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A Vilafranca el
vot de Centrées
queda en un vuit
per cent
A leó eleccions general: del

diumenge 29 d'octubre, els reouitats
obtinguts a Vilafranca confirmen
Ia majoria absoluta per al Partit
Popular, una lleugera baixada
del PSQE i un espectacular augment
del PSM, el que me^ puja, de qua-.i
cinc punts, quan Ia pujada d'aque^t
partit a nivell de comunitat autònoma
ha 6stat molt poc sensible. El
CDS, també a nivell local, ha
enregistrat una baixada d' un vuit
per cent en relació a leo legislati-
ve, de 1986.

DeIo vot^ de centre, sobretot
de UM; el PP ha aconseguit un
augment de poc més de cuatre punts,
quan Ia baixada del vot de centre,
a Vilafranca, ha e^tat del 12
per cent. DeI 20 % de 86 que tenien
entre CDS y PRD (Unió Mallorquina),
i" ha pas^at al 5,76 % del CDS
: a un 2,12 % de Ia nova Unió
ulear. AixI donco el tran_va^e

de vots de centre cap a l'esquerra
a estat molt més gros que cap
a Ia dreta, tot el contrari que
ha succeït a Ia re-;ra de Mallorca.

Si en el 86 i6o forces entre
centre-dreta i esquerra estaven
de 69 % a 30 %, ara Ia proporció
éo de quasi un 63 % a un 36 %
respectivament. El re^ultat.-_, del
29-0' dedueixen a Vilafranca que
el centre-dreta baixa i l'esquerra
puja. Un analioi extrapolable
a unes eleccions municipals pot
esser prou equivocat si es genera-
litza. Perquè a mesura que es
van celebrant eleccions, tant
generals com municipals, a Vilafran-
ca, es denota un augment progressiu
de les forces d' esquerra, molt
semblant a Ia baixada de centre
i dreta. Basta recordar que a
les municipals del 87 les forces
quedaren en un 45 % per Ia dreta,
un 43% per 1 ' esquerra i un 12
per cent pel centre.

— Editorial

Les eleccions del 29-O
Les passddes eleccions generdls han

servit per d que els grups amb representació
d l'Ajuntament de Ia vila hagin pogut prendre
el pols a 1' electoral vilafranquer quan el
mandat municipal ja entrd en el darrer terç
abans de que arribin les eleccions autonòmiques
i municipals que es celebraran a Ia primavera
de 1991. EIs resultdts del 29 d' octubre
emperò, poden tenir un marge d' error si es
cau en Ia temptació de aplicar-los a uns
possibles resultdts municipals. La raó és
molt simple, el 29-0 es jutjava Ia política
general de tot 1 ' Estat Espanyol i no Ia dels
municipis. Així i tot, sí, algunes conclusions
que s' extreguin dels darrers comicis poden
esser tengudes en compte en vistes a 1991.

En realitat, en el darrer diumenge d'octu-
bre, a Vilafranca, el que estava per veure
i decidir era cap a on anaven els vots de
Unió Mallorquina. 1 aquí s'ha confirmat que
els vots de centre prefereixen 1' esquerra
que Ia dretd, rompent Ia norma general de
que el votants regionalistes hagin votat
decididament al PP per quasi tot arreu de
Mallorca. Així i tot una petita part del
vot de centre hd estat pel pdrtit que governa
el municipi i Ia Comunitat Auntònoma. Per
primera vegdda el PP aconsegueix Ia majoria
absoluta de vots en unes eleccions generals
a Vilafranca. De fet en el 86 sols es quedà
amb un 9̂ per cent del votants.

El PSM ha estat el partit que més s'ha be-
neficiat de Ia no presentació d'UM a aquestes
legislatives. El seu augment és significatiu
per tractar-se d' unes eleccions generals
on els nacionalistes són una força merament
testimonial. A Vilafranca es confirma ja
una base per al grup majoritari a l'oposició
municipal. Tornant el PP, hi havia l'expectativa
per veure quina era 1' actitud de Ia dreta
després d' un crisi dins el grup que sembla
desfet després de que dos regidors i' hagin
abandonat i després de que hagin pujat Ia
contribució urbana un 350 per cent. La lleugera
pujada dels conservadors confirma que els
electors el que han valorat a l'hora de votar
no és precisament Ia manera de administrar
el municipi. El CDS, que era Ia única força
que podia fer-se amb els vots d' UM, no sols
no els ha aconseguit sinó que ha perdut quasi
dos terços dels seus votants.



ANACOR
ALIMENTACIÓN
Café 154 natural superior 250 gr 139
Lacao, batido fresa y vainilla Agama I .89
Leche Ram entera 1'5 1 126
Magdalenas Largas Heras 122
Croissants Largos Bocove 170
Galletas Príncipe 180 gr 67
Galletas Princesa 125 gr 48
Crema Cacao Torras 220 gr 87
Chocolate Milka 150 gr 89
Flandoble Royal 92
Arroz Miura El Toro kg 107
Arroz Miuraoro kg 147
Mahonesa ligera Ybarra 440 gr 135
Foie-gras blanco 200 gr 99
Foie-gras blanco 100 gr 63
Tomate triturado Tuboada kg 67
Tomate pelado entero Taboada kg 69
Atún claro en aceite Miau pack3 u 176
Aceituna sevillana Rosselló kg 190
Aceite Sotoliva 1 299

BEBIDAS Y LICORES
BitterSchweppes NR pack6 u 139
Cerveza Calseberg NR pack 6 u 213
Vino Cruzares brik 1 74
Centenario Terry 1 636
Anis Bendor 1 585
WhiskyDobleV 553
Cava DeIapierreglace 364

CHARCUTERÍA
Salchichas Franfurt Purlom7 u 70
Salchichas Viena Purlom 4 u 175
Jamón cocido Estelles 795 ptas/kg
Mortadeiaitaliana Estelles 325 ptas/kg
Mortadelacordobesa Estelles 325 ptas/kg
Paleta RemierCasademont 525 ptas/kg
Queso La Cabana 926 ptas/kg

CREMERIA
Natillas y crema chocolate Chamburcy 35
Petit Chamburcy 60 gr 135

CONGELADOS
Rodajas de merluza Oliver. .370 ptas/kg

CalamarnacionalOliver 999 ptas/kg
Patas medianas Oliver 910 ptas/kg
GambacamaronOliver 600 ptas/kg
CalamaralaromanakgOliver 385

PERFUMERÍA Y LIMPIEZA
GeI Moussel cIassic 900 cc 365
Ge! Delial suave 900 cc 299
Champú Vaseno! 900 cc 185
Cremadental Signalfamiliar75 ml 145
Compresa Famossette 20 u 118
Pañuelos Tempo pack 6 u .53
Pañal Dodot niños/as T.G. 52 u 1250
Papel higiénico Scottex pack 4 u 130
RollococinaCelpack2u 134
Suavizante Mimosin 2 1 149
Detergente Skip 4 kg 699

BAZAR
Aspirador Moulinex 1000 SE 15.098
Exprimidor Moulinex Mod 919 1.767
Batidora Moulinex turbo 220 2.071
Plancha Moulinex jet plus 1300 2.977
Microondas Moulinex mod 3.535 .45.375
Video Mitsuri VHS HQ M-88 48.720
Televisor Fujitsu 14" M/D 35.482
Televisor Sony 14" KV M14E 53.760
Televisor Sony 25" KV C25TE 134.400

MENAGE
CafeteraZanzibar1 tza 592
CafeteraZanzibar3tzas 702
CafeteraZanzibar6tzas... 795
CafeteraZanzibar9tzas 968
CafeteraZanzibar12tzas 1.271
Lote 3 sartenes Monix (16-20-24) 1.127
Jarraneveral 357
Lote 3 botes cocina 595
Jgo. macedonia milano 439

TEXTIL
Chandal niñot 6-8 1.300
Chandalninot10-16 1.700
Slip caballero algodón 200
Braga señora algodón 170
Albornozsraycaballero rizo americano 2.500



NOTICIARI DE LA VILA
Cambrers nous
a Ca Na Caia

Aquests dos pollastres de
Ia dreta són En Miquel Mas
i N' Amador "Senyoret", els
dos nous amos del cafe de
Ca Na Caia. EIs hi desitjam
molta sort en aquesta nova
feina al servei públic inten-
tant que els joves i Ia
gent que visita el bar pugui
passar una estona agradable.

Contribucions
El que no serà gaire agradable
serà 1 ' haver de passar per
1 ' Ajuntament a pagar les
CONTRIBUCIONS municipals
amb Ia pujada de Ia que
ja parlàvem fa uns mesos
i que convé no recordar.
De dia 20 a dia 30 de les
8 de matí a les 2 de l'hora-
baixa podeu anar-hi a "passar
comptes".

Grup de Teatre
Tots els interessats en
formar part d' un nou grup
de teatre, tots els joves
i també gent rnajor que hi
vulgui participar que es
posi en contacte amb L' AMO
EN MÏQUEL SOLLERIC. La cosa
pareix molt s'eria.

'Els Brulls"
La coral local ELS BRULLS
actuaran dia 19 d' aquest
mes a les vuit del vespre
en el local social de Ia
residència. Hi estau tots
convidats. També a Ia residèn-
cia, el tercer diumenge
de cada mes hi ha BALL DE
BOT per a tothom.

A una reunió de pares dels
escolars de Ia vila, el
dia 2 de novembre es va
decidir que el divendres
e--j faci Ia jornada intensiva,
embla que Ia mesura ha caigut

rnolL bé tant a alumnes com
als professors que ho havien
sol.licitat.

Manifestació
El passat 5 de novembre,
una vintena de vilafranquers
participaren de Ia manifesta-
ció que tingué lloc a Santanyí
per sol.licitar que CaIa
Mondragó no sigui urba-
nitzat.

Accident
A Ia matinada del divendres
día 9, Joan Bover Riera
de 57 anys que anava en
mobilette, resultà ferit
quan a Ia sortida del poble
en direcció a Manacor fou
tombat per un cotxe que
després de Ia topada no
es va aturar. En un principi
es va pensar que Joan Bover
sofria ferides internes
de caràcter greu pel que
fou ingressat a Son Dureta
on per sort es recupera.

DEFUNCIONS

CATALINA BAUZA BARCELO,
morí día 29 d' octubre als
87 anys. DESCANSI EN PAU

SOR JERONIA ALZAMORA SANTANDREU
morí día 2 de novembre als
91 anys. DESCANSI EN PAU.

NAIXEMENTS

ANDREU BOVER ANDREU, arribava
a aquesta terra el dia 11
d' octubre alegrant als seus
pares ANDREU i FRANCISCA.

M§ TERESA CATALA VAQUER,
ne.ixia dia 14 . omplint
de felicitat als seus pares
TOMEU i MARGALIDA TERESA.

MAGI VIDAL HORRACH, alegrava
Ia llar dels seus pares
MAGI i CATALINA, dia 21
d'octubre.

"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.



GLOSES
EIs Glosadors

Voldria conèixer En Pere GiI,
que és mestre de cançons,
i mos donàs quatre lliçons
per seguir el seu estil.

Sant Antoni Gloriós
vos qui torrau sobrassada;
a Ia vila s'ha destapada
sa vena des glosadors.

Podriem fer un associació
com moltes altres n'hi ha,
i plegats podriem explicar
Io que pensa cada glosador.

Tots plegats podriem fer
reunions i glosades,
i totes a un llibre plegades
les podríem tirar al carrer.

Les duriem a un impressor
1 lletra d'impremta les posàs,
perquè en el poble explicàs
s'alegria d'un glosador

que a dedins té tristor
i a defora sempre riu,
perquè molta gent Ii diu:
"que me fas una cançó ?.

Voldria me donàs Déu,
molta vida per glosar;
els glosadors convid a dinar
però... cada cual pagarà es seu.

En mig de Ia mar hi ha,
un peix amb dues aletes;

si no voleu pus glosetes
enviau-me a pasturar.

Respectem s'aigo

A MontuIri diu una cançó:
"una dona honra una casa,
com a una festa un sermó;
si es dolent predicador
dins l'església no fa vasa".

Si segueixen fent Io mateix
ja estarem ben arreglats;
serem com uns escarabats
que de Io dolent duen es feix.

Si es llençol fa moltes rues
t' aixeques poc descansat;
a llocs han tengut una calamitat,
alerta que no en tenguin dues.

JAUME NIGORRA.

S'aigo és una cosa bona,
Ia mar ho és i fa renou,
quan s'anigula i plou
com mos assusta quan trona.

En es ploure Ii deim mal temps,
quins dies més molestosos,
quan mos destrueix es bens
hasta deim dies vergonyosos.

També ho deim a una ventada,
també un dia de molt de sol,
como a una grossa gelada,
que tampoc ningú Ia vol.

S'aigo és bona per beure,
també bona per rentar
i també d'aigo feim es menjar,
que amb gust esperam es dinar,
tots, quan acaba de coure.

S'aigo és bona per tot
casi per tot s'emplea,
s'aigo no és nova ni veia,
i esquitxa si pega un bot.

Destorba es ploure a poc a poc,
que així un dia brut se crea,
per Io que s'aigo no s'emplea,
en s'hivern per començar foc.

Es ploure fort mos fa por
que sempre deim: quin desastre
com es vent, es llam i es tro,
aviat troban que basta.

Des ploure sempre mos queixam,
tant si és per poc com per massa
en que mos equivoquem cada passa
casi sempre protestam.

Un vici de gemegar
amb voluntat menos por i feina,
no es sempre festa i diumenge,
a s'aigo l'hem d'estimar.

S'aigo dona herba i verdor,
és menjar d'ets animals,
ets sa beguda millor,
aigó tu Io que més val.

S'aigo de Ia mar és blava,
guapa i brilla amb so sol,
dins es fondo estàs tancada,
surts en ploure quan Déu vol.

S'aigo de Ia mar
és una gota grossa,
que descansa .i reposa
a Io més fons hi ha.

Sa tempestat passada
que tanta d'aigo va amollar
pareixia veure Ia mar
des putjo3 que davallaven.

VOTACIONS

Hem acabat de votar
quin dia més divertit,
per més poder disfrutar
quatre anyt, més amb En FeIi

Així tothom està content
i poder seguir disfrutant,
qui diu que va malament
haurà de seguir renegant.

S'han tudat molts de dobler
en propaganda i renou,
amb pancartes i papers,
més força pes govern nou.

Es que no va anar a votar
aquests, com l'han avenguda
ni guanyada ni perduda,
val sebrer-se conformar.

Crec que es que han reculat
es que més s'ho mereixia,
perquè han deixat enganats
juntant-se amb qui no volie

Tornaran venir ses huelgues
perquè qualcú així ho vol,
n'hi que hi troben pegues,
p'oca feina es seu consol.

Per ventura convendria
fer un noble pensament,
n'hi ha viuen més malament
i així un poc millorarien.

Pensem que tot se compondrà
ferem feina paciència,
sabem que ho hem d'acceptar
els no tenen competència.

BIEL MONTSERR/



LES HORTALISSES

L 'enciam
L' enciam (LactucasatIva),
perteneix a Ia família de
les "compostes". "Lactuca"
ve del llatí, "lac, lactis"
(llet) i es refereix al suc
lletós que surt del tronc
tallat de 1' enciam, suc que
té propietats terapèutiques.

L' enciam pareix originari
de 1' Asia Central i India.
EIs giecs i els romans ja
1' apreciaven i coneixien
les seves propietats calmants
i somníferes.

L' enciam de Ia primavera
i estiu té més propietats
que les de 1' hivern, doncs
e;ta me-- assolejat

PROPIETATS

Es un aliment de poques
calories (18 cal. per lOOgrs.),
però ric en vitamines: C
B i E, oligoelements clorofil.la
.i per tant mineralitzant
i alcalanitzant.

El suc lletós conté un
principi actiu, el "lactucarium",
compost de cera, reina, manitol,
àcids malits i oxàlits, aspara-
gina, lactusina i lactocoprima,
aquest suc té propietati
calmants i (a gran dosi),
hipnòtiques i anafrodisíaques.
Conté d' un 0,7 % a un 1 %
de cel.lulosa, per tant es
aconsellable en cas de restre-
nyament. Se 11 reconeixen
propietats hipolucemiants
(rebaixa el sucre de Ia sang),

ben aconsellable pels diabè-
tics.

També té propietats emol.li-
ents (reblaneix i relaxa
les parts inflamades), recor-
dant-la en casos de bronquitis,
(es cou 1' enciam i es posa

en cataplasmas damunt Ia
pitera i 1' esquena) i calma
Ia tossina espasmódica.

L 'enciam de
primavera té més
propietats que les de
rhivernja que està
més assolejat

Mongetes
verdes

Les mongetes verdes (Phaceo--
lus Vulgaris) pertanya a
Ia família de les papilionàcies
0 llequminoses.

PROPIETATS
Les mongetes verdes Oún

molt pobres en calories,
(18 cal. per 100 grs.) i
molt riques en aigua (87%).
Això fa que siguin molt idònies
per les dietes de control
de pes, perquè són endemés
depuratives, diurètiques,
no tenen quasi res de lIpids,
són riques en cel.lulosa
1 són útils també en els
règims per combatre el restre-
nyiment.

Tenen poder hipoglucemiant
i són aconsellables als diabè-
tica. En aquest cas es beu
e± urou de Ia cocció de les
mu;iyetes verdes a raó de
mig tassó cada dematí en
dejú.

La cura de dues setmanes
de decocció de les bejoques
de les mongetes per desbessonar
o esclovellar és aconsellable
en cas d'albuminúria (presència

a 1' orina de proteïnes en
quantitat superior a les
normals) i urea. Per fer
Ia decocció es bullen 50
grams de béjoques de mongetes
en litre i mig d'aigua durant
4 o 5 minuts. Es filtra i
es beuen un cinc tassons
diaris durant dues setmanes.

Per al alleugerament dels
reumàtics i de persones que
pateixen trastorns del fetge,
s' hi inclouen moltes mongetes
verdes en Ia dieta i es bpu
el brou de Ia cocció de les
mateixes, dues o tres vegades
al dia durant unes dues setmanes

Convé coure les
mongetes al vapor
per a que no perdin
les sals minerals

Les mongetes verdes, no
ión una de les hortalisses
més riques en minerals i
vitamines, però destaca Ia
seva riquesa en potassi,
magnesi, sofre i manganès.
Per això convé coure-les
al vapor a fi de no deixar
perdre aquestes valioses
sals minerals.



A Vilafranca
segueix ferma Ia
tradició de, al
manco una
vegada a l'any,
visitar el cementen

Complint Ia tradició de
segles, el dia de Tots Sants,
el vilafranquers rendeixen
un homenatge, un record,
aio avantpassats,
beni que un dia trepitjaren
aquestes terres planes del
terme de Ia vila i que amb
el pas del temps donaren
pas a noves generacions
als vilafranquers o' avu..

El dissabte de Tots Sants
es solen preparar els rams
de flors i corones que
al dia oegüent seran deposita-
des damunt les tombes. Hi
ha bastante gent que inclús
el mateix dissabte de Tots
Sants ja acudeix a Ia tomba
familiar per a preparar
1' ofrena de flors i netejar
una mica Ia tomba on hi
estan enterrats els seus
sers estimats.

Any darrere any, l'aspecte
del cementeri, el dia 1
de novembre, és realment
impresionant amb una gran
extesa de flors de tota
casta i color. Les despulles
que hi ha un parell de metres
davall terra ben segur que
no se' n adonen. Però pels

IlTots Sants" el recorpels que no hi son

El primer de novembre segueixkent un dia de reverent record
dels nostres avantpassats. Jecord per aquelles persones

que un dia ens acompanya i que el misteri de Ia
vida, Ie llei de latura o Ia desgràcia

se'ls emportà ca un altre món.

L '1 de novembre
el cementeri de Ia
vila presentava un
aspecte de
paradís celestial

qui queden a Ia vida terrenal
sempre és un consol visitar
i embellir el gran fossar.
Fins i tot hem arribat al
punt de que no mirarn prim
a l'hora de gastar un parell
de milers de pessetes en
flors que, amb dos dies
si fa molt de sol, estaran
musties. Així i tot no podem
fer front a 1' ànsia de que
per un dia creguem que els
nostres morts estaran millor
coberts de rams i corones.

El cementiri de Vilafranca
presentava el dia de Tots
Sants un aspecte inmillorable.
Tot ple de flors, durant
varis dies tenia aires de
jardí celestial. Les darreres
reformes han ajudat a fer
més agradable Ia visita
sovintejada al cementiri.

Per una gran majoria, inclús,
el dia de Tots Sants els
hi serveix per sentir-se
plens d' haver complit amb
un deure religiós. Llavors,
tal vegada ja no tornaran
a visitar el fossar fins
l'any qui ve. I Ia tradició
perdurarà.



CONCERTS D1HIVERN

* Calitja Jazz Grup *
24 de novembre

PRÒXIMS CONCERTS
LA ERA 07-12

GEMINS 22-12

EL S.I.A.C. OBERT PER A TOTHOM

Si volem una Administració Autonòmica racional, àgil i pròxima al ciutadà es im-
prescindible oferir una qualitat de serveis adequada a les necessitats que el temps
actual exigeixen.

ANAM PER EL BON CAMI, PERO NECESSITAM LA COLLABORACIO DE TOTS:
PROPOSAU INICIATIVES I SUGGERENCIES.
DONAU-MOS A CONEIXER LA VOSTRE OPINIO SOBRE EL FUNCIONAMENT

DELS NOSTRES SERVEIS.

ESCRIVIU, CRIDAU O VENIU

CONSELLERIA ADJUNTA A LA PRESIDÈNCIA
Plaça de les Drassanes, 4

Telf.712604.
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Una rondalla depravada

APRENDRE LA LLIÇO

Pensava que Ia gent d' aquest
poble no llegia tant com m'ha demos-
trat. Realment m' he quedat pres
d' il.lusió i esperança. El fet que
molts de lectors de "Es Molí Nou"
m' hagin reprimit acabar Ia darrera
"Rondalla Depravada" amb una burla,
m' ha servit de lliçó. Perdonau els
qui hageu quedat ofesos, mai m'havia
pensat que algú s' atrevís a llegir
els meus articles.

Aquest mes tenia ganes de parlar-vos
de les darreres eleccions generals
i fer-ne una opinió des del punt
de vista polític, però em sembla
que en teniu els timpans plens.

Us parlaria de Ia pressa que
ha tengut Ia tardor en arribar;
no cal parlar-ne, vosaltres en teniu
prou experiència de patir fred,
per ara fer-ne propaganda gratuïta.

Voldria dir-vos que Ia gent,
en aquests temps que correm, vol
saber-ne més coses de Ia filosofia
de Ia vida, com passar Ia resta
dels seus dies amb una mica de base
ètica. Es un consol per a tots els
que ens agrada donar consells.

Com no sé de que parlar-vos,
deixaré de dir begenades i deixar-ho
per a Ia propera edició de "Es Molí
Nou" del mes de desembre. D' aquí
a un mes, tal volta, Ia meva imaginació
haurà recuperat Ia seva pròpia lluï-
desa.

JAUME SANSO

La vostra fe treballa per propagar-se,
Ia vostra caritat no es cansa de
fer el bé i Ia vostra esperança
aguanta les adversitats.

(Telasònica 1.1-5)

La fe com il.lusió, com utopia,
com esperança en un futur miJlor,
no pot esser alguna cosa partic ' ir,
només personal, només per sa^ .ir
l'animeta. La fe predicada per 3es-'s
de Nazaret deu esser qualque co i
dinàmica, desinteressada, que perteneix
al regne del moviment, de l'esforç,
de Ia vida social, comunitària i
popular. Es ben segur que hauria
d'esser una contaminació en el sentit
d' un grip o d' una pigota que se
pren, que passa d' un a 1' altre;
no com una herència sinó com una
comunicació, com un contagi i lliura-
ment, no per quedar-se amb ella
sinó per passar-la a altres amb
paraules, idees i vida.

La fe en Oesucrist, empeny cap
a Ia lluita; no s' arrufa davant
les dificultats; no hi ha cap cosa
ni cap persona que Ia faci recular
perquè 1 ' objectiu i el fi és salvar
1' home treent-lo de Ia boca del
lleó que se 1 ' empassola a poc a
poc, dolcet, dolcet, amb frase de
Tomeu Penya.

El qui té fe no creu amb les
propagandes que el preparen per
mal morir. El qui té fe prefereix,
com dir el Che: "Preferesc morir
dret que viure agenollat".

PERE FONS

»
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L'ESCOLA AMB LA PREMSA

A partir d'aquest mes, els alumnes de l'escola col.laboraran amb aquesta revista realitzant
diversos treballs que puguin interessar. Serà aquesta una manera d'introduir Ia premsa local
a l'escola L a Ia vegada els nostres lectors podran comprovar els avanços del nostres estudiants.
En el present número oferim l'estudi que han duit a terme els.de 5è. curs sobre el moviment
demogràfic a Vilafranca en els darrers anys.

LQ PO&LPÕô' ^E YÍLftPWNTft

R XiGj&os>ax Kl Vcx. vrÄx à^axèuc^ avr\fc» Qx ^dtC<xki. Vu Vtx cxnys,

Que ^okx I cxMyS c^ue Wv*O- pGxx^vxè v^eiLxea o os xinovc^A, t^cveo<x

Vfte& <ec^o^u. os c\uac\ a ^vi ^oGa. veUeu me^ \paxsooe3 c^u,ex^

v^uU-^>oxa^V ¿b ckxccoo ^Oanyi,,Vi^Vxx VxÃOv^v cveusccor^_rX -.e<_Ao^1-

t^ ocavsAq^Q, Wl^, F&S>f \9^. t"fe, aeVvö anyS; com queYù Vxx

OA¿\ x^^fcj à^vyncvO'cü c^extxu<ajTEi'fe ^a^ûMLào' Vo\ àvs\T\v\\wA".-

Gvo^üa^xe^
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1O



L'ESCOLA AMB LA PREMSA
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Diumenge, ens visitarà
un Porreres lider

LLUBl 4
VILAFRANCA 0
Amb deu jugadors

ALiNEACIO: P."Fosc", M."Gudi",
T."Huguet", J."Cuxine", J."Mar-
goi", G."Torretes", J. "Barra-
ques", Montserrat, M. "Moleta",
Damià, Ll."Pelle".

INCIDENCIAS: Ll."Pelle" expulsat
al m. 5 per doble amonestació.
Molts de vilafranquers volgue-
ren seguir al Vilafranca
en el seu desplaçament a
LLubí. EIs aficionats sortiren
decebuts per Ia contundência
del resultat.

A Llubí arribà Ia primera
ensopegada del C.E.Vilafranca
amb un resultat prou evident,
4-0. Les coses no podien
començar pitjor pels vila-
franquers ja que als 5 minuts
es quedaven amb deu jugadors.
Les constants protestes de
Ll."Pelle" a 1' àrbitre del
partit, Ii valgueren Ia doble
amonestació al davanter de
Ia vila. En el meridià de
Ia primera part, en una despis-
tada de Ia defensa arribà
el primer gol del LLubí.
Amb 1-0 s'arribaria al descans
de 1' encontre. Malgrat a
jugar en desvantatge, el
Vilafranca aguantà bastant
bé les envestides dels locals.
En canvi a Ia segona part
el decorat canvià en quant
a resultat. Seguiren les
protestes d' alguns jugadors
del Vilafranca que costaren

vàries amonestacions i en
el darrer terç del partit
Ia moral es va esbaldregar
amb el 2-0. El tercer i quart
gol no trigarien gaire en
arribar. En definitiva, un
partit per oblidar.

VILAFRANCA
ESCOLAR

ALINEACIO: P."Fosc", M. "Gudi",
T. "Huguet", J. "Cuxiné", J"Mar-
goi", G."Torretes", J."Barra-
ques", Montserrat, P."Neeskens",
Damià, Ll."Pelle".

INCIDÈNCIES: Des del minut
15 fins al final de Ia primera
part es va jugar amb una
forta tempesta d' aigua amb
calabruix.

GOLS: Montserrat m.lO 1-0.
Montserrat m.5A 2-0. G."Senyo-
ret" m.74 3-0. Escolar m.87
3-1.

CANVIS: Paco per G."Torretes"
en el descans i G."Senyoret"
per Ll. "Pellé" en el m.72.

Si aquest partit s' hagués
hagut de decidir a favur
de 1' equip que dominà més
durant tot el partit, el
Vilafranca hagués estat el
perdedor. La major part del
partit 1' Escolar dominà al
Vilafranca i sobretot durant
Ia primera mitat portà molt
perill a 1' àrea local, on
Ia defensa en unes ocasions
i P."Fosc" en altres varen
poder desbaratar les jugades.

Montserrat autor de
gols en sis partits.

set

L' efectivitat del Vilafranca
en el primer quart fou màxima,
ja que Ia primera jugada
de perill, en un contraatac
amb internada de P. "Neeskens"
per 1' esquerra, centrà al
primer pal i Montserrat marcà
el primer gol. En els minuts
següent^ 1' Esco-lar tingué
vàries ocasions amb xuts
des de lluny que aturà sempre
P."Fosc", molt ben
situat. Amb Ia forta tempesta
que caigué no es va poder
jugar gaire fins que al comença-
ment de Ia segona part, el
camp tornava a estar en condi-
cions. Montserrat de nou
en el m. 9 aconseguia el
2-0 i G."Senyoret" en Ia
primera pilota que tocava
després de substituir a Ll."Pe-
llé" en el m.29 de Ia segona
part marcava un 3-u t.ranqui-
litzador. En el m.39 marcaven
els visitans - EIs darrers
minuts foren prou polèmics
amb situacions un tant extraes-
portives i provocadores
d' alguns jugadors visitants,
que per llàstima foren contesta-
des.
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OR

ALTURA 5
VILAFRANCA 3

Dos clars I innecesaris
penalti.-, i Ia mala fortuna
en el remat final impediren
que el Vilafranca puntua^
din^ Lloseta aquest diumenge
pas^at. Cuatre gol.-., del..
cinc que marcaren r ' locaL,
foren a pilota aturada.
El primer arribava en una
falta en el m. 17. Despré^
de i' 1-0 Paco entrà per
G."Torrele-". En el m.27
un gran xut de Montserrat
fo!j rebutjat pel porter
en darrera instància quan
Ia pilota es ficava din^
Ia porteria local. Un penalti
per mà, :^ernbla que involuntària
però clara, Je J. "Margoi"
va fer possible el 2-0 amb
que acabaria el primer temp.-_,.

A Ia òegona part millorà
el joc del Vilafranca i
en el m.5 un gol de primera
de Damiàj que driblà a tota
Ia defensa i al porter,animava
el marcador. Seguidament
en un nou contraatac el
balon estigué a punt

d' entrar dins el marc de
1' Altura amb una rematada
f'nal de "Pellé" que ;,ortI
fora ner centímetre1..
De tLr de falta directa
en el m.l2 l'Altura aconseguia
el 3-1 i en el 16 una errada
de Ia defenia visitant permetia
el 4-1. Em el m.l8 Montserrat
en jugada personal marcava
el 4-2, també fou un gran
gol. T. Mesquida entrà per
"Pellé" i en m.35 quan el
Vilafranca intentava amb
molta força 1' acursar Ia
distància del marcador,
desde fora 1' area enganxà
una pilota de forma magi._tral
i aconseguia el 4-3. Rentaven
10 m. de partit i el Vilafranca
oeguia portant perill. En

el m.44 en una maltreta de
de "Fosc", es tenia que
piov^ji el segon penalti
que suposava el 5-3 final.
I diumenge a rebre el Porreres.

ALINEACIO: P."Fosc", M."Gudi",
T. "Huguet", J."Cuxine", J"Mar-
goi", G."Torretes", J."Barra-
ques", Montserrat, P."NeeGkens".
Damià, Ll. "Pellé".

AIevins
VILAFRANCA - FELANITX 1-3

SES SALINES - VILAFRANCA 2-0

VILAFRANCA - LA SALLE 1-4

VILAFRANCA - MARGARITENSE 1-4

Benjamins
PETRA - VILAFRANCA 8-0

VILAFRANCA - ALGAIDA 0-1

VILAFRANCA - LLORET 1-1

V&w
PRIMERES COMUNIONS, BATEIGS* >

ANIVERSARIS

Especialiftat en: Arròs brut. Sopes, Porcella. Calios.

Frit Mallorquí, LLengua,

DISSARTES 1 DIUMENGES OBERT Ctra. Pa!ma-Arta, km 41
TeI. 560073 Vilafranca
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Tenc, com vosaltres, un avui que rebuig amb totes les meves forces i Ia
clara consciència que som un pallasso, també com tots vosaltres, però un
pallasso espanyat, sense els moviments necessaris per a intervenir a Ia
funció, puix s'han romput els fils de Ia tramoia ("EL PALLASSO ESPANYAT").

(Llorenç Capellà)

FRANCESC A M E N G U A L

CRONlCA
D'UN DIUMENGE

I record que el Dia de
Carnaval arribares a 1 ' Escoleta
tota alegre amb el teu fill vestit
de pallasso damunt els teus braços.
Aquell fred d' hivern feia presagiar
un capvespre inoblidable. Sortiren
els músics i 1' Escoleta per art
de màgia es convertí de sobte en
un gran circ, on el nostres fills
eren els actors i nosaltres, els
pares, els espectadors.

La festa havia començat, i
1' orgull de pares no deixava veure
Ia teva tragèdia interior. Inesperada-
ment em vaig girar darrera i et
vaig veure a tu, asseguda encara
damunt 1' escaló de 1' església, amb
el teu fill vestit de pallasso (aliè
a tot el que passava el seu voltant),
damunt el teu cos. I les llàgrimes
te regalimaven per Ia galta fins
al bassó de Ia gargamella. Estaves
enrevoltada de gent, però en aquells
moments et trobaves sola.

EIs bufons de Ia cort divertien
a Ia noblesa. Cap de nosaltres ens
atrevirem a besar-te Ia galta per
eixugar-te les llàgrimes, (de vegades,
no basta tota Ia ironia del món
per assabentar-se de Ia més crua
de les realitats). I fou en aquell
moment quan em vaig adonar que sols
eres un esqueix dins Ia fondària
de 1' infinit. Però, com dir-ho,
com explicar-ho ?. M' imagin que

no era Ia primera vegada que et
trobaves en una situació com aquesta,
ni tampoc Ia primera que vessaves
aquelles llàgrimes.

Estava indecís, no sab,a que
fer, si venir cap a tu, o i e i com
els altres; ignorar-te. Reeoneixo
que en el fons som un covard (mai
m'han agradat les novel.les d'herois),
però en aquells moments d' indecisió
Ia meva filla m' estirà pel braç
i em va arrastrar cap el mig. La
festa estava molt animada. El botxí
no estava disposat a complir Ia
sentència. Així i tot el meu cap
no deixava de donar voltes, Ia meva
consciència no estava tranquil.la.

Fou en aquell moment quan sense
adonarme' n, vaig girar el cap i...
tu ja no hi eres.

Qui sap si amb aquelles llàgrimes
reclamaves el teu dret i demostraves
Ia teva impotència i que tots nosaltres
en el fons del nostre egoisme sols
erem uns pallassos, ....i perquè
no dir-ho, el teu fill no era com
els altres, qui sap, tal volta a
vegades pens que hauria de ser motiu
'orgull.

SSZ*.
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