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DEDICATÓRIA AL JOVE

BARTOMEU ESTRANY GARCÍAS

Es una llàstima haver de
contar coses de vides que
sols hagin viscut devuit
anys, perquè en veim molts
que els cuantrepassen, però
en Tomeu Estrany Garcías,
s' ha aturat aquí, en els
devuit. Dia IA de juliol,
En Tomeu se' n va anar, i
ho va fer sense estar gens
enganat. Sempre es va veure
el procés que duia. EIl mateix
va veure es procés que duia
i va dir a Ia seva família
"no ploreu per mi, i estau
tranquils perquè jo sé que
m' he de morir. El Bonjesús
em crida". I al seu germà
Ii digué "Escolta Bernat,

cuida a mon pare i a ma mare
que bé mereixen el teu esment.
Ara tu te quedaràs essent
el major i el petit de ca
nostra perquè jo me n' aniré.
Fe molta de bonda i no els
hi donis cap disgut".
En Tomeu ha estat un jove
que ha demostrat tenir les
qualitats de una persona
molt major. Ja de petit fou
un al.lotet vivarrexo amb
els ulls que travessaven
les parets. Procurà agafar
sempre el caire positiu de
les coses que fan els majors,
es a dir Ia bondat i Ia bona
educació. Jo he pensat dedicar-
li unes gloses;

Vida trista, vida trista,
vida trista has estat per a mí,
jo m'havi de morir
sa planeta estava escrita.

Gràcies a aquests devuit anys
que he pogut estar aquí,
jo he estat amb sos padrins
es meus pares i En Bernat.

Jo ara me n'he anat
he agafat un altre camí,
aniré a veure es padrí
i així Ii podré dir,
Io molt que l'he enyorat.

CATALINA ESTRANY
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Editorial

Un cosa és contribuir
i l'altra, que et deixin aixut

A conseguir que els vilafranquers
tenguin els serveis d'uns ciutadans,
referint-se a Ia gent d'una ciutat,

era, fa uns anys, el gran repte
dels polítics que governen actualment
el nostre Ajuntament. Si ho aconsegui-
ran o no està per veure' s. De fet,
es consulta al poble cada cuatre
anys per saber Ia seva opinió amb
el volt. El que sí està clar, és
que prop o lluny de tenir el serveis
de ciutadans, no hi ha dubte de
que els imposts estan molt per damunt
de les contraprestacions que rebem.
La contribució urbana que haurem
de pagar enguany. és Ia millor
mostra. Passat 1' estiu, qui més
qui manco haurà de passar pel nostre
Ajuntament a pagar els tributs per
Ia revisió del catastre. A 1' hora
de pagar tothom remuga, i més si
es consideren atracats.

Alguns membres del Partit Popular
estan intentant contrarrestar Ia
mala imatge que els hi produeixen
les notificacions de pagament, dient
que Ia revisió del catastre 1' han
feta els socialistes de Madrid,
i que 1' Ajuntament no hi té res
a veure. Aquest argument, lògicament,
es mal d' entendre quan resulta que
tots els doblers que es recaptin
quedaran a les arques municipals.
La revisió del catastre, efectivament,
es un fet mandat des de l'Administració
Central, però del que ha de pagar
el contribuent, és 1' Ajuntament
el que dicta Ia quota després de,
que hagi aplicat el tipus de gravamen
En aquest cas, e] de Vilafranca,
1' Ajuntament, segons el Centre de
Gestió Catastral, no s'ha pronunciat
sobre el tipus a aplicar i per tant,
tal com estableix Ia llei tributària,
s' aplica el 20 per cent. Segons
els portaveus de l'oposició municipal,
a una reunió de Ia Comissió de Comptes

que havia d' aprovar el gravamen,
el delegat d' Hisenda, Esteve Català
"Molondro", en representació del
PP havia proposat aplicar el màxim,
es a dir el 30 per cent. PSM i UM
sembla que no estaren d' acord i
al final el tema va quedar damunt
Ia taula i ja no ha estat tractat
més per 1' Ajuntament. Així, davant
el silenci, Ia llei estableix
que s' aplicarà el terme mig, el
20 per cent. Per tant, queda clar
que si enlloc de mirar de deixar-lo
en un 30 s' hagués aplicat el mínim,
el 10 per cent, el que s'ha de pagar
ara hauria quedat en Ia mitat. Aquesta
és Ia versió també del Centre de
Gestió Catastral que no s' avé gens
amb Ia del batle, qui assegura que
1 ' Ajuntament no ha estat informat
de res en quant a Ia revisió del
catastre. I en aquest joc de pilota,
el qui en pagarà les conseqüències
són els vilafranquers.

En total, 1' Ajuntament, segons
el CGC, recaptarà 21.000.000.- de
pessetes per Ia nova contribució
urbana. Davant Ia patinada del nostre
Ajuntament no queda més remei que
dir, que tenim els polítics que
vol Ia majoria de gent. Un polítics
que de cada dia perden credibilitat
davant Ia mala administració i Ia
manca de previsió. Semblen estar

més pendents de saber quins
doblers mouran, que de saber d' on
o de quines butxaques han de sortir
aquests.
En el PP, en conclusió, hi ha massa
interès en fer places innecessàries,
que costaran també més de 20 milions,
que no en procurar que els vilafran-
quers paguem el mínim en contribucions.

"ES MOLl NOU"



BIEL MONTSERRAT

GLOSES

Dedicades a

Bartomeu Estrany

Se pon es sol
sa fosca ja torna,
molt de temps sense consol
que una malaltia dona.

Sa claror tornarà
molt a poc a poc,
un trist despertar
que som de poc.

Enorme i guapa joventut
des nostres ulls s'alegria,
es demà de cada dia
que estimant sempre hem viscut.

Tots duim sa mort que mos cova
se despert i ve es morir,
en que no mos agradi és així
al manco per un tant jove.

Des consolar de sa gent
va anar a sa seva espera,
enramellant sa carretera
per un fort i trist moment.

Més ben arribat que un rei
es moment que va arribar,
hauriem trobat més d'un vei
que l'hi haguessin volgut canviar

Allà no hi havia cap cara
que se ves sense plor^r,
per ell, son pare i sa mare,
es padrins i es seu germà.

Tots els joves de Ia vila
demostrant dolor i greu,
perquè es seu amic Tomeu
havia deixat aquesta vida.

Demostrant si l'estimaven
els amics a ombros se'l varen posar
i el carrer varen regar
els qui amb desconsol ploraven

Qui no du sort en sa vida
es conhort plorar i plorar,
un avui i s'altre demà
fins que sa nostra mos crida.

Malalties i accidents
tenen sa gent desgraciada,
es qui hi neixen tal vegada
es que han de patir més temps.

Hores alegres i divertides
n'hi que sempre viven millor,
perquè comportau senyor
que tan joves s'acabin vides.

MaI de comprendre i pensar
que el món hagi d'anar així,
qui prest Ii toca aquest camí
dona que patir i plorar.

EIs qui sa seva vida ha acabat
es seus pateixen i ploren,
es poble queda desconsolat
quan tan joves aixl moren.

Patint mos has deixat Tomeu
te'n vas com ets aucells que volen,
aquests cassos desconsolen
i el poble te diu Adéu.

Tantes i tantes corones
per ell que ja no pateix,
es dol de tantes persones
sa familía ho mereix.

Recordant Ia seva cara,
per què aquest castic de Déu?,
pobre pare, pobre mare,
que perden així un fill seu.

Un consol per recordar
de tanta i tanta de gent,
fins que el varen dur a enterrar
igual com si seguís visquent.

Un dissabte de sol calent
que escrit quedarà a s'historia,
i que durem dins sa memòria
recordant aquell moment.

Es qui així escrivim
no deim clar que volem dir,
n'hi que en aquest món venim,
per disfrutar poc i molt patir.

EIs joves que l'acompanyaven
quin darrer moment aquell,
ninetes que l'estimaven
haguessin estat sempre amb eli.

Amb llàgrimeo quan escrivia
he banyat aquest paper,
així te despediré
Bartomeu Estrany Garcías.

Així perqué quedi escrit
i no per entristir es pares,
que salut per Io que han patit
per ell alegrem ses cares.

- MECANIC AMB EXPERIÈNCIA

- COMPTABLE AMB DOMINI DEL PLA COMPTABLE,

IVAS, ORDINADOR. .

- R^CAMBISTA

- VENEDOR ENTRE 21 I 35 ANYS AMB EXPERIÈNCIA

- ELECTRICISTA AMB EXPERIÈNCIA

NECESSITA PER CONCESSIO,

INSTAL·LACIONS POLIGON.
Obertura en el setembre 89

AUTO VENTA MANACOR

Avda. Frai Junípero Serra, AO
TeI. 550161 Manacor.

Cridar els dematins



Esteve "Molondro" regidor del PP, representa als Ferrer de Sant Jordí

nTito" de Sant Martí és membre de Ia mateixa
Comissió del Patrimoni, segons Arca.

El passat 27 de juliol, Ia Comis,sio
del Patrimoni de Ia Conselleria
de Cultura, havia de tractar en el seu
ordre del dia Ia "sol.licitud de
ARCA i un grup de vilafranquers"
que demanaven Ia declaració de Sant
Martí com un bé d' interès cultural.
Per qüestions no massa clares, el
punt fou retirat de 1' ordre del
dia al temps que s' encarregava Ia
redacció d' una ponència tècnica
paralel.la a Ia presentada per ARCA.
Aquest grup en aquests darrers dies
ha denunciat el fet de que s'intenti
retardar al màxim un acord clar
sobre Ia sol.licitud. Al temps ha
denunciat el fet de que un membre
de Ia Comissió del Patrimoni sigui
familiar directe dels propietaris
de Sant MarLí, casat a Ia vegada
amb una hereva. Es tracta de l'apare-
llador Vicens Homar Ferrer de Sant
3ordi conegut més popularment a
Ia vila com "Tito".

També es denuncia el fet de que
un reqidor del grup del govern del
PP a l'Ajuntament de Ia vila, Esteve
Català "Molondro", actuï com un
supost intermediari en Ia venda
de les cases i terrenys anexes.

Segons ARCA i també fonts de l'OCB,
el regidor podria esser denunciat
pel fet d' haver votat en un tema
en el que supostament hi tendria en
jocs uns interessos personals. En
aquest cas caldria demanar Ia dimissió
dei regidor Català abans d' arribar
als tribunals.

El fet es que estan en joc molts
de milions de pessetes en el tema
de Ia venda de Sant Martí i fins
ara que es sàpiga, el poble no en
treu cap benefici directe. La sol.li-
citud d' ARCA de no ser acceptada,
serà duita fins el Tribunal Suprem.
Si fos acceptada, el projecte de
Ia companyia danesa hauria de ser
canviat ja que no podrien fer cap

Esteve Català representant dels "senyors"
de Sant Martí i Ia representant dels promotors.

El GOB recorrerà Ia decisió
de Ia C.P.U. que declara Ia
finca com bé dlnterès social

construcció a menys de 300 metres
del palau. El GOB que també ha denun-
ciat el fet de que un inspector
de Ia Comissió del Patrimoni sigui
part interessada en Ia venda, ha
declarata aquesta revista que f̂ ctrrTT-
rà Ia decisió de Ia Comissió Provincial
d' Urbanisme que declarà d' interès
social a Ia finca - Ja que segons
el grup ecologista "s' incompleix
Ia Llei d'Aigües".

Segueix per tant Ia polèmica
entorn a Ia futura reconversió del
palau de Sant Martí i tota una sèrie
de quarterades de terrenys rústics,
declarats darrerament com d ' interès
social.



ANACOR
OFERTAS DEL 18 AL 31 DE AGOSTO DE 1989

ALIMENTACIÓN
Atún claro en aceite Miau pack. 3 u 178
Chipirones King-Joha 91
Almejas coreanas King^John 152
Sardinillas en aceite Pay Pay 81
Mejillones escabeche Pay Pay 250 91
Zanahoria en tiras Appel 370 gr 118
Pepinillos Osiris 370 gr. 129
Banderillas Osiris 370 gr. 149
Ensalada Hero 250grzanahoria, apio, remolacha 152
Maiz El Gigante verde 330 gr. 171
Garbanzos y alubias Chistu kg 88
Galletas Príncipe 180 gr. 72
Galletas Artichoco y Artinata 260 gr. 134
Colacao500 gr. 226
Café Marcilla natural superior 250 gc 149
Leche Asturiana entera 1,500 cc. 128
Yogur Danone naturaL 23

BEBIDAS Y LICORES
Zumos hero I1 naranja, piñay melocotón 162
Tónica Schweppes sr pack 6 u 196
Vino Luís Megia 115
VinoCondedeCarait 260
VinoViñalar enr. L 99
Cerveza Golden y Marzen Turia nr pak 6 u. 159
Ron Tropicana 586
Gin Bosford 532
Whisky Ballantines 750 cc 1199
WhiskyDobieV. 586
CavaCastellblanchcristal 399
Cava Codorniu gran cremat 465

-<^ar
CHARCUTERÍA
Queso Gardenia bola y barra 795 ptas/^g
Jamón cocido estelles 775 ptas4<g
Mortadela estelles 295 ptas^<g
Chopped estelles 315 ptasA<g
Paleta cocida Palma 575 ptas4<g
Salchichón especial Palma 475 ptas/kg
Jamón serra/io Campofrio 1295 ptas/kg
Salchichas-Franfurt Campofrio. 58

CONGELADOS
CigalasOliver. 1291 ptas/kg
Sepia limpiaOliver 441 ptas/kg
Calamar Boston Oliver. .499 ptasA<g

PERFUMERÍA Y
Champú Nivea 750 cc

LIMPIEZA

GeiNivea900cc. 295
GelNelial 246
Colonia Heno de Pravia L 330
Jabón líquido Tacto aparato 250+recambio. 260
Servilletas Scoltex 100 a 88
Detergente Luzil 5 kg. 762

BAZAR
Yogurtera Moulinex 1368
Cafetera Philiphs HL 2552 4463

Microondas Dryster. 25860
Secador de pelo Moulinex 2164
Máquina afeitar Philishave red. Hs 540. 5991
Televisor Sanyo 14"color 36978
AftavozSilver 12461
Planchapelo Ladylis 3203
Auto radio Philips ac 648 7278
Auto radio Punto Azul R 611 .6241

TEXTlL
CamisetaFerryscaballero. 500
Polocaballero 1500
Faldaseñorasurtida 950
Pijamacaballero 1500
Pantalones, faldas y blusas. 1950

CALZADO
Sandalia sra. y niña
Zapato ingles señora-caballera 550

MENAGE
Lote 3 cubiteras Rodex 187
Jgo. colgar cocina 6 pzas. 953
Escurreverduras+barreño 255
Cortinabaño Chitzdesde 895
Estantería madera 5 pisoa 3126
Escalera4 peldaños 1687
Escalera5 peldaños 2278
Escalera6 peldaños 2732

.950
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LES HORTALISSES

La ceba i les espinacs
Alium Cepa.— Pertaneix a
Ia família de les liliàcees,
per tant es cosina del all.
Procedeix de Pèrsia i era
molt apreciada entre els caldeus,
els egiptes els grecs i els
romans que havien descoberts
les seves propietats vitalitzants
La ceba era Ia base principal
de 1' alimentació del soldat
romà.

Aspectes dietètics i
medicinals

La seva primera virtud és
Ia de ser diurètica i desinfec-
tant de les vies urinàries
degut al seu contingut en
aigua (el 80%) i sulfur
d'alil. Per això és molt aconse-
llable en cas de retenció
d' orina, pedres en els ronyons
i bufeta, reuma, gota, etc...
La ceba crua és rica en vitamina
C (25 Mgrs. per 100 grs.).
Es un tònic general i un potent
antissèptic, endemés conté
sofre (60 mgrs. per 100 grs),
i fa meravelles cuita i posada
en cataplasmes, contra Ia
bronquitis, laringitis i altres
afeccions a les vies respira-
tòries (esmentant de posar-la
generosament crua en els menjars.
La glucoquinina que és un
element esencial de Ia ceba,
rebaixa Ia tassa de sucre
en Ia sang, per tant es recoma-
na el menjar ceba els diabètics.
El suc de ceba cruu, posat
en compreses prevén Ia infecció
de petites ferides, cremadures,
picades d' insectes i és molt
útil contra 1' agné. La ceba
cuita té propietats emol.lients,

posada en cataplasma damunt
abcesos, forúnculs i sedes.
La ceba és rica en silice,
per tant aconsellable per
les persones que tenen proble—
mes d' artèries. La següent
cura és depurativa i també
ideal pel canvi d' estacions.
El vespre es deixa amb aigua
una o dues cebes tallades
a Ia serena. Beure' n un tassó
d' aquesta aigua en dejú i
el demés durant el dia. Això
durant una setmana. Aquesta
aigua també té propietats
vermífugues.

Moltes persones diuen H;e
les agradaria menjar ceba
però que no Ia paeixen. Es
aconsellable deixar Ia ceba
tallada en rotl.lanes en aigua
amb un poc de suc de llimona
ja que perd Ia seva picor
però no les vitamines. Rovegada
bé, ajuda a fer Ia digestió.

La ceba és molt bona
per rebaixar Ia tassa
de sucre i per tant és
aconsellable pels
diabètics.

L'espinac és una planta herbaci
anual i pertaneix a Ia família
de les queropodiàcies.
L' espinac silvestre (espinacea
tetranda) al parèixer prové
de Pérsia. I en canvi, l'espinac
cultivat (espinacea oleracea)
fou introduïda pels àrabs
i passada a França per les
Creuades. L' espinac té un

2 per cent de proteines, poc
hidrat de carboni, un 3 per
cent, molta d' aigua, un 92
per cent i un dos per cent
de fibra i celulosa. Tenen
merescuda fama de tenir ferro,
(3 Mgrs. 1 mig per 100 grs),
i coure, components de
1' hemoglobina de Ia sang.
Per tant són molt recomenades
en les dietes de les embarassades
ja que el fetus absorbeix
molt de ferro, així també
per les persones convalescents
per esser remineralitzants
i antianèmiques. També es
recomena durant el cansament
i també durant el creixament.
Per a.ixò convé molt més, menjar-
ies crues en ensalada. Contenen
una gran quantitat de fòsfor,
(35 mgrs, per 100 grs) i magnessi
(60 mgrs. per cent grams),
el que les fa molt bones per
tots els estudiants i esporti-
tes. Però alerta !, són molt
riques en sodi (80 mgrs. per
100 grs.), per tant no s'han
de menjar en els règims que
no es pot menjar sal.

Tampoc no hi ha que menjar-
ies, les persones reumàtiques
o que pateixen artritis, gota,
malaltia de ronyons, de les
vies urinàries o amb trastorns
hepàtics, doncs són molt riques
en purines "substàncies nitroge-
nades que es transformen en
àcid úric" i també en àcid
oxàlic (que es transforma
en oxalats). Es recomena també
no rescalfar-les, perquè fermen-
ten molt fàcilment. En aconsella-
ble no coure-les en olles
d' alumini. S' han de coure
amb poca aigua.

TOMEU CATALA



El temps GLOSES
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Es negoci de rateres
serà bo pels de's torrent,
emperò per s'altre gent
seran rates tragineres
que duran a s'Ajuntament
ses despeses darreres.

Amb tanta canonada
que dins Ia vila hi haurà,
ses rates s'hi podranpassejar
i tendran vida regalada.

Entre el tunel i el torrent
no hi haurà gaire passes,
ses rates estaran a dins basses
si no ho arregla s'Ajuntament.

Diven que els socialistes
pugen molt s'I.R.P.,
però trob que el P.P.
deixa ses butxaques tristes.

Pagar molt i mala anyada
a casi ningú ha caigut bé,
trobam que se'n han desfet bé
i han embrutat tant de paper
que hi ha molta "tinta" escampada

Es calçons amb esqueixos
fan mala vista a sa gent;
els "arbitris" de s'ajuntament
les mos han ferrat pes morros
i més ara que ses Caixes d'Estalvis
han baixat els interessos

Si de's menjar queden "restos"
les s'en duen a tirar,
per tot n'he sentit parlar
que son grossos els "impuestos"

Jesús, que fa de solei
tots mos haurem de ventar,
sa claveguera haurem de pagar,
al.lots! no hi ha altre remei.

Rellamps quin sol tan granat
que fa en es meu carrer,
en haver pagat aquest paper
ja estaré tot secorrat.

Troba cada contribuient
ses despeses carregades,
rellamps quines mossegades
enteferra s'ajuntament.

Per ses festes patronals
hi sol haver molta gent,
donc ses gràcies a s'ajuntament
pel detallet als sub-normals.

EIs joves tenen juguera,
el dimoni no va de creu;
Quantes gloses voleu
i entre tots me pagareu
sa ditxosa clavaguera?

JAUME NIGORRA.

Durant el setembre no
es publicarà "Es Molí
Nou" per vacances del
personal. BON ESTIU.

8



EL PSM, ha presentat un recurs en contra de
les contribucions especials del Clavegueram

CONTRIBUCIONS ESPECIALS.- Una vegada llegit l'expedient instruit a

l'efecte, es va sotmetre a deliberació l'assumpte.

El Sr. Oliver demanà com s'explicava l'augment de preus

que havia sofert el primer projecte.

El Sr. Batle Ii explica que el projecte era el mateix i

que només s'havian actualitzat els preus, degut al temps passat.

Sotmès a votació es va aprovar per 6 vots a favor del PP

i 3 en contra del PSM, el següent:

Que, donat que el cost total del pressupost del projecte

de l'obra "Clavepuerman i Aicua^ Dotab]f" ha puoerat les orevisiors

inicials de 38.967.540 pts amb 11.000.271 pts, d'acord ar.b l'article

221,3 del Real Decret legislatiu 781/1986 de 18 d'abril, s'ha

repartir en Contribucions especials per l'esmentada obra, Ia q

titat de 49.961.S11 ptes.

Pep Sansó, cap del PSM

El PSM de Vilafranca ha presen-
tat un recurs contra l'aplica-
ció de contribucions especials,
ja que, segons aquest mateix
grup, i atenint-se a 1' acta
corresponent al ple del 8
de juny en que foren aprovades
les contribucions, no es
poden aplicar fins el 100%
del cost total de 1' obra
segons es recolleix a Ia
mateix acta.

Les contribucions que
es refereixen a les obres
del clavegueram pugen a un
total de 49.961.811.- pessetes.
L són 1' aplicació a totes
les ' fases que resten, es
a dir; les 4,5,6 i 7, més
les dues darreres que ja
estan completades.

El PSM, en el seu recurs
demana que s' anuli 1' acord
del ple del passat 8 de juny
i que en tot cas Ia responsabi-
litat civil i penal u' aque^t
acord, cau a sobre dels regidors
membres corporatius que votaren
de forma afirmativa dit acord.
De moment Ia situació està
en que hi ha un recurs de
reposició en contra de

El PP aprovà aplicar 50 milions en contribucions especials

1' acord pres el 8 de juny,
en que fou aprovada l'aplicació
de casi 50 milions de pessetes
en contribucions especials,
recurs que haurà de ser duit
a ple i si fos denegat, el
PSM ha assegurat que obrirà
un contenciós administratiu.
Seguint amb el mateix tema,
cal destacar que properament
començaran les obres per

a les fases 4,5,6 i 7 amb
un cost total de 88.000.000.-
de pessetes, segons ha informat
Ia Conselleria d'Obres Públi-
ques, qui ha assenyalat que
el contratista serà de nou,
1 ' empresa "Melchor Mascaró
S.A.".

M L q u e J B a r c e 1 ó



La contribució urbana ha pujat un m per cent
La revisió del catastre ha duit molta polèmica.
Una polèmica que se constata en el carrer,
en totes les converses aquest estiu s' ha
parlat del mateix, de 1' augment d' un 350
per cent de mitja que pot suposar uns
ingresos de 21 milions segons ha informat
el mateix Centre de Gestió Catastral de
Balears. Endemés de l'augment les nombroses
deficiències han creat una crispació mai
coneguda a Ia nostra vila. El tipus de gravamen,
un 20 %, quan a molts de pobles és del 10%,
ha estat el que ha fet possible unes altes
contribucions. Com a nota positiva, algunes
fonts municipals han apuntat a que 1' any
qui ve no es pagarà tant. De moment, moltes
pagues "extres" de juliol se' n van darrera
el pagament de los contribucions.

L'adaptació de Ia contribució
territorial urbana als nous
sistemes tributaris, que inclou
Ia revisió i posar al dia
els valors catastrals, està
provocant un gran malestar
i una constatada indignació
en els contribuIents de Vilafran-
ca per les comprovades deficièn-
cies detectades pels mateixos
a les notificacions remeses
aquests dies, pel Centre de
Gestió Catastral i Cooperació
Tributaria de Balears.

i

De moment, s' han presentat
bastants de recursos per discon-
formitat amb Ia quota establerta,
al temps que es critica
l'alt tipus de gravamen aplicat.
La revisió del catastre urbà
ha estat realitzat per l'empresa
"CARTOYCA S.A." gestionada
a Vilafranca per Tomeu Oliver.

Sobre el tipus de gravamen
aplicat, fonts del Centre
de Gestió Catastral han informat
que 1' aplicació del mateix
sol esser funció de l'Ajuntament,
menys en les ocasions en que
el consistori no es pronuncií
en cap sentit sobre el porcentat-
ge a establir. En aquest cas
es sol aplicar el 20%. Per
a rebaixar el tipus impositiu
els ajuntaments han d' aprovar
una ordenança en tal sentit.
En terme mitjà Ia pujada
a Vilafranca arriba al 350%;
augment que suposarà uns ingresos
de 21 milions a les arques
municipals.

El batle de Vilafranca per
part seva ha assegurat que
no se tenia cap notificació
ni dates sabre Ia ponència
presentada per Hisenda i que
per tant es feia impossible
el recurrir-la dins el temps
que marca Ia llei.

I

Mentres desde t
informat que tot:1

seguits estan c
les dates facili:
normes subsidiari:
havent-lo sol. 1 ici:
ment en els se1.
20% de gravamen e:

quedat amb un
així s' hauran :
compte tots els
Q;- nr-uiTorti*ln 1

A s' han
1Ii barems
icord amb
s en les
i de que
I' Ajunta-

oment, el
odia haver

í. Encara
1 tenir en
ursos que
T! iHi OT 1 f-^r-

per rectificar 11 possibles
errades. La calcació de
qualque zona, com ela barriada
de Son Pastor, " a zona
residencial, catíada com
tal es Ia que I més. No
obstant, malgratjenir tal
calificació, qua:i el lQQ%
de Ia zona no es:prbanitzada
i per tant no tfpa de cap
tipus de servei|Inclus
s' han donat alg'casos en
els que els veina'fer compte
pròpi han tingut| arreglar

el camins per accedir a les
seveo propietat^. Davant aquesta
situació d' indignació s' han
accentuat per l'alta qualificació
dels terrenys, encara sense
edificar que paguen molt més
que els edificis del centre
de Ia vila • Bernat Garl ha
assegurat que 1' única probable
i no segura, solució per que
Ia valoració s' ajusti a Ia
realitat es que s' efectui
un gran número de recursos
per part dels afectats per
presionar a Hisenda i que
rectifiquin les excesives
valoracions ja que en Ia seva
opinió desde el CGC no han
sabut interpretar les normes
subsidiaris i que Ia falta
d' informació ha provocat uns
alts imposts per Ia contribució
urbana.

M i q u e 1 B a r c e 1 ó .

Ens han escaldat

N o cal insistir gaire
en dir que Ia revisió
del catastre a Vilafranca

ha provocat un descontent
general. De totes a totes,
crec que Ia raó està amb
qui es veu de Ia nit a
Ia matinada amb una neteja
de butxaca sense més explica-
ció que una simple notificació
sobre Ia mateixa revisió
del catastre que acaba
amb un "tipo de gravamen",
d' un 20 % i... finalment,
amb una "Cuota Anual" que
ha posat a més d' un els
pels de punta.

La informació des
de 1 ' Ajuntament sobre el
tema de les contribucions,
en que sigui una cosa prepara-
da des de Ia Hisenda Central,
s' ha lluït per Ia seva
total absència. La rentada
de mans que s' ha volgut
fer des de Ia Casa Consisto-
rial no ha fet més que
embrutar, encara més, les
aigües. En poques paraules,
el tipus de gravamen que
s' aplica, un 20 %, hagués
pogut quedar en un 10%,
es a dir Ia mitat del que
haurem de pagar, si el
grup polític que ens governa
hagués tengut 1 ' esment
que calia al tema de Ia
revisió del catastre. No
val dir que no s'ha tingut
informació del Centre de
Gestió Catastral, perquè
des d' aquest mateix centre
asseguren que 1' Ajuntament
ha dormit i que no s' ha
preocupat de res pel que

fa al catastre nou. Ningú
vol "sa patata calenta",
però amb el seu bullit,
ens han escaldat a tots.



TORNA EL FUTBOL
Es sense dubte Ia gran notícia de l'estiu. Torna el futbol!.

Després de sis anys ¿'absència Ia pilota tornarà a rodar amb caràcter
oficial en el camp de futbol. Serà el 24 de setembre una data important per

l'esport vilafranquer. Haurà costat molt, però el Vilafranca
hi tornarà a esser present. Serà un tornar a començar. Un
començar des d'abaix del tot, des de Ia tercera regional.

Una categoria on no es regala res i que serà tota una
primera prova de foc. Tota una primera passa per a
futura consolidació d'un club, el C.E. VILAFRANCA,

que cercarà el tornar a ocupar el lloc que Ii
correspon dins l'esport de Mallorca. Caldrà
emperò, que molts hi posem el nostre granet

d'arena i que Ia sort acompanyí.
De moment està a Ia
rampa de sortida.
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El 24 de setembre començarà Ia lliga

a fora camp contra el Porreres
El diumenge 24 de setembre,
1' esport de Ia vila començarà
una nova etapa després de
sis anys d' absència en el
món futbolístic de Mallorca.
Un grup de gent jove, encapça-
lada per Tomeu Oliver s' ha
decidit a afanyar-se en situar
1' esport vilafranquer en
el lloc que Ii pertoca, malgrat
s' hagi de començar des de
zero. Amb gent jove s'intentarà
aconseguir Ia formació del
primer equip que haurà de
militar a Ia tercera regional,
Grup B. Dos equips més acabaran
per completar els efectius
del nou C.F. Vilafranca.
Seran el benjamins i els
alevins, ja que per manca
de jugadors no s' han pogut
presentar a les categories
d'infantils i juvenils.

Entre els primers objectius
està el consolidar el club.
Un club que pugui i sigui
respatllat pels mateixos
jugadors que 1 ' integrin i
1' afició que si en veritat
vol de nou veure el nom de

Vilafranca molt amunt, haurà
de posar el seu granet de
sorra, el seu granet d' arena
per aconseguir-ho.

En el caire esportiu,
lògicament el gran repte,
endemés de consolidar el
primer equips i formar una
bona cantera, serà Ia d'intentar
1' ascens a segona regional.
Per a que sigui possible
aquest desitjable bot, el
C.F. Vilafranca s' haurà de
classificar dins els dos
primers llocs del seu grup
per a després disputar-se
1 ' ascens amb els dos primers
del qrup de Ciutat.

EIs deutes amb Ia Federació
Balear de Futbol, ja han
quedat pagats. Per altra
banda s'intentarà el potenciar
el desaparegut "Torneig del
Meló". Per enguany, s' ha
decidit que el torneig es
disputi a un sol partit.
Serr el darrer diumenge
d' agost . día 27, front a
Ia u.L·. Porreres, mentre
que a Ia categoria infantil

Ia disputaran els equips
de 1' Olímpic de Manacor i
el Sant Francesc de Palma,
a les 17 hores del mateix
diumenge 27 d'agost. El partit
entre el C.F. Vilafranca
i el Porreres començarà a
les 18,30.

Alguns dels jugadors dels darrers eguips de Ia
cantera, ja jugaran en el primer equip

Calendari
24 Setembre - 21 Gener
Porreres Atc.-Vilafranca

1 octubre - 28 Gener
Vilafranca-Can Picafort

8 octubre - 4 febrer
Sancelles-Vilafranca

JJ>. octubre - 11 febrer
Vilafranca-Badia CM

22 octubre - 25 febrer
A. Llubí-Vilafranca

29 octubre - 4 març
Descans

5 novembre - 11 març
Vílafranca-Escolar

12 novembre - 18 març
Altura-Vllafranca

19 novembre - 25 març
Vilafranca-Porreres

26 novembre - 1 abril
Margaritense-Vilafranca

3 desembre - 8 abril
Vilafranca-Llucmajor

10 desembre - 22 abril
Ariany-Vilafranca

17 desembre - 29 Abril
Vilafranca-Colònia

7 gener - 6 maig
Sant 3oan-Vilafranca
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Equip de Tècnics

3oan Bauzà, el secretari

La presentació del nou
club tindrà lloc el proper
diumenge dia 20. L' eqi . ip
del benjamins ho faran a
les 17,15 hores en un partit
contra el Porreres i 1' equip
de regional o farà amb un
partit contra el C.F. Montuïri.
Tot un os si es té en compte
que el Vilafranca haurà començat,
a entrenar el dimecres dia
16. De totes formes sols
servirà com deiem abans per
presentar-se a 1' afició.
En quant a Ia lliga, Ia de
tercera regional començarà
el 17 de setembre, emperò
el Vilafranca ho farà descansant
ja que el LLosetense, equip
que 1' hi havia tocat com
a primer rival a darrera
hora es va retirar i per
tant el debut del Vilafranca
es farà a fora camp, dins
el terreny del Porreres Atc.
el diumenge 24 de setembre.
La lliga acabarà el 6 de
maig aquí en el camp de Ia
vi la contra l ' equ ip del Sant
Joan.
A l 'hora de redactar Ia present
crònica no es disposava del
calendari del benjamins , ,
però sí dels alevins, ; qui
començaran Ia lliga él 14
d' octubre a Petra. El segon
par t i r ho disputaran en el
camp "Es Molí Nou" el 21
d' octubre contra el Felanitx
i el tercer encontre serà
dins el camp de Ses Salines.

En quant a l ' e q u i p de tècnics, a l ' ho ra de tancar
Ia present edició de Ia revista, encara no estaven
confirmats alguns dels membres que compondran l ' equ ip
tècnic del C .F . Vi lafranca. En el primer equip sols
es tenia confirmat que Bartomeu Bauzà Huguet serà
el preparador físic del Vilafranca de regional.

A 1'equip benjamí l 'entrenarà Gabriel Barceló Rosselló
mentre que tampoc encara s' havia confirmat qui es
farà càrrec del conjunt d' alevins que militarà en
el segon grup de II Regional.

"Ceramicar" y "Bar El Cruce" seran els dos sponsors
del club, gràcies als quals Ia part econòmica i en
quant a vestimentes dels equips, el club podrà agafar
Ia força que Ii calgui per assegurar-se una bona campa-
nya. Esperem que les bones perspectives es compleixin.

Diumenge, Ia presentació
de les plantilles

La campanya de socis ja
ha començat, el preus són
de 3.000.- pessetes soci
normal i 5.000.- els socis
d' honor, per a qualsevol
informació els interessats
es poden posar en contacte
amb qualsevol membre de Ia
junta directiva o a les taqui-
lles dels mateix camp de
futbol, els dies de partit,
s' informarà sobre el tema.

La posta en marxa del
nou club de futbol, és, segons
els membres de Ia junta directi-
va, una manera de retre un
homenatge a Ia gent que va
dedicar gran part dels seus
esforços al llarg de les
seves vidas al manteniment
d' un club esportiu fins que
desaparegué el 1983. A ells
anirà dedicat tot 1' afany
que plantilla i directius
del C .F . Vilafranca hi posaran
en Ia propera campanya.

PRESIDENT

Bartomeu Barceló Oliver

VICEPRESIDENTS

Llorenç Bover Nicolau

Biel Barceló Rosselló

Guillem Garí

SECRETARI

3oan Bauzà

VICESECRETARI

Biel Gelabert Noguera

TRESORER

Amador Barceló

VOCALS

Sion Martí

3oan Nicolau Matheu

Pere Garí Ferriol
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üEs Julians", Campions del VII Torneig
local de Futbol SaIa

L'equip de "Es Julians" es procla-
mà campió del VI Torneig Local de
Futbol SaIa al guanyar per un contun-
dent 5-0 a "Es Cantó", fins aleshores
tricampió del torneig. El partit
final es jugà el diumenge de festes,
30 de juliol en el Poliesportiu
de 1 ' Escola amb molta presència
de públic.

"Es 3ulians" és el cuart equip
que guanya el torneig local, mentre
que "Es Cantó" segueix essent qui
més trofeus ha aconseguit i qui
més ha jugat Ia final, amb quatre
ocasions. El partit pel tercer i
cuart lloc el disputaren Son Parxana
i Ceramicar, quedant aquest darrer
classificat a Ia tercera posició.
Son Parxana, 1' unic equip que ha
jugat tots els torneijos, es quedà
de nou a les portes de Ia qran final

al perdre per A--3 contra el conjunt
que resultaria esser el nou campió,
Es Dulians, qui també per Ia seva
part en anys anteriors havien arribat
a les semifinals. "Es Cantó" que
arribà de nou a Ia seva cuarta final,
es va veure sorprès per l'excel.lent
joc dels "3ulians" que ja en Ia
primera part sentenciaren el partit,
marcant el cinc gols amb que acabaria
1' encontre. PeI demés, poques coses
que destacar. EIs semifinalistes
foren els esperats i no hi va haver
cap sorpresa destacable com no siguin
les sancions posades pel comité
d'àrbitres amb el vist i plau dels
organitzadors. Sancions sense cap
ni peus que han estat Ia nota més
negativa d' un torneig que tendra
una difícil continuïtat amb el futbol
en el camp "Es Molí Nou".
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UNA RONDALLA DEPRAVADA

Paga beneit!

Encara record una sèrie de TVE
anomenada "Fuenteovejuna", quan
el poble s' alça amb rudimentàries
armes que disposaven els pobres
conciutadants, contra un comte,
(comte que per altre part vivia
d' allò més bé). Aquest terratinent
els hi sucava fins Ia darrera moneda
i el darrer animal de corral que
disposaven, només per "enrriquir
Ia comarca que estava baix els
seus dominis". Contradictori, no?

Això eren altres temps. Fa una
dotzena d'anys arribà Ia democràcia,
amb tots els seus defectes i virtuts,
altra cosa no ens calia elegir.
La democràcia comporta una série
de sacrificis perquè entre tots
aixequem un projecte de futur comú.
Tenim un projecte que ens duu a
Ia incertesa, un futur prou neqre,
un fi comú més descomunat que mai
i molts, molts de sacrificis. Amb
tants d' anys de sacrificis no hem
pogut encara, treure' n un profit
acceptable. Sacrificis són les
anomenades col·laboracions a las
qué, a 1' hora d' ara, ens veurem
obligats, tant si volem com no,
a fer efectives. Aquestes col.labora-
cions (contribucions, imposts,
IRPF, IVA, catastres i altres membres)
són el resultat ; poc convencional
d' un estat de dret, més bé pareixen
el' d' un estat de restrenyiment
(en el que no es pot cagar per
molt que s'intenti).
La metàfora (encara que sia deprava-

da) és vàlida de "Fuenteovejuna"
(represio) a l'estat actual (democra..

ara anava a dir una putada) no
es tant distant ni tant desfasada
Ia única deferència és que el poble
en lloc d' aixecar-se en armes,
aixeca Ia seva impotència tan amunt
que els governants es poden masturbar
amb ella.

"Elpobïe, en Hoc d'aixecar-
se en armes, aixeca Ia seva
impotència tan amunt que
els governants es poden
masturbar amb ella"

Fins aquí 1' estat, però i el
poble? aquest municipi?... que
me'n direu?

Tenim una piscina OK!, tenim
clavegueram OK!, tenim places OK!,
i que tenim els vilafranquers ?
K.K. ... No dubtem mai que Ia merda
que ha baixat dins els clots negres
de cada casa haguessin servit
molt bé per embossar Ia nova xerxa
d' aigües brutes. Contribucions
especials a matar, revisió del
catastre, el més alt. Pobre vilafran-
quer, et diven paga beneit i tu
pagas.

Demorra... (putada), paga beneit.
No he volgut entrar en cifres

estat de comptes, ni l'estat actual
de pagament en aquest numero queda
prou clar com està Ia cosa.

JAUME SANSO
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El diumenge 10 de setembre, com un dels
actes de Ia Festa del Meló 89, tindrà lloc
a l'Avinguda de les Escoles, una exposició
de cotxes de competició i d'altres elements
relacionats amb el món de l'automòbil. Serà
el Racing Club T.R.-Vilafranca qui ho orga-
nitzarà amb el suport de l'Ajuntament i de Ia
mateixa Escuderia T.R. Balear. Per entrar en
més detalls parlam amb En Rafel "Rabassa",
cap visible de l'organització

#
* Rafel, sembla que hi ha
molta animació per aquest
projecte que du entre mans
el Racing Club T.R. de Vilafran-
ca ?.

Si, es vere, hem rebut
molts d' ànims per part dels
nostres simpatitzants i hem
decidit participar a Ia Festa
del Meló amb aquesta exposició.
Després de cercar, projectar
i pensar, varem veure que
haviem de fer qualque cosa
relacionada amb 1' esport
que ens agrada. Per això
tots els socis del club hcn
decidit dur endavant Ia que
serà "I Exposició de Cotxes
de Competició".
* L'exposició serà exclusivament
de cotxes esportius ?.

Encara que el nom de
1' exposició es refereix just
a cotxes, hem pensat que
també hi podrien tenir cabuda
altres elements com poden
esser els vehicles d' importa-
ció i també algunes de les
coses que ens agrada veure
posades als mateixos cotxes.
* Serà això una cosa que
tengui continuitat o simplement

serà una flor d'estiu ?.
No pretenem que just

sigui enguany que es faci
aquesta exposició. No hi
ha dubte de que Ii volem
donar continuitat cada any,
quan arribi Ia Festa del
Meló. Il.lusió per fer-ho,
en tenim i per ventura en
propers anys Ii donam un
aspecte més de fira, que
no de festa. Així es podrien
comprar i vendre cotxes.
* Per a que sigui un èxit
se suposa que s' haurà de
fer una gran campanya.

Si. Procurarem que mitjan-
çant els medis de comunicació
es pugui tenir notícies de
les nostres idees.
* I amb quin suport comptau?.

Per dur endavant Ia nostra
tasca comptam amb el patrocini
de 1' Ajuntament de Vilafranca
1 amb Ia col.laboració de
1' Escuderia T.R. Balear,
diverses entitats bancàries
i comercials de Ia vila i
diversos concesionaris de
marques de cotxes, així com
també d' una casa comercial
de cotxes d'importació.

* L' exposició que es farà,
durant un sol dia ?.
* Si, serà el 10 de setembre,
diumenge, a partir de les
9 del matí estarà oberta
1' exposició fins a les 7
de 1' horabaixa, encara que
Ia inauguració no es farà
fins a les 10,30 del matí.
* El lloc on es fa, no pot
resultar un poc molestos
al veinats ?.

Voldriem molestar el
mínim als veinats de 1'Avinguda
de les Escoles, per tant,
agraïrem qualsevol suggerència
que ens facin arribar.
* Que més ens pot contar?.

Per ara no hi res més.
Però aprofitant 1' espai que
ens dedicau, voldriem convidar
a tot el poble de Vilafranca
a que no sols participin
de les Festa del Meló de
dia 9, sinó que el diumenge
dia 10 ens acompanyin per
fer una bona exposició, que
malgrat sigui enguanyi una
mica senzilla esperam que
agradi a tots els vilafranquers.
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NOTICIARI DE LA VILA =

Deuda Tributaria

Art. 272. 1. El tipo de gravamen
a aplicar sobre Ia base liquidable
para determinar Ia cuota tributaria
será fijado libremente por los Ayun-
tamientos en relación con los corres-
pondientes bienes de naturaleza ur-
bana sitos en su término municipal.

2. La fijación del tipo de grava-
men habrá de ajustarse al procedi-
miento previsto en Ia presente Ley
para Ia imposición y ordenación de
tributoslocales.

3. En tanto no se produzca
acuerdo municipal en contrario, el
tipo de gravamen será del 20 por 100.

La festa del batle i ex-batles

El dos darrers ex-batles i l'actual,
sembla que en vísperes de les festes,
es prepararen Ia seva propia per
celebrar Ia posta en marxa de Ia
xarxa de l'aigua potable i clavegueram
a Ie primeres fases fetes. El lloc
estriat fou just davant ca l'ex-alcalde
Joan "Not". Amb taula en mig del
carrer i Ia via pública tallada
per a no ser molestats, Ia festa
va anar de Io milloret. Be, ara
es d' esperar qu^ per celebrar Ia
pujada de Ia ' contribució urbana
també n' organitzaran una altra.
0 no seran tan valents. Senyors
ex-batles i senyor batle, al tanto
amb les prepotències, perquè està
demostrat científicament, que Ia
prepotència arriba a produir impotència
segons Ia revista Post-sex en el
seu primer número.

yL Sovint, és molt bo de
/ fer el confondre a l'o-
\ pinió pública. I més si
N| està en joc Ia pròpia

credibilitat dels qui comandan
l'Ajuntament. En el tema de Ia
contribució urbana sembla que
hi ha molts d'interessos po-

lítics per embullar a Ia gent
sobre qui té Ia culpa de que
el catastre hagi pujat tant.
Per sortir de dubtes basta mi-
rar l'article 272 de Ia Llei -
Tributària per a veure que és
l'Ajuntament qui estableix Ia
quota, o el que hem de pagar.

La piscina sense inaugurar

Idò no. La piscina no va esser inaugu-
rada per les festes tal com havia
assegurat el batle de Vilafranca
a una de les darreres reunions de
Ia Mancomunitat del PIa de Mallorca.
EIs motius, els de sempre, el contra-
tista no cumpleix el temps d' obra
que compromet haver-la realitzada
en un termini concret.

Esdespedí el rector

Algunes noticies ' apunten a que molts
de vilafranquers no repetiran vacances
a S' Illot. Motiu, que el rector
que fins ara ens havia manat pel
camí del seu Déu, ha estat traslladat
a Ia parròquia S' Illotera. En Ia
seva despedida sols mancaren alguns
cohets. Llàgrimes han varen caure
de ben poques. El seu ego-treball
no ha deixat lloc a sentimentalismes.
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EI regidor "Molondro" obstrueix
Ia informació

En que hagin passat les festes,
convé encara parlar-ne una miqueta.
Sobretot per explicar als nostres
lectors que el motiu que en el passat
número de "Especial Festes" no hi
publicassim el programa, fou que
simplement, el magnífic regidor
dels imposts i de festes, Esteve
"Molondro" no el volgué facilitar-nos
com era, és i serà Ia seva obligació
com a persona .;resentada voluntà-
riament per servir al poble i no
per servin-se. No hi ha més voltes
de fulla que les de que el regidor
en qüestió estava i està més emprenyat
que un mistó amb Ia revista per
haver cercat "firmes" per declarar
Sant Martí, de Interès Cultural.
Quedí clar que Ia revista es una
secció de 1' Obra Cultural Balear
a Vilafranca i que pot estar d'acord
o no amb algunes decisions que prenguin
els màxims responsables de l'OCB-Vila-
franca. Per tant, Ia revista "Es
Molí Nou" no ha cercat cap "firma"
ni a favor ni en contra de Sant
Martí senyor "Molondro". Si està
emprenyat per a que perillen els
seus interessos personals, que no
polítics, en Ia venda de Sant Martí,
s' aguanti senyor "Molondro" que
el temp.-3 ho arriba a curar tot.
Tornant al tema de no donar-nos el
programa de festes i intentar jugar
a conillons d' amagats dient "el
tendredu tal dia" per a que llavors
no arribi, no ens sap més greu que
el de no haver poqut informar sobre
unes festes que tot estant organitzades
per Don Esteve no han estat tan
dolentes com semblava que havien
d' esser.

Nou delegat de "SA NOSTRA"

Des de fa unes setmanes, Ia sucursal
de "Sa Notra" té nou delegat a Vila-
franca. Sebastià Parets Arrom de
30 anys i natural de Santa Eugènia
se' n carregarà d' atendre a Ia gent
que empri qualsevol servei d'aquesta
entitat bancària. En Pedro Canellas,
que fins ara havia estat al front
de Ia sucursal i que pel temps que
ha estat amb nosaltres ja se' 1 pot
considerar com un vilafranquer més,
es farà carrec de Ia delegació de
"Sa Nostra" a Sineu. Tant al qui
entra com al qui surt, molta sort !.

Defuncions

Antoni Caldentey Rigo, passà a millor
vida el 16 de juliol, als 95 anys.

DESCANSI EN PAU

Naixaments
Catalina del Carme Riera Bauzà,
va néixer el 16 de juliol omplint
de goig Ia llar dels seas pares,
30AN i CATALINA. Enhorabona !.

El PSM, pel que hem sentit a dir,
prepara una reunió pública per parlar
sobre el tema del catastre. Sembla
que es farà durant el setembre.

Festa del meló?
Com a darrera notícia ens agradaria
poder oferir-vos un avanç del que
pugui esser Ia propera "Festa del
Meló". Tot sabent que serà dia 9,
sols podem dir que dia 10 hi haurà
una exposició de cotxes i que enguany,
de Ia festa no se n' encarrega En
Salvador Barceló. N' hi ha que es
demanene si dins el PP hi ha "renou
de sables". En tot cas poden anar
bé per fer tallades de meló.
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TORNEIG DEL MELO
Camp "Es Molí Nou" Vilafranca

Organitza: C. de F. VILAFRANCA
Patrocina: Ajuntament de Vilafranca

2O d'Agost a les 17't5 h.
C. BENJAMi Trofeu al guanyador

y.D. Porreres - C.F. Vilafranca
A les 18'f5 h. Trofeu al guanyador

C. F. MONTUKI
Regional Preferent

G.F. VILAFRANCA
Presentació de Ia plantilla del C. F. VILAFRANCA

27 d'Agost a les 17 h.
Primera Divisió Infantil Trofeu al primer i segon

Sant Francesc de Paima - Olimpic de Manacor
A les 1B'30 h. REGIONAL HJ fl|

U. ID. IPO)RlR)E)R)ES
C. F VILAFRANCA

Col.laboracions: BAR RESTAURANT ES CRUCE - Caixa de Pensions - Ceramicar
ZANJAS Y EXCAVACIONES ANDREU TeI. 5G003Z - Restaurant SA CREU-Petra» - Electrificacions i Fontaneria HUGUET - Banca March

Bar Ca'n Pujol - Bar Ca's Ros - Bar Restaurant "SA VOLTA"-Bar Sa Placa-Bar París-Ca'n Botelles-Ca'n Caminer-Ca'sSenyoret-

Celler Barceio - Es Niu "Pub" - Forn de pa Ca'n Portell - Forn i Queviures Ca'n Chaves - Fusteria Bover - Fusteria Galmés -
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Passen a formar el Gruo Mixt

Salvador Barceló i Esteve Català
han abandonat el Partit Popular

Des de novembre del 86 no
es repetia. una situació
com Ia que viu 1' ajuntament
de Vilafranca. Aleshores
cal recordar que UM tenia
dos regidors "divorciats"
i que el batle sols necessitava
un vot per aconseguir Ia
majoria absoluta. Ara el
panorama polític no sols
es troba pitjor que a
final del 86 i principis
del 87, sinó que Ia situació
per al grup del PP és pitjor,
tota vegada que tal com
ha quedat el mapa polític
local amb Ia disidència
de dos dels seus regidors,
és prou complicada per a
governar sense cap tipus
de problema,
i

Salvador Barceló i Esteve
Català decidiren abandonar
el passat 7 de setembre,
el grup del PP per estar
en desacord amb Ia política
del batle Bernat Garí, en
temes tan polèmics com Ia
plaça nova o Ia pujada de
Ia contribució urbana.

Per tant, ara Bernat
Garí haurà de consensuar
Ia política municipal a
fi de no trobar-se totsol,
ja que 1 ' abstenció del nou
grup mixt en alguns temes
puntuals pod fer-li perdre
més d' una votació d' aquí
en endavant.

M. Barceló

En el ple ordinari del mes
d' octubre, 1' ajuntament de
Vilafranca, a proposta del
regidor Esteve Català del
Grup Mixt, aprovà Ia creació
d'una comissió municipal composta
per un membre de cada un dels
quatre grups amb representació
en el consistori, que s'encarre-
garà de controlar les següents
fases de les obres del clavegue-
ram.

Aquesta proposta es va
fer després de que tots els
grups de l'oposició criticassin
1' actuació del batle, en el
tema d' obres, de voler capita-
litzar les seves decisions,
al temps que se 1 ' hi havia
exigit una major informació
sobre les mateixes. El batle
insistí en que no s' havia
negat Ia informació en cap
moment. El PSM Ii replicà
emperò que tenien una acta
notarial que certificava que
se' Is hi havia negat el
poder veure Ia documentació
municipal. -.

CONCERTS D'HIVERN

PROXIMS CONCERTS:

24 de Novembre: CALITZA JAZZ GRUP

7 de Desembre: LA ERA DEL GAS

wme»*



L'OCB treurà un
setmanari en català

S' ha inclòs una partida
tie 2 milions de ptes als presu-
postos de Ia CAIB per a 1989
per a aquest projecte, gràcies
a gestions de l'OCB. El setmanari
és un projecte molt important
per contribuir a Ia normalització
lingüística als mitjans escrits.
S'ha otorgat a Ia nostra associa-
ció aquesta quantitat després
de considerar Ia petició i
el projecte, molt detallats,
que presentàrem a Ia Conselleria
de Cultura. Projectam treure
al carrer, durant el darrer
trimestre de l'any, les primeres
edicions d' aquest setmanari.
El projecte aportarà també,
com a acció concertada, les
aportacions compromeses per
més de 400 socis i simpatitzants
de l'OCB, a raó de 5.000 ptes
per persona. Atesa Ia gran
importància i abast del projecte,
convidam a tots els qui puguin
col.laborar-h.i (als mitjans
de redacció, distribució,
publicitat, etc.) que es posin
en contacte amb Ia nostra
gerència. Una reunió monogràfica
sobre Ia matèria serà convocada
el mes d' Octubre. CaI que
el projecte surti endavant
per tenir una veu pròpia als
mitjans de comunicació escrits
i poder analitzar fets i esdave-
niments des de Ia perspectiva
nacional i dels Estatuts de
l'OCB.

"ES MOLl NOU"
C. Joan Barceló, 29.
VILAFRANCA.
Edita: OCB-Vilafranca
Dip. Leg. PM-366-1986
Imprimeix: "Edicions
Manacor SA". Ronda del
Port, 60. MANAGOR.

Editorial

En maduren de ben verdes

Sols han passat dos mesos des de que sortí al carrer el
darrer número d'aquesta revista, l'estiu ens obliga a un mes
de descans, però pel que fa a notícies ha estat, ja ho anunciàvem
abans de festes, un estiu molt mogut amb noves de tot caire
que més o menys intentam tractar en Ia nostra "rentrée", es
a dir en el número que teniu en les vostres mans. Algunes
notícies tenen més pes que les altres i d'entre les primeres
creim que Ia "crisi en el PP de Vilafranca" mereix esser tenguda
en compte i analitzada per les conseqüències que es poden
derivar d'una situació impensable fa uns mesos.

Efectivament el grup municipal del Partit Popular ha acabat
1' estiu amb problemes interns que l'han deixat amb un poder
de govern limitat i supeditat als dos disidents, Sebastià
Barceló i Esteva Català. En qüestió de dies, a començaments
del mes de Setembre passat, el mapa polític municipal canvia
radicalment. La situació de crisi emperò es va anar gestant
durant l'estiu, amb un malestar dins el grup per Ia constant
prepotència del batle en alguns temes que han aixecat les
protestes de molta gent. A dir dels regidors fugits del PP,
el batle prenia massa decisions sense consultar ni informar
als seus regidors de partit. Així, dues grans patinades de
Bernat Garí, una al permetre Ia contractació de les obres per
construir Ia plaça nova a Ia zona nord de Ia vila quan els
terrenys encara són privats, fet que ha recriminat el mateix
Consell Insular de Mallorca davant Ia il.legalitat de Ia situacio'
i Ia "despistada" en Ia renovació del catastre amb una pujada
del 350%, han posat fins al límit Ia paciència de dos regidors
del PP. La situacid* ha arribat a esser tan greu que fins i
tot els cinc regidors del PP s'havien traslladat a Palma per
demanar a Canellas que Bernat Garí se' n anés del partit i
quedàs com a batle, Bartomeu Morlà. L'operació emperò va esser
esvortada per Bartomeu Binimelis membre del gabinet de premsa
del PP a Balears i gendre del president del PP Vilafranca,
aconsellant el manteniment de Bernat Garí com a batle. L'opera-
ció de desbancar al batle no resultà però dos regidors finalment
es desmarcaven del grup de govern i passaven a formar el grup
mixt a l'Ajuntament. La reunió que mantigué tot el grup, el
dimarts 6 de Setembre, abans de l'escisió del dia 7 del mateix
mes, no va servir de res.

Esteva Català i Salvador Barceló deixaren clar que el batle
no els informava i per altra banda reconeixien Ia seva deixadesa
al no demanar informacions sobre alguns temes com Ia plaça
nova. Ara el PP sols té quatre regidors, un menys que l'oposició
(PSM amb 4 i UM amb 1). Per tant tota Ia política del grup
conservador passarà per un consens a vàries bandes. En un
principi el grup mixt vol que el PSM i UM participin de les
tasques municipals. A 1' oposició no hi ha intencions de fer
cap moció de censura. No hi ha preses per governar, com a
mínim deixaran que el PP agafi tot el protagonisme en els
propers cobraments de Ia contribució urbana. PeI ciutadà mitjana-
ment informat, en definitiva no deixa d'esser sorprenent que
una majoria absoluta "treballada" durant quatre anys, s'hagi
desfet en quatre dies. Això sí, de més verdes n'han madurat.



EIs comandaments de Ia Guàrdia
Civil han decidit concentrar
els efectius d' aquest cos
de seguretat dispersats en
els municipis de Porreres
i Petra en el quarter de
Vilafranca. Des d' aquest
centre es coordinarà tot
el treball a realitzar en
els municipis que abarcarà
el seu camp d'acció.

D' acord amb les distintes
informacions recollides,
aquesta concentració comarcal
dels agents de Ia Guàrdia
Civil, ve justificada per
Ia manca de personal d'aquest
cos a Mallorca. En un principi,
emperò, Ia decisió sembla
tenir caràcter sols provisional.
Es a dir, que es podria tornar
a Ia situació anterior si
es destinessin més efectius
del cos a Ia zona.

Així doncs, en el quarter
de Vilafranca estarà concentrat

EIs guàrdies civils de Porreres i
Petra es reagrupen a Vilafranca

a partir d' ara el servici
corresponent als municipis
de Petra, Ariany, Sant Joan,
Porreres i Vilafranca. La
reestructuració, en que sigui
temporal, farà que des de

Vilafranca es pugui dispondre
dels tres vehicles destinats
a Ia vigilància rural que
fins ara estaven repartits
en els tres quarters ara
reaqrupats.

QuèéselS.I.A.C.?

El S.I.Â.C. és un servei d'informació ¡atenció al ciutadà adscrit a Ia
Conselleria Adjunta a Ia Presidència que té, entre altres, els objectius
següents:

—Informar als ciutadans sobre lesactuadons de l'Administració de
Ia C.A.I.B. sobre qualsevol altre tema que els ciutadans sol.licitm
en relació als organismesdepenentsdel Govem Balear.

—Donar a conèixer l'estructura i funcions de les altres Administra-
cions: Consells Insulars, Ajuntaments i Administració Perifèrica de
l'Estat, radicades a les Balears.

—Facilitar informació sobre Ia tramitació d'expedients, linies d'ajudes
delaC.A.I.B.,etc.

—Recollir iniciatives i tramitar queixes i reclamacions sobre el funcio-
namentde les diferents Administracions.

Com posar-se

en contacte amb noltros?

Vsngulavlsltar^os TruquIpertetòfon

Ens complaurà ta
seva visita. Estam a
Ia seva disposició de
0830- 1430hs.tots
els dles laborables.
EIs dissabtes de
09.30a13.30hs.

Ensescrigul

Sl vostè no es pot
daspteçar fins a Ia
nostra ofidna, o no
té telèfon, ens pot
escriure una carta I
ben aviat rebrà not(-
cies sobre Ia Infor-
mado sol.lldtada.

S.I.A.C. PL. DRASSANES, 4 - 07012 PALMA OE MALLORCA

Sl no vol, no necessi-
ta desplaçar-se fins
a ta nostra oficina
per a resoldre el seu
assumpte.

Ens crida al 900-
321421 I l'aten-
drem amb molt de
gust |i no oblkJI, ta
cridada es gratuila,
conébcer el que
volemnocostaresl



El setembre arribà amb torrentades

A Vilafranca
DIa 1 de setembre
caigueren 112 litres
per m2. i dia 6, 73.

El torrent es va
veure desbordat. I Ia
carretera a Felanitx
quedà tallada.

A Manacor Ia torrentada provocà molts de mals materials

Les fortes pluges que afectaren
a Ia comarca de Llevant,
arribaren, encara que no
amb tanta intenssitat a Vila-
franca. Així i tot les conse-
qüències no arribaren a ser
com les d' altres pobles com
Manacor, Felanitx, Campos,
o Sant Llorenç, sense parlar
dels nuclis costers on els
desastres foren més greus,
sobretot a nivell turístic,
ja que les torrentades, sobretot
les del dia 6 de setembre,
s' emportaren cap a dins mar
un gran nombre de platges
de tota Ia costa llevantina.

A Vilafranca concretament,
el 31 d' agost ja plogué 14
litres per metre quadrat.
El dia 1 de Setembre, el
terme municipal de Ia vila
rebé una descàrrega d' aigua
que arribà als 112 litres
per metre quadrat, essent
el poble de Mallorca més
afectat. El torrent es desbordà
de tal forma que feia molts
d' anys que, segons els majors,
no s' havia vist. L' aigua
inundà molts de terrenys.

Alguns trasts tancats es
convertiren en piscines.
Es podien veure alguns tarongers
que sols mostraven les fulles
del capcaracull. També moriren
bastants d' animals de ploma
anegats en els galliners.
Molts melonars també es varen
veure inundats. En els dies
següents el bon temps aixugà
part dels terrenys més afectats.
Emperò no tardaria molt més
dies en tornar a ploure.
El dia 5 tornaven a caure
a Vilafranca 12,5 litres
per metres quadrats i el
dimecres dia 6 s' arribaren
als 73 litres, mentre que
a alguns indrets de Ia comarca
caien 200 litres en qüestió
de poques hores. EIs grans
mals que comentaven al principi,
recordem que a Portocolom
Ia torrentada causà tres
morts, alarmaren a tota Ia
comarca. Vilafranca fou de
les poblacions menys afectades
i els mals es reduiren a
una repetició de les conseqüèn-
dies del primer de setembre.

Aquest 6 de setembre,
emperò, a moltes cases sortiren
goteres i les cisternes s'
ompliren. Dins el nostre
terme, entre Son Pou i Sa
Franquesa Ia carretera quedà
tallada ja que 1' atravessava
una torrentada, amb redols
on el nivell de l'aigua arribava
als 2 i 3 metres. A qualque
figuera d' aquesta zona sols
se Ii veia Ia part de dalt.
La força de Ia torrentada
provocava ones de més d' un
metre d'altària. Se'n portava
tot el que trobava davant.
Molts d' horts i sembrats
es quedaren sense terra.

Després d'un estiu completa-
ment sec han arribat les
pluges, amb més força que
1' esperada. EIs torrents
plens de brutor i les construc-
cions enmig dels seus antics
dominis provocaren Ia major-
part dels mals a Ia comarca,
sobretot a les zones costeres.

A. Bauzà



ANACOR
ALIMENTACIÓN
Atún en aceite vegetal Cabo de Peñas 1/8 pak 3 110
Mejillones en escabeche Cabo de Peñas 1̂  pak 3 199
Atún claro en aceite Masso 112gr. 86
Mahonesa Musa 450 gr. 181
Caldo de carne Starlux 24 past 267
Arroz extra Nomen kg 126
Sopa La Familia 250 gr 48
Foie^ras La Piara 100 gr pak a 243
Chocolate Torras 150 gr almendra, bitter y avellana 89
Cacao en polvo Torras 190 gr. 48
Chocolate Milka nussini 40 gr pak3 126
Chocolate Valor taza 300 gr. 158
Nocilla instantánea 375 gr. 153
Bollycao4u 146
Galletas Petrtes d'oli 400gr. 118
Galletas Quely Maria 900 gr. 299
Galletas Quely salada 450 gr. 169
Café Brasilia superior pak 2 u+bote cacahuetea 308
Leche entera Asturiana 1 '5 L 137
Whiskas Buey 410gr. 131
Chappi 1250gr 260

BEBIDAS Y LICORES
Greip blanco y tinto 1 116
Vino Los Molinos (blco., rdo, ytto.> .119
Vino Conde de Caralt 3/4. 248
Ginebra Bosford 532
Brandy 103 etiqueta blanca 666
Whisky JB 750 cL 1271
Cava Codorniu gran cremat 465

CHARCUTERÍA
Mantequilla Chamburcy 170 gr. 167
Salchichas Wieners 5 u 225 gr Oscar Mayer. 144
Salchichas Wieners bocadilto 275 gr Oscar Mayer. 178
Jamón extra Casademont 691 ptas^<g
Jamón serrano sAi Oscar Mayer 1299 ptas^<g
Paleta cocida Palma .623 ptas^g
Salchichón Palma 436 ptas^g
Mortadela italiana Palma 310 ptas^g
Queso mantecoso Los Clavelea 890 ptas^g
Queso extra Los Claveles. 990 ptas^<g

CONGELADOS
Croquetas La Cocinera 600 gr pollo y bacalao. 240
Calamar a Ia romana La Cocinera 400 gr. 312
Filete de merluzacon piel Oliver. 175 ptas^<g
Gamba mediana Oliver 995 ptas^g
Mero entero Oliver 185 ptas^<g

PERFUMERÍA Y LIMPIEZA
Champú Agrado 900 gr. 224
Jabón líquido Sanex 1 320
Pañal Moltex uKraseco t.g. 30 u. 736
Papel higiénico Scottex pak 4 u 134
ServilletasCel estilo 100 u .95
Gtor automática 3 I .664

BAZAR
Video Sanyo VHR 5100. 58.565
Walkman audio SonicAS 155 1.503
Radio audio Sonic AS 345. 1.848
Radio cassette audio Sonic AS 2780 5.880
Compacto audio Sonic AS 5780. 17.640
Radio reloj audio Sonic AS 355 1.971

CALZADO
Botas deportivas niño piel.._ 2.500
Botas deportivas caballera 1.950
Zapatillasniño 486
Zapatillascaballera 587

MENAGE
Batería vitrificada Magefesa 8 pzas .4.500
Lote 3 botes cocina 595

TEXTIL
Tapetes camilla 70, 80, 90 y 100 CM. 2.875
Mantasplaza 1.975
CamisascaballeroMA. 995
Pijamas Sra. y caballera 1.295
ChandaIsniño .950
ChandaIsbebá 995



Poca gent a Ia Festa del Meló
EIs preus pels núvols,

Ia mala organització i les
poques ganes de festa que
hi havia a Ia comarca després
de les inundacions dels primers
dies de setembre, Ia Festa
del Meló va transcórrer amb
molt poc ambient festiu.
MoIt poca gent va arribar
fins a Vilafranca a Ia nit
del dissabte 9 de setembre
per assistir a Ia tradicional
vetlada per honrar Ia fama
del meló al nostre poble.
La festa, enguany tingué
menys promoció que 1' any
passat. Per afegitó l'atractiu
musical no va arrastrar Ia
gent suficient ni per tan
sols omplir mitja plaça.
EIs preus, a mil pessetes
1' entrada, varen esquivar
a joves i gent major que
preferiren prendre qualque
refresc als bars per a després
partir cap a casa o cap el
poble els pocs visitants
que vingueren a Vilafranca.

Dins Ia plaça 1 ' ambient
era molt més fred que a fora.
MoIt d' espai buit i poques
ganes de menjar meló. EIs
concursos no despertaren
massa interès. La majoria
de participant al concurs
del meló més gros foren de
Ia vila i per tant també
els primers llocs. Una peça
de poc més de vuit quilos
i mig suposà un premi de
25.000.— pessetes per a
Jaume Sansó Rosselló. El
segon fou per a Maria Mestre
Barceló i 'el tercer per
a Maria Gayà Bauzà.

L' elecció de Miss Festa
del Meló quedà desert, per
manca de personal femení
que estigués disposat a partici-
par de Ia fredor de Ia festa.
SoIs el conjunt d' al.lotes
de Brasil 89 despertaren
amb Ia seva curta vestimenta
1' interès de Ia poca gent

que aleshores ja quedava
dins el recinte. Les portes
es varen obrir ben tard.

L' altre cara de Ia moneda,
respecte a Ia mateixa Festa
del Meló, fou 1' exposició
de cotxes a 1 ' Avinguda de
les Escoles que organitzà
el Racing Club T.R. de Vilafran-
ca el diumenge dia 10. Fou
molta Ia gent que acudí a
veure els darrers models
de cotxes esportius així

com de competició. La ubicació
de Ia mostra fou excel.lent,
ja que a vora Ia carretera,
molta gent de pas, es va
aturar a veure 1' exposició.
La gent del poble tampoc
mancà a Ia cita. Resultà
en definitiva un acte prou
interessant i que mereix
sense dubte Ia continuació
en anys propers.

M. Barceló
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V^aX Vo> iiviarà amb
Cañellas?

IMPOSTS OFEGADORS. Es pot con-
gelar ¡ reduir Ia pressió fiscal. Si tots pa-
guen, tots pagarem manco.

PÈSSIMES INFRASTRUCTURES I
CARRETERES. 5.700 morts a Ia carre-
tera és injustificable. Les carreteres espa
nyoles han de comptar amb els recursos ne-
cessaris perquè quan parlin d'accidents, no
donin Ia culpa als vehicles i als ciutadans.
I perquè el turisme que se'n va, torni.

EMBÓSDELA JUSTÍCIA. Tendrem
u n n justícia més ràpida, els jutges recupe-
raran Ia independència i, informatitzant
el sistema i dotant-lo de recursos, s'agilit-
zarà.

PREPOTÈNCIA. De Ia prepotència a Ia
dictadura hi ha un sol pas. La democrà-
cia es consolida estimulant i acceptant el
diàleg, escoltant tothom i totes les forces
socials.

LA MAJORIA ABSOLUTA. Un Go-
vern que fa el que vol sense comptar amb
ningú, no representa els interessos del po-
bIe. Vostè té Ia paraula.

MALVERSACIÓ EN LES DESPESES
PUBLIQUES. EIs doblers de l'Adminis-
tració són els nostres doblers. S'ha d'aca-
bar l'amiguisme, les despeses sumptuàries
i el descontrol dels recursos.

DIFÍCIL ACCÉS. A LA PRIMERA
FEINA. Hi ha disponibles 300.000 llocs
de feina sense cobrir. Es urgent un PIa de
Formació Professional orientat cap a les
nostres necessitats i no al contrari. I, per
damunt de tot, un PIa d'Ocupació Juve-
nil com el que, a Castella-Lleó, ha propor-
cionat Ia primera feina a molts de joves.

CAOS SANITARI. Es inadmissible que
de vegades manquin llits i que es formin
coes tercermundistes, mentre hi ha 28.000
metges en atur. S'han d'aprofitar tots els
recursos, acostar el metge a Ia família i do-
nar oportunitat de.triar lliurement l'hos-
pital.

DIFICULTAT PER ACCEDIR A LA
PRIMERA VIVENDA. EIs qui accedei-
xen a Ia seva primera vivenda, i els joves
especialment, han de tenir crèdits prefe-
rencials al més baix interès i al més llarg
termini.

PENSIONS DE MISÈRIA. Hi ha pen-
sions que no poden proporcionar un ni-
vell digne de vida. S'han d'incrementar les
pensions que no donen ni per menjar.

Paraula!



LES HORTALISSES
Fonoll, el digestiu i carminatiu

El fonoll silvestre (foeni-
culum vulgare) és una planta
umbel.lífera 1 el seu orígen
és mediterrani.

Virtuts medicinals.— Antigament,
ja els grecs i romans coneixien
Ie seves saludables propietats.
Tota Ia planta del fonoll
és medicinal. Però són principal-
ment les seves llavors, les
que concentren en el seu oli
essencial 1 ' anetol i el fenol
que tenen virtuds carminatives
(per les fletositats gàstriques
i intestinals) i digestives.
Al mateix temps que amb altres
tres plantes umbel.líferes
-anís verd, comí castellà,
i alsaràvia- Ia infusió carmina-
tiva es prepara a raó de
dues cullaradetes de llavors
amb dues tasses d'aigua, prepa-
rant-se una mescla de les
quatre varietats o bé d' una
tota sola. Es pren una tassa
després de cada menjada.

El fonoll, és com s' anís.
Es un calmant de Ia tossina.
Per això es bull una cullaradeta

de llavors en una tassa de
llet, s' endolceix amb mel
i es pren ben calenta abans
d' anarse' n a dormir. En casos
de ronquera forta es podrien
prendre tres tasses diàries
d'aquest preparat.

La infusió de fonoll i
les arrels de regalèssia és
de bon tast i suavitza els
trastorns de les vies respiratò-
ries. Es prepara a raó d' un
centímetre i mig de regallèssia
feta bocinets i dues cullaradetes
de llavor de fonoll amb tres
tasses i mitja d' aigua. Es
deixa uns tres minuts a foc
lent i es deixa reposar cinc
minuts més. Es prenen tres
tasses de Ia infusió al dia.

També Ia infusió de llavors
de fonoll (una cullaradeta
de llavors per tassa d'aigua),
té propietats galactógenes
(que augmenta Ia secreció
de llet en dones embarassades)
i aixi mateix tota Ia planta
fresca ben picada dins un
morter i aplicada en cataplasmes

damunt els pits, fa pujar
Ia llet i Ia descongestiona.

Discórides, ja en el segle
I, alabava les virtuds oftalmi-
ques del fonoll, virtuds que
s' han anat confirmant. En
cas d' irritacions dels ulls
i pipelles es renten amb una
decocció de 10 grams de llavors
en una tassa d' aigua, es fa
bullir uns minuts, i es tapa,
deixant-se deu minuts en infusió,
es filtra dues vegades i -
s' utilitza per banys d' ulls
i pipelles.

Un altre ús extern: en les
amigdalitis es fa els caragollins
amb una decocció de llavors,
fulles i arrels i -obren de
marevella. Es fan tres vegades
al dia. L' arrel constitueix
un bon diuretic: en casos
de nefritis és aconsellable
Ia decocció de 60 grams
d' arrels per litre d' aigua.
Es deixen bullir cinc minuts,
es colen i es beuen tres tasses
diàries.

TOMEU CATALA

EIs regidors dimitits del PP es
reuneixen amb els propietaris
dels terrenys de Ia plaça nova

Després de Ia crisi en el
PP de Vilafranca, Esteve Català,
regidor que juntament amb
Salvador Barceló ha deixat
aquest grup convocava una
reunió amb els afectats per
1' expropiació d' uns terrenys
on es té projectada Ia construc-
ció d'una plaça nova. Finalment
es va decidir que els propietaris
realitzarien una oferta a

1' Ajuntament. El motiu de
Ia convocatòria era que els
regidors dimitits del PP no
estaven al dia de Ia situació
real del tema, per manca
d' informació. Com se sap,
el Consell Insular de Mallorca
va paralitzar 1' expedient
d' obres després d' adonarse
de que els terrenys eren -
encara de titularitat privada.

En el 90,
menys imposts
En el ple extraordinari que
celebrà 1' Ajuntament de Ia
vila el 31 d' agost, s' acordà
que per a 1990 no es cobrin
un total de 17 ordenances,
al temps que Ia contribució
urbana passi del 20 per cent
del tipus de gravàmen al 13
per cent. Amb aquestes mesures,
els impostos municipals de
l'any qui ve baixaran en relació
al que haurem pagat durant
el 89. Així l'Ajuntament recapta-
rà 5.000.000.- milions de
pessetes menys de les que
hagués pogut recaptar.



La carretera de Felanitx serà desviada

í I

Es podria
asfaltar el
Camí de "Sa
Vinya Nova"
L' Ajuntament ha sol.licitat

que el camí de Sa Vinya Nova
pugui esser inclòs dins el
PIa de Camins Rurals de Balears.
Una de les bases per a que
els ajuntaments puguin demanar
1' asfaltat dels camins de
Ia foravila és que ja tenguin
fet un projecte. El consistori
vilafranquer tenia realitzat
el d' asfaltar el camí de
Sa Vinya Nova des del març
de 1984 i ja aleshores intentà
sense conseguir-ho, el fer-se
amb una sèrie d',ajudes institu-
cionals per a dur a terme
l'esmentada obra d'acondicionar
un dels camins més importants
de Ia fora vila de Vilafranca.

Amb un pressupost de 17 milions
de pessetes, 1' Ajuntament
de Vilafranca té projectada
i inclosa en el PIa d' Obres
i Serveis del CIM, 1' obra
de desviar Ia carretera que
uneix el poble amb les locali-
tats de Felanitx i Porreres.
Actualment, aquesta via passa
quasi pel centre de Ia vila.
Amb el nou projecte serà
desviada des del carrer de
Sant Martí cap el carrer
d' Es Molí Nou per a després,
vorejant el poliesportiu
municipal i el cementiri
connectar amb el carrer de
1' Ermità Agustí fins arribar
a Ia carretera Palma-Cala
Ratjada just davant el quarter
de Ia Guàrdia Civil.

Aquesta via alternativa
descongestionarà en part,
el trànsit dels carrers;
Sant Martí i Santa Bàrbara
que per ara tenen Ia funciona-
litat de carretera.

S'inaugurà Ia piscina
El diumenge 10 de setembre

va esser inaugurada Ia piscina
municipal, un mes i mig més
tard del que estava previst.
Així i tot i malgrat a que
els dies més calurosos de
1' estiu haguessin passat,
hi ha hagut prou temps per

a estrenar-la. El dia de
Ia inauguració es varen donar
gelat i ensaïmada a tots
els assistents que en un
bon nombre arribaren a veure
com havien quedat les noves
instal·lacions.
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DECHCATÒRIA

Sempre se prevenia per
a que no passàs res, però
sí passà Io pitjor, que ha
estat Ia mort i contra aquesta
força ningú ni pot fer res.
Es Déu qui mos ho envia i
no queda més remei que acceptar-
ho. Aquesta vegada Ii ha
tocat a Margalida Rosselló
Estrany.

Ha • sabut el que triava
el Bonjesús, perquè Na Margalida
havia demostrat esser una
al.lota amb un cor molt gran,
que sabia fer servir. Sempre
tenia contents a tots els
qui 1' enrevoltaven. Era de
bon caràcter, molt familiar
alabada de tots els seus
fills, en que ja se sàpiga
que aquest mal, d' estimar
els fills, afecta a totes
les mares. La seva família
ha estat una família ben

A Margalida
Rosselló

duita, amb una companyonia
molt gran entre tots ells.

Personalment puc dir que
m' ha fuita una joia de molt
de valor per Ia nostra amistat
que arrela des de petites
i això no afluixa tant fàcil-
ment. ElIa se n' ha duit Ia
seva part, però jo m'he quedat
amb Ia meva. A Na Margalida
donava gust el visitar-la,
perquè, Ii parlassis de qualse-
vol tema, ella sempre
1' agafava pel filet que te
podia donar més gust. I això
feia possible que no et cansàs
mai el parlar amb ella.

Era dona de cor gran,
que el sabia dirigir
ella solia dir,
si acàs veis es meu morir
entre tots heu d'assistir
an es meu nin Julian.

He passat per aquest món,
he deixat quatre clavells,
no he sabut res més d'ells,
però sé ben cert que hi són.

Ara vos esperaré,
que mos hem de tornar a veure
no sé si en es sol o a s'ombra
jo del CeI no em mouré.

CATALINA ESTRANY

PRIMERES COMUNIONS, BATEIGS

ANIVERSARIS

Especialitat en: Arròs brut. Sopes, Porcella. Callos.

Frit Mallorquí, LLengua,

DISSABTES 1 DIUMENGES OBERT Ctra. Pa!ma-Arta, km 41
TeI. 560073 Vilafranca
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GASPAR MoiïSERRAT,

El NOU PiCTOR

"S/ Vilafranca
més que
viure Ia
religiositat, Ia
practica, pot
suposar una
avantatge en
Ia meva
feina"

Manca una hflper a que comenci Ia
missa de lesnze. Se'ns obre Ia por-
ta. L'entrate i el despatx semblen
buits. Efectament, han desaparegut
Ia pana, lesstatuetes de decoració i
qualque diplapenjat . Pareix com si
l 'haguessin]uejada. La rectoria ha
deixat d 'essuna capella privada per
tornar a sen lloc d'acollida. S'ha
acabat un Ccfol en Ia història de Ia
parròquia. G î fulla perquè comença
una nova eta

Te 44 anys, és felanitxer
i es nom Gaspar Montserrat
Noguera, endemés de capellà,
fa escola a 1' Institut de
Formació Professional de
Manacor. El nou rector de
Ia vila, entén que l'ensenyar
és part de Ia seva professió.
En que faci poc' temps que
conviu en aquest poble Ii
demanam sobre les primeres
impresions que té de Ia
gent de Ia vila.

- En tant poc temps es
va difícil cementar aspectes
sobre Ia gent de Vilafranca.

Sobre els llocs on havia
estat abans, memoritza una
mica.

Be, vaig estar uns
setze *esos a Solsona (provín-
cia de Lleida), set anys
a Menorca, vuit a 1 ' Alqueria
Blanca i tres a Sant Jordi.

La Coral Parroquial i
Ia catequesi han estat uns

dels seus primers punts
de treball.

ŝtic molt sorprès de
Ia resposta que he trobat
en els intents de promoure
Ia catequesi, que crec que
també s' hauria de fer pels
majors i també en 1' excés
de gent que voluntàriament
ha vengut a ajudar a deixar
els locals de Ia parròquia
nets.

Està vist, que amb el *
nou rector 1 ' església no
sols tendrà escolanets
sinó que també tendrà escolane-
tes. Gaspar, confesa que.
intentarà promoure també
Ia participació de Ia gent
en els celebracions litúrgiques

- A les misses no sols
hauria de cantar Ia coral,
per exemple, sinó que hauria
de ser tot el poble. Inclús
seria molt bo el poder preparar
les celebracions en conjunt.

Vilafranca té fama de
ser un poble molt religiós,
això pot fer que Ia teva
feina sigui més fàcil ?.

Segons. Ser religiós,
religios,potser una dificultat,
en canvi, si aquesta religios-
sitat més que una vivència
és una pràctica, potser
tota una avantatge o una sort.

Quina es Ia teva idea
de Parròquia ?.

- La idea que tenc de
Parròquia, és que aquesta
ha de funcionar al marge
del capellà que hi hagi.
Es a dir, s'ha de fer Poble
per a que Ia mateixa Parròquia
segueixi funcionant al marge
dels canvis que pugui haver^ii.

Gaspar Montserrat al
llarg de Ia conversa deixa
entreveure que coneix bastant
1 ' esdevenir a Ia parròquia
dels darrers anys, amb el
pas de diferents rectors

de molt dissemblants idees.
Per a ell "totes les persones
tenen una part bona. Encara
que, seria un absurd dir
que ho feim tot bé. Ara
Ia feina que facem d' aquí
en endavant ha de ser un
escaló més dins 1' escala
de Ia vida".

El nou rector dona nota
de bon humor. Mentre Xesc
Amengual se Ii acosta per
fer-li fotos, com sempre
amb aires de menjar-se el
món, Gaspar Ii demana que
no Ii tregui el nas massa
gros. Seguidament comentam
el tema de que Ia Parròquia
té molts de locals i que
el grups culturals estan
sense llocs on poder realitzar
les seves activitats. També
surt a llum el Patronat
que no es va arribar a fer

"La idea que tenc de Parròquia,
és que s 'ha de Fer Poble per a
que funcioní al marge del
capellà que hi hagi"

per manca d'una seu.
- Jo crec que Ia parròquia

ha d' estar oberta a que
Ia gent que vulgui fer qualque
activitat cultural, Ia pugui
fer amb normalitat. Ara
bé, crear uns llocs on poder
passar el temps pel simple
fet de passar el temps,
crec que ja n' hi bastants.
PeI que fa el tema del Patronat
Cultural, tenc entés que
hi ha hagut contactes a
nivell d' Obispat. En aquest
punt, des de Ia rectoria
facilitarem Ia possibilitat
de que hi pugui haver un
acord entre ambdues parts,
ja que crec que en tot cas

" 1'acord afectaria a un termini
de temps i a unes condicions
que no haurien de subjectar-se
a un canvi a Ia mateixa
rectoria per exemple. I
ja dic, sempre que Ia gent
sigui mínimament responsable,

ha de trobar el suport que
calgui.

Sobre les aficions conta
que Ii agrada molt Ia conversa,
el passejar pel camp i també...
de tant en tant anar a missa.
I sobre el seu aterratje
a Ia rectoria de Ia vila
assegura que: "en el seu
moment vaig exposar els
pros i els contres i llavors
el Bisbe va triar". El fet
de que a un termini mitjà
de temps es constitueixi
un Consell Parroquial que
sigui 1' orgue decisori dels
temes que afectin a Ia Parrò-.
quia serveix com a punt
per tancar Ia conversa
d' avui. Toquen les onze
i el repic de campanes reclamen
el nou rector.

Miquel Barceló

FOTOS: Xesc Amengual



BODEGAS.LÁLANNE
FlHE ,BOfDEAVX JTfPEf WINCS

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

REDVm*A
" RED NACIONAL DE VINOS

Herará tmtíi. 17 28004 - ^Uoriii

XtL 521 31 41 ?«paña

«REDVINSA, S.A.», DISTRIBUIDORA EN EXCLUSIVA INTERNACIONAL DELS
VINS DENOMINATS «VIÑA SAN MARCOS», VINS PRODUÏTS, ELABORATS I EMBOTE-
LLATS PER «BODEGAS LALANNE», AMB CEPES I MÈTODE ARTESÀ I TRADICIONAL DE
LA REGIÓ DE BURDEUS; SELECCIONARIA HOMES I DONES MAJORS DE 18 ANYS, PER
AMPLIAR I REFORÇAR LA SEVA ACTUAL XERXA DE VENDES A LES ILLES BALEARS I,
DE MODE ESPECIAL, A CADA POBLE DE LES NOSTRES ILLES.

EL CONDICIONAMENT QUE PER NOSALTRES HAURIA D'ACOMPANYAR ALS
POSSIBLES CANDIDATS, ES EL SEGÜENT:

1er. NECESSÀRIAMENT GAUDIR DE BONA PRESÈNCIA I VESTIR DE MANERA
CORRECTE. SE VALORARÀ EL CARISMA PERSONAL.

2on. HAVER NASCUT O BE ESSER RESIDENTS A LES ILLES BALEARS.

3er. NO ES QÜESTIONA TENIR EXPERIÈNCIA EN VENDES, PERÒ Sl TENIR FOR-
CES GANES DE TREBALL I DE SUPERACIÓ, PER FER-SE UN LLOC EN EL SECTOR CO-
MERCIAL I LABORAL DEL POBLE DE LA SEVA RESIDÈNCIA HABITUAL I QUE, IMPRESCIN-
DIBLEMENT, HAURÀ DE CONÈIXER.

4rt. SE VALORARÀ EL TENIR CONEIXEMENTS D'IDIOMES, FACILITAT DE PARAU-
LA, MITJÀ DE LOCOMOCIÓ I TELÈFON PROPIS.

NOSALTRES OFERIM I GARANTIM:

1er. TREBALL FERM, GRAT I SEGUIT DURANT TOT L'ANY, RESPATLAT D'UNA
TOTAL LLIBERTAT I FLEXIBILfTAT D>HORARI.

2on. A TOTES LES PERSONES SELECCIONADES SE LES SENYALARÀ ELS
LLOCS AMB EXCLUSIVA PER A LA PROMOCIÓ I VENDA DELS NOSTRES VINS, SEMPRE
CIRCUMSCRITS A LES ZONES O POBLES A ON HABITUALMENT RESIDESQUIN.

3er. ELS OFERIM LA INTEGRACIÓ A UNA EMPRESA D'ALT NIVELL, JOVE, DINÀ-
MICA I BEN PLANIFICADA.

4rt. NO MANCARÀ L'AJUT CONSTANT I CONTINUAT PER PART DEL NOSTRE
DEPARTAMENT COMERCIAL DE VENDES PER A CONSEGUIR CONJUNTAMENT UNS RE-
SULTATS POSITIUS I EFICAÇOS.

5e. ELS OFERIM SUBSTANCIOSES COMISSK>NS I INCENTIUS DAMUNT VENDES
REALITZADES I DUITES A BON TERME.

6è. A TOTS ELS QUI, DESPRÉS D'HAVER ESTAT SELECCIONATS I DEMOSTRIN
UNA VÀLUA PERSONAL I PROFESSIONAL, I AMB RELACIÓ AL NIVELL DE VENDES OB-
TENGUDES, SERAN PROPOSATS PERQUÈ PUGUIN OPTAR A CÀRRECS DIRECTIUS I
EXECUTIUS QUE L'ORGANITZACIÓ COMERCIAL «REDVINSA, S. A.», TE PROGRAMATS
A NIVELL NACIONAL.

Sl ES VOSTÈ AQUESTA PERSONA QUE REUNINT ELS CONDICIONAMENTS
ABANS ESMENTATS I ES VEU CAPAÇ A DESENVOLUPAR AMB ÈXIT AQUEST TREBALL,
PREGAM CONTACTl AMB NOSALTRES, LO QUE POT FER TOTS ELS DIES, DES DEL DILLUNS
FINS AL DIVENDRES I DE LES 9 A LES 14 HORES, MARCANT EL TELÈFON 71 91 8O PER
CONCERTAR UNA ENTREVISTA PERSONAL O BE PER PODER REBRE UNA INFORMACIÓ
MES AMPLIA Y DETALLADA.

ADREÇAU-VOS AL DEPARTAMENT COMERCIAL

PREGAM PREGUNTEU PER EL SR. FUSTER



cultura popular

ASSCXlAClO PREMSA FORANA

OE MALLORCA

GCWERNBAI.rAK

'*n^Mr*t'ci </ (;/*trnf*'*<t \^t^í,i\

La consciência histórica dels Balears

Algunes persones inmerses
dins empreses polítiques
no es cansen de dir que als
balears ens manca "consciência
nacionalista", identitat de
poble. Aquesta afirmació és
fàcil de fer quan es posa
Ia vista en el futur més inme-
diat. Per sort a por desgràcia,
les illes no s' han avingut
tampoc sempre als mateixos
esdeveniments històrics, es
a dir, Ia marca del pas de
diferents civilitzacions per
Mallorca no es Ia mateixa
que Ia deixada a Menorca,
per posar un exemple. Aquestes
diferències han estat prou
significants per a que pobladors
d' una i altra illa s' hagin
sentit i es sentin dissemblants.

Aquest procés de segles,
és gairebé normal que així
hagi succeït. La distància
sempre sol marcar diferències.

Emperò, per damunt aquesta
mancança d' identitat de poble,
el que crec que realment hi
ha hagut, és una inconsciència
o millor dit, una desconeixen-
ça del nostre passat. Una
manca d' estudi de les nostres
pròpies arrels, segueix creient,
que ha estat 1' oblit, el gran

error, per a que avui Ia nostra
cultura vagi a remolc d'altres.

EIs illencs s' han desaprès
dels talaiots, els han arrassat
quasi tots. Aquestes primitives
poblacions, no han estat respec-
tades. L'essència de Ia histò-
ria ha estat arraconada no
sols pels invasors, sinó també
per les mateixes generacions
succesives.

No ens han
ensenyat el
respecte al passat
per poder-nos
explotar el present

La consciència històrica
va enllaçada a Ia identitat
de poble, alguns Ii diuen
nació, altres pais. Per tant
al desconèixer el nostre propi
passat, se'ns ha de fer forçosa-
ment difícil el viure un present
solidari amb Ia cultura dels
nostres avantpassats. Tornaré

a parlar dels talaiots com
el millor exponent del nostre
ara i avui conscient oblit.
Aquests poblats han estat
enterrats per noves urbanitza-
cions a vorera de mar, mentre
que en el PIa alguns pagesos
per guanyar dos pams de terra
han esvoldragat aquest ancestrals
monuments davant Ia impunitat
de qualsevol tipus de control
que els preservés com a millor
prova de que Ia nostra terra
fa ja més de tres milenis
que està habitada. Inclús
les societats culturals que
reivindiquen una protecció
als taliots que queden són
tractades de bàmboles i irrealis-

>tes. I és que allà on es pugui
construir un bon xalet, no
s'enten que s'hagi de sostendre
un caramull de pedres, sovint
amagades pel brancatge d'alzines
o de grans mates. No ens han
ensenyat el respecte al passat
per poder explotar-nos el
present. El perill pels invasors
començarà el dia que els illencs
comencem a prendre consciència
històricd. Fins llavors seguirem
essent esclaus d'altres cultures.

Miquel Barceló
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Durant el setembre
varen ploure 212
litres per m2. a
Vilafranca

Després d' un estiu molt
sec, sense pluges i amb
unes altes températures,
el setembre arribà carregat
d' aigua. Durant aquest mes,
va ploure a Vilafranca un
total de 219 litres per
metre quadrat. En el mes
d' agost la pluviometria
fou de 16,5 litres per metre
quadrat i en el primers
quinze dies del present
mes d' octubre ha estât de
7,5 litres per m2.

Algunes cases han
connectat les aigües
de pluja a Ia xerxa
del Clavegueram

L' Ajuntament de Ia vila
ha detectat que hi ha algunes
cases on s' han connectat
les tuberies de recollida
d' aigües pluvials a Ia xerxa
d' aigües residuals. Això
suposa que en cas de fortes
pluges, Ia tuberia enterrada
en linea paralel.la al torrent
i que s'encarrega de filtrar
les aigües brutes cap a
dins la' terra, es quedaria
sense operativitat. Aquest
fet ha preocupat al batle
de Ia vila que ha assegurat
que s'haurà de fer una ins-..
pecció per a veure quines
són les llars que incorreixen
en aquesta il.legalitat,
Ja que està prohibit que
les aigües pluvials estiguin
connectades al clavegueram.
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Baptiar-se

L' atrevit 3esus de Natzaret va
revolucionar el petit país d' Israel.
EIl no podia consentir que en nom
de Déu es cometessin les mil injustícies.
EIl detectava que en nom de Déu

els rics hi tornaven més i el pobres
cada dia eren més pobres.
Oesús defensava que Déu és pare

de tots i no d'uns quants.
3esus predicava que cada un, voluntà-

riament i lliure havia d' escollir,
entre totes les coses a Déu per pare.

Ni Desús de Natzaret ni cap signe
anterior o posterior és capaç de
fer tornar a ningú Fill de Déu. Fills
de Déu ho som tots per esser, per
haver nascut, per existir.
EL natzaretà predicava que cada

un reconegués el que és: un fill
de Déu.

Hom és fill de Déu ho cregui o
ho deixi de creure. Una altra cosa
és saber-ho i reconèixer-ho.

Un es fa batejar per haver descobert
el que és i haver escollit a Déu
per Pare i a tothom per germà i per
haver entrat així en el moviment
revolucionari de 3esus, que predica,
defensa i cumpleix aquestes idees.
El que avui en dia és un poc difícil

és saber on es troben aquests grups
a on operen, a on són, aquí a Ia
terra, entre els morts.

Pere Fons

Crec; no crec
Crec en les persones, no en els

homes i les dones.
- Crec en les idees; no en elsdoblers
a Ia dreta i les idees a l'esquerra.
- Crec en els que saben que creuen;
no en els que creuen que no saben.

Crec en les idees transparents;
no en les idees clares.
- Crec en las persones desgraciades;
no en les que fan les persones desgra-
ciades .
- Crec en les etapes de Ia vida;
no amb el qui fan de Ia vida una
"meta".

Crec en Ia fiable inmortalitat
del record; no en els noms incrustats
a Ia pedra.

Crec en Ia gent que em dona Ia
mà per amistat; no per prostituir-me.

Crec en tot allò essencial; no
en allò superflu.
- Crec en els que il.luminen Ia vida;
no en els que s'enceguen de mort.

Crec en Ia natura que envelleix
els homes; no en els homes que enve-
lleixen els homes.
- Crec en els pocavergonyes vulnerables,

tolerants i subtils; no en els prepo-
tents.

Crec en Ia justícia dels homes;
no en els jutges.
- Crec en 1' amor ilimitable; no en
l'engany dels límits.

Crec en les banderes si tenen un
tros de terra per posar-les; no en
les banderes que fugen de Ia seva
terra.

Crec en Ia inquietud per trobar
el sentit de Ia vida; no en l'egoisme
dels qui no ens volen desvetlar el
secret.
- Crec que els que m' heu llegit tot
aquest credo teniu molta llegiguera.

JAUME SANSO
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També es sintonitzen Ia R.A.C. i Catalunva Ràdio

Han començat les proves de
recepció del Canal 33 de Catalunya

Tenim Ia satisfacció de
;comunicar-vos que hem projectat
•començar les proves de recepció
del Canal 33, Ia Segona Cadena
de TV3/Televisio de Catalunya,
coincidint amb 1' inici de
Ia seva programació regular,
el cap de setmana del 9/10
de Setembre de 1989.

Aquest Canal de Televisió en -
Ia nostra llengua serà alhora
complementari i competitiu
amb TV3. Tenim raons per
creure que, tot i dins 1'
estil de TV popular i "de
penetració ràpida" que ha
estat l'èxit de TV3, dedicarà
més atenció a Ia promoció
de Ia realitat cultural i
lingüística de l'àmbit català,
i en serà un exemple el concurs
"La caixa sàvia". Hi haurà
també moltes transmissions
esportives i pel.l'cules
De totes maneres, suposarà
un augment significatiu
d'informació, cultura i entrete-
niment en català, abans de
Ia posada en marxa de Ia
televisió comercial o privada,
Ia qual emetrà bàsicament
en castellà.
Aquestes són les instruccions

per poder sintonitzar amb
el Canal 33:
-antenes individuals: cercar,
amb el selector de TV de
Ia banda d' UHF, manual o
automàtic, Ia sintonia del
canal 51.
-antenes col.lectives: els qui
adaptaren el seu dia l'antena
col.lectiva per tal de poder
rebre TV3, i que empren el

sistema de "banda llarga",
no hauran de fer cap modificació,
cal actuar com amb les antenes
individuals. El sistema de
"banda llarga", que és el
més econòmic, se sol aplicar
a cases de pisos de fins
a unes cinc plantes i amb
un màxim d' unes 10 preses
0 habitatges.
Les altres antenes de finques
urbanes, anomenades "grans
col.lectius", que empren
sistema d'amplificació monocanal
hauran de fer afegir un mòdul
a un instal.lador de confiança
(que al mercat costa unes
15.000 ptes) i afegir-hi
Ia mà d'obra.
OCB/Voltor assessoraran

els socis que ho vulguin,
per evitar sorpreses desagrada-
bles. CaI cridar al núm.
46.46.97, o als telèfons
de 1' OCB (72.32.99, 71.79.48,
71.48.57). També aconsellarem
a qui ho demani sobre l'adapta-
ció de receptors de TV al
sistema dual(permet escoltar
1 enregistrar els programes
de TV3 i Canal 33 en versió
original; en general té un
cost molt reduït, evitant,
si es vol, 1' adquisició
d'un televisor o vídeomagnetos-
copi "ad hoc".

També fem sebre als nostres
socis i simpatitzants que
des del proppassat dia 26
d' agost torna a emetre, també
en període de proves, l'emissora
de Ia Corporació Catalana
de Ràdio i Televisió, Ia
R.A.C. (Ràdio Associació
de Catalunya), per Ia freqüència
106.8 del dial d' F.M. Es
una estació dirigida al públic
més jove i amb música de
consum popular, però feta
amb molta dignitat i amb
locució exclusivament catalana.
Sembla per altra part que

s' han arreglat els problemes
tècnics que afectaven crònica-
ment Ia recepció de Catalunya
Música (88.8 F.M.), Ia presti-
giosa emissora de música
clàssica i contemporània.
Esperam poder parlar molt

prest de Ia recepció de Ia
ràdio i Ia Televisió autonòmi-
ques del País Valencià a
les nostres Illes.

Moltprest es podrà veure també
Ia televisió del Pais Valencià
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Gloses a Miquel if M

Un dissabte vespre em va portar
en Pep "3ulia" Ia mala notícia...
En Miquel havia perdut Ia vida
i jo, raó no en podía donar.

00 a l'infantesa no el vaig tractar
però de gran si que ho vaig fer
1 hagués anat molt més bé
si no l'haguessin fet marxar.

A n'en "Preciós" Ii agradava sa vida,
era un jove com els demés
però sí, ha fet massa via,
molt curt Ii ha estat el temps.

Vint-i-dos anys ell tenia
i a cap foto no el vaig veure mai bé;
"Preciós" l'anomenava el qui el coneixia,
i ho era, demanau-lo a les nines del carrer.

El seu pare tot sol està
al cafè que en Miquel servia,
falta Ii fa Ia seva companyia
però en Miquel ja no tornarà.

3o a n'en Miquel "Preciós",
sempre el recordaré
com un al.lot xalest i graciós
i per ell cada vespre resaré.

¿Perqué...?, vos Pare Déu
a n'en Miquel diguereu, -Anem!.
No vàrem tenir tempsde dir-li ADEU!
només als seus pares ... AL CEL EL VEGEM

Un sentiment d'angoixa
Xerrar de Ia mort és tant o més

difícil que fer-ho de Ia vida mateixa.
Estam tan avesats a veure que moren
cents i cents de persones cada dia,
que ja no em feim cas.

Fins que un dematí et diuen que
ha mort aquell veinat, o aquell conegut
0 ... els teus pares, o es padrins
ió aquell amic al que apreciaves tant.
\ LLAVORS! ... Llavors és quan tot
IeI teu món se desmonta, cau, i penses
amb l'absurd de Ia vida i de Ia mort.
1 aquest sentiment de pèrdua ens
inunda d' angoixa i de desesperació;

perquè, les persones, com més capaces
som d ' estimar profundament a una
o altres persones i disfrutar gojosos
de Ia seva companyia, més gros és
el dolor que sentim quan arriba
1' hora de Ia definitiva separació,
del darrer adéu...
EIs qui coneixien en Miquel, ara

ploren Ia seva absència... I no poren
fer res, sinó recordar-lo constantment
i... Pregar per ell.

Al cel ens vegem tots plegats.

UN GRUP D'AMICS
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= NOTICIARI DE LA VILA
Durant el passat mes de setem-
bre, Bartomeu Català, que
dirigeix el Projecte Home
Mallorca, visità en audiència
a Ia Reina d' Espanya per
agraïr-li el seu suport a
1 ' empresa social de recuperar
els joves aficats dins el
món de Ia droga. Com molts
recordareu en el mes d' agost
de 1' any passat, Ia Reina
visità Ses Sitjoles de Campos
per donar suport a Ia feina
que realitzen totes les persones
que treballen en el projecte
i també per encoratjar als
joves que s'hi han acollit.

Foto: X. Amengual

DEFUNCIONS:

MARGALIDA BARCELO NICOLAU,

ens deixava dia 19 d'Agost
als_63 anys.

MIQUELBAUZA SASTRE, partia
a l'altre'món el 20 d'Agost
als 22 anys.

MARGALIDA ROSSELLO ESTRANY,
passava a millor vida el 28
d'Agost als 56 anys.

FRANCISCA BARCELO NICOLAU,

ens deixà el 21 de Setem-
bre als 77 anys.

GUILLEM MASCARO FONT, ens
deixava el 21 de Setembre
als 94 anys.

JOANA MARIA BOVER FONT,

• passava a millor vida el 2
i d'Octubre als 59 anys.

' DESCANSIN TOTS EN PAU.

NAIXEMENTS:

! Dia 21 de Setembre va neixer
RAFEL FEBRER BARCELO, fill
d'En Joan i Na Montserrat.
ENHORABONA.

Bernat Garí, dimitit
i reelegit president
de I'APA

A una reunió de 1 Associació
de Pares d' Alumnes celebrada
el 18 de setembre, alguns
pares es mostraren contraris
a haver de pagar Ia quota
de 5.000.- pessetes a 1' APA
per considerar que Ia directiva
presidida pel batle Bernat
Garí, no cumplien els acords
d' assamblea i que d' aquesta
aportació econòmica no es
veia cap profit per a l'alumnat
Aquesta decisió concordà amb
el fet de que un 45 per cent
dels pares no haguessin fet
efectiva Ia quota d' enguany.
Les discrepàncies motivaren
que Bernat Garí dimitís i
amb ell varis membres més
de Ia junta directiva. Durant
varis dies 1' associació va
viure moments crítics ja que
ningú es presentava com a
alternativa. Convocada una
nova assamblea per elegir
nou president i els càrrecs
dimitits, el batle resultà
elegit de nou president de
l'APA.

A Lluc a Peu

El passat 9 de setembre,
un grup d'uns devuit vilafran-
quers s ' apuntaren a Ia pujada
de Ia Part Forana a Lluc
a peu. Encara, que no tots
arribassin crida 1' atenció
el nombrós grup de marxaires
que al manco varen esser
present en el "sus".

Dia 29, eleccions

Dia 29 d'aquest mes es viurà ;
una nova jornada electoral. ¡
En aquesta ocasió serà per
elegir els representants
a Ia Cambra dels Diputats
i al Senat de l'Estat Espanyol.
En aquests dies tots els
mitjans de comunicació ens
bombardegen amb programes
electorals, promeses i més
promeses. Sense decantar-nos
per cap partit, aconsellarem
simplement que aquest dia
es .VAGI A VOTAR. Aquest
fet reforça el sistema democrà-
tic, que és el menys dolent
per a governar els estats.
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Esports

En el tres primers
partits de lliga
jugats pel Vilafranca
a Ia III Regional, el
conjunt vilafranquer
està demostrant esser
un seri candidat a
1 'ascens. Es pot dir
que el ressorgir del
Vilafranca és de
moment, tot un èxit.
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En el camí de l'ascens
Porreres Atc. 1
Vilafranca 1

Una gran defensa

ALINEACIO: P."Fosc", M."Gudi",
J."Cuxine", T."Huguet", J.
"Margoi", G."Torretes", J."Barra-
ques", M."Moleta", Montserrat,
Damià, Ll."Peller".
TARGETES GROGUES-: M."Gudi",
per tocar Ia pilota amb Ia
mà, P."Neeskens", per protestar.
GOLS: En el minut 60, Porreres
(1-0), en el m. 67 J."Cuxine"
(1-1).
CANVIS: Minut 26 segona part
P."Neeskens" per "Peller"
Minut 37 segona part G."Senyoret"
per Damià. •

Excel.lent debut del C.F.
Vilafranca a Ia III Regional
després de sis anys d'absència
dels camps de futbol. En
el seu primer partit el Vilafran-
ca aconseguí un important

punt dins el camp porrerenc
front al Porreres Ath. que
dominà territorialment però
els seus atacs eren sempre
desbaratats per una ordenada
defensa capitanejada per
un rejovenut Jaume "Cuxiné"
a Ia vegada capità de l'equip
i autor del gol de 1' empat.
El conjunt vilafranquer demostra
bones formes i aconseguí
aquest primer punt que alegrà
als nombrosos aficionats
de Ia vila que es desplaçaren
a Porreres.
El partit tingué una tònica

general. Domini amb poc perill
del Porreres i un Vilafranca
que es va saber defensar
molt bé. En el minut 15 de
Ia segona part s' adelantà
el Porreres en el marcador
i set minuts després, en
el 22, en un contraatac ben
realitzat amb un remat final
de Jaume "Cuxiné", el Vilafranca
aconseguia l'empat i el primer
positiu del campionat de
lliga.

Vilafranca 1
Can Picafort 0

En el darrer mlnut

ALINEACIO: P."Fosc", M."Gudi",
T."Huguet", J."Cuxine", J.
"Margoi", P."Neeskens", Montser-
rat, M."Moleta", J."Barraques",
Damià, Ll."Peller".
GOLS: P."Neeskens" en el
minut 89 (1-0).
CANVIS: P.Rosselló per M."Moleta"
en els descans.

Primera victòria vilafranquera
i amb molts de patiments
El Vilafranca dominà el 90
minuts però Ia pilota es
negà a entrar fins al darrer
minut. La mitja realitza
un gran desgastament de forces
i fou Ia linea millor. La
defensa no tingué gaires
problemes i Ia davantera
va estar manca de sort a
1' hora del remat final. A
un minut per acabar-se el
partit, un remat de cap de
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Esports

Pep "Nesekens" mandava el
balón al fons de Ia xarxa.
El marcador tenla que haver
estat més ampli, però a final
el 1 a 0 deixà satisfets
als locals. El porter visitant
fou el millor de tots els
jugadors. Després d' aquest
partit el vilafranca es col.locà
amb 3+1.

Sencelles 2
Vilafranca 6

Quatre gols de
Montserrat

ALINEACIO: P. "Fosc", T.
"Huguet", M. "Gudi", J. "Margoi",
J. "Cuxiné". J. "Barraques",
P. "Neeskens", Montserrat, G."To-
rretes", M. "Moleta i Damià.

SUBSTITUCIONS: Paco per Huguet,
m. 55 i Amador per Damià en
el m. 73.

GOLS: Montserrat m. 8 (0-1).
Sencelles m. 24 (1-1). Montserrat
m.38 (1-2), Montserrat m.41
(1-3). J. "Margoi" m.49 (1-4).
Sencelles m.51 (2-4). Damià
m. 54 (2-5). Montserrat m.69
(2-6).
TARGETES: a Montserrat i Paco
per protestar. ACTUACIO ARBITRAL:
Dolenta, permeté massa violència
dels jugadors del Sencelles
i en camp moment va seguir
el joc de prop.

En un gran partit el Vilafran-
ca aconseguí dos punts positius
que 1' apropen als primers
llocs de Ia classificació.
Aquest diumenge passat descansà
de nou degut a un calendari
que sembla fet més amb el
peus que amb el cap. El Sencelles
no demostrà esser ni equip
de tercera regional, que va

El Vilafranca amb 5+3 visitarà
diumenge el Camp del Llubí

recórrer al joc violent per
aturar l'ofensiva vilafranquera.
Montserrat les va fer ballar
ell totsol i aconseguí quatre
gols realment esplèndits,
el darrer de primera divisió
a 1' estil "Hugo Sanchez".
L' equip en totes les línees
va respondre a Ia perfecció.
La mitja va estar intractable.
El millor de tots fou Montserrat.
El més negatiu del partit
varen esser les respostes
d' alguns dels jugadors de
Ia vila que respongueren a
les provocacions del vandalisme
del Sencelles. SoIs manca
una mica més d' autocontrol,
en tot el demés el Vilafranca
ha començat Ia lliga amb molta
serietat i un gran joc.

El proper diumenge, el
Vilafranca es torna desplaçar
a fora camp. En aquesta ocasió
a Llubí. Un terreny on els
vilafranquers poden treure
qualque punt positiu més.

Alevins
PETRA-VILAFRANCA 0-3

Benjamins

CONSELL-VILAFRANCA 9-0

SANTA MARIA-VILAFRANCA 5-0

VILAFRANCA-BTO. R.LLULL 0-1

EIs més petits, els benjamins,
hi posen tota Ia il.lusió.
del món, però np basta.
EIs resultats són prou evi-
dents, així i tot van millo-
rant. Els alevins aconse-
guiren una important victò-
ria dissabte passat dins
el terreny del Petra, per
0-3 que pot donar molts
d' ànims als canterans de
Ia vila.

Miquel Barceló
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S'ha jubilat D. Joan "Es MestreIi

••••••••••

La imatge del passat esdevé
present. Després de quinze
anys de no sentir Ia veu
de D. Joan Arbona "Es Mestre"
i tornar rebobinar les imatges
de quan tenies set anys
te n' adones que un calfred
et recorr tot el cos i aquells
records que tu veies tant
llunyans potser siguin sols
fruit de Ia teva imaginació
i fins i tot no ets tan
vell com t'imaginaves.
- Quan vaig arribar a Vila-
franca tenia 31 anys o sia
ara fa 34 anys que som aqui.
Quan m' ha obert Ia porta

m' ha donat 1' impresió de
que per ell no havia passat
el temps 1' he trobat igual
de jovenívol que quan anavem
a 1' escola "d' allà baix".

Vaig arribar procedent
de Ia província de Cuenca,
més concretament dels poblet
"Pedro Izquierdo de Moya".
Hi vaig estar dos anys,
després vaig fer oposicions
i vaig obtenir plaça a San
José Obrero i a Vilafranca.
Record que durant el "recreo"
anavem a 1' escola vella
anomenada "1' escola dels
lluïsos" a pendre un tassó
de llet en polvos.

Vaig esser el primer
mestre Nacional^arroquial
aquí a Vilafranca i les
classes les irapartiem a
1' escola dels "Lluïsos"
que es trobava situada allà
on avui és Ia rectoria amb
un total de 30 alumnes.
No record exactament si
anavem dues o tres vegades

d' escursió a Bonany i els
dijous el capvespre al camp
de futbol a fer gimnàsia.
- Sempre vaig creure conve-
nient no fer separacions
entre les dues escoles,
primerament perquè amb els
mestres que eren D. Mateu,
D. Toni i D. Bernat hi havia
unes relacions casi familiars
i segon perque essent un
poble tots els nins es coneixen
i consecuentment tractava
que Ia t majoria de vegades
poguéssim fer activitats
conjuntes, perquè a Ia fi
els que sortien beneficiats
eren els mateixos alumnes.
Acabada 1' entrevista

m' ha acompanyat fins al
carrer, i una vegada més

"Després de

fer 34 anys

d'escoía en

aquesta

vila, em

consider un

vílafranquer

més"

m' ha donat 1' impresió que
anava a ca meva amb els
"deberes" baix el braç per
al dia següent anar a
1' escola d' allà baix com
quan tenia set anys.
- Me vaig casar a Vilafranca

amb Na Maria Nicolau el
8 d' Agost de 1957 i tenc
dues filles Na Margalida
i Na Maria Magdalena i
m' he jubilat el dia 31 -
d' Agost de 1989 o sigui
me consider un vilafranquer
més.

FRANCESC AMENGUAL

24




