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EDITORIAL

«Es Molí Nou», any VI

E 1 mes de maig anunciavem el punt final a una
etapa de cinc anys a aquesta revista que teniu
en les mans. El quint aniversari d'«Es Molí

Nou» arribava advertint-se el perill de que la publicació
deixas de sortir al caner si no es produïa un procés de
renovació. L'aparició del present exemplar es un prelu-
di del canvi a que sera sotmés «Es Molí Nou» en els
propers mesos amb tot un equip, prou nombrós per ara,
que porta noves idees. El present número esta més o
menys enquadrat dins l'estructura informativa dels da-
rrers mesos. Durant el mes de juny s'han anat perfilant
un grup de voluntaris encoratjats per evitar que «Es
Molí Nou» desapareixi.

Dia 1 de juliol ens reuníem per primera vegada el
nou equip que a partir d'aquest estiu intetarà dur enda-
vant la tasca de treure una revista cada mes al caner.
Esperam que el convidar a la gent a participar en la re-
dacció de la publicació pugui deixar de ser un tòpic. De
moment podem dir «som aquí» disposats a desenvolu-
par una tasca cultural, conscients de les dificultats que
suposa el dedicar part del sempre escàs temps lliure
vers la dinamització cultural del poble a la que ha con-
tribuït «Es Molí Nou» des de la seva fundació.

La coordinació anirà a càrrec de Cati Rossello, Marga-
lida Bauza i Barbara Sansó, que de forma col.legial ven-
dran a dirigir la revista d'aquí endavant, recoltzades
per tot un equip de redactors i col.laboradors que
també mes a mes aniran donant una ma a les capdaven-
teres. Es d'esperar que totes les institucions bé siguin
culturals, socials o politiques, ens ajudaran en la nostra
aventura que amb aquesta edició comença. Estam de
portes obertes. La redacció estarà a una sala que la Pa-
rròquia generosament va deixar als anteriors dirigents
de la revista, tot i esperant que en el futur poguem dis-
posar d'una sala pròpia en el casal de cultura que l'A-
juntament té previst construir a l'antic edifici del Saló
Parroquia, cedit pel Bisbat per un període de 30 anys.

Poc a poc, en els propers mesos tenim previst intro-
duïr noves seccions i donar un aire nou a la revista.
Mentre es vagin ajustant les peces del nou engranatge
es poden fer algunes errades que esperam sapigueu dis-
pensar. Començam una nova etapa a la premsa local
amb gent jove que coneix perfectament la realitat, el
present del poble, però que a la vegada té un gran inte-
rés per descobrir gran part del nostre passat que esta
amagat. La recerca històrica sera un dels nostres objec-
tius això i com oferir el maxim de seccions variades per
a que el pluralisme sigui de cada dia més ampli, això
sense oblidar la línea informativa seguida fins ara, ja
que el premi periodístic de Premsa Forana 1991 a l'a-
partat de «informació, reportatges i entrevistes» a «Es
Moli Nou» obliga a seguir pel mateix camí en aquestes
seccions.

INSALUD ha de respondre a les
denúncies sobre l'actuació del metge

1 15 de juny es publicava a «Diario de Mallorca»
la noticia de que dues dones de Montuïri havien
denunciat al metge de Vilafranca, Antonio

Ugena Partearroyo, per haver-les ateses estant gat. La
denúncia, presentada amb pels i senyals era prou elo-
qüent com per a que Insalud es decideixi a investigar al
metge i obri en conseqüència si es demostra que Ugena
no sap controlar un vici que ara, de moment, sols es
dona per suposat. El dia 18 del mateix mes de juny el ro-
tatiu ciutadà apuntava que Insalud havia obert una in-
vestigació sobre les denúncies presentades. Tots aquests
fets es feien públics pocs dies després que la Justicia con
demands a Antoni Nicolau «Torretes» per una suposada
agressió a Ugena i per haver-li dit «foraster maleducat» a
un total de 115.000 pessetes.

L'actual metge de Vilafranca, no s'ha distingit des de
que va arribar per esser precisament una persona que es-
quiva la polemica. La seva declarada tendencia
molt respectable per cert, no quadra dins la idiosincrasia
d'un poble on la part política ha estat molt caldejada i
més quan ell mateix ha intervingut en certs escàndols
públics. Ugena ha estat un foraster que s'ha criat profes-
sionalment a Vilafranca quan el batle era poc més que
Lluis XIV i ell un bufó de la cort. Apegar-se a un poder
que es pot ventajar té els seus perills i el metge, com un
perfecte amant del rise ha volgut entrar en joc i  for equi-
libris damunt una corda que amb el temps s'han anat
afluixant. Enlloc de jugar a la neutralitat ha apostat per
encarar-se amb qui ara ostenten el poder municipal. La
seva professionalitat ara està en dubte per les denúncies
presentades davant Insalud.

A l'Ajuntament actual li correspon fer un seguiment
estricte de la investigació oberta per Insalud i exigir a
aquest organisme que s'actui degudament si es demostra
que Ugena no està en condicions d'atendre als malalts. Si
per contra es demostra que les denúncies presentades no
tenen raó de ser, l'Ajuntament ha d'exigir a Insalud que
es faci càrrec de tota la responsabilitat que pugui deri-
var-se de posteriors actuacions d'Ugena.

El que ha de quedar clar es que Vilafranca vol i neces-
sita un metge que reuneixi totes les garanties i confiança
dels usuaris. El poble ha de tenir la seguretat de no estar
ates sanitariament per un home malalt.
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La nova Vilafranca

E
	is resultats electorals del 26 de maig, a Vilafranca, han deixat

bocabadats a propis i estranys per l'ampli mspaldament que
ha conseguit el PSM, el suport del 59 per cent dels votants que
li atorga set dels onze regidors que conformen la tribuna polí-
tica del nostre Ajuntament. S'ha confirmat  així que l'experi-

ment del canvi politic donat el 29 d'agost de 1990, que recordem arriba
mitjançant una mock') de censura al PP, era el que realment la gran majo-
ria de gent del poble esperava després d'anys d'absolutisme i d'arrogàn-
cia per part del poder establert i atapit damunt les espatles d'una sola per-
sona i enrevoltat de criats que no esperaven més paga que el favor i la
bul•la del senyor per gaudir de certes prebendes.

Vilafranca ha desperat. El poble ha obert els ulls i ha confiat la gestió
del municipi a un grup, el Partit Socialista de Mallorca, que s'ha integrat
amb la gent que des de feia nou mesos demostrava que el poble podia ca-
minar més aviat sense haver de castigar sempre als contribuents. I agues-
ta confiança ha esdevingut en un càstig al partit que durant set anys havia
fet servir el poder sols per defensar els interessos d'una minoria, endeu-
tant l'Ajuntament al dur a terme una política d'obres sense previsió.

El PSM, Antoni Torretes i Salvador Morei, en nou mesos transmeteren
un missatge d'honradesa que la majoria de gent de Vilafranca va aprovar.
Per contra el PP, després de perdre el poder d'una forma totalment  demo-
cràtica com és la moció de censura, es va dedicar a desqualificar al nou
grup de govern i utilitzar un llenguatge bèl•lic, pintant rojos per tot arreu,
i fins i tot a posar els infants com diana de la defenestració d'un batle ca-
talogat de «setmesí» i que va cometre el gran pecat d'exigir al metge, en
una forma incorrecta, que complís amb el seu deure, encara que el fons
del problema exigís la contundencia del batle tal com sens ha descobert el
personatge que ens «vigila» la salut.

Joan Bauzá «de Sa Vinya Nova» ha estat elegit batle amb tots els honors
i recolzat per un gran equip de treball que després de nou mesos de ro-
datge de millores pel poble de Vilafranca. A l'editorial del mes de maig ja
apuntàvem les seves qualitat d'home serio i responsable amb un tarannà
de persona oberta, qualitats indispensables per fer una nova Vilafranca,
que recuperi la seva fama pels bons melons que es conren al seu pla i no
per les sacsajades dels escàndols politics que ens han distingit per tota
Mallorca en els dos darrers lustres. Es tracta de mantenir la imatge de vila
pròspera que s'ha anat treballant des del 29 d'agost de 1990, dia en que
s'obria la porta política a la transició que ha abocat la confirmació del PSM
com una alternativa valida. Després de set anys de feina d'oposició, de
denúncies que alertaven al poble de les desfetes del partit que llavors di-
rigia Bernat Gari, el PSM s'ha fet amb la confiança de la gran majoria de
vilafranquer que demanen una continuïtat al treball començat ara fa quasi
un any.

El PP, comandat ara per Joan Nicolau, haura de jugar el paper d'oposi-
ció durant els propers quatre anys. Els errors de set anys, enganxats als
quatre en que precisament Joan Nicolau va esser batle d'UCD, imposen
ara una penitencia que pot esser renovable en la mesura que aquest partit
no compleixi el seu paper de controlar el govern municipal i es deixi dur
per la geniada de no acudir als plens com ha fet en els darrers mesos. La
democracia funcionara plenament a Vilafranca si els dos partits, PSM i PP,
es dediquen a representar dignament als seus electors i des de la base del
respecte mutu treballen pels interessos generals del poble.



SOCIETAT

Per la informació de Miguel Barceló sobre la crisi municipal de 1990

«Es Molí Nou» guardonat amb el Premi Premsa Forana

El 12 de juny en el Centre Cultural de
«Sa Nostra» a Ciutat els VII Premis Pe-
riodístics de Premsa Forana que anual-
ment concedeix l'Associació de Premsa
Forana de Mallorca que integra a un
total de 50 publicacions. El «Premi Lle-
vant» dirigit a premiar la tasca periodís-
tica dins l'apartat d'informació, entrevis-
tes i reportatges, fou concedit a Miguel
Barceló d'«Es Molí Nou» pel treball in-
formatiu en el tractament de la crisi mu-
nicipal de Vilafranca i que com es recor-
dara va tenir els seus origens en el se-
tembre de 1989 i acaba amb el canvi d'A-
juntament a finals d'agost de 1990. El
jurat, que s'encarrega d'evaluar els tre-
balls i d'atorgar els premis, estava inte-
grat pels periodistes, Sebastià Verd,
Tomas Bordoy i Gaspar Sabater.

A l'apartat d'opinió «Premi Ponent» es
va fer reconeixament al pseudònim «Pi-
rotècnic» de la secció «Sa Rodella» del
setmanari «Felanitx». El «Premi Tramun-
tana» de fotografia fou per la portada del
número 100 de la revista «Llucmajor de
pinte en ample» i el «Premi Mitjorn»
d'investigació a Pere Sureda de «Fent ca-
rrerany» de Maria de la Salut. El premi
d'«Es Molí Nou» fou rebut pel propi Mi-
guel Barceló, acompanyat de Joan Bauza
i de Xesc Amengual. Des de la seva fun-
dació, «Es Molí Nou» ha estat la primera
vegada que participa als premis Premsa
Forana. La concesió del «Premi Llevant»
coincideix amb la celebració del quint
aniversari de la nostra revista.

Xesc Amengual

Perruqueria
Nova Linea BONES

FESTES

C. ESGLEISIA N99
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Ctra. Palma, 117
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JOAN JAUME

Bodes, comunions, bat laments, recordatoris, fotos carnet, reproduccions,

ampliacions, revelats a ficionats i tota casta de fotografies

BONES FESTES

C'. Sant Martí, 29 - Telefon 56 02 08 - VILAFRANCA
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Especialitat en ENSAIMADES

MOLTS D'ANYS

Ctra. Palma, 80	 Tel. 56 0188	 VILAFRANCA DE BONANY
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Els conservadors encapçalats per Joan «Not» perderen un 5 per cent dels vots de 1.987

Victòria sonada del PSM sobre el PP-UM
(Redacció).- Els resultats electorals

del 26 de maig atorgaren la majoria
absoluta al PSM al conseguir 928
vots de les 1.588 papeletes emeses
que suposen un 91 per cent del cens
electoral (1.739 vilafranquers amb
dret al vot). El PSM aconseguí el 58'4
per cent dels vots front als 645 del
PP-UM, un 40'6 per cent del vots.
Amb aquestes dades els nacionalis-
tes aconseguiren 7 dels 11 regidors,
per 4 els conservadors. La diferència
entre PSM i PP-UM fou de 283 vots.
Així Vilafranca es va decantar de
forma clara per l'opció encapçalada
per Joan Bauzá i castiga al partit que
des del 83 fins al 90 havia regentat
l'Ajuntament de la vila.

A més de la gran diferència entre
els dos partits que varen concórrer a
les eleccions municipals, cal destacar
l'alta participació amb un 91 per
cent, la més alta de totes les Balears,
fet que demostra el treball desenvo-
lupat pels dos partits a fi d'animar a
la gent per a qué dia 26 de maig anas
a votar. De l'analisis dels resultats
se'n treu també la conclusió que el
PP-UM d'haver obtingut el mateix
vots a les municipals que a les auto-
nòmiques, hagués aconseguit un re-
gidor més. El partit conservador va
perdre 62 vots a les municipals que
anaren a parar al sac del PSM-
Independents.

PP-UM va treure un 5 per cent
menys de vots amb Joan Nicolau
«Not» com a cap que Bemat Gari en
el 87 mentres que, a més dels vots
fugats del PP-UM, el PSM rebé el re-
colzament del vot de centre. La poli-
tica dels darrers anys acaba per con-
vencer als electors que els PSM-
Independents era l'alternativa que fi-
nalment es va veure confirmada des-
prés de nou mesos de feina, una ve-
gada haver desbancat al PP de la ba-
tlia mitjançant la mock') de censura
del 29 d'agost de 1.990.

Si s'analitzen els resultats parcials,
taula per taula, es pot comprovar
com el PP a la taula de la zona nord

Els nacionalistes
aconseguiren un 58'4 per
cent del suport de tots els
votants

guanya al PSM a les autonòmiques
per 40 vots. La part de dalt de Vila-

franca, sempre declarada de dretes
front a l'esquerrenisme de la part de
baix de la vila, va perdre emperò
l'hergemonia i a les municipals on el
PSM l'avantatja en 84 vots. Els nacio-
nalismes, a la taula de baix aconse-
guiren una victòria memorable al
fer-se amb el 62'1 per cent dels vots
(485) per un 36'6 per cent del PP-UM
(286). Aquesta diferencia es va veure
minvada a les autonòmiques amb un
54'6 per cent pel PSM (425) per un
40'1 per cent el PP-UM (312).
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Història gràfica d'un jorn electoral
Alegria controlada per celebrar la victòria del PSM

L'àmplia victòria del PSM va esser celebrada la ma-
teixa nit del 26 de maig per nombrosos simpatitzants
que volgueren brindar amb xampan pels quatre anys de

govern municipal que li esperen al grup PSM-
Independents. Mentre els seguidors del PP no es deixa-
ren veure gaire, a molts de bars i cantonades es podien
veure rotlades que comentaven els resultats que s'ha-
vien donat a conèixer abans de les deu del vespre. Com
a anècdota i després de saber-se que el candidat del PP
havia votat pel PSM per ajustar una disputa d'un vot
amb un membre de la candidatura nacionalista, cal des-
tacar el bon comportament del cap del PP, Joan Nicolau
<Not» que felicità al nou batle Joan de Sa Vlnya Nova.
D'igual forma la majoria d'integrants de la candidatura
del PP varen donar l'enhorabona als dels PSM. Enda-
rrera quedava una campanya electoral molt calenta i per
davant quatre anys d'espera a uns i quatre anys de tran-
quil.litat als altres.

Fotos: Joan Jaume/X. Amengual



PSM - Vilafranca Joan Bauzd PSM Vilafranca
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Juan Nicolau PP Vilafranca
	

Recompte de vats. Vilafranca

PUB S'ALTELL

Vos desitja Bones Festes de la Beata 1991 i vos
convida a passar una estona agradable a la seva

terrassa amb molt bona música
i ambient excel-lent

ESPECIALITAT EN GELATS
MOLTS D'ANYS
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Un diumenge retratat
La jornada del 26 de maig transcorr amb aparent

tranquil.litat, amb gent dematinera que denota certa
frissor en desfer-se d'aquell vot decidit a consciencia o
d'aquell vot aconsellat, pel fill, pel pare, per la padrina,
pel veinat, pel germà, o pel metge. Es diumenge, el
darrer del mes de maig. Diada de bon sol amb
simpatitzants d'un i altre partit amb la vista damunt les
cantonades i sobretot en els cotxes que arriben prop de
les taules electorals. El marcatge dels nacionalistes als
taxi-vots del PP acaben en qualque carrera de cotxes pei
la fora vila. Tota casta de mangarrufa és donada per
bona un dia com aquest. Les queixes arriben després
dels resultats, que si un ha canviat el vot a «aquell que
era des nostros», que si les cotxades, que si el color dels
sobres...

La tenció de les primeres hores es fon amb el sol i ami
les campanes recordant l'apropament de la setencia
popular. Les vuit. Ara si que és hora de passar comptes.
Comença el recompte. Molts cors acceleren la impulsió
de la sang. Les primeres paperetes s'escolten com a cant
de sirenes.

N'hi que ja han esquinçat les ungles i es decideixen a
xupar-se el dit.

Les rotlades mevils a uns quants metres de les taules
van comentant l'escrutini. Alguns interventors no
aixequen el cap, perque no poden aturar-se de puntejar
sobre la fulla de control. Altres no aixequen el cap,
perquè no els hi vegin el color de la cara. Cap amunt i
cap avall„ cap avall i cap amunt. Les corregudes per
saber com va el «partit polític» dibuixen una linea de
passeig entre la plaça que fou «de'n Franco» i la rectoria
vella.

Poc a poc, el caramull de gent es veu porgat. S'entra a
Ia recta final, per?) la cosa pareix decidida. N'hi ha que
no poden fer ni una ganyota, els caixals se'ls hi han
quedat aferrats. N'hi ha que, en canvi, poc els importa
mostrar els portells de la dentadura per deixar a lloure
l'esglafit del goig.

A la nit, els taps de suro botint del coll de la botella d
xampan es combinen amb les estirades de cadena. No h
plogut, però el torrent raja.

Si s'hagués fet la depuradora res s'hagués sabut de le
seves diarrees.

Barça, aquest any si. PSM, aquest any a la fi. Tot s'ha
acabat, manco el zotal que s'haurà d'enmagatzemar o
tornar al fabricant. La «Not-a» del PP, 4, insuficient, a
repetir curs. PSM, nota 7, notable. No hi ha més cabõri
que esperar l'examen del 95. A uns els hi convendrà
aprendre's la lliçó, a altres seguir estudiant, que de la
feina en surt el profit.

Transportes GARI
FRUTERIA EN PUESTO

Radio Telefono 

Ctra. Palma, 134
Tels. 56 0172 - 56 06 59	 07250 Vilafranca de Bonany 
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Resultats electorals
Vilafranca 26-M-1991

Fabricación
	 Vos desitja

Maquinaria Agricola
	

BONES FESTES

MIGUEL RIERA
Calle San Martin, s/n - Antigua Harinera
Teléfono 56 03 14

	 VILAFRANCA



Bemat Gan Gará

Cuestión de clase
Si los vilafranquers com-

paran los siete anos de
mandato municipal de Ber-
nat Garí con los primeros
cinco minutos de Antoni
Nicolau comprenderán que
hay una gran diferencia. Es
cuestión de clase. Las cua-
tro primeras órdenes de
Nicolau fueron: pintar su
despacho, cambiar las
cerraduras, negarse a pagar
el recibo de la luz y... obligar
al municipal a que le hiciera
de chófer y le pasease en la
furgoneta, de momento sin
"banderita" para visitar a las
"autoridades locales". Y eso
que se tarda más en coche
que a pie.Jaime Ferrer Sansó

Juan Nicolau Garí, ex-alcalde
en tiempos de UCD, es el nuevo
Presidente de la Junta Local. El
anterior Presidente, Jaume Ferrer
Sansó, ha dado por concluida una
fructífera etapa del PP en Vilafran-
ca. Accedió al cargo antes de las

elecciones municipales del 83, y
hasta la actualidad el PP siempre
ha vencido en las confrontaciones
electorales, consiguiendo siempre
la mayoría absoluta o cuando
menos rozándola. El nuevo Secre-
tario es Juan Gayá.

Juan Nkolau sustituye a Jaine Ferrer en
Ia presidenda de la Junta Local

El día 29 del mismo mes de
agosto fue Bernat Garí, alcalde
de Vilafranca de Bonany por el
PP, quien acudió al pleno de la
moción de censura en su contra
firmada por los cuatro conceja-
les del PSM, uno de UM y uno
de los dos ex-concejales del
Grupo Popular: Salvador Barce-
ló. El voto de este tránsfuga
también fue decisivo para el
candidato propuesto para la
Alcaldía, Antonio Nicolau (UM),
quien había sido desautorizado
por su propio partido, el cual le

ha abierto expediente de expul-
sión. El bloqueo municipal efec-
tuado a Bernat Gari por la opo-
sición ha hecho perder muchos
millones al pueblo.

Ni el PSM ni el tránsfuga
Salvador Barceló quisieron ni
supieron explicar las razones de
esta moción de censura. Garí
tuvo una intervención brillante y
una réplica convincente a un
Antoni Nicolau marioneta del
PSM y de un "traidor" a su
grupo como es el tránsfuga Bar-
celó. El poder era para los votos

y no para los argumentos. Y los
votos llevaron al candidato de
Unión Mallorquina, Antoni Nico-
lau, a la Alcaldía, aunque poria
puerta de atrás, como subrayó
Garí.

Al final del pleno, diversos
simpatizantes y afiliados cele-
braron la próxima victoria en el
91. Días atrás habían
participado en una cena de
compañerismo con el Presiden-
te Canellas, quien les infundió
ánimos y tuvo palabras de elo-
gio por la labor desarrollada.

El tránsfuga no supo explicar sus razones

El PP celebró al final del pleno su victoria en el 91

FUSTERIA RIBOT - NICOLAU C.B.
PORTES - PERSIANES VIDRIERES - AR1AMBADORS

MOBLES DE CUINA I BANY

Taller Cl. Ramón i Caja!, 20 - Tel. 83 03 61 - PETRA
Particular: DAMIA GUSTÍ - Avd. Escotes, 39 - Tel. 56 02 73 - VILAFRANCA
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Varen dir «Blat» i encara no tenien el sac

En el Bolletí Informatiu del partit popular de balears
de setembre de 1990, a la  pàgina 13 es publicava un
article referent a la moció de censura contra Bernat Gari
de data 29 d'agost. Encara que la premonició caducàs el

-passat 26 de maig (dia de les eleccions municipals),
creim molt interessant la seva publicació, també per
simple «qüestió de classe».
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Ambient de festa en el ple del seu nomenament

Joan Bauzà. «de Sa Vinya Nova» batle fins
1.995

(Redacció).- A les 21'50 hores del
dissabte 15 de juny queda constitui-
da la taula d'edat que havia de
donar forma al ple d'investidura de
Joan Ba -uzá «de Sa Vinya Nova» del
PSM com a nou batle de Vilafranca
després d'aconseguir el seu partit la
majoria absoluta a les eleccions mu-
nicipals del 26 de maig. El retard en
el començament de la sessió va esser
deguda a la no assistència de Joan
Nicolau, cap del PP, al ple convocat,
sembla esser que per motius profes-
sionals. Els regidors electes decidi-
ren esperar uns 20 minuts per veure
si arribava el futur cap de l'oposició
municipal.

Finalment es va decidir començar
la sessió constitutiva del consistori
que haura d'encaminar la política
municipal fins a 1.995. Salvador Bar-
celó del PSM com a persona de més
eclat i Sebastià Barceló del PP com a
regidor més jove, juntament amb la
secretaria varen formar la mesa d'e-
dat. Salvador Barceló va fer prome-
tre o jurar els carregs de regidors als
deu membres del nou ajuntament
assistents a l'acte. La sala de plens
rebossava de gent que volia assistir a
la investidura del nou batle i molta
més es va haver de quedar a la plaça
on la Televisió Vilafranquera havia
instal.lat un monitor mitjançant el
qual poder donar en directe les inci-
clències de dins la Casa de la Vila.

Després de presentades les cre-
dencials de cada un dels regidors i
haver promès el carreg es va proce-
dir a la votació de batle que es va fer
de forma secreta. Eren candidats el
cap del PP, Joan Nicolau «Not», i el
cap del PSM, Joan Bauzá «De Sa
Vinya Nova». Una vegada haver fet
el recompte de vots queda proclamat
com a nou batle, Joan Bauzá del PSM
per set vots a favor. El cap del PP,
absent a l'acte, tingué els dels altres
tres regidors conservadors.

El moment de proclamació fou se-
guit de forts aplaudiments dels pre-
sents dins la sala i també del nom-
brós públic que esperava a la plaça.
Els primer discurs de Joan Bauzá

com a nou batle fou breu i convida a
tothom a participar de la tasca muni-
cipal dels propers quatre anys. Joan
«de Sa Vinya Nova» fou interromput
en diverses ocasions i com a data sif-
nificativa cal destacar els aplaudi-
ments que li dirigiren també els
membres de l'oposició. Després
d'haver-se aixecada la sessió el batle
i els nous regidors sortiren a la bal-
conada de la casa consistorial a salu-
dar a la gent que esperava fora.

Pocs minuts després el consistori
amb el nou batle a davant sortiren a
la plaça. Joan Bauzá s'acostà a la
gent major per rebre la felicitació
mentre es convidava a la gent a un
petit refresc preparat per celebrar el
començamnt d'un nou mandat mu-
nicipal.

Fotos: Xesc Amengual
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Reportatge de l'acte d'investidura del nou batle

Joan Bauzà saludà a la gent major just sortir
de l'Ajuntament

El nou batle va anar a saludar i rebre la felicitació de
nombrosa gent major que havia seguit des de la plaça
l'acte d'investidura. Després va convidar a la gent en
general a participar d'un petit refresc, on no n'hi va
haver per a tots, simplement perquè el nou batle no
esperava tenir tants seguidors aquella nit del 15 de juny.
El fotògraf Xesc Amengual va seguir el ple d'investidura
amb la seva càrriera i aquestes que teniu aqui són les
fotografies que capten els moments més importants del
ple.

Fotos: Xesc Amengv   
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Ha començat el quart mandat mu-
nicipal des de la instauració de la de-
mocracia «municipal» a 1979. Des de
llavors hi ha hagut quatre eleccions.
Les del 79 foren guanyades pel da-
rrer batle de l'etapa franquista, Joan
Nicolau «Not», les del 83 i del 87 per
Bernat Carl i les darreres per Joan
Bauza «de Sa Vinya Nova». Després
d'onze anys d'Ajuntament conserva-
dor, el poble s'ha decantat pel grup
del PSM-Independents i els hi ha
donat la seva confiança per a que go-
verni el poble fins a 1995. Entre el

17

pas de dreta a esquerra es va pro-
duir a finals d'agost de l'any passat
l'accés d'Antoni Nicolau «Torretes»
a la batlia essent representant del
centre vilafranquer que aleshores va
fer un pacte de govern amb regidors
fugits del PP i el PSM. Els nou
mesos del seu mandat han estat la
transició de la dreta cap a l'esquerra
passant pel centre, requisit indispen-
sable en el dir de molts experts poli-
tics per a que la brusquedat del
canvi en aplicacions de polítiques
molt distanciades es notin menys.

Conviure, políticament,

durant els propers

quatre anys

Joan Bauzà (PSM), batle Antoni Nicolau (Ind.),
Tinent de Ba tie

Josep Sans() (PSM), Tinent
de Batle

Tomeu Barceló (PSM),
Sanidad

Jaume Sansó (PSM),
Cultura

Tomeu Oliver (PSM),
Obres

Joan Nicolau (PP), regidor

Salvador Barceló (Ind.),
Policia

Tomeu Morlii (PP), regidor Sebastià Barceló (PP),
regidor

Joan Cayó (PP), regidor
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La jutjesa Herencia Malpartida ho considera un insult

Antoni «Torretes» condemnat a pagar 25.000 pessetes
per dir-li «foraster maleducat» al metge

(Redacció).- L'exbatle de la vila,
Antoni Nicolau «Torretes» va esser
condemnat a pagar un total de
115.000 pessetes, per danys físics,
morals i insults al metge Antoni
Ugena el 18 de marg. El judici de fal-
tes, anel de la denúncia presentada
per Ugena contra el llavors batle An-
toni Nicolau, tingué lloc el 13 de
juny a la sala d'audiència dels Jutjats
de Manacor. Ugena es va mantenir
que havia estat copejat pel batle i es
considerava insultat després de què
Antoni Nicolau li digués «forester
maleducat», paraules que va mante-
nir en tot moment Antoni «Torretes»
qui acudí al judici en companyia de
tots els membres dels regidors dec-

tes del PSM.
El fiscal sol.licità un total de

220.000 pessetes per les acusacions
presentades per Ugena. Dies després
del judici es va fer pública la sentèn-
cia, que fou recorreguda per l'advo-
cat de l'exbatle, que un total obliga-
ria a Antoni Nicolau a haver d'in-
demnitzar al metge amb un total de
115.000 pessetes de les que 25.000
corresponen a la falta d'insults que
la jutjesa Herencia Malpartida,
també forastera, considerà que quan
Nicolau es va dirigir al metge dient-
li «foraster maleducat» ho va fer
amb ànim insultant. Ara la sentència
està recorreg-uda al Tribunal Supe-
rior de Justícia.

COMPROVA LA SALUT DEL
TEU VEHICLE

Taller SEBASTIÀ ROSSELLÓ
C/ Sol, 26
VILAFRANCA

Tel. 56 01 35

VOS OFEREIX:
Servei de frenOmetre, analitzador de gas, etc.

ELS DESITJA 1301•1,ES FE.ST-E:S
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Insalud ha obert una investigació a Antonio LIgena Partearroyo

Denuncien al metge per atendre a dues malaltes
de Montuïri, estant gat, segons aquestes

(Redacció).- Catalina Garriga y
Joana Cerda han presentat denúncies
contra el metge de Vilafranca, Anto-
nio Ugena, per haver estat ateses el
15 i 17 de març respectivament pel
facultatiu del PAC qui, segons les
afectades, anava gat en el moment
d'atendre a una filla de la primera
denunciant i a la mare de la segona.
Aquesta inforamació es va publicar
el 15 de juny a «Diario de Mallorca»,
rotatiu que explicava les versions de
les afectades qui presentaren denún-
cia davant Insalud el 12 d'abril na
Catalina Garriga i el 19 de març
Joana Cerda. La primera conta a DM
que «només entrar a la Unitat Sanita-
ria vaig comprovar que el metge feia
molta olor de suc, tenia es dos ulls
com a semàfors i no coordinava les
paraules». Catalina Garriga va anar
al PAC per indisposició de la seva
filla de set anys. Aquesta dona conta
que: «el metge es va dirigir a la
meva filla de forma intimidateria i
emprant un to de veu molt alt al de-
manar-li que li contas el que li passa-
Va».

En el seu escrit de denúncia, l'a-
fectada mostra el seu convenciment
que el metge no hagués estat compe-
tent per atendreun cas d'urgencia.

Joana Cerda, la segona denun-
ciant, va venir al PAC de Vilafranca
el 17 de març per acompanyar a la

seva mare que s'havia acubada i
tenia febre. La denunciant conta que
abans de venir a Vilafranca havia
parlat per telefon amb la metgesa
Mulct i que aquesta li havia dit que
li deixaria unes receptes al PAC ja
que aleshores s'havia de fer el canvi

de metge.
Joana Cerdà al arribar, segons co-

mentà a DM, es va trobar amb
Ugena que va recomenar a la malal-
ta, Sebastiana Rigo, i a la seva filla
Joana Cerda que no fessin cas de les
receptes de Mulct. «Al fer el reconei-
xament a la meva mare va dir que el
que tenia era alèrgia i que necessita-
va un tractament d'agulles, consell
que va rebutjar la meva mare metre
el metge ens amenaça en dur-nos al
jutjat si no seguíem les seves reco-
menacions» conta aquesta segona
veïnada de Montuïri que va presen-
tar denúncia a l'Insalud per conside-
rar que el metge presentava símpto-
mes d'anar gat.

El cap d'Atenció Primaria de l'In-
salud va asegurar el 18 de juny que
Insalud tenia oberta una investigació
al metge de Vilafranca i que aquest
ja no era el coordinador del PAC. In-
salud havia de cridar al metge de-
nunciat i a les dues veïnes de Mon-
tuïri per a que explicassin oralment
la seva versió sobre els fets, que de
ser provats podrien derivar en la
destitució Ugena Partearroyo com a
metge titular.

Per evitar, que com a minim el
metge sigui traslladat de Vilafranca,
un grup de persones es varen dedi-
car a finals del mes de juny a cercar
firmes a favor d'Ugena.

GIMNÀSTICA: AERÕRIC
MANTENIMENT
i CULTURISME

MASSATGE TERAPÈUTIC

ESTÈTICA
PERRUQUERIA
SAUNA
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PUBLICITAT
PRENDA ESPORTIVA

SO•LICITAU-NOS INFORMACIÓ
Tel. 56 00 96 - FAX 56 06 41

C/ Sant Martí, 54- VILAFRANCA
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Format el nou Govern Municipal
Es vol potenciar la participació ciutadana a l'Ajuntament

(Redacció).-E1 nou equip de go-
vern municipal ha aprovat la cread()
dels consells sectorials de participa-
d() ciutadana en la gestió de l'Ajun-
tament pels apartats d'acció social,
esports, festes i premsa i informació.
Així es va acordar en el primer ple
del nou consistori governat pel PSM.
Aquests consells hauran de facilitar
l'integració dels ciutadans en àrees
de treball municipal. Estaran formats
pel batle com a president del consell,
el regidor delegat de l'arma o servei
i un màxim de tres veïns designats
per la batlia.

Davant la creació dels quatre con-
sells foren designats representants el
veïns: Bartomeu Catan i Felip Cal-
dentey en premsa i informació,
Damià Nicolau en esports, Antoni
Gomis, Joan BauzA i Esteve Català a
l'apartat de festes, i pel consell d'ac-
ció social Catalina Bover i Catalina
Bauza. Aquests consells sectorials,
tal com estableix la Llei de Règim
Local, només tenen la fundó de in-
formar en aquest cas en relació a les
iniciatives municipals relatives al
sector d'activitat que correspongui a
cada consell.

Aixi mateix, s'han acordat ja els
nombraments dels regidors delegats.
El PSM es va reservar la presidència
de totes les delegacions convidant a
participar-hi en cada una de elles, al
PP, del batle Joan Bauzà va proposar
facilitar un despatx al grup de l'opo-

sició per poder fer la seva feina.
L'area d'urbanisme i Poliesportiu

seguirà baix el control de Bartomeu
Oliver, Josep Sansó com a responsa-
ble d'Hisenda, Ràdio i Televisió
Local, Antoni Nicolau de Patrimoni i
Educació, Cultura i Joventut per a
Jaume Sansó, Bartomeu Barceló de
Sanitat i Salvador Barceló de l'area

de Policia i Relacions públiques.
Joan Nicolau va prendre possessió

del seu càrrec de regidor del PP i es
va acordar que cada primer dissabte
de mes ni hagui un ple ordinari.

Finalment, cal apartar que Tomeu
Oliver serà el delegat de Vilafranca a
la Mancomunitat del Pla.

ART FLORS I PLANTES
MARIA

VOS DESITJA BONES FESTES
i vos convida a què passeu a veure

les darreres novetats en plantes
Ctra Palma, 144
Vilafranca
	 Tel. 56 06 21



 

BANCA)kMARCH

BA NCA)/IVARCH

BANC)IVARCH

BANC)IVARCH

BANCA)1kNIAICH

Vos desitja Bones Festes

CI Fra Lluís, 6
	

Tel. 56 00 67
VILAFRANCA       



MUNICIPI 	 13

I Aniversari de RTVV
Ara emet cada diumenge a migdia

Encara que les emissions periòdi-
ques no començassin fins al setem-
bre-octubre, la radio i televisió de
Vilafranca ja fa un any que varem
començar a invadir, fins i tot, a col-
pasar (com ha passat a més d'una
antena) les ones televisives del
poble.

La primera emissió experimental,
que recordam amb nostalgia, fou la
transmissió, en diferit, del partit de
futbol, de maxima rivalitat regional,
jugat a la temporada 89-90 entre el
Vilafranca i el Sant Joan dins el camp
del Molí Nou. Si la gravació del par-
tit fou espectacular (4 cameres, 1
grúa), també ho va esser el nivell
d'audiencia que va tenir l'emissió;
audiencia que per altra part se va
veure desbordada quan després de
l'emissió del partit RTVV els hi va
oferir una improvisada entrevista
amb directe amb un dels jugadors
del Vilafranca i l'entrenador (l'actual
batle En Joan de Sa Vinya Nova) que
havien estat comentant (el sò era en
directe) el partit.

En aquells moments tots els que
fbiern aquell primer experiment amb
Ia televisió a Vilafranca, i veiem que
la cosa funcionava, només desitja-
vem la seva continuitat. Se varen fer
proves tecniques, se va tenir que es-
perar un parell de mesos, per()
RTVV ja fa 10 mesos que periòdica-
ment surt es diumenges a ses ones
televisivos de Vilafranca.

Encara que l'equip de RTVV es re-
lativament petit (tan de mitjans com
de persones) no ens ha mancat mai
la col.laboració (tant al principi com
darrerament) d'altres videomaníacs i
denles aficionats a la televisió infor-
mativa als quals volem agrair since-
rament, des de les planes des Molí
Nou, la seva airosa ajuda.

Comentar que, gràcies al desple-
gament que RTVV havia fet en tota
Ia campanya electoral per les elec-
cions locals per intentar cubrir la in-
formació viva del poble, duplicarem
estadísticament el nivell de televi-
dents ja no hauria de sorprendre a
ningú, i menys si afegim el fet de
tenir enregistrades imatges (i oferir-
les) d'un marcat valor històric per la
història de Vilafranca...

(Ara imaginau-vos una veu en off
que diu:)

per acabar, donar les grades a
tots aquells que asseguts a la butaca
de ca-seva i pitjant un botonet han
fet i fan possible que RÀDIO I TE-
LEVISIÓ VILAFRANCA sigui una
realita t.

I res mes, recordar-vos només que
diumenge que ve, a partir de les 3 i
pel canal 40 de l'UHF tornarem a
estar amb tots voltros. Adéu i gra-
cies.

R.T.V.V.
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Camí del centenari

L'amo En Pere Lluent, el padrí

de Vilafranca, té 99 anys

D'entre tots els qui seran homena-
jats, l'amo En Pere Lluent és el de
major edat. Ja té 99 anys i el proper
30 de gener de 1992, serà un nou
centenari. Va neixer el 1.892. Recor-
da que es va casar als 25 anys amb
Miquela Amengual. Del matrimoni
neixeren tres filles, Bàrbara, Miquela
i Catalina, la primera va morir (té 5
néts i set renéts). Visqué a Algaida
alguns anys que coincidiren amb els
anys de la guerra civil espanyola.

Va fer sempre de pagès i va estar
llogat a Boscana i a Sant Martí. Va
anar a escola, sols quatre anys. Com-
parant el temps d'avui amb el d'ahir,
diu que el d'avui es molt millor, (li
agrada mirar la televisió). Dels joves
d'ara en diu que són molt millors
que els dels seus temps ja que ales-
hores es barallaven molt. L'amo en
Pere, d'aquí sis mesos complirà els
100 anys d'existència. Si en el 92 en
el món es produiran grans esdeveni-
ments festius a Vilafranca, just co-
mençar l'any tendrem una gran
festa, la que el poble li rendirà a
l'amo En Pere. Molts d'anys en salut
l'amo En Pere.

Cati Rosselló

Comestibles

CA'N PUJOL
Venda d'articles en general

VOS DESITJA BONES FESTES

cl Rafel Jaume, 26
Vilafranca
Tel. 56 01 79

CI Paseo Mallorca,
esquina Divisoria

Son Serra de Marina
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Té 93 anys i viu en el carrer de l'Església, n° 4

Mack) Maria «fosca» la dona de més edat del poble

Estam a ben avançat el juliol i a la
vila ja es comença a ensumar l'am-
bient de festa.

Hem anat a fer una xerradeta amb
Ia dona més vella de Vilafranca,
made) Maria «fosca». Madd Maria
neix a Vilafranca l'any 1.898, i viu al
carrer Església n° 4, en una casa ben
fresca.

Té 93 anys i ja anirà a cercar la 13'
ensaïmada, en sortirà un petit boci-
net per a tots els seus fills, nets i re-
nets (8 fills, 15 nets i 14 renéts).

Conta que a ca seva eren tres ger-
manes només. Es casà amb l'arno en
Francesc «capellà», i visqueren tota
la seva vida a la casa de la vila, alter-
nant temporades a unes cases d'Al-
cudiarrom on feien feina (per aquells
temps tenien els al.lots petits).

«Vaig esser una bona brodadora,
una de ses mes bones», comenta
amb orgull. Anava a Porreres a
aprendre'n, i també en va ensenyar a
moltes dones d'aquí. Brodava falde-
tes i camies, entre altres, amb made.
Bet «xeremiera», i es recorda que va
brodar els vestits de batiar dels seus
nets.

Xerrant de les festes de la Beata,
surt el tema dels «novios».

Diu que en va tenir molts, i que li
duien un present per les festes, o
una ensaïmada, o una bossa d'ave-
llanes (segons el tamany que tenia la
bossa es coneixia si tenia més do-
biers un que l'altre. A l'hora de triar
el qui seria el seu horno, diu que va
escollir be i es recorda que una vega-
da el rector li va dir: «Els treballs
amb pa són més bons de passar».

Abans nomes hi havia dos dies de
festa, es feia molta feina i no queda-
va temps per a més, Era diferent, diu

Maclõ Maria amb Ia seva familia

made) Maria, la gent era més feinera,
ara es més passejadora. Ens havíem
de conformar amb un poc «d'aigua
de neu».

Per acabar h demanam si pensa
arribar als cent anys, pert) ens diu

que no ho creu, que ja n'hi ha basta-
ment amb 93.

Esperam que sí hi arribi i li desit-
jam bones festes.

Cati Rosselló



FESTES 	)9

Programa de la Beata 91

DILLUNS DIA 22 DE JLTLIOL
-A les 22'00 hores: Conferencia

Audio-Visual damunt el poble saha-
raui al Saló d'actes de l'Ajuntament.

DIMECRES 24 DE JULIOL
-A les 19'30 hores: Ginkama per

motos i motorets, organitzat pel Pub
S'Altell (Programa apart)

-A les 21'30 hores: inauguració
quadres de D. Andreu Guardiola Bo-
rovia. Saló d'Actes de «Sa Nostra».

-A les 22'00 hores: Conferencia
audio-visuals del Grup excursionista
Vilafranca Saló d'actes de l'ajunta-
ment (Programa apart)

DIJOUS 25 DE JULIOL
-A les 11'00 hores: Prova puntua-

ble del campionat de Mallorca de Tir
de Fona. Camp de futbol.

-A les 12'30 hores: Exposició d'ul-
tralleugers i aparells volatils a n'el
Cos.

-A les 17'30 hores: Torneig de Vo-
leibol partits de classificació.

-A les 18'00 hores: Final Torneig
d'Escats saló d'actes ajuntaments.

-A les 18'30 hores: Inauguració de
la Mostra de Randes, plantes i cerà-
mica. A la mateixa hora exposició de
pintura i ceràmica Japonesa. Als lo-
cais de Ca ses monges.

-A les 19'00 hores: Cercaviles.
-A les 19'30 hores: "'regó festes

Beata 91. A la escalonada de l'Esgle-
sia. Inici oficial de les Festes.

-A les 19'30 hores: Partit classifica-
ció torneig de Futbet.

-A les 21'00 hores: Concert de la
Coral «Els Brulls». A l'Església.

-A les 22'30 hores: El Grup de Tea-
tre de Bunyola oferirà el seu especta-
de teatral «Tot deu al Cel» a la plaça
Major.

-A les 24'00 hores; concurs de
menjar sindria. Organitza Bar Ca Na
Caia.

DIVENDRES 26 DE JULIOL
-A les 19'00 hores: Jocs i animació

infantil a càrrec del Club d'Esplai
XAUXA. Plaça Major.

-A les 19'30 hores: partit de classi-
ficació torneig de Futbet.

-A les 19'30 hores: Inauguració ex-
posició Bonsais.

-A les 20'00 hores: Espectacle in-
fantil oferit per Estudi Zero. Variac-
cions.

-A les 21'30 hores: Concurs de
postres (programa apart)

-A les 23'00 hores: Concert Rock al
Camp de Futbol.

Actuació dels Grups: Terra Tre-
mol; Rotd'ais; De Puta Mare.

DISSABTE 27 DE JULIOL
-A les 11'00 hores: Festa competi-

ció del curset de natació Piscina Mu-
nicipal.

-A les 16'00 hores: Tirada de co-
lons per la societat de caçadors.

-A les 17'00 hores: Carreres de bi-
cicletes a sa volta dora .

-A les 17'30 hores: Final torneig de
Voleibol.

-A les 19'00 hores: Final torneig de
futbet 3er i 4ar lloc.

-A les 20'00 hores: ler i 2on lloc.
-A les 20'30 hores: misa dels vells,

seguidament cercaviles a càrrec de

l'Unió Musical de Petra.
-A les 22'00 hores: Concert de l'U-

nió Musical de Petra. Plaça Major.
-A les 23'00 hores: Verbena a la

placa Constitució
-Jaume Sureda amb el Grup AQUA-
RIO
-Crup Transilvania
-Crup Flash.

-A les 24'00 hores: Gran Castell de
Focs i Rodelles.

DIUMENGE 28 DE JULIOL
-A les 9'00 hores: Semi-marathó

popular (Programa apart).
-A les 15'00 hores: Ginkama Radio

Televisió La Vila (Canal 40 UHF).
-A les 16'30 hores: Es cos. Carreres

a peu, de someres, de muls i cavalls.
-A les 16'30 hores: Futbol femení:

Vila franca /Sant Llorenç.
-A les 19'30 hores: Gran partit de

Futbol entre els equips Vilafranca/
Combinat de la Comarca de LLe-
vant.

-A les 22'00 hores, Revetla de Ball
de bot:

-A les 22'00 hores: «Aires Vila fran-
quins».

-A les 22'30 hores: Vilafranca Balla
i Bota.

-A les 23'00 h. Ball per tothom,
amb els Crups «Sis som» i «Sonadors
de Vilafranca».

REVETLADA
-A les 1 hores: Verbena a la plaga

Major amb els grups Arcanvir Ger-
mans Rosselló.

En acabar, tremponada per tots els
revetles ofenda per es Bar «Es Niu».
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Iniciativa Legislativa Popular per a l'abandonament urgent de l'energia nuclear

Viure sense nuclears
«Viure sense Nuclears» es el nom

de la campanya més ambiciosa em-
presa per la majoria dels grups del
moviment ecologista i pacifista de
l'Estat. Es tracta de fer arribar al
Congrés de Diputats un projecte de
llei, en el qual es demana la renúncia
a la producció i importació d'electri-
citat d'origen nuclear a tot el territori
de l'Estat Espanyol, i a la vegada
exigeix al govern que elabori en el
plaç de sis mesos un pla de tanca-
ment i desmantellament de les nou
centrals nuclears que actualment
estan en funcionament, així com les
de Lemóniz I i II, Valdecaballeros I i
II i Trillo II sotmeses actualment a
moratõria.

La via que hem escollit perque el
Parlament debatesqui i es pronunciï
sobre el desmantellament urgent de
les centrals nuclears es la «Iniciativa
Legislativa Popular» (I.L.P), actual-
ment l'únic mecanisme que tenim els
ciutadans per exercir i gaudir d'una
Democràcia directa i sense interme-
diaris.

La «Iniciativa Legislativa Popular»
bàsicament consisteix en la possibili-
tat de que qualsevol ciutadà/na que
presenti 500.000 firmes de persones
amb dret a vot i comprovades per la
junta electoral i recollides en un
espai de sis mesos, pot presentar i
defensar des de la tribuna del Con-
gres de Diputats el projecte de llei
pel qual s'han arreplegades les sig-
natures.

La Campanya no es vol limitar tan
sols a la recollida de les firmes, ni en
denunciar els perills que comporta

tot el procés: ja des de l'extracció de
l'urani, el seu transport, la prepara-
ció per convertir-lo en combustible
adecuat per a un reactor nuclear i la
certesa de que no es descartable cap
fuita ràdio-activa com va passar a
Txernbbil, a mes del gran perill per a
futures generacions que suposa em-
maga tzemar per segles els seus resi-
dus.

També es vol que sigui motiu de
debat al si de la societat posant de
manifest el problema global d'ener-
gia. I així a mes d'exposar que es ur-
gent i possible abandonar l'energia
nuclear, apuntam i proposam enca-

minar-nos cap a un model energètic
alterna tiu diversificat, estalviador i
basat en els recursos renovables i les
tecnologies dolces.

La Comisiió Promotora, a Balears
(el GOB i la Campanya per la Desnu-
clearització de la Badia) mes tota una
serie de grups, associacions, sindi-
cats i partits politics, acordarem que
malgrat la proximitat de Vandell6s,
Ascó i Cofrentes, que en cas d'acci-
dent seriem dels primers en rebre les
seves conseqüencies. A mes de reco-
llir signatures volem enllaçar el pro-
blema energetic específic de les Illes
amb les centrals tèrmiques, que ni
prop fer-hi són inkues: la crema de
combustible fòssils sòlids (carbó) Es
Murterar, Alcúdia o liquids (fuel)
Sant Joan de Deu, Coll d'en Rabassa,
produeixen emissions de dióxid de
carboni i de diexid de sofre, essent
una de les principals causes de l'e-
fecte hivernacle i de la Pluja Acida.

Passant per el projecte de cons-
trucció d'un port carboner i una cen-
tral a s'Estalella i l'ampliació d'Es
Murterar. Realment aquestes noves
tèrmiques són necessàries si el que
volem es sostendre el model actual
de creixement urbanístic a les Illes.

Un nou model, energètic hem d'e-
xigir, comencem per tancar les nu-
clears, per això es necessária la parti-
cipació de cada un/a de nosaltres en
Ia difusió de la Campanya, en la re-
collida de firmes i en l'estalvi ener-
getic i apliació en el nostre abast de
fonts energetiques menys agressives.

La Comissió Promotora a les Illes
VIURE SENSE NUCLEARS
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Causes d'incendi forestal. 

* Les característiques climàtiques: sequeres 
estiuengles prolongades, amb altes temperatures 
ocasionalment, vents forts.

* La vegetació del forest, amb grans apilaments de 
combustible Ileuger (matollar  i past), a conseqüència de
la forta insolació, per una p.t_,i_g_e_r_a_12aéncia
d'extraccions,  per l'altra, en haver minvat el consum
d'aquests combustibles en relació inversa a l'augment
del nivell de vida.

* La gran concentració de població a les àrees 
forestals durant l' època seca (vacances i turivne),_pe_
augmenta l'ús del foc en activitats de caracter recreatiu. 

*  L'alt índex de costum en l'Os del foc com a mitja 
auxiliar tradicional da cultiu_pel_pageszs.

* L'escassa consciencia conservacionista de la 
població rural, derivada,  en  part, del baix niv0

d'integració dels interessos forestals amb els agrícoles i
ramaders i, en part, del desconeixement dels beneficis
que es deriven de la persistencia de la coberta vegetal al
forest per a la col.lectivitat.

*  El baix coneixement de la població urbana sobre 
Ia fragilitat dels ecosistemes del forest, que pot alterar-se
perillosament a causa d'una utilització lúdica que  no
tengui en compte les condicions que permetin de 
mantenir-lo. 

*1\1e2ligencies  (32%): es cremen  pastos, residus

agrícoles o forestals items; treballs i explotacions del
forest, realitzats o no amb  l'ajut del foc; fogueres
encenses per excursionistes esportius o transeünts per
a menjar. Ilum o calor, Imp_u_génotes de fum_adors, etc.

* Intencionats  (28%).
"  Accidents i altres causes (5%): línies elèctriques,

maniobres militars, coets i globus, motors i maquines, 
reproduccions, etc.

Normes preventives bàsiques 

Per realitzar un foc controlat cal que hom adopti les
mesures següents: 

* Realitzar un tallafocs que separi el lloc de la crema 
de tota la zona que té arbres a prop, el mínim es de deu 
metres.

"  El foc controlat haura d'efectuar-se a primeres 

hores del matí, laque així s'aprofita l'absència general de 
vent. 

*  El foc haura d'estar permanentment vigilat i el 
personal no es podrà retirar fins que no s'hagi verificat 

que tot ja s'ha apagat. 

No s'abandonarán materials inflamables a llocs on puguin
arribar els raigs del sol.

No es Ilançaran les brases o les cendres calents.

'Mal s'abandonaran fogueres, fornells, o Llànties roents.

*S'haura de notificar el dia, l'hora i el Hoc en que es
farà la crema a l'ajuntament, a la guardia civil i a l'agent
forestal del terme municipal afectat.

Per altra part, i com a pautes generals de 
comportament al forest cal adoptar-ne les següents:

* No tirar llosques ni objectes encesos des de
vehicles en marxa ni quan es transita pel forest.

* No tirar ferns ni restes al forest que puguin,
ocasionar incendis. Cal dipositar-les dins bosses, , que 
s'han de deixar dins contenidors. 

* No encendre fogueres a l'estiu. Per encalentir 
menjar cal utilitzar bombones de gas o les barbacoas
preparades per a aquest efecte a les diferents àreea
recreatives que la Conselleria d'Agricultura i Pesca ha 
habilitat per a ús públic,
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36 GLOSES

Sense color
La Vila ja es diferent,
la Vila té un camí nou,
un senzill i nou ambient
noble com s'aigua que plou.

Una gent que fa i calla
que sap emprar es cervell,
i sap oblidar aquell
que tira es mac i s'amaga.

Gent que calla i no gemega
i cuida es seu redol,
fa anar s'oli allà on vol
quan té es mànec de so pena.

Han sofrit ses galtades
molt educats per callar,
per honor es seu votar
no fent es comí de bades.

Amb ganes de riure callen
com se saben detenir,
no volen dar que sofrir
aguas que castiguen i paguen.

Són es que tenen sa clau
es que no tenen color,
callant donen estimor,
a ells los devem sa pau.

Oposició
No hi ha segona oportunitat
mes si un va amb qui no vol,
que val més anar totsol
que anar mal acompanyat.

Polftia de ball de bot,
vellets i tercera edat,
i ara amb so mal resultat
quasi ho hem fotut tot.

Feina que no hem feta mai
no mos surt de lo millor,
qui no sap fer oposició
no sap a on te es tornai.

No saber-se presentar
es ser de coma gruixada,
se va sentir defraudada
so bona gent que el va votar.

Un llastimós paperet
de democratic budtós,
més aprop des dictadors,
quin pensar fa quasi fred.

Me pareix que valia pena
partir a reflexionar,
aquest que ha entrat aguantará,
duis foc que encara crema.

Han xerrat de qualque taca;
a on són es més tacats?
es poble los ha jutjats,
aixf es castic se paga.

Es que no estan perdonats
es poble vos ho va dir,
una taca se pot tenir
però no tots tan tacats.

Ells estimen es vellets
los fan veure lo blanc negre,
amb mentides feien brega,
que són de plànyer, pobrets!

Que vos llevaran sa paga,
que malgasten es doblers,
acabussant es xafarders
fins a fer un paper magre.

Han xerrat de guinavets,
de rojos i terra prima,
com si ells fossin má divina
i tan bruts se diven nets.

Es xot negre de casa en casa
com a director brutal,
a ell mateix s'ha fet mal,
llastimós paper i vasa.

Sa colla de ses propines
també anaven pes vots,
quin ridícul, t'imagines,
lo mateix que dos al.lots.

Quin fracas, quina tristor,
mal camí i mala ruta
aquella de s'aigua bruta
enganada a un racó.

Sa veritat fa patir
i com calma s'estufera,
si no volia alfabaguera;
per que va passar es comí?

També s'ha xerrat de rojos,
la pobra com seu sofrir
sa pastora que va dir:
«els mos hem de fer nostros».

En ses bromes no hi ha mal,
lo divertit no margina,
terra roja, terra prima;
que haurem de fer des zotal?

Com s'ha creat un infern
es que tocaya callar,
es que ha entrat aguantara
fins en es repels etern.

Es jefe nou
Es jefe nou dura sort
sempre el veuen content,
si li surt res malament
també l'engronsarem fort.

Es teuler pareix que riu;
quines idees deu dur?
en haver acabat s'estiu
no riurà tant, ben segur.

Com a ses ametlles, sa prova
i ha donat resultat,
amb dos dies d'haver entrat
comença una casa nova.

Fins que en traurem aguller
en això ho hem d'aclarir,
un ho feia tot malbé
i aquest s'ha fet Iluir.

Mai a s'hora des pagar
no hi sol faltar renou,
es que ha acabat d'entrar
ja vol comprar un cotxe nou.

Jo no crec que ho aturem,
això no pot seguir així,
també ja sentim a dir:
«no sé a on arribarem».

Aquel altre amb sos camins,
quaranta llamps de gastera
i ara fa una polseguera
amb qualque mac rodó a de-
dins.

Pets altres un altre dia
que això no fos un fracas,
no fos cosa que acabas
com sa processá de Maria.

Gabriel Monserrat
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El nom botanic de l'albercoc,
«armniaca vulgaris», al.ludeix que
Alexandre Magne el va dur d'Armè-
nia, país on hi havia arribat molt de
temps abans procedent de la Xina. El
seu nom comú ve de l'àrab «albar-
kuk». Encara ara l'albarcoquer creix
salvatge en el Turquestan, Angblia,
nord de la Xina, sud de Manxúria i
alguns palsos del Mediterrani.

Propietats:
Per esser molt nutritiu, sobre tot

quan esta sec o quan esta molt
madur, es una fruita anti-anèmica, al
mateix temps que es un regenerador
cellular i un equilibrant nerviós. Es
astringent si es menja com a fruita
del temps i es laxant quan està sec;
per tant ens pot ajudar a la normalit-
zacio dels budells, tant en casos de
diarrea com en casos de restrenyi-
ment.

El seu excepcional contingut en vi-
tamina A fa dels albercocs un ali-
ment molt a propòsit per a les perso-
nes que realitzen treballs
intellectuals, doncs beneficia la vista
i és excel.lent per a la pell i per a les
mucoses; i també molt útil en la con-
valescència de les malalties d'origen

Fruites

Alb ercoc
infecciós.

D'entre els minerals cal destacar la
seva ricor en coure i ferro, pel que es
molt apropiat en la recuperació de
les anèmies, pels adolescents, per a
persones majors, pels nens amb pro-
blemes de creixement, per a dones
embarassades i en lactancia i per a
les persones amb desgana.

També són recomanables els alber-
cocs per a les persones que pateixen
d'obesitat, pel seu contingut en pota-
si. En canvi són poc indicats en casos
d'herpes, com també pels hepàtics
que hauran d'esser moderats en el
seu consum. Encara que siguin di-
gestius, si es mengen verds o no es
masteguen be dificulten la seva di-
gestió a les persones que tenen l'es-
tómac delicat.

En ús extern, com a cosmetic, s'u-
tilitza pel bon manteniment del
cutis. Es pot fregar cada nit amb una
barreja de suc d'albercoc i llet. L'a-
plicació com a mascareta es fa amb
la popa de l'albercoc esclafada.
També tonifica el cutis.

Dades referents al contingut vita-
mínic dels albercocs secs i madurs:
Albercoc madur
per cada 100 gr.
Potasi 	  280 mgr.
Vitamina A 	  290 mgr.
Fòsfor 	  22 mgr.
Calci 	  17 mgr.
Magnesi 	  9 mgr.

ALbercoc sec
per cada 100 gr.
Potasi 	  1.370 mgr.
Vitamina A 	  770 mgr.
Fòsfor 	  110 mgr.
Calci 	  80 mgr.
Magnesi 	  50 mgr.

Gelat d'albercoc
-3/4 de litre de Ilet
-300 gr. d'albercocs madurs
-1/4 de crema de llet
-300 gr. de sucre
-una llimona o taronja ratllada

Es posa tot dins la batedora i una
vegada ben batut es posa dins el
congelador. Una vegada ben gelat es
passa una altra vegada per la bate-
dora i així queda un poc Ines fi, ¡i
bon profit!

Tomeu Català «Mut»

TALLER CAN BOTELLES
Joan Riera Botellas

AL SEU SERVE!

REPARACIÓ DE MOTOS, CICLOMOTORS I BICICLETES

Especialitat: MOUNTAIN BIKE

Distribuidor Bicicletes: Fausto Coppi

BONES FESTES	 Cl. Reis de Mallorca, 25 - Tel. 56 06 19 - VILAFRANCA
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Es confirma l'ascens de categoria

El Vilafranca jugarà a Segona Regional

(Redacció).- El Vilafran-
ca jugara la temporada vi-
nent a segona regional se-
gons ho ha confirmai - al
club la Federació Balear de
Futbol. El Vilafranca
quedà primer del segon
grup de Tercera Regional i
va jugar la lliguilla d'as-
cens juntament amb el
Llubí, S'Arracó i La Salle
de Ciutat, quedant classifi-
cat en el tercer lloc, des-
prés d'un final de campan-
ya prou dolent. L'ascens
mitjançant la llig-uilla sols
estava assegurat pels dos
primers i els demés queda-
ven a l'expectativa dels
possibles canvis a les cate-
gories superiors. Final-
ment, el Vilafranca ha vist
complert el seu objectiu
d'ascendir, després de la
desil•lusió de la temporada

89-90. Com a rival més di-
recte, ei Porreres serà l'ad-
versari que mes prop ten-
drem els vilafranquers. Pel
dia de La Beata el Vilafran-
ca jugara un partit amistós
front a un combinat de la
comarca del Llevant.

Pel que fa als trofeus a
Ia regularitat i als goleja-
dors, cal destacar que
Jaume Margoi guanyà el
primer premi, consistent
amb un xandal donat per
«Merceria Can Caminen) i
el segon lloc, premiat amb
un joc de sabates fou per
Gudi. Els trofeus als gole-
jadors donat per «Autoser-
vei Can Joan» han estat ad-
judicats a Xisco Riera a la
categoria de III Regional,
Morlà en els Cadets i Pep
Rabassa als benjamins.
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Es Cruce, S'Altell, Son Parxana i Gestió 10, semifinalistes del VIII Torneig de
Futbol Sala

(Redacció).- El proper cap de set-
mana es disputaran les semifinals
del VIII Torneig Local de Futbol
Sala, havent quedat emparellats els
següents equips: Es Cruce-Gestió 10
I Son Parxana-S'Altell. El torneig co-
mençà el 14 de juny amb la partid-
pació de 10 equips locals dividits en
dos grups de cinc i finalitzarà el dis-
sabte 27 de juliol amb la final que co-
mençarà a les 20 hores. Com cada
any no han mancat les lesions. En un
principi es va plantejar el jugar la
competició en el camp de futbol,
però la majoria d'equips decidiren
mantenir el poliesportiu de l'escola

com escenari del torneig.

Son Parxa i Es cruce cap de series i
respectius campions els dos grups
semblen com a gran favorits per
jugar la gran final. De ser així, Es
Cruce és a la vegada el gran favorit
per guanyar el torneig, tenint en
compte la seva marxa on no ha dei-
xat respirar a cap dels seus contrin-
cants. D'arribar a la final, Son Parxa-
na seria el primer equip que ha jugat
els vuit tomeigos i que arriba el da-
rrer partit de competició. En ante-
riors ocasions es va quedar a mig
camí, essent eliminat en semifinals.

Resultats
Son Parxana 7 - Gestió 10 0
Ca'n Botelles 4 - Sa Pa parra 2
Es Cruce 5 - Gimnàs Huguet O
Ca's Ros 1 - S'Altell 5
Gimnàs Huguet 5 - Ca's Ros 2
S'Altell 3 - Ca na Caia 2
Gestió 10 3 - Ca'n Botelles 1
Sa Paparra 9 - Es Niu 3
Son Parxana 8 - Sa Paparra 1
Ca'n Botelles 21 - Es Niu 6
Es Cruce 4 - S'Altell 1
Es Cruce 11 - Ca Na Caia O
Gimnàs Huguet O - S'Altell 2
Son Parxana 13 - Es Niu 1
Gestió 10 2 - Sa Paparra 1

Mallorca: Periodes Habils de caça.
Temporada 91-92

CONILL
Del 14 de Juliol al 5 de gener amb-

dós inclusius.
Fins el 15 d'Agost només es podrà

caçar amb armes de foc els dijous i
diumenges, i amb cans els dimarts i
dissabtes.

S'autoritza un màxim de sis cans i
quatre escopetes.

MITJA VEDA
Del 15 d'Agost al 6 d'Octubre.
Els dijous i diumenges i el dia 15

d'Agost, es podrà caçar amb armes

Federació Balear de caça

de foc i cans, o només amb armes de
foc.

Els dimarts i disabtes només amb
cans i ocells carnissers en el cas de
que s'aixecas la prohibido() existent.

ESPECIES CAÇABLES
GuAtlera
Tórtera
Tudó
Conill

CAÇA MENOR
Del 6 d'octubre al 26 de Gener.
Dimarts, dijous, dissabtes, diu-

menges, dies 1 de Novembre, 6 i 25
de Decembre i 1 i 6 Gener.

Queden excluides les festes de ca-
racter local.

La modalitat tradicional de filats
en coll es podrà practicar també els
dilluns.

AUS ACUATIQUES
Del 15 d'Octubre al 26 de Gener.

PERDIU AMB RECLAM MASCLE
Del 30 de Decembre al 26 de

Gener.
Dimarts, dijous, dissabtes, diu-

menges, dies 1 i 6 de Gener a tots els
terrenys hàbils de caça.

Del 27 de Gener al 9 de Febrer a
tots el vedats privats de caça que ho
noti fiquin.
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Deu mesos de gimnàstica
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El Centre de Gimnàstica i Estètica
B. Huguet, vol fer una petita memò-
ria dels seus primers deu mesos que
ha estat en funcionament dins el nos-
ire poble.

Com recordareu es va inaugurar el
dia 1 de setembre de 1990, una data
que sempre recordarem ja que ens
varem sentir molt recolzats i animats
per la gent.

Des del primer mes fins als da-
rrers dies de juliol -just abans de les
festes de La Beata- hem donat clas-
ses d'aeròbic i manteniment, així
com s'ha pogut utilitzar tots els apa-
rells de culturisme. Volem deixar
constancia de que hem intentat fer
les coses el millor possibles i ajudar
a millorar la circulació sanguínea,
eliminar artrossis i cel.lulitis, comba-
tir l'estress, etc. Es a dir, hem inten-
tat inculcar dins la mentalitat de la
gent el que intentin dur una vida
més saludable i més agradable.

Estam agraïts per la gran accepta-
ció que hem tingut, tant dins el
poble mateix de Vilafranca com en
els pobles dels voltants: Sant Joan,
Petra i Montuïri.
Hem fet unes quantes

col.laboracions a la revista del Molí
Nou intentant destacar el perquè
feim gimnàstica i les seves avantat-
ges pel nostre cos, així com dels be-
neficis de de la sauna, de la qual
volem destacar la seva gran accepta-
ció per la majoria de la gent.

I per -aim dir que per aquestes
festes hem organitzat un equip de

futbolet i un de voleibol, ja que ens
agrada estar al costat de l'esport i
sobre tot el del nostre poble, perquè
és del que ens podem beneficiar més
directament tots.

Esperam que passeu unes bones
festes de la Beata. Nosaltres el mes

de setembre ens tornarem a posar les
espardenyes i el xandal amb la fina-
litat de gastar les quatre energies
acumulades durant aquestes festes i
l'estiu. ¡Fins una altra!

Gimnàs B. Huguet

CAIXA DE BALEARS
"SA !NOSTRA"

MOLTS D'ANYS
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Joan Nicolau Mateu
Nou president del C.F. Vilafranca
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Aquest jove vilafranquer té ara 26
anys. Ha treballat a l'I.N.B. Mossèn
Alcover de Manacor, on els seus
pares eren els propietaris del bar.
Més tard va anar a fer feina al Bar Es
Jiu i després va passar-ne a esser el

lloga ter. Ara ha muntat el seu propi
negoci i té aquí, a Vilafranca, l'auto-
servei Ca'n Joan.

Des de fa dos anys és membre de
la directiva del C.F. Vilafranca.
Aquest mes passat va esser elegit
nou president del Vilafranca per un
període de dos anys.

-Joan, que es el que t'estira del fut-
bol perquè n'hagis sortit elegit presi-
dent?

-Recolzar una feina, que era molt
important per al poble, i que hi ha
feta de temps enrera. Perquè hem de
reconèixer que el futbol és molt im-
portant per al poble i que dóna imat-
ge. I quan em van dir si volia formar
part de la directiva vaig dir que sí,
perquè crec que és necessari que
això seguesqui endavant.

-Com serà aquesta nova gestic') du-
rant les próximes dues temporades?

-BC, primer de tot fer pujar una pe-
drera important per poder ajudar el
primer equip. I quant a l'equip gran,
durant un parell d'anys seguir amb
l'actual línia d'enguany, ja que no es
pot fer res mes.

-Com sera la nova etapa per
equips? Per exemple, pels més pe-
tits?

-En primer lloc canviarà el que
fins ara tenien dos entrenadors del

Cercarem monitors per
donar educació esportiva
als equips de la pedrera

mateix poble. Des d'aquests mo-
ments intentarem cercar una especie
de monitors per ensenyar-los una
educació esportiva, formes de com-
portar-se, anar als partits i als entre-
naments amb la roba adequada...

-I pel que fa referencia als al-lots ja
un poc més grans com poden esser
els cadets i d'aquí a poc temps juve-
nils?

-Si quan són petits ja els creen una
disciplina, una estimació cap a uns
colors..., així com van creixent els
al-lots més bons de dur són. Alesho-
res hauran apres de petits la discipli-
na de la qual parlà vem, i dc grans no
es trobaran amb els problemes de
protestes a l'àrbitre, expulsions inne-

Ningú pot discutir la
feina que ha fet Joan
Riera al front del primer
equip

cessAries i targetes. Més centrar-se
en el joc i participar d'una manera
més esportiva, i no cercar altres
coses dins un partit que no sigui l'es-
portivitat.

-I pel que fa referencia a la catego-
ria amateur?

-Primer de tot consolidar l'equip i
anar a cercar el màxim.

-Quins objectius tens quant a la ca-
tegoria a la qual pot arribar el Vila-
franca.

-Jo crec que fins a una Primera Re-
gional o Preferent poden aguantar
perfecta mont be.

-Quina va esser la primera feina
que vas fer com a president?

-Una reunió amb els pares dels
allots perquè es fessin socis del
club, la qual cosa va esser molt posi-
tiva. Tots digueren que sí.

-Xerrem un poc més del primer
equip. Quines baixes hi haurà a la
propera temporada?

-Bé en principi no esperam tenir-
ne cap, de baixa.

-I les possibles altes que hi pot
haver a l'equip?

-Bé, ja n'hem emparaulades un pa-
rell, com poden esser en Jaume Mas-
caró, que aquest any ha acabat de
jugar amb el San Cayetano i de fa
dos anys juga amb Ca's Ros a futbet.
També hi ha en Botelles, un jove que
descendeix de Vila franca i que
aquest any ha acabat de jugar amb el
Manacor juvenil. I també hi ha en
Toni Pastor, en Maties, a més de X.
Riera, Juan Frau i en Juanito, que
també comptam amb ells per a l'any
que ve.

-L'entrenador, serà el  mateix?
-Crec que ningla pot discutir la

feina que ha fet en Joan Riera aquest
any al front del primer equip.

Esperam que tant en Joan com el
Vilafranca tenguin molta sort en
aquesta eta pa que ara comença.

Gabriel Gelabert
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Voleibol
El passat dia 6 de Juliol comença en el poliesportiu de

l'escola el I Torneig Mixt de Voleibol.
El primer partit se va començar a les 6 de l'horabaixa,

enfrentant-se els equips de Ca Na Caia i Un Caramull;
cal destacar que fou un bon partit, es va veure Voleibol
de bo; ja que l'equip de Ca Na Caia esta integrat per les
que fa un parell d'anys componien l'equip campió de Ba-
lears per sis anys consecutius, primer amb els jocs esco-
lars i llavors jugant federades.

L'altre equip anomenat Un Caramull també té arrels
de jugadors de Voleibol con En Simó Mestre, Sebastià
Vesquida, Damià Sansó i el seu jovenet col.locador
Jaume Artigues. El resultat fou favorable a l'equip d'un
Caramull per un tanteig de 15/3, 15/7 i 15/13.
El segon partit es va començar a les 7 de l'horabaixa

entre els equips de Can Chaves i No Ho Sé; en aquest
parta es va poder veure gent que fa uns anys va passar
per l'escola i va aprende a jugar a Voleibol, gent de Can
Chaves.

l'altre equip és el des al.lots de setè i vuitè, que han
jugat aquest any a l'escola. El tanteig final es va decantar
cap a l'equip. No Ho sé per un 15/10 i 15/13, no hi va
haver un tercer set. Això va ésser a causa de que a les 8
començava un partit de futbet.

PRIMER TORNEIG MIXT DE VOLEIBOL

BEATA 91
EQUIPS PARTICIPANTS:

Crup A
Ca Na Caia
Un Cara mull
Gimnàs Huguet

Crup B
Can Chaves
"Jo Ho Sé
3ense Nom

Dies: 6, 13, 20, 25 i 27 de Juliol
Dia 6: A les 6, Ca Na Caia O - Un Caramull 3

Ales 7, Can Cha ves 1 - No Ho Sé 2
Dia 13: A les 6, Can Chaves - sense Nom

A les 7, Ca Na Caia - Girarlas Huguet
Dia 20: A les 6, Un Caramull - Gimnàs Huguet

A les 7, No Ho sé - Sense Nom
Dia 25: A les 5'30, 3°a/3° B. 50 i 6° lloc.

A les 6'30, 2° A/2° B. 3° i 4° Roe.
Dia 27: FINAL
A les 5'30, 1° A/1° B

Texte i fotos: Damià Gustí

Natació
El passat dia 2 de Juliol s'inicia el primer curset de na-

tació a la Vila, curset organitzat per la Delegació d'Es-
ports de l'Ajuntament, que durara tot el mes de juliol i
Agost, els Dimarts, Dijous i Dissabtes de les 9 a les 13'15
h.

La quota d'inscripció a aquest curset fou de 2.000 pts.
per cada mes. El curset ha tengut gran aceptació entre els
vilafranquers, arribant a la xifra de 108 integrants, entre
joves i gent més major.

Per a poder realitzar aquest curset s'han contractat els
serveis de quatre monitors: Tomeu Bauça, Margalida
Rosselló, Margalida Sansó i Damià Nicolau.

El primer dia es varen fer distintes proves per veure el
nivell dels al.lots, esperem que per la Beata ens puguin
fer una bona demostració.

Tots els interessats en fer un curset de natació durant
el mes d'Agost es podran apuntar a l'Ajuntament els
vespres de les 8 a les 9, la quota sera de 2.000 pts. ANI-
MAU-VOS.

Dama
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MOTS CREUATS

1 23 	5 6 78 9 1011 12

Horitzontals: 1.- Depressió en el fons
del mar. Antiga forma de poesia religio-
sa lírica o dialogada. 2.- Petit instrument
de vent de terra cuita, de forma ovoide,
amb vuit forats que es tapen amb els
dits. Juntar. 3.- Mamífers rosegadors.
Gos. Símbol del tàntal. 4.- Al revés, és
Ia mateixa definició del número tres, en
singular. Xerrar. 5.- Digne d'esser dela-
tat. Terminació verbal. 6.- Individu per-
tanyent a la raça que parlava la llengua
de qué són prolongaments les llengües
anomenades indoeuropees. Article inde-
finit. Aliment. 7.- Cinc-cents. Semblant.
Donar. Nom de lletra grega. 8.- Supe-
rior d'un monestir. Dit del que poda. 9.-
En els quatre buits següents, vocals i
consonants, però cap d'igual. Déu egip-
ci. Violenta irritad() contra algú. 10.-
Terminació verbal. El començament
d'una riada. Mossegada. Consonent. 11.-
Acció de riure. Dues-centes. Vocal. 12.-
La part del membre inferior que va des
del genoll al peu. Símbol del sofre. Nom
de lletra. Cinquanta.

Verticals: 1.- Túnel. Símbol del iode.
Consonant. 2.- El qui guarda les oques.
Pelussa que cobreix els botons de certs
vegetals, serrell que tenen alguns arbres
com l'alzina o el castanyer. 3.- Nombre
de naixements en una poblad() i en un
temps determinat. Terminació verbal. 4.-
Garbell d'espart o jonc que serveix per
a porgar el gra a l'era. Aturar un movi-
ment. 5.- Rínxol. Teixit de seda o cotó,
de malla reixada, fet amb tres séries de
fils que fan successivament, un, d'ordit i
dos de trama. Color morat clar. 6.- Al
revés, pronom. Ben aprop l'un de l'altre.
Símbol del fòsfor. Article. 7.- El qui dó-
na l' ú ltima nià a una cosa. Campió. 8.-
Cinquanta. Condiment. El primer home.
9.- Ocell. Malaltia crònica. Joc que es

juga amb daus i un cartó on hi ha dibui-
xades formant una espiral seixanta-tres
cases numerades. 10.- Corromp o subor-
na algú amb diners o presents. La pri-
mera làmina circular de matéria plàstica
per a l'enregistrament i la reproducció
fonogràfics. 11.- Cada dia. Aprensió que
horn té que li esdevengui algun mal.
Consonant. 12.- Terminació verbal. Con-
sonant. Encès d'ira.

Solucions
Horitzontals: 1.- Fonera. Lauda. 2.- O-

carina. Unir. 3.- Rates. Ca. Ta. 4:- Atar.
Rallar. 5.- Delatable. Ir. 6.- Ari. Una.
Pa. 7.- D. Tal. Dar. Pi. 8.- Abat. Poda-
dor. 9.- Otul. Ra. Ira. 10.- Ir. Ria. Mos.
D. 11.- Rialla. CC. A.- 12.- Garra. S. A.
L.

Verticals: 1.- Foradada. I. G. 2.- Oca-
ter. Borra. 3.- Natalitat. Ir. 4.- Erera. A-
turar. 5.- Ris. Tul Lila. 6.- An. Ran. P.
Al. 7.- Acabador. As. 8.- L. All. Adam.
9.- Au. Lepra. Oca. 10.- Unta. A. Disc.
11.- Diari. Por. L. 12.- Ar. R. Irada.

BROU DE LLETRES

Veiam si no sereu capaços de trobar
es noms d'es candidats a batle a ses
eleccions municipals.

ABCLJSOBEPPB
MIQUELVAQUER
ADEORXTRSRBA
THFSOIZ TANAI
E GGPNHDOIARL
U IKIINDMDETS
D JOJAOSETS00
O LSKMRTUOLMR
MMNAEQXMETEG
E NAOSPRESIUI
N ASTQBESANPU
G IIEUECTFGOP
E UNNITARIHNU

R NOBDOEEJK TE
MTRA-NONPONT

RANNNNACOLMA
E TARDIBDPQNM

Alberginies farcides de
peix

Es posa la greixonera al foc amb
oli i es fa un sofrit, després es posa
l'aigua necessària i quan bull es posa
el peix, una vegada cuit es treu,
aquest brou llavors es pot aprofitar
per fer arriéis i sopa.

Es buiden les albergínies quan són
crues; es treven les espines del peix i
es talla petit; es pica un all i jullivert
ben picat dins el morter amb sal,
pebre bb i llimona amb un yerma
d'ou i s'afegeix oli com per fer una
maionesa clara. Després es mescla
amb el peix i s'afegeix dues galletes
d'Inca picadess i la clara d'ou,
aquesta pasta es reparteix amb una
cunera dins les algergíniesi dins una
rostidora es fiquen dins el forn. Es
fregeix la patata, ja s'han de tenir
mongetes bullides i col.locades i
dins la mateixa pella que s'ha fit la
patata, es posen dos alls i es donen
unes voltes a les mongetes que es
posarki per damunt les patates enre-
voltant el plat allà on hi ha les alber-
gínies.
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CONCERTS
Des d'aquesta revista cada mes vos

volem informar dels concerts que es
tenen prevists fer a la nostra illa, o dels
que tenguin especial relevancia a fora.
Aquest mes començam recomenant el
que ara oferim:

-SOPA DE CABRA i OSIFAR a Sineu,
el proper 9 d'agost.

CONCURSOS
Han estat obert dos concursos. Un de

poesia «Vall d'or» a Sóller i l'altre de fo-
tografia el VIé que tendra lloc a Capde-
pera. Si voleu més informació adreçau-
vos a Barbara Sansó o al mateix Ajunta-
ment de Capdepera.

CONCURS DE
REPO STERIA

Divendres dia 26 a les 21'30 hores hi
haura un concurs de reposteria (Torta-
des, pastissos i coques). Sera a Ca Ses
Monges. Les peces que hagin de concur-
sar s'han d'haver duit a les 20 hores. Hi
haurà un jurat tècnicament molt qualifi-
cat per decidir el guanyador. Diuen que
hi ha obsequis per totes o tots els que hi
participin.

TALL DE
GUILLOTINA....

A l'Ajuntament per no informar-nos
del darrer ple que tingué lloc dia 11 de
juny.

Al mateix Ajuntament per tenir alguns
carrers plens de clots, encara que hagin
arreglat uns quants de fora vila.

A l'Ajuntament per crear «consells sec-
torials» de premsa i informació sense
que els nomenats «consellers estessin in-
formats ni tan sols consultats.

A Tràfic per posar multes a alguns
vehicles del nostre poble que estaven
aparcats a la carretera, amb tasques de
fenia, i en canvi no vulguin controlar
l'excés de velocitat.

Als condutors que sí aparquen a la ca-

rretera i se passen el matí o l'horabaixa
jugant a cartes al café.

A la conselleria d'Obres Públiques per
no deixar posar en funcionament el se-
mafor de la carretera.

Al cap de l'oposició per no assistir al
pel d'investidura del nou batle.

Al MEC per no informar per escrit de
la futura apertura d'una aula depreesco-
lar l'escola d'es Cremat.

Al metge per tenir aire acondicionat al
seu despatx i la gent que espera que se
foti.

Al regidor de Cultura per haver-se
casat i ja surtir a brega cada dia.

I aixé que quasi ni se veuen.
A la Jet Pet de la Vila que el dissabte

dia 13 feia rotlada a un bar de la vila i es
varen dedicar a llevar sa pell a molta
gent. Però, no hi ha por el curio es molt
mal de rovegar.

DITADES DE MEL
Als organitzadors i monitors dels cur-

sos de natació per l'excepcional acollida
que han tengut.

A en Pere Gari, per haver complert la
seva promesa de for un escrit per «Es
Molí Nou».

A en Gabriel Gelabert per haver-nos
deixat en els moments Inés difícils de la
revista. Té l'excusa de que havia d'anar
d'acampada.

A Bar Es Niu per haver implantat la
igualtat esportiva entre els dos sexes.

Al regidor de Cultura pe esser tan
agut.

A «Aires Vilafranquins» i «Vilafranca
Balla i Bota» per voler ballar dins una
mateixa hora.

A l'amo En Mateu per dur el Polies-
portiu tan ben arreglat.

Per qui s'umpl la boca dient que s'han
recollit 1.000 firmes a favor del metge
Ugena Partearroyo, Antonio. Menos mal
que les bojeries d'estiu se fondran amb
Ia tardor.

DITES D'ESTIU
Que elles brevegin de pocs quilos
Que ells brevegin de picar a moltes es-

trangeres.
Ses cremados d'esquena de molta gent.
Que s'Aftersun sigui l'article mes

venut de l'estiu i lo poc que se ven es
Zotal.

Que tot quisqui es faci o caçador o
pescador.

Que faci tan mal fer la sesta per les
maquines d'En Sion.

Lo rabiosos que estan es moscards en-
guany

Que sa gent estigui tan mal sofrida.
Que les camises s'aferrin tant.
Tan poca gent tengui casa a s'Illot,

però que tothom s'hi colgui.
La moda començada per Antoni «To-

rretes» d'anar en bicicleta i que ara tot
quisqui s'en vulgui comprar una.

Lo bé que li pot anar la moda a en
Joan Botellers.

Els encOlics que passarem aquest estiu.
El sol que fa per fora vila, i la claror de

per dins les cases.
Que els granots, grins i cigales cantin

tantos serenates d'estiu.
Que el rostoll escarrinxi tant ses carnes

a qualque al.lota.
Que les noves coordinadores de «Es

Molí Nou» tenguin tanta fama de....

CONCURS DE MENJAR
SÍNDRIA

El dia 25 d'aquest mes, a les 24 hores, i
en motiu de les festes de la Beata-91 tin-
drà lloc un concurs de mojar síndria, or-
ganitzat pel bar Ca Na Caia. El concurs
se celebrara davant el bar, al mig del ca-
rrer que, com es de suposar, quedara
tancat al tràfic mentre els concursants es
provin a menjar síndria.

El concurs es desenvoluparà de la se-
güent manera:

-Primer es pesara la quantitat de sín-
dria per a tots els concursants. (aprox. 7
kiles per participants)

-I flavors, el cronòmetre es posara en
marxa, i a veure qui en monja més! (10
minuts per participants)

-Els concursants es presenteran per pa-
relles.

-Es podran inscriure fins hora de con-
cursar

-Abans es Regirá una serie de normes
per concursar.

Acabat el concurs es farà l'entrega de
premis.

Per a les inscripcions anau al bar de ca
Na Caia.



Rock & Reus: Quelcom més que un concert

El passat dissabte 22 de juny
tengue lloc a reus un macro con-
cert de rock en catan., on hi parti-
ciparen amb gran exit els princi-
pals grups de l'esmentat movi-
ment. L'organització per la seva
part va contribuir amb gran me-
sura a l'èxit del concert, posant a
disposició dels grups participants,
dos escenaris paral.lels, vestidors
prefabricats, més que dignes i una
puntualitat perfecte. El concert
aglutina a 13 mil persones (12.000
entrades venudes i 1.000 invita-

cions) vingudes de tot arreu dels
Països Catalans.

Del nostre poble es pot esmen-
tar la preséncia de tres joves. Al-
tres notes destacades del concert
foren la qualitat excepcional de
LAX'N'BUSTO. D'aquesta nit es-
telar em quedara l'anècdota d'un
problema prou conegut: l'hipote-
tic final de l'idili entre el públic
català i SOPA DE CABRA sembla-
va havia començat.

Pere Gari Ferriol
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Festes de cap de setmana
Durant els caps de setmana dels

mesos de Juliol i Agost, tots els ves-
pres hi haura ball al camp de futbol
amb el grup «Sa Calobra». Els dis-
sabtes començarà a les 21'30 hores i
els diumenges a les 21'30 hores. Per
a més informació parlau amb Madõ
Ballarina.

Acampada d'estiu
Per manca de temps no podem

oferir-vos el reportatge que teníem
pensat fer sobre l'acampada d'estiu
del Club d'Espai Xauxa. Esperam en
el proper número poder-vos donar
compte del que ha estat aquesta acti-
vitat.

Compra-venda
En vistes a posterios publicacions,

tothom que tengui articles, cases, te-
rrenys o qualsevol objecte per ven-
dre que ens avisi i li posarem l'anun-
ci completament gratuït.

Incendis
A la finca de Son Morei, dins

terme de Sant Joan, però just aferra-
da a la vila, s'han produït ja dos pe-
tits incendis. Creim necessari fer una
crida per evitar que aquest succeïts
es produeixin ja que el seu mal es
irreparable. En aquest número us
donam un parell de consells sobre el
tema.

Programa de festes
Enguany el programa festiu de La

Beata ha sortit amb molta antellació,
cosa que no solia succeir en els da-
rrers anys. Sembla que hi ha molts i

variats actes que conviden a la parti-
cipació. Esperem que tot vagi be i
que l'any qui ve tots ho poguem
contar. Molts d'anys.

Bancs mõvils
No ens referim a cap caixer auto-

matic, sinó als bancs de la Plaga de
Sant Joan que des de fa mesos estan
a lloure i que un dia estan a un cap
de plaça i al dia següent a l'altra. Si
l'Ajuntament no els ha de rifar aniria
be que els fitxassin, abans que vagin
a parar a qualque jardí particular.

Clots als carrers asfaltats
Els carrers asfaltats inaugurats a

l'estiu passat ja tenen més de dues
dotzenes de clots. A s'hivern ja seran
més i d'aquí un parell d'anys s'hau-
ran de tornar a asfaltar. Passarà el
mateix amb els del sector de Sa
Creueta? Temps al temps.

Naixements
-Sebastià Bover Barceló, dia 13 de

maig, fill de Llorenç i Catalina.

-Maria Montserrat Català i Mon-
roig, dia 5 de juny, filla de Sebastià i
Maria.

-Francisca Maria Gaya Prats, dia
20 de juny, filla de Antonio José i
Antònia.

-Joan Matas Barceló, dia 23 de
juny, fill de Joan i Apollõnia.

-Carmen Barceló Sansó, dia 26 de
juny, filla de Bernat i Maria.

Enhorabona i moltes felicitats a
tots.

Defuncions
-Ana Maria Jaume Jaume, dia 22

de maig, als 75 anys.
-Joana Ana Portell Sansó, dia 31 de

maig, als 95 anys.
-Joan Amngual Lliteras, dia 6 de

juny, als 76 anys.
-Catalina Bauzá Barceló, dia 13 de

juny, als 82 anys.
Descansin tots en pau.

Descans d'estiu
El mes d'agost, per descans del

personal de la revista no sortira «Es
Molí Nou». Tornarem el mes de Se-
tembre si Déu ho vol. Bon estiu.
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