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El C.F. Vilafranca

comença a obtenir

bons resultats

Eis infantils

perden amb ei

San Cayetano

Dos vilafranquers

a la marató

de Barcelona

Es presenten els

nostres ciclistes

Damià Nicolau «Gusti»:

«EL COMPLEXE ESPORTIU

DE VILAFRANCA ÉS IDONI

PER LES NECESSITATS DEL

POBLE»

En Damià, a mês de

ser delegat d'Esports,

fa 12 anys que es

dedica a l'ensenyament

del voleibol.

Ho analitzam amb una

entrevista (pisgs. 14 i 15). 

Agricultura

presenta el
Pla 5-B a
Vilafranca

(ptig-4)

Ak COORDINADORA

DE SON NUVIET REB

EL PREMI ALZINA

DEL GOB.

El premi fou concedit

gràcies a la tasca feta

per aturar l'abocador

de Son Nuviet.

'ACAMPADA  A SON NUVIET PER AMUR LES CENDRES

500 milions d'inversió a Vilafranca

BALAN; DEIS QUATRE ANYS DE MANDAT DEL P.S.M. (pigs. 2 ¡3)
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Cinc cents milions d'inversió
Durant els quatre darrers anys les administracions central, autonómica
i local, han invertit uns 500 milions de pessetes en infraestructura al
nostre poble. Es tracta sens dubte d'una xifra prou relevant, tractant-se
d'un poble de 2.160 habitants, i que a la vegada constata que patiem
una serie de deficiencies de serveis tan elementals com la xarxa d'aigua
potable i el clavegueram, obres que han absorbit la major part de les
inversions realitzades.

Les mancances, per tant, s'han anat esvaint a mesura que els
projectes bàsics s'han executat en un ordre de prioritat marcat pel grup
de govern municipal. En línies generals, l'ordre establert no admet grans
discusions. Emperò, en que el cullerot de les ajudes, tant del Govern
estatal, com el balear, hagi abocat importants subvencions per arribar a
bon port tot un enfiloi d'obres no ens pot dur de cap manera a creuar els
braços. Vilafranca té encara moltes sombres: manca una casa de cultura,
desviar la carretera del centre urbà, un pavelló cobert, una guarderia
municipal, acabar el pare Josep Maria Llompart, arreglar la terrassa de
la piscina pública, eliminar els clots als carrers asfaltats en els darrers
vuit anys, acondicionar els camins de fora vila, instal.lar enllumenat als
carrers del casc urbà que encara no en tenen, millorar l'escola, sembrar
arbres als carrers més amples, arribar a tenir un centre de salut, i així
podríem continuar. No cal, per tant, fer la sesta massa llarga. A mesura
que avançam en el temps, sorgeixen necessitats. A la feina feta es precis
tenir-li esment, però es fa pales marcar noves metes. I ara que entrarem
dins un període electoral es el millor moment per oferir

D'entre la relació de projectes que es fitxaren al començament de
Factual mandat del PSM i que al final s'han perdut pel forat del sac, el
del centre de salut, la creació d'una residencia per a gent realment
necessitada i l'ampliació del terme municipal són els que demostren els
punts més debils de l'actual Ajuntament. A l'àrea de Sanitat, sembla que
el seu titular, hagi tengut més interés en arreglar problemes que no
eren del seu camp, (la Residencia n'és el minor exemple) que no el que
realment havia de resoldre: en el tema del centre de salut comarcal
estam en el matex punt d'ara fa quatre anys.

La promesa feta abans de les eleccions de maig de 1991 de que la
gent que no volgués anar a la residencia de Son Pastor, tendria un Hoc
on poder menjar un plat calent, lluny de la manipulació política que
caracteritza la residencia, ha quedat oblidada. I ara el PSM torna a
treure la solució de contentar a un grup de gent organitzant excursions
electoralistes. Finalment, el tema de l'ampliació del terme, que per lógica
hauria d'estar en mans del regidor d'Obres, ha quedat aparcat perquè
l'actual titular d'aquesta Area, Pep Sansó, no ha estat capaç de posar
damunt la taula un problema que prest o tard slaurà de resoldre. Les
fronteres municipals de Petra i Sant Joan ens ofeguen. Aquests dos
municipis només asfalten els camins de fora vila que estan prop de llurs
cascs urbans. I aquí com ens ho hem de fer per aplicar la mateixa
fórmula?. L'àrea d'Obres ha demostrat massa mancances de capacitat de
reacció. I ara es encara l'hora en la que se'ns ha de donar a conèixer
quines contraprestacions ha obtingut l'Ajuntament per les obres de la
tercera fase de la xarxa d'aigua potable i del clavegueram. Perquè de
dir-se no s'ha cit. I que ni ha hagudes en podem estar segurs.

Per tant, després d'aquestes pinzellades, cal posar cada cosa dins
el seu plat corresponent: realitzacions i mancances, promeses complides
i promeses incomplides. Aix?) no lleva que en línees generals la tasca
municipal es pugui considerar positiva, però millorable en segons quins
aspecte. L'exercici de l'autocrítica, sobretot al PSM, en que el practiqui
una mica tard, sempre pot millorar futures gestions, si és que així ho
consideren oportú la majoria de veins d'aquesta vila que en el mes de
maig li passaran comptes.



L'Ajuntament ha invertit a
Vilafranca 500 milions en
els darrers quatre anys

Redacció

Les inversions realitzades a
Vilafranca durant els darrers
quatre anys superen els 500
milions de pessetes. Les obres
d'infraestructura que han
permés completar la instal.lació
de la xarxa d'aigua potable i
les aigües residuals (125 milions
en el sector C, 134 a 1?A), el
posterior empagament de
carrers i camins rurals (68
milons), la construcció de la
depuradora (104 milions), la
construcció d'un parc munici-
pal (37 milons), la dotació d'un
edifici de vestuaries en el
poliesportiu (8 milions) i la re-
forma del col.legi públic (24
milions) avalen la major part
de les actuacions municipals
disenyades per Factual equip de
govern del PSM. Altres obres
menors per valor de 30 milions
de pessetes completen les

• La xarxa d'aigiies,
la depuradora. el non
pare, l'ampliaeió del
eenzentiri i la pista

poliesportiva figuren
entre les millores

millores fetes per pujar el nivell
de vida dels vilafranquers.
Entre aquestes cal destacar els
5 milions que les arcades
municipals destinaran dins els
pròxims mesos a l'execució del
projecte del centre de salut co-
marcal, que te un cost total de
17 milions de pessetes i que es
situarà a continuació de Factual
unitat sanitária.

En el terreny de l'inversió
privada, l'Ajuntament ha
autoritzat l'ampliació del
cementiri municipal per 600
nous llocs d'enterrament.
Aquesta obra té un pressupost
de 69 milions de pessetes i es
realitza per atendre la deman-

da de sepultures.
Entre els projecte

inmediats i figura la illuminació
per la nova pista poliesportiva
i varies millores en aquest. En
el camp cultural destaca la
creació de l'Escola Municipal de
Música que en el seu primer
any ha comptat amb prop de
50 alumnes. També ha resultat
un exit la primera convocatória
de la Fira del Meló, que tendrà
continuitat en la primera quin-
cena del mes de setembre.

En l'apartat de serveis,
els veinats ja dispossen d'un
Punt Verd, vora l'antic
escorxador municipal, on
despositar-hi els residus urbans
reciclables. Dir també que una
recent moclificació de les normes
subsidiaries habilita 7.500
metres quadrats de zona verda
entre els carrers Mestre Bauçá,
Pare Jaume Rosselló i Bonany,
I l'adquisició d'un solar anexe a
Ia pista poliesportiva escolar.



El 5-B presentat per la
conselleria d'Agricultura
El pla pot subvencionar fins un 30% 

Barbara Mestres, coordina-
dora del programa 5-B de la
Unió Europea, que preveu
ajudes a les comarques amb
una economia en recessió,
presenta a la Sala les
expectatives i opcions que
genera aquest nou pla. El
batle, Joan Bauçá, també
collaborà en la representant
de la conselleria d'Agricultura
en l'exposició de les
aventatges que suposa el
poder accedir a tota una se-
rie de subvencions per
aquelles persones físiques i
jurídiques que mostrin inte-
rés en la recuperació
económica de la nostra vila i
amb la creació de llocs de
treball.

A la reunió si
congregaren uns 50
vilafranquers comerciants i
agricultors, entre d'altres, i
sels i mostraren les principals
aventatges que presenta
aquest Objectiu 5-B.

El turisme rural,
l'agroturisme i el turisme
d'interior foren presentats
com algunes de les
alternatives que s'ofereixen
per reanimar l'economia dels
pobles del Pla i també als
municipis de Campos, Artà i
sa Pobla, així com també
l'oferta turística
complementaria que, dins
l'arriba rural, podran oferir
serveis o activitats, tant si
hi ha oferta d'allotjament

com si no n'hi ha a
l'explotació.

Els que es vulguin
acollir en aquest programa o
podran fer el primer trimes-
tre de cada any fins el dia
31 de març de 1999. Les
ajudes que es poden rebren
poden arribar fins al 30% del
total del pressupost, encara
que aquest tant per cent
variarà segons el cumpliment
dels requisits establerts al
Decret 2/1995, de 13 de
gener, publicat al BOCAIB
de dia 26 de gener.

Pròximament es convo-
caran noves reunions amb el
sector de petits empresaris
per estudiar propostes con-
cretes i oferir millor
informació. El batle assegurà
que ara, i fins al 1999 és un
bon moment per accedir a les
ajudes de la Unió Europea.



PLAN RENOVE II 

EN FIAT
LE OFRECEMOS

LA MEJOR RELACION
CALIDAD PRECIO

DEL MERCADO
CINQUECENTO SIENA	 700.000 PTS.
CINQUECENTO	 845.000 PTS.

EQUIPAMIENTO DE SERIE: Cristales tintados, cristales traseros abribles, reloj digital, luneta térmica, tapón con llave, asiento

abatible 2/3, etc...

UNO STING 48 c.v	 945.000 PTS.
UNO DIESEL	 1.115.000 PTS.

EQUIPAMIENTO DE SERIE: Radiocassete digital, cristales tintados, ventanas traseras abribles, luneta térmica, reloj, tapa

guantera, etc...

PUNTO 3p 555	 1.125.000 PTS.
PUNTO 5p 555	 1.195.000 PTS.

EQUIPAMIENTO DE SERIE: Air-Bag, cristales tintados, apertura maleta desde el interior, asiento delantero con memoria, tapa

guantera, etc

• P.V.P. Península y Baleares (I.V.A., transporte e impuesto de matriculación, Subvención Oficial y promoción
incluidos). Válido hasta fin de mes para vehículos en stock, no acumulable a otras ofertas en vigor.

1211A11
Concesionario Oficial

AUTOVENTA MANACOR, S.A.
Polígono de Manacor. (Junto ITV). Tels. 84 34 65 - 84 34 00. MANACOR



(Forner)
Amb tu, Biel Montserrat
jo me volia topar
per poder-te recordar
que has escrit un desbarat.

(Biel)
Jo he dit es meu pensar
que me pareix es de moltS
que ja trob que va bastar
de sempre anar per sa pols.

(Forner)
Amb so xerrar no mires prim
tot ho vols desbaratar
això és voler llevar
lo poc que queda i tenim.

(B ie 1)
Si lo que he dit no es ver
an es mal el vull pagar
qui es que pot demostrar
que té vertadera fe.

(Forner)
Si es que tu no ets creient
deixa fer es capellans
que fas enfadar sa gent
que les tractes com a cans.

(Biel)
Just per fer ses coses be
no hi ha per ser capellà
es que surten l'endemà
diuen lo que els (hi) convé.

(Forner)
N'hi ha fa molts d'anys que ho

són
aguanten i aguantaran
de lo que clius s'enfadaran
jo tampoc no te perdon.

(Biel)
No retreguis ses fantasmes
que te diran mentider
davall es faldons ses armes
a alguns les 'nava be.

(Forner)
Això no esté bé que ho digues
clue no ho pots comprovar
a tu t'haurien de fermar

a una soca de formigues.

(Biel)
Bruixeries són de bruixa
cree que te convé callar
que les poden recordar
quan tenien "dret de cuixa".

Es que diu que es creient
té por o es mentider
diu an ets altres, dolent
i no coneix que es fer be.

No tenen soca ni rel
són postissos, tot fracassos
n'hi ha haguts de capaços
vendre solars en el cel.

Un capellà a Sant Joan
d'alguns aixi abusava
pes duros, que s'inventava
segur que ho recordaran.

Es un robo cara alta
sectes i religions
no hi ha dret lo que mos costa
terroristes amb faldons.

N'hi ha 'repleguen marginats
I organitzen menjadors
i no volen esser senyors
també són mes estimats.

Donen lo seu an ets altres
fan feina per ajudar
tenen un normal pensar
persones que no són falses.

Mercedes i "gorro" vermell
cobrar bacina i butxaca
això ningú s'ho atraca
pes duros es seu servei.

Bon forner, lleva't sa por
sa veritat guanyarà
davant no poden anar
es que feien i fan por.

Es duros són mentiders
causa es doblers ses mentides
molt poques de devertides
tot ho fan anar al revés.

Monges que fan d'infermeres
amb mala intenció
en nom de religió

per manar i ser ses primeres.

Aixi un poc sa veritat
lo que es ver se pot xerrar
se pot escandalitzar
es que va equivocat.

Si no fos des funerals
podien tenir tancat
just queden quatre pardals
amb so ridícul que han sembrat.

Amb s'ajut des qui governen
aixi agafen doblers
aqueix, s'ilnic interés
en ridicul se mantenen.

Si un cas vas an el cel
tu que eres tan bon forner
de falsos fe'n un "pastel"
segur que quedarás be.

(Forner)
Si te duen a tancar
tendrás lo que te mereis
intentes donar conseis
a qui te pot ensenyar.

(Biel)
De saber sé poca cosa
m'agrada sa veritat
n'hi ha qualcun que no gosa
es dir sa realitat.

S'han d'acabar ses mentides
falsetat i guerres rares
muntatge de xafarders
I des que tenen dues cares.

Massa embuis, massa robar
per demanar, mai cansats
ells, ni feina, ni suar

molts pocs que siguen honrats

Gloses den Jaume Nigorra
"NULO"

Fins ara mos han predicat
que no volen es divorci,
i ara hi ha discordi
per matrimoni anul.lat

D'un que fa de dimoni
casi ningú no es fia;
demana com quedara sa fia
si s'anual es matrimoni

Ja mos queda molt poca fe
de tantes contradiccions,
si no canvien ses lliçons
en que fassin molts de sermons
arribará no haver-hi res ver

Si maten es me per a a "Pasco"
tenen freixura per fregir.
I ara deu tornar ser frecli
el senyor Pedro Carrasco?

I la senyora "Jurado"
(clue per cert estava hermosa)
deu estar tota gojosa
tastant un nou "estimado"

Si resglèsia no ho té estret
no pot dir res de lo civil
perquè amb so seu estil
s'anul.lació la permet.

Lo que molta gent pensa
no tot es color de rosa,
s'anula qualsevol cosa

amb molts de doblers o sense.
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Ara no es podran separar
perque l'han fet concelebrat.
I Si un pic han trevelat
no podran trevelar

Si un per no caure va viu •
a la pedra l'esquivará
si sa fia se vol casar
es padri será putatiu?

Si van vorera vorera
poden pegar per sa paret,
i si jo som un beneitet
n'hi ha amb poca mollera

En lo que veim i lo que es fa
(que d'Aixõ ja en fan cançons)
com que ja no hi valen sermons,
dos manaments poden llevar.

Si el món segueix amb aquest pas
n'hi haurà pocs que es salvaran
perquè molts pocs en passaran
per sa tela del seu cedàs.

Ja en poden tenir de braon
si les falten els esperits.
Jo no entenc aquests bullits
en que fassin molts de sermons.

Dins s'enteniment meu
no té cabuda aquest farsit,
diven que lo que Déu ha unit
no pot desfer un altre deu.

LES LLETRES DEL
"SCYTHE"

Les calaveres també ploren
("Skulls cry too")

En un món on l'horitzó
es veu cremat per la foscor
la sang que corre per dins el
riu
i es sent un crit que ho diu...

(un crit la plora)

Sigil.losa, ella es mou
en mata un i no ve de nou
es la bestia dels inferns
la portadora de tots els mals...

Ella ha vengut des de molt
lluny
jo ni m'ho puc imaginar
se n'ha emportat el meu
germà
i tot el món se'n dura...

UAGH! UAGH! (crits) Jo vull
morir
no, no! però no vull anar
no, no! an es paradís

UAGH! UAGH! (crits) Jo vull
morir
no, no!, no hi vull anar
aquí, aquí! vull viure aquí...

La sotana li tapa el cap
la calavera, imatge cruel
cara preciosa et vol enganar
la seva besada es la mort.

Des d'un lloc del paradís
va esser enviada per un déu
ella no hi volia anar
per una feina tan cruel.

Calavera, plora, per la teva
feina cruel.

Es la mort dibuixada en
imatge
la fausella en les mans
la sotana li tapa el cap
cara pál.lida i fosca

(solo)
Mort cruel, feina de calavera.
Calavera, plora; la teva feina,
Ia teva feina.

Conjurament de bruixa

Com una maledicció d'una
bruixa gitana
ha caigut damunt meu,
damunt la meya anima
covertit en un príncep, passar
a ser granota

Vomit la meya previa ánima
estic transformant-me, la
meya pell ja es verda
maleïda bruixa: que m'has
fet? Ja no et vull vem-e

No es una llegenda
es pura realitat
ara meng mosques
i bot d'aquí cap allá

Príncep blau: on t'has fotut?
Príncep blau: ja no hi ha
ningú Inés?

No faig temptació perquè em
besin
les que ho han intentat, ja
són mortes
doncs els vaig ficar la meya
llengua fins al cor

I els el vaig trem-e, encara
bellugant-se, calent, damunt
Ia meya llengua;
no me'n vaig penedir i em
quedara ara aquesta pena
maleïda maledicció, que em
foteres, mala bruixa

Mai no confiïs en una dona
tendra
et deixarà enrera quan es
cansi de tu
et fotrà una maledicció al Inés
endins del teu cos
mai no podràs ser estimat,
perquè tu ja no sabrás
estimar.

Príncep blau: on t'has fotut?
Príncep blau.

Bernat Estrany



fotos: Joan Janine

Enllestit el carnaval del 95
La Rueta, el ball de disfresses i la Rua 

tenqueren molta participació 
Les festes de la carnaval d'enguany ja
estan enllestides, i es per això que els
hem volgudes inro.ortalitzar per a la
prosperitat amb aquest recull de fotogra-
fíes. Les desfresses d'enguany seran
recordades com aquelles en les que els
quatre bars de joves del poble s'ajuntaren
per fer un ball de desfresses que resulta
ser un exit total. En grups guanyaren els
futbolins de Sa Paparra i en individuals
la familia "Simpson".

A la Rueta Escolar també se'n veren de
tot color i mena. Els al.lots i al.lotes d'Es
Cremat no volgueren perdre l'oportunitat
de canviar de personalitat per una vegada
a l'any i passar a ser aquell personatge,
animal o objecte que els i ballugava dins
el cap. La Rua "major" no comptà en tan-
ta participació com en altres anys i nomes
un carrossa i assistí. Dir que no hi havia
premis, i, per desgracia, la pela sempre
es la pela.



. ,00141:6M0.—

.„ 	
"

Un cop més: "Cendres no"
Acampada a Son Nuviet per rebujar

l'abocador de cendres tòxiques 

El passat dissabte i diumenge, dies 11 i
12 del present, el poble de Vilafranca i
de Petra tornaren a dir no al projecte
d'abocar les cendres que generi la plan-
ta incineradora de Son Reus. Aquesta
vegada els membres de la Coordinadora
de Son Nuviet ho feren convocant una
acampada a les inmediacions del clot,
concretament vora el cruce de Petra, on
si instalaren unes 50 tendes de
campanya.

L'acte de rebuig començà a les
quatre de l'horabaixa a les dues viles i
els manifestants partiren en bicicletes
per després montar les tendes. Per
amanitzar el fret i el vent s'encengué un
fogueró i durant tota la vesprada es
solidaritzaren amb l'acte membres de la
Coordinadora d'Aigiles de sa Marineta
de Llubí, de l'Associació de veinats de
Palmanyola, del del P.S.M., aixi
com els conciutadans de les dues viles.



La Coordinadora de Son
Nuviet reb el premi Alzina
El G.O.B. li concedi per la gran labor de 
difusió del perill de l'abocador de cendres

El premis Ciment i Alzina que concedeix
cada any el Grup d'Ornitologia Balear
(GOB), tengueren com a protagonista la
Coordinadora de Son Nuviet que rebé el
premi Alzina gràcies a la gran tasca de
divulgació contra l'abocador de cendres
a Son Nuviet i pel suport que ha donat
com a membre de la Plataforma contra
la incineració de Son Reus des que es
coneix aquest projecte elaborat pel
Consell Insular de Mallorca.

El membres de la Coordinadora
s'asabantaren del premi quan els
membres de la Coordinadora d'Aigiles de
Sa Marineta de Llubí els hi comunicaren
mentres esteien acampats vora Son
Nuviet. La distinció del GOB fou ben
rebuda pels membres de la Coordinado-
ra, ja que d'aquesta forma veren recom-
pensada d'alguna manera la seva labor.

Tot i el premi però, els manifestants
digueren a n'Es Molí Nou, que la seva
tasca no es veuria del tot recompensada
"fins que el Parlament Balear no retiri
l'esmena aprovada pel PP, PSOE i UM,
que dona llum verda al projecte de
incineració i que ignora les més de 30.000
firmes recollides i els més de 13.000
manifestants que es congragaren a la
Placa d'Espanya de Ciutat ara fa un any".

La resta de premis Alzina que es
concediren correspongueren a la Coordi-
nadora d'Aigiies i a la Plataforma del
0,7% pel Tercer Món. En el capitol dels
premis Ciment, guanyaren els baties de
Campos i de Muro per donar el vist i
plau a les construccions de Ses Covetes i
del Pont dels Anglesos, i l'altre fou pels
diputats del PP, PSOE i UM que votaren
a favor de la incineració al Parlament.
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Els sòlids procedeíxen de la incineradora de residus urbans de Riuclar, a Tarragona

Greenpeace denuncia la
toxicitat dunes cendres
abocades a Vila-seca

• Xavier Bas 
Talltilt011A

11111111111111111111111111111111111111111111111

Unes cendres, pro-
cedents d'una inci-
neradora i aboca-
des en una pedrera
de Vila-seca, podri-
en ser tòxiques, se-
gons unes anàlisis
encarregades per
Greenpeace.

Generalitat i his responsables
de ta incineradora discrepen de

dels ecologistes, L'orga,
nització ecologista Greenpeace
.va presenter ahir els resuitate
d'unes enalisio efecuades per la
universitat d'Eteter l'Gran Dram-
oral en les quais s'afirma 'qua Las
cendres procedente  de la incine-
radora de residus'firbans de Riu-
der (Tarragene):uhe s'aboquen
on una pcdresa del Leman muni-
cipal de Vila-sera sen 'assignee i

podrien prod-die la contaminació
del-subsfil I dels aqtlifers. .

Sgons . aquestes anàii,ia, oleo-
tandes cobre mediras de cendres,
terra i algas prese a per rnembres
dc Greenpeace-ei mes de deseen-
bra passat, les concentracions de
metalls pesants ester' prbtimes
als Valets limit de Metal's, esta-
blerts per la legislació de la Unid
Europea per ala Dings de depura-
rid que s'apilquen en el camp de.	 •
l'agricultura.

Superar aI Seiko
•En els - casos del aware, plom i

Zinc. la coneentracid supera els
limits establerts recenfinent a
tiolandi A l'Estat espanyol no
existeixlegislacid -sobre la route-
minac16 de sida.

•L'analisi efectuada per
re .c di Greenpeace lia trobat
ternlid compostas otganics :bake
a Iles cendres, carat a le.vmOstree
de terra i aigusi qiie ..es van - peen-
d're a le rodalia de la pedzsera
es fan els abocaments.

Entre 'aquescmo substancies
organiques hi ha lsidrocarburs
aromatics i alifatics de caelena
large; cetones i acids grassos, al-

l'Audiencia de Terreagona, /le-
vant de la qual fa uns meros va
interposer una denúncia contra
la incineradora 'de Ifiudar, des,

pres que es van difendre silvers es
informacions sabre presumptes
irregularitats en el self funciona-.

. . .

Discrepancies,
Les conclusions de Greenpeace

sobre la perillosicat d'aquestes
cendres sdn molt diferente deist
pilots de vista del departament
de Midi Ambient da la Go,sersli.
lati dels maleitas responsables
de la incineradora: que ban qua-
lificat repetidament cam a 1-

aquests residue.
Un infer= del departament .

d'enginyeria quirniee metal-hit-
gire de la Facultat de Quirnica de
la Universitat de .liarcelona avails

la postura de la in cineradora.
aquest informe s'afirma que "Ve-
t-ease que la lutilitració de les es-
ebrios d'incineració corn a rebli-
silent peewee a l'entorn es mi.
flirts i rs pot emprar en isicefeevol
terreny, rant el destine a parrs i
jardinscom a terrenyindustrial",

Subvanció
Datara banda, el departament

de Medi Ambient de le Generali-
tat .haafirmat on divesses ocasi-
ono que l'abocament de tes cen-
dres provinciais de la incinera..
dora a la pedrera team l'autorit•
nació necessària de l'Administra-
66. - •

El projecte. a mCs, va obresfir .
una subvenció del ministed
d'Indústria L Energia des del
program industrial i tecnolbgic
mediambientaL

guns dels quals padre ser canco
rigors.

La conclusi6 que teen Porga-
nitzició ecologista CS. que a ia
incineradora de iiinclar, destina-

-da exclusinment als residus see
lids urbane, s'hi han cremat
rambd residua part:kph:nice
fangs de depares-id d'aigfies.

.Greenpeace ha enviat ell re-
sultats dc rennet ala.faca/la'ade

Projectes paral.lels als que es
pretenen fer a Son Nuviet són
denunciats, pels grups ecolo-
gistes com Greenpeace, per la
seva toxicitat, com podeu
comprovar en aquest retall del
diari AVUI. En aquest cas es
tracta d'una drera, i les
sis demostra que les cendres
podrien ser tòxiques.

10 RAONS PER VOTAR NO A LA INCINERADORA
1- La incineradora és una amenaça per a la salut de la gent i de l'ambient.
2- La incineradora de Son Reus no solucionaria res. Deixaria un 49%, en pes, de
cendra i escòries tòxiques, que s'haurien d'anar abocant a clots i pedreres de Mallor-
ca, des d'on, més tard, contaminaria els aqUifers.
3- La incineració destrueix mês energia de la que genera i crea molts pocs llocs
de treball en comparació als que pot generar un bon pla de reciclatge.
4- La incineradora de Son Reus i el seu funcionament serien molt més cars que
el compostatge, la reutilització, la reducció i el reciclatge.
5- La incineració és el principal enemic del reciclatge.
6- La incineració no és imprescindible.
7- La incineradora agreuja els problemes d'escassesa de matèries primeres.
8- La incineradora faria augmentar els abocadors incontrolats.
9- La pressió popular ja ja aturat 25 projectes i obres d'incin.eradores arreu de
l'estat espanyol.
10- El poble de Mallorca s'ha manifestat reiteradament en contra. Més de 12.000
manifestants a Ciutat, la primavera del 94, i més de 30.000 firmes, comprovades i
contrastades, avalen a bastament el valor democràtic de la proposta que feirn.
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El metge Caries Amengual Vicenç
adverti del peril! a n'Es Molí Nou
En destacam les principals conclusions

- ¿Que penses de la incineració?
La incineradora i l'abocador que es volen fer
són un negoci, i res més. El projecte aquest
només es fa perquè pel mig hi ha molts de
doblers a guanyar.. D'Una banda, hi tenim el
negoci de les empreses constructores, associades
amb el nom de TIRME: "Fomento de Construc-
ciones y Contratas", "Dragados y Construccio-
nes", "GESA", "ENDESA", etc. De l'altra, el negoci
dels transports (hi haurà l'anada i venguda a
l'abocador de Petra de 6.400 caminons/any de 24
tones). A més a més, si tenim en compte les
desorbitades quantitats de ciment que s'hauran
d'utilitzar per compactar les cendres i total la
calç per filtrar, arribam a la conclusió que la
incineradora es converteix en una nova cons-
tructora de Mallorca. Una altra cosa a tenir en
compte es clue amb la incineradora es pretén fer
un 7 per cent de l'electricitat de Mallorca. I
això suposa un altre negoci redó per a GESA:
nosaltres els ciutadans, els regalam el combusti-
ble (el ferns); ells el cremen i, produin energia,
després ens el fan pagar. S'avalua que la tallada
que tendran aquestes empreses serà. de 1000
railions de pessetes anuals durant 25 anys.

I a nivell de salut, quins efectes pot tenir la
proposta de la incineració?
Al que the dit ara hi podriern afegir una
important matisació: la incineració és un negoci
que va en contra de la salut de tots els
mallorquins. Rs un atemptat contra la salut.

Un exemple: en un any, una planta
incineradora moderna tira a l'atmosfera, una
vegada s'ha filtrat el fum: 5.000 kg de plom
17.000 kg de mercuri, 230 kg de cadmi, i 853.000
kg de sogre, entre d'altres. Totes aquestes
substàncies són perillosissimes per a la salut
humana, fins i tot en concentracions molt baixes.
Diuen els que han estucliat la qüestió que les
plantes incineradores de són les principals
productores de dioxines. I les dioxines són les
substancies més perilloses que existeixen,
havent-hi una relació directa entre les dioxines
i l'aparició del cancer... Ara bé, no sols fa feredat
la contaminació atmosférica que es produirà
amb la incineradora, sinó clue també hi haurà

contaminació de les aigües subterrànies.
M'Expliacaré: una vegada cremat el ferns a Son

Reus, totes les cendres, escòries i residus
resultants de la depuració es mesclaran per fer
una massa compacta en la següent proporció:
960 kg de cendres, 430 kg de ciment i 1200
litres d'aigua. I es precisament això, que anirà a
parar a l'abocador de Son Nuviet. La composició
de les cendres és altament tòxica i perillosa i
res no garanteix que a l'abocador no hi hagi
filtracions... L'OMS (Organització Mundial de
la Salut" diu que a Europa, una de cada tres
persones tendra cancer a l'any 2000, i els
oncõlecs asseguren que un 80 per cent dels
cancers són causats per l'aigua, l'aire i el
menj ar.
- ¿I quines alternatives són les que es proposen
a la incineració?
L'ilnica alternativa valida és el reciclatge i la
i la creació de compostatge per a l'agricultura.
La separació en orgien del fems és l'alternativa
més neta, la que és ecològicament i moralment
més justa... Algunes comunitats autònomes,
molt més vives i deixondides que la nostra,
s'han adonat de tots aquests perills que t'he
exposat i han prohibit la incineració 25 cops.

Andreu Ilauiçà 612931
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Rondalla Depravada

LC CEINAT
Vaig trobar un manuscrit en el fons d'una caixa.

Estava escrita sobre un pergami de pell de má polsós,
vell i humit. Parlava de la !legenda d'un rei i cl seu regne.
Nobles, comtes, barons, princeses, possessions, comtats,
conquestes... Fascinat per la lectura vaig intentar treure'n
més informació. Per la meva sorpresa, en la capçalera, hi
havia una petita nota on especificava clarament que
aquesta história era una profecia. Exaltat vaig fer-me dues
passes enrrera, em sentia com el "Doctor Del Oso". Amb
el pols tremolós, i després de empassar-me la saliva, vaig
tornar a ficar-hi el cap. Aquella petita nota deia: « Lo
que aqui veureu, passarà en els anys de los corruptes. No
sabem el que ha de cometre to rei Gabriel I, per açò ho
contem en aquest llibre». Acollonat, no gosava continuar
la lectura del manuscrit. No sabia que fer: continuar amb
totes les conseqüències, o deixar-ho fer i perdre
l'oportunitat de exercir-me corn un bon xafarder. Vaig
seguir la lectura. Tot seguit us fare un petit resum, o si
más no, treure'n el más interessant. Diu així:

- « Lo gran rei Gabriel I, senyor de s'Alqueria
comte de CatieIlas, bescomte de Brokerval, baró

de Bunyola, príncep dels populars, bescompte de Ses
Salines de Formentera i del Bon Sosec, gran senyor de
Baleares, anava acompanyat pels seus súbdits i seguidors,
caminant per les Mallorques tot panxo. Un bon dia les
orelles de lo rei començaren a xiular. No sabia to motiu.
Lo seu súbdit Gilet, comte de la caseta d'aperos de Sant
Joan, li contava, cada dia, lo que d'ell deien los diaris,
les manifestacions, los metges, los GOBeros i los Green-
piseros. Los habitants de les Mallorques xerraven fort:
los Llubiners, los Murers, los Poblers no li volien donar
aigua. També sentia queixes de los Vilafranquers i los
Petrers. Los vilatans, homes i dones revoltats, deien co-
ses lletges d'ell. Es va sentir ofès perto que d'ell parlaven.
Va convocar la seva cort. Pegar dos toes sobre la taula;
reclamava silenci, tots los que allá hi havia xerraven amb
grans crits. Primer reclamà la presencia de Joan, baró de
Verger, de Son Reus i Son Nuviet. Lo rei li diu: «Oh!!
Joan, tu que'ts home meu: que diu aquest que és de lo ten
poble que em fa enfadar?». Lo baró li contesta: «Oh Rei
!!, lo gran Rei volem fer una cremadora de ferns i
volem tirar les cendres a la vila de Petra. Volem agafar
l'aigua de la Marineta per los Ciutadans. «. Lo rei li
contesta: « Lo rei no vol sentir mes remucs. Si aquests
vilatans no callen posare los meus soldats en alerta».
Los seus súbdits anaren a contar-ho per totes les
Mallorques i ho feren dir a tots los pobles. Amenaçaren
de no donar-los pus diners. Tots los vilatans quedaren
acollonats. Tornaren besar els peus de to Rei. Prometeren
no parlar-ne más. Ningó es va queixar. Sols un grapat de
vilatans continuaren emprenyant.-

Fins aqui vaig llegir. Vaig guardar el manuscrit
al poc temps. una suor freda em va invaïr el cos. Pensant
en el futur, l'autor del manuscrit, sabia que tindria raó i
que el que tingues 1 ' oportunitat de Ilegir-ho tindria
convulsions i bdnits; igual que en « El nom de la Rosa».

Ara he complert la mew.' missio: transmetre-ho.
Si creïs en les profecies ho entendreu. Intentau dormir, jo
vetllaré per vosaltres.

aume Sans() i Caldente

CCNIFESSIONS
IDUESONEVA

Us parla una amiga. Ferida, trista i cansada. Ferida,
perquè se sent enganada i maltractada. Trista, perquè
són ja massa anys de paper de vidre i de presó.

Jo nom Mallorca. Fill d'En Jaume i de Na
Catalunya. Germana de Na Valência, germanastra de
Na Menorca, N'Eivissa i Na Formentera.

Mon pare fa molt temps que va morir. Ma mare
és aquí, amb nosaltres, condemnades a malviure a
perpetultat en aquesta tempestuosa preso de dones. De
dones innocents. Innocents i, malauradament, presoneres.
Presoneres i , malauradament, acompanyades.
Acompanyades perque altres dues dones comparteixen
la foscor de la nostra cel.la. De la cel.la que ens separa
de l'amiga Llibertat. Elles són na Galicia -freda i
adormissada- i la padrina Euskadi -alta, robusta i
combativa; de vegades, fins i tot, violenta-. Li diem la
padrina perque és, de Ilarg, la major de totes nosaltres.
Fa molt i molts d 'anys -quan ma mare encara no havia
nascut-, l'al.lot Ines fort i més garrid del món -un tal Juli
Cesar- va intentar conquerir-la... frá provar de robar-li
el cor.. Però ella mai no es va deixar

De fet, ma mare i ella són ben be les úniques que
gosen plantar cara a la guardina de la nostra cel.la,
N"Espanya. N 'Espanya és prepotent, superba, hipócrita
(!) i orgullosa. De tant en tant, entra a la cel.la, ens obri
la boca, ens estira la ¡lengua i ens la raspa ben fort amb
paper de vidre. Una i altra vegada, una i altra vegada!
Fins que la sang brolla. Així ens té «fermades i ben
fermades», diu.

Ara estam vivint moments agredolços a la presó.
Dolços, perquè dues presoneres d'unes quantes cel.les
més enllà -Na Croácia i N'Eslovenia- han aconseguit
escapar-se d'aquest turment. Agres, perquè a les seves
companyes de cel.la- les bessones136snia i Hertzegovina-
la guardiana Serbia les esta apallissant dia rere dia.

A més a més, a d 'altres llocs de la presó, també hi
ha altre dones que proven de fugir; com ara Na Txetxénia,
valenta i caparruda, o N'Irlanda del Nord, que està
cavant un llarg passadís soterrani amb l'esperança de
trobar-se algun dia amb la seva estimada germana Ir-
landa.

Tanmateix, jo sé que tardo d'hora totes les dones
de la presó abraçaretn I 'amiga Llibertat. Llavors, les
ferides es curaran, la tristor tornarà alegria i el
cansament, vitalitat. Fins aleshores, patinem, plorarem i
eixugarem Ilágrimes d 'altres galtes.

Us ha parlat una amiga. Ferida, trista i cansada.
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Damià Nicolau

Dotze anys de feina per
l'esport vilafranquer glasziaw
Comencem per evaluar el
que han estat aquests dotze
anys de feina pel voleibol,
que s'ha aconseguit i que
s'hauria d'haver conseguit?
Un fet clar és l'inici de la
gent amb la práctica del
voleibol. Aquest esport va

perdre entusiasme després
que aquell equip femení
format a Vilafranca
aconseguí guanyar el
campionat de Balears, a més
de jugar diversos partits a
la península. El que ha
mancat ha estat sens dubte

la continuitat amb els equips
federats.
Creus que han influit altres
esports?
En la part masculina el
futbol sempre ho ha acaparat
tot, i nomes amb la secció de
fèrnines s'ha aconseguit
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mantenir un equip cadet com
alternativa en aquest esport.

com a Delegat d'Esports,
quines foren les prim.eres
tarees?
Seguirem amb la feina que
duiem feta amb l'esport es-
colar i es decidí iniciar un
primer curset de natació per
fer algun tipus d'activitat a
la piscina municipal que fins
llavors havia estat inactiva.
També es feu un primer
contacte amb la S.E.
Vilafranca de ciclisme per
formar un equip per dispu-
tar el Pla de Mallorca i amb
ells hem organitzat una ca-
rrera en aquesta prova així
com el Memorial Jordi
Nicolau.

Amb el club de futbol
fa dos anys que hi feirn feina
perquè no es perdi la
important base futbolística
que s'ha creat gracies a l'ajud
de tots. Es evident doncs, que
sigui aquest esport el que
rebi més doblers municipals
ja que es el que mou més
gent i més si tenim en
compte que els equips de
voleibol també en són part.

I	 les	 instal.lacions
esportives quina opinió et
mereixen?
Hi ha unes bones
instal.lacions, i seran minors
una vegada que s'acabin les
pistes de tennis i el pare
Josep IVP Llompart, i dir que
també s'han acabat els
vestuaris del camp de futbet.
El complexe esportiu sera
idoni per a les necessitats del
poble i crec que per avui
demanar noves instal.lacions
seria totalment utòpic perquè
no ens fa falta res.

Bé Damià si hi vols afegir
res, tu mateix.
M'agradaria donar les gràcies 

a les persones i entitats que
fan possible que totes les
activitats esportives es
puguin dur a terme, i dir a
la gent del poble que aprofiti
les instal.lacions que té i les
que tendrá per practicar
l'esport que més li agradi.

Essent així com hem dius
haurem de justificar
l'augment del voleibol fent
referência al torneig de la
Beata?
No ho dubtis. Pel que veirn
cada any va perdent força el
torneig de futbolet i, en canvi,
el de voleibol compte amb
molta més participació. Al
torneig li podem agraïr que
molts de joves s'hagin decidit
a competir en aquest esport,
una prova evident es la
creació de l'equip masculí ju-
venil.

Parlem un poc de les teves
jugadores, a les cadets em
referesc.
Des de fa 5 anys hi feim
feina, quan encara eren ju-
gadores alevins i quan
perteneixien a l'esport esco-
lar, quan foren cadets
passarem a formar part del
C.F. Vilafranca, i amb el
temps s'ha aconseguit un
equip en condicions
d'aconseguir bons resultats,
ho podem constatar amb la
darrera edició de la lliga on,
gràcies al suport de firmes
com Floriesteria Mestre o Es
Cruce, hem quedat a la
setena possició d'entre desset
equips, i més tenint en
compte que totes eren de
primer any. Amb nomes vuit
fitxes de cadets ens trobam
que no hi ha jugadores
suficients per formar un
equip juvenil, pel que haurem
d'intentar que passin a la
categoria absoluta i sino
tendran un any sabàtic.

Caldria fer un punt i apart
per passar a parlar de les
tasques que tens assignades    
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«LLIBERTAT»: FRONT COMÚ EN CONTRA
DE LA VIOLÉENCIA I LA IGNORANCIA
La cançó següent, de la nostrada Maria del Mar Bonet, retrata amb les seves paraules moltes coses:
la venjaça, l'odi, la covardia, l'assassinat... que existiren en una época ben coneguda. Però també
l'amor de la mare, impotent, això si, davant la força d'uns miserables sense nom. Llegiu-la a poc a
poc, i pensant en el contingut de cada mot i cada frase. Si teniu sentiments, cosa que no dubtam,

li sabreu donar el preu just que es mereix:

QUE VOLEN AQUESTA GENT?

De matinada han trucat,
són al replà de l'escala.
La mare quan surt a obrir
porta la bata posada.

«Que volen aquesta gent
que truquen de matinada?»

«El seu fill, que no es aquí?»
«N'és adormit a la cambra.
Que li volen al meu fill?»
El fill mig es desvetllava.
«Que volen...

La mare ben poc en sap
de totes les esperances
del seu fill estudiant,
que ben compromès n'estava.
«Qué volen...

Encara no ben despert
ja sent viva la trucada
i es llença pel finestral
a l'asfalt d'una volada.
«Que volen...

Els que truquen resten muts,
menys un d'ells potser el qui mana,
que s'inclina al finestral.
Darrera xiscla la mare.
«Que volen...

De matinada han trucat
-la llei una hora assenyala-
Ara l'estudiant ja es mort
es mort d'un truc a trenc d'alba.
«Que volen...

Passant a un altre tema, aquí dalt podem con-
templar, emocionats que quasi ens cauen les
llàgrimes, una emotiva escena de la familia reial
al complet. Són els «nostres» Borbons, reis
forasters, que venien d'una altra nació i que,
malauradament, encara es belluguen per la
nostra terra. Tot i això, no creim en monarqui

siguin de casa nostra, siguin estrangeres.
Nosaltres som republicans. Creim en la Repúbli-
ca. Visca la Terra! i Lliure! Penó Republicana!
El poder, per al poble, no contra el poble!
D'esquerra a ch-eta, i altra vegada fixant la nostra
mirada a la foto de dalt, podem observar-hi: en
primer pla, el «Prinsipito Valiente», futur mo-
narca de la «España Grande» («Una y Grande»,
com deia el tio Paco, descansi en Pau, però ben
tapadet, que no torni sortir, per l'amor de Deu!);
la futura «ama de casa», n'Helenita, amb el monyo
ben fet, rossa com el sol en brillar a la primave-
ra, i mostrant, amb empegueïment lleugerament
dissimulat, uns bracets estirats, com no n'hi ha
en tota la terra (qualsevol no se n'enamora,
d'aquesta polla!); enmig, fent de Puntal, hi veim
en «Carlitos», inspirat per' la Gracia Divina i
Celestial; just devora ell, la reina Sofia, amb un

capell que pareix una capsa de sabates mal
embastada; a la banda de la dreta, na Cristina,
amb les manetes juntes; i a baix de tot, la padrina
«Parreta», veterana del conjunt.
Una observació important: tots duen el capet
tombat. Segur que el dia que els feren la foto
devia fer massa vent.

Ai, aquests fotògrafs!
NOTA: Esperam, en aquest apartat les col.laboracions
de gent que vulgui fer aportacions originals. Animau-
vos!



El Vilafranca es manté a la
meitat de la classificació
L'equip local quanyá 3-0 el darrer partit
El Vilafranca de Primera
Regional guany à el seu
darrer para, disputat al
poliesportiu d'Es Molí Nou,
contra el Platges de Calvià
per 3 gols a zero. El
Platges no va ser obstacle
per un Vilafranca que
mostrà la seva eficacia a
la primera meitat, en la
que els jugadors locals
marcaren els tres gols,
materialitzats per en Pulit,
en Jordi i en Joan Grau.

Amb aquest resultat
el nostre equip es manté
a la meitat de la taula
classificatõria a només dos
punts de cinquè classificat.

Cadets
Els Cadets, tot i tenir un
bon plantell i nous
entrenadors que pareixen
haver solventat els
problemes que tenia
l'anterior tècnic, no
aconsegueixen bons
resultats i estan situats al
tercer dels darrers llocs de
la classificació amb només
10 punts dels vint partits
disputats.En el darrer
encontre no pogueren con-
tra el club de Can Picafort
i sortiren derrotats per O
gols a 4.

Infantils
Els al.lots den Ribes són
els qui millor temporada

han fet fins ara, i estan
situats en el quart lloc a
només tres punts del San-
ta Ponsa. El seu equip está
plegat de bons jugadors
però el passat dissabte no
pogueren fer front a un
motivat San Cayetano que
els derrota per 3-1 en el
partit disputat a Ciutat.
Volem recordar que el San
Cayetano és el quint
classificat, i encara que
está a deu punts del
Vilafranca compte amb un
bon plantell.

Alevins Futbol 7
En el darrer partit es
trobaren amb un os mal
de rovegar, es tobaren amb
el líder, Alcúdia i poca cosa
pogueren fer per evitar els

sis gols que reberen, i més
si tenim en compte que el
seu rival el doble amb la
suma total de la puntuació.

A la fotografía de
d'alt feta per en Joan
Jaume podem veure els
components d'aquest
equip, són els següents:
(drets) Felip, l'entrenador,
Jaume, Llorenç, Mateu, J.
Ramis i na Cati, delegada
de camp. (Asseguts)
Andreu, Joan Miguel i
Miguel.

Benjamins Futbol 7
Juntament amb els
infantils, són els que millor
plantell tenen. En el
darrer partit guanyaren
per 3-6 al Petra i es
consolidaren al quart lloc.
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VOLEIBOL 

Les cadets guanyen per
3-0 al Telone-Sa Pobla

Les Infantils perderen 3-0 contra Consolació

FUTBOL
Rafel Jaume: "El dia
que em convocaren no
vaig dormir d'alegria"

Rafel Jaume, jugador infantil

Rafel Jaume i Barceló té
tretze anys i la seva afecció
preferida es el futbol. Des de
fa quatre anys juga amb el
Vilafranca, i sempre ho ha
fet el costat d'en Pep Ribes.
Tot i jugar de pivot ja ha
aconseguit tretze gols a la
lliga i fa poc fou convocat per
jugar un partit de pre-selecció
balear infatil.

-Com es viu el futbol a les
casetes d'Es Molí Nou?
Mi trob molt bé, l'Unic
inconvenient es que he de
venir de Ciutat, però ara ja
hi estic acostumat. El futbol
m'agrada molt i entrenar al
costat d'un entrenador com
en Ribes sempre es
gratificant. Si en donaven a
triar entre el Mallorca i el
Vilafranca em quedaria aqui
perquè i tenc tots els amics.

-Que sentires quan et
comunicaren que estaves
convocat per jugador amb
la sub-15?
Home, no mo creia. Aquella
nit no vaig poder dormir
d'alegria.

-Un equip i un jugador.
Hristo Stoixkov i el Barça.

Les jugadores cadets
entrenades per en Damià
"Gustí" guanyaren el seu
darrer partit contra el
Pantone-Sa Pobla per 3
sets a 0, disputat el passat
dissabte, dia 18.

D'aquesta manera les
cadets es situen al quart
lloc a nomes un punt del
Pantone-Sa Pobla, i tenen
la possibilitat de col.locar-
se en tercera possició del
seu grup si guanyen el
partit que tenen pendent.

A les al.lotes de na
Bàrbara i na Magdalena
no els hi anà tant be com
a les cadets, encara que si
comparam la diferencia
entre els equips rivals
entendrem el perquè.

Les de Consolació
es -tá situat a la segona
possició del grup Infantil
i la seva bona dispossició
damunt el rectangle de joc
va fer inevitable la derro-
ta per 0-3. Ara es troben
a la meitat de la taula.

ATLETISME 

Matíes Galrnés i Miguel
"Firestone" a la Marató
Tots dos foren a la prova catalana 
Els dos atletes de Vilafranca Matíes Galmés i Miguel
"Firestone" participaren el passat diumenge, dia 19 a
la Marató Internacional que es disputa cada any a
Barcelona. La prova acabava damunt la muntanya de
Montjuic, a la pista olímpica, i els dos atletes locals es
marcaren com a fita únicament la participació.
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REGIONAL
1- Tià. Julià 	
2- Toni 	
3- Font 	

A la passada edició de la Volta a Mallorca de ciclisme professional, el
vilafranquer, i conegut mecànic de bicicletes, Joan Riera i Botelles va
tenir el gust de compartir unes paraules amb el que es considerat el

millor ciclista internacional, guanyador de 4 Tours de França, 2 Giros

d'Italia així com altres prestigioses curses, el navarrés Mikel Indurain.
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Classificacions 

FUTBOLET

1- Llull 	
2- Mascaró 	
3- Barceló 	

FUTBOL 7 Benjamí
1- Ramis 	 21
2- J. Miguel 	 13
3- Andreu 	  3

Els corredors de
Bicicletes Can
Botelles-Rest.Es
Cruce presenten
l'equip d'enguany
L'equip de corredors de Biciclets
Can Botelles-Restaurant Es
Cruce presentà la seva formació
per a la propera temporada ci-
clista.

L'equip compte per
enguany en varis corredors
forans, encara que conserva a
les seves files la seva millor peça
per disputar el Pla de Mallor-
ca, que començarà dia 23 d'abril
a Sineu, Antoni Mascará
"Calot", a més d'altres corredors
com ara en Damià Marti, en
Lito Barceló "Murtero", Joan
Miguel Barceló "Cubano",
Miguel Vidal "Campaner",
Biel "Freret", Sebastià
Mesquida, Biel "Sordai" i
Jaume Català "Rabassa", que ja
competien l'any passat. Les
noves	 incorpo-racions
vilafranqueres són els cadets
Joan Rigo i en Jaume, a més
del veterà C Biel Rosselló
"Freret", clue tornarà a compe-
tir després d'un llarg parentesi
a la seva carrera corn a ciclista.

REGULARITAT
1-T.Julià 	 120 pts.
2-Jordi 	 112 pts.
3-Carrión 	 106 pts.
4-Alcover 	 .97 pts.



Joan Sansó "Barraques"
a Guinea Equatorial
El Vilafranquer Joan Sansó
"Barraques" ha emigrat a
Guinea Equatorial per
treballar durant mig any a
una teulera d'aquella antiga
colonia espanyola.

Canvis de telèfon a
l'Assessoria Llorenç Gari
L'Assessoria Fiscal Llorenç
Gari que té l'oficina al carrer
de Sant Martí vol comuni-
car-vos que ha canviat de
direcció i telèfons. A
Vilafranca ara té el 83-21-
16 i a Ciutat el 77-03-55. El
despatx de Ciutat ara esta
situat al carrer Foners, 7,
edifici 11 segona planta.

El col.legi Es Cremat
amb Ruanda
Després de la col.lecta feta
pels al.lots i al.lotes del
col.legi públic, baix el lema
"Solidaritat amb Ruanda",
amb motiu del Dia de la Pau,
s'han recollit 31.060 pessetes
pels Missioners dels Sagrats
Cors que faran arribar-ho al
Pare	 Jaume	 Roig,
vilafranquer que es troba
fent-hi feina.

DEFUNCIONS

Josep Amengual Lliteres, morí

dia 5 de març als 76 anys.

Jaume Villanova Veny, morí dia
6 de març als 80 anys.

11.1011111MINERMINIMINEFRiboomov„
Llibres escollits per na Margalida Sansó

JOIA DE HURE ILA NATURA" I
"L'INPECTOR ENSOPEGA"

"La joia de viure de viure la natura" és el diari inadit de la naturista
anglesa Edith Holden de l'any 1906. El /libre es divideix en dotze capitols
corresponents a cada mes de l'any. Al començament de cada un d'ells
dona la definició del nom de/mes seguint el calendari roma o /a cultura
popular anglesa i refranys relacionats amb el mes ¡la natura. També hi
brobareu les poesies que més li agradaven a l'autora, com ara: Lord
Byron, S.T Coleridge, Shakeaspe are, Burns, Shelley, etc. També cal
destacar les ilustracions del diari, on es troba /a flora i la fauna del
camp. Durant setanta anys aquest Ilibre va romandre intacte fins a /a
seva reproducció en que es va respectar l'original: És un 'libre que tan
el poden Ile gir o mirar tant els nins com els adults.

"L'inspector ensopega" de Josep M. Palau i Camps és la
continuació de la saga de l'inspector Arb6s, on continua amb la prime-
ra titullada "Assassinat al Club dels Poetes". Es desenvolupa a
Formentor, Barcelona i Estats Units. La segona és "Paisatge de Dunes"
on l'acci6 transcorreix a Mallorca i a Holanda. Aquesta darrera esdevé
en primera instancia a Mallorca, com sempre, i a Finlandia. Ja haureu
pogut comprovar que l'inspector li agrada viatjar qualque vegada, si no
li queda altre remei, i que va de lladres i serenos. Aquesta vegada
haura d'intentar resoldre dos cassos d'assassinat, una organització de
tractes de blanques la desaparició d'una noia finesa. Al llarg de la
novel.la veureu que és un  maniàtic de les infusions de camamil.la, els
Celtes i de tocar l'orga a l'esglasia de la Santa Creu. Ca/ destacar el
pròleg de Josep Maria Llompart. El recoman a qui li agradi el gènere
policiac. Els dos ffibres els trobareu a la Biblioteca de Vilafranca.

Nlarstalida Saumió i Nicolau

L'ABOCADOR DE CENDRES
DE SON NUVIET, A DEBAT
Quines seran les conseqüències que patirem? 

• Divendres, dia 24 de
març, a les nou del vespre
a la sala de Sa Nostra

• Hi intervendran el metge
Carles Amengual i Antoni
Morano del Consell
Insular de Mallorca

• Ho modera: Antoni
Llompart

• Ho organitza: Es Molí Nou

• Hi col.laboren: Coordinadora
Son Nuviet i Ajuntament de
Vilafranca
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