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S'inauguren les noves places i
les obres de la caseta i el pou de
Son Pere Jaume.

Entrevista amb Pep Sansó,
entrenador del Vilafranca.

Salvador Barceló no dimiteix de
regidor malgrat esser inhabilitat.
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L'Ajuntament perd credibilitat

Fa mes de mig any que el grup de Govern, el PSM, sabia que un regidor del seu grup

Salvador Barceló havia de passar comptes amb la Justícia per uns negocios parti-

culars malhaurats. Quant la regeneració política s'imposa en els partits en els quals

han aparagut persones inculpadas (no confondre amb culpables), resulta que a

Balears si els afectats no van directament a presõ es cerca una i altra excusa per a

que es puguin mantenir en el càrrec.

El judici a la banda de Cafiellas i el PP (presumptement corruptes) n'és una prova

a gran escala. El cas de Salvador Barceló, ni de bon troç comparable a l'anterior, no

hauria d'haver amarat alió de que "tots són iguals", tan rudimentari com palas en el

Ilenguatge del carrer. El PSM de Vilafranca ha donat una PèSiMa imatge: primer per

no haver demanat en el seu moment, i des de fa temps, la dimissió d'un regidor que

malgrat haver dedicat grans esforços a la gestió municipal de la vila, tenia uns comp.-

tes particulars que passar amb la Justicia. En segon terme, parqué davant la eviden-

cia de Barceló de volar mantenir-se a la butaca, un partit seriós l'hagués expulsat pel

métode que fos, o al manco se n'hagués desmarcat de forma contundent. Paró ni un

gest. La passivitat del batle hauria de fer cavil.lar als regidors que l'enrevoltant, a la

vegada tan responsables com ell per mantenir una situació indigna per a un consis-

tori, i també al PSM (com a partit) per ser un grup que té més aspiracions, i que si

vol donar Ilum i posar el dit dins la llaga dels demás hauria de saber curar a temps

els ferides própies.

El cas de Salvador Barceló, juntada a la fuita de Rafel Sansó, ens ha dibuixat la

divisió que hi ha en el partit que governa l'Ajuntament. El batle hagués volgut que

Salvador Barceló dimitís just esclatar la querella contra el regidor. També alguns

regidors desitjaven que Joan Bauza exigís la dimissió de Barceló, però ni un ni els

altres han estat capaços d'actuar d'acord amb el codi ètic.

Davant el desgavell, la oposició (el PP) no s'ha deixat veure, entretenguts en un

desbudell intern de conseqüencies també imprevisibles. Ajaçats dins el total inmovi-

lisme, el grup municipal conservador segueix Iluny de ser alternativa a Vilafranca.

Caldria haber mostrat un mínim d'interès per criticar, al menys, l'actuació del PSM.

Tal volta el PP somnia en una moció de censura (sols previsible d'aquí a 18 mesos)

o senzillament estam davant un grup que fa de la inoperancia la seva manera de cri-

dar l'atenció: "Només s'equivoca qui decideix".

Amb aquest panorama encetam l'estiu a Vilafranca. Hi ha espai per a mes

ensurts, peró senzillament creim que el poble no es mereix aquest circ.



inclús a aquelles persones
més necessitades de recur-
sos. Així, els destinataris de
l'esforç i el treball del
col.lectiu pot alleugerar el
patiment a unes 30 perso-
nes i al seus familiars,

segons Llorenç Barceló.

El metge Bartomeu

Barceló Gaya 'Es Metget'

sera el president de l'asso-

ciació; Esteve Català
'Molondro' i Jaume Nigorra
'Jaumet', vicepresidents;

mentres que Maria Nicolau

'de Son Ramon' s'encarre-
garà de la secretaria.

L'Associació tendra dues

seccions: la Junta d'Acció

Social, per organitzar actes

i recaptar fons; i la Junta
d'Ajuda Social que, amb l'a-
jud d'una assistenta social,
assumira el repartiment

dels recursos econòmics
que pot oferir l'associació.

Bartomeu Barceló, en el
seu discurs de presentació

davant els 80 ve•ins alla reu-

nits, destaca "el neixament

espontani d'una entitat que
recull el sentiment de soli-

daritat d'un ampli col.lectiu

de vilafranquers".
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El PSM espera la dimisió
de Salvador Barceló per
tancar la crisi municipal.
El r ¡dor h . -stat inhabilitat er a U mesos de • rés
.d'una condemna per estafa i falsificació

(Miguel Barceló).— L'Ajuntament segueix patint els

efectes d'una crisi institucional motivada per l'actuació

judicial contra el regidor Salvador Barceló (PSM). El 9

d'abril una sentencia de la Audiencia Provincial

—dictada per tres magistrats, un d'ells el vilafranquer

Santiago Oliver Barceló— condemnava a Salvador

Barceló a 18 mesos de presó menor i igual periode de

inhabilitació pels delictes d'estafa i falsificació de docu-

ment mercantil en uns negocis particulars. Segons la

sentencia, des de maig a desembre de 1992, Barceló,

com a membre de l'entitat Ceago S.L. va participar en

Ia venda de cistelles de Nadal. Sembla esser que el

gerent de l'empresa, Nicoles Pons Rigo, empresa no va

pagar las proveidors i aquests es varen querellar con-

tra l'entitat de la qual era soci el regidor del PSM.

El passat 23 de juny la Audiencia Provincial va dei-

xar sense efecte la condemna de presó menor dels

encausats però mantingué la inhabilitació. Aquesta

resolució fa que Salvador Barceló hagi d'abandonar La
Sala per a 18 mesos. Després d'aquesta absència

forçosa, el concejal podria recuperar el seu càrrec,

però això ja seria faltant només mig any per acabar
l'actual mandat municipal.

Amb aquestes circumstancies i la passivitat del

batle, Joan Bauza, que no s'ha atrevit en cap moment

a demanar la dimisió de Salvador Barceló, el secretari

del PSM, Pere Sampol, el

28 de juny, va fer una

serie advertencia al grup

municipal: davant una

sentencia ferma cal

actuar per a no seguir

perjudicant la imatge del

partit, la de la institució i

Ia del mateix poble de

Vilafranca. Així el 3 de

- juliol, la junta local del

PSM va acordar demanar

Ia dimisió de Salvador

Barceló. A l'hora de tan-

car aquesta informació

(10 de juliol) Barceló

seguia en el cárrec, a

l'espera de poder contac-

tar amb el seu advocat,

Rafel Perera (el que

defensa l'ex president del

Govern, Gabriel Cafiellas

del PP, acusat de prevari-

cació continuada

suborn) i decidir qué era

el més adhient: si dimitir i

deixar que entri el número

8 de la llista electoral del

PSM, Damià Nicolau, o

esperar a reincorporar-se

passats el 18 mesos de

in habilita ció.

Per altra part, el PSM

té un problema afegit:

saber que farà Rafel

Sansó, el regidor que ha

abandonat l'equip de

govern municipal en

desacord amb la política

del batle i del partit nacio-

nalista. Degut als Ilaços

d'amistat entre Barceló i

Sansó, sembla que el seu

destí podria ser: o bé

dimitir, ambdós, de regi-

dors o passar-se al Grup

Mixt. En el segon cas, el

PSM conservaria la majo-

ria i l'estabilitat amb el vot

de qualitat del batle. Per

a les propostes amb

empat de vots (5 del PSM

front a 4 del PP i 1 del

Grup Mixt, ja que

Salvador Barceló estará

inhabilitat), el PSM podria

seguir fent valer el seu

criteri aplicar la seva polí-

tica municipal. Si els dos

regidors disidents deixas-

sin el partit, el PSM tan-

caria un episodi polític

que li ha fet perdre credi-

bilitat davant l'opinió

pública.

Ia associació de minusva-
lids comença la seva tasca
solidaria amb 70 socis
(M. Barceló.)— La Associació de Minusvalids de
Vilafranca ha inscrit a 70 socis només haver quedat for-
malitzada com a institució benèfica. A la seva presenta-
ció, la nit del divendres 4 de juliol en el local de Ca na
Caia, Llorenç Barceló, un dels promotors, explica el fun-
cionament de la entitat i els seus objectius més pròxims,
no sense abans haver mostrar la seva sorpresa per l'ani-
mació i la solidaritat que ha detectat en la gestació de
l'associació.

També s'anuncia que els fons que es recaudin podran
beneficiar a 22 persones de la vila que presenten algún
tipus de minusvalies. La tasca de l'entitat pensa arribar



d'aquesta	 manera
s'aconsegueix incentivar el
consum local i també perquè
segueixin caiguent premis
entre els al.lots i al.lotes de
Vilafranca.

Jaume Català
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L'Escoleta: l'arribarem L'Associació de comerciants

a tenir algun dia?	 de Vilafranca editarà una guia
comercial

S'acosta el mes de setembre i el poble de Vilafranca encara
espera l'escoleta pels alumnes d'educació infantil. Aquesta
telenovel.la sembla que du camí d'arrossegar molta estona i
les solucions es torben a compareixer, tenint en compte que
tot està Hest perquè quan al MEC li vagi be, ens construeixin
l'ansiada escoleta.
Tot va començar quan des de l'APA i l'Ajuntament es demana
al MEO la construcció de l'escoleta, el Ministeri contesta que
si desitjava l'escoleta la Corporació Municipal s'havia de fer
amb uns terrenys per a l'anomenada construcció.
L'Ajuntamentféu el que Ii pertocava i ara jatenim uns terrenys
anexes al col.legi per a l'edificació de l'escoleta. Pelt, ara, el
MEC, no este disposat a construir-la i ha proposat un nou
sistema per intentar solventar els problemes que tenen els
alumnes d'educació infantil: es va oferir com a solució pel
proper curs 1887/87 que tots eslalumnes d'educació infantil
anassen a fer les classes a Ca ses Monjes i qtie el MEC
pagaria les reformes per adqüar les aules a aquests alumnes.
Però ara, això també s'ha esvaït.

En vista d'aquests fets, l 'APA del col.legi ha enviat al
MEC nombroses cartes i faxos explicant la situació, i allà, en
fan orelles sordes. Els problemes en qua es troben els
alumnes d'eduació infantil són de primer ordrè i necessiten
d'una solució més que immediata. A aquest grup d'alumnes
es veuen implicats tots els jovenets vilafranquers que dins
l'any 1997 fan els tres anys fins els que en tenen o en
compliran cinc; tots plegats fan un total de devers seixanta
al.lots que s'haurien de distribuir en aules de devers vint
alumnes cada una.

Els problemes de fer classe al col.legi «Es Cremat»
són els següents, ja que, principalment, les cambres de bany
i el temps d'esplai són els més fonamentals: les cambres de
bany es troben fora de l'aula i per tant la professora no pot
deixar l'aula per acompanyar un alumnes a fer les seves
necessitats biològiques i a més, aquestes cambres estan
adaptades per al.lots més grans i els més petits tenen
problemes d'adaptació; ja siguin com obrir portes, netejar-se
després d'haver anat al bany, Després, en el temps
d'esbarjo, han de compartir el pati amb els més grans i estan
exposats a rebre pilotades i no compten amb juguetes per a
Ia seva edat. Un altre problema es el de que hi ha molts pares
que tenen un fill a Oases Monjes i un altre al .col.legi i ambdós
fills acaben les classes al mateix temps, i això comporta
nombrosos embusos per accedir a la carretera amb
l'automòbil. En aquest cas, la Policia Municipal hi jugaria (o hi
juga) un paper molt important.

Ja que a base de cartes i faxos no s'aconsegueix
absolutament res, Ilevat del silenci del MEC, l'APA es planteja
realitzar mobilitzacions per pressionar al MEO i espera l'ajut
i la solidaritat del poblevilafranquer. Pert s'espera que amb la
cessió de les competencies d'Educació pel generde11998 per
part del Govern Central al Govern Balear, es rentin les mans
i passin la patata calenta al Govern Balear a l'any 1998.

És per això que Vilafranca s'ha de mobilitzar amb
l'APA i l'Ajuntament per aconseguir l'ansiada escoleta pels
més petits.

L'Associació de Comerciants
	 carrer Joan Barceló, núm

i Empresaris de Vilafranca-	 27),amb el Supermercat Ca
Pimem, ens ha informat de

	
Na Margarita (carrer de Pal-

Ia seva voluntat de fer boses
	 ma, núm 81), amb en Joan

comercials i un planell, guia
	

Riera Botelles (can Botelles,
comercial per tal de facilitar

	 carrer Reis de Mallorca, núm
l'accés i el coneixement de

	
25), i també a les o ficines de

tots els indrets, comerços, 	 PIMEM, la més propera a
empreses, 'etc... de la nostra

	
Manacor, carrer Major, núm

vila de Vilafranca; amb el
	

23).
convenciment de que aquest

	
En principi es té la

projecte resultare de l'interès
	

intenció que la guia sigui pu-
de tots els associats, s'ha

	
blicada abans d'acabar l'any

cregut convenient sol.licitar-
	 i incloure una variada

vos una reserva d'espai per a
	

informació sobre el nostre
Ia seva confecció i disseny

	 poble com ara la delimitació
de 3.000 pessetes, els

	
del terme municipal, la

associats de PIMEM i 6.000
	

demografia, les festes
pessetes als no associats, 	 principals, notes històriques

per resenya.	 entre moltes altres coses a
Per a realitzar la reser- 	 més d'un plànol de situació

va d'espai per a la Guia Co-	 de	 tots	 els	 centres
mercial de Vilafranca, con-	 comercials, artesanals,
tactar amb en Joan Nicolau

	
industrials i de serveis de

(Supermercat Can Joan,	 Vilafranca.

Sebastià Rubert guanya un dels premis
del concurs «L'Escola i el Comerç»

Sebastià Rubert Pocoví ha
guanyat un dels premis que
repartia el concurs organitzat
per PIMECO «L'Escola i el
Comerç». El concurs anava
dirigit a centres escolars que
tenguessin alumnes cursant
el tercer curs del segon cicle
d'ensenyament. Els alumnes
havien d'el.laborar una
redacció que parles del
comerç més pròxim i de
quatre dibuixos realitzats en
tècniques Iliure elecció. Una
vegada que es feu el sorteig
en Sebastià en resultà un
dels guanyadors i podre fer
un viatge a Port Aventura
juntament amb  u n
acompanyant.

Esperem que d'ara en
endavant es segueixin fent
campanyes com aquesta per
donar a conèixer millor els
nostres comerços entre els
més joves, meam si



ESPECIALITAT EN
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DÂMIA
MARTÍ

Son Pons, 21 • Tel. 56 01 52 07250 - V.1KFANCA

..RISTERIA

cialmés

Carrer de Sta. Bàrbara, 62 - telèf. 56 00 71
07250 VILAFRANCA DE BONANY (Mallorca)

Cl. Santa Barbara, 43
(Devora Camp de Futbol)

Tel. 56 06 42
VILAFRANCA

SA TERRASSA

f

BAR - CAFETERIA

SA PLAÇA
BAGUETTES CALENTES

PIZZES
ENSALADES

Plaça Major, 6 - Tels. 56 03 15
VILAFRANCA

Centre de Gimnàstica
i Estètica

Cl. Sta. Bàrbara, 12
Tels. 56 05 46
VILAFRANCA

414 e4ia Alabie

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

Bar Ca'n

Boleto
Cl. Palma, 11
Tel. 56 02 23
VILAFRANCA

FUSTERIA

GERMANS ARTIGUES, C.B.
PORTES

PERSIANES,
VIDRIERES,

ARRAMBADORS,
MOBLES DE CUINA

Cl. Principal, 63 - Tel. 56 02 90 - 07250 VILAFRANCA
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Les festes de la Beata serviran per inaugurar
les noves places de Sant Joan i d'Es Molí Nou

Abans 

Plaça cl 'Es Molí Nau Foto Joan Jaume  Poça de Sant Joan Foto Joan Jaume

Ara

total de cinc milions sis-
centes setanta nou mil
pessetes, anant a càrrec de
l'Ajuntament la diferencia.

Dins el marc de les festes de la Beata d'enguany s'inaguraran
les obres fetes a les places de SantJoan ia la d'Es Molí Nou.
Totes dues obres han estat fetes amb l'ajut del Consell Insular
de Mallorca a través del Pla d'Obres i Serveis de l'any 1996.
Segons informa el Bolletí Informatiu de l'Ajuntament, la plaga
de Sant Joan ha rebut un ajut dos milions i mig de pessetes
per part del Consell i l'Ajuntament hi ha aportat poc més de sis-
centes mil pessetes, tenguent un cost total de tres milions
cent trenta mil pessetes. La plaça d'Es Molí Nou ha costat

trenta mil pessetes manco
el tant per cent de l'aportad()
es el mateix que a l'anterior.

El mateix mitja mu-
nicipal diu que també s'han
rebut quasi quatre milions del
Consell per sembrar arbres a
les places i diferents carrers
del poble que tendra un cost

Jaume Catara

Son Pere Jaume veu acabades
les seves obres

La caseta mostra ara la seva millor cara

La casa i el pou de Son Pere
Jaume també seran
inaugurats el mateix dia que
les dues places i s'acabarà
així un Ilarg procés que
comença amb l'adquissició
de la caseta i amb unes
primeres obres de millora, que
seguí amb la neteja del pou,
Ia construcció de l'era i que
ara es veuen acabades amb
la feina feta per la brigada de
FODESMA del CIM que ha
consistit en arreglar les jun-
tes i arreglar el trispol de la
casa, amarar el pas que va al
pou i fer un pujador perquè
puguin accedir a la caseta
els minusvalids així com
també una escala. El pás del pou també ha estat millorat
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RNRIBOT • NICOLAU, S.L.

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

CI. Ramón i Cajal, 20
Tele/on 83 03 61
07520 PETRA

ELECTRIFICACIONS I FONTANERIA

HUGUET • BARCELi
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



 

BAR RESTAURANT

SES TEULERES
ESPECIALITAT EN CARN AL GRILL

PARRILLADES I SERVEIS A LA CARTA

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

Prenisa

Revistes

Objectes Regal

Llibres    

Ctra. Palma, 19
	

Telèfon 83 21 84
	

07250 VILAFRANCA 



Amb aquesta fotobiografia en
Xesc, com ens comentava a
l'entrevista feta el mes d'abril
en «Es Molí Nou» es la

culminació d'una etapa dedi-
cada als escriptors.

Jaume Català

Xesc Amengua l presenta a la Fira del Llibre de
Ciutat la «Fotobiografia de Miguel Angel Riera»
Després de la presentació el mes de desembre de
«Homenatge en Blanc i Negre», Francesc Amengual torna a
treure al carrer una nova fotobiografia sobre un autor illenc,
Miguel Angel Riera. La primera presentació es feu al passeig

del Born el primer dia del mes de juny dins el marc de la Fira
del Llibre de Ciutat i comptà amb un bon nombre de
vilafranquers i amics d'en Xesc, i la segona al Club Diario de
Mallorca. El 'libre es un recull de fotografíes de la vida de
l'escriptor de Manacor, en el que hi podem trobar des de les
primeres fotos d'infantesa i joventut, provinents qüasi totes
aquestes de l'arxiu fotogràfic de la familia, fins a les que
mostren el gran Miguel Angel Riera que tots hem conegut.

Aquest darrertreball de Francesc Amengual, com també
ho va ser «Homenatge en Blanc i Negre», es fruit dels darrers
desset anys de feina rera els escriptors de les illes i ha comptat
amb la col.laboració de Bernat Nadal, que ha fet els
acompanyaments de les fotografies, Jaume Santandreu que
ha fet l'epíleg i de Pere Rosselló que ha fet el pròleg.

El diafragma poetic de
Xesc Amengual

La poesia es allò, moltes de vegades intangible, que ens commou

i ens ennobleix just pel fet de sentir-nos receptors d'una idea o

d'una sensació. És ben cert que no cal expressar-la en forma i

seria absurd pensar que només en els versos hi podem trobar

substancia poética. Els 'libres que ha confeccionat en Xesc

Amengual en són una bella mostra.

Primer, adopta una postura de respecte vers el fet creatiu.

Després obre el diafragma, enfoca i, sils! alió que haguera estat

un record efímer es converteix en una imatge perenne. I el to

poetic rau en el fet tenaç de servir de pont entre l'espectador

que, el dia que es dispara la maquina, era a la presentació i aquell

altre curies que, anys després reviu la histeria mitjançant una

Fotobiografia. La cultura es un fet global i necessita de tot i de
tots per assolir el necessari grau de comunicació. Aquesta

vehemencia, aquest seguiment, aquest plaer -tal volta, alguna

vegada dolores- d'En Xesc Amengua] per ser testimoni indis-

cutible i sagrat dels fets que han fornit la nostra cultura,

converteixen el fotògraf en elaborador de poemes visuals.

No per pretendre fer poesia en cada foto. No per voler

presumir de fotografia artística, ans més bé ser' fotos disparades
sense preparació, ni il.luminació, ni collaboracie. La importancia

és en la sensibilitat del projecte, en el fet de voler formar part
d'aquest repte que és fer patria des de la trinxera personal en
que es pot disparar a uns éssers humans un flash carregat de
reverencia.

D'aquí que els 'libres que ja té publicats En Xesc

Amengua': Album de Josep Maria Llompart, de Maria

Villangemez, Homenatge en Blanc i Negre, constitueixen dins el

temps	 una	 impagable

contribució per reforçar els

fonaments de la nostra cultura.

La Fotobiografia de
Miguel Angel Riera, que ara es

presenta, és un compendi amb

imatges de la vida del gran

escriptor manacorí. Moltes de

les fotografies dels darrers vint

anys sen d'En Xesc Amengual

i les altres pertanyen a l'àlbum

de la familia. Pene el projecte i la

realització són d'En Xesc,

íntegrament. De fet, quan En

Miguel Angel Riera encara no

estava malalt, ja havien parlat

de fer aquest llibre i sé que, a

l'escriptor, li feia moita il.lusió;

de fet, M.A. riera havia deixat

instruccions a la seva esposa,

Na Roser, perquè arras

sel.leccionant fotografies

antigues per quan fos el moment

oportú de cedir-les a En Xesc.

aquí teniu el resultat.

A mi em va correspondre

col.laborar un poc en la

localització d'algunes imatges i

en la identificació dels

personatges que surten al

costat d'En Miguel Angel. No

ha estat possible conèixer amb

exactitud el nom d'algunes per-

sones que surten a les fotos

més antigues. Potser amb mes

temps s'hagués pogut

aconseguir.

D'altra banda, els

comentaris que acompanyen

les fotografies, sen breus i

purament descriptius. Tenia

ben clar que no feiern una

biografia convencional. Era

un 'libre d'imatges i la imatge

havia de ser la principal -

rúnica - protagonista. Per

aquest motiu aconsell als

lectors/espectadors que

frueixin amb melangia de cada

instant de la vida d'En Miguel

Angel i es recreïn en les

circumstàncies en qué varen

ser preses les imatges. El text

és un simple complement.

Així i tot, per l'estima

que tenia -i tenc, el sent com

si fos viu- a En Miguel Angel

Riera, he de dir que em sent

honorat de que En Xesc

Amengual em convidas a

col.laborar en aquesta obra

seva, que li agraesc de tot cor.

Palma-Fira del Llibre 1.6.97

Bernat Nadal
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Pep Sansó Barceló, entrenador del C.F. Vilafranca 

«Com entrenador primer mir el resultat i
Ilavors intent aplicar els conceptes»

Josep Sansó Barceló, nascut a Vilafranca el 21 de maig
de 1964, començã la seva trajectoria futbolística als
alevins del C.F. Vilafranca al costat d'un grup
d'excel.lents jugadors locals que formaren un equip per
anar passant i que acabaren per guanyar el campionat
d'aquesta categoria. Els anys que seguiren en Pep
passa a jugar amb els infantils del CIDE de la ma del
conegut «Lito» Sansó on hi jugà durant sis anys durant
els quals adquirí l'experiència i professionalitat que el
dugué a ser pretés per l'equip asturià de l'Sporting de
Gijón. Aquest fet no es consuma degut al servei militar
que havia de complir, durant dos anys, a Alcúdia. Amb
el C.I.D.E. aconseguí ser campió de Mallorca un any i
campió durant tres a la categoria infantil, amb cadets
fou campió escolar d'Espanya i quan militava amb els
juvenils es classificaren tercers de la primera divisió
Nacional Juvenil. Finalment en Pep començà a jugar
amb el Badía de Cala Millor on hi passaria els seus
millors dies com a jugador, fent campió de Preferent,
disputant partits a la Tercera Divisió i pujant a la Segona
B, tot això durant deu anys. Esta clar que el cor d'aquest
vilafranquer, casat amb na Polita i pare d'un nin, en
Joan, i una nina, na Maria Magdalena, es troba repartit
entre Cala Millor i el poble de tota la vida, Vilafranca, i
ho deim així perquè després d'haver culminat la seva
etapa com a jugador passaria a ser jugador-entrenador
del Vilafranca quan aquest es trobava a Segona
Regional. L'any següent entrenaria el Badía a Tercera
Divisió per venir definitivament a pujar el Vilafranca
durant tres anys consecutius, Primera Regional,
Primera Preferent i ara, enguany, a la Tercera Divisió.
A l'entrevista que ara els hi passarem a redactar hem

Amb el primer
equip a Tercera
és podria
aprofitar que els
més joves es
sentissen més
identificats amb
el club

volgut donar a conèixer un
poc més la persona del
«míster» del primer equip
local, un personatge que
no és tan seriós i estricte
com el pinten alguns però
que té ben assumit que ell
és el maxim responsable
de que el viatge que
emprendrà el Vilafaranca
el mes de setembre
arribara a bon port.

Com va començar aquesta
gran afició pel futbol?
Va ser devers l'any setanta
dos o setanta tres quan a
Vilafranca es decidí fer un
equip d'alevins per incentivar

el futbol entre els més joves
del poble. Ens entrenava don
Joan Pons, un home que
segurament tots aquells que
formérem aquell equip encara
recorden, i el nostre principal
objectiu era provaria categoria
però finalment, gràcies a les
bones qualitats que tenien
els nostres jugadors,
acabàrem perguanyar aquella
primera Higa..

Qui eren aquells jugadors
que compartiren en tú
aquell triomf?
Eren en Paco Rosselló
«Foso», que Ilavors també
jugaria amb diferents equips,
n'Andreu Bover «Sabater»,
Pep Mascaró «Neskens», en
Miguel Amengua! «Gudi» i
molts altres.

Després d'aquell primer
any que va venir?
En Lito Sansó em va
proposar d'anar a jugar als
equips inferiors del CIDE a
Palma. Allà hi vaig passar sis
anys estudiant i jugant a
futbol fins que als devuit anys
vaig passar al Badia de Cala
Millor, on hi passaria deu
anys de tira.

Aquell primer any a Cala
Millor va ser especial per
tú, perquè sino ho tenc
mal entés fou quan vares
rebre la proposta de
l'Sporting de Gijón per
anar a jugar amb ells?
Efectivament. La veritat és
que aquella va ser la millor
proposta que mai he rebut,
pero per desgrécia el servei
militar, que havia de realitzar
durant dos anys, va fer que
els directius asturians
descartassin aquella oferta.
Sempre tendré el dubte del
que hagués pogut passar si
aquella proposta hagués tirat
per endavant.



Aquest es el primer equip amb el que en Pep va jugar. Drets: Tolo, Tia
«Penya», Miguel Amengual «Gucli», Pep Mascaró «Neskens», Arnau Ma-
tes, Miguel Barceló, Guillem «Senyoret» i Pep Ribes. Asseguts: Esteve
Sastre, Pep Sansó, Paco «Fosc», Pedro «Pere» i Andreu Boyer «Sabater»
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Tot i això a Cala Millor
passares deu anys
inoblidables.
Sí. Alle vaig disfrutarjugant al
futbol, dos anys a Segona B
i vuit a Tercera. Els deu anys
varen ser molt bons.

I ara com vius la mala
situació que atravessa el
Badia?
Per una persona que ha
viscut molt de prop amb
l'ambient i les persones d'un
club aquests fets sempre són
desagradables, per-6 estic
convençut que aquests mals
moments prestseran oblidats
i l'equip tornare a estar en el
Hoc que li pertoca.

I el Vilafranca de Tercera
com el veus?
El poble ha reconegut la feina
feta per aconseguir aqueSts
tres ascensos consecutius i
es veu a la gent molt
il.lusionada per afrontar
aquesta nova categoria. Així i
tot s'ha de conscienciar als
aficionats que la Tercera no
té res a veure amb les altres
categories i que sere molt
difícil pel nostre equip, un
dels més modests de Tercera,
mantenir els bons resultats
que hem aconseguit fins ara.
Aquest primer any el nostre
principal objectiu ha d'esser
mantenir la categoria.

Hi haure moltes
d'incorporacions i baixes?
Obligatoriament hem de fer
incorporacions per reforçar
l'equip de l'any passat. Com
t'he dit abans el canvi de
categoria es molt gros i
s'hauran de durjugadors amb
experiencia per poder
mantenir l'equip amb unes
garantíes mínimes.
Segurament hi haure sis o
set altes, entre les quals et
puc nombrar les de Miguel
Joan, Antoni Ferriol
segurament, Juanito Andreu,
Kiko i Joan Nebot del Badía
de Cala Millor. A lo millor
també s'incorporarà algun
jugador del Petra. De baixes
no n'hi ha moltes i totes elles

han vengut a petició pròpia
dels mateixos jugadors.

Els jugadors locals es
mantenen?
Sí. Tots dos ja saben que
entren dins els meus plans
per a la propera temporada.
Aquest darrer any, tant en
Tolo com en Xavier, m'han
demostrat que tenen moltes
ganes de jugar i que es
sacri fiquen per això i jo ho
tenc present. També hi ha la
possibilitat que en Julie
Sansó vengui del Manacor,
ell m'ha dit que li agradaria
jugar aquí i a mí també
m'agradaria tenir-lo com a
jugador. Crec que si ens
entenem amb el seu club el
tendrem en nosaltres.

Seria possible tenir més
presencia vilafranquera
dins el planter del
Vilafranca?
M'agrada que em facis
aquesta pregunta perquè
pareix que jo no vull que els
jugadors del poble juguin
amb el primer equip. Jo mai
he descartat cap jugador
local, són ells mateixos els
que es posen i es lleven.
L'any passatvaig parlar amb
eis juvenils perquevenguessin
a fer els entrenaments amb
nosaltres i cap d'ells es
decidí a venir de forma
seriosa. El que no es pot fer
es rompre la disciplina de
l'equip perque un jugador
sigui del poble, i t'assegur

«La sort i els
resultats hi fan
molt en
aquesta
professió pert,
sobretot coniff
molt en la
meva gran
iliusió per
millorar i amb
els 25 anys
d'experiència
que duc dins
el món del
futbol, aquests
anys són els
meus
principals
avaladors»

que he estat molt més
tolerant amb alguns jugadors
d'aquí que no amb els
esterns, pelt arriba a un punt
que aquesta permissivitat no
es pot mantenir i els
mateixos jugadors et
demostren que aquests fets
no els hi agraden. Jo seria el
primer que m'agradaria que
tots els jugadors fossin de
Vilafranca peró això s'ha vist
que es impossible si es vol
mantenir el nivell actual i
sempre que tenguessin les
mateixes genes de jugarque

els altres, encara que no
fossin tant bons. De fet, i en
resposta a la pregunta, et puc
dir que els dos jugadors del
poble que are hi ha al planter
juguen amb mi perque es
sacrifiquen al mateix nivell
que els altres jugadors. De
totes les maneres tenc la
consciencia ben tranquila en
totes les decissions que he
pres fins ara.

Tothom es conscient que
el futbol local encara no
ha arribat a la majoria
d'edat i que encara hi ha
coses per millorar tant als
equips de la pedrera com
al primer equip, com ho
veus tú en aquest tema?
S'han millorat moltes de
coses des que es va tornara
posar en marxa el futbol per-6
encara s'ha d'intentar que
tothom hi aporti un poc més
perquè hi hagi un millor
funcionament, sobretot al
futbol base, on tot i les
millores encara hi ha un baix
nivell. Pere) dir això es molt
fàcil i jo som conscient que
aquest es un tema complexe;
hi ha pocs al.lots al poble, la
disponibilitat económica no
sempre es bona, hi ha poca
gent preparada per entrenari
poca voluntat per dur-ho
amunt. Amb el primer equip a
Tercera es podria aprofitar
que els més joves es
sentissen més identificats
amb el club i això repercutiria
amb un major rendiment i
sacrifici a l'hora de disputar
els seus partits, crec que es
important que els al.lots
puguin miraramunti trobarun
bon equip.

I fins quan durarà la teva
etapa d'entrenador al
Vilafranca?
Aquestes coses són difícils
de contestar i encara més si
parlam de futbol i de la figura
de l'entrenador. La sort i els
resultats hi fan molt en
aquesta professió pert
sobretot confiï molt en la
meva gran il.lusió per millorar
i amb els 25 anys
d'experiència que duc dins el
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món del futbol, aquests anys
són els meus principals
avaladors.

Quines metes tens
fixades?
M'agradaria dedicar-me
exclussivament en aquest
esport però de moment
encara no m'ho he plantejat
perquè depen de massa
factors. Per ara m'he proposat

ser molt ambiciós però fins i
tot això no basta. S'ha de
tenir present que fer
d'entrenador es qualque cosa
mes que dedicar una hora o
dues d'entrenament amb els
jugadors perque abans i
després hi ha moltes hores
perdudes darrera plans
d'entrenament, recerca de
jugadors etc.

Quins motius han fet que
finalment t'hagis decidit
per entrenar aquest equip
i no d'altres que per
ventura et podien oferir
millors condicions i
planters?
Tant l'any passat com
enguany he tengut ofertes
d'altres clubs però el fet
d'entrenar a Vilafranca t'he
moltes d'avantatges per jo.
Primer de tot la feina no em
permet fer desplaçaments
Ilargs a -altres pobles i a més
me sent molt identi ficat amb
aquest club i tenc molta
d'il.lusió de seguir aquesta
trajectòria ascendent que
duu l'equip des que som aquí.

És de su posar que aquestes
dues darreres temporades
tan bones, tant a nivell de
resultats com per l'afició,
han influït molt a l'hora de
prendre la decissió?
Sí. Com vos deia abans tenc
molta d'il.lusió en seguir
aquesta trajectòria ascendent
que duu l'equip. Per jo han
estat extraordinàries com
entrenador perquè hem anat
davant, i això sempre agrada,
he pogut comptar amb un bon
grup de jugadors que han duit
al Vilafranca on ara es troba.
Sens dubte el merit es seu.

En quan a l'afició

podem dir que no n'hi ha
haguda massa però que la
que hi ha haguda ha estat
molt bona. Si enguany
augmentam el nombre de
gent que vengui a presenciar
els partits serè molt millor.

Com es prepara la
temporada i quins
objectius vos heu marcat?
Començarem eis
entrenaments el dia 16 de
juliol i per les festes de la
Beata ferem el primer partit.
En principi entrenarem cinc
dies a la setmana fins que
comenci la Higa, després
passarem a fer-ne quatre fins
al mes d'octubre i finalment
en ferem entre tres i quatre
segons les circunstències.

L'objectiu, tenguent
present que el primer any es
el més difícil, sere el de
mantenir la categoria i per
això necessitam tot el
recolzament del poble perquè
es pugui mantenir i
consolidar. Les tàctiques
vendran després.

Fa un mes les entitats
culturals i esportives del
poble ens reunirem per
preparar les festes de la
Beata i elle es decidí que
tú series el pregoner
d'enguany, que te pareix
aquesta proposta?
Sempre es d'agraïr que
pensin en jo però crec que hi
ha gent en el poble que ho
podria fer molt millor que jo.
Ja veurem com sortirà.

Quines són les anecdotes
que mes recordes de la
teva etapa de futbolística
com a jugador?
Possiblement aquella que
quasi tothom coneix perquè
va sortir moltes de vegades
per la televlsió. Va ser un any
que ens -jugàvem el descens
a la Tercera divisió amb el
Constància a Inca. El nostre
equip guanyava per un gol a
zero i ens bastava l'empat per
manten ir-nos pero ells varen
marcar i l'ambient encara
s'escalfà més del que no
estava i un petit incident va fer

«En quan a
l'afició podem dir
que no n'hi ha
haguda massa
però que la que
hem tenguda ha
estat molt bona.
Si enguany
augmentam el
nombre de gent
que vengui a
presenciar els
partits serà molt
millor»

«Com espectador
m'agrada veure
un joc ofensiu i
d'atac però com
entrenador
primer mir el
resultat i llavors
intent aplicar els
conceptes»

que el camp paresqués més
un camp de combat que de
futbol. L'arbitre va córrer
escapat cap als vestidors
juntament amb els jutges de
banda i quan varen haver
passat el túnel nosaltres
quedàrem tancats dins el
camp en tota l'aflojó inquera
que ens repartia tocs a voler.

El Badia es va mantenir a
Segona B pero un jugador
nostre va haver de ser
ingressat.

Amb quin entrenador i
jugador et quedaries si
n'havies de triar un?
Pel jugador no tenc cap tipus
de dubte, seria en Maradona.
En quan a l'entrenador seria
difícil defi nir-me però crec
que seleccionaria el caràcter
de Fabio Capello i amb les
teories de Johan Cruyff.

L'atac es la millor defensa?
S'ha de cercar un equilibri
entre aquests dos conceptes.
Com espectador m'agrada
veure un joc ofensiu i d'atac
pero com entrenador primer
mir el resultat i Ilavors intent
aplicar els conceptes.

Són les onze de la nit i en
Pep avisa la seva dona
que parteix cap a ca seva
però nosaltres encara
l'entretenim un poc més,
de fet tots tres hem passat
un bona estona
conversant, baixam
l'escala de la Sala i ens
tornam aturar una estona
davant la plaga per acabar
d'aclarir alguns temes de
l'entrevista. Finalment ens
despedim i en Pep parteix
amb una correguda cap al
carrer de can Caminer
mentres a nosaltres dos
ens revenen algunes
preguntes que li hag uessim
pogut formular. Un de
nosaltres diu: no creus que
Ii hauríem d'haver fet
l'entrevista fe més temps?
I l'altre respon: Potser sí,
però crec que aquesta
entrevista d'avui només
serà el començament
d'una bona biografia.

J. Català i J. Vidal
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Que pensen d'en Pep Sansó?

Aficionats:
Que pensau d'en Pep
com entrenador?
Té cosa bona, ja que
si la pujat tants
d'anys ha de tenir un
bon motiu; però ha
de seguir lluitant ja
que ii queda molt a
fer encara, ja que pot
tenir un futur

explèndit. També és una gran persona en la qual pots confiar en els
moments més difícils.

Pares d'en Pep Sans&
Que pensareu quan vareu veure que en Pep, ja de petit, s'interessà
tant pel futbol?
Nosaltres trobavem que era massa jove per anar-se'n de casa, pet-6
ho yam aceptar, ja que era la seva il•lusió. També yam pensar que si
voliem un bon futur per ell, havia de canviar d'aires.

Que destacarieu d'ell com a persona?
Meravellós, i a més a més si parlam del nostre

I com entrenador?
També trobam que és fantàstic, però d'això ja no em sabem tant. En
aquest món del futbol, avui ets el millor i  demà ningú et respecte.

Tolo Rigo, jugador:
Que penses d'en Pep com
entrenador?
És el millor entrenador que
tengut a la meva vida, aquest
any he disfrutat d'estar baix les
seves ordres. Esper que el
proper any sigui tan bò com
aquest o millor. També vull
destacar la bona persona que
es.

Auto-servei Can Joan
C/ Joan Barceló, 27

Telf. 56 05 61
VILAFRANCA

Molt bones festes de la Beata a tots els clients i
a tot el poble de Vilafranca
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Gloses de Jaume Nigorra
Laments

En sé n'hi ha m'han criticat
que jo me pugui divertir,
però també jo els puc dir:

que molt de temps jo he penat
des temps que m'ha tocat sufrir.

Que encara ara no m'ha espessat.

Tot lo que passa en aquest món
ja fa estona que està escrit,
i moltes vegades m'han dit:
Que mal d'altre rialles són.

Diven que tot lo que ve de Déu
s'ha de prendre amb paciencr.

Diu molta gent de cienci'
que cada qual guardi lo seu.

Ses penes compartides
són més bones de passar,

voldira poder donar
alegries repartides.

Sa vida es una rialla.
Sa pena a s'esquena,

ses alegries a balquena
perquè tot se torna palla.

A riure i a bailar
que sa vida es curta
com un brot de murta

que està a punt de cremar.

Ses penes passen poc a poc,
ses alegries avia,

amb tants d'anys d'haver plorat
¿no trobau que puc riure un poc?

RONDALLA DEPRAVADA

El dubte
N'hi ha més d'un que es pensa que no parlaré pus mai d'en
Biel Cafiellas, ni que tampoc no he fet cap referencia al judici
que contra el 1 es desenvolupa a Ciutat. No ho faré fins que hi
hagi una sentencia ferma del Tribunal. Simplement no ho faig
perquè vull esser respectuós amb el sistema judicial i no treure
conclusions prèvies. Però si que desig Ilancar un crit d'alerta
a l'actitud dels encausats durant tot el temps del judici.

Ells, els encausats, han intentat confondre al Tribu-
nal, a la premsa i, de rebot, a tota la població d'aquestes Illes
que Púnic que intentem es posar Ilum sobre la veritat; una
veritat que ens afecta a tots, tant al nostre orgull per les nostres
institucions com a les nostres butxaques de les quals, al cap
i a la fi, han sortit, al menys, aquests cinquanta mi lions pagats
com a suborn.

Si ells, els encausats, no volen que es sàbiga tota la
veritat, com es possible que hi hagi gent que els veu
innocents?. Si fos així, si la seva innocència es pogués de-
mostrar, supós que haurien fet Iluir tota la veritat, en tot
moment i a cada mot. El que si es cert es que els entrebancs
amb els quals s'han trobat el Fiscal i Pacusació particular,
s'ha vist la realitat de la seva veritat: implantar la confusió i la
sospita.

En cap moment demanaria que el seguiment del judici
hagués estat en el mes pur estil americà, tipus judici d'Alcàsser
per part de Tele-5, però al menys, si una mica mes objectiu.

El dia que la sentencia vegi Hum i tots els habitants
d'aquestes Illes en tinguem informació, segurament set -A el
moment de començar ha replantejar-se totes i cada una de les
veritats, mesurar la innocència i penar als condemnats.

No voldria acabar aquesta Rondalla fora donar-vos
els molts d'anys i desitjar-vos unes molt bones festes de La
Beata-1997.

Jaume Sansó i Caldentey

Bicicletes Can Botelles
Venda i reparació de bicicletes
Taller: C/Reis de Mallorca, 25

Mostrador: Cl de Santa Catalina Thornàs

Distribuidor:
CARRERA



Com actúa l'ansietat elevada
damunt el nostre cós?

La tensió nerviosa se pot

anar acumulant diariament.

Quantes vegades sentim a

dir: «Es que jo som molt

nerviós, no hi puc fer

res...!»... o frases com

aquestes: «els nervis, són

punyeteros....», «m'han dit

que tot són nervis...», «si no

fós perque es molt nerviosa

ho sabia tot abans de

l'exémen...», «posa't tranquil

veuràs que aniré bé...» etc.

etc.

Pert ningú ens indica

com posar-nos més

tranquils... Ara be, en

Psicologia si que disposam

de	 TÈCNIQUES

MÈTODES per aprendre a

suavitzar la tensió: la

sofrologia es una bona for-

ma.

La tensió que se va

acumulant no és més que el

temor socialitzat, o

sentiments forts que se re-

tornen cap a dins l'interior de

l'home enlloc de cap a

l'exterior, i per tant mai

s'alliberen. Els músculs que

havien estat fets per l'acció

mai s'utilitzan, estant amb

un continuu estat

d'expectació.

Els músculs no

perden mai del tot tota la

seva tensió, inclús quan

dormin.

Suposem que el 0,1

de la tensió permaneix en

els músculs després de

passar la crisi que les va

posar en guardia: aquests

músculs s'acostumen en

aquesta tensió produint una

contracció permanent i

inclús un acursament mus-

cular. Aixr per exemple,

estudiants, oficinistes i gent

que fa feina d'asseguda

s'observa que tenen molt

tenses les parts posteriors

del cós i part de les

espatlles.

Si consideram tot

l'organisme aquesta

contracció espasmòdica de

la musculatura fa

augmentar la pressió

damunt la columna vertebral

que es va acursant, fent que

augmenti la probabilitat de

desgastament del disc

intervertebral, el que

condueix a un envelliment

precoç, a l'encordament i la

probabilitat d'aparició

d'ernies discals. Així

mateix, la contracció mus-

cular disminueix la flexibilitat

de les articulacions i pot

produir osteoartritis. També

pot transmetre la pressió als

nervis a nivell de la separació

de la medula i sortida de la

columna vertebral i

apareixeran els dolors

cietics.

Antònia Boyer
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Associació per a la defensa
del Itineraris de Mallorca

Voldríem aprofitar l'oportunitat que ens dóna aquesta revista
per presentar als seus lectors l'Associació per a la Defensa
dels Itineraris de Mallorca (ADIM). Aquesta associació, crea-
da recentment, té com objectius l'estudi, la promoció i la
protecció del patrimoni cultural dels itineraris excursionistes
de Mallorca. Molt important també és la defensa d'un accés

Iliure a la muntanya, sempre respectuós amb els seus habitants
I amb el medi ambient.

Precisament l'ADIM neix davant la necessitat de fer

front als cada dia més frequents intents, de restringir i prohibir
recces als itineraris de muntanya que tradicionalment havien
estat emprats pels excursionistes.

La primera acció que ha duit a terme l'ADIM es refereix

al camí de s'Escolta, un curt pert molt habitual entre els
valldemossins i forans. Als darrers anys s'han construft dos
xalets molt aprop del camí i aquest ha estat tancat per un
parell de barreres, impedint realitzar l'excursió completa.
Antigament aquest cami era considerat com a públic com ho
demostra el fet que des del segle XVIII l'Ajuntament pages pel
seu manteniment. El nostre objectiu es impedir que
l'Ajuntament de Valldemossa s'inhibeixi declarant la privacitat
del camí en Iloc de defensar els bens de tot el poble.

En el mateix terme i en el de Deià hem denunciat
l'obertura de pistes dins l'alzinar on es troba l'ermita de
Valldemossa i el tancament del camí que des d'aquesta conduïa
al Teix passant per la finca de Son Gallard.

La nostra darrera denúncia, en aquest cas davant la
Comissió de Patrimoni del Conseil Insular i davant la conselleria
de Medi Ambient, ha tengut per objectiu l'obertura d'una pista
amb la qual s'estava destruint el camí de nevaters a que puja
al Coll de ses Cases de sa Neu des Massanella i que de
moment hem aconseguit paralitzar.

També hem elaborat articles pels diaris i hem participat
a distints programes de televisió (TV3, Telenova) perque tota
la societat mallorquina tengui constància del fet del progressiu
tancament d'itineraris tradicionals i es mobilitzi per impedir-
ho

Finalment des de l'ADIM volem introduir el debat que
s'està generant sobre la futura conservació de la Serra de
Tramuntana el punt de vista de tots aquells que empren els
itineraris tradicionals per passejar-se. Caminar és una de les
activitats més bàsiques i saludables que pot realitzar una per-
sona i caminar en un entorn tan meravellós com el que ens
ofereixen les muntanyes de l'illa ha d'esser un dret que tots
aquells que hi vivim. No podem deixar que aquesta activitat
que s'ha fet lliurament durant tants d'anys sigui arbitràriament
limitada pels propietaris de les finques en forma de prohibicions
ode pagaments. Demanam que siguin les autoriatats públiques
les que regulin el pas pels camins establint els mecanismes
necessaris per compensar als propietaris que permetin el Iliure
accés a les seves finques (subvencions, senyalització,
neteges, vigiléncia...). Aquesta regulació podria derivar-se d'una
legislació especí fica sobre el pas pels camins, tal com s'ha
fet a altres regions de la Unió Europea.

Si vos interessa aquesta problemética sereu benvinguts
a la nostra associació, que es troba al Casal d'Arca, carrer de
La Pau, 5. Ens trobareu tots els dijous de 19 a 20 hores. Vos
esperam.



no utilitzeu a la Plaga Major
on hi hauré un cernió de la
Fundació Deixalles que
s'enduré totes les coses que
hi duguem. Podeu dur coses
de les 10h fins a les 12,30h. I
que podem dura la plaga? Idó
tot el que es pugui reciclar:
Ilaunes, vidre, paper, roba,
medicaments, radiografies,
piles I... Després aprendrem
a seleccionar els ferns i es
faré un taller de fer joguines
amb deixalles. Vos hi esper
a tots! Aprofita l'oportunitat
de passar-t'ho bé i a la
vegada ajuda al medi
ambient.

Dins Vilafranca
ves a peu o en
Bicicleta

En una altra revista ja vaig
exposar les ventatges pel
medi i la salut que suposa
anar a peu o amb bicicleta pel
que ara no ho vull tornar repe-
tir. Només m'agradaria men-
cionar que l'ajuntament ens
ha donat un altre motiu per
anar amb bicicleta:
l'aparcament de bicicletes
que hi ha instal lat davant
l'ajuntament. Ens han dit que
aquest es de prova i que si
tot va bé fan contes possar-
ne més a diferents llocs com
al camp de futbol. Així que ja
ho sabeu amb bicicleta s'ha
dit!

Nicolau, Sol, Principal, Unió,
Fra Lluís, Rafel Jaume, Plaga
Major, S'Aigo, Esglèsia,
Amargura i Ramón Llull. Si
viviu en aquests carrers anau
preparant coses per aquest
dia que hi hauré gent que
vendré a cercar-ho. Els que
no visqueu a n'aquests
carrers no vos preocupeu,
perque també hi podeu parti-
cipar portant les coses que ja
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Els arbres de
Vilafranca
Haureu pogut observar que les places del nostre oble ha
augmentat la seva verdor: a la plaga de Sant Joan s'han
sembrat moreres, a la d'Es Molí Nou moreres i oliveres, i al
parc de Josep Maria nompart s'han resembrat alzines i
mataselves. Peró la cosa no acaba aquí, i l'Ajuntament seguint
Ia seva acertada política mediambiental fa contes augmentar
encara més les zones verdes del nostre poble posant arbres
ais carrers del Vent, al de Pare Jaume Rosselló, al de Rocaberti
i al de Joan Miró. La veritat es que aquestes noticies em
posen de molt bonhumor, ja que sembla que la gent comença
a peocupar-se pel medi. Per-6 quina sorpresa la meya quan
em vaig assebenté que hi havia gent que no estava gens con-
tenta en que li posassin arbres al seu carrer, sinó ben bé el
contrari, ja que els arbres embruten el carrer, atreuen els
aucells i després aquests caguen i altra vegada embruten el
cotxe que hem deixat a l'ombra de l'arbre. Per tot això, el
motiu d'aquestes linees va més alié de felicitar a la gent que
ha fet possible que els arbres del nostre poble augmentassin
i arriba al fet d'exposar una serie d'avantatges que suposa el
tenir arbres al nostre poble i que en la meya opinió superen
superen els inconvenients. Però abans m'agradaria pensassim
a veure que embruta més unes fulles d'arbres i els ferns humans
com algun papero alguna altra cosa que ens pot haver caigut...?

Els beneficis de tenir arbres al poble
*Els arbres quan respiren agafen dióxid de carboni (que es el
causant de l'efecte hivernacle) i expulsen oxígen, pel que
milloren l'aire que respiram i disminueixen la contaminació de
l'atmosfera. «Un arbre gros dóna oxigen perquè cada dia 10
persones puguin respirar».
*Les fulles dels arbres disminueixen la pols. «Un arbre pot
recollir en un any 200kg de pols». Això fa que la contaminació
també disminueixi ja que aquesta es deposita sobre les fulles,
per comprovar això basta mirar les fulles dels arbres que estan
devora una carretera i dels que no hi estan.
* Els arbres refresquen els carrers, a l'estiu un carrer amb
arbres pot tenir 2 graus manco que un carrer sense arbres.
*Els arbres suavitzen l'efecte del vent.
* Els arbres disminueixen la contaminació acústica, es a dir
els renous se senten més fluixos.
*I perquè no mencionar que els arbres fan la vista agradable,
i estimulen els nostres sentits i sensibilitat.

Jornada de reciclatge . a Vilafranca
En motiu de les festes la campanya Mallorca, recicla ara!
s'ha acostat a Vilafranca per organitzar una jornada de
reciclatge de dia 26 de juliol, el dematí. L'objectiu de la jorna-
da es que grans i petits participin i col laborin en aquest tema
ambiental tan important corn es el dels residus i que a nosaltres
ens ha tocat viure d'aprop. La jornada consistiré en una recollida
de ferns amb els joves i grans que vulgin participar pels
següents carrers de la vila: Sant Martí, Jaume I, M. Damie
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BIBLIOTEQUES DE
MALLORCA

Centre Coordinador

Conferencies sobre la natura

Durant els mesos de maig i juny passats
es feren a la Biblioteca una serie de
xerrades sobre la natura patrocinades
per la Fundació "la Caixa". La primera
i la tercera anaren a càrrec de Miguel
Grimalt qui parla sobre l'escorrentia

superficial a Mallorca: marj ades, parats, avencs i aubellons  ia l' altre sobre les sequeres actuals i
històriques a Mallorca. També parciparen en aquestes conferencies el professor de la UIB Guillem
Mateu, qui tractà sobre els grans canvis climàtics de la història , i Jaume Vadell, que va concloure el cicle
parlant sobre l'agricultura ecológica.

NOVETATS BIBLIOGRAFIQUES
Antologia poètica, de Salvador Espriu
Mike Oldfield, de José Cantos
Antropologia de la cuina mallorquina, de
Sebastià Trias Mercant
Antologia poética, de Miguel Martí i Pol
La vida tan obscura, de Gabriel Janer Manila
El rei de la Selva, de Gabriel Galmés
Queridos forasteros, de Santiago Miró
20 Itineraris alternatius per la Serra de
Tramuntana, de Lluis Vallcaneras
Las bailarinas muertas, de Antonio Soler
Guadalajara, de Quim Monzó
La Salrana, de Rosa M. Colom
Noticias del Paraíso, de David Lodge
Small g: un idil.li d'estiu, de Patricia Highsmith
De Bello Maioricano i La guerra de Mallorca,
d'Erasmo Veronés
Llegendes i tradicions de les Balears, de Miguel
Ferrá. i Martorell
Cosecha periodísitica (Artículos varios), de
Miguel S. Oliver

Cd's
Romero + Juliet
The healing game, de Van Morrison
This is Jazz, de Duke Ellington
Missa, D950, de Franz Schubert
Dido and Aeneas, de Henry Purcell
Concerti a Cinque, op 9, de Tomaso Alinoni
Blur, de Blur

Novetats infatils i juvenils
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Sebastià Barceló

nals, per baixar a qua-
tre una vegada
començada aquesta.

Terreny de
•
Joc
Ens arriben queixes
diguent que el terreny
de joc del camp muni-
cipal es troba en mal
estat i que es fb difícil
jugar en comoditat en
les condicions actuals.
Pei poc que hem pogut
saber la millora del

terreny és molt costo-
sa i per ara no es té

prevista cap millora
que no siguin les habi-
tuals de manteniment,
tot i que seria desitja-
ble una millora sobre-
tot ara que el nostre
camp rebrà els millors
equips de les illes.

Julià Sansó

Campanya
de socis
El Vilafranca espera
que en començar la
temporada s'hagin fet
uns 200 socis, que
hauran de pagar
15.000 pessetes o
25.000 si són socis
d'honor, per tal de
poder afrontar el pres-
supost de quasi deu
milions que tendrà el
club. El dilluns dia 21
de juliol havia d'esser
el dia en que els
homes d'en Pep i en
Gaspar havien de
començar la pretempo-
rada. Segons ens infor-
mava el mateix Pep
Sansó, fins al
començament de la
lliga es faran cinc
entrenaments setma-

Esports
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El Vilafranca es reforça per afrontar la
nova temporada

El planter del C.F. Vilafranca s'ha vist reforçat
durant les darreres setmanes per tal d'afrontar
amb les mínimes garanties la temporada que
començarà a les darreries del mes d'agost. Tot i
que l'equip mantendrà l'estructura bàsica de la
temporada passada convé destacar les incorpo-
racions que ha fet el club local de Joan Andreu,
Kiko i Joan Nebot procedents del Badía de Cala
Millor, el porter Antoni Amengual, que jugava a
Algaida la passada temporada, Gerardo, del
Montuïri, Miguel Joan, del Campos i Antoni
Ferriol, que ja havia jugat amb les categories
inferiors del Vilafranca, procedent del Ferrioler.
Un fet del qual tots els vilafranquers n'hem d'es-
tar contents es la reincorporació de Julià Sansó,
que ha jugat amb el Manacor les dues darreres
temporades, i la de Sebastià Barceló, que l'any
passat només cornençà la pretemporada. Amb
aquestes dues darreres incorporacions seran
quatre els vilafranquers que jugaran amb el
Vilafranca de Tercera divisió, ja que en Pep
Sansó ha comunicat als jugadors Xavier Garcias
i a Tolo Rigo que compta amb ells per aquesta
nova temporada.

Tomeu Penya,

President Adjunt.
Fa unes setmanes saberem a través dels mitjans
de comunicació regionals que en Tomeu Penya
havia estat designat president adjunt del club i
per tant, a partir d'ara, compartirà la presidencia
amb Guillem Gari "d'Es Cruce". Així en Tomeu ja
no serà un col.laborador més del futbol local,
com ha fet de forma continuada i profitossa
durant aquests darrers anys, sinó que també te
funcions dins l'oraganigrama del club. Esperem
que aquesta nova faceta li vagi tant loé com la de
cantant.



Primer Joan Pascual amb
114,5 punts, segon Biel Sorell
amb 123 punts i tercer Joan
Picornell amb 117,5 punts.

La regularitat de colom
designat quedé així: Primer
Joan Pascual amb 86 punts,
segon Biel Sorell amb 74
punts i els germans Veny,
amb 62 punts, acabaren
tercers.

La regularitat final

quedava de la següent mane-
ra: Primer Antoni Mesquida
amb 291,5 punts, segon Joan
Pascual amb 272 punts i ter-
cer en Biel Sorell amb 271,5
punts fins al quizè classi ficat.

Margalida Requena.

Tornejos d'estiu 	
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Activitats esportives de
les festes de la Beata

Futbol 7
Amb l'ajuda de l'Ajuntament i d'algunes persones s'ha pogut

repetirei torneig de Futbol 7 de la Beata. Aquestany el nombre

de participants a augmentat en 7 equips. Els equips són: Sa

Penya, Es Cruce, Sa Penya Barcelonista, Inter de Bonany,

Barko de Rekilla i Els perduts de s'Esquitx. Els màxims
aspirants a aconseguir la victòria final són, l'equip guanyador

de la passada edició, Sa Penya, Es Cruce i La Penya
Barcelonista.

Com a nova iniciativa dels delegats de cada equip,
s'ha decidit fer aquest any semifinals, i per tant es jugaré, a
part de la final, un partit pel tercer i quart Hoc del torneig. Les
semifinals les disputaran, per una part el primer i quart
classificat, i per l'altre part, el segon contra el tercer. La final
Ia disputaran els guanyadors de les dues semifinals i el partit
pel tercer i quart Hoc els jugaran els perdedors. Un altre cop
aquesttorneig a causat molta aspectació i va per bon camí, en
respecte als propers anys.

Voleibol
Com ja es tradició des de fa uns anys a les activitats esportives
de les festes de la Beata, es repeteix el torneig de voleibol, on
cada any hi ha més gent que s'apunta a practicar aquest
esport. Aquest any el torneig esté compost per sis grups, on
el G. Huguet, E.S.Vilafranca i s'Altell són els màxims
aspirants al títol.

Els partits començaren el passatdia 28 de juny on no

Ciclisme

Aclaracions del
president de la
S.D. Vilafranca,
Guillem Mascará

Guillem Mascaró, com a
president de la S.D.
Vilafranca ha volgut manifes-
tar a la redacció d'Es Molí
Nou que es facin algunes
aclaracions sobre l'article
publicat el mes de marc
(n°114). Primer de tot ens
manifesté que s'havia de
deixar clar que les
discrepàncies venien de fora
de la Junta Directiva i no de
dins com interpretaren
algunes persones.

Per altre altre banda el
president digué que les
discrepéncies només eren
d'una persona, en Sebastié
Mesquida, i que aquesta no
havia estat l'única que havia
gestionat la Societat
Esportiva durant els darrers
quatre anys sinó que ell
també ho havia fet.

s'hi presentà el públic
esperataixf que demanam
una major assistencia perquè
animin aquests a ficionats
que intenten donar uns aires
més alegres al nostre poble.

Street Ball
I per acabar amb les activitats
esportives de la Beata us
volem presentar de nou
aquesta iniciativa que es va
començar a realitzar ara fa
tres anys, l'Street Ball.

Com ja sabeu es un
petit partit de Basket a
només una sola canasta, on
cada equip participant hauré
de tenirtresjugadors al camp
i com a mínim dos a la
banqueta. Hi ha d'haver un
àrbitre de taula que controla
el temps de durada i el tanteig
del partit, guanyaré l'equip
que arribi a un limit de punts
o quan acabi el temps d'uns
deu minuts guanyaré l'equip
que tengui més punts.

Redacció d'esports.

Joan Pascual subcampió del
club colombófil de Porreres

Acabada la temporada de la colombofilia i fent una anàlisi del
que ha estat, s'ha de dir que aquest any ha estat un any
bastant difícil. Els mals dies han impedit a molts de coloms,
el poder tornar al seu colomer i en defenitiva els colomers, es
pot dir en general, han fet net de coloms. L'excepció ha estat
en Joan Pascual, el qual amb una temporada excepcional
dels seus coloms ha tengut més fortuna.

La temporada, resumida, es la següent: de set mollades
d'Evissa s'ha classificat nove a la primera, primer a la segona.
tercer a la tercera, primer a la quarta i a la cinquena, cinquè a
la sisena i primer a la darrera. De les set mollades a la penín-
sula a la pirmera de Calp, amb 282 quilòmetres, ha quedat
quart, a la segona de Calp cinque, a la primera d'Oriola, amb
388 quilòmetres, quart, a la tercera de Calp queda en primera
possició, a la segona d'Oriola primer classificat i únic colom
que va tornar, a la quarta de Calp quedé quart i a la darrera de
Bassa, amb 561 quilòmetres, ha quedat primer i segon
classificat.

La general d'Efvissa ha quedat de la següent manera:
primer Joan Pascual amb 83 punts, segon Antoni Mesquida
amb 77,5 punts i tercer Miguel Angel Gornals amb 76,6 punts

La general de velocitats, patrocinada per l'ajuntament
de Vilafranca quedé de la següent manera:
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Defuncions

Francesca Gelabert Jaume Huguet Jaume Rosselló Esperança Artigues Bartomeu	 Barceló

Mestre, morí dia 19 Garcias, morí als 67 Genovart morí dia 8 Bauza, morí dia 11 de Barceló morí dia 18

de juny als 94 anys anys dia 18 de juny de juliol als 82 anys juliol als 73 anys de juny als 73 anys

Els nins de l'escola «Es Cremat» Es presenta el pla LEADER II a
aprenen a volar a l'escola de vol de l'Ajuntament
Vilafranca

A les darreries del curs escolar l'Associació de Pares
d'Alumnes promogué una activitat encaminada a incitar el món
de l'aviació entre els alumnes de l'escola. Els alumnes que hi
volgueren participar, que varen ser pocs, volaren amb l'ala del-
ta d'en Pep Sansó «Mercader» i sentiren noves sensacions al
mateix temps que gaudiren de veure la panoràmica del Pla
des del seient privilagiat d'aquest aparell. Anims als que no hi
anaren perquè realment s'ho paga.

Fi de curs de l'Escola de Música

Els alumens del col.legi «Es Cremat» celebraren el passat
mes de juny el tercer concert de fi de curs a la clastra del
col.legi davant un bon grapat de pares i mares dels alumnes.

El passat mes de junytengué
Iloc a la Sala la presentació
del Pla LEADER II Pla de
Mallorca a càrrec del generent
del programa el senyor Paco
Blascos i el President Rafel
Oliver, a més de la regidora
municipal Catalina Bover.

Aquest programa va
destinat a subvencionara les
petites i mitjanes empreses
artesanais, el turisme rural, la
formació ocupacional,
l'embelliment dels pobles,
recuperació de construccions
tradicionals, tancaments,

recuperació d'antigues
professions, suport a
iniciatives d'agricultura
ecológica i varietats
autóctones.

La subvenció pot arri-
bar fins al 30% del projecte
que es presenti i la primera
selecció de projectes
presentats a partir de dia 2

de juny s'havia de fer dia 30

d'aquest mateix mes.
Si hi ha algú que encara no
coneix aquest programa pot

adregar-se a l'ajuntament o a
les mateixes oficines del
projecte LEADER que teneu

la seu al carrer dels Cavallers,
22 2n d'Algaida,
concretament al casal Pere

Capellà, o be telefonant al 66-

54-04 o via fax a través del 66-

54-83.

Els pobles que en
surtiran bene ficiats seran el

d'Algaida, Ariany, Artà, Cam-
pos, Costitx, Lloret de Vista
Alegre, Llubí, Maria de la
Salut, Montuïri, Petra,

Porreres, sa Pobla, Sant
Joan, Santa Eugenia,

Sencelles, Sineu i Vilafranca.

Foto: Joan Jaume




