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L'oposició denúncia nous «favors»
una exregidora
(Redacció).- Els grups municipals
de l'oposició han denunciat un altre
tracte de favoritisme del batle cap a
la exregidora Barbara Català al per-
metre la construcció d'una piscina
il.legal a una zona verda del xalé la
exregidora.

PSM, Crup Mixt i Unió Mallor-
quina, han demanat al batle que
mandi fer un informe a l'aparellador
municipal. Aquesta sol.licitud ha
estat denegada per Bernat Carl, se-
gons han senyalat fonts de l'oposi-
ció.

Els tres partits que actualment
tenen la majoria a l'Ajuntament, en-
cara que sia el PP que segueix com
grup de govern, asseguren que
aquesta acció és una més del batle
per tornar-li el favor a Barbara Cata-
là qui el va salvar d'una moció de
censura de l'anterior mandat muni-
cipal. Bernat Carl, segons el PSM,
estaria disposat a obrir un expedient
si hi ha un compromís dels demés
grups a controlar totes les accions
urbanitzadores que s'hagin fet. La
resposta de l'oposició ha estat «co-
mençar pel xalé un de l'exregidora
Català i de l'exregidor Tolo Oliver».

Una piscina ilegal.-- Si primero, los favores
del alcalde hacia la exregidora y su mando,
también exregidor, se limitaron a hacer la vista
gorda para que consumiesen agua pública
gratis para empezar su chalé, y después per-
mitir la apertura de una gestoria ilegal, ahora

Com es recordara, aquest també té
una'l estoria il.legal segons l'oposi-
ció, que fou inaugurada amb l'assis-
tencia del propi batle, qui havia de-
negat l'obertura «legal» de l'establi-
ment. Ara l'oposició pretén que s'o-
bri un expedient sancionador per la
infracció urbanística.

Els tractes de favoritisme del
batle cap als dos exregidors, després
de qué Barbara Catara salvas a Ber-

del Batle a

Bernardo Gari ha permitido a Bárbara Catalã y
Tomeu Oliver que se construyan una piscina
en una zona calificada como verde. PSM, Gru-
po Mixto y UM pretenden que se abra un ex-
pediente sancionador con informe del apare-
jadormunicipal.

nat Cali d'una moció de censura en
el 87, començaren quan es va iniciar
la construcció del xalé i es va per-
metre que emprassin aigua de la
xarxa pública sense pagar.

I ara el darrer «favor» del batle ha
estat el de clucar ulls davant la
construcció il.legal de la piscina, se-
gons han denunciat PSM, UM i
Grup Mixt.

«Telefònica» inverteix 19 milions en ampliar
192 noves línies digitals a Vilafranca

(Redacció).- El passat 26 d'abril,
teng-ué Hoc a Vilafranca l'ampliació
de 192 línies telefòniques de tecno-
logia digital. Amb aquest augment
del nombre de línies i les 700 exis-
tents en el poble, es constitueix una
planta capaç de satisfer en aquest
terme municipal, les demandes d'al-
ta que es puguin produir en el
futur.

La inversió que ha hagut de fer la
companyia «Telefònica» per ampliar
les quasi dues-centes línies més, ha
estat de 19.100.000 pessetes. Així, el
total de línies existents arriben a les
892. D'aquesta forma els vilafran-
quers que demanin la instal.lació
del telèfon no hauran d'esperar tant

com calia fins ara, en que les espe-
res arriben inchas als dos anys. El
nombre de telèfons instal.lats a fi-
nals del 89 era de 606. El telèfon es
un element que s'ha anat incorpo-
rant a l'apartat de «necessitats» de
la casa i en realitat avui ja són molt
poques les cases que no gaudeixen
del sistema més rapid dins la comu-
nicació moderna. Malgrat que Vila-
franca té una planta grossa de línies,
en canvi en tot el poble sols hi ha
una cabina telefònica, situada a la
plaça Major. La majoria de bars de
la vila tenen en canvi, un contador
que permet el que qualsevol client
pugui disposar del servei telefònic
quan ho desitgi.

Cobrament
de suscripcions

«Es Molí Nou»
Es recorda a tots els suscriptors

de la revista que a partir del proper
mes de juny es passara a cobrar
quota corresponent des de Juny del

90 al Maig del 91. El preu de la su$.
cripció és la mateixa que la del 88
i del 89, és a dir, de 1.500 pessetes.



EDITORIAL

Ensenyament en català
A partir del proper curs escolar, 90-91, l'ensenyament en el cicle inicial

sera oficialment en català en el Col.legi Públic de Vilafranca, igual que a
tants de Balears. D'una forma progressiva la nostra llengua es va inte-
grant en els centres escolars i això ha de ser motiu de satisfacció per a la
gent que es senti mallorquina. En anys passats es va començar a implan-
tar l'àrea de «Socials» en català a tots els cursos d'una manera gradual,
per a més tard afegir-s'hi les «Naturals». En el curs 88-89, es a dir en el
curs passat les experiencies normalitzadores ja començaren en el primer i
segon curs i de les àrees anteriors, les «Socials» a tots els cursos i les
«Naturals» a tercer i quart curs. En el present curs s'ha afegit les «Natu-
rals» a cinquè. I pel curs pròxim endemés de que el cicle inicial ho farà
tot en català, el mitja tendra «Socials» i «Naturals» i a més el tercer curs
hi incorporara les «Matemàtiques». El cicle Superior tendra en català les
«Socials» i les «Naturals» a sise. A partir del curs 91-92 s'aniran afegint
més assignatures en la nostra llengua. El caminar ha estat molt lent, però
el més important es que hi estam.

La normalització per tant ha de començar pels preescolars si no es vol
començar l'EGB en desavantatge. Es important que els nins i nines
aprenguin a llegir i a escriure en la llengua que els hi es pròpia, i a par-
tir d'aq-uí aprendre quantes més millors. El saber català es condició ine-
ludible per accedir a segons quins llocs de feina. La Constitució Espa-
nyola avala el dret a saber-la i per tant com a minor senya d'identitat de
la nostra comunitat autònoma es obligat llegir-la i escriure-la. Així i tot,
tots aquells pares que no estiguin d'acord en que els seus fills l'apren-
guin, tenen al seu abast tot un bon nombre de centres on sels hi atendrà
algunes fòbies. Ens alegram que el Col•legi Palk segueixi amb la nor-
malització lingüística amb la serietat que ha demostrat fins ara.

Acaba la tempor da del futbol
Després de sis anys d'absència, el futbol ha estat notícia a Vilafranca

durant la major part dels diumenges. El passat dia 6 es posava punt
final a la temporada, amb una petita festa preparada pel club i a la .que
fou convidada tota l'afició. L'actuació extraesportiva d'alguns jugadors
va estar a punt de rompre els bons desitjos del club. Això no fou més
que una mostra que abans d'aprendre a córrer darrera la pilota, convé
educar als nins a que l'esport no sigui un vehicle cap a la violencia.
Aquesta sera la millor tasca que es pugui realitzar en el club d'aquí a en-
davant. Els resultats han de ser sempre els condicionants menys impor-
tants si en veritat es vol jugar a futbol per fer esport. El Vilafranca haura
de prendre mesures per apartar als jugadors que amb les seves desfetes
posen en perill la credibilitat del projecte Club de Futbol Vilafranca.
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CARRITOS
	

PARKING GRATUITO

HIPE
MANACOR
CAIERO Aul0FAAIKO	 HORARIO	CAFETERIA

FA CAnu	 990 o1I HORAS

OFERTAS DEL
4 AL 17 DE MAYO

ALIMENTACIÓN
Leche entera asturiana 1' 5 I 	 135
Café soluble Marcilla Natural 200 gr 	 515
Café soluble Marcilla Descafeinado 200 gr. 	 626
Madalena Valenciana Dulce Sol 12 U. 	 125
Pandorinos Dulce Sol 4 u. 	 130
Pan Brasa Recondo 30 r. 	 135
Pan Molde Panrico 800 gr. 	 176
Croissants Panrico 4 u 	 137
Chocolate Elgorriaga Relleno 100 gr 	 90
Atún en aceite Isabel 1/8 pack 3 u, 	 125
Mejillones en escabeche Isabel 1/5 pack 3 u 198
Foie-gras Apis 80 gr. Pack 3 u. 	 96
Queso en porciones El Caserío 8 u. 	 99
Sobres sopa Gallina Blanca 	 65
Caldo de carne Starlux 24 past 	 259
Tomate natural triturado Orlando 1 kg. 	 92
Garbanzos, lentejas, alubias Lozano 1 kg 	 87
Aperitivo Packings 90 grs. Oferta 3 x2 	 199
Comida perros Bonzo Carne 1,220 grs. 	 215
Comida Perros Bonzo

pasta y verduras 1.240 grs 	 215
Comida gatos Félix Croquetas 300 gr. 	 94

BEBIDAS Y LICORES
Zumo Vital, meloc. pifia, pera L. 	 111
Naranja, Limón, Schweppes Light 1' 5 I. 	 120
Bitter Kas N.R. Pack 6 u 	 260
Vino Roureda 3/4 	 157
Vino Señorío tinto 	 206
Vino Bach Rosado 	 309
Fino C.B 	 272
Brandy Soberano 	 689
Whisky Doble V 	 599
Hierbas Dulces Limsa 	 618
Ron Amazona Limsa 	 866
Cava Castellblanch Nubiola plata 	 299
Cava Castellblanch Nubiola grapa 	 393
Cava Delapiarre Glacé 	 379

CREMERIA
Yogur Chamburcy sabores agrup. 8 u. 	 188

CONGELADOS
Langostino Peq. Oliver 1 kg. 	  650
Calamar Boston Oliver lkg. 	  390
Raya Oliver 1 kg 	 325
Rodaja Merluza Pescanova 1 kg 	  195
Gamba Langostinera Pescanova 1 kg 	  1.295

CHARCUTERIA
Salchichas Frankfurt Purlom 7 u. 	 56
Chorizo Extra Pamplonica 1 kg 	 799
Bacon Centro Punam 1 kg. 	  699
Jamón cocido Extra Palma 1 kg. 	  725
Salchichón Palma 1 kg. 	 475
Mortadela Palma 1 kg. 	 299
Cabeza Jabalí Palma 1 kg 	 595
Jamón serrano Balaguer 1 kg. 	  1.295

Queso Coinga 1 kg. 	  1.015
Queso Miraflores Tierno 1 kg. 	  890

PERFUMERIA Y LIMPIEZA
Jabón líquido Derma Giorgi 900 grs 	  183
Champú Raíces y Puntas 400 grs. + 100 gr. 	  310
Coral Vajillas 1' 51. 	  129
Pañal Moltex Dermoprotector T. grande 30 u 	 769
Papel higiénico Colhogar Pack. 4 u 	  129
Bolsa basura Tiburón 20 u. 	 69
Bolsa basura Tiburón comunidad 	  172

MENAGE
Vajilla Ebro 20 pzas 	  1.960
Vajilla Citara 44 pzas 	 5.096
Batería Monk Oro 24 k. 10 pzas 	  19,55
Batería 8 pzas. Magefesa 	 3.752
Batería 8 pzas. esmaltada Julie 	  3.950
Jarra britania 20 	 94
Vaso tubo Elsa pack 6 u 	  168
Conjunto: cubertería Riv. 72 pzas.

Vajilla Pekin 20 pzas.
Jgo. vasos M-C 9716 18 pzas.
Batería vitrificada 8 pzas 	  10.557

BRICOLAGE
Pintura plástica 5 kg. 	 507
Pintura plástica 10 kg, 	  1.016
Pintura plástica 20 kg. 	  1.502
Aceite coche M-Oil SAE 30 S3 SUT 	 992
Aceite coche M-Oil S.20w40 5 I 	  1.158

Alta Calidad a
Bajo P recio



OPINIÓ

NO, a la pena de mort

Per molts de llocs se sent a dir
i xerrar, fins i tot sembla una lleta-
nia, que això del terrorisme es un
desastre i tot d'una solen donar la
culpa al govern, com si fos ell qui
ho mandas. I com més pretenen de
ser bons, més fort diven «saps si En
Felipe aplicas la pena de mort...» i
dient aquesta paraula de que també
els matin jo crec, que a qui ho diu,
els fa perdre la fe, perquè ja sabem
els cristians que no ens toca morir
fins que Déu ho vol i per tant val
més mirar d'arreglar les coses abans
d'arribar a aquest extrem.

Tots sabem que el darrer govern
que va tenir En Franco, lo bo de fer
que ho tenia a l'hora de firmar
penes de mort i en el veure de
molts, no va deixar Espanya molt
ben arreglada i va acabar tampoc
amb els terroristes, al contrari, va
deixar molt mal sabor de boca a
molts. Jo som de l'opinió de que si
el nostre president de govern apli-
cas la pena de mort seria tenir un
terrorista més a la nació. Quan un
terrorista fa un desastre al manco
poden dir de que es tracta d'una
persona inhumana i que no es una

persona així com Déu vol. Però que
un president, triat per la majoria de
ciutadans, dicti sentencies de mort
es més desastrós.

Jo mai he trobat que una familia
on els pares no han estat massa dis-
ciplinats pels seus fills, que s'hagin
distingit per esser mes aguts que els
altres. Aquells pares que han sabut
avisar quan toca i que les han sabut
obrir camí, aquests sí que s'han dis-
tingit. Amb una paraula, val més
deixar fer al qui sap, que a poc a
poc les coses se van arreglant.

Catalina Estrany

L'educació deis infants

N I de

17,
Que significa que un infant esti-

gui sa?.
Moltes vegades els pares es preo-

cupen solament de que el fill estigui
ben alimentat i que físicament esti-
gui be de salut. Però de cada dia
ens donam compte de la gran im-
portancia que significa que el nin
estigui sa també psíquicament.

Un error freqüent per part dels
pares consisteix amb tractar als seus
fills com a adults, entossudits en fer
comprendre idees per a les quals no
estan encara madurs. Hi ha una
desconeixença per part dels pares
del període o estadi evolutiu psíquic
i emocional en que es troba el seu
fill.

Els raonaments reiterats són, per
norma general, inaccesibles al nin,
que percibeix, primer de tot i sobre
tot, l'amor que se'ls dóna o se'ls
nega, n'iteres i la indiferencia que
es sent cap a ells.

Els nins no aprenen si no tenen
ganes d'aprendre. No fan més que
el que les agrada fer. A un infant de
segons quina edat no es explicant
que no esta be dir mentides, com se
farà una persona honrada i sincera...
Sinó més bé, fer-li entreveure la inu-
tilitat de la mentida per una part, i
per l'altra banda, el mal que pot fer
a les persones estimades.

Una altra vegada parlarem de les

malalties infantils (psicosornatiques)
que tenen com a causa l'angoixa i
l'ansietat.

Antònia M Boyer

Perdre la por

Les declaracions fetes per Salva-
dor Barceló en el número passat, de
la nostra revista, deixen ben clar
que la classe política va perdent la
por a parlar clar sobre una situació
de constant inestabilitat en el con-
sistori i que té lògicament trascen-
dencia pel mateix poble. S'ha de-
mostrat que al front de l'Ajunta-
ment hi ha una persona incapaç de
gestionar d'una forma transparent
els doblers de tots i que per altra
banda té una capacitat desbordant
per dividir el seu propi grup de go-
vern. La darrera obsesió del batle es
donar la culpa a la premsa dels
mals que pateix l'Ajuntament. Fa
més d'un any des d'aquesta revista
se li va oferir la possibilitat de que
l'Ajuntament tengués el seu propi
«Bolletí Informatiu», però sols va
durar uns mesos. I es que per infor-
mar, primer s'ha de tenir esperit de
col.lectivitat i ganes de que la gent
estigui al dia. Governar sobre la
base de la ignorancia a la Ilarga es
contraproduent, perquè quan la gent
es despert, se n'adona que ha estat
enganyada. Amb set anys de batle,
Bernat Gari mai ha cridat als mit-
jans de comunicació locals per
donar explicacions de cap tema ni
de cap projecte. Això demostra l'es-
perit totalitarista a que feia referen-
cia Salvador Barceló el passat mes.
El més greu, es que l'ullastre es
massa vell per adreçar-lo.

Miguel Barceló
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Natura neta

Quan s'acaba sa setmana
tots sortim a passejar,
amb ganes de respirar
lo que es cos mos demana.

Quan es camp és verd i guapo
que dóna gust es mirar,
s'aturen de contemplar
i de lo florit un retrato.

Es que ho fan, així disfruten
i els poden alabar,
si aquest saben respectar
com a ca seva i no embruten.

N'hi ha que fan beneitures
i s'aturen a barenar,
que se solen olvidar
d'arreplegar ses peladures.

De pitjors també n'hi ha
aquests són més cares dures,
de ca seva ses basures
les mos duen a tirar.

Sa tenen per educats •
aquests senyor i senyores,
també espolsen ses estores
per damunt es nostres caps.

Feim coses poc divertides
quan podem educar-mos,
que quan mos pega sa tos
per tot deixa escopides.

En es lavabos des mercat
ningú estira sa cadena,
que per veure panxa plena
quin profit si has barenat.

Sortir a passejar es ca
es dematí amb so fred,
que deixa es caramullet
i que per ells has de voltar.

Es ca deixen abandonat
quan el tenen magre o vei,
de petit li deien «Rei»
i així acaba fent maldat.

Lo nostre tenir gelós
s'estimació s'aferra,
tampoc fa molt curiós
es tirar llosques per terra.

També està molt malament
en què no li donin causa,
es que fumen a sa taula
donant fum a s'altra gent.

Flastomar públicament
sense fer-se cap mostela,
un ridícul que malmena
pobre de coneixement.

Tampoc fa gaire educat
aqueixes de ses més fortes,
passat davant en ets altres,
sense cap necessitat.

Tot això és un pecat
potser que qualcU no ho vegi,
tots aquests que així combreguen
afegeixen en es banyat.

Pentura ha estat un poc dur
però ni ha una solució,
no tirar mai més brutor
i així tendrem aire pur.

Biel Monserrat

La pesseta

Tots els qui són curts de vista
donaran ses passes curtetes
i per comptar ses pessetes
haurir d'anar a s'oculista.

Hisenda sempre mos xupa
i mos cerca tots es racons,
per conèixer aquests dotberons
haurem de mester una lupa.

Si un té de davall
ha de córrer molts de pics;
amb sos doblers tant petits
sa moneda va per avall.

Les guixes són pels bous,
si les mengen no fan mal;
han volgut estalviar material
per fer aquests doblers nous.

Si mengen moltes burbaies
les no pot surtir qualcuna,
aqueixes pessetes d'en una en una
no serveixen ni per guengaies.

Mos no durfem un bon «xasco»
si Hisenda perdonàs moltes cosetes;
amb una grapada d'aqueixes pessetes
haurfem pagat es me de Pasco.

No tots són senyors

No tots els jubilats són senyors,
n'hi ha que tenen sa vellesa avurrida,
perquè els «avatares» de la vida
les han fet tornar mal sufridors.

No puc dir com tu Capellà
que esser vells es s2nyor,
fa molt de temps que tenc dolor
i ningú m'ho pot llevar.

Només he estat feliç
de tot, amb una cosa,
sa dona, com una rosa
m'ha donat el seu ecsís.

Per sa boca mor es peix,
acaba porque no alena;
i noltros en tanta serena
millor està es qui no neix.

Tant si fa fred com si no fa fred,
sa gallina sempre esquema
tota sa vida for feina
i a ses velleses fer de tot.

Diven que sa vida es bella,
jo no ho puc dir així,
porquê en lo que mi ha tocat sufrir
me'n hauria afluixat d'ella.

Des de que jo som nat
tota sa vida he fet feina
i quan he retirar s'eina
he hagut de for de criat.

Però a tots mos passarà,
i es «ditxo» ja ho diré:
que de vella sa perdiu
ja no arriba en es mitjà.

Es carrers

Dos i dos són dues colles
i poren for molts de burots;
es nostros carrers amb tants de clots
poren rompre moltes molles.

Molts de noltros tenim vicis
que són molt mal de curar,
si per mor d'un clot mal se fa,
qui pagarà es perjudicis?.

En s'estiu pols tendrem,
ara que plou tenim fang;
si amb un clot mos feim sang,
moltes rialles les fareu.

Pareix que en es mes de Juny
hi ha d'haver bona anyada,
en s'aigo d'es torrent embassada
es moscards se faran com es puny.

Jaume Nigorra



CONTARELLA

Crònica d'un diumenge

Francesc Amengual

Estimats lectors (si encara me'n queden), després de
reflexionar seriosament sobre el fet de fer o no un petit
escrit damunt la campanya de recaptació d'imposts per
part del Govern central, a traves de la seva xarxa de su-
cursals esteses per tot arreu del territori «ESPAÑOL»
conegut popularment per «HACIENDA» i pensant que
a partir d'aquests moments i a través dels mitjans de
comunicació (premsa, radio i televisió), els vostres.

«cocos» seran constantment bombardejats de les mil i
una maneres possibles, sobre que els doblers -els vols-
tres doblers- seran destinats a causes més que justifica-
des pels capspensants i capdavanters de la política ma-
drilenya.

Jo, com a contribuent, amb el N.I.F. correctament
computat pels ordinadors centrals, no me'n puc esca-
par. Vosaltres, després d'haver llegit aquest petit escrit
estudiau, reflexionau, pensau, meditau...

CALENDARI DEL CONTRIBUENT 1990

Fins el trenta de gener, pagament del quart trimestre
de 1989 de l'I.V.A. Tu, de bon mati, t'aixeques per anar
a guanyar-te les sopes i quan ets al carrer te n'adones
que t'han pispat el cotxe. Quan esperes el teu tom per

posar la denúncia a la policia, el qui ve darrera tu et co-
menta que ell ja fa dues vegades amb el que va d'any
que h foten el «cassette» del cotxe. Fins el vint d'abril
retencions a compte de l'I.R.P.F. i altra volta el benaurat
I.V.A. En mig any t'han robat tres vegades en el negoci
de la teva propietat. Al cap de tres rnesos detenen el
pressumpte delinqüent i un any després encara esta en
espera de judici. Fins el vint de juny I.R.P.F. anual de
1989 de «positives» i «sense devolució», com diu tex-
tualment el calendari del contribuent 1990 del Ministeri
d'Hisenda. A un familiar teu el metge de l'ambulatori
l'envia a Son Dureta perquè l'operin. Els especialistes
de torn li donen dia d'aquí a tres mesos i mig. Tanta
sort que amb el que li ha sobrat de la declaració de la
renda es pot pagar una assegurança privada. Fins el
vint de juliol, pagament del segon tirmestre de 1990 de
l'I.V.A. Quan el diumenge a la tarda arribes a casa teva,
després d'haver passat un llarg cap de setmana al
poble, a Ciutat et trobes la porta del teu pis esbucada
(de res haura servit gastar-te cent cinquanta mil pesse-
tes en una porta blindada), el pis girat des de damunt
fins el darrer dels racons, i al primer cop d'ull -això sí-
després d'haver fuit el retgiró del teu pensament veus
que la televisió, el video, l'equip de música i la camara
fotogràfica juntament amb els seus accessoris, han volat,
res, damunt damunt... un milionet de pessetes. Fins el
sis d'agost pagament fraccionat del segon trimestre de
1990 de l'I.R.P.F. Ni el mes de les vacances et deixen
alenar tranquil, aquesta gent. A principis de setembre
arribes altra volta al teu domicili habitual, obres la
porta i topes amb un caramull de cartes escampades
per damunt de la superfície de les rajoles de l'entrada.
Tranquil.lament vas obrint la correspondencia atrassa-
da: una multa de 15.000 peles per la foto d'excés de ve-
locitat, el rebut de la contribució ¡OSTRES! si de l'any
passat a enguany la m'han pujada devers un 300 per
cent, quina barra que té aquesta gent, si a mi sols no
m'han augmentat el sou amb un 7'45 per cent. Seguei-
xes obrint els sobres, aquesta vegada és un extracte de
compte que t'envia el banc, ¡però si estic en descobert!,
aquesta gent ja m'ha carregat la VISA i a més l'assegu-
rança del cotxe. Acluques els ulls i mentalment fas nú-
meros per poder arribar a final de mes, quan la veu de
la teva dona et diu que demà al matt la primera cosa
que has de fer es anar a pagar la matrícula de l'escola
dels allots. Fins el vint de novembre, pagament fraccio-
nat del tercer trimestre de 1990 de l'I.R.P.F. Després de
Joan Guerra el cas Manglano - Naseiro -, Palop i per
acabar d'arreglar-ho les declaracions de Jordi Pujol: «Si
els politics no són escrupulosos deu ésser que la socie-
tat tampoc no ho es». I tots els seus que li fan mamba-
lletes, no fos cosa que l'apuntador els llevas la «poltro-
na». Ah! i recordau el seud arrer eslogan, el d'Hisenda,
no, el d'en Jordi Pujol: «Contribuir és invertir en Espa-
na».

Vosaltres mateixos...



meya candidatura a 1e és
una xerradissa, però mai)dem
dir d'aquesta aigua no eeuré»

Quan ii demanam al nostre entrevistat que ens faci
una mica de curriculum personal, ens contesta que no
li sembla ètic que ell mateix ventili les seves virtuts, si
es que qualcuna en té, diu, ni tampoc el predicar els
seus defectes, que reconeix que en té. Abal i tot, sabem
que fa 40 anys que exerceix de funcionari, avui de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, com director
del Centre Social i Aules de la Tercera Edat a Mana-
cor. Ha estat secretari de l'Institut Nacional de Forma-
ció Professional, President fundador del Club Olímpic,
coofundador del Bàsquet Perles Manacor, President
del Club Ciclista Vilafranca, membre de la Federació
Balear de Futbol, fins arribar a un llarg etcétera de
càrrecs relacionats amb l'educació física i l'esport.

El motiu de l'entrevista
no es altre que en cercles
politics locals, Salvador
Bauza ha estat insinuat
com una persona «presen-
table» a la batlia de la vila
a les eleccions municipals
de l'estiu de l'any qui ve.
Ja se sap que rebumboris
d'aquests, en el carrer co-
mencen amb no res i aca-
ben fent-se una bolla gros-
sa. Vist com esta el pati
politic a Vilafranca, no hi
està de demés, creim, in-
tentar que els nostres lec-
tors tenguin una visió més
aproximada entre el que
es diu en el carrer i el que
realment succeeix. Per
tant la primera pregunta
es dirigeix en aquest sen-
tit, es a dir, que ens diu
Salvador Bauza sobre
aquest xerratbrum vaivé.

«Bé el que va sortir pu-
blicat en el número passat
d'aquesta revista, és una
anècdota més que es
podrà afegir al meu curri-
culum. Si bé tenc que
agrair a Salvador Barceló
que reconegués en la
meva persona unes quali-
tats que crec que estan
desmesurades. Hem de
tenir en compte també
que En Salvador sols va
expressar una opinió i un
desig. Tot el demés, de
moment es només una xe-
rradissa. Ara bé, es cert
que mai podem dir que

d'aquesta aigua no en
beuré».

- Creus que a la vila hi
ha gent valida per gestio-
nar l'Ajuntament?

- Per descomptat que si.
Seria una desgracia que
no n'hi hagués. Jo crec
que de cada vegada hi ha
més gent preparada.

- L'Ajuntament ha estat
marcat quasi sempre per
la polèmica. A què creus
que és degut?

- Quan un equip de per-
sones es descompon, per
les circumstancies que si-
guM, sempre surgeixen
polemiques per mor de la
diferent manera de veure
les solucions que necessi-
ten els problemes que
afecten a la societat que
regeix el mateix equip.
Això es pot considerar
normal. El secret esta en
saber o poder coordinar
els distints punts de vista
per a que, per camins dis-
tints, arribar a un consens
en aquells temes de gran
importancia per a la
col.lectivitat.	 Tot	 «lo»
demés com diria el Pare
Coloma «son pequeñeces».

- I què en penses de la
gent que esta al front del
consistori?

- Mira, m'estim més no
parlar-ne ja que no ens du
cap a enlloc, tan si fes una
valoració positiva com si

fos negativa.

- On creus que flaqueja
l'Ajuntament, en obres,
en cultura, en sanitat, ...?

- No hi ha dubte de que
l'Ajuntament ha realitzat
obres positives com pu-
guM esser, la piscina, els
vestuaris en el camp de
futbol i al poliesportiu de
l'escola, l'abastiment d'ai-
gua potable, la Unitat Sa-
nitaria, la Biblioteca i el
suport que dóna a la cons-
trucció de la residencia i
colt a obra mestre el da-
vegueram i el posterior
asfaltat de carrers. No hi
ha dubte que les dues
darreres obres han estat

«De cada dia hi
ha més gent
preparada per
gestionar
l'Ajuntament»

conflictives a tots els mu-
nicipis, però crec que hem
de ser generosos i malgrat
les deficiencies que s'han
detectat, hem de valorar
positivament el que s'ha
fet. El politic ha d'estar
per damunt d'aquests pe-
tits problemes. El més im-
portant es que se resol-
guM. Per descomptat que
si els carrers asfaltats
darrerament presenten de-
fectes, s'han d'arreglar i la
premsa té el deure de de-
nunciar-los per a què
s'arreglin. Ara bé, jo a l'A-
juntament actual li recri-
min més el que no ha fet.
Aquest consistori, en la
meva opinió, que no és
dogma de fe, ha tengut i
encara té l'oportunitat de
dotar al municipi d'una
infraestructura econòmica,
sanejant uns ingressos que
li permetran fer front
d'una manera molt cem-no-
de al manteniment dels
serveis amb què s'ha de

dotar a Vilafranca i dels
que manquen. El gran
pecat d'omissió del que jo
els hi don la culpa, es no
haver acordat les contra-
prestacions de tipus eco-
nòmic que haurien de de-
rivar-se de les declara-
dons d'algunes obres
d'«interès social». Aix() ha
privat a tot el poble d'un
bon grapat de milions que
s'haguessin pogut ingres-
sar a les argues munici-
pals i que aquests doblers
haguessin permès, per
exemple, la construcció
d'una Casa de Cultura,
pagar els desplaçaments
dels escolars de la vila
que van als centres de
Manacor, se-
nyalitzar els carrers, (l'al-
tre dia vaig llegir que un
regidor havia justificat la
no senyalització pel seu
cost elevat), dotar de per-
sonal necessari pel dispen-
sari metge, (avui compleix
aquesta funció una guar-

dia municipal, a Déu gra-
cies, però que quan treba-
lla a la Unitat Sanitaria no
pot complir les funcions
del seu càrrec, etc.). I jo
em deman, que ha gua-
nyat l'Ajuntament de la
declaració d'«interès so-
cial» de les quarterades de
«Sa Moleta» on s'ins-
tal.laran unes fabriques de
material de construcció,
quan els promotors s'han
estalviat moltes desenes
de milions al poder edifi-
car en terreny rústic, quan
sabem que a un polígon
industrial els hi costaria
entre 7.000 i 15.000 pesse-
tes el metre quadrat?.

Què ha demanat l'Ajun-
tament als promotors del
camp de golf de Sant
Marti?. En aquest sentit
hauria de prendre exem-
ple dels Ajuntaments
d'Artà i Manacor, ja que
els doblers que es poden
ingressar substituirien en
gran mesura els impostos
que se'ls haurà d'exigir als
contribuents de Vilafranca
en el futur. Per tant, crec
que es urgent un acord
que fixi prèviament els ca-
nons que haurien de
pagar per metre quadrat,
previa declaració
d'«interes social» del sòl
rústic, ja que els politics
tenen l'obligació de crear
fonts de riquesa que gene-
rin medis materials per a
la solució dels problemes
que pot tenir la població a
la que tenen obligació de
servir.

- Què et diuen les si-
gles, PP, PSM, UM...?

- A Vilafranca, per a mi,
sobren totes. S'haurien de
votar llistes obertes amb
les que poder seleccionar
els regidors.

«La premsa té
l'obligació de
denunciar les
deficiències que
hi ha a les obres»

«En el tema del
camp de golf de
Sant Martí,
l'Ajuntament
hauria de prendre
exemple dels
d'Artà i Manacor»

- Si és així, quin signi-
ficat li &Ines a la paraula
«independent»?

- La única que té. No
dependre de ningú, de
cap partit politic, grups de
pressió, etc., i poder apli-
car en cada moment la mi-
llor solució.

- Culturalment, on po-
dríem situar Vilafranca?

- Vilafranca, en els
darrers temps, ha experi-
mentat un important
avanç cultural, principal-
ment entre els joves. «Sa
Paparra», «Santa Barbara»,
«Es Moll. Nou», «Club
d'Esplai» i un llarg etcéte-
ra en són un perfecte re-
flexe. Pere) és una llàstima
que no se'ls faciliti els
mitjans materials i hu-
mans per a la seva conti-
nuïtat.

- La teva adhesió a la
defensa de Sant Martí ha
estat motiu de crítica
entre la gent que ho ha
promocionat. Què en pen-
ses de tot això?

- Jo tenc un lema segons
el qual, la primera perso-
na que ha d'estar contenta
de les meves accions en
aquest tema, som jo ma-
teix. No em sap gens de
greu res de tot el que he
fet i tornaria a signar el
que conscientment vaig
signar. Vull aclarir que a
la nostra petició no s'in-
duïa la no construcció del
camp de golf, malgrat al-
guns intoxicadors de l'opi-
nió pública hagin afirmat
el contrari. Si, se demana-
va el maxim respecte pel
palau per conservar la
seva arquitectura i perso-
nalitat. Un poble no pot

borrar les arrels de la seva
història i Sant Marti és el
maxim exponent de la de
Vilafranca. Si no hagués-
sim tengut raó, la Comis-
sió del Patrimoni de la
Conselleria de Cultura no
la ens hagués donada. Tot
el demés són interessos
creats, basats a vegades,
en mentides. Per tant, En
Salvador Bauza diu «si» al
camp de gol, previ acord
de les contraprestacions
que pugui rebre el poble i
diu «no» a la desaparició
de la personalitat històrica
de l'edifici. Que quedi clar
per favor.
- Salvador Bauza ha

viscut en els darrers anys
una relació molt ferma
amb gent de la Tercera
Edat, de Manacor, de fet,
aquest és una de les seves
tasques diaries. En canvi
a Vilafranca no se'l veu

«És una llàstima
que als grups •
culturals no se'ls
hi faciliti els
mitjans materials i
humans per a la
seva continuïtat»

—CONVERSA 	

Salvador Bauzà



10

-weE

massa dins l'ambient de
la Tercera Edat. A què és
degut?

- No és el meu camp
d'acció i vull evitar que
qualcti pensi que jo vull
fer merits o sombra a
qualcil. No obstant, la
junta directiva té constan-
cia d'alguna aportació ma-
terial, de cert valor que he
fet jo, sense que aim') pre-
jutgi o no la meva aprova-
ció total a les directrius
que se li donen a la Resi-
dència.

«La Tercera Edat
de la vila no és el
meu camp d'acció
i vull evitar que
qualcú pensi que
intent fer merits o
sombra a qualc -d»

- A punt de retirar-te de
al vida laboral, no sents
cap temptació dedicar-te a
fer feina pel poble des
d'una perspectiva políti-
ca?

- No me sent ni obligat
ni cridat a fer-ho. No m'a-
grada el sistema de partits
politics a nivell local, ja
que la disciplina de partit
impideix molt sovint el
consens. Per exemple, no
acceptaria nombrar presi-
dent de les comissions o
delegacions, solament a
les persones que anassin a
la meva llista. La meva
manera de ser em duria a
nombrar cap de delegació
a la persona que en aquell
moment consideras més
adient i capacitada, per
això sera molt dificil la
meva incorporació a la
vida politica.

Amb Salvador Bauza es
podria parlar moltes
hores, sense donar cap ale
al boligraf, però l'espai

manda. ja per acabar, Sal-
vador aixeca el dit per...

«Matitzar que, si a qual-
que resposta hi ha alguna
incorrecció, sense mala fe,
estic dispost a rectificar-la

i reconèixer l'errada. No
obstant, si la meva expe-
riencia serveix a alguna
persona o grup politic,
sense discutir ideologies,
que sabin que ca meva es-

tara sempre oberta al dià-
leg, la reflexió i la
col•laboració».

Miguel Barceló
FOTOS: Xesc Amengual
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Cogombre, el refrescant (Pepino)

Es considera el cogombre que ve
d'Asia Tropical, encara que els pri-
mers escrits que el citen sigui a
l'Antic Testament. Sembla que els
jueus trobaren a mancar els refres-
cants i sucosos cogombres que men-
jaren a Egipte, quan atravessaven el
desert. També els romans ja els co-
neixien, sobretot l'emperador Tiberi,
que els exigia cada dia a la taula.

Es una planta anual que pertany a
la família de les cucurbitacees, com
el meló.

VIRTUDS MEDICINALS

El cogombre té un 98 per cent
d'aigua, un 1 per cent de proteïnes,

' sols un 2 per cent de carboni i hi-
drats i cap grassa. Molt pobre en ca-
lories (12 quilocalories per 100
grams), que el fa molt útil per em-
prar en els règims de control de pes,
considerant que és molt diuretic
(depuratiu de la sang i els humors
organics) i laxant (facilita l'evacua-
ció dels budells).

Cruu és molt apreciat el seu gust
especial dins les ensalades i «gazpa-
chos»; s'ha de menjar amb modera-
ció sinó potser sigui indigest, no
oblidant sempre de pelar-lo.

El cogombre és també molt ric en
vitamina C i ferro. Es molt refres-
cant, diuretic i alcalanitzant (fer les
coses salubres en aigua) i disol l'acit
úric, per tant es recomenable a les
persones amb problemes articulars i
de l'aparell urinari. Degut a la seva
pobresa en sucres, el diabetics els
pode menjar sense por.

Tenen un gran poder relaxant, en
canvi els que tenen colitis s'absten-
dran de menjar-los. Com hem dit
abans, convé sempre pelar-los ja
que la seva pell es molt rica en
cel.lulosa i provoca fermentacions
intestinals.

En dermatologia i estètica, el co-
gombre sempre ha destacat per les
seves propietats suavitzants de la

pell, hidratants i astringents. Qui no
ha provat els efectes suavitzants
d'unes rotlanes de cogombre da-
munt la seva pell, després d'un dia
d'anar a la platja.

Els efectes suavitzants i astrin-
gents de la mascareta de cogombre
són espectaculars. Sinó es vol posar
la mascareta, es pot fer un suc fresc
de cogombre, aplicat amb cotó o
mòduls de loció netejadora o des-
prés d'un dia de sol.

Hi ha una recepta que es pot fer a
casa, molt valuosa per la seva sua-
vitat, pert) que no es conserva molt
de temps. Per això hi ha que fer-la
amb poca quantitat i després posar-
la dins la gelera. Es fa aquest prepa-
rat, amb una tassa d'ametles pela-
des, mòltes molt fines, un tassó
d'aigua de roses i un tassó de suc
de cogombres. Es passen tots
aquests ingredients per la batadora,
després es filtra amb un padas de 111
o gassa i es posa en un pot de vidre
ben tapat dins la gelera.

El diuretic
porro

El porro cultivat (allium sativum)
és una planta herbacea de la família
de les liliacees.

VIRTUDS MEDICINALS
El porro té un 2 per cent de pro-

tellies, un 7 per cent d'hidrat de car-
boni i un ínfim percentatge de gras-
ses. Pel seu baix poder colíric pot
convertir-se en un dels aliments ido-
nis en les dietes d'aprimament.

El brou de porros, sense sal, és el
millor diuretic antiseptic (que va
contra les infeccions), pres en dejú i
fortament aconsellable en les malel-
ties de ronyons, càlculs renals, anè-

mia i artritis. Per això es fa una ci
de tres setmanes d'aquest brou c
es repeteix cada dia.

Per esser un aliment alcalinitz
i depuratiu es recomana en la di
dels reumàtics i gotosos i per t
aquells que tenen la necessitat
desintoxicar-se. Inchas un dia a
setmana i de tres a quatre setma:
seguides es pot prendre només j
nos cuits o brou de porros. En ca ,

de febre el brou de porros és tan
una beguda molt útil.

Aquesta hortalitza es la vertad
granera dels budells degut als
lacs (substancies gelatinoses)
conté. Es laxant sense ser irritan
molt valuós per aquests que pal
xen de restrenyiment. Convé
anèmics per la seva riquesa en fe
(un milígram per 100 grams) i m,
nesi (18 miligrams per 100 gran
en els intel.lectuals per la sc
abundant riquesa en fósfor (50 in
grams per 100 grams), ben equ
brat endemés amb el calci (60 in
grams per 100 grams) i el bronqu
cis per la seva riquesa amb sofre
miligrams per 100 grams). A
doncs, a l'hivern, sopa de por
ben calenta i a l'estiu freda.

Es per altra banda ric en vital
nes A, BI, B2, PP i ,C, sobretot
parts verdes. No es recomana mej
los cruus perquè són irritants d
ronyons i dels budells.

La cocció al vapor és la n
idoni. La cocció en aigua sols
aconsellable si després es beu
brou. Esmentant el brou dels por
també en ús extern obra meravell
fent caragolins aclareix la veu.i
sinfecta les amígdales. Amb ha
d'asseient i abans d'anar-se'n a d
mir alleugera el mal de les morenc

Per suavitzar les picades dels
sectes es fa amb dos bocins, el po
cruu i es frega suaument damunt
part afectada.

Bartomeu Català «mi
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El Vilafranca queda quart a la lliga
VILAFRANCA, 5
ARIANY, 1

Malgrat a aconseguir un
resultat embalumós, el Vi-
lafranca juga el pitjor par-
tit de la temporada dins la
vila, front a l'Ariany. A la
porteria local parava Toni
«Cotó» en substitució de
Pep «Fosc» sancionat per
acumulació de targetes. A
la defensa es produïen dos
canvis, Huguet i Sabater
entraven dins l'equip i pel
que fa a la davantera,
Margoi jugava d'extrem.
Les baixes per targetes i
lesions obligaren a fer can-
vis de personal. El primer
quart d'hora ja es va
veure que hi hauria poca
compenetració entre les li-
nees de l'equip local. Fins
al minut 20 no arriba el
primer gol, fou una juga-
da de Neskens per la
dreta amb centrada al
segon pal i rematada final
de Margoi. Sis minuts
després, Senyoret a passa-
da de Barraques establia
el 2-0 amb que acabaria el
primer temps. A la segona
part, just començar Nes-
kens marcava el 3-0 en
una gran jugada personal
dins l'àrea i el mateix ju-
gador en el minut 22 de
xut fort i ras establia el 4-
0. En el minut 32 arriba el
5-0 obra de Guillem
«Senyoret» i en el minut
38 l'Ariany marcava el seu
gol de l'honor. Al manco
la gent es va divertir pels
moviments en el marca-
dor, però no pel joc del
Vilafranca que falla molt
en davantera on alguns ju-
gadors es perderen dins
un individualisme desme-
surat. Pep «Neskens» va
veure targeta groga que
l'impediria jugar dins Co-
lònia de Sant Jordi. En
quant als canvis realitzats,
en el minut 25 el segon
temps entra Pep «de Sa

• Creueta» per Saba ter i en
el 28, Montserrat per
Pellé.

COLONIA, 2
VILAFRANCA, 2

Amb les notables baixes
del porter Pep «Fosc» i de
Pep «Neskens», el Vila-
franca afronta el darrer
partit de fora camp dins la
Colònia de Sant Jordi,
classificat a les darreres
posicions. L'equip vila-
franquer juga un partit
bastant dolent però el
punt aconseguit li es prou
per assegurar el quart lloc
a la classificació final. En
el minut 5 de la primera
part arriba el 1-0 en una
despistada general de la
defensa visitant, però en
el minut 12, IvIonserrat en
una gran jugada s'encarre-
garia d'establir l'empat a
un gol. En el m. 18 una
cessió d'un defensa local
estigué a punt de provo-
car '1-2 i en el 25 Senyoret
va fer estirar de valent al
porter colonier. En canvi
un minut després el Vila-
franca encaixava el segon
gol. A la segona part, just
començar, en el minut 1
en una treta de cantó Mes-
quida enganxavá un po-
tent xut per mandar la pi-
Iota al fons de la xerxa.
Quan jugava millor el Vi-
lafranca, era expulsat un
jugador del Colònia. Pere)
l'avantage numeric no va
esser aprofitat i algunes
ocasions clares dels vila-
franquers acabaren amb la
pilota pels núvols, en una
actuació molt dolenta de
la nostra davantera.

VII TORNEIG LOCAL
DE FUTBOL SALA

Està en marxa una nova
edició del popular torneig

estiuenc de futbol sala que
des del 84 a partir de pri-
mers de juny es comença
a jugar en el Poliesportiu
de l'escola, sempre amb
molts equips participants i
amb un gran ambient. A
l'hora de redactar la pre-
sent infoilliació el període

FUTBOL BASE

Benjamins
Alaró, 12
Vilafranca,

Vilafranca,
Bunyola, 5

Alevins
Cardassar, 3
Vilafranca, 2

Vilafranca, 1
Espanya, 5

Colònia, 1
Vilafranca, 2

Els equips de la cantera
també van arribant al seu

d'inscripció encara estava
obert i per tant no poden
constatar la participació r
fer cap tipus de pronòstic
Però sempre és d'espera
que la majoria d'equip
que participaren l'any pas
sat, ho facin també en k
present edició.

final de temporada.
que els resultats no hagin
acompanyat massa, sobre.
tot als benjamins, la cam.
panya es pot qualificar pp-
sitiva i la millor mostra ha
ha estat la imatge de
veure molla al.lotea en els
entrenaments, donant
ambient molt agradable al
camp de futbol, després
de sis anys de no haver-h
futbol. Els benjamins
sumat sis punts i estar
penúltims a la classificacii
final. Els alevins han qu e
dat més ben situats
quasi la mitat de la tabla
Ara ja serà qüestió 6
pensar en la temporad
qui ve.



Un grup d'aficionats posaren en marxa  l'experiència de
donar el partit de futbol a través d'un canal local dissabte
passat

CLASIFICACIÓ

17 5 2 46 13 39+15
13 8 3 55 28 34+10
13 5 6 50 27 31 +7
10 9 5 55 35 29 +5
11 5 8 47 35 27 +3
10 6 8 43 25 26 +2
11 3 10 35 37 25 +1

9 5 10 40 43 21 -1
7 7 10 40 42 21 -3
6 7 11 39 56 19 -5
4 10 10 27 38 18 -6
3 4 17 20 68 10 -14
3 4 17 21 72 8 -14

1.LLUCMAJOR
2.Porreras
3.Porreras AL
4.Villafranca
5. Altura
6.Sant Joan
7. C'an Plcafort
fi. Escolar
9. Av. Ilubi

10.Colonia
11.Margarltense
12.Ariany
11 Sancellts
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Trist espectacle per acabar la temporada

El Vilafranca i Sant Joan empataren a un gol en el
darrer partit de lliga, amb un gran ambient i amb la
particularitat de que l'enfrontament seria filmat per
esser emes en diferit per televisió dissabte passat, 12
de maig. Un arbitratge molt dolent provocà que al

final hi hagués incidents quan alguns jugadors locals
se li acostaren amb males intencions. La intervenció
d'entrenador, alguns jugadors locals mes calmats i el
massatgista varen evitar conseqüències pitjors. L'àrbi-
tre sortí guardat per la Guàrdia Civil.

VILAFRANCA, 1
SANT JOAN, 1

VILAFRANCA: Fosc, To-
rretes, Neskens, Cuxiné,
Barraques, Margoi, Mes-
quida, Montserrat, Damià,
Senyoret i Pené.
SANT JOAN: Beina, Ama-
dor, Fullana, Batxa, Mora,
Bronde, Kico, Andreu,
Toni, Pagés i Joan.
ARBITRE: Mala actuad()
del col.legiat de torn. No
imposa en camp moment
la seva autoritat. Va per-
metre massa protestes
dels jugadors. S'inventa
dos penals i bastantes fal-
tes inexistents. En algunes
ocasions aplica la llei de
l'avantatge molt bé, empe-
re) per tot el demés, molt
poca idea. Mostra targeta
groga a Montserrat, Nes-
kens i Barraques i la ver-
mella al defensa BatxA del
Sant Joan en el m. 34 del
segon temps. El Vilafranca
va treure 12 fretes de
cantó per quatre el Sant
Joan.

La mala sort i l'excés de
nerviosisme d'alguns ju-
gadors locals varen evitar
que el Vilafranca es des-
pedís amb una victòria
per acabar la lliga 89-90.
El camp de futbol es va
vestir de gala per un par-
tit sense mes trascenden-
cia que el saber si el Vila-
franca aconseguiria esser
l'equip màxim golejador
del seu grup. El Sant Joan
arribava amb els set par-
tits darrers guanyats i a
tres punts dels vilafran-
quers. En el minut 5 arri-
ba una jugada polemica
que acaba en penal. Una

treta de banda de Margoi
sobre l'Ama acabava amb
Senyoret per terra i l'àrbi-
tre assenyalava la pena
maxima. En canvi es va
poder veure be que el da-
vanter es va tirar i que no
fou empes. Neskens s'en-
carrega de marcar l'1-0. En
el m. 17 una bona jugada
de Damià acabava a peus
de Mesquida qui xutà fort
i atura el porter santjoa-
ner, el millor del seu
equip.

El el m. 26 arriba al
penal contra el Vilafranca,
en un ajugada gens ni
mica clara i a la que, se-
gons l'àrbitre el jugador
Mesquida se'n dugué la
pilota amb la ma. Mora
transforma el penal. Beina
del Sant Joan fou el culpa-
ble de que el Sant Joan
se'n dugués un positiu de
«Es Molí Nou». En el m.
31 desvià un bon centre
xut de Pelle i en el 36 es-
vortava una bona jugada
de Montserrat. Damià va
asseure a la defensa visi-
tant en un parell d'oca-
sions però aquestes no
s'arribaven a culminar. En
el m. 40 el Sant Joan que
havia jugat amb un 3-4-3
passava a un 4-3-3, per a
que el lateral Amador pas-

sès a jugar d'home lliure
després del canvi de Mi-
guel Nicolau que entra
per Joan. En el segon
temps els vilafranquers
sortiren mes nirviosos i
mes pendents del que to-
caya l'àrbitre que no del
joc. En el m. 10 el Sant
Joan realitza el seu segon
canvi, Tomeu Nicolau
entra per Andreu i en el
14 Paco entrava per Pelle.
Montserrat passa a jugar a
l'extrem dret i Paco en el
mig del camp. En el m. 21
un xut de Cuxiné surt
prop de la barra superior.
La gran ocasió arriba en el
m. 29 en una jugada trian-
gular entre Margoi, Paco i
Monserrat, aquest s'inter-
na dins l'àrea xuta fort i el
porter desvia amb el peu.
En el m. 35 nova jugada
de gol amb centre de Ba-
rraques que no arriba a re-

matar Senyoret. D'aquí al
final poques coses, molts
nirvis. L'àrbitre no des-
compta mes que un minut
i alguns jugadors locals,
quan assenyalà el final se
ii afuaren, entre ells Pellé
que ja havia estat substi-
tuït i que des de la banda
procurà, encalentir els
ànims d'alguns dels seus
companys. Al final - un
trist espectacle salvat pel
bon comportament d'en-
trenador, massatgista i al-
tres jugadors que sí han
sabut dur la camiseta del
Vilafranca.

Fora del camp es desta-
cable les 500 pessetes del
preu de les entrades, era
dia del club, els socis pa-
garen 300, i que donaren
un bons rendiments a la
tresoreria delclub, prop de
cent mil pessetes. Una ve-
gada acabat el partit es va
oferir coca i sangria a tots
els aficionats. Tot un
detall per part del club.

M. Barceló



7 Iletres
carpeta
control

6 lletres
Ilapis
alumne
cadira
litre	 8 lletres
mestre	 pissarra

boligraf

Cerca 8 noms de possessions que estiguin envoltant
Vilafranca
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Quins són els números?

ESCOLA

Cercau vuit diferències

5 Iletres
taula
regla

10 lletres
diccionari



Rádio i Televisid 	 ,A VILA"

Vilafra ca de onany
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TELEVISIÓ LOCAL

Dissabte passat, dia 12 de maig,
un grup de vilafranquers experi-
mentaren la transmissió del partit
de f. tbol entre el Vilafranca i el
Sant Joan, jugat el diumenge ante-
rior, per un canal local. Sembla que
les proves varen anar prou bé i que
potser sigui el començament de la
televisió de Vilafranca. Les imarges
que es dona .ren eren en diferit men-
tre que els comentaris es feren en
directe des del lloc d'emissió.

AVARIA DE TELEFÔNICA

El dimecres dia 9 de maig una
maquina excavadora que treballava
en el carrer de l'església va tallar els
cables de la línia telefònica, deixant
incomunicada la comarca de Mana-
cor del reste de l'illa. Tot un equip
tècnic de la companyia estaren tre-
ballant durant tota la nit del dime-

cres per deixar la línea arreglada pel
matí següent.

PLUVIOMETRIA

En el mes de maig no s'han pro-
duït brusques importants, però en el
mes d'abril, a la segona quinzena,
varen caure alguns arruixats forts
amb un total de 27'5 litres per metre
quadrat repartas de la següent ma-
nera:
Dia 16 d'abril 11.
Dia 19 d'abril 5 1.
Dia 20 d'abril 4.5 1.
Dia 21 d'abril 4 1.
Dia 25 d'abril 13 1.

EXPOSICIÓ EN «ES MU»

El fotógraf Josep Lluís Luna rea-
litza una exposició en «Es Niu» amb
el tema «Jazz». La mostra fotogràfi-
ca va esser inaugurada dissabte pas-
sat, dia 12, i podrà ser contemplada

uns quants dies més.

ELECCIONS A L'OCB

Aquest dimarts dia 15 fou elegida
nova junta directiva de L'OBRA
CULTURAL BALEAR, encapçalada
per Bartomeu Fiol com a president,
Ferran Gomila com a vicepresident,
secretari Antoni Mir, i tresorer Pere
Carlos. El diumenge dia 7 de maig
hi va haver, per altra banda, una
trobada de delegacions de l'OCB a
B -djer.

MOVIMENT DEMO GRÀFIC

Defuncions
-Magdalena Mascaró Font, dia 6 d'a-
bril als 78 anys.
-Antònia Amengual Lliteras, dia 14
d'abril, als 79 anys.
-Guillem Bauza Gaya, dia 11 de
maig, als 91 anys.

Les vegem en el cel.

«Diades Culturals a Vilafranca»

"laCaixd
Dia 17 de maig a les 21 hores a Ca Ses Monges, con-

ferència amb el tema «La disciplina en la relació adult-
infantil: la família i l'escola», a càrrec de Vicenç Rul.lan.

Dia 19 de maig a les 21 hores a Ca Ses Monges, au-
diovisuals organitzats per l'Escola Municipal de Mallor-
quí de Manacor, sobre els temes «Sa Formatjada» i
«Ramon Llull».

CAIXA DE PENSIONS
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OMEGA SIEMPRE MARCA LOS MOMENTOS ESTELARES.
LOS DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS. LOS DE LA CONQUISTA
DEL ESPACIO. LOS DE LAS VIDAS LOGRADAS COMO
LA SUYA. OMEGA CONSTELLATION. EL RELOJ DE SUS
MOMENTOS ESTELARES.

AGENTE OFICIAL




