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8 de març ja de a Dona Treballadora
Aquest diumenge passat, dia 8 de

març, es va celebrar arreu del món el
Dia Internacional de la Dona Treba-
lladora, jornada reivindicativa que
ens ha de fer present que, tot i la ten-
dencia a Yequiparació jurídica, la
discriminació continua existint en els
camps professional i laboral, com
Lambe en el polític, i que, en definiti-
va, per arribar a una igualtat total
s'hauria d'esdevenir un canvi pro-
fund en l'educació i en la mentalitat
de tota la societat.

Però, perquè precisament és el 8
de març el Dia de la Dona Treballa-
dora?. Dia 8 de marc de l'any 1908, a
la fàbrica Cotton de Nova York, 192
dones obreres tèxtils moren crema-
des en el seu Hoc de treball. L'amo
de la fabrica havia tancat les portes
per evitar que les treballadores po-
guessin comunicar-se amb les dones
sindicalistes que es manifestaven a
fora, les unes i les altres en una ma-
teixa lluita: reivindicar mes segure-
tat i salubritat en el seu Hoc de treba-
11, protestar pels baixos salaris i de-
nunciar els abusos dels amos. Les
dones, amb el suport de les sufragis-
tes i de les feministes, aconsegueixen
millores salarials, però el sindicat no
les reconeix i les millores de les con-
dicions de treball no arriben a fer-se
realitat.

En 1910, a Copenhague, la 2 Con-
ferencia Internacional Femenina sota
la iniciativa de Clara Zetkin, declara
el 8 de març Dia Internacional de la
Dona.

Eren els anys de les grans lluites
obreres. La Revolució Industrial i el
Capitalisme creixien més i més com
un «rodillo» que esclafava homes i
dones. Era necessari defensar-se. So-
cialisme, comunisme, feminisme,
Però ara ens centrarem a analitzar
aquest darrer terme, el «feminisme».

Es defineix el feminisme com el
«moviment que té com a finalitat
d'aconseguir la igualtat política, eco-
nómica i jurídica de la dona respecte
a l'home». Aquest moviment té els
seus orígens a la segona meitat del
segle XIX dins l'arriba de la societat
industrial, malgrat que ja arran de la
Revolució Francesa (1789) Olympe
de Gouges presenta a l'assemblea
constituent una «Déclaration des
droits des femmes». El feminisme
sempre ha anat lligat a moviments
polítics de caire progressista, encara
que sovint el poder conservador ha
sabut instrumentalitzar les aspira-
cions d'alliberament humà i d'igual-
tat social del feminisme per recon-
duir-les cap a valors reaccionaris i
antiobreristes. Així succeí a Gran
Bretanya durant la Primera Guerra
Mundial quan el Govern conserva-
dor dona el vot a les dones— i, en
general, a l'Europa d'entreguerres,
quan sorgeixen determinades profes-
sions típificadament «femenines»
(infermeres, bibliotecàries, auxiliars
administratives, etc.), però es pro-
dueix un retrocés de les reivindica-
cions i en la incorporació de la dona
al treball, i apareixen les organitza-
cions nazis i feixistes (A l'Espanya
franquista fou la Sección Femenina).
Resulta paradoxal que l'Estat espan-
yol, amb l'adveniment de la Repúbli-
ca finalment s'aconseguí el vot de la
dona, que, tanmateix, en tenir l'opor-
tunitat primera d'anar a votar (l'any
1933), ho va fer massivament a favor
de les opcions dretanes, que s'hi ha-
vien oposat.

Convendría que les dones obligas-
sin els homes a discutir els actuals
estils de vida consolidats. Avui, les
dones que treballen són el 33% de la
gent ocupada, però el treball familiar
i l'atenció als altres continua essent,
gairebé en exclusiva, la seva respon-
sabilitat.

A l'Estat espanyol, a les Illes Ba-
lears i a Vilafranca, la dona continua
essent menys portadora de drets per-
sonals que no l'home i en rep les
conseqüencies, d'aquesta discrimina-
ció: major taxa de desocupació, d'a-
nalfabetisme i de nivell cultural.

El 8 de marc serveix també per
oretjar algunes dades significatives.
Segons l'Institut Nacional d'Estadís-
tica, els acomiadaments per embaràs
són un dels principals motius pels
que les dones joves deixen el treball
a l'Estat espanyol. Només un 12'2%
dels llocs directius de l'aministració
central no estan ocupats per homes,
quan el 58% dels aprovats en les
oposicions, en els nivells superiors
de l'Administració són dones. Con-
tradictoria, no?

Segons l'Institut de la Dona,

només un 7'3% dels càrrecs munici-
pals estan ocupats per dones i un
13'4% dels escons del Congrés per-
tanyen a diputades. Segons dades de
l'Institut Nacional d'Indústria, el sa-
lari de la dona a Espanya es un 30%
inferior al de l'home. A la vegada
ens trobam un major nombre de
dones que d'homes amb treballs
eventuals.

Tan sols al capítol de l'Educació la
dona de les Illes sembla superar
l'home, ja que, segons dades del ma-
teix Institut de la Dona, en el curs
86-87 el 55% dels alumnes que fina-
litzaren estudis superiors foren
dones.

Però, que passa a Vilafranca?. Exa-
minant el padró d'habitants, podem
observar que dels 712 analfabets que
hi apareixen, 152 són homes i 560
són dones.

8 de març, Dia de la Dona Treba-
lladora. Pensem-hi: com viure d'i-
gual a igual les diferencies?

Catalina Nicolau
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Igualtat d'portunitats
Fa aproximadament un any, la Comissió Interdeparta-

mental de la Dona, creada el juliol de 1990 posava en
marxa el Pla d'Igualtat d'oportunitats per a la dona amb
un pressupost inicial de 1.100 milions de pessetes a in-
vertir en un termini de tres anys.

Ara, més d'un any després, el Govern Balear ha inver-
tit fins aquest moment uns 500 milions de pessetes en
els tres programes principals que conformen el pla d'i-
gualtat:

1.-Programa de formació ocupacional
2.-Programa d'atenció social
3.-Programa d'ensenyament iguala tari
Dels tres apartats podem destacar com a realitzacions

més importants les següents:
1.-La inscripció de més de 7.000 dones en els cursos

de formació organitzats per la Comissió de la Dona.
2.-L'edificació d'un centre d'urgéncia d'acollida tran-

sitoria que s'inaugurarà properament al polígon de Lle-
vant.

3.-L'organització de campanyes de reconeixement
dels valors igualaris de la dona (revisió de texts, cam-
panyes de promoció de la pràctica esportiva entre les
dones, programes d'investigació per dones etc...)

Avui un any després de l'inici d'aquest pla podem
presentar els resultats i l'estat d'execució del programa
general i també volem aprofitar l'ocasió per mostrar les
variables principals d'una enquesta base sobre la situació
de la dona a les Mes Balears presentada per la Comissió
Interdepartamentalde la Dona.

Aquesta enquesta ens servirà per modificar criteris
del pla en funció dels resultats. L'estudi revela dades
medites fins aquest moment sobre qüestions tan impor-
tants com el règim de propietari o d'alquiler de l'habitat-
ge que ocupen les dones o la procedència i el nivell d'es-
tudis de la nostra població femenina.

Així doncs, segons l'enquesta podem observar dades
tan curioses com les següents:

1.-La major part de dones habitants de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears de més de 19 anys estan

casades. La xifra concreta es de 63'2%. El 25'5% són fa-
drines i la resta estan separades, divorciades o vidues.
Per tant la situació d'estat civil de les dones a Balears
podem concloure que esta definida.

2.-Una altra dada important recollida en l'enquesta es
Ia del tipus d'unitat domestica que habiten les dones ba-
lears. Quant aquesta es la següent: la llar conjugal el
65'7% la llar paterna el 28'7% i la llar monoparental la
resta. Segons aquestes dades podem veure que la major
part de dones habiten amb els seus conjugues en un ha-
bitatge conjugal encara que un nombre important viu en-
cara després de casada a la llar dels pares.

3.-E1 20'8% de dones balears habita cases llogades
mentre que la resta habita cases de propietat. En el cas
de l'habitatge de propietat només en un 6'7% el registre
esta fet en nom de la dona mentre que el 13'3% esta fet
en nom de l'home, el 00'8% conjunt, el 3'6% a nom dels
fills i el 6'7% restant a nom d'elles.

4.-Les dades sobre el nivell de feina són aquestes: el
23% de la població femenina treballa mentre que el
77% restant no ho fa, aquesta és una data molt impor-
tant ja que posa de manifest un gran nivell de desocu-
pació entre la població femenina balear i una situació
molt per sota respecte d'altres comunitats autònomes
espanuyoles.

Amb aquestes dades i les conclusions que d'elles es
deriven la Comissió Interdepartamental de la Dona mo-
dificara i adaptara el Pla d'igualtat d'oportunitats a la
realitat i a les necessitats de la població femenina balear.
L'enquesta ens ha servit també per confirmar la manca
de formació ocupacional que existeix entre les dones de
la nostra Comunitat i per tant l'encert d'haver iniciat un
important programa en aquest sentit amb un pressu-
post de més de 400 milions de pessetes. Segons aquests
resultats sera necessari incrementar la partida pressupos-
taria dedicada a aquest apartat i donar la difusió oportu-
na a la guia jurídica elaborada per la Conselleria de Cul-
tura per tal de proporcionar assessorament legal i infor-
mació sobre la situad() de la dona balear.
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La llimona (II)
COM MILLOR UTILITZAR EL SUC DE LLIMONA

El suc de llimona s'ha de fer quan són madures i es
pot prendre pur o mesclat amb aigua, o en infusions de
camamilla, o en brou de verdures, però mai amb sucre.
Per evitar que l'àcid de la llimona ataqui l'esmalt dentari
es millor beure'l amb una palleta.

EL SUC DE LLIMONA EN US INTERN

El millor per beure suc de llimona es en dejú i tot
d'una o Lambe mitja hora abans de les menjades. El suc
de llimona o llimonada es la beguda per a malalts febro-
sos, pels qui tenen hemorràgies internes i per als qui vo-
miten. Una llimonada calenta i amb mel es un excel.lent
remei per als refredats, i fa suar si es pren estant al hit.

Fer una cura de llimones en persones sanes: es comen-
ça amb el suc de dues llimones, augmentant cada dos
dies en una llimona més, fins arribar a set, i després dis-
minuint igualment fins a arribar a dues. Això va molt be
per als reumàtics.

Com a vermífug: esclafar la clovella, la popa i els pin-
yols d'una llimona i es deixa macerar amb aigua i mel.
S'ha de colar i després s'ha de beure abans d'anar-se'n al
Hit. La decoració de la llimona es molt indicada per als
cucs intestinals.

Contra la obstrucció i la insuficiencia hepatica: abocar
aigua bullenta damunt tres llimones tallades a rotllanes
a la nit i al matí següent beur's el líquid en dejú.

Contra la grassesa: abocar a la nit una taça d'aigua bu-
llenta damunt dues floretes de camamilla i una llimona
tallada a rotllanes. Deixar-les macerar tota la nit, colar-
les al matí i beure'l immediatament.

ÚS INTERN

Contra la sinusitits: unes guantes gotes en els narius

GIMNASTICA

del nas.
Contra les hemorràgies nasals: un cotó banyat en sue

de llimona.
Contra les angines i malalties de la gargamella: es fan

gàrgares (o els cargolins) de suc de llimona i aigua calen-
ta ja que la llimona és anti-séptica i astringent.

En els ulls dels nens acabats de néixer es posen una o
dues gotetes de suc de llimona per netejar-los.

Damunt el front de les persones que tenen migranyes
posar compreses de suc de llimona i rotllanes de llimona
damunt els polsos.

Damunt les farides i llagues infectades: suc de llimona
pur o disolt amb aigua.

Contra les sedes: friccions de suc de llimona.
Per a la cura immediata d'una mossegada de ca: rentar

la ferida abundosament amb aigua bollida i després em-
papar en gran quantitat de suc de llimona, ja que té la
propietat de destruir molt ràpidament el virus de la
rabia. Entenent que després s'ha d'anar a veure el metge.

Contra els fics: aplicació dues vegades al dia de vina-
gre macerat abans amb les clovelles de dues llimones.

Contra les ungles flag-Es: al matí i a la nit fregar-les
amb suc de llimona.

Contra les pells grasses: suc de llimona lleugerament
salat en loció a la cara.

Per combatre les arrugues: loció a la cara dues vegades
per setmana amb suc de llimona.

Per mantenir la suavitat de les mans: fer la següent ba-
rreja a parts iguales: suc de llimona, glicerina i aigua de
colônia.

Per conservar la blancor de les dents: raspatllar amb
suc de llimona les dents una vegada per setmana.

En casos de peus sensibles: banys amb infusió de tila
seguit de friccions amb suc de llimona.

En casos de picades d'insectes: fregar amb un troç de
llimona les picades.

Tomeu Català Mut

Raons per practicar la gimnàstica
Moure-se i fer exercici es indispensable per sentir-se

be físicament i psíquica.
La gimnàstica es un conjunt d'exercicis destinats a

mantenir i desenvolupar l'organisme. La gimnàstica
practicada amb regularitat es una excel.lent técnica an-
tioxidant.

L'entrenament físic provoca un augment de les fibres
musculars i dels vasos sanguinis que els reguen. Si es
duu una vida sedentaria els músculs s'enquilossen i per-
den la seva força, igual que amb l'edat.

Amb l'exercici físic augmenta l'entrada d'aire que res-
piram, la ventilació millora, a més, la sang circula millor

i amb major quantitat d'oxígen.
Amb l'exercici físic el cor s'enforteix i en successius

exercicis es fatigara menys i durara més temps.
Amb l'edat disminueix el calci dels ossos, els tunrums

i els Eigaments. El resultat es que les articulacions per-
den moviment. Amb l'exercici físic podem millorar la
flexibilitat i elasticitat del cos, així com combatre l'artro-
sis i les fractures.

Amb l'exercici físic el cos consumeix energies, al prin-
cipi el sucre i a continuació els greixos, i el que s'aconse-
gueix és rebaixar el nivell de colesterol.

Gimnàs B. Huguet
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De per la Vila

Crec que sa primera edat

es s'edat de ser al.lots,

com que no poden dar tocs

fan qualsevol disbarat.

Causa de tanta malíci'

proven de penjar un paper,
que com al.lots fan burríci'
res de noble, gens de bé.

Fan voltes amb bocina
igual si fossin santets,
qui es que aixi no endevina
qui són aquests al.lotets?

T'ho varen dir a la cara
amo que no pintes res,
sabem sa culpa de qui és

per que no hi penges ta...?

Dir que no es tenir cara
molta cara i poc cor,
com que no tenen sa vara
no els surt res be ni bo.

Els varen convidar
per fer una obra de bé,
no la varen voler fer
ara ho volen amagar.

Varen caure dins es Hot
proven de sortir i s'enquellen,
corn s'embruten i lleneguen
així no fareu cap vot.

En es quatre caps quadrats
com els fan fer beneitures,
es quatre Inés criatures
que passen per enxufats.

Duen tanta mala sort
que seran mals d'ensenyar,
els qui els podia aturar
va com ells o molt Inés tort.

Amb s'odi que el rovega
segueixen per mal camí,
falsos mentiders així
volen blanc lo que es negre.

Si no cobrau coneixement
no importa fer escola,
perquè es seu cap redola
per tenir es cor dolent.

Caramelos si han berenat
a ningú li fan mengera,
en canvi s'alfabeg-uera
va donar bon resultat.

Tenen culpa i amb motiu
con aquest altre canot,
amb s'aspecte de bon al.lot
baixa es cap quan qualcú riu.

Tot aquest mes de Maria
duu es vostro mal camí,
tan aprop de s'agonia
n'hi ha sommien així.

BONS «HINCHAS» DEL FUTBOL

Molta gent a poc redol
es mala de controlar,
a dins un camp de futbol
sabem lo que va passar.

Es qui amollen un coet
que pot matar a sa gent,
es que pensen malament
quasi sentir-los fa fred.

Ahir va costar sa vida
a un noble jovenet,
en sentim qualcun que crida
dient lo que no hi ha dret.

Es un gust sentir xerrar
persones amb simpatia,
no tant amb sa dolentia
i quan s'arriben a pegar.

No es sa millor manera
hem de menester guardar,
quants necessitam llendera
perquè peguem millorar.

A s'arbitre li arriben a dir
qualque paraula feixuga,
pareix que de vegades juga
contra lo que sol sentir.

Només hi ha un camí
que se quedi tot sol,
si mos aturam d'anar-hi
s'aclarirà aquest redol.

Que només amb aquest càstig
així sentirien dol,
tenim sa pella pes manic
i ell duu s'oli alla on vol.

BROMES A MITGES

-Ses festes s'han acabades

ara ve es dejunar.
-Jaume te vull recordar

que de tu m'han dit putades.

-En a que ve tot això
i tots aquests comentaris.

-Que es teus surten pes diaris

com un bufó que te por.

-Jo se que tenc sa raó

per ningú m'aturaré.
-Te desferres un paper

que dóna com a tristor.

-Pes carrer ni per sa pla»ca
lo començat s'ha d'acabar.
-Sa gent normal es «capaça»
amb sa raó de callar.

-No tens res a dins es cap
no veus qui va malament.
-Ara amb bon ajuntament
no cerquis un disbarat.

-Es qui hauria de callar
es es qui xerra de normals.
-Per a mi n'hi ha qualcUn de falç
que es d'enfora i no se'n va.

-Jaume te deixaré for
tu no m'acabes d'entendre,
sense voler-te ofendre
t'avisava per fer un be.

-No em tornis anomenar
que només escrius embulls,
i no veuran es teus ulls
gaire temps es teu pensar.

-Es qui tenen cabells blancs
un dia recordaran
que ets altres no entraran
fins que passin cinquanta anys.

-Es qui somnien i siulen
se cansaran d'esperar,
a dins sa sang com un pa
i davant segons qui no rieun.

-Si en es 'bril fa una saó
s'anyada se compondrà,
i en es maig veurem arribar
moltes flors de tots colors.

Gabriel Montserrat

Gloses a en Pep Parric

Estimau-vos els uns als altres
així com vos he estimat,
en Pep Parric, això ha estat
en aquest món amb nosaltres.

N'Antònia i Magdalena són
sa més bona companyia,
amb en Toni i na Maria
per estar tu en aquest món.

Era per tu s'alegria
es nét que tens lo millor,
per ell tot carregat d'amor
i sa millor companyia.

Molt aprop d'això s'hi mou
un grup entranyable d'antics,
i ara mes que mai tens units
es «quintos» del quaranta-nou.

Farnflia honrada primera
Déu haura feta justicia
i t'haurà dat sa primicia,
benaurança vertadera.

Joan Nicolau «Torretes»
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El rescatador de moixos

Paco amb el moix a les espatlles.

Un dimecres com qualsevol altre
el professor de gimnàstica de l'escola
«Es Cremat» a la sortida de classe
(12'30 h.), aprofitant un acte de va-
lentia, va pujar a dalt d'un arbre per
baixar un moix que feia 2 dies que
estava dalt del pi.
En poc temps el pi va està rodejat de
nens i alguns mestres, un d'ells va
aprofitar l'ocasió per fer-li unes foto-
grafies al professor (qe nom Paco
Yamiz). Les fotografies són les que

estan a continuació, on es veu a n'en
Paco amb el moix.

Baix del pi van colocar una màrfe-
ga per no fer-se mal el professor en
cas de que caigués o es trencàs una
branca.

El ja esmentat moix se suposa que
era d'un al.lot anomenat Nadal de
cinqè curs.

Els professors i alumnes estaven
tan preocupats, que al dia següent a
aquest fet es va murmurar qe certa

persona (que no volem nomenar)
fins i tot va arribar a tal estat nerviós
qe va plorar.

Per sort la història va acabar bé, el
moix va tornar amb el seu amo, i en
Paco va poder baixar de l'arbre sense
cap ferida, llevat d'unes guantes es-
garrinxades per part de l'animal.

Els alumnes van recompensar al
professor amb un gran aplaudiment,
que ell va rebre amb un ampli so-
mriure.



Música 	
0C19

De sorprenent es pot qualificar
la primera entrega discogràfica
dels ROTSDAI. El grup format
per Andreu Ramirez a la guitarra,
Xesc Forteza al baix, Llorenç Julve
a la bateria, Juanjo Fernández veu
i guitarra acústica, i Marisa coros.

El senzill ha estat enregistrat els
estudis de Ona Música. Les peces
encertadament escollides han
estat: «Como ninguna» i «Blues».

Aquest grup influenciat per di-
verses tendencies musicals, mal-
grat que la que es faci notar més
sigui el Heavy o, es presenta en
noves formes dins el panorama
del Rock de Mallorca. Crec certa-
ment que es un dels grups de 1'I-
11a que tenen més a dir els pro-
pers anys.

A finals d'aquest mes veurà
llum el primer número del fanzi-
ne ROCK HOUSE. Aquest fanzine
que s'editarà a Manacor i sortira
un cop al mes amb un tiratge de
1.000 exemplars informarà da-
munt els concerts, discs de recent
edició, etc., del rock que es fa a la
comarca.

Pere Gari

Que podria dir de «Llavis ar-
dents»?, em sembla que «Llavis ar-
dents» ha estat un extrany i curiós
fenomen, el quel val molt la pena
d'analitzar encara que ho consideri
una tasca difícil.

«Llavis ardents» ha estat una
pel.lícula que, gràcies a una esplen-
dida i encertada publicitat, ha acon-
seguit estirar a la gent a les sales de
projecció, però allò que no ha acon-
seguit, es agradar a la gent, almenys
a la majoria.

Segons la meva opinió, la causa
més important d'això es la publici-
tat, tant que, des d'aquí vull felicitar
als creadors de l'eslògan publicitari
de la pel.lícula; sincerament, hem
d'admetre que ens han agafat per on
més mal ens fa; la frase promocional
de la pel.lícula, «El sexe mai no es
segur, es perillós» ha estat un reclam
massa fort per a un temperament
com el nostre, el nostre morbo no ha
pogut amb un eslògan que val més
que totes les critiques del món jun-
tes... fins aquí no té Ines importan-
cia, pelt) quan hi entra aquell raona-
ment típicament masclista: «Aha,
Llavis ardents, ara agafa a s'al.lota,
la convida a veure una segona «9 se-
manas y media», que ens posi es
puntat el-66c des vespre i ja veurem
lo que passarà després..., total, que
se'n van a veure el film i a la sortida
hi ha diversitat d'opinions, o millor
dit, diversitat d'idees, ja que agues-
tes coses es pensen però no es diuen:
per part d'ell: «Id sí que anam be,
m'he gastat quasi mil pessetes en
una peLlícula que tan mateix no he
entes i que no m'ha agradat perque
no tenia tant de sexe com m'espera-
va», i per part d'ella: «Es increible,

quan pens que me dura a veure una
pel.lícula amb molt de sexe per
posar-nos a to, resulta esser super-
complicada i amb menys sexe del
que m'esperava, aquest tio cada dia
esta Ines sonat», reacció següent: al
primer que els demana si la
pel.lícula es bona, van i l'aconsellen
que no entri.

L'objecte d'aquesta parrafada es
senzillament el d'explicar que quan
la gent espera sexe i només sexe,
Dennis Hopper ens ofereix un argu-
ment on el sexe es causa i efecte de
l'acció, pero que es també el camí
per fer-nos comprendre el missatge
de la pel.lícula: No sempre podem
tenir allò que hem guanyat, sinó
només alit) que ens mereixem, la
vida es així de traïdora, pot esser per
això val la pena de viure-la...

Aquest es un missatge que es
troba a molt poques pel.lícules, per()
així es Dennis Hopper, el director,
un home que no gira la cara per
veure la creu, sinó que posa la mo-
neda de cantell, per descobrir la part
ambigua de la vida i l'amor, el sexe i
la passió, la justícia i l'ambició...

En definitiva, una pel.lícula que,
acompanyant a un guió excel.lent, i a
una banda sonora excel.lent (Miles
Davis i Jhon Lee Hooker), i a una fo-
tografia impressionant, però, així sí,
una pel.lícula, com quasi totes les
que realment valen la pena, que
s'han de veure tractant d'analitzar a
fons el contingut, sense fer judicis
anticipats i, naturalment, sense espe-
rar-ne només l'element amb el qual
ens l'han venuda... ¡Si es que quan
sentim parlar de sexe, encara se'ns
posen els ulls en blanc!

Bros jo, Ambrosio

Cinema

Llavis ardents
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Dins l'any 91, a la Mancomunitat
Pla de Mallorca, es dugueren a
terme els següents projectes:

-Servei d'informació i orientació.
-Servei d'ajuda a domicili.
-De prevenció i tractament de l'a-

bús d'alcohol.
-Integració dels disminuïts.
Amb el present document, es pre-

tén fer una petita valoració i avalua-
ció del Pla de feina de l'any 91.

PROJECTE D'INFORMACIÓ I
ORIENTACIÓ

Aquest projecte es l'eix fonamen-
tal per garantir una atenció directa
individual-familiar als habitants de
la Mancomunitat Pla de Mallorca.

Total de les demandes rebudes a
la Mancomunitat Pla de Mallorca
han estat: 866.

-D'informació, orientació i tramita-
ció, 62'97%

-Demandes sobre recursos comple-
mentaris per a la cobertura de neces-
sitats de subsistencia, 17%

-Demandes per a prestacions i ac-
tuacions de suport a la unitat de con-
vivencia i d'ajuda a domicili, 14'03%

-Altres demandes, 6%
L'any 91 hi ha hagut un increment

de 160'66% demandes respecte a
l'any 90.

Es significatiu que un 41'20% de
les demandes procedesquin del
col.lectiu de la tercera edat. El
18'94% de les demandes es població
general seguit del disminuïts i del
sector de families.

Cal fer menció a part amb el sector
toxicomans, ja que hi ha hagut un in-

crement bastant considerable 387'5%
respecte l'any 90.

PROJECTE DEL SERVEI D'ARMA
A DOMICILI

A partir del Conveni signat entre
Inserso-Mancomunitat Pla de Ma-
llorca i Consell Insular-
Mancomunitat, s'ha conseguit:

-Instaurar i unificar el servei als 13
municipis.

-Formad() permanent per les Tre-
balladores Familiars i Assistents So-
cials patrocinat pel Consell Insular.

-Potenciar el treball del volunta-
riat.

-I consolidar un equip de 16 Tre-
ba llad ores Familiars.

El que ens ha perrnés arribar assis-
tir una xifra aproximada de 200 be-
neficiaris.

-Tercera edat 	 145
-Disminuïts 	 35
-Familiars 	 12
-Toxicomans 	 4
-Salut mental 	 2
-Malaltia progressiva 	 2
Cal dir que amb el Servei d'ajuda

a Domicili a part d'assistir, ens ha
permès també prevenir internaments
i donar una millor qualitat de vida
tant als beneficiaris com als familiars
d'aquest.

PROJECTE DE PREVENCIÓ I
TRACTAMENT DE L'ABÚS DE
L'ALCOHOL

Les principals linees d'actuació
d'aquest projecte han estat:

-Prevenció en l'abús de l'alcohol i
tabaquisme a les escoles dels 13 mu-

nicipis. (Conveni signat entre la
Mancomunitat Pla de Mallorca i el
Servei de Promoció Comunitari).

-La sensibilització: s'ha realitzat
mitjançant actes públics als diferents
municipis de la Mancomunitat Pla,
aquests consistien amb un documen-
tal i posterior colloqui (Conveni
Creu Roja-Mancomunitat Pla de Ma-
llorca).

-L'assistència: Mitjançant del Con-
veni signat en Creu Roja, unes 10
persones amb problemes d'alcoholis-
me i altres toxicomanies han pogut
gaudir del tractament adient.

PROJECTE D'INTEGRACIÓ DELS
DISMINUITS

L'objecte d'aquest projecte era: la
integració en el camp escolar, social i
laboral dels disminuïts.

En referencia a l'aspecte escolar
s'ha treballat amb els equips psico-
pedagegics del Ministeri d'Educació
i Ciencia en coordinació amb l'esco-
la.

Lo social: mitjançant del volunta-
ria t els dismunïts s'han posat en con-
tacte amb les xarxes socials.

L'aspecte laboral en collaboració
amb el taller Ocupacional Mig-jorn,
dos disminuïts psíquics han estat en-
trenats i capacitats per entrar a fer
feina dins empreses ordinàries.

Amb el Programa «en Suport» del
Consell Insular, dos minusvàlids psí-
quics pròximament entraran a fer
feina a dos Ajuntaments.

Petra, 16 Març de 1992
Signat: Petra Juan Socias,
Coord. de Serveis Socials
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Mancomunitat Pla de Mallorca

Per la present la Mancomunitat
Pla de Mallorca, informa que els
projectes que es duran a terme dins
l'any 92 seran els següents:

-Informació i orientació.
-Servei d'ajuda a domicili
-Prevenció i tractament de l'abús

d'alcohol i altres toxicomanies.
-Cuines Mancomunades i Menja-

dors Socials.
-Integració dels disminuïts.

PROJECTE D'INFORMACIÓ I
ORIENTACIÓ

Aquest projecte de suport a l'in-
formació es bàsic i fonamental dins
el Pla de Prestacions Bàsiques.

L'objectiu principal és donar i ga-
rantir una informació, orientació i as-
sistència a tots als ciutadans i enti-
tats municipals. A més de prevenir
situacions de marginació social i po-
tenciar el voluntariat en les tasques
socials que es realitzen en el munici-
Pi.

PROJECTE SERVEI D'AJUDA A
DOMICILI

El serei d'ajuda a domicili, es un
servei públic que amb l'objectiu de
paliar mancances personals, fami-
liars o de relació en la comunitat, in-
tervé directament dins la llar, mitjan-
çant la intervenció de professionals
especialitzats que actuan de forma
global, amb la finalitat de produir
canvis positius en la situació detecta-
da o mitjançant d'una relació educa-

tiva i potenciant la continuitat de la
persona dins el seu medi familiar i
social.

Aquest projecte està inclòs dins el
Pla de Prestacions Bàsiques realit-
zant varies funcions: assistencial,
dins la llar de l'usuari ja sigui amb
activitats pròpies amb el benefiari o
a la casa d'aquest. Rehabilitadora,
preventiva i educativa.

A més de dur a terme activitats
complementàries com poden esser
acompanyament i la incorporació de
voluntaris.

PROJECTE DE PREVENCIÓ I
TRACTAMENT DE L'ABÚS
D'ALCOHOL I ALTRES
TOXICOMANIES

Les linees principals d'actuació
són:

-Prevenció en l'abús de l'alcohol i
tabaquisme, per nins i nines de tret-
ze i catorze anys que es duu a terme
a les escoles dels municipis de la
Mancomunitat Pla de Mallorca, apli-
cant el programa «Tú decideixes».

-La sensibilització i prevenció fent
feina en les A.P.A.S. dels municipis
que estiguin interessades, mitjançant
xarles u altres activitats d'interés, a
més de transmetre'ls un qüestionari
d'opinió autorizat, amb una funció
de promoció, sensibilització i infor-
mació, apart ens permetra conèixer
la situació en referencia amb el pro-
bleme de les dorgues.

Aquest qüestionari d'opinió auto-
ritzat també es passaria a altres enti-
tats o persones relevants del munici-
pi.

-En referencia a l'assistència la
Mancomunitat Pla de Mallorca ha re-
novat el conveni amb Creu Roja, on
totes les persones malaltes alcohòli-
ques o toxicomans podram esser
tractades gratuitament, a més per
l'any 92 ha ampliat el servei, amb un
taller d'activitats dirigit a joves toxi-
comans i el servei de metadona per
persones molt afectades residuals
que ja han esgotat totes les possibili-
tats.

PROJECTE D'INTEGRACIÓ DELS
DISMINOTS

Les principals línees d'actuació
són: la integració en el camp escolar,
social i laboral dels disminuïts; rea-
litzant una campanya d'informació i
eliminació de barreres arquitectòni-
ques en llocs públics dels municipis.

PROJECTE DE CUINES
MANCOMUNADES I MENJA-
DORS
MUNICIPALS

Consisteix en la posada en marxa
d'un servei de cuina Mancomunitat i
repartiment a domicili del menjar, a
més, de distribuir-lo als diferents
menjadors municipals de la Manco-
munitat Pla de Mallorca.

Aquest projecte està perdent d'a-
provació pel Ple de la Mancomuni-
tat.

Petra, 16 Març de 1992
Signat: Petra Juan Socias,

Coord. de Serveis Socials de
la Mancomunitat Pla de Mallorca



NIPER
MANACOR

o 	 r/3
CAIRO AulOwt(0	 C.FTEllu

	
ItSIA LA ANTE
	

nnn11 , 05	 01A10110
1.4(kl•	 Of 1'13.2.004

OFERTAS DEL 03 AL 16 DE ABRIL DE 1992

ALI MENTACION
Café natural superior 250 gis 	  162
Galletas joyitas, tortolinas, gajitos Río 350 grs. 	  121
Galletas Mikolas 503 gis 	  265
Galletas Dinosaurus LU 250 gis 	  107
Surtido Cuétara 800 gis 	  372
Chocolate Zahor 75 grs. 	  49
Chocolate Polvo Valor 5(X) grs. 	  236
Bombones Huevo Valor 360 gis 	  583
Bombón licor Elgorriaga 190 gis 	  490
Bombón Elgorriaga 203 gis. 	  469
Confitura fresa Hero 500 gis 	  166
Confitura melocotón, albaricoque

Hero 500 grs. 	  159
Patafilla Rosdor 2(X) gis. 	  146
Pistachos 037 200 gr. 	  199
Almendras tostadas 037 200 grs. 	  199
Pan inglés Panima 500 gis 	  111
Aceitunas rellenas Rosselló 450 grs. 	  69
Atún claro RO-100 Riancheira P-3 	  176
Sardinillas en aceite Pay-pay LO-120 	  98
Sardinillas en tomate Pay-pay LO-120 	  98
Foie-gras La Piara 100 grs. P-3 	  270
Aceite oliva Betis 1 I. 	  319

BEBIDAS Y LICORES
Vino Bach tinto 3/4 	  392
Vino Castillo de Sison 3/4 	  89
Vino Ramón Roqueta 	  195
Zumo Juver Brick] I 	  116
Fino La lna 	  599
Carlos Ill 750 cc 	  935
Cerveza Rosa Blanca P-6 	  199
Coca-cola 2 I 	  159
Fanta naranja, limón y Sprite 2 I 	  159
Cava Codomiu extra (semi y seco) 	  715
Cava Delapierre extra 	  364

CREMERIA
Yogur Danone sabores pack 8 u. 	  195
Yogur Danone natural azucarado pack 8 u 	  195
Flan vainilla, huevo Danone 	  38

CONGELADOS
Delicias Calamar La Cocinera 400 gis 	  299
Masa hojaldre Pescanova 500 grs. 	  142
Guisantes Pescanova 1 kg 	  208
Guisantes Bonduelle 400 grs. 	  91
Lomo bacalao 1/2 kg 	  583
Lomo bacalao 1 kg. 	  995
Lenguado P. 1 kg. 	  285
Rodajas salmón 1 kg. 	  890
Colas rape 1 kg. 	  1.145
Gamba grande 1 kg 	  1.380

CHARCUTERIA
Jamón cocido Casademont 1 kg. 	  745
Paleta cocida Casademont 1 kg. 	  625
Queso Cohinga 1 kg 	  990

PERFUMERIA Y LIMPIEZA
Jabón líquido dermo protector Nivea 	  270
Champú Raíces y puntas 400 cc 	  325
Compresa Evax Nuova con alas 16 unid. 	  212
Compresa Exav Noche con alas 12 unid. 	  212
Lavavajillas Mistol 1 I 	  79
Bolsas basura con asas Albal 20 unid 	  139
Papel aluminio Albal 20 mts 	  177

MENAGE-BRICOLAGE
Pintura Bendix 5 kg. 3x2 	  1.530

765 pts. x 3 unid.: 2.295
Estantería madera 	  2.361
Tabla de planchar 	  1.194
Vajilla loza 	  2.995
Batería 8 piezas (modelo, zafiro, viva) 	  3.995
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Parenòstric

Dins la Iluna creixent d'abril és bo
de sembrar tot tipus d'hortalissa me-
lons, pipius, carabasses, porros, Ile-
tugues i taperes; els melons i sín-
dries es poden sembrar davall o fora
del plastic, tenint en compte que la
producció sera més primerenca i ele-
vada davall plastic.

Finalment es pot emllestir les te-
rres on s'hi sembraran les albergí-
nies, pebres i tomàquets, esperant
fins al maig per sembrar-les.

En els arbres, hi podem fer em-
pelts de pomera i perera, així com
oliveres i alzines d'aglans.

Per als tarongers esperarem més
endavant, mentre que als magraners
ja s'haurien d'haver fet els empelts
d'«estaqueta».

L'evaporació de l'aigua de la terra
és de cada vegada més grossa, pel
que les reserves d'aigua disminuei-
xen, i amb aquest març tan calorós
que ha fet no ho sé com ens ho farem
per arribar a l'estiu. La temperatura
mitja és de 14'5° i la maxima de 19°,
com a promitx lluu el sol.

El numero de dies descoberts és
de cos i cinc de coberts.

La lluna.
-Lluna nova a les 12 h. 46 m. di-

vendres 3.
-Quart creixent a les 5h. 29 m. di-

vendres 10.
-Lluna plena a les 14 h. 53 m. di-

vendres 17.

-Quart minvant a les 18 h. 1m. di-
vendres 24.

FE STIVITATS

-Dia 6, Sant Guillem.
-Diumenge 12, Diumenge del

Ram.
-Dijous 16, Dijous Sant.
-Dimenge 19, Pasqua de Ressu-

rrecció.
-Dia 1, II festa de Pasqua de Res-

surrecció a Selva.
-Dia 3, Divendres Sant, a Lloseta,

Romeria del «Cocó».
-Dia 9, Festa del «Pa i peix» a Con-

solació (Sant Joan).
A Llubí, Romeria a l'ermita del

Sant Cristo de la Salt.
A Algaida, Romeria a l'ermita de

Nostra Senyora de Gracia.
A Vilafranca i Petra, Romeria a

l'ermita de Nostra Senyora de Bo-
nany (Petra).

A Pollença, Festa al Puig.

FIRES I FESTES

Comencen els mesos de fires i fes-
tes. El passat mes va esser la fira del
fang a Marratxí.

El darrer dimenge d'abril a Santa
Maria, per donar lloc al maig quc
esta ple de fires.

-Binissalem, darrer diumenge de
ma ig.

-Búger, fira des Jai, primer dissa-
bre de Maig.

-Campos, fira de maig, segon diu-
menge de maig.

-Felanitx, segon diumenge de
maig.

-Lloret de Vistalegre, segon diu-
menge de maig.

-Muro, fira el primer diumengc
després de Pasqua.

-Sencelles, tercer diumenge de
maig.

-Sineu, primer diumenge de maig.
-Sóller, segon dimenge de maig.
I si el diumenge forçat voleu anar

a mercadetjar arribau fins a S'Arenal,
Alcúdia, Binissalem, Felanitx, Inca,
Llucmajor, Muro, Sa Pobla, Pollença,
Santa Maria o Valldemossa.

Una rondalla depravada

L'amenaça
La mentalitat del Poble Mallor-

quí té corn a millor ideal el que
diu: «malament les coses vagin,
fotudes ja es compondran». Vull
tomar aquesta teoria, vull donar
pels ulls moltes de les amenaces

que ens envolten, vull tornar l'op-
timisme per terre, que imperi la
realitat, en definitiva, vull que
Paseu 10 minuts de lectura amar-
ga i preocupant, que toqueu de
peus a terre i que les orelles vos
siulin, ja en parlarem després,

quan el vostre cervell vos hagi
donat mil voltes segurament tro-

bareu que aquesta llista que pro-

pós queda curta. Seguidament

vos present «L'amenaça»: article
per capitols i ampliable al vostre

gust.
-Els neonazis de Le Pen a Fran-

ça, els integristes islàmics del
F.I.S. a Argelia ens esg-uerrifen
l'inteligència. A Nord i a Sud, ens

amenacen uns nous sistemes nas-
cuts de rignorancia i nutrits de la
por.

-L'alt index de morts sobre la
carretera ens fa viure escèptics,
hiper-tensos, qualsevol cotxo de
front, de costat, a darrera, es una
amenaça, pot esser el nostre botxí.

-Quedar-nos dins les nostres
cases tancats en pany i clau, ca-
gats de por, pot esser una amena-
ça: girau els vostres ulls en-l'aire i
assegurau-vos que el vostre setil
no esta fet en vigues infectades
d'aluminosis.

-Sortir al carrer, un mati solet-
jat, pot sesser una amenaça, sino,
fitxau-vos que li va passar a un
veí nostre, de la vila mateix, uns
«quinquis» l'atraacren i per fer
més la gitza l'hi mossegaren el
dit, ja que no podien treure l'anell
que portava.

-Un diumenge decideixes anar
al futbol, penses en l'amenaça que
aix6 suposa? una bengala pot
venir a foradar el teu pit, o un
“ultra» donar-te una pallisa de ca,
o trobar-te embolicat en una
«carga» de la policia.

-Un bon dia decideixes com-
prar-te mitja quarterada per pas-
sar el diumenge: sembrar dues
cols, entrecavar un solc de sebes o
simplement dormir-te davall el

garrover una horeta (poder fogir
del mein i dels problemes), l'ame-
naça arriba quan un parell de
«payos» compren els bossins de la
vora i s'hi monten un «chiringui-
to», i ja tens els collons dins s'a-
mut: «primos», «cuñados», i
demés familia es posen a fer pae-
lles per donar i regalar, renou,
plors d'al.lots i que se jo quin ca-
ramull de mals vicis i porqueries.

I així fins a mil. Creis encara
que hem d'esser optimistes?

Jaume Sansó i Caldentey
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Esport Escolar
Futbet dia 13 de gener

El resultat del partit fou: 1 Vilafranca, Arta 7.
Es normal aquest resultat ja que només feia una set-

mana que l'equip entrenava. Això es perquè a l'equip
que es va presentar per jugar a l'escola n'hi havia de fe-
derats i no pogueren jugar. L'entrenadores Jaume Font.

Voleibol
El passat dissabte dia 11 de gener a les 9 del matí par-

tiren cap a Son Servera les alevins del Volei Vilafranca,
per fer una diada. Com ja sabeu tenim dos equips d'ale-
vins femenins: Vialfranca A i Vilafranca B.

Jugaren els nostres equips un total de tres partits cada
un. En guanyaren dos i en perderen un. Les seves moni-
tores són na Margalida Portell i na Magdalena Barceló.

Les infantils femenines jugaren el seu primer partit
contra l'equip d'Artà. Va ser un partit mol rapid, però
molt ben jugat per part de les nostres infantils. El Vila-
franca va guanyar a l'Artà per un 3/0 en parcials de 15/
1, 15/13, 15/7, en un temps de trenta minuts.

El segon partit jugat per les infantils femenines es jugà
el dia 5 de febrer a les 20 hores a l'escola. A aquest partit
es varen enfrontar el Vilafranca i Sa Coma. Fou un partit
molt disputat, el resultat va ser aquest: Vilafranca 2 - Sa
Coma 3.

El tercer parta es va jugar el passat dia 8 de febrer a
les 10'45 h. contra La Salle. El Vilafranca, una vegada
mes, mostra la seva superioritat. Les jugadores van man-
tenir un nivell de joc molt bo durant tot el partit. Els sa-
ques i el fer tres cops ben fets, foren la força de l'equip
de Vilafranca, que va guanyar per uns parcials de 15/11,
15/2 i 15/6. El resultat final fou 3/0.

El passat dia 13 es juga el quart partit de les infantils
femenines contra l'equip de Na Penyal. Aquest partit era
molt important per a l'equip vilafranquer, per qüestions
de moral i de classificació. Els resultats foren: 13/15, 15/
7, 15/13 i 15/3. Com veis el Vilafranca tingué un mal co-
mençament de partit, però anà assegurant el seu joc i no
es deixà influir pel contrari.

Quant als al.lots de l'equip infantil masculí, jugaren el
seu primer partit contra l'equip Es Canyar, guanyant per
un resultat de 3/0 rotund. En aquest partit es va veure la
qualitat de joc que tenen els nostres jugadors. No es va
donar ni una pilota per perduda i per passar-la sempre
es jugava a tres cops; fins i tot en Biel Febrer, en Pep
Vanrell i en Joan Jaume ens feren qualque mate. També
hem de destacar els col.locadors com en Jaume Artigues,
en Sion o en Garcies, que amb els seus saques varen fer
molts de punts. Els resultats parcials foren: 15/2, 15/13 i
15/6.

El segon partit es va jugar el dia 8 a les 10 h., contra
l'equip de La Salle. En aquest partit es va sortir a aixafar:
en 35 minuts es va jugar i guanyar el partit, amb uns
parcials de 15/9, 15/4 i 15/4. El millor foren els saques
potents i ben calculats.

El passat dia 11 a les 8 del vespre, es juga el partit de
voleibol contra el Col.legi Simó Ballester, amb una bona
pluja en comença a jugar. Ben aviat els nostres jugadors
començaren a posar-se a punt i a passar del fred ben viu,
prest tots els jugadors van estar calents i ben banyats.
Fou un partit molt rapid, jugades ben pensades i passa-
des al fons del camp varen ser les armes que donaren el
triomf final al Vilafranca per un 3/0. Els parcials foren:
15/11,15/10 i 15/6.

El qui diuen que és el líder va jugar el poble

Alineacions.- VILAFRANCA: Juani-
to (3), Mora (3), Damià (3), Barraques
(3), Gudi (3), Monserrat (3), Garau
(3), Josep (5), P. Llull (3), Agust -í (3),
T. Julia (3).
Comentan. - Visita del lider al camp
del Molí Nou, que pel joc desenvolu-
pat, no mereix aquesta situació privi-
legiada, ja que, malgrat haver guan-
yat al Vilafranca (amb ajuda arbi-
tral), el nostre equip va demostrar la
qualitat de joc que poden desplegar
quan volen.

Les coses començaren be, domi-

Vilafranca, 2 - S' Arracó, 3

nant el Vilafranca i fruit d'aquest do-
mini arribaven dos gols, després de
que Llull hagués fallat totsol davant
el porter visitant. Els gols foren
aconseguits per T. Julià (que després
en jugada fortuita es marcaria a la
pròpia porteria) i per Garau.

Tot pareixia que aniria bé, però
S'Arracó, començava a pitjar i abans
del descans ja havia aconseguit l'em-
pat.

La segona part fou més fluixa que
la primera, però destaca una mala
actuació arbitral assenyalant un

penal molt discutit a l'àrea del Vila-
franca (comes per Juanito a un da-
vanter visitant) i deixant d'assenya-
lar-ne un a l'àrea del Vilafranca
(comes per Juanito a un davanter vi-
sitant) i deixant d'assenyalar-ne un a
l'Ama contraria 5 segons després (a
conseqüència d'això en Damià va
esser substituït).

El Vila franca, malgrat això, pres-
sionant mes encara quan S'Arracó es
queda amb un home menys, però
l'esforç fou infructuós.
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Alineacions.- VILAFRANCA: Juani-
to (4), Mora (3), Mesquida (3), Bron-
ce (2), Barraques (3), Josep (4), T.
Julià (3), Monserrat (3), Moleta (3),
Agustí (3), Llull (3).

LLUCMAJOR: Mesquida, Reina
Cardell, Janer, Boscana, Mulet, Sem-
pere, Cera, Alvarez, Garí, Quinta-
na.
Gols.- 1-0, minut 20. En Mesquida
centra des de la banda i en Monse-
nat remata a dins la porteria visi-
tant.

1-1, minut 25. Un clar penal que
en Gari s'encarregà de trasformar-lo.

2-1, minut 45. Una treta llarga d'en

Justet, jusiet
Vilafranca, 3 - Llucmajor, 3

Juanito que en P. Llull s'encarrega
de fer el segon gol.

2-2, minut 46. Un gran xut des de
fora de l'àrea de n'Alvarez que re-
presenta el segon gol per a l'equip
visitant.

2-3, minut 67. En Barraques rebut-
ja malament una pilota i n'Alvarez
totsol adelanta el seu equip.

3-3, quan ja pareixia que el 2-3
serie el resultat final en P. Llull en
jugada personal va fer el definitiu 3-
3.

Comentari, Bon partit el jugat

entre dos equips que es coneixen
molt bé i que, a part d'haver fet un
bon partit, a més a més, hi va haver
emoció en el resultat.

El Vilafranca va dominar en tot
moment el seu rival perõ aquest va
fer molt de mal amb els seus con-
traatacs i va treure a la vista de tot-
horn els defectes del Vilafranca, que
es la feblesa defensiva, i que, a part
de crear moltes oportunitats de gol,
el percentatge d'efectivitat és extre-
madament baix. I un equip que es
troba en les circumstancies que esta
el Vilafranca no és per regalar res als
seus rivals.

Això fa olor a tercera
Vilafranca, 2 - C'as Concos, 3

ALINEACIONS:
VILAFRANCA: P.Julià(1), Mesquida(2), Mora(2), Ba-

rraques(2), Dami.à(2), Josep(3), Moleta(1), T.JuliA(2),
Monserrat(2), Garau(2), P.LLull(2).

Entraren a la segona part: Gudi(1), Pellé(2), Bronde(1) i
Sabater(l ).

C'AS CONCOS: Barceló, Bordoy, Rosselló, Sagar, Hu-
guet, Obrador, Vidal, Adrover, Oliver, Tauler, Mateu.

GOLS: 1-0 al minut 5 es treu una falta molt ràpida da-
munt en Garau, aquest centra damunt l'arca i en T.Julià
aconsegueix el gol.

1-1 al minut 50 un xut des de fora de l'Ama de n'Adro-
ver es converteix en el primer gol de l'equip visitant.

1-2 al minut 67 un contraatac de l'equip concarrí que
en Llull culmina amb un xut ras en el segon gol.

1-3 al minut 70 una treta de corner que n'Obrador re-
mata impecablement a l'escaire de la porteria melonera.

2-3 al minut 83 un penal molt dubtós fet damunt en P.
Llull que aquest mateix tansforma.

COMENTARI: Una primera part típica de l'equip me-
loner, és a dir, un gol matiner i després a fallar oportuni-
tats per fer una golejada d'escàndol però que, increible-
ment una vegada sí i l'altra també, els davanters fallaven
oportunitats clares de gol. Però el que passa és que els
partits duren 90 minuts i no 45, perque si els partits du-
rassin 45 minuts el Vilafranca ja aniria als llocs capda-
vanters.

L'equip meloner no ha donat cap satisfacció aquest
mes als seus seguidors, però el que sí ha donat, i això no
ho pot negar ningú, són satisfaccions alià on ha anat; per
exemple els varen guanyar els del Pla de Na Tesa i allà
pareixia que havien guanyat la copa d'Europa, després
els concarrins se'n duen dos punts d'aquí i, a més a més,
el gol average que a final de temporada pot esser impor-
tant.
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GOLEJADORS 2" REGIO-
NAL

gols
1.Agustí 	  10
2. Llull 	  10
3. T. Julia 	  7
4. Barraques 	  7

RESULTATS BENJAMINS

Vilafranca, 1 - Santanyí,
Porreres, O - Vila franca, 5
Vila franca, 0 - Petra, 1

GOLEJADORS BENJAMINS
gols

Pere Nicolau 	 10
Guillem Garcies 	 4
Sebastià Barceló 	 3
Sebastià Sastre 	 2
Jaume Vidal 	 2

1.Monserrat 	
2. Juanito 	
3. Agustí 	
4. Barraques 	
5. Garau 	

AMR-
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Protagonista: La Pedrera
L'EQUIP BENJAMÍ

Les majors alegries, xerrant de futbol, les està donant, enguay, l'equip
dels benjamins. Dins Porreres varen aconseguir batre el record de punts
des que s'ha tornat a crear el futbol al poble ara fa set anys. En els mo-
ments d'escriure aquestes linees ocupen l'onzena posició amb dos nega-
tius.

L'equip té una de les minor defenses d'aquest grup seu, ja que, per no
ocupar una de les posicions privilegiades, només els hi han fet 46 gols.

A la defensa de l'equip hi podem destacar a tots i els que normalment
surten de titulars són en Pere Català (porter), Xisco Sansó, Guillem Gar-
cies, Tomeu Ferrer (defenses) i Sebastià Sastre (per davant de la defensa).
A la mitja es allà on més canvien les posicions i on no hi ha tants de juga-
dors que destaquin. Els més habituals són: Toni Rosselló, Sebastià Vidal i
Toni Ugena. I, per acabar, la davantera, allà on sí que hi ha un home reso-
lutiu que no sol fallar quan té ocasions clares, que es en Pere Nicolau i a
ell l'acompanyen en Sebastià Barceló i en Jaume Vidal.

Tot aquest equip aconsegueix fer bon joc a la majoria de partits i tot
això baix la direcció d'en Pep Ribes que es l'autèntic .artífex del bon joc de
l'equip.

La gent que va a veure aquest equip no es la que h pertoca degut a la
posició que ocupa, encara que al darrer partit sí que hi havia molta gent
per veure el partit contra el Petra i que justament varen perdre fent un
dels pitjors partits de la temporada, encara que va esser millor que el que
varen realitzar a la primera volta dins Petra mateix.

Ara els queden cinc partits per jugar al camp del Moll Nou per acabar
la temporada i sempre juguen els dissabtes a les onze del ma tí.
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MOTS CREUATS

Horitzontals.-Convertir en mòmia
Conjunt de sensacions acústiques produ-
it per instrument o instruments de músi-
ca. 2.-Que produeix climinació. 3.-Grafia
dialectal de lo" quan aquest pronom va
seguit de la partícula Acte d'agafar.
Nom de lletra. 4.-Figuradament, cosa o
persona difícil de tractar. Corda grui-
xuda usada principalment en la marina
per a ligar l'àncora i altres usos. Ter-
minació verbaL 5.-E1 final d'una mura-
da. Iracund, és a dir, propens a la ira.
Part llenyosa del mini. 6.-Prefix que in-
dica negació o privació de la qualitat ex-
pressada pel mot amb qu s'uneix. Al
revés, tercera persona plural del present
d'indicatiu del verb anar. Cinc-cents.
Distància que hi ha entre la punta del
dit polze i la del dit petit tenint la mA
oberta i els dits estesos. 7.-Entrada que
fa el mar en una costa brava, a propòsit
per a treure i avarar les embarcacions.
No editat. 8.-Vocal. Fatigar el cervell,
marejar, amb sorolls. Cinquanta. 9.-Mot
que s'aplica a una varietat de moltons

originaris d'Espanya, de llana molt fina
i blanca. En els dos buits següents, cin-
quanta mil romans. Nom de lletra. 10.-
VocaL Al revés, suc del raim fermentat.
Allò que resulta de l'acció d'una causa.
11.-Simbol del nitrógen. Bastiment que
sosté el motor i la carrosseria d'un car-
ruatge autombbiL Al revés, nota musi-
cal. 12.-Grau d'intensitat, de vivesa, d'un
color. En els dos buits següents, símbol
de l'alumini Posta d'un astre.

Verticals.- L-D'una manera melódica.
2.-Varietat de rolivera. Nom de lletra.
Símbol de raxigen. 3.-Nota musical. Co-
nífera de fillies curtes, de fusta molt for-
ta. 4.-Donada a imaginar 5 -Forma ex-
terna, visible, d'un cos. La primera. Que
gaudeix de bona salut. 6.- Que no es
mouen per res. 7. -Les llavors de la plan-
ta del café. Pronom. Tall d'un instru-
ment. 8.-Al revés, part d'un ormeig de
pesca on van enganxats els ploms. En
plural, la desena part de la collita o
d'altres productes de la terra, que es pa-
gava com a tribut a l'Església, o al Rei
i altres senyors. 9.-Peça de fusta o de
ferro que, arrencant de la punta de la
quilla, forma la proa o la popa de la
nau. Mitja dama. Cent. Res. 10.-Deu e-
gipci. Sense febre. 11.-Afirmació. Cadas-
cuna de les menjades d'alguna impor-
tànda que hom fa diàriament a hores
fixades. Argument o tema d'una compo-
sició, que es posa al seu davant com a
títol o introducció. 12.-La quarta. Con-
junt de peces de metall que entren en el
parament de la cuina. Nota musical.
Símbol del sofre.

Solucions
Horitzontals: L-Momificar. So. 2.-Eli-

minatori. 3.-Lc. Agafada. A. 4.-0s. Gu-

mena. Ar. 5.-Da. líos. Rapa. 6.-In. Nay.
D. Pam. 7.-Cala. InMit. 8.-A. Atabalar.
L. 9.-Men. L M. Ela. 10.-E Iv. Efecte.
11.-N. Xassis. Im. 12. To. AL L O. Cas.

Verticals: 1.-Melodicament. 2.-Olesa-
na. E. O. 3.-Mi. Larix. 4. -Imaginativa. 5.-
Figura. A. Sa. 6.-Inamovibles. 7.-Cafes.
Na. Fil. 8.-Atan. Delmcs. 9.-Rodar. Da.
C. O. 10.-Ra. Apiretic. 11.-Si. Apat. Le-
ma. 12.-0. Aram. La. S.

per Maria Galmes

I AQUEST PELS MES ESPABIDLAT
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YUKAR4DAN ASAOIY

1) istanburda halen ibade-
te kapali tutulan camii. 2)
Gelir getiren mander. 3) Bit
ek.- Tarsi, sucu, su tasiya-
rak geçimini sejlayan kisi.-
Vilayet. 4) Bit hitap sbz0.-
Ma§ara.- Tarsi, birden bite.
5) Ebecli, dairni.- Kendine
ibadet editen. 6) I star, mu-
annidlik.- Karp. 7) Hayvan
yiyece)i.- Yemek.- Bit

çalgi. 8) Yararlt bir hay-

van adi.- Emir olden.- Uzak-
Ilk isareti. 9) Dtl,smanlik. 10)
Ebediyen, sonsuza dek.

1) D0s0nce, duygu
herhangi bit haldkati 90
bit sekade dada etme sa
ti. 2) Birisine korumasi i
tesiim editen bir sey. 3)
Ontem.- Tarsi, Akderaz
pest bitki tirtits0.- Kamm
Ban báigeerde agale
verilen tern.- Bayrarn.- 1
si, yerine getirme. 5 St
yan, içecek ve(en.- Yap'
hayirlar. 6) Mikt-ar, dare
Agiz, st5yleyis. 7) Ert , 9
baslik, Emare.-Ev, arazi
Yarin ünsüzleri.- Hark(
duyurmak.- Tarsi, bit. be
9) Yardim, lut0f. 10) Hiki
ilminin dinden ve sad ,

Cenab-i Hak'tan bahse
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LECOLOGISTA

.
Biniaraix, un dels nuclis urbans de la Serra de Tramuntana. Dibuix: 131 'el Bonn/n.

La llei d'Espais Naturals corre greu penh de ser desvirtuada
Fa un any que el Parlament Balear va aprovar la Ilei d'Espais Naturals, una passa fonamental (encara que

insuficient) per a la preservació de les areas d'interès ecològic i paisatgístic de les Balears.

No obstant, el futur d'aquesta eina legal se troba actualment en perill, a causa de la modificació (òbviament
no per millorar) que promou el Partit Popular, amb majoria absoluta a la Cambra autonòmica. En concret, el
PP pretèn modificar tres aspectes de la I lei:

• La delimitació d'aiguns dels espais protegits (Cala Falcó-Portals yells, etc), amb l'excusa típica de les
indemnitzacions astronòmiques als promotors afectats

• La parcel.la mínima edificable a Eivissa i Formentera, que ells consideren massa restrictiva per a la
construcció

• I per últim, l'articulat de la I lei sobre l'oferta complementaria dels camps de golf (hotels i apartaments),
a fi de permetre que aquestes construccions s'ubiquin dins les denominades "Àrees Rurals d'Interès Paisatgístic",
categoria en la qual se troben moltes zones de la Serra de Tramuntana.

A la vista d'aquest anunciat desvirtuament d'una de les Ileis més progressistes aprovades pel Parlament
balear en 9 anys d'autonomia, el GOB iniciara una campanya en defensa de la Ilei actual i en contra de
qualsevol tipus de maniobra encaminada a reduir el grau de protecció de que gaudeixen els espais naturals de
les nostres illes.



Cuina

Pastís de peres

INGREDENTS PER A QUATRE
PERSONES

1 kgs. de peres, 4 ous, 8 cullerades
de sucre, 6 cullerades de farina de
força, 1 llimona, 1 iogurt natural, 1
sobre de llevadura (canari), oli, 200

grs. de xocolata sense llet.
Primer parlarem les peres i les ta-

Harem a troçets petits.
Batre els vermells amb el sucre

fins que ens quedin cremosos; afegi-
rem la pell de la llimona ratllada, el
iogurt, un raig d'oli, les peres i la fa-
rina amb el canari, mesclar-ho tot
ben mesclat, per últim incorporar els
blancs a punt de neu.

Tot això ho posarem dins un
motio gran, untat de salm, 6 de man-
tega i enfarinoat un poc, el tindrem
en el forn durant uns tres quarts o 50
minuts més o manco, el forn no ha
d'estar molt calent.

Fondrem la xocolata al bany maria
amb dues o tres cullerades d'aigua i
en estar teb, cobrirem la tarta.

Deixarem que refredi dins el frigo-
rífic, a fi d'endurir la xocolata.

Curset de cuina

Noticies

Totes aquelles persones (caça-
dors, excursionistes o gent que
passegi pel camp) que trobin nius
d'ocells, tant amb ous com amb
pollets, ho facin arribar a orelles
d'en Tomeu Català Mut, procu-
rant recordar clarament on es
troba el niu i, si se sap de quin
animal és millor; però sinó que es
comuniqui el seu emplaçament a
en Tomeu i ell ja farà les passes
necessaries.

Ens han comunicat que donem
a conèixer que la barbaria d'en
Mateu Morlà i d'en Biel Cai, es
canvia de domicili: del Bar París
passara a estar al C/ Santa Catali-
na Thomas, n° 20. La nova obertu-
ra tindrà lloc el dimarts dia 31 de
març. Així que ja ho sabeu, a par-
tir d'ara «nova barberia». Ah! i
també ens han dit que tallaran els
cabells a dones. Informau-vos-en
dels dies per això a la mateixa
barberia.

NAIXEMENTS
-Margalida Jaume Bauza, nascuda

dia 17 de gener, filla de Joan i Mag-
dalena. Enhorabona.

Consell Parroquial
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Endevinalles
Les solucions a les endevinalles

del número passat són:
-P endevinalla:UN ODRE
-2' endevinalla: UNA GUERRA
-3' endevinalla: UN BAÜL

Ties d'aquest mes, aquí van:
Animalet valentó
que no té ossos ni espina
i a les fosques endevina.
No té més expressió.

A COMENÇ
Aquest és un joc que solien jugar

les nenes d'anys enrera. Les jugado-
res treuen busca, i la que la treu més
llarga és «ma». Aquesta tira a l'aire
una bolla o pedreta, després una
altra i a vegades una tercera. Emplo-
ma la primera abans que caigui la se-
gona i aquesta abans de caure la ter-
cera, de manera que n'hi hagi una a
l'aire si fuga amb dues, i dues si juga

La Parròquia de Vilafranca, esta
formant un Consell Parroquial, i per-
que tots ens entenguen, un grup de
persones cristianes responsables, que
programa, anima, coordina i revisa
tota l'acció de la parròquia. Encara

no se sap molt bé per guantes perso-
nes estarà format, ja que això  depèn
de les ganes de participar-hi que ten-
gum eisels membres d'aquesta comuni-
tat, es preveu que cada un dels com-
ponents del Consell es dediqui a una

Digue'm endevinadero,
a veure quin és s'ocell
que no jeu a palla,
no es de nervis ni pell;
endevina aquest ocell
que duu capulla de frare.

Dos animalets
ni ase ni somera;
quan van carregats
van de cul enrera.

amb tres.
Al mateix temps que la jugadora

fa això, diu:
A COMENÇ
PER ELS AQUENS
PER ELS AQUILLOS
MORENILLOS
SANT VICENÇ.

Quan la que juga fa una falta,
deixa el joc i juga la següent.

tasca en concret, ja sigui de les que
actualment desenvolupa el rector, ja
siguin unes altres de les que la pa-
rroquia es pugui ocupar en un fulgir
pròxim. Amb la formació del Con-
sell, molt possiblement es veuran
aumentats els serveis socials que de-
senvolupa la parròquia.

Si algú esta interessat en aquesta
nova activitat que es dura a terme, i
vol més informació es pot adreçar al
nostre rector.

Jocs populars

Qui vulgui comprar teles, ara té l'oportunitat de fer-ho a bon preu.
Vos podeu adreçar a Brodats Majórica o telefonar al telf. 56 06 95 i de-
manar per Jaume.

Al qui interessi. No es publicaran escrits enviats a la revista sense
signar-los ni sense el n° de DNI.
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