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Després d'entrevistar-se el batle amb Verger del CIM s'ha aconseguida l'ajuda

41

Catorze miiio .s per tapar la mitat del
for t d,„ l'Ajuntament

La Consellería de Sanitat no sap com es La depuradora d'aigües brutes es podrà
podrà mantenir la residència (Pàg. 8)

	 construir enguany (Pag. 8)
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El diumenge 5 de maig

La Volta
Ciclista

a Espanya
passarà per
Vilafranca



OFERTAS DEL 15 AL 31
DE MARZO

ALIMENTACION:
Café La Estrella natural 250 gr. 	  154,-

por cada 2 U. regalamos 1 U. Leche Unagras Brick
Nescafé descafeinado 200 gr. 	  621,-
Madalenas sobaos Bella Easo 	  140,-
Galletas Tosta-Rica Cuétara Kg. 	  194,-
Pan sandwich Bimbo + pan soja regalo 	  257,-
Harina Nomen Kg 	  81,
Sopa La Familia 250 gr. 	  50,-
Tomate frito La Molinera 500 gr. 	  58,-
Mahonesa Kraft 225 gr. 	  104,
Aceitunas Rosselló 600 Gr.

	

(Manzanilla, aliñada, mallorquina) 	
Aceitunas rellenas Unagras 450 gr. 	
Atún en aceite Cabo de Peñas

RO-70 Pack-3 U 	
Mejillón Cabo de Peñas Bote RO-270
Patatas 007 200 gr.  
Comida para perros Royal Chanin

Energía 5Kg. 	

BEBIDAS Y LICORES:
Italian Bitter Schwepps pack 6 U 	
Gaseosa Picsa 1,5 L 	
Coca Cola 2 L 	
Agua Uyalfas 5 L 	
Zumo Juver L 	
Vino Don Simón brick 	
Vino de Casta rosado Torres 	
Vino Viña Sol Torres 	
Cava Codorniu Gran Cremat 	
Cava Ronde! Oro 	

CREMERIA:
Yogur Yoplait sabores pack 8 U
Flan de huevo Yoplait pack 4 U

PESCADO CONGELADO:
Filete de merluza C/P Pescanova 	
Bocas núm. 3 Pescanova

CHARCUTERIA:
Queso en lonchas La Lechera 8 u.
Salchichas Frankfurt chorizo revilla
Chorizo Revilla carta de oro 	
Salchichón Extra Palma 	
Jamón Serrano s/h Palma 	
Jamón cocido Remier Casademont

Paleta cocida Remier Casademont
Chopped Pork Casademont 	
Queso La Cabaña 	
Queso Gardenia barra 	

PERFUMERIA Y LIMPIEZA:
Colonia Jacq's 220 ML 	  699,-
Masaje Jacq's 220 ML 	  498,-
Estuche colonia-masaje Brando 110 ML 	  781,-
Compresa Evax 20 U (Regular, Nuova) 	  179,-
Tolies bebe 100 U 	  312,-
Pañuelos Scottex Pack-6 U 	  65,-
Servilletas Scottex 100 U	  91,-
Bayeta Bellerina 	  86,-

Suavizante Lenor 3 L 	  286,-
Ariel líquido 2L 	  547,-

BAZAR:
Máquina afeitar Philishave 540 	  7.076,-
Maquina afeitar Philishave HS 255/A Tracer - 5.766,-
Máquina afeitar viage Philishave 100 	  4.418,-

DISPONEMOS DE UN AMPLIO SURTIDO EN
ARTICULOS DE REGALO PARA EL DIA DEL PADRE

MENAGE:
Caja plegable plástico D-461 	
Juego 3 sartenes aluminio rojo 	
Juego 3 cazos (10/12/14) mango metal
Sartén Olimpia 22 cm	
Sartén Olimpia 26 cm 	

600,-
29.995,-
15.990,-

TEXTIL:
Vestidos señora 	
Americanas caballero 	
Americanas caballero 	
Pantalón caballero 	
Pijama señora 	
Edredón plaza surtido 	
Edredón matrimonio surtido   

995,-
6.000,-
2.950,-
1.995,-
1.850,-
2.500,-
3.500,-                     

XIPER
MANACOR

215,
73,

111,-
160,-
160,-

1.098,-

215,-
78,-

168,-
70,-

121,-
111,-
346,-
389,-
534,-
360,-

176,-

330 pts. Kg.
775 pts. Kg.

	 99,-
	  59,-
850,- pts. Kg.
495,- pts. Kg.
1.215 pts. Kg.
795,- pts. Kg.

595,- pts. Kg.
320,- pts. Kg.
990,- pts. Kg.
795,- pts. Kg.

995,-
775,-
595,-
450,-
600,-

186,-	 BRICOLAGE:
Pinturas Bendix 6 Kg 	
Compresor 25 L + accesorios
Cortacésped Turbo 32 	



HOMENATGE    3

En memòria de
Francesc de Borja Moll

El somriure no es va esborrar mai
dels seus Ilavis. Jo no he conegut ningú
que, com Francesc de Borja Moll, sabes
posar la millor cara al pitjor mal temps.
¿Vàreu reparar mai l'expressió dels seus
ullons darrera els vidres de les ulleres?
Hi resplendien totes les facècies i totes
les afabilitats? Observareu mai que el
seu rostre discretament i amablement
apallassat, tenia una retirada, a tall
d'autocaricatura, al d'aquells dimonis
inofensius, alegres i bons al.lotíssims,
que ell mateix dibuixava per il.lustrar les
rondalles d'en Jordi des Racó? Ironia i
sentimentalitat, seriositat i alegria, en-
tusiasme ple de nervi, tossuderia, cons-
tancia i fe: vet aquí els termes que
poden definir el perfil de l'home.

I, a devora això, una saviesa pro-
fundament assumida, un rigor científic
exemplar i una capacitat de treball in-
versemblant. ¿Voleu una vida més plena
I més fecunda?

L'he evocat sovint en aquel! despatx

inoblidable del carrer de Sant Sebastià,
treballant en el Diccionari monumental
que aleshores -primers anys de la post-
guerra- no sabia si podria arribar a publi-
car mai; o en el pis de la plaga d'Es-
panya, preparant la reunió en el curs de
Ia qual proposaria la fundació de l'Obra
Cultural Balear. Avui, emperò, he de
recordar-lo en el seu darrer passeig per
Palma, camí del cementiri. Els aplau-
diments que brollaren espontanis, enmig
de la plaga de Cort en posar-se en
marxa el cotxe fúnebre, foren el més bell
punt final d'una vida consagrada al servei
d'un país, d'una I lengua, d'una cultura;
l'adéu més emocionant d'un poble a
l'home que havia sabut connectar
profundament amb les seves pròpies
inquetuds, les seves pròpies cienes, les
seves pròpies il.lusions.

Que el seu record ens acompanyi
sempre.

Josep M. Llom part
President Fed. "Llull"

Homenatge
Els homes vertaderament grans, ca-

pagos de dur a bon port una tasca tan
immensa com la realitzada per Francesc
de B. Moll, no ens deixen mai del tot. El
treball realitzat assegura la seva
continuïtat, la seva pervivencia.

Perquè tothom convindrà que el trist
fet que ens hagi deixat físicament, no
significa que ens hagi deixat del tot. De
qualque forma, Francesc de B. Moll
continua present entre nosaltres.

El millor homenatge que podem retre

a Francesc de B. Moll -promotor i Soci
Fundador de la nostra Entitat entretantes
altres coses- es utilitzar més que mai el
conjunt d'eines que, grades a tota una
Ilarga vida de dedicació i treball
infatigable, ens ha deixat hen a l'abast i
ben esmolades.

Bartorneu Fiol
President OCB
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ja no sé per on partirCasos vos explicaré
uc m'han passat dins Ciutat
això que esta governat

de gent que té es cap molt be.
per() lo que no sap fer
es posar orde cabal.
A aquest trist ritual
ara el vos contaré.

A Ciutat me'n vaig anar
per fer feines que hi tenia
i a es cotxo deixaria
abans de sa Porta entrar;
vaig dir aquí estarà
a fora de compromís
i va esser un doble sis
es cas que me resulta.

Quan ses feines acabades
en es cotxo vaig anar
i encolcats hi vaig trobar
persones agitanades
amb unes bones fumades,
sa veu jo los vaig alçar
que me'n tenia d'anar,
que això eren salvatjades.

Molts tranquils me varen dir
que los das deu mil pessetes,
sinó arias a fer punyetes
si això no volgués complir;
vaig tenir que desistir
de sa rabia que tenia,
ses deu mil los ho daria
per tenir lliure es camí.

A Ciutat me'n vaig anar
per veure en Xesc Forteza,
me va passar una endemesa
que mai podia esperar.
Quan s'entrada vaig comprar,
me vaig treure sa cartera
per pagar es valor que era
i la me vaig tornar amagar.

Amb sa gent me vaig mesclar
porque molta n'hi havia
i de seguida observaria
a sa cartera faltar;
enderrera vaig tornar
se pot dir preocupat
trobant una autoritat
i es meu cas li vaig contar.

Es guardia me contesta
que això era un cas corrent:
esta ple d'aquesta gent
que només viu per robar;
si això no es pot subsanar
anam per molt mal camí
sa gent des poble, aquí,
de segur que no vendrà.

Es darrer que m'ha passat
m'ha pegat escarrufor;
jo pag sa contribució
cada any allá a ciutat;
cap problema embullat
en cap any me trobaria
tots es papers jo rebia
pagant lo seu senyalat.

Per lo tant jo l'any passat
vaig for es mateix camí
porque m'agrada complir
i fugir des maldecap;
anava ben confiat
en que ho tenia be
me donaren molt paper,
pagant tot lo assenyalat.

I ara m'han avisat
que es compte no esta be,
per lo tant tenc de refer
cent mil per un embullat

i jo vivia confiat
haver pagar tot el compte;
això crec que es una norma
de qualque aprofitat.

Es morosos aniran
tocant ells ses conseqüències,
les faran impertinències
de sa forma que voldran;
com que es garrot duran
ben preparat per pegar,
i cite sabran assetjar
fins que ells ho trobaran.

Com que se les saben totes,
van estudiant es cas,
si aquest taló retrassàs
ses ganancies seran moltes;
hi ha persones tan tontos
que no miren lo que roben,
en sa bona fe ells creuen
i los farem fumar ses llosques.

Qualque senyor aprofitat
de dins contribucions
ha preses ses messions
de donar molt maldecap;
té es cas estudiat
per poder guanyar millons;
no plany d'altri es ronyons
per falta d'humanitat.

Hacienda s'ha enterat
des molt fraude que hi ha
i mos ha volgut avisar
amb so pago anticipat;
a cada qual ha assignat
sa soya contribució
per evitar sa brutor
que succeí en temps passat.

Miguel Capellà

Escola taller de margers
Consell Insular de Mallorca a través de FODESMA,

amb la col.laboració de l'INEM.
Ubicació: PALMA (primera etapa, i la segona a po-

bles: Serra de Tramuntana, Raiguer i Pla de Mallorca).
Duració: Dos anys.
Començament: 8 d'abril de 1991.
1 Etapa (4 mesos):
-Menors 25 anys: 12.600 pts/mes.
-Majors 25 anys (més 1 any l'atur): 39.930 pts/mes.
-Transport (residents fora Palma) 19.380 pts/mes.
T Etapa (20 mesos):
-Contracte laboral cobrant salari mínim interprofes-

sional.
-Transport.

ARA A PALMA es pot apendre l'ofici de marger
Amb l'objecte d'apropar i facilitar els trasllats que

suposen el que l'Escola tengui com a única ubicació
Sóller, s'ha considerat oportú poder duu a terme la
primera etapa de formació de l'Escola a Palma.

La segona etapa, eminentment practica, s'estructu-
rarà en diversos punts d'intervenció a varis municipis
de l'illa: Serra de Tramuntana, al Raig-uer i al Pla de
Mallorca.

Per mes informació: FODESNA-Dpt. Promoció
General Riera, 111 07010-PALMA
Tel.: 75 08 22
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El crucificat i els crucificadors

Quan s'acosta la Corema, la Set-
mana Santa, la Pasqua..., entra una
tristor, un sentiment de fracàs, com
si tot fos com no ha estat mai ni ha
volgut esser.

Dona la sensació i voldria equivo-
car-me, que la Corema és la prepara-
ció del devertiment de Pasqua. Ha
passat Sant Antoni, de qui no en
sabem res, però amb honor seu hem
fet bones beneïdes. Ha arribat el car-
naval i hem cercat la manera d'esser
per un moment alió que no podem
aconseguir esser. Ara ve una setma-
na que, en lloc de carnaval, es diu
,<Santa» i cercarem la bulla adient:
creus de fusta tantes mai, passos
amb rodetes, gent disfressada amb
un poc més d'ordre que en el carna-
val, bandes amb músiques tristes
que avancen cap a un enterrament
no d'una sardina, sinó d'una
d'una idea, d'una justicia, d'una lli
bertat...

El crucificat, els pobres de la terra,
aquells a qui neguen les raons, que
tenen part d'una terra que no les
arriba.

Un Irak massacrat és el  crucificat
sagnant.

Un poble negre afamagat és el cru-
cificat humilla t.

Una Sudamerica oblidada és el
crucificat enterrat.

Les mils de persones a qui se'ls
paga perque no hi ha feina són el
crucificat margina t.

Els milers de capellans exclosos
del seu ministeri perque estimen,
són el crucificat apartat.

Els presos politics i de tota mena,
són el crucificat encadenat.

Els pobles d'Espanya i de tot arreu
de la terra que demanen i volen
viure la seva llibertat són el crucifi-
cat privat.

Els obrers, a qui només se'ls atri-
bueix una mínima part de la seva
suor i producció, són ei crucificat ex-
plotat.

Les víctimes de la droga, el tabac,
el suc i altres, són el crucificat de-
pendent.

La joventut obligada a fer el servei
militar, és el crucificat forçat.

Els 40.000 nins que cada dia moren
de fam damunt una terra que dona
tota clase d'aliments, són el crucifi-
cat innocent.

Les dones víctimes del masclisme
i els homes víctimes del femenisme
són el crucificat romput.

Els homes del camp i de la mar, a
qui s'infravaloren els seus productes
i es supervaloren el que han de com-
prar, són el crucificat enganat.

I un llarg etc. de realitats crues i
concretes que són ara i avui aquell
històric crucificat, Jesús de Natzaret.

Pens que tenim moltes coses amb
que pensar abans de perdre el temps
amb passos nous, campinarats, creus
i comedies religioses.

Hem descrit el crucificat, però no
els crucificadors. El millor es que
cada un els descobresqui. Solen estar
a la vista. Tanmateix Déu els perdo-
nara perque s'aculliran a aquelles
paraules consoladores: <Tare, perdo-
nau-los perquè no saben el que fan».

Pere Fons

MUNICIPI 

L'Ajuntament aconsegueix 28 milions per asfaltar eis carrers del clavegueram i
el «Camí de Petra»

(Redacció).- El Consell Insular ha
aprovat el canvi de destí de dues
subvencions que l'ajuntament tenia
encara pendent de cobrament. Una
de 17 milions, destinada en un prin-
cipi a fer una plaça nova, servira per
pagar l'asfaltat dels carrers que ara

estan en obres per la xarxa del clave-
gueram i aigües netes. La segona, de
11 milions asignada el 1989 a la des-
viació de la carretera de Felanitx
(obra que ara esta aparcada), es des-
tinara a pagar l'obra de l'asfaltat del
<<Camí de Petra». Ambdues subven-

cions s'havien otorgades en els plans
d'Obres i Serveis del CIM dels anys
88 i 89. El total d'ajuda per aquests
conceptes, aconseguida per l'Ajunta-
ment de Vilafranca, és de 28 milions
de pessetes.
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Segons Domingo Lltill de la conselleria de Sanitat

«No se sap corn es podrà
posar en marxa la residencia»

MUNICIPI 

Firmat el conveni per
construir la depuradora
(Redacció).- L'ajuntament ha fir-

mat un conveni amb l'institut Balear
de Sanejament (Ibasan) a fi de que es
pugui construir la depuradora d'ai-
gües residuals que fins ara s'han
anat abocant al torrent. Segons el
conveni, l'Ajuntament haura d'apor-
tar els terrenys i pagar el 50 per cent
del cost total de l'obra. Sembla esser
que s'han estat fent gestions per ad-
quirir uns terrenys a la zona de Sa
Vinya nova on s'hi podria ubicar
l'estació depuradora. El conveni amb
IBasan va esser aprovat en el darrer
ple extraordinari que comptà amb
l'absencia dels quatre regidors del
PP.

També es va aprovar l'adherir-se
al Pla Singular de Subvencions en
materia de Policia Local que pei me-
tra augmentar la infraestructura d'a-
quest cos de seguretat. El nostre
Ajuntament ha sol.licitat ajudes per
comprar un vehicle als policies i
també per dotar a l'Ajuntament
d'una emisora. El pressupost d'a-
questa es de 1.700.000 pessetes.

Altres acords presos per la corpo-
ració municipal foren la compra
d'una casa a la carretera de Palma,
número 130, que actualment evita la
perllongació del carrer Lope de Vega
fins a la mateixa carretera. L'actual
equip de govern ha considerat que
veient que s'està instal.lant la xarxa
del clavegueram es feia precis arre-
glar el problema urbanístic que ja es
preveu solucionar les Normes Subsi-
diaries. El preu de compra ha estat
de 5 milions a pagar en dues parts.
També es va aprovar la compra de
800 metres quadrats en el caner de
ses Parres que ha de facilitar la per-
llongació d'aquest caner, el preu de
compra ha estat de 1'5 milions de
pessetes.

(Redacció).- El com i de quina ma-
nera es podrà posar en manca la resi-
dencia de Vilafranca, no se sap, se-
gons declaracions del Cap de Nego-
ciat de la Conselleria de Sanitat, Do-
mingo Llull, a un diari regional.
Llull va confirmar al mateix mitja de
comunicació que la inversió del go-
vern Balear per a la construcció de
l'edifici ha estat de 19.800.000 pesse-
tes. Sanitat, no tenia coneixament de
que les obres es fessin sense permís i
fora del que manen les Normes Sub-
sidiaries. Domingo Llull va dir
també que desconeixia que el local
social s'hagués fet servir per donar
banquets, quan els estatus establei-
xen que l'Associació de la Tercera
Edat no es una entitat amb ànim de
lucre i per altra banda va dir que
una bona possibilitat per a fer fun-
cionar una residencia es que estigui
regida per un patronat on hi partici-
pi l'Ajuntament i també les Monges.
Sobre la possible sortida a la
il.legalitat de la residencia, va dir
que «la millor manera es que s'inten-
ti arribar a un acord entre Associació
i Ajuntament».

Pel que fa a la situació de paralit-
zació d'obres, el delegat d'urbanisme
Tomeu Oliver ha assegurat que per
part de l'Ajuntament hi haura la mi-
llor predisposició a parlar i discutir
el tema per legalitzar l'obra, «sempre
i quan en Joan Nicolau «Not», que es
qui la maneja al seu cap de vent,
deixi de mentir i atacar als membres
de l'equip de govern». Segons Oli-
ver, l'Ajuntament esta diposat a fer
una reunió pública amb la gent de
l'Associació, «amb tots els socis que
hi vulguin asistir i poder estudiar
una fórmula que sense sortir de la
legalitat pugui permetre la continua-
ció de les obres». El regidor d'Urba-
nisme diu que «en cap moment ha
passat pel cap de l'equip de govern,
el tomar la residencia. El fet de que
figuri en el decret de paralització
d'obres la possibilitat de tomar l'o-
bra il.legal es un simple formulisme
que la llei exigeix que figuri en el
mateix decret».

Foto: X. Amengua'
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(Redacció).- El prop de 30 milions
deixats com «forat de gestió econó-
mica» pel Partit Popular es veuran
minvats després de que el CIM hagi
desbloquejat una subvenció otorga-
da a 1986. A mitjan febrer el batle de
la vila es va entrevistar amb el presi-
dent del Consell, Joan Verger, per tal
d'estudiar una fórmula legal per re-
cuperar els 14 milions que estaven
«aparcats» després de que el CIM se
n'adonés que l'Ajuntament ja havia
estat subvencionat per la Comunitat
Autònoma per a l'obra del clavegue-
ram «sector B», obra per a la que en
un principi s'havia destinat aquesta
subvenció. La sessió plenaria del
Conseil del 4 de març, es va acordar
concedir finalment la subvenció (in-
closa dins el forat de quasi 30 mi-
lions deixats per l'anterior grup de
govern municipal).

Segons el batle, el 16 restants els

Sembrada d'arbres a la

Plaça Major
(Redacció).- Durant principis de

mes s'han anant sembrant sis arbres
a la Plaça Major. Aquests han estat
sembrats damunt l'espai de les ace-
res, tres a cada part llarga de la
plaça. La reforma de la zona Ines
Cèntrica del poble acabara amb la
instaLlació de varis bancs al voltants
de la mateixa placa i tambo a varis
indrets del poble com pugui esser a
la Unitat

Foto: X. Amengual

haura d'anar pagant l'Ajuntament a
través d'un credit bancari. En tot cas,
tot sembla que qualsevol decisió per
tapar del tot el forat existent, s'espe-
rarà a passades les eleccions de
maig. Antoni Nicolau es felicitava
d'haver conseguit aquesta important
subvenció. «Supàs que en tot cas, la
gent que es fàcil de manipular, es
demanarà per club amb quasi cinc
anys el PP va deixar tant de temps
sense cobrar aquesta quantitat», ha
dit el batle. L'existencia d'aquest
forat ha estat negada pel PP, en un
ple públic, per-6 no va aportar cap
document que contradigués l'infor-
me econòmic de l'assessor de l'Ajun-
tament, tot dir que s'ha deixat clar
que ningú s'ha duit cap dobler de la
caixa, per-6 si que s'han fet i deixat
de fer obres per 30 milions sense
tenir el doblers per pagar-les, ni con-
signats en els pressuposts.

EDITORIAL

Una qüestió de diplomàcia
i bona voluntat

El fet de que una subvenció que
va esser otorgada a 1986 pugui
finalment arribar a la caixa del
nostre Ajuntament per poder tapar
part dels 30 milions de forat deixat
pel PP, creim que ha de ser motiu de
sa tisfacció per quant aquest doblers,
que en seu dia s'intentaren
aconseguir de forma il.legal, no
hauran de ser pagats finalment pel
poble. El 16 milions que resten per
completar el pagament de la deuta
que té l'Ajuntament,i que correspon
a l'asfaltament dels primers carrers
afectats per les obres del
clavegueram s'hauran de cercar en el
bancs.

La bona voluntat de l'actual equip
de govern i la diplomacia
demostrada pel batle Antoni
Nicolau, amb una entrevista amb el
mateix president del Consell Insular,
demos tren que les coses
s'aconsegueixenquan hi ha un
vertader interés de servei. A més
d'un se li fa costa amunt acceptar
l'encert amb que fins ara el nou
Ajuntament esta tractant els
problemes del poble. Una qëstió de
bona voluntat i diplomacia esta fent
possible que les obres de sanajament
no sols es continuin, sinó que també
surtin més econòmiques que les fetes
en temps del PP, que els carrers
estiguin senyalitzats així com
pertoca, que es sembrin arbres, que
les urgencies mediques es tractin a la
nostra Unitat Sanitaria, que el camp
de futbol millori la seva
infrestuctura, que hi hagi més hum
en els carrers, que l'administració de
l'Ajuntament funcioni, que es tramiti
la construcció d'una depuradora, i
sobretot que s'hagin conseguides
importants contraprestacions de
l'empresa que instal.la el
clavegueram. Que hi hagi un
Ajuntament transparent, que dons
els comptes clars i inclUs es capaç
d'acceptar les seves errades esta
provocant la irritació i lleva la son
als qui durant molts d'anys han
somniat que el poder era una
possessió eterna.

«Es Molí Nou»

Desbloquejada una subvenció del CIM de l'any 1986

ACONSEGUITS 14.000.000
PER TAPAR PART DEL

FORAT DE L'AJUNTAMENT
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Resultats dels vilafranquers en el cross

Des de final de l'any passat els escolars de Vilafranca
han anat participant a diversos cross comarcals. L'1 de
desembre tenia lloc a Capdepera, el dia 15 del mateix
mes a Cala Millor i el darrer que va tenir lloc es celebrà

a Manacor el 19 de gener. Seguidament donam compte
de les classificacions on hi figuraren escolars vilafran-
quers.

ad Cross Sebastià Sansó Nicolau 7
(Capdep era 1-12-90) Josep Vanrell Moragues 14
INICIAdO FEMENÍ hoc Mateu Català Greig 18
(500 metres)
M Montserrat Rosselló Nicolau
Total participants 7

4 II CROSS
INICIAdO MASCULf lloc (Cala Millor 1542-90)
(600 metres)
Francesc Sansó Noguera (2'40") 3 INICIAdO MASCULÍ lloc

Jaume Sansó Estrany 11 (700 metres)
Total participants: 11 Joan Toni Barceló Rosselló 10

BENJAMÍ FEMENÍ lloc

Total participants: 12

(800 metres) BENJAMÍ FEMENÍ Hoc
Eva Artigues Cortès 4 No hi va haver resultats oficials. I s'a-

Joana M' Sansó Estrany 15 corda 	 que la darrera prova tendria doble

Joana M' Estrany Rosselló 16 valor per a la classificació final.

Total participants: 18
BENJAMÍ MASCULÍ lloc

BENJAMÍ MASCULÍ lloc (1.200 metres)
(1000 metres) Jaume Sitges Bauzá 7
Jaume Sitges Bauza 8 Sebastià Vidal Jaume 10

Sebastià Vidal Jaume 9 Francesc Sansó Noguera 11

Jaume Nicolau Galmés 19 Jaume Nicolau Galmés 29

Total participants: 41 Sebastià Amengual Rosselló 40
Total participants: 40

ALEVÍ FEMENÍ Hoc ALEVi FEMENÍ hoc
(1.000 metres) (1.200 metres)
Francisca Nicolau Galmés 11 Margalida Riera Barceló 10
Margalida Riera Barceló 15 Francesca Nicolau Galmés 11
Total participants: 17 Total participants: 13

ALEVÍ MASCULÍ lloc ALEVÍ MASCULÍ l loc
(1.500 metres) (1.800 metres)
Josep Llufs Mayol Rosselló (6'03") 1 Sebastià Sastre Bauzá 9
Sebastià Sastre BauzA 8 Julia Sans6 Noguera 20
Antoni Rosselló Nicolau 18 Francesc Xavier Febrer Gayá 21
Julia Sansó Noguera 20 Total participants: 24
Francesc Xavier Febrer Gaya 22
Jaume Sansó Andreu 23 INFANTIL FEMENÍ
Josep Mascará Galmés 31 (1.800 metres)
Total participants: 32 Es Cremat no hi participa

Infantil femení INFANTIL MASCULÍ lloc
(1.500 metres) (2.800 metres)
Es Cremat no hi participa Jaume Sansó Andreu 8

Josep Llufs Mayol Rosselló 11
Infantil Masculi lloc Total participants: 27

III CROSS
(Manacor 19-0491)
BENJAMÍ FEMENÍ	 lloc
(1.000 metres)
Joana M' Sansó Estrany	 (3'54") 8

BENJAMÍ MASCULÍ	 lloc
(1.400 metres)
Jaume Sitges Bauzá	 6
Jaume Vidal Jaume	 9
Sebastià Amengual Rosselló	 20

ALEVf MASCULÍ
(2.100 metres)
Sebastià Sastre Bauza
	

(7'4013
Toni Rosselló
	

9
Xavier Febrer Gaya
	

14

INFANTIL MASCULÍ
(2.800 metres)
Jaume Sansó Andreu
	 (9'50") 6

Josep Lluís Mayol Rosselló
	

8
Contam que en cada categoria el 1d.

mero de participants era d'una trentena.

FINAL CROSS
(Inca 9-02-91)
BENJAMÍ MASCULÍ
	

lloc
Jaume Sitges Bauza
	

31
Sebastià Vidal Jaume
	 38

Total participants: 74

ALEVÍ MASCULÍ
Sebastià Sastre Bauza
	

58
Total participants: 70

INFANTIL MASCULÍ
Josep Lluís Mayol Rosselló

	
55

Total participants: 85
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Magnífic
paper de
l'equip
Infantil

Femení de
voleibol 

Infantil femení. Equips partici-
pants: Na Penyal, Sa Coma i Vila-
franca. La primera diada es va cele-
brar en el poliesportiu de l'escola de
Vilafranca día 16 de Febrer, de les
10h fins a les 13h. El primer partit el
jugaren el Vilafranca i Na Penyal. Va
esser bastant disputat, ja que era la
primera vegada que els equips juga-
ven, el resultat va esser a favor del
Vilafranca que guanya. per 2 a 1, amb
parcials de 15-4, 11-15 i 15-6. El
segon partit el disputaren a Na Pen-
yal i Sa Coma, amb parcials de 4-15 i
9-15. El tercer partit es va disputar
entre Vilafranca i Sa Coma amb el

resultat favorable per 2 a '0 amb par-
cials de 15-e i 15-8.

La segona diada es va celebrar dia
23 de febrer a Cala Millor en el
Col.legi Na Penyal. El primer partit
el disputaren Na Penyal i Vilafranca,
guanya el Vilafranca per O a 2, amb
parcials de 9-15 i 3-15. El segon par-
tit va esser entre Na Penyal i Sa
Coma guanyant Na Penyal per 2 a 1,
amb parcials de 16-10, 7-15 i 15-5. El
tercer partit es va disputar entre Sa
Coma i Vilafranca tornant a guanyar
el Vilafranca O a 2, amb parcials de
6-15 i 3-15.

La tercera diada es va celebrar dia
2 de març a Sant Llorenç. El primera
partit el disputaren Na Penyal i Vila-

franca, per primera vegada el Vila-
franca va perdre un partit de 2 a 1,
amb parcials de 2-15, 15-5 i 15-8. El
segon partit el disputaren Sa Coma i
Na Penyal, amb el resutat favorable
a Sa Coma per 2 a 1, amb parcials de
10-15, 15-8 i 15-11. El tercer partit el
disputaren Sa Coma i Vilafranca
guanyant el Vilafranca O a 2, amb
parcials de 8-15 i1 -IS.

Alevi Femení. El passat divendres
dia 1 de Març a les 8 del vespre
varem jugar un partit amistós amb la
Salle de Manacor amb resultat favo-
rable al Vilafranca 3 a 0, amb par-
cials de 15-4, 15-0 i 15 -8.

Damià Nicolau
Foto: D. Nicolau

CICLISME

La volta ciclista passarà per
Vilafranca el 5 de Maig

(Redacció).- El diumenge 5 de
maig, en la primera de les dues eta-
pes mallorquines, la Volta Ciclista a
Espanya passara per Vilafranca, tal
com ja ho va fer fa exactament cinc
anys, quan fou guanyada per Alvaro
Pino. En aquella ocasió era dia fei-
ner, dimecres 23 d'abril. Aleshores,
passat migdia, una massa compacta
de ciclistes varen creuar el poble.
Molta gent s'havia concentrat a les
aceres de la carretera per veure'ls
passar. La setena etapa de la Volta
tendra sortida a l'Hipòdrom de Ciu-

tat per seguir cap a Son Ferriol, Al-
gaida, Montuïri, Vilafranca, creuer
de Petra vora Manacor, Petra, Santa
Margalida, Can Picafort, Port d'Al-
cudia, Port de Pollença, Pollença,
Puig Tomir, Lluc, Puig Major, Sóller,
Coll de Sóller i arribada al Passeig
Marítim de Ciutat. Al dia següent es
disputara la octava etapa, contrarre-
llotge, a Cala d'Or. A la fotografia de
l'esquerra podem veure el pas dels
corredors pel centre de la vila. Era la
Volta de fa cinc anys.

Foto: M. Barceló
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Els locals acabaren el partit amb tan sols vuit jugadors

El Vilafranca guanya per 34 al Sant Joan
El Vilafranca, després dels seus enfrontaments amb

el Llubí, Pollença i Sant Joan comandava la classificació
amb tres punts d'avantatge i un partit menys que el seu
verseguidor el Llubí. El partit de la màxima contra el

Sant Joan fou, com de costum, emocionant, amb molt
nervis i al final quatre expulsats, tres d'ells locals. L'e.
conomia del club s'ha vista agraciada amb unes bones
taquilles front a llubiners i santjoaners.

VILAFRANCA
LLUBÍ

Alineació: Pep Julia (3),
Gudi (3), A. Margoi (4), J.
Margoi (4), Mesquida (2),
T. Julia (2), Montserrat (3),
Barraques (3), Pellé (1), X.
Riera (3), Damià (2). Can-
vis: Toni Porte11 (-) per
Gudi en el m. 42 del segon
temps.

Mal partit entre els dos
primers equips. El Vila-
franca va haver de jugar la
major part del segon
temps amb un home
menys i així i tot va poder
mantenir imbatuda la seva
porteria. El llubí, va fer un
partit serio conscient de
què si perdia deia no sols
l'adéu a les aspiracions de
conseguir el primer lloc,
sine) també que podia peri-
llar el segon puesto que
ocupava a la classificació.
En el minut 31 Damià rea-
litzà una bona rematada
de cap enviant la pilota
per damunt la porteria i
quasi llepant el travesser.
Fou l'ocasió més clara. Tot
el demés fou centrecam-
pisme, amb domini clar
del Vilafranca però sense
concretar a la davantera.
Un X. Riera poc assistit, un
Damià amb poca sort i un
Pe116 quasi apagat del tot
no pogueren aprofitar les
escases pilotes que els hi
arribaren d'una mitja molt
feble. T. Julia jugava a un
Hoc que no era el seu,
Mesquida seguí sense
poder agafar el ritme de-
sitjable i Montserrat que
continua amb alts i baixos

no tingué el seu dia, per
canalitzar el joc local. El
Llubí no crea massa pro-
blemes. A la segona part
en el minut 29 Damià veia
la segona targeta groga i es
marxava cap els vestidors.
Curiosament, un minut
després X. Riera desaprofi-
tava l'ocasió més clara, en
una pilota servida prou bé
per Pe116 des de la dreta i
que el pixixi vilafranquer
no encertà a rematar a la
xerxa tirant la pilota als
núvols. En els darrers cinc
minuts el perill es passeja
unes quantes vegades per
dins l'àrea petita del Llubí
però els davanters locals,
fora d'òrbita durant tot el
partit; no pogueren encer-
tar. El resultat d'empat, tot
dir que si qualcú havia de
guanyar aquest era el Vila-
franca, no es pot conside-
rar dolent. Era el primer
punt que fugia del camp
«Es Molí Nou».

M.B.

ALCUDIA 0
VILAFRANCA 4

Alineació: P. Julia (3), A.
Margoi (5), Gudi (3), J.
Margoi (5), Barraques (3),
Mesquida (3), T. Julia (2),
Montserrat (3), Damia (3),
X. Riera (4), Pellé (5). Can-
vis: Juanito (3) per Damià i
LI. Riera (2) per Mesquida.

El Vilafranca va resoldre
sense problemes el seu
compromís dins Alcúdia,
guanyant per un 0-4 prou
clar i que ben be marca la
diferencia entre els dos
equips tal com es reflecteix

a la classificació. El Vila-
franca domina tot el
temps. En una jugada per-
sonal de Montserrat i X.
Riera amb passada final a
Pellé arriba el 0-1 abans de
complir-se els primers 20
minuts de joc. Els alcu-
diencs varen fer ús de la
força mal emprada per
aturar els nostres jugadors.
Les males formes feren
que els locals ja acabassin
la primera part amb un ju-
gador menys. A la segona
part, passat els 10 primers
minuts de joc un penal fet
a Mesquida i transformat
per X. Riera suposa el 0-2.
Això suposa l'enfonsament
alcudienc. El 0-3 fou obra
de Pe116 i el 0-4 final fou
ma teriali tza t per T. Julia.

Pere Carl
VILAFRANCA 3
SANT JOAN 1

Alineació: P. Julia (3), J.
Margoi (4), Gudi (3), A.
Margoi (3), Barraques (3),
T. Julia (3), Montserrat (4),
Mesquida (3), Damià (3),
X. Riera (4) i Pelé (3). Can-
vis: Toni Portell (-) per Ba-
rraques en el m. 77 i Juanjo
(-) per Pellé en el m. 83.

Ambient de gala en «Es
Molí Nou» per presenciar
l'enfrontament entre vila-
franquers i santjoaners.
Unes 80.000 pessetes de re-
captació, dia del club i ho-
rabaixa de Primavera. El
Vilafranca va sufrir mes
del compte per guanyar a
un Sant Joan que se'l juga-
va tot per veure si en els
darrers partits que queda-
ven podia aficar-se en el
segon lloc. El joc fou brusc

en alguns moments de
l'encontre. La primera
part, de domini clarament
local, es va veure reflecti.
da en el marcador. 2-0 en
el descans amb gols de X.
Riera, el segon al trt...re
una falta prop de la cd

de l'area de penal. El que
semblava que podria anar
per golejada acaba amb
autèntic calvari. En el m.8
de la segona part A. Mar.
goi veia la segona taneta i
dos minuts més tard el
Sant Joan acursava distàn-
cies. Amb el 2-1 els visi-
tants realitzaren un pres-
sing en mig del camp i
g-ueren el perill en vàries
ocasions a la porteña de
Pep Julia. Per sino hi havia
emoció, en el m. 31 X.
Riera se n'anava als vesti
dors després de veure uns
segona targeta groga. Ami
dos jugadors la torments
semblava arribar. En
canvi, en una despistada
de la defensa visitant,
Montserrat realitza una
gran jugada personal que
acabava amb la pilota ai
fons de la xarxa santjoane-
ra. A sis minuts del final
Mesquida i un jugador del
Sant Joan també acabaven
amb la paciencia de l'àrbi-
tre i partien cap a les dui
xes. La siulada del final
del partit va deixar respi
rar tranquils als aficionat
locals que veien la conse-
cució del campionat
aprop. El partit va temi
remoció d'un encontre de
màxima rivalitat. Molts
nervis, i poc joc de quail
tat.
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Patrocina els trofeus als
maxims golcjadors

X. Riera

III REGIONAL
1-X.Riera 	 13 gols
2-T.Julià 	 5 gols
3-Pelle 	 .7
4-Montserrat 	 6
5-Damià 	 5.

CADETS
1-Moda 	 13
2-Ferriol 	 11
3-Mates 	 3

BENJAMINS

1-Pep Rebassa 	 16
2-Salom 	 .5
3-Guillem 	 3
4-Català 	 3
5-Esteva 	 3
6-D.Pere 	 1

(El primer premi serà un
xandal de 15.000 pesse-
tes i el segon unes saba-
tes de 5.000 pessetes)

Trofeu a la regularitat - III Regional
Patrocina 

«Merceria
Can Caminer»

Jaume Margoi

CLASSIFICACIÓ

1.- J. Margoi — 62 punts

2.- Gudi 	  53 punts
3.- X. Riera 	  53 punts
4.- T. Julia — 52 punts
5.- A. Margoi — 51 punts
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Victòria dins Ariany per 1-2 en un mal partit

Curiosament, davant l'equip que va acabar, gràcies a un es-
càndol arbitral, amb la imbatibilidad del Vilafranca, el Porto
Cristo, diumenge que ve els vilafranquers es poden procla-
mar campions de Tercera Regional, just amb un empat. Al
Vilafranca, després de la seva victòria dins Ariany diumenge
passat per 1-2, sols l'hi manca un punt per esser matemática-
ment campió.

ARIANY, 1
VILAFRANCA, 2

Alineació: P. Julia (3), J.
Margoi (3), Gudi (3), A. Mar-
goi (4), Barraques (3), Frau
(4), Montserrat (3), Mesquida
(3), Damià (3), X. Riera (3) i
Pelle (2). Canvis: Toni Portell
(-) per Pelle en el m. 75 i Llull
(-) per Mesquida en el m. 80.

L'Ariany va rebre amb un
ambient de gala la visita del
líder, en un partit del que es
podia esperar mes i que sols
els moviments en el marcador
varen posar una mica d'orno-
ció. Els arianyers, un dels mi-
llors equips que passaren per
Vilafranca, defreudaren en el
seu terreny i si el Vilafranca
hagués tingut el seu dia el
tanteig hagués estat mes
ampli. Després d'un clara
ocasió en el m. 2 de l'Ariany,
el Vilafranca, que presentava
la novetat de la reincorpora-
ció del manacorer Frau, va
passar a dominar el centre del
camp i a crear algunos oca-

sions de perill. En una d'a-
questes, en el minut 20, en
una jugada de Xisco Riera
amb cesió a Montserrat que
remata la pilota al pal, el ma-
teix Frau de potent xut amb
la seva esquerra inaugura el
marcador. A partir d'aqui els
locals es varen esfondrar, ja
que tot intent d'acostar-se a la
porteria de Pep Julia era sem-
pre desbaratada per la defen-
sa i sobretot per Andreu Mar-
goi que se'n va encarregar
sempre de tallar el bacallà
quan era hora. En mig del
camp, a Mesquida no li sortf
quasi res fins que a manca de
15 minuts pel final del partit
va aconseguir el 0-2 i Frau va
organitzar alguns atacas igual
que Montserrat. Davant, Pelle
cada vegada que rebia la pilo-
ta se li assenyalava off side,
Xisco Riera no arriscava mes
del que feia falta i Damià
tampoc es va jugar la pell
com en altres ocasions. I es
que l'Ariany tampoc es mos-
trava un equip serio per

guanyar al Vilafranca i per
aixà calia mes d'una ocasió
intentaren cercar les puses al
lider. El gol dels locals arriba
quan ja passava 4 minuts del
temps reglamentari.

Ara sols resta esperar que
diumenge el Vilafranca guan-
yi el Porto Cristo, pugui ofe-
rir espectacle i aconsegueixi el
campionat de Higa, guanyat a
pols tant pels jugadors com
per l'afició que l'ha seguit
sempre.
BENJAMINS
Apa Montuïri - Vilafranca 3-3
Escolar B - Vilafranca 0-3
Vilafranca - Porto Cristo 3-0
Sos Salines- Vilafranca 8-0
Vilafranca - Colónia 0-5
Campos B - Vilafranca 0-0
CADETS
Vila franca - Pollença 3-4
Beato R.Llull - Vilafranca 5-1
Vilafranca - P.Pollença 1-9

Mentre els cadets han anat
afluixant en aquest final de
Higa, el benjamins van guan-
yant partis i sembla que seran
a temps per a quedar a un lloc
digne enmig de la classifica-
ció després de guanyar als
seus rivals Inés directes. A la
llista de goletjadors, Pep Re-
bassa en els benjamins ja ha
arribat a la xifra de 16 gols i
en els cadets Morlà en porta
13 pare ja molt prop d'ell Fe-
rriol en du 11 de marcats. A la
classificació els vilafranquers
són tercers perd comencant
per la coa.

Diumenge es podrà cantar
l'«Arilón» just empatant amb el

Porto Cristo
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Vinagre de Poma

Les vitamines i minerals del vina-
gre de poma són: potasi, àcid acetic,
fòsfor, calci, sedi, ferro„ tanis i vita-
mines C i del grup B.

El vinagre de poma es molt eficaç
en diverses malalties. Destaca la
seva utilitat en dietes d'aprimament,
casos d'artritis, reumatismes, im-
somni, asma, etc.

En casos d'artritis i juntament amb
altres cures (especialment dietèti-
ques sobretot el d'una alimentació
ben pobre en sucre i farina refinats),
és recomana, segons les indicacions
del Dr. Jarvis, prendre al aixecar-se
dues culleradetes de vinagre de
poma amb un tassó d'aigua. Després
durant cada menjada, dues cullera-
detes de vinagre de poma, dues cu-
lleradetes de melassa i una de mel
amb u.n tassó d'aigua que es beura
menjant.

Per combatre la tossina és aconse-
liable beure un tassó d'aigua amb

cuatre curalledetes de vinagre de
poma.

Cyril Escott assegura que una cu-
lleradeta de vinagre de poma amb
mig tassó d'aigua, prenint-lo cada
hora durant set seguides, constitueix
un excel.lent tractament de la larin-
gitis. Si pot afegir un poquet de ,mel.

La bacteria que es sovint responsa-
ble del mal de gargamella prefereix
un medi alcalí per desenvolupar-se
(d'aquí l'utilitat del vinagre de
poma). Maurice Hansen proposa el
següent caragolins en casos de farin-
gitis: 300 grams de vinagre de poma,
120 grams de mel i 30 grams de sal-
via. S'encalenteix el vinagre amb la
salvia fins que aquesta barreja sia
ben calenta (però que no bulli). Es
deixa refredar i es cola després de
vint-i-quatre hores. S'hi afegeig la
mel i es remou fins a la seva dissolu-
ció. Es posa la barreja dins una bote-
lla i es tapa fort. La dosi es de dues

culleradetes d'aquest liquid amb mig
tassó d'aigua.

En els costipats es pot pendre la
dosi de vinagre de poma dues culle-
radetes per tassó d'aigua, tres vega-
des al dia. També es molt útil posar-
ne dins una olla una quantitat de vi-
nagre d'uns centimetres i encalentir-
lo fins que bulli, fer-ne bavarades
durant cinc o sis minuts dels quals
els beneficis duren unes vuit hores.

S'ha comprovat igualment una be
neficiosa acció del vinagre de poma
en casos d'asma (mesclant vinagre i
mel), varices fràgils, transtorns di-
gestius, estrenyament, hipertensió
arterial, etc.

En casos de cremadures lleugeres
(casolanes o per els raigs solars) es
també recomenable l'ús del vinagre
de poma per damunt la part afecta-
da.

Tomeu Català «Mui»

FUSTERIA RIBOT - NICOLAU C.B.
PORTES - PERSIANES - VIDRIERES - ARRAMBADORS

MOBLES DE CUINA I BANY

Taller Cl. Ramón i Cajal, 20 - Tel. 83 03 61 - PETRA
Particular: DAMIA GUSTÍ - Avd. Escoles, 39 - Tel. 56 02 73 - VILAFRANCA



Aquest és en Biel Joan Bauza, un al.lot tan guapo corn son pare. Però... l'èxit és de sa mare.
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NAIXEMENTS
-Maria Antònia Mas Sansô, filla de

Mateu i Antònia, dia 18 de febrer.
Enhorabona.

-Dia 23 de febrer, la llar del nostre
tresorer Joan Bauza i de la seva espo-
sa Maria Antònia, s'omplia de goig
al rebre el seu fill Gabriel Joan Bauza
Bauza. Enhorabona!.
DEFUNCIONS

-Montserrata Bover Font, dia 18 de
febrer als 85 anys.

-Antònia Estrany Moda, dia 28 de
febrer als 80 anys.

-Joan Sastre Sansó, dia 16 als 76
anys.

PLUVIOMETRIA
-Dia 14 de febrer 9 litres/m2
-Dia 19 de febrer 5 litres/m2
-Dia 20 de febrer 4 litres/m2
-Dia 1 de marc 5 litres/m2
-Dia 13 de març 4 litres/m2

SOL.LICITUD D'AJUDES
Fins el 23 d'aquest mes de març hi

ha de temps per a sol.licitar ajudes
per destrosses de les passades plu-
ges de finals de gener i principis de
febrer. A l'Ajuntament us informa-
ran de com s'ha de tramitar la peti-
ció d'ajuda.

REFORMA CIRCULATORIA
Pel que veim, l'Ajuntament esta

realitzant una amplia reforma circu-
latòria a una bona grapada de ca-
rrers del poble. Es sense dubte una
bona foi ma per a millorar la segure-
tat vial.

PREMSA FORANA
El divendres 15 de març va tenir

Hoc a l'Escola Parroquia una assam-
bica general de la Premsa Forana, as-
sociació a la que pertanyen les dues
revistes del poble, «Es Moli Nou» i
«Santa Barbara». En aquesta reunió
es va presentar el projecte de la
construcció d'una seu a Sant Joan,
així com també va ser estudiat el seu
finançament, ja que sembla que ni el
Govern Balear ni el CIM tenen do-
biers per ajudar a fer les obres. Es
clar que la Premsa Forana no es cap
associació de tercera edat, ni tampoc
una empresa privada carregada de
deutes com per a que el Govern Ba-
lear o el CIM es puguin dignar en
ajudar una mica.
EL PP JA TÉ CANDIDAT

Després de varies reunions, el PP
de Vilafranca ha decidit presentar a
Joan Nicolau Gari, com a candidat a
les eleccions del proper 26 de maig.

Bernat Gari, que s'havia presentat
el 83 i 87 ha quedat fora de combat
politic, després de varis escàndols,
com el forat de 30 milions que ha
deixat a l'Ajuntament fruit de la
seva gestió.

COMUNICAT DE LA TELEVISIÓ
VILAFRANQUERA

R.T.V.V. de Vilafranca es una enti-
tat sense afany lucretiu. Es capaç de
promoure, organitzar, fomentar, re-
glar i dirigir tot tipus d'activitats re-
lacionades amb el nostre poble; coor-
dinant amb altres organismes, ten-
dents a potenciar i fomentar tot quan
es relacioni amb la cultura, l'ensen-
yarrient I l'esplai.

Per tal de poder presentar una
oferta cultural diversificada amb
l'objectiu de satisfer les múltiples ne-
cessitats culturals existens dins la
població: La R.T.V.V. donara suport
a totes les iniciatives espontànies i
recreatives, facilitant-ne la seva rea-
lització i donant a tothom les matei-
xes possibilitats de participar en
qualsevol tipus d'activitat cultural,
independentment de la classe social
o abscripció política.

Per poder dur a terme totes aques-
tes activitats, demanam la vostra
col.laboració, tan siguin sugerencies,
propostes o be material, no cal dir
que sempre sera ben rebuda la vos-
tra ajuda.

Recordam que les nostres emis-
sions de R.T.V.V. es fan en el canal
40 dei U.H.F. i per norma general el
primer i tercer diumenge de cada
mes; encara que sempre que les cir-
cunstancies ho demanin, es faria una
emissió especial.

L'equip de R.T.V.V.

EL PAC FUNCIONA
Malgrat les queixes dels pobles

veïnats, en un recent inspecció de
l'Insalud al PAC de Vilafranca, s'ha
comprovat que no hi ha cap deficien-
cia en el seu funcionament. Sembla
esser que alguns batles dels pobles
veïnats se n'han adonat de què per
arropar-se de vots no hi ha com crear
una polemica que al final, als qui
realment es queixen, no els servirà
de res, pere ells (els batles) n'hauran
tret el seu profit electoral.



MARCO de PLATA

Pero lo más
destacable de
éstos marcos es
SU BUEN PRECIO
algo que
estamos seguros
le sorprenderá
muy
gratamente.

f: Tamaño 18x24
con una
moldura de 2'5
cms. y un
acabado que
facilita la_	 _

limpieza.

Véalos en
nuestros
escaparates

legalos Comunión

MANACOR-POR1D CRISTO-CALA MILLOR




