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Urbanitzar Son Pastor
Durant el passat mes d'agost, el batle de La Vila convoca els veil-fats de la

part nord dels carrers de Sant Josep, Avinguda de Ses Escoles i els de les vies
transversals amb la intenció de tractar la possible urbanització de la zona. Del
casc urbà, el barri de Son Pastor es el que més paga en contribució degut a
l'alta qualificació que contempla les actuals normes subsidiaries. Per contra, es
la que a hores d'ara te manco serveis.

La subvencie, de 4 milions de pessetes donada pel Consell Insular de
Mallorca a Vilafranca, en el marc del Pla d'Obres i Serveis de 1993, amb la fina-
litat de destinar-los a l'asfaltat de carrers del Sector C del projecte de Clavegue-
ram, i que inclou la zona objecte de la present editorial, fou posada com a teló
de fons de la possibilitat d'urbanitzar Son Pastor.

La xifra, es més bé ridícula per l'alta inversió que suposa la idea municipal
d'eixemplar carrers, instal.lar enllumenat públic i asfaltar quasi un quilòmetre
de vida pública. Aquest projecte, encara no massa definit, no es viable sense
l'aplicació d'elevades contribucions especials, a flies de l'aportació municipal
que marca la llei.

L'avinguda de Ses Escoles es el carrer més consolidat en quant a vivendes i
per tant el que té més prioritat. D'ací que per part dels vefnats que hi residei-
xen hi hagi una millor predisposicie, a arreglar els accesos. En canvi, el caner
de Sant Josep, en el tram que resta per urbanitzar, hi convergeixen una serie de
problemes que fan difícil una solució a curt termini. En primer lloc, el carrer ha
de passar de tenir 8 metres d'amplària a 10 metres. Per tant, l'actual alineació
haura de patir una variació d'un metre per banda, per fer complir la normativa
urbanística.

Per altre costat, sols hi ha una vivenda, (en el carrer Mestral) i els demés
solars serveixen d'hort. En un principi, sembla esser que una bona part dels
veïnats no estan d'acord amb l'amplària de 10 metres. De fet, si es manten
aquesta postura municipal, el carrer de Sant Josep, a la zona de Son Pastor,
tendra dues variants: una de 8 metres (de la carretera al carrer Fra Junípero
Serra) i una de 10 metres (des del carrer Fra Junípero Serra, fins al carrer des
Pou) i es confirmaria la situació de que la major part dels carrers del poble no
arriben a tenir les mateixes dimensions en el seu perímetre unilateral i que en
conseqüència no segueixen cap alineació matemática. Al cap i a la fi es demos-
tra que en la història del poble mai s'ha seguit un mateix criteri en urbanisme i
menys ara, quan sovintegen els canvis en les responsabilitats de l'àrea d'Urba-
nisme.

No hi ha dubte que l'urbanisme s'ha de promoure amb la vista al futur crei-
xement de la vila, però també creim que cal ser racionals i atendre les opinions
majoritàries dels afectats.

En el carrer de Sant Josep, en el tram de major valor cadastral, es planteja
que els veinats retrocedeixin un metre per banda (i a compte seu) llurs par-
tions. Hi ha veil-fats que venen a bé retrocedir sempre i quan l'Ajuntament
pagui les despeses de fer córrer les parets construides, cost que sembla no es

vol assumir per part de l'actual equip de govern. Davant aquesta postura,
l'Ajuntament no podrà fer res si no compra el terreny que necessita (un metre
per banda) per deixar un carrer de 10 metres o si no actua per la via de l'expro-
piació.

El grup de gent que ara governa a l'Ajuntament ha pagat xifres milionàries,
i certament discutibles, per comprar terrenys o cases amb la finalitat d'alinear o
obrir nous carrers i ara sembla fer-se la germaneta pora amb la zona que paga
més imposts i esta pitjor conservada. No estaria de més que es fessin valer els
mateixos mecanismes i idem regles tant si es tracta del Nord com del Sud.

"Es Molí Nou"
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La residència serà catalogada d'interès públic
Sanitat proposa concedir-li carácter excepcional per sufragar els fons invertits pel Govern Balear

Bartomeu Barceló, regidor de Sanitat (Foto:
Joan Jamne)

La residència sera d'àmbit comarcal

Miguel Barceló.- Segons el regi-
dor de Sanitat, Bartomeu Barceló, la
conselleria de Sanitat proposarà, en
un pròxim consell de Govern, la
declaració com "obra d'excepcional
interès públic" el projecte de residen-
cia per la tercera edat. L'edifici resi-
dencial, on les seves obres foren pro-
mogudes sense projecte legal ni
llicència per l'Associació de la Terce-
ra Edat, fou cedit el 30 de novembre
de l'any passat al Govern, amb
l'intenció que aquest organisme
pogués fer-se càrrec de la darrera
part de les obres, aturades des del 14
de febrer de 1991 després d'aplicar-se
un expedient sancionador.

El bloqueig municipal, en tant
l'edifici no té projecte legal i està
construit fora d'ordenació, ha impe-
dit que les obres acabin dins el termi-
ni previst per l'Associació, que final-
ment ha optat per cedir-lo al Govern.

L'intent del Govern d'acabar les
obres ve donat per la inclusió de la
residencia en el Pla Quatrienal

d'Acció Social, amb l'objectiu de
donar cobertura a les necessitats de la
tercera edat en la Zona Bàsica de
Salut de la que Vilafranca es capda-
vantera i que conté els pobles de
Montuïri, Sant Joan, Petra, Ariany i
Porreres. Aquestes sis poblacions,
amb un total de 14.000 habitants,
compten amb 3.208 persones majors
de 65 anys (un 22 per cent). Així
mateix, Sanitat creu necessari conti-
nuar les obres de la residencia "a fi
de salvar els fons públics (18 milions)
invertits a la mateixa".

El projecte primitiu de residencia
local privada, després de la donació
al Govern, s'ha transformat en un
projecte comarcal per l'atenció a la
tercera edat, segons es desprèn de
l'acord pres pe la conselleria de Sani-
tat el 27 d'abril d'aquest mateix any.
L'Ajuntament advertí en el seu
moment a la Conselleria de la situa-
ció urbanística ilegal en la que havia
incurrit l'Associació de la Tercera
edat en executar les obres sense pro-

jecte.
Sanitat ha traslladat l'expedient

legalització de la residencia a la con
selleria d'Obres Públiques, per dur-lc
al consell de Govern, juntament amt
l'informe de la Comissió
d'Urbanisme, que ha donat el vist
plau a la declaració d'interès públi(
de caràcter excepcional.

Bartomeu Barceló diu que l'Ajun
tament facilitarà l'acabament de
obres "amb l'objecte de que lE
residencia comarcal pugui entrar el
servei el mes aviat possible". El canv
de les normes subsidiàries haurà d(
ser la primera passa per a la legalitza
ció de la residencia. Segons Barceló
"la legalització de l'edifici no alliberz
certes responsabilitats dels promotor:
de les obres". El pagament de le:
corresponents sancions, per le:
infraccions urbanístiques patentade
per l'Associació, s'estimen en E
milions.
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(Jaume Català).- Davant les refor-
mes que es realitzen al Col.legi Públic
els al.lots de Vilafranca hauran de
cursar el primer trimestre del curs a
les diverses aules repartides en tres
ed;ricis diferents de la Vila.

Els alumnes que enguany fan el
segon curs van al Club d'Esplai, men-
tre que els alumnes d'Educació Infan-
til, primer i segon curs, realitzen els
seus estudis a Ca Ses Monges i els
alumnes de quart a vuitè aniran a la
Sala.

El temps d'esplai s'ha repartit en
dos torns a Ca Ses Monges, i els
al.lots del Club i els de la Sala aniran
a la Plaça Major. Segons el batle "el
fet que els alumnes hagin de tenir
l'esplai a la plaça no ha de preocupar
a ningú, ja que els alumnes no tenen
perill. Tampoc es un problema que
durant aquests tres mesos, i un cop a
la setmana, els al.lots hagin de com-
partir la plaça amb els mercaders ja
que aquesta activitat, la d'anar al
mercat, la realitzen nombrosos
col.legits per donar a conèixer el mer-
cat als al.lots". Pel que fa a l'estat de
les aules Joan Bauçà declarà en ES
MOLI NOU que "dins la provisiona-

litat, no es pot demanar res més. Hi
ha col.legits de Mallorca que no
tenen les condicions que tenen les
aules que s'han habilitat. Des de la
Sala s'han fet molta feina perquè el
passat dilluns les aules tenguessin les
condicions necessàries pels nostres
alumnes".
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El curs escolar comença amb les noves aules a punt
Les reformes d'Es Cremat acabaran al gener

Ca Ses Monges i el Club d'esplai
seran noves aules. L'escola segueix

amb obres. (Foto: Joan Jame)

Les contribucions es

tornaran a l'octubre
Els vilafranquers aniran a cobrar per
ordre alfabètic

Jaume Català.- A partir del proper
dia primer d'octubre la Sala procedirà
a tonar les contribucions especials
d'abastament d'aigua i sanejament
corresponents a la recaptació de la
fase previa del sector B i del sector C
(una totalitat de 80 milions de pesse-
tes). L'ordre en que es tornaran serà
alfabètic, amb un marge de vuit dies
per poder presentar els rebuts satis-
fets, i s'establirà un temps d'una set-
mana perquè els pròxims sol.licitants
vagin a les dependencies municipals.
La devolució als veinats que disposin
del rebut es realitzarà d'octubre a
desembre, els divendres i els dissab-
tes.

Els vilafranquers que no hagin
pogut anar a la Sala en els dies corres-
ponents, segons l'ordre alfabètic,
podran presentar els seus rebuts,
document que serà imprescindible
per a la devolució, entre el 10 i el 22
de gener. Tot i això, el mes de febrer,
s'obrirà un termini per tots aquells
que diguin haver pagat i no disposin
del corresponent rebut que així ho
justifiqui.

El sector C ha estat l'únic on, des-
prés d'entrar a formar part del con-
sorci d'Aigües, no s'han cobrat contri-
bucions, però els veInats d'aquest sec-
tor, així com els de l'A i B, rebran les
quantitats aportades per la construc-
ció dels depOsits d'aigua a Son Pas-
tor.



EL BATLE,

E	 MUNICIPI 

Aires Vilafranquins acusen l'Ajuntament per
no actuar a La Beata '93
Rosa Juan Bennasar ho denuncià públicament al programa Mallorca Canta i Balla

La maxima representant de l'agrupa-
ció de ball Aires Vilafranquins, Rosa Juan
Bennasar, realitza el passat mes de juliol
unes declaracions no gaire afortunades al
programa Mallorca Canta i Balla, que
emet Radio Balear i que dirigeix en Jaume
Massanet, on digué que no havia estat
convidada per l'ajuntament de Vilafranca
a participar en les festes de la Beata '93.
Passem a llegir el que digué paraula per
paraula.

-Voltros seguiu ballant a totes les

festes populars que es fan a Vilafranca,

me supeis, o al manco a les que vos con-

viden.

-Sí, això, a les que mos conviden.
-És una llàstima que hi hagi ajunta-

ments que no sàpiguen entendre lo que

realment persones com na Rosa i altres

persones de Vilafranca lo que fan per-

què dins un poble hi pugui haver una

agrupació.

-És una pena, perquè noltros tots els
ajuntaments que han entrat nous, siguin
del partit que siguin, sempre el nom
d'aires vilafranquins mos hem oferit a
actuar sigui pagant, sigui de gratis, sigui
de la manera que sigui, actuar pel nostre
poble a les festes patronals, a ses festes de
Santa Barbara, a tot el que "faigués" falta.
Lo que passa no sabem els motius que no
hem estat convidats. Però vaja es igual.

-És igual voltros sabeu fer festa no

heu de menester lo que els politics

poguéssim dir.

-No, no, ademes lo que jo trob més
lleig i no entendré mai, o sigui sa meya
manera de pensar, no entendrà mai com

es pot mesclar es folklore mallorquí amb
sa política, no ho entendré mai, o sigui es
meu capet, a jo, sempre he tengut gent
dins es nostro grup de totes ses idees
polítiques, i es que es temps de ballar i no
s'ha de parlar de res que no sigui ball.

-I a més me supbs que tots aquests

AJUNTAMENT
DE

Vilafranca de Bonany
(BALEARS)

assajos que feis es per fer uns moments

d'oci, uns moments de disfrut.

-Clar, es que pots tenir mal de cap,
pots tenir mal de peus i pots tenir mal
d'orella, però es temps que assajes i es
temps que actues no te n'enteres de tot es
mal que tens, te fuig tot.

-Tot aquest mal fuig...

-En primer lloc no sabem perquè diu
que només va a les que les conviden, ja
que segons ha pogut saber Es Molí Nou i
com tots podeu veure vora aquestes
línies, no Rosa rebé una nota de l'Ajunta-
ment on era convidada a participar a les
festes de La Beata, document que com
podeu veure esta signat per la mateixa
representant d'Aires Vilafranquins Rosa
Juan Bennasar. Per tant na Rosa va contra

Sra. Rosa Juan Bennasar

la seva previa firma, i qui no s'ha oferit
ha estat ella mateixa, la maxima responsa-
ble de l'agrupació, perque segons veim
l'Ajuntament l'esperava amb els braços

oberts. En segon lloc pareix que Vilafran-
ca es un poble on circulen, o han circulat,
molts de partits polítics, ¿per que ho deu

dir? I per acabar amb aquest fet qui
pareix que mescla fins al coll el folklore
mallorquí amb la política es ella.

Per acabar també voldríem donar un
consell al sr. Massanet, director del pro-
grama Mallorca Canta i Balla, perquè a
l'hora de confeccionar les seves entrevis-
tes tresqui un poc més el currículum dels
seus convidats.

Redacció Molí Nou

9	 .‘-)v	 (=,3

Ates que cada any organitzau una mostra de
"Ball de Bot", vos agrairem que la fessiu dins
el mes de juny, ja que la organització de les
festes de "La Beata'93" es concentra en el mes de
juliol.

Volem aprofitar per oferir-nos en tot el que
poguessiu mester per a la organització d'aquest
acte: escenari, cadires, llum, etc.

També vos volem recordar que dins el
programa de les Festes de la Beata'93, el
diumenge 1 d'Agost al vespre, hi haura una
ballada popular per a tothom. Esperam que el
vostre grup participi d'aquesta festa.

Molt atentament,

Participació = Cooperació, coparticipació, intervenció, cotlaboració, contribució (diccionari ShiÓnin7S

i antònims)
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La Beata '93

Francisca Martifou la pregonera de les festes
	

El grup català Titelles Bybe animaren els al.lots de la Vila

Guiem Bauca s'estrenà com a xirimier
	

Bar Anit-Banca March: Es Cruce. Guanya el darrer

L'exposició d'utensilis va ser la més transitada
	

Demostració dels al.lots del curset de natació
	

(fotos: Joan Jaume)
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• ESTES

La Festa del Meló replegà unes 4.000 persones
Per a l'any que ve s'espera aconseguir la Qualitat Controlada pels nostres melons

Els tres primes melons locals. (Foto: Joan J.)
	

Primer classificat absolut (Foto: Joan J.)

El passat dissabte, dia onze, es
tornà a celebrar la ja tradicional Festa
del Meló. Es calcula que foren unes
quatre mil les persones que assistiren
a l'edició d'enguany i segons Salva-
dor Barceló "no record cap any que
hi hagués tanta gent com aquest".

Llorenç Nicolau "Penya" fou el
primer productor local amb un meló
de 11.640 quilbgrams. El segon vila-
franquer va ser en Pere Morlà "Vida-
let" qui també guanyà el tercer
premi. El jurat que estava composat
per Joan Bauçà, batle de Vilafranca, el
director general d'agricultura, Jaume
Darder, la secretària d'Unió de Page-

sos, Margalida Estelrich, l'escultor
vilafranquer Pep Gayà, Rafel Fuster i
Manolo López, donaren a Biel Bauçà
el primer premi dels externs, amb un
meló de 12.090 quilógrams, aquest
sineuer fou precedit per Margalida
Bauçà i Miguel Oliver, tots dos de
Sineu.

Els altres actes que s'organitzaren
en motiu de la festa com són l'exposi-
ció d'utensilis, l'exposició i degusta-
ció de receptes amb meló, la mostra
de llantemes, l'exposició de ceràmica
i flors segues a Ca'n Caminer o les
proves d'areomodelisme tengueren
molt d'èxit i la participació fou nom-

brosa en tots els actes.

QUALITAT CONTROLADA

Per a l'any que ve l'objectiu priori-
tari es obtenir la Qualitat Controlada,
per així, donar millor qualitat i presti-
gi als nostres melons. Encara que
sense l'esforç de tots els productors,
principals beneficiaris, no es podrà
aconseguir aquesta fita tant impor-
tant pel futur agrícola del nostre
poble.

Jaume Català

FUSTERIA CALMES C.B.
ii St i. 	 1V-c" 62_ Tel. SG 00 7f

VIWIZ41V-G4	 _ReC)1V-ANY

(1	 1SSO1J1)JdS[
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G LOSES

Gràcies
Era abans de la Beata
qu'hem vaig trobar ben apurat.
Gràcies als qui han ajudat
a sa meya mala pata.
Tenia es cotxo ben tombat
a sa vorera des torrent,
si no fos per aquest gent
hauria estat emperdalat.
Quan jo faig una crítica
no la faig a ningú concret;
m'ajudà una bona gent
de diferent política.
Dic això perquè hi ha unió,
en que paresquem dividits,
perquè varen pegar dos crits
i tot fou molta germanor.
Aquest dia no feia fret,
estava un poc ennigulat,
i per lo que m'han ajudat
GRACIES DE PART D'EN JAUMET!

En memori de Biel

Barceló <11loscari»
Miguel, si vos val per conhort,
fixau-vos amb una cosa:
fa trenta anys com una rosa
d'espines, la duc i suport.
Això es una desgraci
que tots arreu porem tenir,
aquí el món es per patir,
allà dessè una graci.
Es una mort violenta
que no la volem per ningú,
es una creu mala de dur
i al cor el mos rebenta.
Es "destino" que Ell va posar
l'hem de dur tota sa vida;
si sa rosa no es florida
no cap bellesa pot donar.
Be Crist ho diu: si es blat sa mor
a un altre dóna vida
i brilla una nova espiga
per poder fer reviure un cor.
Els colors sa vista los treu
dels dons que Déu mos ha posat,
el seu En Biel l'ha donat
i es un dó que no té preu.
Tant ciutadà com conrador
qualcú sempre va malement,
ton pare va esser un valent
havent donat el seu ronyó.
Mal de fer plorar i riure,
en tenir mal van al metge;
donarà vida el seu fetge
a un altre per sonriure.
No tengueu cap sentiment
amb sa donació qu'ha feta,
aquí baix ha fet bestreta
però allà dalt tendrà s'aument.

Son Nuviet
S'incinadora Son Reus

atropella als mallorquins,
pareix que juguen com a nins
equivocats de cap a peus.
No tendrem cap benifici
ni petrers ni vilafranquers
si mos duen tots es femers,
sa veu sa poca justici.
També s'aigo la volen per ells
i mos donen sa merda i es ferns,
i no passara molt de temps
sense tenir mal als budells.
Es baf s'esten per tot arreu,
s'aire n'estarà carregat,
i es conró tot socorrat,
o si no, voltros ja ho voreu.
Serà un glop molt mal de dur
si no ho porem 'turar d'hora
i sa gent plora qui plora
per no respirar aire pur.
En venir es vent de Gregal
farà una olor molt forta,
haurem de tancar sa porta
per mor de s'olor d'animal.

Un preg a s'Ajuntament
Un preg a s'Ajuntament
sobre sa circulació:
Senyals al cap de cantó
que no cumpleix molta gent.
En es carrer de Sant Martí
una fletxa hi ha posada
que es ruta 'senyalada
per allà on han de partir
tant de capvespre com matí
i de ningú respectada.
Sa que hi ha allà al Molí Nou
no sé com no l'heu llevada,
perquè no es respectada
i pot haver molt de renou.
Entre cotxos mal aparcats,
direccions a s'enrevés (?)
mos trobam els vilafranquers
per passar, un poc apurats.

Fan renou com es milans
quan se pasetjen pes carrer,
trobam que estaria molt bé
un "Comité de Vigilants".

Jaume Nigorra
*

Sentim a dir de vegades
sa carretera fa por
jo entenc diguent això
que noltros feim ses putades.

Sa carretera és massa bona
es cotxes van massa bé
noltros que volem fer
lo d'un minut lo d'una hora.

Si volem pensar un poc
que quan anam pes carrer
que feim malament o bé
quan mai treim cap enlloc

Anam per sa nostra part
respectam a sa part dreta
o si en sa cara dureta
passam com si féssem tard.

En voltar sa part esquerra
quan tots solem tancar
tiram sa moral per enterra
en es qui li toca entrar.

Es que aparca malament
molesta i es mal mirat
sense cap necessitat
fa estorbar s'altre gent.

Una vergonyosa guerra
sempre seguit accidents
pareix que mos falta temps
llavors mos tapa sa terra.

Hi ha males costums
ara que ho he reparat
n'hi ha que fan es desbarat
de fer senyes en sos llums

Es molt guapa una mota
que passa amb coneixement
no sa que va com es vent
que fa dir: h pegès gota

Moltes persones d'edat
que tan sols són respectades
que es pot dir marginades
les feim caminar aviat.

Dins es poble a cinquanta
pes carrer més poc a poc
al menys van a noranta
pareix van a pagar foc

Es vot fa anar a les bones
i no deixa castigar
es més bruts fan anar
s'oli allà on tenen ganes.

Un temps anaven poc a poc
i sempre arribaven d'hora
tot era igual d'enfora
crec que no treim cap enlloc.

S'accident ja obligat
com si això fos normal
se segueix fent s'animal
on es s'autoritat

Una familia endolada
una mort no té consol
i apenes sentim es dol
així és una animalada

No sabem si el tancaran
voldria sebre que esperen
que si es "vagos" s'enteren
per xatarra el se'n duran.

Gabriel Monserrat
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L'alternativa en educació
Catalina Boyer Nicolau jurà càrrec el passat mes d'agost

Catalina Boyer Nicolau és notícia
aquests darrers dies en el nostre
poble. El motiu no és altre que
l'entrada d'aquesta a l'equip de
Govern, després que Bartomeu Oli-
ver deixés el seu càrrec com a regi-
dor d'urbanisme de la Sala pels
motius que de tots ja són força cone-
guts.

Na Catalina ocuparà la delegació
d'educació, funció que li ve com
anell al dit, ja que ella és mestre
d'educació infantil i actualment tre-
balla com assessora al Centre de
Professors a Manacor. Així mateix,
s'encarregarà d'organitzar el Butlletí
Informatiu, l'Escola d'Adults, com a
part municipal, i en el seu poc temps
lliure es dedicarà a la biblioteca.

A nivell politic sempre ha estat
afiliada al PSM-NM, encara que mai
havia realitzat cap tipus de tasca
pública, i ara, un cop que en realitza
es veu desabuda per una gent que
abans d'entrar en el Hoc la saludava
al passar i ara, un cop a dins, es gira
a l'altre part. Als seus 32 anys encara
no ha demanat mai el carnet politic a
ningú, i tampoc ha retirat la mirada
a cap individu de diferent ideologia
política, a l'inrevés, li agrada que la
gent parli de política, però detesta
que certs grups deixin de banda la
política i xerrin per la part de darre-
ra de les enveges personals entre els
membres de l'altre partit, cosa que
diu "no fa més que empobrir les
alternatives de la democràcia".

El seu futur politic és incert, tot i
que pensa dur a terme una bona
tasca educativa envers els estudiants
de la Vila fins que acabi l'actual
mandat. Llavors ja decidirà que fer,
ja que com a qualsevol mare li agra-
daria dedicar més temps a la seva
família. Pere) deixem que sigui ella
mateixa qui ens conti un poc més
del seu present i futur...



-Quina és la funció que t'han
assignat en la teva entrada a la Sala?

-Juntament amb tot l'equip de
govern vàrem decidir que, degut a la
meya professió, seria bo que jo em fes
càrrec de la delegació d'Educació,
així com també donaré suport al
Bolletí Informatiu, a la biblioteca i
l'Escola d'adults, com a part repre-
sentant de l'Ajuntament.

-Com van les reformes que es
duen a terme a l'escola, i com queda-
ran repartides les aules en aquest
primer trimestre?

La reforma consisteix amb baixar
els seitils, enrejolar les aules, construir
uns nous banys, adequar la biblioteca
i arreglar la teulada. Esperam que en
començar el segon trimestre els esco-
lars realitzin els estudis en "Es Cre-
mar. En quan al repartiment de les
aules els alumnes de quart a vuitè
aniran a la Sala, un curs al club
d'esplai Xauxa i altres tres cursos a ca
ses monges. Val a dir que a ca ses
monges només hi ha dues aules, i per
tant una d'elles serà compartida per
dos cursos amb el consequent proble-
ma. Una altre dificultat serà l'hora de
l'esplai pels al.lots que cursin a la
Sala, ja que els dimecres hauran de
compartir la plaça amb els mercaders.

Lo lògic i pedagògic seria que en
dos edificis hi hagués els dos cursos,
però després de veure rebutjada l'uti-
lització de les aules de sa rectoria, per
fer-hi reunions els vespres, em hagut
de distribuir els cursos d'aquesta

Si l'atemptat es feu per
fer-nos recular, s'han
equivocat

manera.
-Es dificultós entrar en el lloc

d'una persona a la que li han cremat
el cotxe?

-No ho és dificultós. Em sap greu
entrar d'aquesta forma, m'hagués
agradat més entrar com a número
vuit de la llista del PSM. De totes
maneres lo succeït amb en Tomeu es

molt trist. Des dels deset anys ha fet
feina per Vilafranca sense cap tipus
de remuneració més que el temps
deixat per fer be al poble, no es just
que li paguin d'aquesta manera. De
ben segur que el grup que va atemp-
tar contra ell no ho tomaria a fer.

-Es té por d'estar en aquest Ajun-
tament?

-No, de cap manera. El PSM-Inde-
pendents tenim un objectiu clar, i
aquest no es altre que actuar per la
hei. Si un grup de gent actúa contra
nosaltres per fer-nos recular perquè
deixem d'anar per la Llei, s'han equi-
vocat. Des de la Sala seguirem fent la
mateixa política. Vull recordar que a
la Sala i anam en temps lliure i el que
allà feim ho feim pel be del poble.

-Després d'aquests dos anys de
govern, quin balanç feries?

-Primer de tot diria que hi ha molt
bona voluntat. Tot el que anunciarem
abans de les eleccions s'ha anat cum-
plint, encara que quan estàs fora pen-
ses que pots fer més coses i un cop
dins et trobes que els recursos són
mínims i les possibilitats es reduei-

xen. Som un poble pobre: no tenim
costa, i això ho pagam. Encara que a
nivell cultural pot ser més beneficiós
pel poble, de vegades una cosa millo-
ra l'altre. En gestió cultural les possi-
bilitats han augmentat i en l'àmbit
esportiu va bastant be. Abans tot es
feia per part del club d'esplai, el
d'excursionisme o el grup de teatre,

Tant l'A.P.A. com el
grup de professors fan
molta feina pels al.lots

que eren els únics que feien activitats.
El problema que hi ha ara es que la
gent que promovia aquestes activitats
ara està gestionant a la Sala o be té
altres ocupacions. Manca una cadena
que segueixi fent aquestes activitats.

-I per l'escola com ho veus?
-No ens podem queixar. Tenim un

bon grup de professors que fan molla

feina i es moven molt; fan acampades
infantils, que mai s'havien fet, fan
cursos de mestres per dur investiga-
cions dins una aula, activitat es de les
úniques escoles de la comarca que ho
ha fet. L'APA (associació de pares
d'alumnes) funciona bastant be, em
de tenir en compte que són els pares
els qui han de tenir les responsabili-
tats dels seus fills, i això ho dic com a
mare. Em preocupa veure, ja entrada
la nit, jovenets per tot arreu i molts
d'ells beguts. Crec que els nins han
de tenir un vetall de possibilitats per
realitzar, però si els pares no l'incen-
tiven sempre sera més fàcil que
l'al.lot vagi pel cafe.

-Tornant a la política, cumpleix el
seu paper Poposició local?

-Hi ha poques iniciatives. La bona
voluntat i el saber estar només el
representa una sola persona dins
l'oposició, pel que fa els altres encara
no les he vist cap vegada, però crec
que no cumpleixen el seu paper, les
deu ser difícil estar a l'oposició.

-Es viu massa intensament la

política a la Vila?
-La viu intensament un grup de

gent, hi ho fan més a nivell personal
que polític, deixant de banda la seva
ideologia. La política no s'hauria
d'enfrontar ni física ni verbalment,
això no vol dir que una persona no
pugui dir el que pensa. Em de perdre
la por de dir el que pensam, encara
que faci poc temps que tenim instau-
rada la democràcia ens hem de vesar

a expressar les nostres idees. El que
no s'ha de fer mai es desqualificar un

Des de l'oposició hi ha
poques iniciatives,
només hi ha voluntat
d'una persona

persona perquè sigui d'un o altre par-
tit ni anar diguent als al.lots petits si

La política només la viu
intensament un grup de
gent i sempre deixen de
banda les idees
politiques

un poc amb que consisteix la nova
reforma educativa?

La nova reforma no es tracta d'un
canvi d'estructures i un canvi de
currículum. La part estructural es
divideix en tres parts: Infantil (de O a
6 anys), que es dividirà en dos cicles,
de O a 3 anys i un altre de tres a 6
anys, Primària (de 6 a 12 anys) i
Ensenyament Secundària Obligatòria,
o E.S.O. (de 12 a 16 anys), que d'aquí
uns anys ho cursaran tots els alumnes
de les zones rurals com Vilafranca,
Sant Joan, Petra... a Manacor.

El canvi de currículum consisteix
en minvar la part memorística i aug-
mentar la part didàctica, per així
donar més igualtat a tots els alumnes.
El títol es donarà als setze anys i lla-
vors es podran fer dos anys de batxi-
ller.

El principal objectiu de la reforma
es disminuir el nombre de fracàs
escolar, s'intentarà que l'escolar sàpi-
ga més coses i fer-ne més per ell
mateix. Per primera vegada es poten-
ciarà que l'al.lot sigui persona, abans
tot es donava a nivell de notes,
s'incentivarà el respecte a la raça,
sexe, gent deficient, etc. Encara que
tot això és fàcil de dir, llavors ja veu-
rem que diu la pràctica.

-Ben segur que podríem seguir
xerrant en na Catalina durant una
bona estona, però l'espai i el temps
ens conviden a deixar-ho fer per una
altre vegada.

Jaume Català

Fotos: Joan Jaume

PP, si PSM, si UM, això no fa més que
empobrir la democràcia i a nosaltres
mateixos.

-Ja per acabar, ens podries aclarir

NTREVISTA
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Recolzament al petit i mitjà empresari

El Govern Balear estableix unes ajudes en materia de

financiació a través del Decret 23/1989 de recolzament al

petit i mitjà empresari balear, mitjançant l'obtenció de cre-

dits subvencionats. La Societat legitimada per recepcionar

les peticions d'ajudes es ISBA.

ISBA (Societat de Garantia Recíproca), es una Empresa

Pública de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears

que du a terme una campanya informativa, d'assessora-

ment i de captació de projectes empresarials als municipis

del Pla.

La solvencia i eficácia de les societats de garantia recí-

proca está més que provada.

Actualment ISBA ja ha informat als empresaris

d'Algaida, Montuïri i Porreres de les ajudes que es

Govern Balear concedeix en materia de subvencions, com

a conseqüència de la declaració d'àrea d'especial significa-

ció a la zona del Pla de Mallorca, a mes d'assessorar sobre

la financiació més adient a les seves necessitats.

Durant els propers mesos el servei d'informació i

assessorament es realitzarà a la resta dels municipis de la

Mancomunitat Pla de Mallorca, es a dir, a Ariany, Costitx,

Lloret de Vista alegre, Llubí, Maria de la Salut, Petra, Sen-

celles, Sant Joan, Sta. Eugenia, Sineu i Vilafranca.

Es poden acollir a aquestes subvencions creditícies

avalades per ISBA S.G.R., totes les empreses, de tipus

comercial o industrial, que necessitin un credit bancari i

en conseqüència l'abaratiment del cost financer, contant

sempre amb la bona viabilitat de l'operació.

Per tal de conèixer la tasca que es realitza des de ISBA,

i poder establir línies de col.laboració es convocará als

empresaris a una reunió informativa. Així mateix, a través

d'articles a premsa es comunicará l'inici i horari de con-

sulta de ISBA en el municipi.

Mancomunitat Pla de Mallorca

ES COMPRA UNA
QUARTERADA

DE TERRA BONA
(aprop de vilafranca)

Interessats telefonar al tele fon:
83 20 73
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Uff! A la fi

Joan Barceló

Uep, ja ens tornam a trobar altre
cop després d'unes vacances, crec
que prou merescudes, pels
col.laboradors d'aquesa revista.
Doncs sí, ja s'acaba un altre estiu.
Pareix que fa dos dies eren les fes-
tes de la Beata i ja hem celebrat la
festa del meló.
No, no voldria que us pensAssiu
que aquest rètol significa que estic
content que arribi la tardor i s'aca-
bin les vacances. Ni prou fer-hi. El
que passa es que no sabia com
donar nom a un fet que per jo i
molts d'altres és de magna tras-
cendència.
Un aconteixement que molts ni se
n'adonaren. I es ben normal per-
que va ocórrer el passat 28 de juliol
en plenes festes de la Beata i qui
més qui manco estava "embeatat".
Vet aquí que en la vida política de
les nacions, i sobretot d'aquelles
que esdevenen estat, hi ha tot un
seguit de rituals simbòlics. Són
aquells actes, o cerimonials, que es
reprodueixen, any rera any i que es
un comportament propi de tot
tipus de regim, en qualsevol
moment de la història. El 28 de
juliol de 1993, al recinte de l'ONU,
Oscar Ribas (cap del govern
andorrà) va encarar la història amb
sentit d'estat Andorra, un país fins
ara invertebrat, que patia l'estran-
ya articulació d'un biprotectorat,
ha fet un pas endavant. La retòrica
sobre la transformació del residu

feudal en país constitucional i
l'accés dels andorrans a tots els res-
sorts del poder estatal, es queda
simplement en retòrica si no
s'acompanya d'actes que facen
entrendre la grandesa implícita
d'aquest procés de transforma-
cions. L'ingrés a l'ONU era fona-
mental perquè significava la confir-
mació internacional del nou paper
d'Andorra i servia per remarcar el
caràcter original, únic, d'un esde-
veniment que convertia el Govern
andorrà en la representació sobira-
na del poble d'Andorra.
Pere) tota aquesta estrategia de con-
firmació internacional ha tingut un
valor afegit. Damunt la tarima de
l'ONU, Oscar Ribas va relligar una
idea d'Andorra que sorprèn, justa-
ment per la seva ambició concep-
tual: un país de la vella Europa que
cerca la integració amb la nova
Europa, orgullos de les seves
dimensions i del seu caràcter, un
estat que aposta per l'internaciona-
lisme perquè se sent segur del seu
passat i del seu futur, un col.lectiu
humà, en definitiva, que confirma,
davant el món, les seves arrels
catalanes i comparteix, sense
embuts, una mateixa cultura en un
sol espai geogràfic: els Països Cata-
lans.
Andorra, tot just eixida de la remo-
ra parroquialista, expressava una
idea d'estat plenament contem-
porània en la identitat ja no es
construeix sobre la negació i la sos-
pita, sinó sobre la seguretat d'una
història i d'una llengua.
És aquí on volia anar a parar. L'his-
sament d'una bandera i un discurs
protocol.lari marquen un fet
importantíssim: La llengua catala-
na, present per primera vegada a
l'hemicicle de l'ONU. Així, després
del 28 de juliol, quan Oscar Ribas

va pronunciar el seu discurs
d'ingrés a l'ONU -en català perquè,
òbviament, aquesta es la llengua
oficial d'Andorra- la presencia
internacional del català assolia un
relleu que pocs podien imaginar-
se.
Oscar Ribas en el seu discurs va
parlar esplícitament de la unitat
cultural i lingüística, la dels Països
Catalans, de la qual Andorra
també forma part: "... per() també,
per a ser, cal aprofundir en les prò-
pies arrels. I les nostres són les de
la cultura catalana. El català es el
nostre idioma oficial. És la llengua
de Ramon Llull, Ausiàs Marc i Sal-
vador Espriu, la que es parla des
de Fraga (a l'Aragó) fins a Maó i
des de Salses (al Rosselló francès)
fins a Guardamar (a les terres meri-
dionals del Pais Valencià). És en
aquesta llengua, la catalana, que he
vingut davant aquesta Assamblea
a parlar de pau, llibertat i fraterni-
tat".
Per remarcar el simbolisme excep-
cional d'aquest esdeveniment, TV3
potenciava la informació andorra-
na amb un programa especial titu-
lat "El català a l'ONU" que ressal-
tava tots els aspectes d'una cerimò-
nia que no va tenir en la resta de
televisions, públiques ni privades,
cap relleu especial.
La transmissió en directe de TV3
va proporcionar l'emoció a aquest
acte que havia de ser protocol.lari i
que va acabar essent trascendencia
pura. Sense la presencia de les
cAmeres i sense la campanya publi-
citària de TV3 donant-li el  caràcter
de transmissió estel.lar, probable-
ment l'acte hauria quedat relegat a
l'anècdota. Però aquest cop TV3 ha
estat desperta i il.luminada. Per al
català, tot un regal. Aixe, sí que ha
estat canya a l'estiu.
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Anta
Of I VERGE DE

SERRA
Pietn de reconéixer que ni nosaltres mateixos

podíem creure-ho". toli verge extret amb fa nova
tafona de fa Cooperativa de Sóller era duna
qualitat mai vista a Mallorca. Per altra banda no
ha estat una casualitat. La nova tecnologia de (a
tafona modernitzada ain6 (es ajudes de (a
Comunitat Econòmica Europea (TWEE) 866/90 i
Programa Foner 5B ens garantien aquesta nova
qualitat.

I1JTLes primeres mostres que tastarem varen
disparar la demanda i tothom que ha tastat
nostre ofi (amb pa mafforquí i tomatiga de rameffet,
no cal- dir-ho) ens demana a on el pot trabar. Però
volem ésser sincers amb el poble de Malforca. El
nostre ohi té un problema, nhi ha poc.

Mafauradament les nostres produccions
encara no poden abastar tota fa demanda possible,
i per aix6, encara no se pot trabar ef nostre ali per
tot arreu.

OLIS SÓLLER
COOPERATIVA AGRÍCOLA

SANT BARTOMEU
Carretera de Fornalutx. Tel. 63 02 94

07100 SÓLLER - MALLORCA

De moment es pot trobar:

ALGAIDA: MARRATXI: Juan Terrasa Canaves SA CALOBRA:
Cooperativa de Algaida Aceitunas y Embutidos Perez, C.B. C/ Estudi General, 22 Calobra, S L
C/ Cavallers, s/n Es Picare: d'en Trujillo. s/n

La Pajarita SAN JOAN:
ARTA: Ca'n Crosta	 Torneo Crespi C/ Sant Nicolau, 4 Cooperativa de Sant Joan
Cooperativa de Arta C/ José Antonio. 96 Pórtol C/ Petra, s/n
C/ Parras. sin Margarita Sabater

MONTUIRI: C/ Cardenal Rossell , 98 SINEU:
CAMPOS: Cooperativa de Montóiri Coll d'en Rebassa Cooperativa de Sineu
Autoservicio Cae Verdera Cita MontuirePina. s/n Pza Es Fossar. s/n
Cl Carbó, 2 Mateu Estelrich Perdió

CIUTADELLA DE MENORCA:
Joaquín Carretero Comalia, C B
Cl Sant Joan. s/n

PALMA:
Antoni Auli Martorell
C/ Pare Francesc Molina 25

C/Joan Maura Bisbe 19

Supermercados SYP

SOLLER:
Colmado la Luna
Sebastian Forteza

Can Juanito-Semillas PETRA: Cl Luna. 1

DEIA:
Consuelo Arbol

Carretera Manacor Km 6.600
Son Ferriol

Cooperativa de Petra
Carrer Ciutat, 3

Antonia Marques
C/ Pablo Noguera, 49

FORNALUTX: Tel.: 428320
POLLENÇA:

Autoservicio Mayor
Placa d'Espanya. 1

Can Juanito-Semillas
C/ Mirada. 2

Botiga de l'horía
C/ de L'Horta. 85

Catalina Ripoll
Mercal de Sóller

Colmado Benito Benito Busquets
Placa d'Espanya. 3

Plaga del Coll. 9
Tel :711631 Cooperativa de Pollença

Cl Bartolome Aloy. 31
VALLDEMOSSA:
Supermercado

INCA:
Frutas Exeticas Truyols, SA
Cl Músic Balaguer. 73

COBA DE
C/ 16 de juliol 79
Poligon Son Castello

PORRERES:
Cooperativa de Porreres
Cl Cooperativa. s/n

VaIrdemossa, SA
Marques de Vivot. 5

VILAFRANCA:

Miguel Truyols Garau
C/ Sirena.17, Tel. - 501513

Colmado Colom
C/ Sant Domingo, 5
Tel	 71 11 59

PORT DE POLLENÇA:
Huquel y SA

Mana Gaya Barceló.
Alls i Melons
Ctra. Palma Km 103

Cooperativa de Inca Paseo Saralegui. s/n Tel., 560231

Avda. Reyes Católicos, 51 Cooperativa de Soller Llocs.
-249, 251, 253 Mercapalma PORT DE SOLLER:

LLUC-ESCORCA: Tel	 264714 Mana Alberti

Mercal d'Artesania
Placa deis Peregrino Jesús Balaguer Binimelis

C/ Almirante Albarzusa. 6
GRA CIES PER APRECIAR

LLUCMAJOR:
C/ Perez Galdós. 11 Milagrosa Rullan

- Forn d'es Port LA FEINA DELS PAGESOS
Cooperativa de Llucmajor
Marina. 75

Jorge Sabater Torrens
C/ Blanquerna, 16

C/ Jaime Torrens. 11
Tel. 631348 DE LA SERRA DE TRAMONTANA.
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Tomeu "Mitt"

BATUT DE MELÓ

Rondalla depravada

El Déu dels idiotes Les varietats del meló
El deute que tenim els homes vers la

humanitat és la de justificar la nostra
existencia intentant millorar la societat,
fent-la més justa i solidaria. Si ens sentim
obligats a complir aquest objectiu no serà
difícil superar les minietats inherents a la
ignorancia com: critiques destructives,
opinions fora d'hora, subtileses incohe-
rents, mites pintats i pressions polítiques.

Si realment som una societat, amb
tots els seus defectes, virtuds i bogeria,
tendrem ben clar que el nostre vet és
l'anella que ens lliga a la cadena del nos-
tre poble.

La paraula "SOLIDERITAT" ha reso-
nat en els darrers mesos, alguns cops
com una paraula meravellosa i plena de
sentit, en altres ocasions desfressada de
frase magica com: "CORRESPONSABI-
LITAT FISCAL", "RECIPROCITAT EN
L'ESTAT DE LES AUTONOMIES", fra-
ses terriblement difícils de Ilegir i molt
menys d'entendre. Amb tot això ens
volen pintar un quatre ple de colors, on
es puguin veure reflexats tots els Espan-
yols amb igualtat. La base d'aquest
invent és que els respectius governs
autonòmics puguin disposar del 15% de
la declaració d'hisenda de les respectives
comunitats. Uns troben que és molt poc
(són les comunitats pobres), altres que,
de moment, sera suficient (son les comu-
nitats riques) i altres no diuen res (el sen-
yor Cafiellas).

Si ja tenim establerta la base de la
Solidaritat i coneixem la seva definició,
on és la fórmula que ajudi a mantenir
aquesta solidaritat? Les comunitats
riques: Les Illes, Catalunya, País Basc,
etc., ja fa molts d'anys que són solidaris,
sempre hem correspost a la demanda
d'ajud de les Comunitats pobres: Extre-
madura, Andalusia, etc... Ara els pobres
no veuen justa la repartidora i volen que
els rics donin més a canvi de res. Si hem
de donar sempre i mai rebre que podem
esperar de l'Estat Espanyol?, coneixeu
cap vaca que doni Ilet sense menjar?

Aquí s'ha esteblert la frontera que
delimita les dues solideritats, mentre per
uns és poca pels altres és massa. El cul-
pable té nom i llinatge i és un fill conce-
but dins un laboratori: "L'Estat de les
Autonomies". Magnificat sempre, aviciat
des del seu neixament ara és a punt de
convertir-se amb el "Déu dels Idiotes".

Jaume Sansó

Ingredients:
- 3/4 kg. de Meló
- 1/4 kg. de Iogurt natural
- 3 Unces de Sucre
- Un raj oil d'extracte de vainilla
Elaboració: Trossejau el Meló i

mesclau-lo amb el Iogurt, el sucre i
l'extracte de vainilla. Capolau els
ingredients amb la batedora fins
que surti un liquid cremós. Posau-lo
a la gelera (quan sigui ben fred ja es
pot servir).

GELAT DE MELÓ

Ingredients:
-1 k. de meló
-200 gr. de peres
-3 unces de sucre (=100 g.)
-un rajolí d'extracte de vainilla

(al gust)
-1/2 tassó de suc de taronja.
Elaboració: Capolau tots els

ingredients amb una batedora elèc-
trica i posau-ho al congelador.
Remanau de tant en tant per a que
no faci grums de gel.

CONFITURA DE MELO

Ingredients:
-1 k. de meló
-9 unces de sucre (=300 g.)
-un bocí de canyella de canó
-un rajolí d'extracte de vainilla
-una clovella de taronja
Elaboració: Trossejau el meló i

afegiu-l'hi tots els altres ingredients.
Posau-lo a foc lent i leis bullir la
confitura uns 10 m. Després deixau-

la refredar i repetiu la mateixa ope-
ració tres o quatre vegades Ines.

Posau-la dins pots de vidre este-
relitzats i que tanquin hermètica-
ment i bulliu-los al bany Maria un
quart d'hora. Guardau-la en un lloc
sec i fresc.
LLET DE MELÓ

Ingredients:
- Els pinyols , filaments i suc del

Meló
- Una tassa de suc de Pinya Tro-

pical (o dos trossos de Pinya Natu-
ral).

- Sucre o mel al gust si es vol
endolcir.

Elaboració: Mesclau tots els
ingredients i capolau-los amb una
batedora elèctrica. Passau el liquid
resultant per un colador xinès i
posau-lo a la gelera. Serviu-la ben
fresqueta.

COCTEL VILAFRANCA

Ingredients:
- Meló
- Mistela
- Suc de Magrana
- Sucre
-Herbassana
Elaboració: Es posa el suc de

Magrana dins un plat pla i el sucre
dins un altre. Agafau una copa de
boca ampla i banyau la boca dins el
suc de Magrana i després dins el
sucre. Feis boletes de meló i les
posau dins la copa. Posau mistela al
gust. Guarniu-lo amb un brotet
d'herbassana.

15



ORA VILA

La qualitat controlada, una alternativa del pagès
L'obtenció d'aquesta només arribarà per la voluntat del productor

Que la pagesia va a la baixa tots ja
ho sabem, no es un fet actual, ja fa
molt que s'arrossega. És per això que
comença a ser hora de llevar-se les
cucales i mirar arreu-arreu les possi-
bilitats que s'obrin al pas.

Una de les possibilitats que s'ofe-
reixen als pagesos per donar millor
qualitat a l'exterior es la qualificació
dels productes de les nostres Illes: la
Qualitat Controlada. ¿Que es això?
¿Que vol dir? ¿Com s'ha de fer per
obtenir-la? ¿Quines garanties tenim?
¿Podrien els nostres productes ser
qualificats?... Aquestes són, sense cap
dubte, unes de les moltes preguntes
que es fan els pagesos davant aquesta
nova opció. La solució per tirar enda-
vant es fàcil: tot depèn d'ells, dels
productors o elaboradors. Són ells
qui han de donar la primera passa, no
s'ha de deixar que les castanyes es
segueixin cremant al foc.

Presentant una reglamentació, per
part del sector o grup de productors

interessats, que definesqui les carac-
terístiques pròpies del producte, que
serà sotmès a l'aprovació de la Con-
selleria d'Agricultura i Pesca. Poste-
riorment s'inscriurà individualment
en el registre, que existira per cada
producte amb marca "Qualitat Con-
trolada". Només estaran autoritzar la
marca, única i exclusivament, aquells
productors inscrits en el registre
esmentat i que superin els controls
periòdics de qualitat. La marca de
Qualitat es un reconeixement a deter-
minats productes alimenticis que
cumplint la reglamentació tècnica-
sanitària i nomes de qualitat tenguin
unes característiques especials que els
distingeixin dels de la seva mateixa
naturalesa. Tots els productes alimen-
ticis perteneixents a les classes supe-
riors i amb caràcters distintius, pro-
duïts, elaborats i envasats a les Mes,
podran acollir-se a la Qualitat Con-
trolada. Les garanties que ofereixen
els productes que La garantia princi-

pal que ofereix es que són productes
que cumpleixen una reglamentació
que exigeix unes característiques
superiors als de la seva mateixa natu-
ralesa, controlats per laboratoris pri-
vats. La Conselleria realitzarà una
inspecció dels productes, elaboradors
i laboratoris de control, per garantit-
zar el cumpliment de la reglamenta-
ció.

Les garanties no poden ser
millors, per-6 la Qualitat Controlada
no s'obtendrA si no es el pages qui es
decideixi a tirar endavant l'obtenció
de qualitat, llavors, un cop obtingu-
da, sorgiran els resultats i d'una
vegada per totes els nostres produc-
tes seran els de tots. S'ha de sortir de
la passivitat, de la monotonia
d'antany, perquè aquesta es una bona
alternativa per donar a conèixer els
nostres productes als altres pobles.

Jaume Catan
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Joan Bauça dóna el
trofeu al Mallorca. (Foto: Joan J.)

Torneig del Meló

El R.C.D. Mallorca At. es va proclamar campió de
l'edició del 93 del torneig. Els resultats del torneig foren:

Mallorca At., 2 - Porreres, 1
Partit que pel que es va veure damunt el camp no es va

classificar per la final el millor equip aquell horabaixa. El
Mallorca va dur molta sort perquè el joc i les ocasions les
va tenir el Porreres.

Arenal, 6 - Porreres,
No va falta comentar molta cosa el resultat ja ho diu

Ctra. Pairna,28	 V1LAFRANCA Lai

h.vskamemm

tot un Arenal molt superior al Porreres que va venir al
segon partit amb un equip molt diferent al del primer dia.

Vilafranca O - Mallorca At. 2
Partit amb un domini clar del Mallorca At. que no va

donar cap opció al Vilafranca però que va aguantar fins al
minut 75 amb l'empat a zero. Cal destacar que el millor
jugador del partit va esser sense cap dubte el porter del
Vilafranca Carrion que va evitar una golejada per part del
Mallorca.

Noel Chapira entrega el trofeu a

Dania Sansó (Foto: Joan J.)

17



PORTS

Gran inici del C.F. Vilafranca

ESCOLAR: López, Latorre, Mariano, Sansabas, Capó,

Ribot, Gaby, Alzina, Alejandro, Rufo.

VILAFRANCA: Veina (6). Sunver (6). Damià (8).

Manar (8). chapira (6). Pascual (7). Tià Julià (9). Monserrat

(6). Garau (6). Romero (5). Ernest (5).

També jugaren Pere Llull (-), Moleta (-) i Nino (-).

Arbit: Sr. CM-loves, molt bé. Ajudat a les bandes per

Salines i Pérez.

Comentan: Molt de públic el que es va donar cita al

camp Municipal de Capdepera per presenciar el primer

partit de Riga del Vilafranca dins primera Regional.

El partit va estar molt determinat des del minut 15 en

que una extraordinària jugada d'en Garau per la banda

esquerra centrà damunt porta i en Monserrat amb una

bona rematada aconsegueix el primer gol, que al final

seria el definitiu. A partir d'aquest moment el Vilafranca

es va tirar enrrera i l'equip local molt presionat pel resul-

tat va haver de tirar-se damunt la porteria d'en Veina

però sense treure els fruits que ells voldrien treure. A la

segona part l'equip local va sortir en més força que mai

per() una vegada si i un altre també els seus atacs morien

quan arribaren a l'àrea del C.F. Vilafranca. Així el Vila-

franca aconseguia els primers punts de la temporada a

fora camp i amb un rival que com cada any partia dins el

grup d'equips privilegiats.
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Montuïri, 1 - Vilafranca, 4
Felanitx, 2 - Vilafranca, 7
Arta, 1 - Vilafranca, 3
Vilafranca, 7- Felanitx, 3
Porto Cristo, 1 - Vilafranca, 0

PortóCristo 3 - Vilafranca,

CADETS DE 2 REGIONAL
Oftanda, O - Arerii1,12

orto Cristo, 6 - Vilafranca,

Partits Axrtis
Vilafráti
Badia,

4rica,

JUVENILS DEat :REGIONAL
Vilafranca, 3 - Arenal, 4
Vilafranca, 	Petra, 3
Porreres, 1- Vilafranca, 0
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El Xilvar apallissat
VILAFRANCA: Carrion (5). Sunyer (7). Damià (7).

Munar (7). Chapira (6). Pascual (7). Tia Julia (8). Monse-
rrat (7). Garau (6). Ernest (6). Romero (7).

Moleta (6) per Monserrat. Nino (6) per Sunyer. Pere
Llu11 (7) per Garau. Julia (-) per Ernest.

XILVAR: Morro, Moll, Ferrer, Piza, Sastre, Ramon,
González, Vallori, Alcover, Delgado.

Arbit: Sr. Riera Pujol, bé però cal destacar que va esser
molt benevolent amb les targetes per l'equip visitant. Va
estar ajudat per les bandes pels senyors Fèlix Cardell i
Bauça Bravo.

Go ls: M. 18, extraordinaria passada d'en Romero
damunt en Sunyer i aquest totsol aconsegueix el primer
del gol.

M. 37, gran jugada d'en Monserrat per la banda esque-
rra fa la passada de la mort i en Sunyer torna enviar la
pilota al fons de la porteria.

M. 65, jugada d'en Romero per la banda esquerra que
es queda totsol davant en Morro i li fa gol per baix.

M. 70, passada d'en Tia Julia damunt en Pere Llull que
amb una gran correguda torna a marcar al porter per baix.

M. 73, contraatac duit per Romero i Llu11 que acaba
aquest darrer amb un extraordinari xut des de fora de
l'àrea.

M. 85, falta que treu el Xilvar i n'Alcover fa el gol de
cap.

Futbol Base
Per primera vegada des de fa molt de temps el C.F.

Vilafranca dispondrà per aquesta temporada de tots els
equips que posar en disputa. La característica general dels
equips és que les plantilles són molt curtes però ja se sap
que a pobles petits no es possible fer cap tipus de tria.

Ferem ara un repas dels partits amistosos que ha dis-

M. 85, treta de córner i un altre vegada n'Alcover toma
a fer el gol de cap.

Comentari: Bon partit del C.F. Vilafranca en el seu
debut a 1' Regional davant l'afició local. El primer rival va
esser el Xilvar, un equip que en teoria ha d'estar als pri-
mers llocs de la classificació. L'equip meloner va fer un
bon plantejament tactic molt ben plantat en defensa i sor-
tint ràpidament al contraatac tenguent al minut 1 ja la pri-
mera ocasió als peus d'en Romero que un defensa va treu-
re de davall els pals.

El pes del joc en aquesta primera part el va dur el Xil-
var però jugant molt lent al mig del camp. En canvi el
Vilafranca quan tenia la pilota sortia molt rapit i ben con-
trolada. A la segona part i amb la sortida d'en Pere Llull
tot va canviar. Després de deu minuts de domini intents
del Xilvar però sense ocasions clares de joc en Romero va
poder fer el tercer però el porter visitant va tenir la millor
intervenció de tot el partit. Amb la presència d'en Pere
Llull el joc va millorar molt i el Vilafranca va tenir 20
minuts DE LA SEGONA PART impresionants on va fer
tres gols i va crear moltes ocasions de gols. Pel que es va
poder veure sera molt dificil que els equips treguin punts
del Camp d'Es Molí Nou.

Biel Gelabert

putat fins ara.

FUTBOL 5 INICIACIO
Es l'únic equip que encara no han començat els entre-

naments i que encara no tenen el calendari de lliga fet.



- Biel Rosselló Bestard, 6-8-
93, Fill de Biel i Barbara.

- David Llull Bauçà, 23-6-
93. Fill de Maria Antònia i
Joan.

L'Eucaliptu del parc ha estat
retirat

Naixements

-

Els que heu estat de vacances fora de Vilafranca vos
n'adonareu que el parc ja no hi ha l'eucaliptu. El motiu no
ha estat altre l'aixecada de l'empegat que produien les
arrels de l'arbre. Per altre part els velnats del carrer Santa
Barbara ja no hauran de tornar a escombrar les fulls de
l'eucaliptu.

L'home més vell

Després de la mort de l'home En Pere Lluent, el que
fou centenari del nostre poble, ara l'amo en Jaume Barceló
Català es el padrí del poble. Amb la festa als vells en les
passades festes de La Beata així li dedica el poble.

Sopar de l'O.C.B. Vilafranca

Divendres dia vint-i-quatre realitzarem un sopar a Cas
Ros a les nou i mitja del vespre. Tots els col.laboradors i
tots els qui hi estigueu interessats per col.laborar hi podeu
participar.

Antònia Bauça Gaya, 26-7- - Miguel Crespi Gaya, 5-8-
93. Filla de Llorenç i Mar- 93. Fill de Manuel i Maria
galida Antònia.

- Ana Ramon Mayordomo,
49
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- Maria Riera Forteza, 73	 - Margalida Mut Soler, 84

Defuncions

- Jaime Bover Gari, 56




