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A la recerca dels valors mai
trobats

Pareix mentida que a les acaballes del mileni i després que la Constitució que
ens regula hagi complit la majoria d'edat, encara tenguem individus que no
coneguin quins són els drets que ens atorga la Carta Magna. Sembla que els

valors democràtics els hi han passat per alt aquests darrers devuit anys i que
encara es troben dins el període d'involució franquista en el que tot funcionava
a base de clans, de grups de poder i de debilitat, on aquests darrers, els debits,
rebien un toc als morros si parlaven o escrivien més del que trascendia a la
monòtona vida diària.

Hi ha qui encara no entèn que els mots «llibertat d'expressió» tenen am-
para legal a través de la Constitució (per més informació consultar ['article 20,

especialment el 20.2), que tot allò que un trobi be o mal fet pot ser expresat
sense cap tipus d'impediment ni censura sempre que no es vulnerin els drets

fonamentals que regula la mateixa. Nosaltres no creim haver-ne vulnerat cap,
simplement intentam constatar els fets de la història local a través de les nostres
pàgines. De fet, i axle) es bo recordar-ho, alguns individus que han utilitzat Es
Molí Nou com a plataforma per expresar tot alb que trobaven mal fet ara ens
titllen a nosaltres, els que figuram a l'esquerra d'aquest escrit, de ser
manipuladors, distorisionadors i membres d'un grup que cobra doblers per
fer-lis mal i per enderrocar-los. La veritat es que res de tot aim!) ens farà canviar
en els nostres plantejaments i seguirem duguent a terme la nostra feina com ho
havíem fet fins ara, sense cedir a xantatges, isense assumir les funcions de
reguladors d'allò que es o correcte o no, d'això ja se'n encarrega el poder
judicial, com tampoc a fer les d'intermediaris d'indis i pistolers, només som i
serem els critics de la pel.lícula.

Sí hi ha algú que es sent ferit pel que nosaltres publicam, i ho repetim per
enèssima vegada, es ben lliure de fer-nos arribar la seva versió dels fets, i si
nosaltres, pels mateixos o diferents mecanismes que hem pogut saber uns
determinats fets, ens assabentam que aquesta ha estat desmentida serem els
primers en fer-ne ressò a tot el poble com també ho ferem si es afirmada.
Aquest es el preu que s'ha de pagar per ser personatge públic, si algú no el vol
pagar que quedi a gestionar l'economia domestica.

Es Molí Nou
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L'APA demana l'ampliació de l'Escola
al Director Provincial del MEC

Segons els pares l'ampliació de l'escola és vital per desenvolupar el
sistema

SR. DTR. PROVINCIAL DEL MEC DE BALEARS:

L'APA del C. P. «Es Cremat» de Vilafranca ens dirigim a vosté
per EXPOSAR:
que estam informats que l'Ajuntament de Vilafranca adquirí
oferí al MEC uns solars per a construir l'Escola d'Educació
Infantil, i que ens trobam davant la següent situació:

1. Els nins d'Educació Infantil de 4 anys estan ubicats
al «local» de les Germanes Religioses de la Caritat, i els de 3
i 5 anys al Centre escolar «Es Cremat». Aquest fet, provoca
que el projecte d'Educació Infantil sia totalment inviable, des
del moment que els professors tenen problemes de
desplaçament, de comunicació, de coordinació, de suport i
recolçament.

Cal remarcar, que la Ctra. Palma-Manacor divideix
els dos centres, empitjorant la situació en la que ens veim
involucrats; augmenta considerablement la perillositat i la
inseguretat dels alumnes en els desplaçaments. També, es
donen situacions, on una mateixa família té germans
separats, creant problemes a l'hora d'anar a cercar-los i
acompanyar-los.

Quan se separen els nins de 4 anys de la resta
d'alumnes, per una banda, es fomenta la desigualtat per a
accedir als recursos del centre ( al menjador, activitats
audiovisuals,...), i per l'altre, la manca d'integració d'aquest
grup dins el centre; es veuen diferents, no pertanyen a
I'» Escola Gran»....

2. El «local» de Ca Ses Monges crea una
problemàtica de comunicació amb l'exterior, per part de la
professora, ia l'inversa, els pares tampoc es poden comunicar
amb ella, davant situacions urgents (malaltia d'un infant,
necessitat d'anar a cecar el nin en situacions familiars
concretes...) durant hores lectives.

La calefacció es degas butà; l'any passat es va donar
Ia circumstancia que un infant es va cremar el «bevero», i
situacions d'aquestes, o més perilloses, es poden repetir.

3. Els banys del Col.legi «Es Cremat» no estan
acondicionats per a esser utilitzats pels nins d'Educació
Infantil, provocant dificultats pel desenvolupamenti l'educació
de l'autonomia personal.

Veuen necessària
Ia construcció de la
nova escoleta als
terrenys anexes
que adquirí
I 'Ajuntament

4. El menjador esco-
lar està ubicat fora del
Centre, incidint, altravegada,
en problemes de
desplaçament i sobre la
seguretat de l'alumnat.
També, podríem afegir que no
tenim un espai per a realitzar
activitats esportives, quan
plou, audiovisuals,
informàtica, teatre... Tots
aquests factors evidencien
mancances en la infraestruc-
tura i equipments al Centre
que afecten a tots els
alumnes; donat que no ens
queda més remei que els nins
de 3 i 5 anys ocupin espais
que perfectament podrien
esser utilitzats per a dur
endavant qualsevol de les
activitatsabansesmentades.

Asseguraria qualitat
de l'ensenyança es l'objectiu
i la responsabilitat que ens
partany a tots (pares,
professors i Administració
Pública-MEC), i només es
podrà dur a terme al C.P.
d'»Es Cremat» si es dóna
una sol.lució més profunda a
les necessitats plantejades;
la construcció de l'Escoleta
Infantil.

És l'única manera
d'erradicar la desigualtat
existent i assegurar les
mateixes oportunitats per a
accedir al dret a l'ensenyança
que ens detemina la LOGS E.
Ens trobam davant una
situació d'urgent necessitat
per a resoldre els nostres
problemes d'espai. Pel que

Els pares veuen
inviable l'actual
divisió de ralumnat
entre Ca ses
Monges i Es
Cremat

SOL. LICITAM:
Una entrevista amb

vosté perquè ens informi de la
sivació actual del «Projecte»
de construcció de l'Escola
d'Educació Infantil al nostre
Centre, i que es realitzi les
gestions oportunes pera dur
endavant dit projecte.

Esperant que es
pugui donar una sollució
ràpida a les nostres
necessitats, vos saluda
atentament

Signa:
President:
Santiago Gan Nicolau,
Secretari:
Antoni Amengual Barceló,
iJaume EstranyJaume,
Vilafranca, 7 de Febrer de
1997.

Comencen les
obres a la plaça
de Sant Joan i a
Ia d'Es Molí Nou

Com haureu pogut comprovar
a la darreria de gener
començaren les obres de
millora de les places de Sant
Joan i d'Es Molí Nou que
foren incloses dins el Pla
d'Obres i Serveis amb un
cost d'inversió d'uns quinze
milions de pessetes. De se-
guida que estiguin enllestides
vos n'informarem.



Molta altre també hi volgué ser present

Apreciat coordinador d'Es Molí Nou,
Li agrairiem que publica.siu el segtient contingut:

Els participants de la carrossa n° 1 « Ses feines de
Cano.sira», han decidit donar el premit que li
otorgaren, a l'esglèsia per dir misses a Santa Lluçia,
per aclarír s 'ha vista als senyors del jurat que la
votaren.

Moltes gràcies.

Cl. Sant Martí, 54
B R40 DATS	 Tel. (971) 56 00 96

MAJORIA, S.L.	 VILAFRANCA

Fax: 56 06 41

rpél
-, Catalina Sansó Caldentey
I Jaume Sansó Caldentey

Festes	 4

Torna la participació a la festa de Sant Antoni

Enguany es tornaren a veure una partida de carrosses
	

Vilafranca Balla i Bota prepara una bona dimoniada

Els més petits també hi participaren	 Lamo en Guillem «Estevet» guanyà a l'apartat de cavalls



Bones sirenes per alegrar el diumenge

La festa acaba a I Saló Parroquial

De bruixes i bruixots no en faltaren com tampoc estudiants i estudiantes
universitàries de diploma en ma.

5

¡a la Rua
de 1997

Enguany la participació ha
tornat a ser nombrosa a les
dues festivitats de Sant
Antoni i de la Rua. Per sort
del nostre poble, enguany
s'han tornat a veure gran
varietat de disfresses, molts
d'animals a les beneTcles
sobretot, s'han tornat a
veure carrosses fetes en
bon gust. Esperem que
l'any que ve segueixi així.
Fotos de Joan Jaume 

Moment de la desfilada de les «Pepes Russes»



SPAR
OFERTES

Ctra. Palma, 81
Tel. 56 03 94 VILAFRANCA

la Caixii

SUPERMERCAT

MARGARITA

Postres SPAR, pack 4 x 125g. 	 89 -
Arroz Dacsa 1 Kg 	 139.-
Suavitzant QUANTO 41 	 299.-
Vajillas CORAL 1 I. 	 85 -
Oli de gira-sol SPAR 	 109.-
Oli d'oliva SPAR 0,4° 	 139.-
Llet ASTURIANA 	 89 -
Crema de Cacao SPAR 220 g 	 98 -
Suc de taronja o melicotó HERO 1 I. 	 105.-
PEPSI COLA 2 I. 	 139.-



Jacoba Bauza Oliver
morí dia 18 de gener
als 78 anys

Catalina Mestre
Bauza morí dia 20 de
gener als 84 anys

Catalina Bennassar
Bennassar morí dia
22 de gener als 81

Magdalena Ladari
Alorda, morí dia dos
de febrer als 86
anys

Joan Nicolau Mas
morí dia sis de febrer
als 71 anys

Miguel Gili Garau,
morí dia onze de
febrer als 87 anys

dec=31

FUNDACIO
"DEIXALLES"

REPARTIRA ENTRE CARITAS I AMADIP
10 PESSETES

PER CADA LLAUNA BUIDA QUE TU ENS PORTIS_
14.

a 'DEIXALLES',Cami de Salard, 63. Palma, de dilluns a divendres, de  9h. a 13 h. i de 16 h. a 19 h.

IMPORTANTt Las nemnIte han de san nonessidament de begunns
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Defuncions

Ja tens el Graduat Escolar?

Ja saps que nomas s'impartirà aquest curs (96/97) i el
pròxim (97/98). No deixis passar la darrera oportunitat!, i si
ja el tens també pots fer Formació Profesional de primer
grau al local de l'Escola d'Adults de l'Ajuntament de
Vilafranca. Vine qualsevol dimarts o dijous de 5 a 10 del
vespre o els divendres de 5 a 9. T'esperam.

Activitats culturals per el mes de
març

El proper dissabte dia 1 de marc tendra Hoc una conferencia
sobre la problemática dels camins de muntanya a  càrrec de
Gabriel Ordines, Antoni Reines i Josep Massot. L'acte es
organitzat pel Grup Excursionista que enguany celebra el
seu quinze aniversari. També el mateix grup organitzarà una
altre conferencia sobre els brètols de les muntanyes a
càrrec de Benigne Palos. Les hores i els dies exactas seran
publicats a cartells. Estau al corrent.

Joan Barceló, «l'home del temps»,
serà a la Biblioteca dia 21 de marc

El popular comentarista del temps a Televisió Espanyola, el
porrerenc Joan Barcelõ, ha estat convidat a fer una
conferência a la Biblioteca Municipal el proper dia 21 de
març, a les 21 hores, a fer una conferencia sobre «la
meteorologia a través de la cultura popular» i que servira per
celebrar el Dia Mundial de la Meteorologia que es dia 23 de
marg.

Parròquia

Ates que la Parròquia de Vilafranca de Bonany celebra,
entre d'altres, les festes de Pasqua, Santa Barbara i Nadal,
es va ofertar el ball de l'oferta segons el següent calendari,
ja que AIRES VILAFRANQUINS havia ballat el Nadal de
1995:
1996
Pasqua AIRES VILAFRANQUINS
La Beata AIRES VILAFRANQUINS
Santa Barbara VILAFRANCA BALLA I BOTA
Nadal VILAFRANCA BALLA I BOTA
1997
Pasqua VILAFRANCA BALLA I BOTA
La Beata AIRES VILAFRANQUINS
Santa Barbara VILAFRANCA BALLA I BOTA
Nadal AIRES VILAFRANQU INS

El Bar Anit celebra el seu aniversari
amb gran varietat d'actes

El clients del Bar Anit pogueren gaudir a les acaballes de
gener i a la primaria de febrer d'una gran varietat d'actes que
els propietaris del café organitzaren per tal de celebrar el
seu aniversari d'obertura.

La programació fou oberta amb una exposició de
fotografies de Muntanya. El dimecres vint-i-nou de gener es
feu una projecció de diapositives sobre el tema «Intocables
de la India» i el dijous començà un torneig de punyeta. El
divendres i el dissabte hi hagué una actuació musical dels
grups SMAITIPS i SMOKE. Esperem que el Bar Anit pugui
fer molt mes aniversaris i molts d'anys.



EDICIONS
Associació de la Premsa Forana de Mallorca	 DOCUMENTA BALEAR

Universitat de les
Illes Balears

presenten
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de \a
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BUTLLETA DE SUBSCRIPCIÓ A LA COLLECCIÓ LA GUERRA CIVIL A MALLORCA POBLE A POBLE

Cognoms 	

Adreça 	

Provincia 	  Telèfon 	

Desitj subscriure'm a la col.lecció LA GUERRA CIVIL A MALLORCA POBLE A POBLE,

per la qual cosa fará efectiu 'import de 1.275 ptes/exemplar (PVP 1.500 ptes) mitiancant:

O Gir postal

O Oficina de Documenta Balear Pas d'en Quint, 5 entresol, 3 Tel. 71 81 23

O Associació de la Premsa Forana de Mallorca

O Domiciliació bancaria (ompliu les dades del compte bancari)

. 	 Nom 	

Població 	

Els agrairé que paguin amb càrrec al meu c/c o I libreta

Núm. CODO LIUDO CID CIODOCIDUCIECI
Banc o Caixa 	
Adreça entitat 	

els rebuts que, en concepte de subscripció, els presenti DOCUMENTA BALEAR.

Signatura	 Data 	

CP 	
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HISTORIES CONFESSABLES
Miguel Barceló 

E 1 grup de l'oposició municipal de la vila, el
PP, no ha aconseguit mantenir la direcció

del comité local. La divisió interna es va
fer palesa a les pasades eleccions a la junta, el
passat 30 de gener. El grup  encapçalat pel cap de

l'oposició municipal, Antoni Gayà. Batle, pretenia
mantenir la presidencia del partit a nivell local.
L'ex batle Bernat Gari va presentar per la seva

part una segona llista, amb la vella guàrdia dels
conservadors. Finalment, davant el fet de que les

dues tendencies no es posaven d'acord per enlles-

tir una candidatura unitària, la junta insular
(Palma), va imposar una llista encapçalada per
Bernat Garí i amb Maria Magdalena Ferrer de

Sant Jordi com a vicepresidenta. Entre els vocals
escollits, les dues corrents hi aficaren els seus
millors exponents.

La imposició de la llista no acaba amb la divi-
sió interna del PP-Vilafranca. Des del sector del
grup municipal, d'Antoni Gayà, es té l'espina cla-
vada de les passades eleccions municipals, quan
el sector canyellista es va fer anques enrrera a l'-
hora de potenciar la candidatura del PP i ajudar
de forma ferme a la campanya. Els canyellistes
per la seva part, no escatimen critiques a la línea
d'oposició que fa el grup d'Antoni Gayà al PSM,
que de moment no sintonitza amb el problemes
reals del poble ni molt manco exerceix un control
serio a la política que porta a terme el grupo de
govern municipal (PSM).

A l'hora, s'obri ara un interrogant sobre el fu-
tur del partit. La unitat de la dreta sembla una
utopia a curt termini. A més, el descrèdit a que es
veu sotmés el PP de Balears pels casos de corrup-
ció, estampats sobre la trista figura de Gabriel
Cafiellas, frena les expectatives electorals dels
conservadors a Vilafranca, on Cafiellas té en el
sector de Bernat Gari els seus aliats.

Bernat Gari torna a dur les riendes... del PP No In ha
temps que no torn... diuen.

El baileesta en temp.s de pregaries.... que no hi san de mc"..s.

Apunt de complir-se la mitat del segon mandat de Joan
Baugà (PSM) al front de l'Ajuntament, el balanç de realit-
zacions i projectes pendents d'execució, semblen donar un

ale a l'equip de govern. Tot i això, a l'igual que el PP, els naciona-
listes no es pot dir que siguin una pinya, ni molt manco que dige-
reixen cap panxó d'autocrítica per rectificar errors i fitxar criteris
d'actuació a curt termini.

Vist des de fora, el PSM haurà de purgar la disidencia que es
comença a detectar entre alguns membres de l'equip de govern.
La salut del partits depèn en gran mesura de la capacitat de re-
acció per tallar qualsevol sombra de dubte que l'opinió pública
pugui Hangar. El PSM, encara no ha pres nota i mantén com a re-
gidor a l' independent Salvador Barceló, quan, sense menysprear
la presumpció d'inocencia del regidor, s' ha vist implicat en un
presumpte cas d'estafa que serà jutjat, properament segons infor-
mava Es Molí Nou a l'edició anterior valent-se del que, sobre el
cas, s'havia publicat a la premsa regional. Al marge de que Sal-
vador Barceló hagi mantingut una actitud valenta com a repre-
sentant públic i s'hagi trencat les banyes treballant pel que s'ano-
mena "el 'Dé comú del poble", el sentit de la coherencia política
deixa caure la necessitat de practicar una retirada a temps.

Els representants polítics, gairebé de forma general, tenen el
desavantatge de no poder deslligar la seva dedicació en be de l' in-
terés general del que es la seva activitat profesional i inclús pri-
vada, sempre que aquesta tengui unes connotacions opinables
per part de la comunitat de veinats. Sembla que el cas exposat
abans, entra dins aquests límits.

Al marge, el PSM es troba en una posició molt còmoda per a
governar. Els representants del PP segueixen fora de l'òrbita mu-
nicipal, tal volta perquè no tenen massa temps de trepijar el ca-
rrer, assabentar-se dels problemes del veins i vigilar de prop la
gestió dels nacionalistas, proposant alternatives i, perquè no,
col.laborant en tasques de suport en tot allò que creguin que be-
neficia al col.lectiu major de vilafranquers.

Les obres més recents, ens porten a presenciar un canvi de fe-
sonomia de la plaga de Sant Joan i la de Es Molí Nou. Més envant
li tocarà el torn a l'embelliment del carrer Pare Jaume Rosselló,
amb la sembra d'arbres.

Al marge, els problemes segueixen a l'escola pel que fa a la pos-
sibilitat de construir una escoleta pública. Els pares, esperonejats
per aquest mancança, insten a la delegació provincial del Minis-
teri d'Educació a llançar un projecte que no arriba. El descontrol
horari de l'enllumenat no sembla anar en el to superestalviador
del batle de la vila.

Per afegitó, ens trobam en temps de Corema. A la vista queda
una setmana de passió, una crucifixió i en darrer extrem la res-
surrecció.



Jame Sansó i Caldentey

RONDALLA DEPRAVADA

Qüestionari
Pagarà Caliellas la
fiança?
Trobarà el suport del
mil itants i simpatitzants ?
Quants de vi lafranquers i
vilafranqueres hi
coi -laboraran?
Has començat una
guardiola per col-laborar-
hi?
Coneixes els càrrecs?
Saps res del compte de
Suïssa?
Saps on són els 50 milions
de comissions del Túnel de
Sóller?
Coneixes Antoni Quart?
Si ets Solerista, quina serà
la teva postura?
Si ets Vergerista, que
faràs?
Ets Cafiellista, pagues i
calles?
Sabies que encara no han
acabat els càrrecs contra
Catiel las?
Sabies guantes persones hi
ha implicades?
Sabies que hi ha implicat
part del Govern?
Coneixes tota la veritat so-
bre CarIellas?
Tens l'obligació moral i
ètica de possar-hi diners ?
Ets del PP per Caiiellas o
per convicció ?
Saps si algú farà negoci
replegant els diners de les
donacions?

Saps	 si	 hi	 haurà
comissions per algú amb
aquesta coldecta?
Organitzarás un festival a
benefici de Cailellas?
... o un concert de músi-
ca regional?
... o un Karaoke amb les
cançons de Maria Ortiz?
... o una diada d'arrós
brut?
Saps que significa la
paraula Prevaricació?
Saps quin es el significat
de Suborn?
I de tràfic d'influencies?
Encara ho tens clar?
Encara hi vols
col.laborar?

Company,
companya: si has
contestat mes de 15 pre-
guntes amb un SI,
segurament Cafiellas
tindrà un favor pendent
amb tu tota la vida. Si no
es així, de part meya, tota
l'enhorabona del mon: ets
una persona coherent.

4io4ateAik. MeAl4e

ESPECIALITAT EN
FLORS NATURALS

SERVEI PERMANENT

Cl. Mn. Damià Nicolau, 12 Tels. 56 03 03 / 83 20 72
VILAFRANCA	 Mobil: 908 63 09 96

Cl. Santa Barbera, 43
(Devora Camp de Futbol)
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Gloses de Jaume Nigorra

L'evolució
Quan jo era més petitet

((deja» la Història Sagrada
que hi va haver una vegada
que de fang feu un homonet
i ara que som mes grandet

Ia lliçó m'han capgirada

Pel cap me passà s'idea
que tothom es pot preguntar:
¿El «soplo» en aquí el va dar

si venim de sa monea?

Es pecat es cosa lletja,
i cree que en feim molts per aquí

en que jo pregunti així
no me tenc per cap heretj a

Dites de Martin Luther King (Pastor Evangelic
d'una minoria nacional oprimida)

«Hi ha un pla i un fi per a cada persona. Dins l'Univers
actuen forces tendents a produïr el bé i a crear una
comunitat d'amor i fraternitat. Els qui s'hi poden sintonitzar
ells mateixos, amb el disseny de Déu, podem esdevenir
eines especials de Déu»
Si una persona no té res per la qual cosa valga la pena
morir, aleshores no es digna de viure. No importa viure molt
de temps, sinó viure segons els dictats del be.

i de Salvador Espriu

Bevíem a glops	 Una tal 146
aspres vins de burla 	 hem hagut d'entendre
el meu poble i jo	 el meu poble i jo

Escoltàvem forts
arguments del sabre
el meu poble ijo
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Del necessari projecte d'un partit necessari (per a Espanya)

Quan l'octubre del 1982 el Partit Socialista Obrer Espanyol
(PSOE) guanyà per primer cop les eleccions generals
(espanyoles), The New York Times es referí als vencedors
d'aquesta manera: «uns joves nacionlistes espanyols». Ells
representaven, vet-ho ací, la «nova Espanya», l'Espanya del
«(re)cambio», en tant que, després del ridícul trângol passat
com a conseqüència del «tejerazo» (febrer del 1981),
l'esmentat partit esdevingué el portador de la recuperació de
Forgull espanyol i el responsable d'un nou projecte de
vertebració nacional (espanyol). Un projecte  vàlid «de Girona
fins a Càdis», en paraules del considerat aleshores novell
factòtum, Felipe González.

Fou així corn el PSOE, vestit amb un model progressista,
modern i democràtic (mes o menys corn els jacobins
d'esquerra francesos, encapçalats per Francois Mitterrand)
començà a destil.lar un nacionalisme o patrionisme espanyol
desacomplexat que, ben aviat, apel.là als sentiments
«nacionals» unitris i uniformitzadors, tot demostrant una nul.la
voluntat de reconeixement de les diverses realitats nacionals
de l'Estat. De fet, el senyor Gonzàlez es ventà, en alguna
ocasió, que ell «no era nacionalista (sic), sinó un patriota
espanyol».

Es evident, doncs que el partit socialista espanyol no
ha pogut -ni ha volgut, cal dir-ho- sostreure's del'entestament
del veil projecte castellano-espanyol de «vertebrar i

cohesionar» tots els territoris
hispànics -qui fos portuguès,
ai!- en una única i obsessiva
«nació espanyola», feta a la
mida de l'hegemònica
CasteIla. Comptat i debatut,
tots aquests anys de
Constitució i Autonomies no
han canviat gens ni mica els
esquemes mentals de la
immensa majoria de la classe
política mesetária, de la
majoria dels seus
intel.lectuals i , justament, de
gran part dels ciutadans
(viciats i alienats per segles
d' homogeneïtzació
obsessiva, de territori indivi-
sible i de destins universals).
Són questions, en definitiva,
pròpies d'una retórica

instrumentalitzadora i ma-
n i pu ladora. D'un
patrioterisme histèric i
essenciaista, en qué fàcilment

podem encabir-hi tant els
d'un costat (PSOE,
PCE)com els de l'altre (PP i
acòlits diversos).

Andreu Salonn

Comptat i debatut,
tots aquests anys
de Constitució i
Autonomies no han
canviat gens ni
mica els esquemes
mentals de la
immensa majoria
de la classe políti-
ca mesetAria, de la
majoria dels seus
intel.lectuals
justament, de gran
part dels ciutadans

Papererki flondaics
Ctra. Palma, 19
	

Telèfon 83 21 84
	

07250 VILAFRANCA



A	 més	 dels
santjoaners, naturalment, la
publicació pot interessar a
filòlegs, a estudiosos de la
cultura popular i a
investigadors de història local
que potser hi trobaran un bon
grapat de malnoms que
també es troben en els llocs
als quals dediquen les seves
investigacions.
Francesc Canuto, Josep
Estelrich, Joan Font, Joan
Moratinos, Mateu Sastre.
Els malnoms de Sant Joan.
Segles XIV-XX.
Monografies santjoane-
res,5. Teranyines, col.lectiu
per la
recerca
històrica
santjoanera.
Amb el
suport del
Consell
Insular de
Mallorca.
Mallorca,
1996.

Signatura del
conveni entre el
CIM i l'APFM

El passat mes de desembre
es va firmar a la seu del
Consell Insular de Mallorca,
el conveni de col.laboració
entre aquesta institució i
l'Associació de Premsa
Forana de Mallorca; el
conveni era el referent a
l'any 1996. El signaren la
presidenta del CI M, Maria
Antònia Munar i el President
de l'APFM Miguel Company

Llibres 	  12

Un llibre sobre malnoms
En els pobles, on es dóna sovint el cas que diverses persones
tenen uns mateixos nom i cognom, els malnoms es fan indis-
pensables per identi ficar els veTns. Molts d'aquests malnoms,
part ben estimable del patrimoni históric i cultural del poble,
s'han perdut al llarg del temps i resten només en la
documentació dels arxius; les generacions mes joves, influ'ides
sens dubte per la convivencia escolar, solen conèixer-se més
pel cognom que pel malnom. És previsible que aquest patrimoni
es vagi esvaint, i qui sap si arribare a perdre's del tot.

Per servar-lo en la part que pertoca a la vila de Sant
Joan, deixant-ne al manco constància escrita, el Coldectiu
Teranyines ha arreplegat en el volum núm. 5 de la collecció «
Monografies santjoaneres « els malnoms històrics i actuals
d'aquest poble, més de 1.200, des del s. XIV fins a l'actualitat.
El treball comença amb unes questions generals sobre els
malnoms: que són, com s'usen, com es transmeten i quina
es la seva morfologia; segueix la classificació del milenar i
escaig de malnoms segons el signi ficat dels mots; després,
un apartat sobre els tractaments històrics i actuals donats a
les persones d 'acord amb el seu estament social, un seguit
de dades biogràfiques, etimològiques, anecdòtiques o
Ilegenderies entorn dels malnoms, i un recull de gloses i glosats
que fan referencia a malnoms santjoaners. El libre acaba amb
l'índex alfabètic dels malnoms recollits, amb indicació de les
diverses grafies que s'han trobat documentades, la transcripció
fonética si cal, el període en que es troben documentats els
malnoms històrics, amb les cites documentals corresponents,
el cognom, o cognoms al qual el malnom es troba associat, i
la vila d'on procedeixen els malnoms que han arribat a Sant
Joan de fora poble.

BAR RESTAURANT

SES TEULERES
ESPECIALITAT EN CARN AL GRILL

PARRILLADES I SERVEIS A LA CARTA

Ctra. Palma, Km. 37
	 •	 Tel. 56 01 23

	 •	 VILAFRANCA



BAR
S'ESQUITX

VILAFRANCA

MAGATZEM

CA'N PEDRO ROS
PINSOS • ABON S • CEREALS • INSECTICIDES

OCELLS

CAN	 NAT
OCELLS DOMESTICATS

CANARIS • AGAPORNIS • LLOROS
PERICOS • EXÒTICS • CAROL INES

GABIES • COLLARS • MENJAR
MEDICAMENTS • ACCESORIS

Ctra. Palma, 48 - Tel/Fax 56 00 09

VILAFRANCA   

Portes i persianes
vidrieres

arambaclors
escales de caragol

mobles diversos

Cl. Dels Rocaberti, 29
Tel. 56 01 05
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ES MAGATZEM D'ES PLA, S.L.

Materials per a la construcció
Ceràmiques  

CTRA. PALMA-MANACOR, 38
TEL. 56 01 54 - FAX 56 06 15
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En boca és viu, amb una
càrrega tànica una mica
Ileugera. El retronasal és
d'una intensitat mitjana amb
records de fruita madura
És un vi que, tot i haver arribat
al seu moment òptim de
consum, es pot guardar en
les condicions adequades
durant un temps no massa
prolongat.
El seu preu aproximat es de
900 pessetes.

Can Majoral
C/ Campet,6. Algaida
Tel.: 125516/283488

Francesc Grimalt
aromatic, constituït per
aromes de fruita madura, con-
fitura forma de coco i vainilla.
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El plaer de beure

Can Majoral Negre
Cabernet 1992

Can Majoral es un petit celler algaidí que, com molts altres
de la nostra illa, es va decidir a millorar els seus vins, i per
poder realitzar-ho s'han servit de la tecnologia i les
installacions adequades, a més de la implantació de varietats
foraniques ( Pinot Noir, Chardonnay, Merlot, Riesling ) que en
els seus respectius llocs d'origen han aconseguit notables
exits. Una d'elles es la conegudíssima Cabernet Sauvignon,
Ia qual ha captivat amb els seus bons resultats molts
d'elaboradors, i els de Can Majoral no han estat menys.
Aquest cep, originari de la zona de Burdeus, va ser plantat a
Ia finca de Son Reus, on les terres són del tipus de call vermell,
adaptant-s'hi correctament. El vi del qual tractam ens pre-
senta a un primer cop de vista un color brillant i net, de coloració
robí, amb rites teula, fruit d'haver romas dotze mesos en bóta
de roure americà. En nas se'ns presenta un atractiu vermell

Subvencions per al foment de l'Ocupació i
Ajudes per a Jubilacions Anticipades

Per a més informació:
Servei de Promoció
Econòmica de la
Mancomunitat Pla de Mallor-
ca al telefon 83 04 41 o també
a la conselleria de Treball i
Formació al numero176300.

L'ordre del Conseller de Treball i Formació del 4 de desembre
de 1996, convoca subvencions en materia de foment de
l'ocupació i ajudes per a jubilacions anticipades. L'àmbit
d'aplicació correspon als següents programes:
I. Suport a l'ocupació en cooperatives i societats anònimes
laborals.
II. Promoció de l'ocupació autónoma.

Integració laboral dels minusvelids en centres especials
d'ocupació i treball autònom.
IV. Ajudes previes a la jubilació ordinaria en el sistema de la
seguretat social a treballadors afectats per processos de
reestructuració d'empreses.

I. Suport a l'ocupació en cooperatives i S. A. L. 
Les subvencions en aquestes empreses es concedeixen per:

Assistència tècnica: Contractació de directors generals,
gerents, tècnics o altres modalitats.
- Subvenció financera: Subvenció de fins a 6 punts de l'interés
del préstec acordat amb una entitat bancaria que hagi subscrit
conveni amb el Ministeri de Treball.
- Subvenció per renta de subsistencia: Subvencions fins a
500.000. pts. Per desocupats que adquireixin la condició de
3oci d'una cooperativa o sal.
- Ajudes excepcionals: Per cooperatives de treball associat
Je nova creació constituTdes per joves menors de 25 anys.
Cooperatives d'ensenyament previ conveni amb el Mec.
Subvencions per a la formació i el foment del cooperativisme

i l'economia social.

II. Promoció de l'ocupació
autónoma.
- Subvenció financera i renda
de subsistencia en les
mateixes condicions abans
esmentades. Es essencial
no haver-se donat d'alta com
autònom abans de sol.licitar
Ia subvenció.

III. Integració laboral de
minusvelids en centres
especials d'ocupació i treball 
autònom.
- Subvencions per accions
que ajudin a posar en marxa
projectes	 generadors
d'ocupació o de caracter in-
novador.
- Subvencions	 pel
manteniment de llocs de
feina.
- Subvencions per constituir-
se com a treballadors
autónoms.

Les ajudes de
Ia conselleria
de Treball i
Formació
pretenen fo-
mentar la
integració deis
joves i
minusvAlids al
mercat de
treball
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PETRA, S.L.

VIDRIERIA
Doble cristl.lament • Envarillats i Tallats • Tau les • Mampares de bany

INSTAL.LACIONS SANITÀRIES
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FUSTERIA

RIBOT • NICOLAU SL

PORTES, VIDRIERS, PERSIANES I ARRAMBADORS
MOBLES CUINA I BANY
VIDRIERES ASSOLADADES

Cl. Ramón i Cajal, 20

Telefon 83 03 61

07.520 PETRA

ELECTRIFICACIONS I FONTANERIA

H Hitll
uviv ET

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES,DOMÈSTIQUES I INDUSTRIALS

CAMBRES DE BANY,

CALEFACCIÓ • AIRE CONDICIONAT • DEPURACIÓ PISCINES
ENERGIA SOLAR • BOMBES SUMERGIDES • ANTENES TV

ctra. Palma, 28 • Tels. 56 01 19 - 908 09 70 37 • VILAFRANCA
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és possible.
3. Els elastõmers, que es
carecteritzen per la seva ele-
vada elasticitat.
Avui només parlaré del primer
gran grup, els termoplastics
perquè són els més utilitzats
per fer envasos i els més
emprats per fer objectes
d'usar i tirar.

Marevella termoplastica
A la ventatja de la possibilitat
de ser reciclats s'oposa
l'incovenient de que hi ha
moltes clases d'aquest tipus
de plastic pel que cal fer-ne
una bona tria d'ells abans de
reciclar-los. Per altra banda
esta prohibit envasar
productes alimentaris o
begudes en plastic reciclat.
Els principals termoplastics
són els següents:
1. Polietilé de baixa densitat
(LDPE). És el tipus de plastic

que més es consumeix a les
cases, també s'utilitza com
a plastic comercial i dins
l'agricultura. Una manera de
coneixer-lo és que es 1-atila
amb l'ungla. Molts dels
plastics que són lamines fi-
nes ho són, com per exemple
els plastic utilitzats a
l'agricultura (hivernacle, per
tapar solcs), els sacs per
fertilitzants, les bosses de
ferns, les bosses de plastic
de les nostres compres; i
algunes botelles tambés s'hi
fan ... Es pot reciclar.
2. Polietilé d'alta densitat
(HDPE). És un plastic que
permet l'esterilització i és
molt impermeable a líquids i
gasos. Aquest no es 1-atila
amb l'ungla. Amb ell es fan
dipòsits de benzina, caixes
per botelles, botelles de
detergents, de productes de

Es Molí Ecològic. 	 17

Els plàstics de les nostres vides
L'altre dia es va aixecar tard, el típic pi pi de la capseta de

poliamida que tenia al comodí no va aconseguir arrencar-lo

dels Ilençols de fibres plàstiques en els que esteia divinament.

Quinze minuts més tard del normal es va aixecar i es va
passar els xoquins amb la sola de plastic per anar-se

directament a la dutxa i espolsar-se la son. Mentrés trempava
l'aigua, amb l'altra ma tenia el troç de plastic pel que queia

l'aigua que les canonades de PVC aportaven per davall terra

des del pou. A l'hora d'ensabonar-se va utilitzar el gel neutre

envassat dins botelles de Polistiré, i perna esquitar aigua per

tot el bany va estirar el plastic blau i Plano al que simplement
anomenava cortina. Abans de berenar es posa varis grams
de Poliester i Poliamida que reforçaven i donaven flexibilitat a
la seva roba sintética. Després va berenar a la cuina d'un
café amb Ilet ben carregat i un paquet de Polietilé de baixa
densitat carregat de galletes maries. Freqüentment es
demanava si era possible fer alguna activitat que no implicas
alguna relació amb el plastic. Aquestes reflexions les feia
mentre esperava un company al bar de costum bevent a petits
glops l'aigua que contenia un PVC en forma de botella i veia
passar pel devora tones de Poliureta, Poliamida, Policarbonat,
Silicones Polipropilé, Resines,.. , en forma de cotxe. Intentant
trobar una activitat que no tengués relació amb el plastic va
pensar en fer la compra, en rentar, en escurar, en menjar, en
fer esport, fins i tot quan anava d'excursió s'emportava les
fiambreres de plastic! ... era impossible! no se h ocorria cap
activitat sense plastic. Es va desmoralitzar perquè no es podia
imaginar la seva vida quotidiana quan es cumplís la previsió
que havia fet el grup ecologista que anà a escoltaria setamna
passada a al casa de cultura del poble: el petroli estava a
punt d'esgotar-se, d'aquí a cinquanta anys ja no n'hi hauria;
com s'ho farien?

La història del plastic
Els primers indicis del plastic daten de fa 150 anys:
- en el 1838 Regnault descobreix el PVC, pero no és fins al
cap de 100 anys que s'aconsegueix produir-lo industrialment.
- en el 1859 a Anglaterra es fabrica el primer producte plastic
a partir de cel lulosa.
- i és en el 1920 on comença la vertadera història de les
matèries plàstiques i la seva difusió.

De que es fa el plastic
Els plastics poden tenir dos orígens:
1.de productes naturals modificats per l'adició de productes
químics. Aquí teniu alguns exemples: el cel l afana s'obté de
la fusta o del cotó, el boli de plastic ecològic es treu del blat
de les Indies, i el cautxú del latex.
2. de matèries sintètiques derivades de carbó, gas natural o
petroli. De fet la majoria de plastics que actualment s'estan
utilitzant es fabriquen a partir de petroli.

Les grans families dels plastics
Els plastics es divideixen en tres grans grups:
1. Els termoplastics, que són els que poden ser encalentits
diverses vegades, per tant permeten el reciclatge.
2. Els termoestables, que una vegada els hem donat forma ja
no es poden tornar a modificar, per tant el seu reciclatge no



EXEMPLES DELS PRINCIPALS TIPUS DE TERMOPLASTICS

Polietilè tereftalat (poliester) (PET)

Pollenle d'alta densitat (PEAD o HDPE)

Polistirè (PS)

Tipus de polistirè modificat (ABS) Nile (poliamida) (PA)

4-7

Policlorur de vinil (PVC)

Polietile de baixa densitat (PEBD o LDPE)

Espuma de polistirè o polistirè expandit (EPS)



neteja, de llet, d'aigua, d'oli,
roba, bidons, contenidors de
ferns, joguines, papareres,
xeringues També es pot re-
ciclar.
3. Polistiré (PS). Sol ser
transperent i fàcil de rompre.
És utilitzat per envasos de
iogurt i	 per joguines
bàsica met. Es pot reciclar.
4. Polis tiré espandit (EPS).
Es fa de la mateixa manera
que el d'abans pet s'hi fiquen
bombolles d'aire a dintre. És
un dels més contaminants i
que no es pot reciclar, també
es un dels més fàcils de
deixar d'usar. Són de EPS el
suro blanc, que s'empra per
fer les palenganetes de fruita
o per fer els embalatges de
coses delicades. També s'hi
fan les plaxes aïllants de ca-
lor i fred.
5. Polistiré modificat (ABS).
És utilitzat per fer aparells
telefònics, cascos de
protecció, tauler de cotxes,
cam bres fotogràfiques.
6. Policlorur de vinil (PVC).
És el segon envàs més
emprat després del PS.
S'utilitza per fer discs, perfils
de finestres, tuberies,
botelles per aigua, targetes
de credit ... Degut als seus
efectes contaminants li dedi-
care tot un escrit el proper
més. S'ho mereix.
7. Polietilé - teraftalat (PET).
És un plastic molt resistent i
de poc pes, el que fa que si-
gui molt apreciat. És utilitzat
per fer botelles per begudes
gassoses i també per fer
farcits d'anoracs o sacs de
dormir.

Com podeu veure no
cal fer propaganda dels
plastics, són prou usats pel
que jo no us dire els
avantatges que tenen en front
a altre tipus de matéria,
només recordar-vos que quan
xerram del medi ambient i del
nostre Planeta Terra no tan
sols podem pensar en els
avantatges que proporcionen
31S plastics a l'espècie huma-
ne sinó que també hem de
tenir en compte els efectes
que es produeixen en la seva
fa bricació, la seva utilitat i la
seva eliminació.

Els inconvenients
- No són biodegradables, i la
majoria són utilitzats per
productes de curta durada.
En algunes ocasions haureu
sentit xerrar de plastics
biodegradables, aquests aviat
es rompen i es fan troços,

especialment si estan al
temps, pet la pols residual
d'aquests	 plastics
biodegradables	 dura
aproximadament uns 100
anys.
- A l'hora d'eliminar-los són
molt di ficultosos. Si xerram
d'abocador són mal de com-
pactar i degut a la seva
Ileugeresa hi ha plastics per
tots	 els	 voltants	 de
l'abocador. En el cas de la
incineradora degut al seu po-
der calorífic alt són un gran
inconvenient	 ja	 que
encalenteixen de demés la
caldera. En el cas del
reciclatge, el plastic reciclat
no es pot utilitzar per fer
envasos d'aliments per raons
sanitàries pel que se n'han de
fer altres tipus de coses. A
més la majoria de plastic que
s'empra es del tipus de
lamina fina, que dificulta el
seu triatge.

	Representen	 un
malversament de primeres
matèries i energia. El plastic
s'extreu del petroli que es un
recurs no renovable i que de
cada vegada n'hi ha manco.
També per fer el plastic es
necessiten grans quantitats
d'energia. Si tenim en compte
que molts dels plastics tenen
una vida molt curta dins el
cicle del consum, molt d'ells
són d'un sol ús, el

malversament	 dels
productes es exigeradíssim.

Contenen productes
perillosos, ja que a l'hora de
fabricar-los per donar-los
determinades
carecterístiques es posen
grans quantitats d'aditius. Un
exemple són els plastics de

color (especialment el groc i
el vermell) que contenen
cadmi, metall pesant molt
tòxic. Un altre exemple es el
PVC que els seus aditius
poden passar a l'aigua que
contenen si les botelles
sofreixen canvis bruscs de
temperatures.
- Produeixen contaminació
atmosfèrica, especialment si
les cremam al nostre corral,
ja que desprenen gasos
tòxics, en el cas del PVC, i
substancies com el cadmi, en
el cas de la majoria de
plastics.
- Per fabricar EPS s'utilitzen
CFCs o altres gasos
perjudicials per la capa d'ozó.
Aquests gasos poden passar
a l'atmosfera quan es
destrueix dit material.
-Ocasionen danys als
animals: les botelles de
plastic, les anelles, les
bosses i els fils de niló sovint
causen ferides als animals,
o fins i tot la seva mort, quan
seis entravessen als budells
o al traquea. Teniu en compte
que degut a la seva Ileugeresa
es bo de fer que els plastics
arribin a la mar.
- Alguns dels plastics que
hem vist es poden reciclar,
però heu vist contenidor de
plastic al punt verd? Ben se-
gur que no, ja que a Mallorca
no es reciclen els plastics.
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Que poden fer nosaltres?
* Anar a comprar amb
senalleta, per estalviar les
bosses de plastic.
*Rebutjar els productes que
venguin molt embolicats.
* No comprar les fruites,
verdures i carn que vengui
amb palanganes de forespan.
*Evitarels productes d'un sol
ús, per exemple: tassons,

Produeixen
contaminació
atmosfèrica,
especialmenty si
les cremam al
nostre corral, ja
que desprenen
gasos tòxics, en
el cas del PVC, i
substàncies com
el cadmi, en el
cas de la majoria
de plàstics

plats i coberts de plastic.
* Quan compris els ous tria
overes de cartró i no de
plastic.
*Utilitza cosmetics, xampús,
gels en envasos de vidre. Si
tens dificultat de trobar-ne
utilitza'ls que venguin en
envasos de plastic
reutilitzables . Per exemple
la casa Body Shop, a les
seves botigues tenen
papereres pels envasos de
plastic dels seus productes

Poca aigua a
les acaballes
del gener

DADES 
METEREOLOGIQUES

DIA 
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17 i 18/1/97 	3,5

3/2/97
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TOTAL	 11,5
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ambien-
tal dels
plàstics
és ben
pal. lesa
a les
platges
del
nostre



que posteriorment tornen a
omplir.
* A l'hora de comprar un
producte envasat en plastic
mira si el trobes en un altre
tipus d'envas més ecològic
com vidre o cartró.
* Donar un nou ús als
productes abans de Ilençar-
los: hi ha plastics que són
resistents i que es poden
utilitzar per altres coses
abans de tirar-los.
*Evita els envasos individuals
en els productes alimentaris,

perquè en comparació gene-
ren més quantitat de residus
per una mateixa quantitat de
residus.
* No compris objectes de
plastic elaborats amb PVC,
ja que és tòxic i quan el cre-
men pot generar dioxines i
furans.

Francesca Martí

Presentada la campanya "Consumeix

productes de la nostra terra"

Es va presentar la
campanya
«Consumeix productes
de la nostra Terra»,
aquesta campanya
esta feta conjuntament
per la Unió de
Pagesos i el Consell
Insular de Mallorca, i
consisteix a fomentar
el consum dels
nostres productes, per
això hi ha una carrossa montada que recorrerà tots els
mercats de Mallorca, d'aquesta manera es vol fomentar el
consum de productes mallorquins.

Bar Ca'n

Boleto
C/. Palma, 11
Tel. 56 02 23
VILAFRANCA

FUSTE

GERMANS ARTIGUES, C.B.
PORTES

PERSIANES,
VIDRIERES,

ARRAMBADORS,
MOBLES DE CUINA

Cl. Principal, 63 - Tel. 56 02 90 - 07250 VILAFRANCA
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El consell del mes
NO LA LLANCIS
És la campanya
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FUSTER IA       

Persianes ,vidrieres,

portes de 1/2 punt,

feines d'encàrrec de tota

mida i model                
J. JAUME
NICOLAU  

Taller:

Cl. Sant Josep, 93 - Tel. 83 20 60

Particular:

C/. Bonany, 53 - Tel. 56 03 71

VILAFRANCA DE BONANY       

BAR - CAFETERIA  

SA PLAÇA 

BAGUETTES CALE\ TES
FIZZES

ENSALADES

i-les a

Plaça Major, 6 - Tels. 56 03 15
VILAFRANCA



Xavier torna a marcar

L'afició local no
deixa d'animar el
nostre equip i
l'enveja de tots
els rivals que
visiten el munici-
pal de Vilafranca

Cl. Sta. Barbara, 12

Tels. 56 05 46

VILAFRANCA

Centre de Gimnàstica
i Estètica

FUSTERIA

gaires

Carrer de Sta. Bàrbara, 62 - telèf. 56 00 71
07250 VILAFRANCA DE BONANY (Mallorca)
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El Vilafranca comparteix el primer Hoc
amb l'Espanya de Llucmajor

Des de fa unes setmanes, com podreu haver vist als
diaris, el Vilafranca ha cedit un Hoc, cosa que ha fet que
aquest equip es situas en segon Hoc, enpatats a punts amb
l'Espanya de Llucmajor amb quaranta set punts. El Vilafranca
no ha començat tant bé la segona volta, ja que només cinc
partits n'ha guanyat dos, al igual que els enpats.

El Vilafranca segueix amb el seu sistema que al
principi, que el caracterítza, com un dels equips més poc
goletjadors del campionat, de fet només n'ha fet trenta sis,
per() també una de les seves armes fonamentals és la gran
efectivitat que té la defensa, només ha encaixat vint-i-cinc
gols, cosa que el fa ser l'equip menys golejat de la categoria
juntament amb el Ferrioler. Cam ja esteim acostumats, el
S'Arracó segueix de colista.

El passat diumenge dia vint-i-sis de gener el Vilafranca
va afrontar el darrer partit del 96, amb un empat a un gol
davant la Unió, on el Vilafranca va deixar dos punts molt valio-
sos, que ara H manquen per estar al cap davant de la taula
classificatória. El partit va ser un d'aquells que es millor no
pensar-hi més, degut a que tant el Vilafranca com l'equip
visitant van fer un partit nefast, que junt amb les continues
faltes que feien els visitants, van desenvolupar un penós
encontra. El millor de tot va ser el suport de l'afició, que va
rebre el Vilafranca; cal destacar els enfrontaments al final del
partit, que van tenir els visitants amb els jugadors locals i la
penya melonera, val a dir que va acabar fora cap incident. Ja
al primer partit que disputà el Vilafranca al present any; l'equip
meloner va fer un bon partit amb l'Alcúdia, equip que no va
poder fer res davant l'equip d'en Pep Sansó, que amb els
gols de Marl, Sureda i Morey, van eclipsar les poques jugades
que van fer els d'Alcúdia. El darrer partit que ha disputat el
Vilafranca, abans de tancar l'edició fou l'encontra amb la So-
ledad, el partit va ser com els darrers, que ve fet el Vilafranca,

amb un joc molt poc vistos i
en poques idees de cara a la
poderia contraria, encara que
el resultat fou favorable. Una
vegada més el Vilafanca crab
les millors jugades, i només
en va saber resoldre dues. El
resultat fou de dos gols a un
favorable a l'equip local, els
gols, els van marcar el
Vilafranquer Xavier, amb un
rebot després de una rema-
tada d'en Morey, el segon fou
obre de Toni Simó, també de
rebot. Cal destaca, per prime-
ra vegada en tota la tempora-
da l'arbitrage, que en aquesta
ocasió corregé en mans del
jove De la camara.

El davanter local
Xavier Garcies
continua en la
seva línea
ascendent de
bon futbol



Esport base

JUVENILS en	 unes	 possicions
delicades.

Els moloners es un
dels equips menys golejadors
i que encaixa una mitja de
quatre gols per partit.

RESULTATS 
Mariense 3-Vilafranca O
La Porcincula 4-Vilafranca O
Vilafranca 3-Son Roca 8

FUTBOL7-BENJAMI

Els benjamins es
mantenen en una
zona tranquila

Els benjamins tenen futur en
l'esport base del
C.F.Vilafranca ja que en els
tres darrers partits jugats a
aconseguit quatre punts i un

partit perdut, aquest partit es
disputava al camp municipal
de Muro, l'equip local es el
segon classificat en el
campionat Iliguer, els
vilafranquers varen perdre per
un ajustat un a zero.

En la classificació els
benjamins són vuitens a tan
sols cinc punts del cinque, el
Badia C.M..Els vilafranquers
duen una llarga avantatja so-
bre els seus perseguidors,
set punts sobre el C.F.Sineu.

El bon joc i també els
bons resultats han de seguir
així fins a fi nal de temporada.

RESULTATS 
Murense 1-Vilafranca O
Vilafranca 4-E.S.Salvador 2
Escolar 1-Vilafranca 1

Rafel Jaume
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Es nota una certa millora en els
juvenils

Tot i només aconseguir un punt en els darrers tres partits els
homes entrenats per en Monsserrat demostren, en els seus
dos primers partits, que tant en el joc com en el resultats
obtinguts es nota la millora de joc i ara sí el bon encert de
cara al gol.

El passat diumenge dia 16 de febrer els juvenils havien
de jugar el partit de la divuitena jornada de Higa contra el darrer
classificat, el Peguera. Aquest partit no es va jugar ja que
l'equip visitant no es va presentar ja que s'havia retirat del
campionat.

Donada aquesta anècdota els juvenils es coloquen en
penúltima possició a cinc punts del Marratxí, el dese classificat.

RESULTATS 
Beato Ramon Llull 2-Vilafranca 2
Vilafranca 2 -Colònia 3
Santanyí 15-Vilafranca 3

CADETS

Els cadets no
capdavanters

deixen escapar els Voleibol	

L'equip cadet ja ha posat
punt ¡final a la Higa
L'equip cadet ja ha acabat la Higa del programa unificat de
Mallorca, on les vilafranqueres han fet una recta final més que
excellent, ja que han guanyat els darrers tres partits peltres
zero cada un. El passat dia cinc de Febrer van disputar el
darrer partit al Poliesportiu Municipal, vers el Son Servera B.
Al final l'equip d'en Jaume i d'en Sebastià han aconseguit el
seu objectiu, i en properes feches disputaran les finals de
Mallorca. Esperem que tinguin molta sort i deixin el nom del
nostre poble escrit molt enfora.

¡iJaume Vidal

Els cadets amb aquestes dues victòries avancen una possició
en la classi ficació i ja es troba en la zona tranquila a només
tres punts del sisé i dur dos punts de diferencia amb respecte
al vuitè.

En el partit contra l'Espanya de Llucmajor l'arbitre del
partit va xiular dos penals en contra dels vilafranquers, a cau-
sa d'aquesta desició els jugadors es van enfadar molt i van
anar a protestar les dues penes màximes inexistents, llavors
l'arbitre va començar a empentar els jugadors cadets i per
aquest motiu l'arbitre va expulsar tres jugadors vilafranquers i
va posar damunt l'acta que un cert jugador l'havia insultat.
Així per jugar el proper partit els cadets es van trobar amb
quatre baixes importants.

Amb respecte al joc col lectiu dels cadets ens hem de
referir al bon treball que realitzen tots els jugadors que hi par-
ticipen.

RESULTATS 
Espanya 6-Vilafranca O
Algaida 1-Vilafranca 4
Vilafranca 2-Sta.Margalida 1

FUTBOL7-ALEVI 

S'enfonsen jornada darrera jornada

Els alevins no acaben d'aixecar el cap, ja són cinc les derro-
tes consecutives i fan que es colloquin en les darreres
possicions de la taula classificatbria.

Els vilafranquers estan situats en la dotzena possidió a
cinc punts de l'Andratx i duu tan sols dos punts al Mariense,
això vol dir que amb un altre derrota els alevins es collocarien

Si hi ha algú que vulgui fer
cap tipus de suggeriment o
entregar-nos algun article, així
com entregar suscripcions o
algun anunci, ens podeu
trobar cada primer divendres
de mes des de les vuit del
vespre fins a les deu. Vos
n'esteran molt agraits



Ciclisme 	
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La mala distribució d'hores del poliesportiu
només deixa una hora setmanal pels ciclistes
Des que els corredors integrants de la Societat Esportiva
Vilafranca començaren els entrenaments a principis de gener
només han pogutdisposar d'una hora d'entrenament setmanal.
Aquest fet ha estat degut a la manca de coordinad() d'hores
d'utlització de les instal.lacions esportives i de la ignorancia
dels equips que entrenen en dimecres de que els corredors
ciclistes tenen, des de fa almanco cinc anys seguits, assignat
aquest dia com a propi.

Per saber l'arrel d'aquest fet ens hem de remuntar a la
temporada passada en la qual els ciclistes locals només feren
ús de la pista durant el mes de desembre i principis de gener,
fet que motiva que alguns equips fessin alguns dels seus
entrenaments aquest dia.

Al principi de la temporada futbolística, amb la novetat
que enguany hi havia un equip de penyes, s'establí el dimecres
com a dia d'entrenament sense pensar que els ciclistes voldrien
fer ús de la pista. Així els fets, una vegada que els ciclistes
començaren els entrenaments es trobaren que només podien
fer ús de la pista durant una hora escassa, «i grades», degut
al fet que un equip emprava el terreny de joc fins a les vuit i
l'altre començava a les nou manco un quart.

Fins a l'hora d'escriure la present notícia els ciclistes
encara no havfen pogut entrenar més d'una hora i un quart i
pel que sembla aquest horari no duu camí de flexibilitzar-se.
Els directius de la Societat Esportiva demanaven almanco
dues hores per poder entrenar però sembla que aquesta petició
haurà quedat en va.

A la voltadora si apleguen uns quinze ciclistes locals. Foto Joan Jaume

Sembla lógica la petició que
fan els corredors locals
d'ampliar el seu horari

• d'entrenament ja que només
empren la voltadora una
vegada per setmana i per un
període de poc més de dos
mesos. Al cap i a la fi,
futbolers i ciclistes, són
contribuents per igual i, per
tant, les possibilitats han
d'esser proporcionals.

Els ciclistes
locals han
demanat dues
hores per rodar a
Ia pista, per-6
sembla que
aquesta petició
no arribará a port

Auto-serve Can Joan
Cl Joan Barceló, 27

Telf. 56 05 61
VILAFRANCA

Les millors ofertes
per tots els vilafranquers
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Qui
són?
Que
fan?

Classe de dos anys - Escoleta Municipal de Vilafranca 

És un grup format per 17 alumnes (7 nines i 10 nins). Els
noms són els següents: Joan Anguita Boyer, Pilar Artigues
Barceló, Miguel Barceló Bauza, Rafel Boyer Pons, Maria R.
Florit Font, Marina Garvi Barceló, Pere Joan Hull Sansó, Maria
Barbara Nicolau Riera, Tomeu Oliver Riera, Pau Palou Bauzà,
Clara Pol Bauza, Catalina Riera Nieto, Francesc Rosselló
Boyer, Antoni Sansó Sansó, Sebastià Sastre Català, Guillem
Torrens Sastre i Catalina Vanrell Sureda.
Programa del curs
Primer trimestre: en aquest trimestre té Hoc el període d'adap-
tació on els nins i les nines comencen a conéixer-se entre
ells i també comencen a conéixer l'adult que esta amb ells.
Les activitats que realitzam estan relacionades amb aquest
tema, solem treballar amb fotogra fies dels nins i nines i amb
el nom de cada alumne.

Tercer de Primária
El grup està format per: Margarida Barceló. Llorenç Barceló, Francisca
Carbonell, Tomeu Chapira, Antônia Estrany, Catalina Gari, Maria de Bonany
Gari, Joan Gari, Guillem Gaià, Maria Magdalena Gaià, Llorenç [lull, Pere
Mascaró, Maria Mestre, Maria Magdalena Nicolau, Bàrbara Roca, Sebastià
Ruben, Antoni Miguel Ruiz, Alenjandro Sànchez, Josep Sansó i Francisca
Servera.

A tercer començam el segon cicle de Primària. Introduïm el
quadern per fer-hi els exercicis. Això es una feina una mica com-
plicada al principi ja que no estam acostumats a organitzar uns
espais. Per això hem de dedicar un temps a principi de curs per
acostumar-nos al canvi seguint unes normes que ens faciliten
una millor organització Tenim bàsicament  tres Orees de feina
que són:
Matematiaues: Sumam, restam duent, multiplicam i començam

Segon trimestre: els nins i
nines més o manco ja han
superat el període d'adaptació
i disfruten més assistint a
l'escoleta. En general cada
nin o nina juga sol, o sigui de
manera individual. Trebellam
temes com els cos, els
animals, el tema de les
desfresses, Sant Antoni...
Tercer trimestre: normalment
els alumnes ja venen a
l'escoleta sense cap proble-
ma ja que els hi agrada molt
jugar i relacionar-se amb els
seus companys, comencen a
jugar més en grup. En aquest

a dividir. Practicam sobre tot el
càlcul mental i feim molts
problemes aplicant-hi les
comptes que abans hem citat.
També estudiam els rellotges
i el calendari. Interpretam
dades i construïm gràfics. Ens
introdu'im dins la geometria:
veurem els cubs, cons,
esferes, També començam
a parlar de fraccions, pesam i
mesuram.
Llengua: Català i Castellà:
utilitzam aquestes Ilengües

trimestre i com que el temps
acompanya solem realitzar
sortides pel poble (parc, bi-
blioteca, mercat...).
Treballasm els següents te-
mes: colors, animals, festes
populars, primavera, estiu,
plantes... Duranttot el curs
anam fent altres coses:
dibuixar, pintar, contar, fer
fitxes senzilles, contar
contes

Tutora : Maria Lourdes
Boyer i Català

Fotos: Magdalena Bauçà

per expressar els nostres
sentiments i opinions.
Començam a veure normes
ortogràfiques que ens
ajudaran a escriure millor.
Practicam la lectura compren-
siva, expressiva i com a font
de plaer. Llegim en veu alta i
també de manera silenciosa.
Començam a fer descripcions,
narracions, diàlegs. Distingim
ja el concepte de nom, verb,
adjectiu i sabem cada una per
a que serveix. Posam esment
en els escrits que surtin nets i
clars. També farem una mica
d'anglés.
Coneixement del Medi: Feim
feina en Projectes. Estudiam i
investigam el que ens fa iLlusió
a la majoria (els cans, els
planetes i el poble seran els
tres que farem). També tenim
una sessió de Música i dues
de Plàstica. El primer trimes-
tre visitarem Ciutat, on
tornarem el segon trimestre,
per anar al teatre i al Gran Ho-
tel. Anàrem a Manacor a veure
una obra en angles
passarem dos dies a Binifaldó
i hem visitat l'observatori de
Costitx. I el darrer trimestre
anirem a Sóller i al Port.




