIÓ

LINGUISTICA A LES ILLES BALEARS".

El llibre de Bartomeu Colom,
"EIs principis de Ia Llei de Norma-
lització lingüística a les Illes
Balears", editat per l'Obra Cultural
Balear, és el primer intent -força
reeixit- d'analitzar el contingut
de l'esmentada llei, aprovada solemne-
ment -i gairebé entusiàsticament-
per totes les forces polítiques
de les Illes fa devers un any i
mig.

Avui en dia, quan el sector
públic ha adquirit tanta importància,
Ia supervivència de les llengües
depèn més que mai de les decisions
polítiques. Al nostre cas, Ia Llei
de Normalització lingüística és
1 ' expressió concreta d'aquesta
decisió. Com diu l'autor, estam
davant una llei d'objectius "que
fixa fil per randa Ia política
a seguir en matèria lingüística".

Aquesta voluntat política,
però, no es pot concretar només
fent una llei. CaI executar-la.
I és en aquest moment que el llibre
de Bartomeu Colom esdevé molt útil
i clarificador, per Ia minuciositat
amb què analitza les conclusions
que es deriven dels principis de
Ia llei. La igualtat plena entre
les dues llengües oficials, el
fet que el català es consideri
Ia llengua pròpia de Ia nostra
comunitat, Ia responsabilitat que
s'encomana als nostres governants,
el dret dels ciutadans a triar
Ia llengua oficial que volen emprar
en les seves relacions amb l'Adminis-
tració, Ia promoció de Ia nostra
llengua a l'ensenyament, als mitjans
de comunicació,...; són principis
que suposen unes accions concretes

dels poders públics. EIs hem d'exigir,
si volem salvar Ia llengua, que
les duguin a terme fins a les darreres
conseqüències. El llibre de Bartomeu
Colom ens dóna pautes de què podem
exigir als nostres representants
i suggereix quines decisions políti-
ques s'haurien de produir per a
un correcte desplegament de Ia
llei.

Es tracta, en definitiva,
que Ia llei toqui de peus a terra.
A més de 1'aplicació correcta -i
generosa- dels seus principis,
fa falta estendre Ia seva influència
a tots els àmbits. Es imprescindible
que els Ajuntaments aprovin els
seus respectius Reglaments de Norma-
lització Lingüística per regular
el seu paper en Ia tasca de recupera-
ció lingüística, que les escoles
explotin al màxim les possibilitats
que es plantegen a Ia llei, que
el nostre govern assumeixi d'una
vegada "Ia planificació, organització,
coordinació i supervisió del procés
de normalització de Ia llengua
catalana", tal com mana Ia llei.

EIs ciutadans, però, en tenim
Ia darrera paraula. La lliure elecció
lingüística -com diu Colom- "és
un dels principis sobre el qual
pivota Ia llei". No serviran de
res totes les disquisicions si
no exercim el nostre dret a viure
totaLnent en Ia nostra llengua:
a adreçar-nos a un desconegut sense
canviar d'idioma, a tirar instàncies
en català i que l'Administració
ens hi respongui... Així omplirem
de sentit els articles de Ia llei.
Si no, es quedarà en una elucubració
estèril.

Miquel Vives.
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Esports

L'equip que de moment
no aixeca el. cap és el
de Benjamins del C.S. Molí
Nou, que ara endemés de
perdre ho fa amb molta
contundència. CaI destacar
Ia poca assistència de
públic al camp, però esper
que aquests darrers partits
que Ii queden puguin aconse-
guir qualque victòria i
que Ia gent hi vagi a animar-
los.

Resultats

BARRACAR^S MOLI NOU

ES MOLI NOU^AMPOS
MONTUIRI^S MOLI NOU

10̂ ]

0-14
12^D

MATEU CATALA GREIG
Edat: 10 anys.
Data naixement: 04-11-77
Demarcació: extrem esquerre.
Estudia: 4t. d'E.G.B.
Esport favorit: el bàsket.

|||f|pB

L'equip escolar de bàsquet, no té rival.

Després de veure els
resultats dels dos equips
que estan competint tant
a futbol com a bàsket,
es pot veure l'efectivitat
de l'equip de bàsquet que,
fins hores d'ara, ha guanyat
tots el.s partits i tots
ells per una gran diferència
de punts. CaI destacar
sobretot dos jugadors nue
són els qui fan més canastres.

Aquests són en Jordi Sansó
que té una mitja de 15
punts per partit i, sobretot,
de Pere Oliver que a més
de fer molts de punts els
fa molts bonics. En Pere
té una mitjana de punts
per partit de 35-45. CaI
destacar Ia canastra que
va aconseguir al darrer
partit jugat al Poliesportiu
de l'escola quan només
restava un segon. De dins
Ia seva pròpia zona va
encistellar a l'altre camp.

BIEL GELABERT

Resultats

VILAFRANCA
LA SALLE

PETRA
VILAFRANCA

ES CANYAR
VILAFRANCA

LA SALLE
VIL A F R A N C A

VILAFRANCA
PETRA

65
26

(Suspès)

15
40

34
52

49
17
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'Per sortir de Ia droga1
N O T I C I A R I DE LA VILA

EL PROGRAMA

JLa Cotnunitat Terapeutica

La "Comunitat Terapèutica"
continua el procés començat
en el "Centre d' Acollida".
La convivència i Ia col·labora-
ció dels operadors i dels
residents crea una atmosfera
de fortes tensions emotives
que ajuda a madurar l'individu
i a prendre consciència del
mateix i dels seus problemes.

La vida a Ia "Comunitat
Terapèutica" està, en general,
prou estructurada en sentit
autoritari, malgrat, conforme
a 1' evolució dels residents,
arriba a ser democràtica
i horitzontal.

Al cbmençament, 1 ' estructura
és severa; el toxicodependent
té que sctmetre-se durant
un temps a una forta disciplina.
En aquest ambient s'analitzen
els conflictes dels residents
en relació a models de conducta
específics, en funció d' un
coneixament responsable de
1 ' home que cerca una inserció
en equilibri dins el grup
social més ample, en un procés
de reestructuració de les
seves relacions personals
i en el respecte a una jerarquia
de valors i continguts.

Es tracta, doncs, d' un
procés educatiu en el que
Ia persona é's estimulada
a conèixer en profunditat
i a descobrir les causes

de Ia seva conducta negativa,
per poder afrontar-les responsa-
blement sense recórrer a
substàncies químiques.

La participació activa

a Ia gestió de Ia comunitat
Ii permet al jove, lograr
les seves aspiracions i fa
possible que desenvolupi
llurs capacitats, al mateix
temps que desperta Ia confiança
en => ell mateix.

Un mitjà al que se Ii
concedeix gran importància
ho constitueix el treball,
identificant aquest amb el
sentit de responsabilitat
i avanç a Ia teràpia dels
residents.

La distribució del treball
és coordinada per un responsa-

ble, segons Ia jerarquia
de papers que respon a Ia
major o menor antiguetat
dins Ia Comunitat Terapèutica
dels seus components.

A Ia comunitat es donen
més de vint hores setmanals
de teràpia, distribuïdes
en diferents grups. Fonamental-
ment aquests grups són de
dues classes; Grup Estàtic
de composició fixa durant
un període de temps, en el
que el jove parla de Ia seva
història i de Ia seva vida
anterior amb un criteri nou,
i Grup Dinàmic, caracteritzat
per Ia confrontació verbal
i en el que s'intenta arribar
a 1' arrel de certes actituts
en base als sentiments que
susciten.

La duració aproximada
del període de "Comunitat
Terapèutica és de 9 a 12
mesos.

"PROJECTE HOME".

NOTICIES DE CORREUS
El servei local de "Correus"
informa que ja té les "Pàgi-
nes Grogues" de Telefònica.
Qui estigui interessat
en tenir-les, passin per
Ca's Carter.
També es posa en coneixament
dels socis de "ES MOLI
NOU", que des d' ara el
carter repartirà les nostres
revistes.

OBRA DE TEATRE
DE JAUME "RABASSA"

Gairebé amb tota probabilitat
1' Obra Cultural Balear
de Vilafranca editarà propera-
ment l'obra de teatre escrita
per JAUME "RABASSA" titulada
"EL PARC DEL MINISTRE".

"ADOPTA UN VELLMARI"

L'operació ecologista "ADOPTA
UN VELLMARI", sobre Ia
que n' us donavem compte
el passat número, és un
èxit a Vilafranca. Segons
el FFM, associació que
du a terme Ia campanya
per a Ia protecció d'aquesta
espècie de foca del nostre
mar, Ia vila és el poble
on en percentatges s' han
venut més quadres del
"vellmarí".

IV TROBADA D'ESCOLES
MALLORQUINES A SOLLER

Dia 7 de maig es celebrarà
a Sóller la IV TROBADA
D ' ESCOLES MALLORQUINES.
Més de 60 escoles de Mallorca,
en les que hi està inclòs
el nostre Col.legi Públic,
protagonitzaran una jornada
de treball i germanor entorn
d' una lluita i un ideal:
que el CATALA i Ia NOSTRA
CULTURA estiguin present
a les escoles en totes
les activitats instructives,
comuniratives i educatives.
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N O T I C I A R I D E L A V I L A

*fr* DE>rUH6IQN& ( La foto del mes )

Han passat a millor vida

JOAN BARCELOSANSd

Ens deixava el 30 de gener
als 72 anys. EL VEGEM
EN EL CEL.

MARGALIDA SUREDA BESTARD
Ens deixava el 27 de febrer
als 80 anys. DESCANSJ
EN PAU.

SEBASTLA SANSO ROSSELLO
Passava a miilor vida
el 29 de febrer als 70
anys. DESCANSI EN PAU.

BARTOMEU ESTARELLES MORRO
AIs 71 anys passava a
millor vida el 2 de març.

DESCANSI EN PAU.

MARGALIDA BARCELÓ SEGRERES

El 6 de març partia ~ap
a l'altre món havent complit
els 90 anys. DESLuNSI
EN PAU.

J^ AINA VANRELL BALLESTER
AIs 90 anys ens deixava
dia 7 de març. LA VEGEM
EN EL CEL.

BARTWEU PASTOR SASTRE
Dià 11 de març a 1' edat
de 81 anys, ens deixava
per passar a millor vida.

DESCANST EN PAU.

LA NEU
La neu fou Ia protagonista
el passat 26 de febrer
quan a Ia matinada Ia nostra
comarca i el nostre poble
despertaren amb dos dits
de neu. L' excel.lent fotogra-
fia realitzada pel nostre
col.laborador Bartomeu
Català baix el Puig de
Bonany n' és una bona prova.

l?%i^uxkiïLnrs

JAUME FEMENIES SASTRE
EiIl de Pere i Joana Maria,
arribava a aquest món
dia 9 dP febrer. ENHORABONA.

ANTONIA ESTRANY MAYOL

Fi--a de Jaume i Bàrbara,
arribava a aquest món
dia 16 de febrer. ENHORABONA.

"ELS BRULLS"
Aquest és el nom que ha
pres Ia nova coral vilafran-
quera que el proper 4
d' abril a les cinc i mitja
de 1 ' horabaixa farà Ia
seva • presentació en el
Sa1'' Parroquial. Acte al
qual hi estau tots convidats.

METGES D'URGÈNCIA
El metge de VilafrancE
i Ia metgesa de Sant Joar
ens informen que quan estiguir
de "servici d' urgència'
Ia forma més ràpida de
localitzar-los és cridant
a ANGEL 24 Telèfon 281313.
A aquest número de telèfor
s' ha de demanar que cridir
urgentment el SBU5CA N£
1179 i 1' informin de If
vostra cridada. Per aixc
no oblideu DONAR LA VOSTRÍ
ADREÇA CCM3LETA.
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