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Estan jugant amb la nostra salut
El passat 24 de marc 15 mil veus demanaren pels carrers de Ciutat la re-

tirada del projecte d'incineració de ferns que preveu la instal.lació d'una
gran planta crematbria a Son Reus. Es tracta sense cap mena de discusió de
l'autèntica expressió de rebuig a un projecte del que se'n saben greus con-
seqüencies per a la salut humana, ignorades pels politics que governen
aquesta comunitat autónoma.

Més d'un centenar de vilafranquers es varen sumar a la marxa de pro-
testa. Sabut es, que pels que ens afecta, el projecte d'incineració contempla
que les cendres tòxiques resultants del procés de cremació siguin deposita-
des i enterrades a una cantera de Son Nuviet.

Vivim a un món molt agitat i massa sovint convulsionat per grans catàs-
trofes ecològiques. L'impacte de l'home sobre el medi ambient que el rode-
ja va en augment, fins al punt que a molts indrets del planeta ja s'ha encès
la llum roja. Quin món els hi deixarem als qui vendran darrera nosaltres?
Aquesta hauria de ser la pregunta que ens hauríem de plantejar dia a dia.
L'esforç en donar-hi una resposta adhient es el que es treballa donant su-
port a manifestacions com la que es va protagonitzar el 24 de marg. No po-
dem hipotecar el futur de la humanitat de la manera agosarada amb que
ho fan els polítics, que estan més preocupats de quines ganàncies se'n po-
den treure que de conservar la natura.

A la sordera que pateix el PP només cal receptar-li protestes tan contun-
dents com la manifestació contra el pla d'incineració de fems. No té, agues-
ta partit, cap justificació, que no sigui econòmica i d'interessos dubtosos,
per dur endavant un projecte que fa tres anys havia de tenir un cost de 5
mil milions de pessetes i que en un no res va passar a tenir un cost de 12
mil milions que haurem de pagar amb impostos tots els mallorquins. Es fa
pales que la gent poc a poc es veu motivada davant aberracions com la de
posar en perill la salut dels habitants d'aquesta illa. El Consell Insular, com
a promotor de la incineració, s'haurà de replantejar la seva política antie-
colegica que du a la permanent destrucció del medi ambient.

No es pot seguir ignorant la voluntat d'una gran part de la gent de Ma-
llorca que es mobilitza davant la callada còmplice de ments acostumades a
bellugar entre els amamantats dins l'especulació.

La major part dels països europeus rebutgen la incineració. Les tres em-
preses que han de suministrar i assessorar a la concessionària de la incine-
ració (Tirme) han estat fortament sancionades a Polònia, Suïssa i Estats
Units per abocar productes contaminants als llocs on hi tenen incinerado-
res.

Pere el que ens ha de fer reflexionar sobre el perill al que ens tendran
sotmesos el Consell Insular es el fet de que 300 metges de Mallorca denun-
cien els efectes nocius que ens reportarà la incineració de ferns a Son Reus
i el depósit de cendres tòxiques a Son Nuviet, a només 3 quilòmetres del
nostre poble. Els metges són els que vetlen per la nostra SALUT i ells
diuen NO A LA INCINERACIÓ. I nosaltres, també hem de dir la nostra,
no ens podem quedar quiets. Ens hem de movilitzar i protestar quan ju-
guen amb la nostra salut. Ara es el moment de queixar-se i de dir NO A
LA INCINERACIO, SI AL RECICLATGE, i a la vegada donar suport i ac-
tuar amb aquests principis.

Es Molí Nou
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A principi de mes es troba un ca ofegat dins un pou (Joan Jaume)

.. UN MI
El superavit del 93 fou de 23 milions
i es destinara a obres d'infraestructura
La Sala aprovà la compra de Son Pere Jaume amb el vot en contra el PP

El compte de romanent de l'exer-
cici pressupostari de 1993 va pujar a
23 milions de pessetes i serà destinat
en la seva major part a incentivar
partides d'obres majors d'infraes-
tructura.

El projecte que més es beneficiarà
del superàvit sera la construcció dels
vestuaris per a la piscina municipal i
la pista poliesportiva del recinte Es
Molí Nou. Vuit milions de pessetes
seran destinats en aquesta obra, in-
cluida en el Pla d'Instal.lacions i
Equipaments Deportius de 1993, i
que en el darrer ple fou adjudicada a
l'empresa constructora Josep Sansó
Barceló.

A l'empagament dels carrers del
Sector C es destinaran quatre mi-
lions, amb l'objectiu de complemen-
tar els darrers que falten perquè la

zona oest del casc urbà es vegi fina-
litzada pel que fa a l'empagament de
vies públiques. En tercer lloc, es des-
tinaran tres milions de pessetes a les
obres de reconversió de la unitat sa-
nitaria en centre de salut per a la zo-
na bàsica que inclou els pobles de
Sant Joan, Petra, Montuïri, Ariany i
Porreres, el seu projecte definitiu po-
dria ser aprovat dins les pròximes
setmanes.

L'adquisició de terrenys per equi-
paments, amb un milió set-centes mil
pessetes, la compra d'un equip de ra-
diotelefonia per a la Policia Local,
amb 500 mil pessetes, i la dotació de
mobiliari per a la biblioteca pública,
amb un mili() de pessetes, són altres
partides que es veuran beneficiats
pels suplements de credits derivat de
la distribució del romanent del pas-

sat exercici.
Dins un altre ordre

de la noticies munici-
pals, cal destacar la con-
vocatoria d'un concurs
per a la contractació la-
boral temporal d'un au-
xiliar per a la biblioteca i
l'aprovació de les bases
que han de regir per a
les oposicions internes
destinades a cobrir una
plaça en administració.

Son Pere Jaume

En el mateix ple, i
com ja informà Es Molí
Nou en el passat núme-
ro, el consistori aprovà,
amb el vot en contra del
Partido Popular, l'ad-
quisició de la caseta de
Son Pere Jaume, després
de l'acord de transacció
amb el propietari.
L'equip de govern habi-

lità una partida d'un mili() de pesse-
tes per poder afrontar el cost de la
compra de l'inmoble. Així doncs, la
mesura municipal servirà per evitar
l'ensorrament de la casa, que data
pressumiblement de finals del segle
XVI a principi del segle XVII, en que
l'assentament d'aquesta donà forma
al nostre poble.

Referent a Son Pere Jaume, també
vos volem fer saber que a principis
d'aquest mes es va trobar un ca ofe-
gat dins el pou recentment rehabili-
tat pel col.lectiu Paret Seca. Des
d'aquí volem fer un crit a tots els
propietaris de cans perquè tenguin
mes cura i esment amb ells a l'hora
d'amollar-los.

Redacció
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A rribada de la Inantlestació a la plaça Major (Joan Imane)
	

Els vilafranquers digueren no a Son Nuviet (Joan Jautne)

Problemàtica Ecològica
El PP-Vilafranca també vol abocament de cendres a Son Nuviet
Els vilafranquers es manifestaren contra la incineració a Son Reus

El Partit Popular de Vilafranca
també vol abocament de cendres a
Son Nuviet com així ho demostrà du-
rant el transcurs del ple d'urgencia
convocat per l'equip de govern del
PSM. Els conservadors votaren en
contra de la sol.licitud de moratória
per a la construcció de la incinerado-
ra de Son Reus i de l'abocament de
cendres i escòries a la cantera de Son
Nuviet. L'actitud del grup del PP
romp el bloc politic que fins ara, de
forma espontànea, integraven tots els
partits polítics representats en el con-
sistori de Petra i el nostre, tots dos
municipis afectats de forma directe,
segons les entitats ecologistes i el
col.lectiu de metges, pels efectes con-
taminats de l'abocament de cendres
procedents de Son Reus a la cantera
de Son Nuviet.

L'acord municipal es centrava en
dos punts: la sol.licitud d'una mo-
ratòria al Consell Insular amb la fina-
litat de retrassar la construcció de la
incineradora i de l'abocador de Son
Nuviet, i la petició, a la Conselleria
d'Indústria del Govern, de la redac-
ció d'un nou pla per al tractament de

residus urbans que presenti la reco-
llida selectiva, la reutilització i que
incentivi el reciclatge.

La proposta plantejada pel PSM,
en el ple urgent convocat el passat
dimarts dia vint-i-dos, fou rebutjada
pel PP. L'argument del portaveu de
l'oposició, Sebastià Barceló, es basa
en que "ens oposarem a totes les pro-
postes perque no hem tengut el
temps suficient per debatrer-les en
grup". Tot i això, el mateix Barceló
no dubtà de la legalitat de la convo-
catória.

Fins a la data, el front comú de
Petra i Vilafranca, be mitjançant la
coordinadora de Son Nuviet o dels
propis consistoris, combatien la imat-
ge del Consell Insular com a princi-
pal avalador del pla incinerador. El
rebuig del PP es contraposa a la pos-
tura del seu homòleg a Petra (Agru-
pación de Agricultores), que encara
que a remolc de l'oposició s'ha adhe-
rit a les iniciatives contra la incinera-
ció de residus urbans. Pel batle, Joan
Bauçà, "l'actitut del PP obeeix un in-
tent d'esquivar les seves pròpies res-
ponsabilitats en un problema tan vi-

tal com el que es permiteixi l'aboca-
ment de centres tòxiques tan a prop
de la vila".

Manifestació

La Plataforma contra la incinera-
dora de Son Reus convocà el passat
vint-i-quatre de març una manifesta-
ció per dir no a la incineració i sí al
reciclatge. A la manifestació, que
comptava amb l'aval de mes de cent
vint entitats i un col.lectiu de 250
metges, hi participaren més de deu
mil persones, dentre les quals si po-
gueren veure molts de vilafranquers
que, apart de mostrar el rebuig en
vers la planta incineradora, també es
reivindicaren contra l'abocador de
Son Nuviet i contra les institucions i
dirigents gubernamentals. La movi-
lització va recórrer els carrers mes
cèntrics de Ciutat i acabà a la plaga
Major on es llegi el manifest de re-
buig a la planta incineradora, l'acte
acabà amb la música de diversos
conjunts mallorquins.
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Les empreses que han de subministrar la
incineradora han estat sancionades per
contaminar les aigües subterrànies a altres pasos

Redacció.- El consorci industrial
TIRME (Tractament Integral de Resi-
dus de la mediterrània) adquirira tec-
nologia estrangera per a diferents
parts del complexe incineradors de
residus urbans a Son Reus (forn, sis-
temes de cogeneració, filtres, etc.)
Les associacions ecologistes d'altres
països del món han alertat a les de
Balears i a les de la resta de l'Estat es-
panyol pel que fa al
cúmul de problemes
ambientals i denún-
cies que han sofert
les subministradores
per violar les lleis
que mesuren l'im-
pacte en el medi am-
bient.

Asea Brown Bo -
veni Ltd. (ABB),
Von Roll i Ogden
Martin són les tres
multinacionals es-
trangeres que han de
subministrar la plan-
ta de Son Reus i que
a diferents llocs
d'Europa i America
han estat fortament
sancionades.

Des de 1990 ABB
explota una factoria
de turbines a la ciu-
tat polonesa d'El-
blag, on es va compromete a cons-
truir un abocador per depositar-hi
cianurs, fenols i resines sintetiques
resultants del procés de fabricació. A
1994 ABB encara no ha construït
l'abocador i ja s'han denunciat abo-
caments de residus tòxics vora la fac-
toria d'Elblag, contaminant les ai-
gües subterrànies. Però n'hi ha més;
ABB va depositar 7 mil tones d'are-
nes tòxiques a una finca llogada a un
agricultor des d'abril de 1991 i va
contaminar els acuífers de la mateixa

zona polonesa. La resposta del go-
vern polonés ha estat una multa de
30 milions que ABB encara no ha pa-
gat, després de presentar un pla de
rehabilitació de les zones que ha con-
taminat.

Von Roll, a Alemanya, ha sofert
una investigació després que el go-
vern alemany va interceptar un ca-
rregament de materials que Von Roll

habia fabricat per enviar a Irak. Exis-
teixen sospites ben fonamentades
que es tractava d'elements per a la
fabricació del famós super-canó de
Saddam Husein. Von Roll passa per
una situació financera límit i davant
el fracas en la seva xerxa de submi-
nistrament per manca d'incineradors
va decidir posar-ne una en funciona-
ment a East Liverpool (Ohio, EEUU),
amb un permís d'obertura inicial
condicionada a l'emissió d'elements
contaminants no superiors al que

marquen les heis. En el gener de 1993
un jutge d'aquesta ciutat va senten-
ciar que Von Roll posava en perill la
qualitat del medi ambient i la salut
de les persones de l'àrea circum-
dant.Von Roll va manipular les da-
des d'emissions de dioxines segons
es va descobrir al judici que se li va
fer.

Ogden Martin, el setembre de
1993 gestionava el 26
per cent de residus
urbans incinerats als
Estats Units. Un dels
incineradors més pro-
blemàtics es el de In-
dianapolis (2.300 to-
nes/dia). En el juny
de 1992, aquesta em-
presa va ser citada
per la Agencia de Vi-
gilancia Ambiental
USA per més de 6.000
violacions de les con-
dicions en que es va
comprometre gestio-
nar aquest incinera-
dor. Durant 2 anys va
desconnectar en més
de 20 ocasions els cos-
tosíssims sistemes de
depuració d'emis-
sions tòxiques que els
ciutadans, confiats de
que serien utilitzats

de manera adequada, havien pagat
religiosament. També es varen detec-
tar 27 tubs defectuosos a la caldera
generadora de vapor per a generació
d'electricitat. Ogden Martin no rea-
litzava el manteniment preceptiu de
l'incineradora, i va ser obligat judi-
cialment a fer-ho.

Aquest es el panorama que ens ve
a damunt amb aquestes tres empre-
ses de "prestigi" que han de submi-
nistrar a TIRME, en el deu funciona-
ment i muntatge.
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Recuperar la Setmana Santa

Exceptuant les misses del Diumenge del Ram i del Dia
de Pasqua, la resta de Setmana Santa ha passat amb més
pena que glória per manca de participació. Aix() no resta
mèrit als organitzadors que sense gens ni mica de para-
fernàlia li procuren donar un sentit més  íntim a les dife-
rents celebracions. I això és un fet altament positiu i en el
que no cal porgar gaire més.

Per una altra part, emperò, resulta decebedor, per
exemple, que al Via Crucis del Divendres Sant ni tan sols
hi assisteixi la meitat de gent que sol gaudir dels balls a la
seu de la tercera edat o la quinta part dels participants a
Sa Rua. No poca gent, a manca d'espectacles (és  així de
trist) opta per visitar processons més vistoses a altres in-
drets de la contrada (Sineu, Sant Joan, Felanitx, Artà o Ma-
nacor).

La societat vilafranquera té una assignatura pendent:
recuperar la Setmana Santa. Sols hi manquen els elements
dinamitzadors per a crear l'ambient precis que activi a
grups de joves i també majors que segur participarien, és
un altre exemple, de la creació d'una confraria. Cal posar
fil a l'agulla i mobilitzar-se per fer costat a la Parròquia i a
aquesta gent que amb tota la il.lusió del món han aconse-
guit fins ara que la petita flama d'encís popular es man-
tengui encesa, durant la setmana que recorda la mort i
passió de Jesucrist. Com a comunitat católica hem de reac-
cionar.

Es Molí Nou
Fotos: Xesc Amengual.
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Rondalla depravada

Cerquem per la vila (continuació)
En Julian dóna pas a la publicitat.

Amb això ja hi tornam esser, tot a
punt per continuar amb l'emissió. Un
dels testimonis convidats vol fer una
observació; es tracta del carreter que
els va traslladar per la Pampa; en Ju-
lian li demana que sigui breu. Co-
mença a narrar: "Pibe. Jo no vaig
veure res estrany. Ells botaven i co-
rrien". Amb això en Julian -et-1011a
dient: "Marco: on botaves? i per que
corries?, n'Amedio que feia?, era
amb tu?". En Marco apurat intenta
explicar-li que la història d'aquesta
tramoia són uns dibuixos animats
per al.lots. En Julián li diu que no fu-

:: gi del tema. En Marco s'aixeca j se'n
va. En Julián tanca el programa i ens

explica que ttha,betma a més ha des-
cobert tota la veritat.

Ar4, podeu pensar que tot això és
fer un oceà d'un tassó d'aigua.

Ara trgiiieu el caPi'a'aqUest escrit
i comentareu: "I que es d'exagerat
aquest al.lot".

n'una cosa us estaria agraïts: Si
ma! no em trobau, no telefoneu a
"Quién sabe dónde", o si tenc una to-
pada amb un ca, no aviseu a "Miste-
rios sin resolver", en cas d'un mal
entes no crideu a "La IViaquina de la
Verdad", Si voleu res de mi, cercau-
me per ia Vila i aclarirem el que cal-
gui, però a la Televisin, mai!!

Jatirrie::Sansó i Caldentey

COL. LABORAC1ONS

La contaminació de l'aigua, un problema cada dia més greu

Es necessari que s'adoptin mides
adequades per conservar les reserves
d'aigua pura que precisa l'home pel
seu consum. Hi ha que conservar netes
les reserves d'aigua subterranea. Si no
es depositen així com toquen les basu-
res i els residus, podem contaminar
aquestes aigües per la filtració de
substàncies tòxiques. Les zones que
són importants per el suministre d'ai-
gua potable toquen esser protegides
per la Hei per tal d'evitar perjudicis de
greus conseqüències.

Pere només part de les necessitats
es poden cubrir amb les aigües sub-
terrànies, cada vegada més, hi ha que
recurrir a l'aigua de la superfici provi-
nent de rius i llacs. Degut al continu
augment que experimenten les quanti-
tats d'aigües residuals, aquestes aigües
de superfici estan cada dia més conta-
minades, i resulta imprescindible so-
meter-les a costosos tractaments de de-
puració.

A les greus conseqüències de la
contaminació industrial de les aigües,
hi ha que afegir el greu perill creat per
l'excessiva acumulació de materia
orgànica que es produeix en alguns
rius i llacs. Una quantitat excessiva de
materia orgànica, fa que es consumi
gran quantitat d'oxígen disolt en l'ai-
gua, pel que afecta greument als eco-
sistemes acuatics.

Un efecte similar es produeix per la
contaminació mitjançant abonaments
que augmenta el consum i embruta les

Es Ines que evident que sinó es con-
segueix un control rigurós dels vertits,
els subproductes de la nostra civilitza-
ció el nostre futur no se pot veure amb
optimisme.

Es molt fàcil contaminar l'aigua
subterrània, per exemple, quatre litres
de pintura o un litre d'oli de motor po-
den penetrar a la terra i contaminar mi-

lions de litres d'aigua. Els insecticides
que empren en el camp també pot pe-
netrar en la terra i contaminar l'aigua.

Ves alerta amb el que derramis a te-
rra. Hi ha accidents que no es poden
evitar, però no tiris mai liquids nocius
aposta.

Quan no sapis que fer amb una lata
d'oli, pintura o benzina dona-la a una
persona major, tapala be i que no hi
puguin arribar els nins petits.

Emperò no només l'aigua dolça està
contaminada, l'aigua del mar també
esta molt contaminada, sobretot la me-
diterranea, que es una de les més con-
taminades del món. Aquesta contami-
nació tan elevada es a causa de que els
països que banya aquesta mar estan
bastant industrialitzats i verteixen els
seus residuus tòxics al mar.

El vertit d'aigües brutes al mar tirat
pels hotels, la neteja dels petrolers a al-
ta mar, els desastres dels pretolers que
aboquen la seva carga de petroli acci-
dentalment al mar, el vertit de ferns ti-
rat per part dels vaixells "yates", etc,
etc són les grans causes de la gran con-
taminació de la mediterranea. Green-
peace està fent una campanya per atu-
rar aquests vertits incontrolats de pro-

ductes tóxics al mar.
Els grans desastres dels petrolers,

com darrerament ha succeït a la Coru-
ña, que ocasionen la mort de moltís-
sims sers vius (peixos, aus de totes les
classes i especies vegetals). Pere, uns
dels majors desastres ecològics petrolí-
fers del món va esser el del GOLF
PERSIC, alle si que va esser desastrós,
quasi no se pot explicar, es terrible,
vergonyós... Per aquesta causa molts
de ser vius han desaparegut del seu
habit.

A Hoes com per exemple Canaries,
com no ténen molta aigua dolça, se
veuen obligats a la desalanització de
l'aigua del mar, això suposa un cost
molt elevat per cm3 d'aigua que es
consumeix.

Esperem que qualque dia, la gent,
deixi de contaminar l'aigua i la vida
del planeta en general. Si no ho feim ai-

tota la humanitat correm el perill
d'anar dsapareixent poc a poc...

(Per a mês informació, o per ajudar
amb les campanyes d'aquest tema, te-
niu a: GREENPEACE; Cl Rafeletes,
Palma, n° 16. Ti.: 40 58 12)

Sebastià Sansó
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La 6 a Gimcana de Vilafranca: una prova organitzada
amb èxit pel Grup Excursionista de Vilafranca

Dissabte, dia 9 d'abril, va co-
mençar la sisena edició de la gimca-
na excursionista de Vilafranca. Tots
els participants, uns cinquanta-tres,
es reuniren davant l'església de la
Vila. Eren devers les dues-i-mitja
del migdia. La partida, però, no feu
fins mitja hora més tard. Com era
d'esperar, el sol i el bon temps lluï-
ren a voler el dia-i-mig que dura.
L'alegria i diversió, en una paraula,
la sensació d'haver aprofitat bé el

temps, quedaren marcades en els
que hi anaren. Per acabar-ho de re-
matar, ja a l'horabaixa de tot, en fi-
nalitzar la prova, es va fer una pica-
deta al Cruce que va deixar els con-
cursants amb una panxa més plena
que buida. Com diu el refrany:
"panxa plena i tira envant". Abans,
Lambe' al Cruce, s'hi feu l'entrega de
trofeus. Devien ser devers les set-i-
quart, a una hora de Ia posta del sol,
quan els integrants dels quinze

grups ii acoparen cap a cases, a seu-
re una mica alia onsevulla. La qües-
tió era descansar i posar el "trasero"
damunt qualque cosa blana, for
quatre alenades ben pegades i do-
nar-se una bona dutxa. I aquells
amants de la cuina que encara tro-
baren que la picada del Cruce els
havia deixat rues a la panxa, es se-
gur que es foteren, abans de donar
adéu al diumenge, una bona pella-

da de sobrassada frita amb mel.
Fantastic! Car, hem de dir que, tots
ells, ja brutalment "rematats" i físi-
cament "destrossats" per les llar-
gues peripecies de moltes hores
d'anar a motor natural i de botar
parets i tanques, de sofrir escarrin-
xades, torçades de peu per camps
plens de macs i terrossos, qualque
culada o esclat que feia riure al veï-
nat, nomes frissaven de posar els
ossos dins el llit.

Bé, no res: la qüestió és que tot
anà bé. Per contrastar, dilluns, amb
la feina i amb els maldecaps habi-
tuals que comporta aquest "male'it"
dia, aparegué l'endema i aixi es
posa fi a l'èxit d'aquesta ëelebració,
que esperem que l'any que ve torni
fer acte de presencia.

Algunes de les proves que es fe-
ren als controls foren:

1) l'Angam: Muntar les diferents
peces d'un trencaclosques en un
temps limitat. Pareixia un prova
d'al.lot petit, però fou Ines dificil del
que molts es pensaven.

¿On teniu aquesta capacitat crea-
tiva, mestres?

2) Contar, en un plànol ben atapit
de noms i nomets, quants de "Cans"
i "Sons" hi havia (per curiositat, n'hi
havia 92!!!). Qualcú em digué que
aquesta prova li va fer maldecap. Es
clar, això d'haver de contar són mas-
sa matemàtiques... I això de números
no es el nostre fort.

3) Enfilar, en tres minuts, cinc
agulles de set que n'hi havia. Els or-
ganitzadors són tan "repu..." que ja
n'havien posades dues amb el forat
tapat. Ah, vius!

4) Es volia posar a prova la capa-
citat física dels participants. Per això
se'ls féu serrar una soca de pi amb
un verduc flies tort que "l'ocho" (és

un dir) en tres minuts. Acabada la
prova, n'hi va haver que varen veure

que estaven més en forma del que es
pensaven. A poc a poc ens anirem

descobrint: "descubre tu cuerpo, des-
cubre tu mente".

5) Com que feia poc que havia
passat Pasqua, una de les proves va

ser fer partades i cocarrolls. En sorti-
ren de tot color i de tota casta, pen:),
com que diuen que "el orden de los
factores no altera el producto", la
gent tengué el coratge de menjar-se
el "producto". Per cert, que varen ser
ben gustoses. Qualcú en va fer una
vega. I qualcun altre encara fa rots.
Bon profit!

6) Alertau en aquesta prova, que
suposa un foment de l'alcoholisme i
els mals vicis entre la gent sana.
Aquesta vegada, els concursants ha-
vien d'endevinar, ensumant-los un
per un, cinc sucs fets a les Balears:
xoriguer, herbes dolces, herbes se-
gues, palo i cassalla.
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Qualcú es passa de la retxa

quan el controlador no el veia, foté
una bona glopada de cada un. Diuen
que anava tan eixumbat que va fer
una viada a arribar al Cruce. "¿Por
qué será?"

Ara, fora anar més de bromes: en
aquesta prova una colla de jovenetes
tendres, en fer-los fer això, contesta-
ren a la controladora: "¿coin vols que
endevinem això, si ni tan sols ens
deixen ensumar les botelles?." Tot i
això, la prova es pogué resoldre amb
exit perquè una sortí a camí de la pri-
mera amb aquestes paraules: "és
igual, jo les he ensumades d'ama-
gat".

7) No, i no vos dic jo que aquests
organitzadors ho tenien tot ben fer-
mat i controlat? Vaja, quin control de
la situació, que duia, aquesta genteta!
Com que aviat vendrà la primavera,
agafaren cinc plantes florides i les fe-
ren endevinar als "màrtirs" de la
gimcana. És que són tan romantics...

8) Pedrades a rompre! Alerta que
volen baixes! I tortes!

Tir amb fona: amb deu pedrades,
només bastava endevinar una vega-
da.

L'objectiu: n'hi ha que diuen que
fou un foraster fermat a un palo, a 7
o 8 metres de distància.

Mare de Déu, quina gent més sa-
dica!

9) Certament, a ser una gimcana
completa per tots aquells que esti-
men l'activitat física: exercicis de
braços (amb el verduc), exercicis de
carnes caminant... però també remant
damunt una bicicleta. Pere) ("mira
aquests "repu..." quina la se pensen,
cada vegada!") no era una bicicleta
normal, no. Ni prop fer-hi! Ca, ba-
rret!: era una bicicleta amb les rodes
excèntriques. No vos espanteu, ara
vos desxifraré aquesta parauleta tan
complicada: l'eix de les rodes no es-
tava centrat, sinó que estava a un
costat. En poques paraules, en qual-
car-hi, anaves més tort que un fletxe-
ro. S'hi havien de passar uns obsta-
cles, com als jocs olímpics. A qualcú
li va agradar tant la sensació que li
venia en fer la prova que va dir que
pareixia que hi havia tengut un or-

gasme. D'ençà d'aquell moment, va-
ren haver de retirar la bicicleta d'en-
mig, perquè tothom la volia comprar.
All() pareixia una subhasta: Au qui
en dóna més!!

10) El vespre, quan tothom estava
reunit, hi hagué un prova especial.
Tot i que, en certs moments, sembla-
va que a l'escrit que s'hi presentava,
hi hagués reminiscències sexuals i
morboses, l'objecte de què es parlava
que pot servir molt bé per passar

una bona vetlada" i que "necessita
una estoneta per donar un bon pla-
er" no era sinó una estella de llenya!!
La varen haver de dur a n'Andreu
Sabater. Malpensats!!.

11) Una altra -"más difícil toda-
vía"- era trobar els noms de 8 inte-
grants de la comissió organitzadora
d'entre aquests signes tan estranys:

orEl •
•TILSZO•4•}Eqs-3

II	 it.
?NI It fl1XT1)
Q00620E10

52-3 •( cg 111. •
••oontel+
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Si no vos animau i trobau que
aim) ja és massa per al vostre cervell
d'ullet de bou, vos donaré la respos-
ta: Joan, Sebastià, Andreu, Frederic,
Barbara, Cati Bel, Llorenç, Maria.

12) Que en voleu més? Idò, escol-
tau.

Mirau si hi tenien res a dins el cap
aquests organitzadors, que, fins i tot,
varen fer fer de fusters als partici-
pants. Sí, ho heu sentit bé: "de fus-
ters". És clar, com que, a dins la co-
missió organitzadora hi havia una
bona partida de gent amb aquest ofi-
ci: en Joan Jaume, n'Andreu i en Llo-
renç Sabater, i tira milles.

La prova consistia a dur a l'altre
control una escala feta per pujar de al
manco cinc escalons.

Crec que aquests fusterets de da-
rrera, com que tenien excés de de-
manda d'escales de fusta, les feren
fer de franc a les pobres víctimes par-
ticipants. Qualsevol no hi surt guan-
yant, així!!! Que vos pensàveu? A
una societat capitalista i mafiosa com
la nostra, només sobreviu el més
fort!!! (o el més "repu...", que ve a ser
lo mateix)

Hi hagué més proves, per() crec
que amb aquestes ja tenim una mos-
tra més que suficient de les capacitats
destructives d'aquests organitzadors
nostres.

Passem, ara, a un altre apartat: el
de les qüestions. Si tenim en compte
que hi havia 13 controls i que a cada
un hi havia 5 preguntetes a contestar,
això ens dóna una xifra ben alta, i un
bon maldecap per als concursants.
No les escriuré totes, perquè seria
més llarg que la Corema, però
n'apuntaré un parell -les que he tro-
bades més curioses- perquè veiem de
que anava la cosa:
' 1) Q. Com podríeu saber on és el
Sud amb l'ajuda d'un rellotge d'agu-
lles?

R. a) Posau el rellotge en hora so-
lar (primavera i estiu, dues hores
avançats; tardor i hivern, una hora)

b) Amb el rellotge pla, orientau
l'agulla petita cap al sol.

c) La bisectriu de l'angle format
per l'agulla petita i el 12 rellotge ens
marca el sud.

2) Q. Quin és el menjar de tots els
menjars, l'espècia de totes les espè-
cies i l'aliment de tots els aliments?

R.- Pa + sal + verdura= sopes
3) Q. De quina Comunitat Autò-

noma és originaria la festa de "l'ente-
rrament de la sardina"?

R. Madrid.
4) Q. Traducció al català de:
"Una cabesa allà de la sienta se

fue al salmonete y vió una media na-
cida i dico: -Perro, sombrero! no la
vamos a saltar a esta media nacida"

R.- "Un capellà de la seu va anar
al moll i va veure una mitjanada i va
dir: -Ca, barret! no la botareu a
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n'aquesta mitjanada".

5) Q. Un bou envesteix per darre-
ra a un altre i li afica la banya dins el
cul. Qui té la banya dins el cul?

R. Tots dos.
6) Q. Parlant sexualment, que es

una cal:Nana?
R. Rodella de drap o d'espart que

l'home es posa al penis quan la seva
llargària pot fer mal a la dona.

Crec que hem finalitzat amb un
bon acabament. No vos ho pareix?
Exòtic, almanco.

Sense comentaris.

*

En tota gimcana, com en tota acti-
vitat, sempre es necessari fer criti-
ques i alabances a certs fets. Vegem
quin bugat hi ha, de tot això:
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a) A tots aquells, principalment
joves, que no vengueren, no perquè
no pogueren, sine, perquè no volgue-
ren. El seu esperit de participació i
d'excursionisme en proves com
aquesta es digna de sortir al llibre
guirmes dels records.

Enhorabona, morts!!!
b) Als dos participants, mascle i

femella, que, devers la una de dissab-
te vespre, morts de sortiguera, li en-
velaren cap al Port de Manacor. L'en-
demà, segurament encara aguantant

Itinerari i punts de control de la gimcam3a.

Ia ressaca del vespre passat, ja no es
presentaren a la prova i deixaren ben
penjadet en Rafel. Que hi hem de
fer? Coses que passen!

c) Des d'aquí, les nostres Ines cor-
dials salutacions a un grup molt an-
tiesportiu (sobretot, a un "individuo"
que en formava part) que, pensant
ser millor que la resta, només anava
a fotre els altres concursants. Tan de
vius volien fer que varen passar
l'arada davant el bou i es varen botar

un control. Els xiulos que varen rebre
a l'hora d'anar a cercar el premi crec
que foren càstig suficient.

d) A l'amo de Son Conill, perque
no va deixar passar un grup de parti-
cipants i, de males maneres, com si
fos el rei Pepet, els va fer anar a vol-
tar per la quinta punyeta per arribar
fins a les cases.

Medalla d'or en amabilitat i espe-
rit d'amistat amb l'altra gent, l'ho-
monet!.

DITADES DE MEL

a) A tots els participants, però,
també, principalment, als controla-
dors i organitzadors (Grup Excursio-
nista de Vilafranca), per totes les ho-
res de feina que han fet perquè la
gimcana pogués sortir a llum (no
s'havia feta del 1990: ara ja feia 4
anys).

Sempre envant, valents!!
b) A en Tià Penya i sa dona per

deixar la seva casa de Sant Joan per
dormir-hi el dissabte vespre.

c) A en Jaume Rabassa i empresa
per regalar les camisetes "Brodats
Majorica" que diuen els controladors
(que, per cert, anaven tan vermells
que pareixien dimoniets).

Prova arnb bicicleta descentrada.
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d) A l'Ajuntament i altres entitats
com "La Caixa", "Sa Nostra", la
"Banca March" i el Bar s'Anit, per
l'ajuda prestada.

e) A dues dones valentes, na
Montse Ferrera i madò maria, per la
col.laboració en trempar la pasta per
fer les panades i els cocarrolls.

f) A un accidentat, en Toni de cas
Ferrer, que, amb un fil de ferro, es va
fer un trau a la ma i li varen haver de
donar tres punts. Tot i això, el jove-
net no va voler abandonar i va conti-
nuar la gimcana. Ell i els altres del
seu grup feren tercers.

g) A en Sebastià de sa Penya i a
en Miguel de cas ferrer, organitza-
dors de la prova, per ser els joves
més "guapos" i valents de la Vila.

Envant ses atxes!
h) Al grup que du la Televisió de

Ia Vila: segons em diuen, tragueren
tot el que tenien a defora per cobrir
fil per randa el curs de la gimcana.
Aferrau-vos fort, perquè hi havia
quatre cameres de filmar situades a
diferents llocs. Car, allò, enlloc d'una
gimcana, pareixia la Copa d'Europa!!

Altres fets curiosos que volem
apuntar són:

-A més dels dos "espontáneos"
que li donaren aire cap al Port de
Manacor, n'hi hagué dos més que
arribaren fins a Sant Joan a fer un ca-
fetets.

Ai, aquestes ganes de sortir!

Ens mataran!
-Un fet molt curiós es que l'únic

en tota la gimcana que va caure de la
bicicleta va ser un els organitzadors:
en Llorenç Sabater. Crec que no hau-
ria d'haver agafat tanta valocitat. Em
diuen que l'esclat va ser espectacu-
lar, pedí que no va importar dur en
Llorenç nostre a la UVI. Si anam a la
fusteria, encara el robarem que hi fa
feina més sa que un gra d'all. Alerta
amb so serradís, mestre!

-A la prova de fer panades, qual-
cú n'inventa amb forma de tortuga.
;a, fos de tu, les miraria de patentar.
És clar, els temps canvien, i, amb ells,
les formes externes. Els continguts,
gràcies a Déu, segueixen igual: xítxe-
ros i carn. I hi haurien de seguir, pels
segles dels segles. Amen.

-Alertau a les pedrades, que
diuen que, a la prova de tirar fona,
n'hi havia un de tan manyós, que en
lloc de tirar les pedres per envant, les
tirava per enrera. D'aquí en enda-
vant, tothom un casco per la Vila. O,
si el casco no vos fa molta gracia, jo,
fos de voltros, em posaria una llau-
neta -i gruixada- davant el front. Per
si un cas!.

-Un grup de participants, o be
perquè tenien les carnes fluixes i cur-
tetes, o bé perquè trobaren que la co-
sa s'allargava més del que en feien
comptes, no pogueren aguantar i,
cansats de bufar de malemprenyadu-

ra, es retiraren al control 10.
-Per aquí em conten que dos gru-

pets de concursants ("a jugar!!!") fo-
ren envestits per una guarda de
porcs que encara no havien sopat.
Tot i que els porcs no eren d'allò més
gros, aquells homonets i donetes
donaren a les carnes i feren més via
que un coet a pujar la paret de la tan-
ca. Na Margalida de sa Penya -ai,
aquesta doneta!- va quedar mig pen-
jada per les pedres, amb una cama a
l'aire, que no podia pujar, i si qualcú
no l'hagués ajudada, ara ja seria
història dins la panxa de qualcun
d'aquells animalons. Nyic, nyic!!!.

-Be, i ara la darrera contarella.
Aquesta es d'en Jordi des racó. Es la
millor de totes. Diuen les males llen-
gües que una organitzadora amb
nom de nina petita va esser una va-
lenta perquè va poder aguantar amb
ressaca els dos dies seguits i va do-
nar mostres d'al.lota amb seny i amb
el cap damunt les espatles. Civilitza-
da, en una paraula.

Crec que diumenge a vespre de-
gué dormir ben blana.

Sense comentaris.

* * *

Per acabar, només m'agradaria
apuntar que tot el material emprat en
la gimcana fou de paper reciclat
("Cafiellas, Verger, vos farem tornar
paper!!!": vos enrecordau?) i que,
amb aquesta prova, també es va in-
tentar fomentar una oposició al pro-
jecte d'incineració proposat pel nos-
tre sempre estimat Govern.

A les fulles de les qüestions, hi
podríem veure eslògans com aquests:

-"Cremant els ferns hipotecam el
nostre futur. Volem més vida per al
Pla!".

-"Ni fum ni cendres: Vilafranca i
Petra ens mereixem més respecte!".

-"Reciclat es mes barat... i crea
més llocs de feina!", etc.

Polítics, sords, a veure si en pre-
niu exemple!

Que l'any qui ve encara sigui mi-
llor.

Andreu Bauçà.
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Vos comunica que si qualque dia voleu pegar un rovec tenim:

-Varietat de pa amb olis
-Ensalades, hamburgueses, entrepans i a més
-Pastissos de fruites i gelats.
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Concerts en directe cada quinze dies

Pròxim concert:
Divendres dia 22 d'Abril
Actuació del grup:
LOS HIJOS DE MATCHIN

Vos esperam a tots

Nova Direcció:
Joana Ma Rabassa i Simó Rabassa



dels germans Gibb a la cançó "Illes
dins un riu" en la que ha fet un afe-
rradís duet amb la cantant sudameri-
cana Adriana Ceballos, a "Gitana" a
versionat "I recall a Gipsy Woman",
de Raynolds i McDill, i de l'inefable i
admirat Don Williams n'ha tret "Pol-
vets màgics". Val a dir que les notes
que ha composat el nostre cantautor
són de molt bona qualitat i és fa
agradable sentir el tema que dóna
nom al treball, "Una aclucada d'ull",
o "Marcats pes rock'n roll".

El que ha sorprès a molta gent ha
estat la no inclusió de la "Cançó pro-
testa" que durant els mesos de l'estiu
pasat ja presentà com un dels temes
principals en algunes de les seves ac-
tuacions i en la que parlava d'alguns
dels problemes pel que atravessa la

Ja es al mercat el darrer treball
discogràfic de l'incansable rocker vi-
lafranquer Tomeu Penya. El nom del
nou treball es "Una aclucada d'ull ha
estat editat per Blau/Discmedi i
compta amb onze cançons a les ver-
sions d'LP i cassette, i dotze per la
versió compact-disc. Aquest cop
però la producció artística i els arran-
jaments no ha anat a càrrec de Joan
Bibiloni, com fins ara sempre havia
estat, sinó que ha estat Biel Mesquida
l'encarregat de fer-ho.

En Penya, com sempre ha fet, ha
inclòs temes de tot tipus dins el seu
treball en el que hi podem sentir rit-
mes country, lents i com no, rock'n-
roll. Tampoc hi falten les cançons irò-
niques i divertides ni les romànti-
ques i tendres. En Tomeu també ha
fet algunes versions com la clàsica

14

marginada població mallorquina
com és l'espoliació fiscal que practica
Madrid, i on feia un crit de rebuig a
l'abocament de cendres tòxiques a
l'interior de l'illa, el tema duia camí
de ser el successor de cançons com
"Cabrera", "Trenc" o "s'Estalella",
però per desvetllar el que ha passat
en el darrer moment perquè no s'ha-
gi inclòs ja serà en Tomeu qui ho
desvetlli.

Per ara si que vos podem dir que
el treball sona per tot arreu del nos-
tre país i es fa comú veure les jovene-
tes del nostre poble entonar, pel ca-
rrer, pel cafe i pels col.legis, l'acluca-
da d'ull d'en Tomeu i això, malgrat
tot, és el que compta.

REDACCIÓ

DE PER LA VILA

Tomeu Penya treu al mercat el darrer treball:
"Una aclucada d'ull"
La "Cançó protesta", sorprenentment, no ha estat inclosa en el repertori
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Bicicletes Ca'n Botelles amb el ciclisme
d'elit de les Ines

En Joan i Pere Ferriol Colombram, millor
social del Pla de Mallorca

Joan Riera Botelles sera, a partir
d'aquesta temporada, el nou mecanic

del Club Ciclista Maria de la Salut
(Es Cruce) que per primer any comp-
ta amb un prometedor plantell de co-
rredors juvenils i aficionats per a dis-
putar les competicions illenques. A
més, la firma de Bicicletes Ca'n Bote-
Iles, també apareix com un dels prin-
cipals patrocinadors amb qui compta
l'equip d'E,s Cruce. Per tant, apattir
d'ara, sera habitual veure aquest vi-
lafranquer assegut dins el cotxe d'as-
sistència a les carreteres més presti-
gioses que es realitzen a Mallorca,
com ara el recentment disputat Cin-
turó Internacional a Mallorca

Val a dir que la feina d'en Joan no
acaba aqui, ja que apart de les tas-
ques esmentades també ajudarà, tant
en la part econòmica com en la mera-
ment esportiva, a l'equip local de co-
rredors socials que disputaran el Tro-
feu Pla de Mallorca dins les properes
dates. Tant de bo que la gran tasca
que duu a terme no sigui flor de dos
dies i esperem que en les properes
dates el nom de Bicicletes Ca'n Bote-
lies arribi ais graons més alts del ci-
clisme mallorquí.

REDACCIÓ

La societat deportiva Vilafranca es presenta al
Restaurant Es Cruce

La Societat De-
portiva Vilafranca
presenta el passat di-
vendres, dia vuit, el
plantell amb que
comptarà per a la
present temporada
94. A la part tècnica
seran Biel Rosselló i
Guillem Mascaró els
qui s'encarregaran
de preparar l'equip
per poder afrontar en
condicions les carre-
res. A la part mecàni-
ca sera el carismàtic i Presentació de corredors per a 1994 al restaurant Es Cruce (Joan Jaume)

popular Joan Riera Botelles qui vet-
Harz\ perquè res no falli en les ma-
quines dels corredors locals.

El plantell de catorze corredors
patrocinats pel restaurant ES CRU-
CE i BICICLETES CA'N BOTELLES
esta format pels següents corredors,
de dreta a esquerra començant pels
asseguts: Biel Febrer "Sordai", Pin-
tenyo, Mateu (tots dos de Montuïri),
Miguel "Sopa", Sebastià Mesquida,
Guillem Garí (Es Cruce), Joan Mi-
guel Barceló i Joan Riera Botelles.
Començant pels drets Biel Rosselló
"Fraret", Lito "Murtero", Jaume
Puil, Josep (Marratxí), Damia. Martí,
Antoni Mascaró, Jaume Català,
Francesc "Potecari", Guillem Mas-
caró i Biel Rosselló.

El conjunt de fitxades totes les
aspiracions amb el que fóra el pri-
mer, i fins ara únic corredor vila-
franquer, que guanyés el Gran Pre-
mi Pla de Mallorca, Antoni Masca-
ró, que després d'uns anys de no
pertànyer al club local ha retornat
per convertir-se amb el cap de files
de l'equip.

REDACCIÓ
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L'equip cadet femení tercer classificat
de la categoria

AUt*:	 ,e7

Equip Cadet femení (Foto: Joan Jaume)

ESPORTS

Molta participació a la festa per l'ascens de
l'equip de voleibol

Unes 390 persones assistiren al
sopar que organitza l'equip absolut
de voleibol, juntament amb les ca-
dets, al restaurant Es Cruce per tal de
recaptar doblers per poder disputar
els propers dies 28, 29, 30 i 31
d'aquest mes a una ciutat, encara
sense determinar, de la peninsula,
després que el passat mes de marc

Beata 94

IV Torneig de Voleibol

Mixt

Bases per poder participar en
aquest Torneig

1r.- Els jugadors dels equips
han d'esser de Vilafranca, casats

Vilafraneao tenir-hi familia.
2n.- EIs . equips hauran d'es-

ser un minim de 8 participants
un maxim de 10.

3r.-:Podran esser equips total-
ment femenins o totalment mas-
culins.

4t.- Els partits es jugaran eis
dissabtes horabaixa a les 18 h. i a
les 19 h.

5e.- Es farà tipus lliga, tots
contra tots.

6é.- Cada equip haura de te-
nir un representant.

7e.- La reunió amb els repre-
sentants per fer es calendari sera
dia 28 de maig.

DATA" TOPE" D'INSCRIPCIÓ:
21 DE MAIG
Llocs on es poden inscriure:
Bar Anit
Gimnàs Huguet
Bar s'Esquitx
Ajuntament
ORGANITZA: Delegació d'Esports

aconseguiren el Campionat de Bale-
ars de la seva categoria.

Es calcula que es recaptaren prop
de 500.000 pessetes, entre tickets
d'entrada, els billets de rifa i les
aportacions d'alguns particulars, que
serviran per poder afrontar sense di-
ficultats la fase d'ascens a la primera
divisió nacional.

Per altra part el C.F. Vilafranca,
secció de voleibol, vol aprofitar per
donar les gràcies a totes aquelles per-
sones que ajudaren de forma desinte-

L'equip femení cadet esta realit-
zant una molt bona temporada i ac-
tualment es troba situat a la tercera

posició de la classificació. Les juga-
dores de Damià Agustí, patrocinades
per l'Agencia Duran de Manacor,
Floristeria Mestre i Es Cruce, intenta-

ressada a dur a terme l'acte, des dels
comerços i particulars que aportaren
els ingredients necessaris per fer el
sopar, a l'Ajuntament de Vilafranca,
a les jugadores cadets que els hi aju-
daren a servir el sopar, a la directiva
del C.F. Vilafranca que en tot mo-
ment dona suport i ajuda a les cam-
piones perquè la festa arribas a bon
port i com no a Guillem Garí, propie-
tari del restaurant Es Cruce, qui els
hi deixà el local per poder-hi fer la
festa.

ran a les pròximes confrontacions
pujar un graó més a la classificació
encara que són conscients que el rep-
te es força difícil tenint en compte
que els dos primers classificats es
mostren molt ferms i regulars amb el
que es duu disputat de Higa.
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Els dies 23 i 30 d'aquest mes les finals de futbolet iniciació a Vilafranca

El Vilafranca de l a Regional es recupera un poc
la REGIONAL

Resultats
Vilafranca O - Ses Salines O

Un partit que l'equip meloner va
tenir dominat en tot moment i que
només la mala sort va impedir que
el partit es pogués guanyar. L'equip
de Ses Salines no va demostrar res
de l'altre món i ens va semblar un
equip molt fluix per militar a
aquesta categoria.

At. Balears 2 - Vilafranca O

Partit que es va jugar a l'"Esta-
dio Balear" al camp de gespa que
esteia en molt males condicions en-
cara que això no serveix d'excusa
perque esteia malament pels dos
equips. El que realment va influir
en el marcador final es que només
duiem 30 segons i el resultat ja era
de 1-0. El Vilafranca va fer un dels
seus millors partits durant la lliga
però lluitar contra els que va de ne-
gre és a vegades molt i molt dificil

L'equip contrari no va demos-
trar res va esser molt més bon
equip quan ens va visitar a la pri-
mera volta de la competició encara
que passi el que passi crec que no hi
haurà cap equip que els llevi el pri-
mer lloc de la classificació.

Vilafranca 2 - S'Arracó O

Possiblement el partit més pràc-
tic que ha realitzat el Vilafranca
aquesta temporada. En tot moment
es va mostrar molt superior a
'equip rival i possiblement el punt
més important de desequilibri entre
els dos equips va esser el jove juga-
dor de Vilafranca Jordi Rosselló. El
Vilafranca va disposar de moltes i
bones ocasions de gol encara que
només de penal va poder inaugurar

el marcador. Va esser en Toni Pas-
cual que de penal va fer als 10 mi-
nuts de la segona part i després
quan ja en duiem 30 de la segona
en Damià en jugada personal va es-
tablir el resultat definitiu.

Cala d'Or 1 - Vilafranca 1

Quan una persona agafa una co-
sa que no és seva es diu que ha ro-
bat. Si aquesta persona, després
d'haver agafat aquest cosa que tor-
nam dir que no és seva la dóna a un
altre, encara continua essent un ro-
bo. Això és el que li va passar al Vi-
lafranca quan va visitar al colista de
la classificació i futur equip de se-
gona regional. Es cert que l'àrbitre
no va tenir res a veure en el gol de
l'equip local (que va esser l'únic xut
entre els tres pals que va realitzar
en tot el partit) però va anular-ne
un a l'equip meloner que era més
legal que la seva actuació. Però
també cal dir que si el Vilafranca
hagúes transformat la mitat de les
seves ocasions hagués pogut acon-
seguir una golejada d'escàndol.

FUTBOL BASE

Cadets

Vilafranca 3 - Ses Salines 1
Barracar 6 - Vilafranca O

Sense cap dubte cal destacar la
segona victòria de l'equip d'en
Monserrat. El partit contra Ses Sali-
nes va esser molt complet i allA on
va superar amb tots els aspectes al
seu rival.

Infantils

La Paloma O - Vilafranca 2
Vilafranca 8 - La Unión 2
La Porciuncula 2 - Vilafranca 6

Vilafranca O - Campanet 1

El partit més destacat d'aquest
darrer mes va esser sense cap dubte
el que disputaren contra el Campa-
net. El resultat final creim que no fa
justicia al que es va poder veure da-
munt el terreny de joc encara que
per les ocasions d'un i de l'altre el
Campanet va esser un just guanya-
dor.

Benjamins

Cardassar O - Vilafranca 2
Vilafranca 2 - Felanitx 1
Algaida 5 - Vilafranca 2
Vilafranca 2 - Artà 2
Vilafranca 2 - Montuïri  O

El resultat més destacat és el
partit que dins Algaida que és
l'equip que va primer i el Vilafranca
en aquests moments va segon, on a
l'equip de Vilafranc el castigaren en
tres penals en contra!!! Un que no
ho ha vist no ho pot creure.

Futbol 7

Petra 5 - Vilafranca 1
Vilafranca 4 - Olímpic 4

Han acabat la Higa aquest mes
passat i han quedat classificats en
vuitena posició.

Futbolet

L'equip "A" ha fe campió de Hi-
ga amb dos punts de ventaja da-
munt el segon classificat. Els dies 23
i 30 d'Abril jugaran el campionat de
Mallorca al poliesportiu de Vila-
franca, els partits començaran a
partir de les 9'30 del mati.
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Defuncions

Karl Gottfrica Glaoser,
morí dia 11-03-94 als 89
anys.

Francesc Bauza Nicolau,
morí dia 25-03-94 als 87
anys.

Antoni Oliver Morey, mon
dia 22-03-94 ais 85 anys.
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Margalida Febrer Jaume,
morí dia 08-04-94 aLs 77
anys.

NOTICIAR'
Ditades de mel

-Als pocs però fervorosos partici-
pants als actes de la Setmana Santa al
nostre poble.

-A les mestresses de casa pel bon
gust i tast en el fer panades i rubiols.

-Als pocs conductors que respec-
ten els passos de peatons.

-A la gent que sap veinadejar.
-Als qui varen fer caramull a la

gran manifestació contra la inicinera-
dora i l'abocament de cendres tòxi-
ques a Son Nuviet.

-A ses Monges, per prendre partit
en un tema on hi esta en joc la salut
de tots.

-Als veinats que tampoc tenen
por de penjar una tela negra a la
façana en senyal de protesta per la
incineració de ferns.

-Al regidor Salvador Barceló per
la serietat amb que du el tema dels
rebuts de l'aigua mal confeccionats
per Cagagua (perde, volíem escriure
Cadagua).

-A la Quintada-94 pel companye-
risme i esperit de festa que han mos-
trat fins ara a l'hora d'organitzar tots
els actes realitzats. Enhorabona al xi-
rimier.

Tall de guillotina

-Al PP de Vilafranca per desen-
tendre's dels problemes que ens dura
als vilafranquers el depòsit de  cen-

dres tòxiques a Son Nuviet.
-A Cadagua per repetir les matei-

xes errades dels primers rebuts en la
confecció i cobrament dels segons.

-A tràfic pel poc control de la ve-
locitat a la carretera.

-A l'Ajuntament per fer els ulls
grossos, (UNA VEGADA MES) da-
vant el gamberrisme i la guillotina
constant que practiquen alguns mo-
toristes d'aquesta santa vila.

-A l'Ajuntament perquè es creu
que amb dos municipals a la carrete-
ra s'elimina el perill de la circulad&

-Als bars que tenen la música més
forta de lo normal i que promocionen
el treball dels "otorrinos"

-Al PSM per pactar amb la dreta

catalana per a les properes eleccions
europees. De més verdes difícilment
en maduraran.

-A l'Ajuntament per no fer res per
recuperar la Banda de Tambors i
Cometes. La seva política cultural re-
corda èpoques passades.

-A la persona o persones que s'ha
carregat, voluntària o involuntària-
ment, la vida del ca que es troba dins
el pou de Son Pere Jaume. Si ha estat
voluntària el/els qualificarem de
molleres enrabiades i mancades de
respecte envers un col.lectiu que fa el
que fa per conservar el nostre patri-
moni, si ha estat involuntàriament,
per favor, teniu Inés cura.
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Arriba el misioner Jaume Roig procedent d'una
Ruanda inmers en una carnisseria humana
Coordinava l'ajuda de la Creu Roja a 80 mil desplaçats per les guerres

'alune Roig i Guillen, 8mq:a nora els rnisioners

El passat divendres, dia 15, arriba
a l'aeroport de Son Sant Joan el mi-
sioner dels Sagrats Cors, Jaume Roig,
que juntament a altres membres de la
congregació han hagut de ser eva-
cuats de Ruanda, davant la mortan-
dat que esta ocasionant l'enfronta-
ment tribal en el país centreafrica.

Jaume Roig, de 55 anys d'edat, es-
tava desarrollant una intensa tasca
misionera a la zona de Kisiguro, al
nordest de Ruanda limítrofe amb
Uganda, amb una demografia dis-
persa d'uns cent mil habitants. Allà
hi ha viscut al llarg dels darrers deu
anys, com a coordinador de les aju-
des humanitàries de la Creu Roja als
prop de vuitanta mil desplaçats per
les guerres dels països veïnats.

Segons informa el delegat diocesà
de Misions, Miguel Mulet, en els da-
rrers dies no es tenia informació con-
creta sobre el lloc on es trobava Jau-

me Roig. Tot i això, el dimarts a la
nit, es va saber que, juntament a un
grup de misioner entre els que hi ha-
via Joan Ramón Osaba i Xavier
Anaut i dues misioneres, havia sortit
des de la capital de Burundi, Bujum-
bura, en direcció a Nairobi (capital
de Kenia), per prendre l'avió cap a
Brusel.les i des d'allà emprendre
viatge de tornada cap a Madrid.
Aquestes informacions coincidien
amb les que tenien els familiars de
Jaume Roig a la nostra vila, on s'ha-
via seguit amb vertadera preocupa-
ció la desoladora situació de Ruan-
da, on un altre misioner vilafranquer,
Guillem Bauza, ha treballat al llarg
de 25 anys. Guillem Bauza., es troba
des de fa més d'un any al front de la
parroquia Mare de Déu del Coll, a
Barcelona. Aquest sacerdot digué
que la feina del seu paisà era extraor-
dinaria, "ja que a més de coordinar

l'ajuda als milers de refugiats de les
guerres, col.laborava també en la
construcció d'escoles primaries".

Des de la delegado diocesana de
Misions s'ha mantingut contacte dia-
ri amb la cónsul honoraria a Burun-
di, Isabel de Potsi, amb l'objecte de
facilitar al maxim d'informació als fa-
miliars dels misioners mallorquins
que s'han vist obligats a abandonar
Ruanda, davant l'aspecte que han
pres els esdeveniments. Els salvatges
enfrontaments armats entre les dues
tribus que habiten Ruanda, els hutus
(majoria) i els tutsi (minoria), sem-
bren el terror en el petit país centre
africà, on des de fa 27 anys es crearen
les misions de la congregació dels Sa-
grats Cors.

Redacció
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