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BALL DE BOT A CA SES MONGES

Amb una sala plena de
gom a gom, el passat 22
de maig el grup "Vilafranca
Balla 1 Bota" organitzava
un horabaixa de festa a
Ca Ses Monges. Una plantosa
actuació dels parvulets
fou punt de continuació
a una bona mostra de ball
mallorquí. La musica, els
cops de fusta de damunt
1' escenari, Ia pluja de
caramel.los i els esclafits
riallers del majors foren
fidels acords d' un lluït
"concert cultural".

Anima el veure com nins
i ninetes gue fa pocs mesos
anaven de meu moix, viuen
i aprenen de debo el ball
de bot mallorquí... i que
segueixi el bon quefer dels
majors que organitzen aquestes
bulloses festes.
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Editorial

Tots junts sí9 pero Ms.
1 passat 6 de juny, Ia gran majoria de
grups culturals i esportius de Ia vila
foren convidats des de Ia batlia, a una

reunió a l'Ajuntament. Tema de Ia convocatòria,
"Organització de les properes Festes de Ia
Beata". Ens sembla que de tots els grups convo-
cats, excepte "FuIl Parroquial Sta. Bàrbara"
i "Grup de Cavallistes", els demés varen corres-
pondre a ia invitació teta des de l'Ajuntament.
La iniciativa de comptar amb els grups culturals
i esportius del poble, a l'hora d'organitzar
les festes, hagués resultat del tot excel.lent
si, emperò, un col.lectiu com és el Club de
Futbol Vilafranca hagués estat convidat també,
com a grup esportiu, a Ia reunió.

'oblid, creim que involuntari, del Delegat
de Festes, Esteve Català, de convidar
IaI C.F. Vilafranca, no pot exculpar al

grup de govern d'AP, que compta amb el Delegat
d' Esports i el Delegat de Cultura, ambdues
delegacions prou relacionades amb 1' esport,
una com a tal i 1 ' altra perquè 1 ' esport és
part de Ia mateixa Cultura. Tampoc sabem si
pensar, el que un tal Tomeu Oliver regidor
del PSM encapçali el club de futbol, hagi
ajudat a que AP s' oblidi que a Ia vila hi
ha gent, sobretot molt joveneta, que practica
aquest esport.

D|enim entès, que dins l'oblid dels convo-
qnts entra en escena també l'Associació
de Ia Tercera Edat. Siguin els motius que

siguin, som de 1' opinió de que en properes
ocasions Ia relació dels grups culturals i
esportius estigui completa per a que ningú
es pugui sentir discriminat. Altra cosa serà,
si un o altre grup decideix no participar-hi.
Encara hi ha temps de , rectificar, i seria
molt positiu el que, vistes les bones predis-
posicions de tots els grups culturals a orga-
nitzar actes per a les festes de Ia Beata,
el Club de Futbol 1 l'Associació de Ia Tercera
Edat també puguin posar Ia mà damunt Ia pinya.

ELS ARTICLES SIGNATS EXPRESSEN ÚNICA-
MENT L' OPINIO DELS SEUS AUTORS.
L' OPINIO DE LA REVISTA S' EXPRESSA
A TRAVES DE L' ESPAI "EDITORIAL".
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FlANPOTAX
6 SOBRES
GALLfTAS RELLENAS DE CHOCOLATE VEGE
GRANDE

CREMA DE CACAO CON AVELLANAS VEGE
VASO 1 o 2 GUSTOS
CHOCOLATE EXTRAFINO NESTLE CON LECHE
150 GRS.
FCHEGRAS VEGE
'/i

SARDINAS VEGE
V< OVAL IACEiTE. TOUTE Y ESCABECHE)
TOMATE FRITO VECE
V4
TOMATE TRITURADO TAMIZADO SOUS
400 GRS.
PIMIENTOS MONTE EVEREST
1/8
QUESO RALLADO EL CASERÍO
SOBRES

ATÚN CLARO VEGE
100 GRS.
VINO BRICK VEGE
1 L. (TWTO. ROSADO ¥ BLAWCOi
INSECTICIDA PFKXJSS 2
720 ML

BERBERECHOS CANAPÉ
70 GHS.
ACEITE OUVA VEGE
0.4.' 1 L

COMPRESAS VEGE
20 UNOS.

LOTE LACA VEGE 600 t JABÓN LIO. DERMO GIORG
500 GRS.

CAFE SOLUBLE VEGE NORMAL 0 DESCAFEINADO
200 GRS.
DETERGENTE VEGE
5KGS
I1IIAC,.W'*NAL ELÁSTICO Vl C,r
i . Ml .-• < ',i IANDE 30 UNDS

SUCED. DE CHOCOLATE CLECHE MONJEEVEREST
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LECHE ENTERA RAM
1, 5 LTS.
ATÚN USTADO CANAPÉ
1/8
CAFE MOUDO SUPtHlOH 154
250 GRS.
\C£rTE GIRASOL VEGE
1 L
COLAÇÃO
500 GRS
ARROZ MONTSIÀ
I KG.
FABADA VEGE
1 KG.
ALMEJAS AIMEJAS ROSADAS NAVAJUELAS VEGE
'85 GHS
UIfT' l·l •'. :H".'' Y "UF. EVEREST

MAHONESA HELLMAN'S
225 GRS.
NECTAR VEGE
1 L !MELOCOTÓN ALBAR]COOUE. NARAfUA. PfRA PtNA i UVA

CHAMPÚ FAMILIAR MONTE EVEREST
1. 000 CC
GEL DE BANO FAMILIAR MONTE EVEREST
1. 000 CC.
ROLLO BOLSAS OE BASURA MONTE EVEREST
20 UNDS.
VAJILLAS VEGE
I1SKGS.

PAPEL HIGIÉNICO MONTE EVEREST

PAPEL HIGIÉNICO VEGE DOBLE HOJA
SERVILLETAS VEGE
100 UNDS. '
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NOTES DEL CAMP

LES CIGALES COMENCEN A CANTAR

Quan hi havia bon sol
batien els llegums, entraven
el pallús o, feien pallers
si en sobrava. A mitjant
mes començaven a segar el
gra rnenut, sobretot els primers
com són ordi i civada. El
gra darrer que es solia batre
era el blat.

Per 5ant Joan (riia 24),
es sembraven les figueres
de branca o esqueix. Es temps
també d' albercocs. En aquest
mes els pagesos anaven apurats
de feina per mor de que eren
messes de segar i batre.
Per a Ia pagesia Sant Joan
marcava l'entrada de Ia tempora-
da de més feina i per això
també es menjava millor.

Casi no es menjaven sor

al no haver-hi verdurei
PeI "Corpus" (en dijous)
les fadrines solien estrenar
un vestit. Per Sant Pere
(dia 29), es comença a collir
qualque figa flor, si abans
no havien passat les mètleres.

En el mes de juny es també
temps de treure els cabrits
de muntanya. EIs casolans
així ho feien i si tenien
al.lots petits, els vespres
posaven una taleca en el
braguer de Ia cabra per a
que els cabrits no mamassin.
Per Sant Joan solen començar
les festes patronals als
pobles de 1' illa. Es mes
en el que es penja 1' oliva.

Si fa una soleiada for:
1' escalda i cau. Les cigale
comenren a cantar.

PeI que fa a Ia llun;
dins Ia vella es hora c
començar a arrabassar aY.
i patates. El antics pagesc
ho feien per a que no t
corcassin.

(R.R. en el diari "Baleares")

Bar-Restaurant

L

PRIMERES COMUNIONS ,

ANIVERSARIS, BA TEIGS

Especialvtat en: Arròs brut, Frit Mallorquí) LLengua,

Sopes, Porcella, Callos.

DISSABTES I DIUMENGES OBERT Ctra. Palma-Arta, km 41
TeI. 560073 Vilafranca



LA POLITICA CULTURAL AL NOSTRE POBLE(D

El passat diumenge 22
de maig vaig tenir 1' ocasió
d'assistir a un acte cultural
al saló de "Ca Ses Monges".
Això em feu reflexionar
seriosament damunt el fet
de Ia necessitat que té
el nostre poble d' una Casa
de Cultura.

La imaginació i les ganes
de dur a bon fí un determinat
acte cultural, fa que els
organitzadors i participants
facin tot allò possible
per a què 1' acte, per ell
mateix pugui esser un èxit.
Vagin des d'aquestes pàgines,
una sèrie de suggerències,
que no de crítiques, dirigides
als capdavanters de Ia política
municipal.

* La compra d'un local.
El fet real, és que el o
els responsables de Ia política
cultural hagin fet passes
per comprar un local -em
consta que és així- 1 hagin
resultat del tot infructuoses,
fa suposar que el futur
projecte de Ia creació
d' una Casa de Cultura quedi
aturat. Pens que Ia solució
és ben fàcil. Si el pressupost
de 1' Ajuntament no arriba
a cobrir aquesta necessitat,
crec que no és tan difícil
el llogar-ne un.

* La Biblioteca Municipal
Si qualcú ha tingut ocasió

de anar-hi qualque vegada ,
se n' haurà adonat que hi
ha moltes d' estanterles
buides. La solució és en
aquest cas escriure una
carta a les diferents institu-
cions, sigui Consell Insular,
Comunitat Autònoma, Universitat
de les Illes Balears, etc.,
demanant que quan publiquin
un llibre els ho facin arri-
bar. Manera d' aconseguir-ne
és també, escrivint a 1' Asso-
ciació d'Escriptors en Llengua
Catalana amb els mateixos
termes que abans esmentava.

* EIs artistes de Ia vila
Amb una Casa de Cultura,

1' Ajuntament podria destinar
una sala acondicionada a
1' exposició de pintures,
escultures, ceràmiques, etc., -
dels artistes en especial
els locals, sense oblidar
els forans.

Seria aquesta una
bona manera d' enriquir el
patrimoni cultural del poble.

Les diferents entitats
culturals d' àmbit local,
se'ns permet a Ia gent escollir
lliurement 1' entorn cultural
que més Ii agradi. Ara bé,
també pens -i podria equivo-
car-me -, que el fet de
que els grups tenguin un
local diferent, fa possible

molt sovint, el desconèixer
sistemàticament els problemes,
projectes, etc., dels altres.
Aquesta circumstància des
del meu punt de vista és
molt negativa per a Ia pròpia
cultura del poble, ja que
cada grup viu en una situació
d' aillament, cosa que sempre
dificulta 1' entrada de gent
nova dins el grup.

Pens, que ja no cal -
més exposició sobre Ia necessi-
tat que té el nostre poble
de comptar amb una Casa
de Cultura. Si volem un
poble amb una ferma cultura,
ja es hora de cultivar-la
seriosament, senyors regidors.
Malgrat sàpiga que no ho
fareu, gràcies per llegir-rne.

FRANCESC AMENGUAL.

" LA RADIO A CA VOSTRA "
Erem una família normal ...

fins que es va espanyar
Ia televisió. EIs tècnics
digueren que no tenia remei
i com que erem pobres no
va haver-hi ¿ossibilitats de
comprar-ne una altra. La
família quedà sotmesa a
Ia confusió. No sabiem que
dir-nos. Ens avorriem. Les
hores es feien molt. males
de passar. Un dia remouent
un caramull de trastos Ia
varem trobar. Era un model
vell però encara funcionava
a Ia perfecció.

Una aire nou començà a
recórrer Ia casa. La teniem
en funcionament dia i nit.
ElIa omplia tots els silencis.
Però, poc a poc sortiren
les preferències. El padrí,
amb els seus informatius,
Ia mare amb les radionoveles,
el pare amb els programes
esportius... EIs horaris
no coincidien i aviat comença-
ren els riigusts. Els al.lots
erem els qui pagàvem les
conseqüències. Fou llavors

quan vaig decidir prendre
mesures per solucionar el
cada vegada més deteriorat
"panorama familiar".
El pare, que sempre se'n sor-

tia amb Ia seva a base d' hòs-
ties, va esser el primer.
El vaig electrocutar i el
vaig fer connectar amb el
"partit de Ia jornada".
La mare, quan podia escapar-se
del padrí, es tancava dins
el bany a disfrutar de les
radionoveles. Al final sofrí
un lamentable accident quan
Ii vaig tirar 1' aparell
dins Ia banyera en el moment
que prenia un bany. Tampoc
fou difícil transformar
Ia cadira de rodes en una
magnífica cadira elèctrica.
Des de llavors i durant
molt de temps a casa només
es varen escoltar programes
infantils. Però així com
anam creixent torna a haver-hi
preferències i crec que
aviat hauré de tornar a
prendre mesures.

BIEL GELABERT
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SSIPER
MANACOR
Cumple 2 años / como un justo agradecimiento a esa confianza /
lealtad, que tantas veces / a Io largo de todo este tiempo, nos han
demostrado nuestros clientes.
Hoy les queremos ofrecer: las más sensacionales OFERTAS y Ia
gran posibilidad de obtener importantes obsequios a través de
nuestro HIPER-BOMBO Il aniversario.
Un sistema divertido con el que HIPER MANACOR repartirá MILES
DE PREMIOS entre nuestros clientes.

ASI FUNCIONA
NUESTRO
HIPER-BOMBO
Cuando Usted pague en
Ia caja, fíjese si su ticket
pone "PREMIO"
Si es así
¡Venga a girar el
BOMBO! que Usted ya
tiene un premio seguro.
Y Recuerde.
Sólo del 3 al 24 de Junio
en su Hipermercado
favorito.

ALIMENTACIÓN

Mejillonesen escabeche 13-16
palacbdeOriente 100
AtúnclaroMassol/4 102
BerberechosMiaul70gr.50-60 146
AceitunasRosselloC/H,yS/H 151
Aceitunas rellenas Rosselló 450 gr 64
Atún claro Pay-Paypack. 3 u 209
Espárragos Baj'amar
T/Cl/2g. l l -14 262
EspárragosBajamarl/2.4-6 230
MaizChistul/2kg 127
Garbanzos, lentejas y alubias
Chistu900gr .' 82
CaldoStarlux24p.carne 210
LecheenpolvoMolico250gr 192
Queso en porciones
EICaseriol6u 194
Quesoen porciones Bonsi 8 u 99
CafeMarcillaSuperiorl/4 139
Mermelada Hero Fresa 1 /2 kg 152
Mermelada HeroAlbaricoque
yMeloc.l/2kg 141
Lechecondensada
LaLechera740gr 205
Nescafedescafeinado200gr 694

SopaLaFamillal/4kg.
AceiteCarbonellO'40

GalletasQuelytas450gr CarreteKodacolorl2exp 364
GalletasMariaQuely450gr \\ CarreteKodacolor24exp 494
Galletas Marie Lu bandej'a 3 u,
Chocolate Mllka leche 150 gr,.
Zumo Hero naranjaymeloc

CREMERIA

Yogour Chamburcy natural
pack.8u
Yogour Chamburcysabores
pack.8u.
PetitChamburcy6u

BEBIDAS Y
LICORES

iMartiniBiancoyRosso
VinoBachRosadoy
ExtrisimoSeco 2;
Vino Luis Mejia, Bco. Rdo. y tinto ¡
MnoPenascal,Bco.Rdo.ytinto 2:
Vino San Asensio, Bco. Rdo.
yttnto 1'
CavaRondelExtra,SemiySeco 2!
Cava Segura Viudas,SemiySeco.J
Cava Codorniu Extra,
SemiySeco 5!
CavaDelapierreGlase,
SemiySeco 31
CoñacFundadorl 1 51
Coñac Soberano 1 1 5t.
WhiskyVat69 -J
CocaColaS/C2l Ii

CarreteKodacolor36exp 618
SecadorKelmer 1.300
DepíladoraKelmer 2.700
BatidoraKelmer 2.300

Revelado fotos: 40% Descuento

PERFUMERÍA Y
0 LIMPIEZA

Arielautomatica5kg 699
Mistolvajillasl 1 75
LejiaConejoNeutrex5l 240
LejiaConejo51 213
lnsecticidaOriondobleusoll 268
PapelAlball6mt 178
BolsasBasuraTiburon25u 64
PapelHigienicoScottex4u 118
RolloscocinaColhogar2u 118
Lechesolarhidratante
AmbreSolaire400gr 638
LechelimpiadoraPlenitude 402
ChanipuTimotei400gr 282
GelFaFrechySof900gr 324
PanalelasticosAusoniaT-G.30u 805
CompresaEvax20u.+
SalvaslipslOu 206

CHARCUTERÍA
Jamóncocidoextra Palma 1 kg 765
Salchichonespecial Palma 1 kg 399
Mortadela Italiana Palma 1 kg 285
Jamón con hueso
OscarMayerikg 799

Jamón sin hueso
OscarMayerikg 1134
PaletalaRemier
Casademontl kg 450
Chopet Porc Casademont 1 kg 321
BaconCentroPurloml kg 535
Queso Manchego extra
LosClaveleslkg 796
Queso Manchego mantecoso
LosClaveleslkg 695
Jamoncocidol50gr.Purlom 172
Sobres Bacon 200 gr. Purlom 167
SalchichasFrankturt7p,Purlom 59

CONGELADOS

MENAGE
Lote3cazosantiadherentes 945
Lote 3 sartenes antiadherentes 1495
VasoCreta agua pack. 6 u 234
VasoCretavinopack.6u 186
VasoCreta Whisky pack. 6 u 300
Vajilla20p.Arcopallrene 3495

TEXTIL

Colchassurtidasl'60x2'50 810
Mantelerias6servicios
V 3 5 x l ' 6 0 549

CALZADOCalamarOliverlkg 220
FiletesMerluzaOliverl kg 364
MeroOliverlkg 182 Zapatillastenissurtida24al33 495
PescadillaOlíverlkg 135 zapalastenissurtida34al43 525
CalamarRomana400gr.Oliver 245 piayerasgomacaballero 180
Croquetas3kg.Oliver 420 piayerasseñoracuña 503
EnsaladillaFindus400gr 69
Nordiscos de Pescado
Findus240gr 169

• CordonBlue360gr.Findus 355

IPER
MAHACOR

T
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AJUNTAMENT

DE VILAFRANCA
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CLAVEGUERAM

Donada Ia confusió que pareix haver-hi respecte

al tema de les CONTRIBUCIONS ESPECIALS de Ia 1^ Fase

del Clavegueram, aquest Ajuntament considera oportú

donar a conèixer com està actualment el Clavegueram

del poble.

El mes de març de 1986 es varen posar al cobra-

ment les contribucions especials referents a 1' obra

"Clavegueram 1§ Fase i annex" per un total de 5.243.382.-

ptes. de les quals, s' han pagat ja 4.054.641.-ptes,

quedant per ara pendents, 1.188-741.-ptes.

Aquesta obra consistia en construir un depòsit

per a l'aigua potable i fer les instal·lacions necessàries

per poder posar en marxa el CLAVEGUERAM a Vilafranca,

amb un pressupost total de 18.987.891.-ptes, de les

quals varem rebre de 1' Estat, a través del C.I.M., Ia

quantitat de 8.500.000.-ptes, es a dir que l'Ajuntament

havia d' aportar 10.487.891.-ptes, repartint-se Ia metiat

en CONTRIBUCIONS ESPECIALS, tal com indica Ia llei.

La primera fase del Clavegueram ja està acabada

i en vista de que encara falta una minoria de rebuts

per pagar, l'Ajuntament ha decidit tornar avisar a aquelles

persones que no han pagat, abans de recórrer al sistema

d' apressament, en el que ja s'haurà de pagar Ia mateixa

quantitat amb un 20% de recàrrec, el qual no durà cap

benefici a ningú.

DELEGACIO D'OBRES DE L'AJUNTAMENT.



CURSET DE TEATRE.

Tots els interesats en participar en un curset de teatre es poden

apuntar a les oficines municipals.

En principi,el curset constaria d'una clase teòrica a carrec del profe-

ssor del conservatori el Sr. Maties Abraham.També es faria una mica

de trama a fi de,si el professor heu creu convenient,realitzar un

curset d'expresió corporal.

El curset es de franc i les despeses corren a carrec de Ia Direcció

General de Cultura del Govern Balear i de l'Ajuntament de Vilafranca.

REUNIO PER A LES FESTES:

El passat dia 6 de Juny es va celebrar una reunió a l'Ajuntament

amb totes les entitats culturals i esportives del poble,amb el fi

de confeccionar el programa de les festes de Ia Beata 88.

Podem avançar que les festes començaran el dia 22 de Juliol i

acabaran el 31.

IMPOST DE CIRCULACIÓ

Recordam als contribuents que a les oficines municipals d'aquest

Ajuntament esta posat el cobrament de l'Impost de Circulació de

1988 i que es canvien les plaques als mobytettes,els dimecres i

els dissabtes,dels que s'han de presentar els documents.

B A N

Bernat Garí Gayà, Batle-President de 1' Ajuntament

de Ia ViIa fa saber:

Que Ia CONSELLERIA DE SANITAT ha

ordenat a aquest Ajuntament, Ia confecció d'un nou CENS

DE CANS.

Per això, tots els propietaris de

cans hauran de passar per les oficines d'aquest Ajuntament

per incriure-los. El termini per realitzar Ia inscripció

acaba dia 20 de juny.



A les oficines de l'Ajuntament hi trobaran el butlletí

d'inscripció.Als interesats vos demanam rapidesa degut

a que les places son limitades.

Modaltot1
Campus Po/iesportiü
Iniciació esportiva
Torns
PRIMER:De l04a l lOde ju l i o l
SEGON:De l l l a l l 7de ju l i o l
EDATS: De 9 a 13 anys
DURACIÓ: 7 dies
PLACES: 100 escolars més 10 monitors i 1 metge
QUOTA: 11.525 ptes (que s'hauràn d'ingressar directa-
ment al compte corrent del Camping Club Sant Pere,
prèviajnscripció)

LAQUOTAINCLOU:
• Estància al Camping en barracons de fusta, amb ca-

pacitat per a 5 persones, com a màxim.
• Transport
• Utilització Pistes Poliesportives i material esportiu
• Alimentació tipus bufet
• Monitors i activitats

Moda/itat2
Campusd'iniciacióales activitats
subaquàtiques "FonsMaríns"
DATES:Del25al31dejuliol
EDATS:Del3al6anys
ACTMTATS:
Iniciació a Ia bussada Pesca amb canya
Espeleologia submarina Reconeixement dels fons marins
Pesca Submarina
Natació amb aletes

BiologiaSubmarina
Fotografia submarina

*£:* %*s$&!tij^g$&spf***&3g. - •'•:• . -

CONSELLERlAO'lEbÜCACIÓICULTURA
ORGANrrotpírecció Genwaí cfEsports - Secció de Promoció

ffpfllSgffiE^
COLLABOREN:.Camping Club Sant Pere

Federació Balear d'Activitats Subaquàtiques

INFORMACIÓ / INSCRIPCIÓ
Secció de Promoció - Esport Escolar
de Ia Direcció General d'Esports
Gremio Homeros, 4 (PoliesporfJu Ppes. España)
Tel f .207112-207250
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Concmdïdees
Concurs
Es convoca un concurs d'idees per a Ia realització deI
logotips de Joventut.

Participants
Poden participar-hi totes les persones físiques i
jurídiques residents a les'Illes Balears.

Característiques
EIs projectes que es presentin han de reunir les
característiques següents:
• S'han de presentar en un tamany de 18x24 cm. en

blanc i negre o color.
• El logotips presentat ha de ser susceptible

d'utilització en qualsevol mitjà de reproducció
gràfic o visual.

• Ha de figurar Ia paraula Joventut.

Termini i lloc de presentació
EIs treballs s'h:m dc presentar a Ia Direcció General
dc Joventut dc l:t Conselleria Adjunt;i a Ia Presidència.
Ci. Venerable Jeroni Antich. 5-2n De 9h a 14h, dc
dilluns ;i divendres.
El termini dc presentació serà fins dia 30 de juny de
1988.

Forma de Presentació.
EIs treballs s'han dc presentar sense cap senyal
indicatiu de qui és l'autor i acompanyat d'un sobre, on
hi ha de figurar:
• Nom i llinatges de l'autor o autors del treball.
• Professió
• Edat.
• Adreça i telèfon.
El treball i el sobre han d'anar identificats per un lema
comú.

Organtizat per Ia Direcció General

de Joventut de Ia Conselleria

Adjunta a Ia Presidència del

Govern Balear.

6.-

7.-

Premis
Es fixa un primerpfcmi de 100.000ptes. i un accèssit
de 50.000. EIs treballs premiats quedaran en propietat
de Ia Direcció General de Joventut, Ia qual es reserva
el dret d'utilitzar-los lliurament, EIs treJballs no
premiats es podran recollir a Ia Direcció General de
Joventut durant els quinze dies següents a Ia publicació
de Ia resolució del jurat. Passat aquest temps, cs
disposarà lliuramein d'eIls.

Jurat
La composició dcl Jurat serà Ia següent:
• President: L'Honorable Sr. Conseller Adjunt a Ia

Presidència.
• Vice-president: El Director General de Joventut.
• Vocals: Quatre representats dels mitjans de

comunicació escrita de les Balears.
Dos representants del impressors de les Balears.
Dues persones enomenades pel el Conseller Adjunt
a Ia Presidència que siguin expertes en publicitat.

• Secretari: Un tccnic dc Ia Direcció General dc
Joventut. FJ .Jiin:t cs reunirà i cn fcrà public;> In
resolució :i frauv. ilcls mitjans de comunicació i / / ; i>
e/s quinze dics scxüents a Ia finalització dcl tcrmin^
de presentació. I :> decisió del Jurat .vc;;i
inapel.lablc.

&•m Lliurament de premis.
EIs premis es lliuraran a ¡a Direcció Gencr;il dc
Joventut en Ia duta que es comunicarà
oportunament.
La participació cn el concurs suposa Ia plemi
acceptació de ¡cs bases.

CURSOS GENERALS D'ESTUDIS BASICS I DE FORMACltí PROFESSIONAL

Davant Ia importàcia que pareix que tendrà 1' alfebetització de persones
adultes, formació bàsica per a majors de 16 anys, així com tallers d'animació
socio-cultural, activitats culturals i també cursos de formació professional
en aquest poble vos exposam el pla d'actuació.
A) Objectius Genera2Ls.

1) Atendre els sectors més desfavorits econòmica i culturaLnent.
2) Aconseguir que l'actuació d'alfebetització sigui un instrument al ser-

vei del desenvolupament econòmic, social i cultural de 1' illa.
3) Possibilitar a les persones o grups socials que puguin iniciar

procesos formatius i de participació en el desenvolupament social
i cultural de Ia comunitat.

4) Impulsar Ia formació professional ocupacional, enllaçant els coneixe-
ments professionals amb els humanístics.

B) Assolir Ia participació i 1' assumpció responsable de les actuacions
per part de les institucions, entitats i col.lectius, que estiguin sensibi-
l·ltzats davant el problema de l'Educació d'A3ults.
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LA NOSTRAVILA ES SALVA DE EPIDÈMIA DEL GRIP (1918-1919)
Fill de Jaume GaLnés Riutort

i de Joana Aina Sastre Morey, Guillem
Joan Gaünés Sastre neix el 2 de
setembre de 1873 al número 35 del
carrer de 1' Església, llar coneguda
aleshores com "Ca S' Argentera"
i que fa cap de cantó avui entre
el carrer de Sant Martí i Carretera
de PaJjTQ.

Es casà amb Aritònia M§ Bover
Nicolau, matrimoni del que nesqué
Jaume GaJjnés Bover, que seguí les
passes del seu pare i estudià medici-
na. Però Ia fatalidad arribaria
a Ia casa del matrimoni Galmés-Sastre.
Comptant tant sols vint anys el
fill únic de Ia parella es moria.

Durant 1' epidèmia del grip
a Ia darreria del 1918 i primeria
del 1919 va tenir un paper determinant
a Ia lluita contra el virus i fé
possible que a Vilafranca sols
hi hagués una baixa. La seva fama
en aquesta època donà Ia volta
a tota Mallorca i de forma especial
a Ia nostra comarca, essent sol.li-
citada Ia seva presència als po-
bles veinats. El seu domicili fou
a Ia coneguda casa d.e Can Ferragut
en el carrer Principal.

Quan.t tenia 49 anys sofrí
una embòlia que ja el deixaria
invalit per a Ia resta de Ia vida.
Després de deixar forçosament el
bon ofici de Ia medicina se' 1 va ,

rlrarTç Te ""r£iriò GUILLEM GALMÉS SASTRl
del matí una repetició d' apoplexia ^YO7O <tnan 7
el portava a 1 'altre món. / |O/J ~ l940J

D. Guillem Galmés fou i és recordat per Ia gent d'edat com
"el metge vell". A l'any 1.918 Vilafranca tenia una poblacii
de 1.200 habitants.
No es recorda cap medicació especial als malalts més que els
"caxets" i les fogueres de romaní els vespres.

Un any abans de l'epidèmia del grip, el metge havia estat
batle de Ia vila.

VILAFRANCA, SETANTA ANYS ENRERA

Ens trasl ladam, setanta anvs enrera,
a l'any 1918. Era ben entrada Ia Tardor quan a Ma-

llorca, a tot arreu, es va viure Ia tragèdia amb l'arriba-
da d'una forta epidèmia de grip. Vnafranca, sortosament, fou

l'excepció no pel fet de aue l'epidèmia no arr ibas al nostre petit
nicipi, sinó perquè aquesta fou controlada pel metge titular

GUILLEM GALMES SASTRE, vilafranquer a tots els efectes,
a qui no se Ii morí cap malalt que seguís els seus

consells. Mentre a Ia resta de l'illa les víc-
times es comptaven a milers per mor del

grip o "febres", els vilafranquers
tingueren en el metge, al seu

bon conseller i salvador.

mu-

Entrant a Ia Tardor
del 1918 una epidèmia de
grip arribava a Mallorca,
que va pxtendre's ràpidament
a tots els pobles. La medicina
d'aleshores no pogué encarar-
se al virus que atacava
a Ia gent jove i a Ia corpu-
lenta principalment. A
les primeres setmanes del
mes d' ortubre Ia nostra
vila ja es<:ava presa pel
grip i per Ia commoció
de saber Ia trascendència
fatal de "les febres" als
pobles veïnats.

El metge Guillem Galmés,
no content en receptar
els anomenats "caxets"
(càpsules rodones de olàstic
de] tamany un poc més grosses
que un oesseta, que contenien
unes pols i que es sucaven
amb aigua), per combatre
el grip, ordenava a Ia
gent que a cada carrer
i sohretot rlavant les cases
nn el grip hl havia arribat
de ple, es fessin fogueres
amb romaní i que les portes
i finestres de les llars
romanguessin obertes el
temps que duraven aquestes
Així, s' aconseguia que

els bafs i bafarades del
romaní r-remat purificassin
els aires virulents del
grip. Aquestes accions
es repetien a diari mentre
que també s' empraven desin-
fectants.

El romaní per fer les
fogueres s' anava a cercar
a Ia garriga de Sant Martí.
Durant el temps del grio,
el batle Antoni Gayà,
conegut com 1' Amo Antoni

Casa de Can Ferragut, al carrer
Principal, on visqué el metge.

de S' Estany tingué bona
mà ordenant al "celador"
Guillem Bauzà "Guiemò", que -
anàs cada dia a cercar
llet a Son Pou i a Sa Franque-
sa i que es reoartís de
franc per a totes les cases.
Era qüestió de que Ia gent
pogués fer front al qrip
amb el màxim de vitamines.

El Ia d' crtubre del
1918, soJs en aquest dia,
el metge Guillem Galmés
comptabilitzà més de mig
centenar de malalts, botó
de mostra per a aue ens
imaginem Ia magnitud de
1' epidèmia que emperò,
amb 1' afany constant i
Ia bona aptitud del metge,
estava controlada a Vilafran-
ca. I el mateixos metges
no en foren excepció. Es
donà el cas de que el metge
de Petra es posà molt malalt
i el de Vilafranca tingué
que auxiliar els petrers.
Tots els qui arribaren
a estar baix les seves
mans tingueren Ia sort
de sobreviure a 1' epidèmia.
Testimonis d' aquell temps
conten com a D. Guillem
no Ii "fugí" cap malalt
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de grip o de "febres" i
que Ia seva fama va recórrer
tota Ia comarca com regueró
de pólvnra. La presència
del metge vilafranquer
fou scl.licitada a molts
d' indrets de Ia nostra
comarca.

A Vilafranca es donà
el cas de que un tal Bartomeu
Barceló "Fuster", també
conegut com de "L' Anzell",
no volgué seguir les instruc-
cions del metge de que
guardàs llit 1 volent solejar-
se aquest bon home, de cop
i resposta, passa a mil]or
vida.

Testimonis d' aquell
temps, avui en vida, no
recorden cap medicament
especial receptat pel metge
que no fossin els esmentats
"caxets", que s' havien
d'anar a cercar a Ia farmàcia
de Sant Joan o Petra, i
les més que recomenades
"fogueres de romaní".

L ' epidèmia del qrip
no minvaria fins ben entrat
el primer trimestre del
1919. Una vegada superada
aquesta, en reconeixement
dels esforços sobrehu-
mans que realitzà el metge,
salvant a molts vilafranquers
de morir baix 1' espectre
de les febres, 1' Ajuntament
organitzava un dinar d'agraï-
ment a D. Guillern Galmés
Sastre a ca l'Amo En Miquel
des Molí Nou. El batle
Antoni Gayà Ii feu entrega
d ' una vara amb el puny
d' or i amb una anella que
duia les seves inicials
gravades. Aquesta vara
igualment que tot 1 ' or
dels vilafranquers tingué
que ser donada 1 ' any del
"Moviment" als golpistes
sublevats contra el govern
de Ia TI República.

El matrimoni
Galmés-Bover

Conten que el metge
Galmés era home generós
a 1' hora de cobrar els
seus honoraris i que aquests
anaven d' acord arnb Ia si-
tuació econòmica de cada
pacient. Mentre ell es
dedicava als malalts, Ia
seva dona,endemes d'ocupar-se
de les feines de Ia casa
amb Ia serventa Joana M§
"Racó", portava Ia major
part del treball de controlar
Ia hisenda. Eren moltes
les terres del matrimoni
Galmés-Bover que cnnreaven
varis amitgers. Essent
una de les famílies més
riques del poble, foren
moltes les persones necessita-
des que trobaren una mà
i 1' auxili del matrimoni.

El temps de batre, Ia
senyora del metge i Ia
serventa solien visitar
molt sovint les eres. Amb
D. Guillem ja difunt, Ia
seva senyora perdonà a
molts deutors . Bona prova
de Ia seva generossitat
era el fet de que les famílies
que duien més "arrossegai"

rebessin blat mandat per
Ia senyora del "metge vell".
Com anècdota es conta com
1 ' Any de Ia Coronació de
Ia Mare de Déu de Lluc
i quan Ia processó passava
per davant Ia senyora,
un dels capellans del col.legi
de Lluc que de tant en
tant rebia algunes quarteres
de blat, es dirigí a Donya
Antònia dient-li: "Senyora,
abans de partir de LLuc,
Ii hem fet dir tres misses".
Amb aires de plena satisfacció
Ia senyora del metge ordenà
a Ia seva serventa: "Joana
M§, apunta-els-hi tres
quarteres de blat".

A manca d'hereus directes,
els capellans i monges
foren els més beneficiats
de les donacions de Ia
senyora del metge. De fet,
una de les capelles de
l'església quan fou ampliada,
va esser pagada per Ia
senyora. També el que és
"Sa Penya de Ca Ses Monges"
fou tamhp propietat seva
i donada després a les
Germanes de Ia Caritat.

JAUME GALMES BOVER

L' únic fill del matrimoni
moria als 20 anys. Estudiava
medicina, seguint Ia carrera
del seu pare. —
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La persona que mes va
viure les penes i alegries
del matrimoni és Madò Joana
Maria Sansó Mestre, nescuda
el 2 de desembre de 1' any
1900. Des dels 15 anys
fins els 60 fou Ia seva
serventa i Ia mà dreta
de Ia senyora en moltes
denisioris. Qui Ia coneixen
conten que Ia spnyora del
metge Ii nferí bona part
de Ia hisenda, negant-se
sempre Madò Joana Maria
a posseir més que allò
indispensable.

Casi totes les fotografies
que publicam en aquest
reportatge han estat guardades
gelosament per Madò Joana
Ma "Racó" a qui Ii agraïm
Ia bona informació que
ens ha donat.

MADO JOANA MARIA "RACO"

Madò Joana Ma "Racó" ( e s q u e r r a ) vora Ia Sra . del metge

Agraïm a 1' Amo Andreuet,
a 1' Amo En Tomeu "Puil"
i a l'Ajuntament, Ia col.labo-
ració que ens han donat.

Miquel Barceló Noguera

LES APLICACIONS DEL ROMANI

R 0 M A N I

Rosmarinus Officinalis.- La in-
fusió de 30 grs. de brotets
florits per litre d' aigua
és estimulant, digestiva,
lleugerament diurètica. Es
sol emprar contra Ia debilitat
i tifoides, gota, reumatisme,
infeccions a les vies respi-
ratòries i per rebaixar Ia
sang. S' empra també macerat
en vi i exposada al sol durant
vint-i-quatre hores és el
vi de romaní. Macerat en

alcohol de 95 graus es posarà
dins una botella de dos litres,
un litre de alcohol i de
9 a 10 unses de brotets florits
secs. durant un novenari.
Després d' aquest temps es
passa per un paper de filtre
i serveix per fregues contra
el reumatisme, cansanci muscu-
lar i esbravonaments. Macerat -
en ron evita Ia caiguda dels
cabells.

BARTOMEU CATALA

LLEClU CADA MES

CULTURAL BALEAR

REVISTAJ,—| n
DE L'OBRA

f û. LJl̂

Mou Nou
Ii



Plantes Medicinals
de Ia Flora de Mallorca

BARTOMEU CATALA

FAJLGUER O POLIPOLI

Polypodium Australe.- El rizoma
conté sacarosa que Ii comunica
un sabor dolcenc. Te propietats
pectorals i és un purgant
suau molt útil pels qui pateixen
d' estranyament crònic per
Ia polipodina que conté.
Activa també Ia insuficiència
hepàtica.

MENTA O POLIOL

Mentha Pulegium.- La infusió
de brotets florits d' aquesta
planta és tònica, estomacal,
ajuda a fer Ia digestió,
cura el mal de ventrell i
és indicada per a les persones
dèbiles com a estimulant.
També es prepara un vi per
maceració..

PLANTATGE

Plantago Major.- Es astringent.
Fn forma de cataplasmas susa
per curar ferides, buranyes
i bonys. En gargarismes per
curar les inflamacions de
Ia gargamalla o boca, trenta
grams de planta per un litre
d'aigua, fent-la bullir durant
deu minuts. S' empra també
en compreses per curar el
mal d'ulls. Mesclada en aigua
de roses és una excel.lent
col.liri. També té molta
fama de curar el càncer.
EIs ocells se graden molt
les seves llavoretes.

Diccionari de /esplantes medicinals

Astringent: Que restreny els teixits orgànics.
Oiurètiques: Afavoreix l'el.liminació d'orina.
Tònica: Restableix el to normal de l'organisme.
Cataplasma: Composició mucilaginosa capaç de retenir una gran quantitat 'de calor humlda. Són

fetes de pa, segó, farina, etc, principalment de farina de llinasa.
Maceració: Operació consistent a posar en contacte amb un líquid una substància vegetal o animal

prèviament esmicolada, per extreure'n els principis actius.
Col.liri: Preparació farmacèutica destinada a esser aplicada a Ia conjuntiva ocular.
Compresa: Tros de tela, gasa, etc, plegat en diversos doblecs, per absorbir líquids.
Pectroral: Per augmentar Ia secreció bronquial i facilitar-ne l'expulsió per Ia tos i així

evitar Ia irritació.
Purgant: Substància farmacològicament activa que provoca o afavoreix l'expulsió del contingut

intestinal en forma d'evacuacions líquides o semilíquides i abundants. Si l'accció
és dèbil, rep el nom de laxant.
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Temps per a Ia reflexió Gloses

Je$ucmt ¿s de carn i os.

JESUCRIST ES DE CARN I OS

( Lluc 24, 35-48 )

El Crist, Ia Humanitat,
Déu, l'home, el sol, Ia creació,
ressuscita cada dia, cada
minut i a cada segon. Si
no fos aixl, es perdria una
baula de Ia cadena de Ia
vida 1 mai es tornaria afegir.
La mort ja seria protagonista
i Ia terra tornaria esser
caòtica i desolada; les tenebres
cobririen l'oceà.
Abusant un poc de Ia ima-

ginació i gratant dins les
arrels dels primers cristians,
ben bé podem dir que Jesucrlst,
ressuscita sempre. Realment,
com diuen els evangelis,
podem veure í palpar el Crist
ressuscitat, és de carn i
os. Tothom qui vulgui pot
reconèixer avui el cos de
Jesús, desaparegut dins alguna
fossa comú de les afores
de Jerusalem. £s difícil
i fàcil. Es fàcil perquè
està a 1' abast de tothom,
és TOTHOM. Es difícil perquè
ens encenen altres llums
per enlluenar-nos i desviar-nos
de 1' autèntica, sublim i
senzilla veritat. EIs temples,
com a sinagogues, anyorades
pels suprems sacerdots, els
ropatges sagrats com a signes
de poder i tapaderes de maldats;
una gran quantitat d' imatges
de' tot tamany per alimentar
Ia fe senzilla i humil dels
qui no poden pensar més,
etc,. Tot aquest muntatge
desvia 1' autèntica veritat;
el fill de 1' home, 1' home,
Ia humanitat.
Reconèixer aquesta veritat

suposa acceptar els drets
humans. D' aquí es deduirà
que a tot cristià se Ii dirà

0^
TA,S

revolucionari, inconformista,
etc. Si no se Ii pot aplicar
aquest nom és que de cristià
només en té Ia roba, Ia creueta
que du pel coll o Ia mitra
del cap.

No hi ha cap signe extern
que distingeixi un cristià,
només 1' estimar i Ia lluita
a favor dels drets de l'única
família, LA HUMANITAT.
Eorçant un poc més Ia ima-

ginació i Ia fe, deim que
aquest cos-creació-Crist
el simbolitzam amb pa dins
els que deim àgap o Eucaristia.
I per expressar que aquest
cos no és mort, sinó que
té vida i moviment, hi posam
vi com si fos Ia sang que
corr per les venes d' aquest
cos universal.

Jesucrist no és de cap
religió ni de cap partit,
ni de cap raça, Jesucrist
és LA HUMANITAT que respira,
lluita i avança.

P E R E F 0 N S .

Si destapes s'olla fa baf
perquè comença a bullir,
a sa revista vaig llegir
que s'ha d'escriure i dir,
amb paper i boligraf.

Entre veres i bromes
hi ha gran diferenci,
han d'esser una eminenci
per posar punts i comes.

Lo que no diu es paper
és que sapiguem posar el punt,
vos puc dir damunt damunt
que en deixaren un dins el tinter.

Quan erem petits feiem rotlos
per treure ses bolles de dedins,
ara ja som més que nins
i començam a canviar motlos.

Si Ia nostra llengua és catalana
jo no trob que sigui tan fina,
Ia nostra cultura mallorquina,
no és nostra, sinó catalana.

Vui dir que he nascut a Mallorca
i que venc de gent forastera,
no m'agrada prendre sa davantera,
perquè si suu ningu me torca.

A tots els qui no saben català,
els mos ensenyaran a escriure,
llavors ja no podré fer riure,
perquè no el vui aprendre a xerrar.

Teniu raó amb so segon canal,
un inmigrant l'ha de sebre xerrar,
però tu has de prendre el castellà,
si de s'altre vols ser igual.

La revista "Es Molí Nou",
ha cumplit el segon aniversari,
diuen que en fer el centenari,
mos han de regalar un bou.

Llàstima del grandiós bou,
perquè ja no seré en aquest món,
seré allò on els altres són,
això no me vendrà de nou.

La meva veu es sa darrera,
i no té so de campana,
potser que mamàs llet catalana,
però sa llavor era forastera.

JAUME NIGORRA.
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Començà el "V Torneig de Futbol
SaIa1

Abans d' entrar de ple a
Ia notícia que ens ocuparà
el propers números de Ia
revista com és el V Torneig
Local de Futbol SaIa, ferem
un breu comentari per informar-
vos de que el C.E. "Es Molí

Il

Nou" de benjamins ja ha
acabat Ia temporada i ho
ha fet amb una victòria
en el darrer partit contra
el Porto Cristo, amb el
resultat de 3 a 2.
Per l'any que ve es té plani-

CALENDARI
V TORNEIG LOCAL DE

FUTBOL SALA

HORA

3

3
10
11
11
17
17
18
18
24
24
25
25
1
1
2
2
8
8
9
9
15
15
16
16
22
22
23
23
29
29
30
31
31

Juny

Juny

Juny

Juny

Juny

Juny

Juny

Juny
Juny

Juny

Juny

Juny

Juny

Juliol

Juliol

Juliol

Juliol
Juliol

Juliol
Juliol
Juliol
Juliol
Juliol
Juliol

Juliol
Juliol

Juliol
Juliol
Juliol
Juliol

Juliol

Juliol
Juliol

Juliol

19,30

20,30

20,00

19,30

20,30

20,00

21,00

19,30

20,30

20,00

21,00

19,30

20,30

20,00

21,00

19,30

20,30

70,00

21,00

19,30

20,30

20,00

21,00

19,30

20,30

20,00

21.00

19,30

20,30

19,30

20,30

19,00

16,30

17,30

PflRTIT

Banca March - Sa Paparra
Es Cosins - BaIx de Ia ViIa
Es Cantó - Son Xoro
Banca March - Baix de Ia V.
Es Cosins - Sa Paparra
Es Cantó - Banca March
Son Xoro - Es Cusins

Jülians - Es Cruce
KGB - Son Parxana
KGB - Can Chaves
Es Cruce - Son Parxana
Banca March - Son Xoro
Baix de Ia Vila - Sa Paparra
Es Cantó - Es Cosins
Son Xoro - Sa Paparra
Son Parxana - Can Chaves
Julians - KGB

Es Cruce - KGB
Julians - Can Chaves
Es Cantó - Baix de Ia ViIa
Banca March - Es Cosins
Es Cantó - Sa Paparra
Son Xoro - Baix de Ia ViIa
Jüiians - Son Parxana
Es Cruce - Can Chaves
Aart. Grup A - 5é Grup B
5é. Grup A - 4art. Grup B
1er. Grup A - 2on. G up B

1er. Grup B - 2on. G up A

R E S U L T A T

LtìT

ficat el que endemés d'haver-
hi un equip de benjamins
també n'hi hagi un d'alevins.
També ens ha arribat a les
orelles que Ia directiva
del C.F. Vilafranca vol
fer un torneig de futbol
per a les Festes de Ia Beata.

Dia 3 de juny a les 19,30
hores començà el V Torneig
Local de Futbol SaIa. Aquesta
és Ia cinquena vegada que
es du endavant aquesta competi-
ció esportiva local. Ja
han passat moltes coses
des d' aquell primer torneig
que guanyà "Ses Gaceles".
En aquesta edició, no hi
ha res decidit. Onze equips
hi participen dividits en

Partit pels llocs 9
Partit pels llocs 7
Partit pels llocs 5
Partit pel 3er. i Aa
Partit FINAL

10

dos grups:

GRUP A
Es Cantó
Son Xoro
Banca March.
Es Cosins
Sa Paparra
Baix de Ia ViIa

GRUP B

Jülians
Es Cruce
Son Parxana
Can Xaves.
K.G.B.

VOCABULARI RELACIONAT AUB
COTXES

Barbarism«
Embrague
Freno
Asienlo
Malelero
Ventanilla
Seg.ra
Pone!
Mando
Faro
Limpiaparobns<

Forma corr*cfa
Embragoment
Fre
Seienl
Maleler
Fineslreia
Assegurança
Piafó

EixLjga-parobriso

COMSELL IMSULAR DE MALlX)KCA
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NOTICIARI DE LA VILA

NOVES SENAYLITZACIONS

La Policia Municipal informa que
en cl carrer de Santa Bàrbara al
punt d' intersecció amb el carrer
Marquès de Vivot hi ha col.locat
un "CEDA EL PASO" i que en el carrer
de Sant Josep al punt d' inter-
secció amb carrer Joan Miró propera-
ment se n' hi col.locarà un altre.
També es comunica que en els carrers
Bonany i Església hi ha col.locats
discs d' aparcament en dies limitats.
D' igual forma en el carrer de Son
Pons molí: prest se n' hi col.locarà
un.

"SA CANOVA D'ARTA"

Tots els interessats en adquirir
un jersei de "Sa Canova d' Artà",
que es posin en contacte amb en
En Tomeu Català (Tomeu Mut).

PINTADES

Hi ha moltes maneres d' expressar
una opinió o un sentiment. Dies
passats qualque incontrolat "antiforas-
ter" feia servir de paper els frontals
del camp de futbol. Com a mitjà
de comunicació que iatentam ser,
rebutjam tot acte d'expressió incívic.

PROJECTE HOME

"El Projecte Home", que dirigeix
el vilafranquer Bartomeu Català
ja ha tret una revista feta pels
mateixos joves toxicòmans que
s' acolleixen al pla de reinsercció.
"Som aquí" és el nom d'aquesta publica-
ció que ja rebem a Ia nostra redacció.
Felicitam als promotors per aquesta
bona iniciativa en fer premsa.

EL TEMPS

El temps, i no precisament per Ia
calor, és notícia. No es recorda
cap mes de juny tant desbaratat
com el d' enguany. Un cop fred, un
cop calor ens fa temps molt apropiat
per agafar qualque "memeu" dels
bons. La platja de moment haurà
d'esperar.

Defuncions

MAGDALENA BARCELO PASTOR, ens deixava
el 25 de maig, havent complit 74 anys.

DESCANSI EN PAU.

BERNAT GARI GARI, passava a millor
vida el 30 de maig a l'edat de 72 anys.

DESCANSI EN PAU

ANTONI FONT GARI, a 1' edat de 83
anys partia cap a 1' altre món dia
2 de juny.

DESCANSI EN PAU

VOCABULARI RELACIONAT AMB
ESTUDlS

Barbarisme
Quaderno
Lliteratura
Borrar
Tissa
Estodiar
Companyero
Recreo
Passillo
Bombilla
Bolígrafo
Lapis
Sobressaliente
Bien

Forma correcta
Quadern
Literatura
Esborrar
Guix
Estudiar
Company
Esplai
Corredor
Bombeta
Bolígraf
LLapis
Excel.lent
Be

CONSELL IMSULAR DE MALLORCA
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UNA RONDALLA DEPRAVADA

DEFENSOR I DETRACTORS

Abans de res protest
enèrgicament a Ia direcció
de Ia revista "Es Molí Nou"
per Ia seva ineficàcia orga-
nitzativa i de muntatge.
El mes passat. oblidaren
encapçalar el meu article
amb l'arxifamós títol "Rondalla
Depravada".

Aclarit doncs aquest
primer tema passarem a Ia
"rondalla depravada" que
m'ocupa el present mes.

Sense cap dubte, els
detractors de les cultures,
nacionalitats, llengües
i altres conceptes humans
que encara trepitgen fort
aquesta bolla perduda dins
1' univers, sempre intentaran
fer arribar Ia seva demagògia
barata a les altes esferes
del poder, si més no, a
les ments ignorants del
"populatxo".

Aquests tipus d' elements
disuasoris són els mateixos
que en èpoques passades
defensaven unes idees fr>n
de temps, endemés d'irnposades
i tercermundistes. Idees
que per altre part, disfressa-
des de modernitat, intenten
introduir-se dins aquesta
societat incoherent i iracional

No sé si per simplificar
més 1' assumpte, hauria de
simplificar termes i conceptes,
però com a bon participant
de Ia vida pública, és el
meu deure complicar termes
i -onrpptes per allò de
i 'omnipotencia de ser un

pretenciós "cultureta".
Tornant als meus compa

nys de fatJaues institucionals,
els detractors , vull fer
constar Ia meva preocupació.
Si a molts de murs i façanes
apareixen unes lletres en
veu alta, "no som espanyols",
o, "Fora les forces d'ocupacio",

és perquè Ia crispació ha
arribat als elements més
radicals. Si per altra banda,
en els murs i façanes es
lleapi* "Mallorca es España",
c "Baleares sí, Paises Catala-
nes no", és perquè els elements
més conservadors han tret
altra vegada els correatnps
i les botes de "xarol" . Amb
el tema a Ia vista i una
inquietut popular per desfer
el dilema, és deure tocar-ho
amb les mans. EIs problemes
ben plantejats tenen sortida
pràctica.

La meva oninjp sobre
qui són els detractors ,
és clara i contundent, però
aquesta societat, Ia d'aquest
poble, no té Ia suficient
consciència crítica com
per jo profunditzar dins
Ia meva resposta.

JAUME SANSO

^

Quan jo era al.lotet,
vaig veure per primera vegada
una "mapamundi" a 1' escola
parroquial amb 0. Joan.
Vaig quedar impresionat, .-
tot eren païssos, continents,..
No destriava Mall"orca
d' aquell embolic porcionat.
Vaig creure que Mallorca
estava a Austràlia, perquè
era 1' illa més grossa del
mapa. La desil·lusió arribà
més tard quan es desvetllà
que Mallorca no era Austràlia,
era una cagarada de mosca
que hi havia més amunt.
Ara que som més gran, vull
lluitar per Ia grandesa
que tenia aquesta, petita
il]a abans de.l decret de
nova planta. Lluit per a
què Ia grandesa sigui patent
i definitiva. Mai més imposada
per falsns elem^n^c rjisfres-
sats.. . els detractors !.

«10*
UNIM-NOS ENLA

LLUITA
PERL'ALLIBERAMENT
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