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Un any més hem assistit a
una nova edició de la Fira
des Meló amb escasa
presencia d'aquest producte
i amb molt pocs comerços
del noble al carrer per mos-
trar l'artesania local. En
canvi, el nombre de visitants
sembla augmentar any
darrera any. Enguany tots
els mostrados es muntaren
a la part de dalt de la vila. No
estaria de més que a la pro-
pera edició es cercas un

recorregut alternatiu com per
exemple: Plaga Major-
Església-Parc Parroquial i
Parc Josep Maria Llompart
per donar-li un aire nou i
aprofitar el casc antic. Cal
destacar la bona organitza-
ció que va tenir la festa i la
fira des Meló, amb la novetat
del MelóRock que aporta
una gran qualitat musical
malgrat la resposta del
públic fos prou fluixa. Tomeu
Penya oferí un nou recital

especial del seu llarg reper-
tori, i la fira fou prou variada,
encara que hagem de repetir
que cal un major esforç dels
empresaris locals en un dia
tan assenyalat, tot un mos-
trador per promocionar els
productes del municipi.

Es Moll Nou
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Un any històric per a l'esport
L'estrena del C.F. Vilafranca a la Ill Divisió de Futbol ha resultat sorprenent. A hores de
redactar la present editorial, s'han jugat tres jornades i el Vilafranca encapçala la classifica-
ció amb tres victòries: 3-1 a l'Sporting Maonès, 1-4 dins Ferreries i 2-1 al Manacor. Els resul-
tats han pujat al club vilafranquer al capdavant de la maxima categoria autonómica i s'ha
convertit ja en l'equip revelació. Queda molt camí per recórrer i per tant cal tocar amb el
peus en terra. Això no lleva que no poguem gaudir gairebé d'un somni. El futbol, grades a
Déu, no es una ciencia exacta i permet sorpresa rera sorpresa. El pressupost del Vilafranca,
oficialment, es un dels més baixos de la categoria, i per tant el seu potencial esportiu no es
per esser capdavanter, encara que si, i així ho demostra l'espectacular arrancada a la lliga,
pot situar-se entre els millors per una raó prou clara: l'entrenador, Josep Sanó, ha articulat
un conjunt de jugadors que donen espectacle, lluiten i amb sort i sense han esclovellat els
tres primers adversaris de torn.

Per altra part, la directiva viu en un mar d'entusiasme, Iggic però realista. És a dir,
s'és conscient de que la ratxa es pot rompre i que al final el nivell d'eufbria pot haver min-
vat. I es normal que es pensi així, de la mateixa manera que es pot permetre el goig de
seguir somniant. Ara per ara el primer equip es notícia per aquest fulgurant començament
de campionat, insospitable fa només unes setmanes. Dit això, i encorajant a jugadors, direc-
tius i aficionats, a seguir amb la moral alta, malgrat les tornes es puguin capgirar, convé
recordar que les categories inferiors del club estan també escalfant motors per afrontar la
temporada 97-98.

Al marge de la marxa del primer equip, caldrà també tenir esment a la cantera amb
l'objectiu de que d'aquí a uns anys es pugui nutrir de jugadors locals. Sabem que les inten-
cions de la directiva van encaminades a cuidar al maxim els equips inferiors del club, però.
per experiencies d'altres anys, convé que les intencions es converteixen en fets i que els
jugadors que comencen a aprendre a jugar no es sentin desamparats per manca de suport.
Per primer any els entrenadors rebran una petita compensació económica, que ve a
reconèixer, en part, una dedi-
cació ferma per potenciar els
joves que volen jugar a futbol.
En línies generals creiem que
estam davant una temporada
històrica per a l'esport del
noble, no depenent només
aquesta de com vagi el primer
equip, sense oblidar l'esport
escolar, al qual també conven-
dria dedicar-hi més atenció
dotar el col.legi i el poliesportiu
de les instal.lacions adequd-
des, tasca aquesta que corres-
pon i es competencia de
I 'Ajuntament.

La Fira es consolida amb pocs melons
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El Batle acusa a Foment
d'endarrerir la reforma de
Ia carretera
Redacció. - Joan Bauca, baffle de Vilafranca, ha manifes-
tat que l'equip de govern esta cansat de negociar amb la
Conselleria de Foment de Govern Balear que dirigeix Joan
Verger la reforma de la carretera Palma-Cala Rajada en el
seu pas per Vilafranca: "Fa uns dos mesos que tenguerem
el darrer contacte amb la Conselleria de Foment i hem
demanat que ens donin una solució, però la veritat es que
aquesta no arriba", afirma preocupat el batlle Joan Bauca.

La carretera porta coa

Les queixes pel mal estat de la carretera en el trast que
afecta el municipi de Vilafranca són constants i diaries.
"Estam cansats de bones paraules per part de la
Conselleria i així ho hem fet saber reiteradament a Joan
Verger, qui habitualment no diu ni piu", afageix el batlle.
L'Ajuntament demana una reforma urgent de l'empegat de
Ia carretera i que es procedesqui al desviament de la carre-
tera. "Existeix un projecte que hem discutit moltíssimes
vegades i en el qual l'Ajuntament ha realitzat alegacions i
del que tampoc no en sabem res. Tot esta paralitzat men-
tre els veTnats i els usuaris de la carretera continuen quei-
xant-se", diu Joan Bauça.
El Govern té previst realitzar una variant per evitar el nucli
urba.

L'Ajuntament demana al CIM la
catalogació dels camins rurals
per evitar el seu tancament
Redacció. - L'Ajuntament de Vilafranca ha sol.licitat al
Consell Insular de Mallorca la catalogació dels camins

L'estudi confirmara quins camins son públics o privats

El Govern
destinarà més
de 55 milions
en projectes
sol.licitats en el
Pla Mirall

El Parc Josep Maria Llompart tendra mobiliari urbà

rurals per evitar el seu tan-
cament.
El regidor de Medi Ambient i
Hisenda,	 Bartomeu
Mascará, va dir que
l'Ajuntament ha detectat,
últimament, que molta gent
tanca camins rurals. Per
això, i per evitar-ho, el
Consistori vol fer una cata-
logació exhaustiva per
determinar la titularitat de
les vies rurals. Ara s'ha ini-
ciat, però falten les vies
secundaries. L'objectiu es
deixar clar si els camins són
públics (llavors no es poden
tancar) o, per contra, són de
propietat privada. En la pro-
pera sessió plenaria es
debatrà aquest assumpte.

Redacció. - Tots els projec-
tes sol.licitats per
l'Ajuntament de Vilafranca
dins el programa d'inver-
sions que contempla el
Govern Balear en el Pla
Mirall han estat aprovats.
L'inversió global soklicitada
pel consistori vilafranquer
ascendeix a 55.531.287
pessetes. Els projectes con-
sisteixen en la dotació del
mobliari urbà pel Parc
Josep Maria Llompart, amb
una inversió de 5.665.933
pessetes, i les obres de
millora de l'enllumenat
públic en el nucli urbà, amb
una inversió de 49.868.354
pessetes. Segons
l'Ajuntament, "la comissió
del Pla Mirall ha dictaminat
que dels 55.531.287 pesse-
tes són subvencionables
42.017.681. Això suposa
una aportació per part de la
Conselleria de Medi
Ambient de 27.311.492 pes-
setes (el 65%)".
D'aquesta manera, es distri-
bueixen 3.680.906 pessetes
per la dotació del Parc
Josep Maria Llompart i
23.630.586 per l'enllumenat
públic. L'Ajuntament apor-
tara 14.706.189 pessetes.
de les que 1.982.027 es
destinaran al Parc i el reste
per l'enllumenat del nucli
urbà. L'Ajuntament té l'in-
tenció d'iniciar en breu
temps i esta previst que
aquest any es realitzi l'obra
de dotació de mobliari urbà
en el Parc Josep Maria
Llom part.



franquers interessats en el
món excursionista puguin
gaudir d'una exposició que
meravella per la seva belle-
sa passatgística i fotogràfi-
ca.

EL GRUP
EXCURSIONISTA DE
VILAFRANCA TORNA A
CAMINAR

Redacció.-	 El	 Grup
Excursionista de Vilafranca,
després de la celebració del

quinze aniversari de la seva
formació, torna a posar en
marxa el seu programa
d'excursions quinzenals
programades per aquesta
nova temporada. Les
excursions, com sap tot-
horn, estan obertes a tots
els vilafranquers, ja siguin
grans o petits, i s'espera
una gran participació i ani-
mació com vé essent cos-
tum. En aquesta publicació
s'informarà mensualment
de les excursions.
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La Fundació "la Caixa" presenta a
Vilafranca "Miralls del Cel" una
exposició de fotografies del Centre
Excursionista de Catalunya
Redacció.- Són més d'una cinquantena de fotografies me-
dites de paisatges, escenes qüotodianes i esports que
tenen en comb el gust per la vida a l'aire Iliure i l'esperit
didactic i documental propis de l'excursionisme de la fi del
segle XIX i principi del XX. Són les imatges de l'exposició
Mira/Is del Cel que, a partir d'ara, itineraran per diferents
municipis de les Ilies. Organitzada per la Fundació "La
Caixa" i comissariada per Manuel Libeda, a partir del fons
de l'arxiu del Centre Excursionista de Catalunya
(CEC), Mira/Is del cel presenta una selecció dels
treballs de sis socis del CEC aficionats a la foto-
grafia: Lluís Maria Vidal i Carreras, Juli Soler i
Santaló, Francesc Blasi i Vallespinosa, lgnasi
Canals i Tarrats, Caries Fargas i Bonell i Josep M.
Có i de Triola que, amb les seves cameras, varen
captar imatges de tot all() que els cridava l'atenció
en les seves excursions i viatges.
El Centre Excursionista de Catalunya es va fun-
dar l'any 1891, però els seus orígens es remunten
fins a l'Associació Catalanista d'Excursions
Cientifiques, creada l'any 1876. La primitiva asso-
ciació es va crear per "estudiar a fons tot quan
sigui digne d'investigació en la nostra terra".
L'arxiu fotogràfic del Centre, en unes cinquanta
vuit fotografies, es exposat a la Sala de Sessions
de l'Ajuntament de Vilafranca, perquè tots els vila-
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sevol motiu o gestió.
- la millora de la

xarxa de carreteres actuals
especialment, l'actual

carretera de Palma a
Manacor, que perfectament
es podria desdoblar i fer cir-
cumval.lacions a qualque
poble.

- la incentivació del
transport col.lectiu.

- la reobertura i
modernització de la línia de
tren Palma-Manacor.

- una ordenad() del
territori racional i una urgent
planificació del transport.

Que pots fer tu?
L'objectiu de fer paralitzar
aquest projecte implica
esforços col.lectius, mobilit-
zacions, Emperò sobretot
necessita de la teva ajuda.
Per això te demanam que,
en la mesura de les teves
possibilitats:

- recullis signatures
en els impresos que s'han
editat.

- divulguis entre els
teus amics i coneguts el

projecte i les seves conse-
qüències.

- col.laboris i partici-
pis en les activitats de les
Plataformes locals creades.

- facis arribar al teu
Ajuntament,	 i	 a	 la
Conselleria de Foment del
Govern Balear (Cl Jeroni
Pou 2, Palma) la teva opinió
contraria al projecte.

- reclamis les alter-
natives que proposam.

- ajudis econbmica-
ment, fent un donatiu al
següent compte corrent del
Banc de Credit Balear:
0024-6804-35-0600555166.

- redueixis l'ús del
teu cotxe.

Les Plataformes contra
l'autopista
Des que es va anunciar el
projecte s'han creat distin-
tes Plataformes Locals que
s'oposen a l'Autopista
(Llucmajor,	 Porreres,
Campos,	 Felanitx,
Manacor) a més d'una
Plataforma Insular. Els inte-
ressats en adherir-se a
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L'Autopista de Migjorn-Llevant una
nova agressió a l'interior de
Mallorca

El Govern Balear ha anunciat la seva desició de construir
una autopista que unira Palma amb Manacor. Aquesta nova
via travessarà zones rurals de Llucmajor, Porreres,
Campos, Felanitx i Manacor i tendre una longitud de 60 Km.

Segons informacions del propi govern aquesta
autopista estarà llesta l'any 2000 i el seu cost supera els
30.000 milions de pessetes.

Els impactes de l'autopista
- Elevat consum de territori: La nova autopista

consumirà de l'ordre de 400 hectàrees de terreny rústic. A
una illa de dimensions reduïdes la conservad() del territori
hauria d'esser una prioritat. A més a més suposarà xapar
centenars de finques, moltes de les quals quedaran irrever-
sibles.

- Ocupació de zones agrícoles: Una part molt
important dels terrenys que ocupara la nova autopista cons-
titueixen zones agrícoles de notable valor agrnômic, que
aquesta obra destruïrà irremediablement.

- El comerç dels pobles en sortirà perjudicat:
Com ja ha passat en altres casos, la construcció de l'auto-
pista significara una pèrdua considerable del petit i mitja
comerç dels pobles afectats, i en conseqüència repercutira
negativament les economies locals. -

- Greu impacte ambiental i paisatgístic: Una part
de la nova via afecta diversos espais naturals, especialment
zones de pinar i garriga, que quedaran totalment destruïts.
D'altra banda, pel fet d'afectar paratges naturals i rurals ben
conservats, generara un impacte paisatgístic negatiu.

L'autopista en xifres
- El cost de l'autopista superara els 30.000 milions

de pessetes
- Cada quilòmetre ens costarà de l'ordre de 500

milions
- La nova via ocupara un total de 400 hectàrees
- Cada quilòmetre d'autopista suposa 100.000 m2

de territori
- Una autopista té un cost 10 vegades més gran

que una carretera de similar longitud
- Una autopista destrueix 5 vegades més que una

carretera

És imprescindible i urgent l'obertura d'un debat
públic en el qual hi participin entitats socials, empresaris,
pagesos, comerciants, partits polítics, ajuntaments, etc.

Una decisió que afecta tanta gent i que pot tenir
conseqüències tan negatives, necessita un ample consens
social.

Les Plataformes creades en contra de l'autopista
no només diuen no a la nova via, sinó que proposen una
serie de mesures que, amb un impacte molt menor, poden
resoldre els problemes que segons el Govern justifiquen
aquesta obra.

Les propostes alternatives
- la descentralització de determinats serveis i equi-

paments a fi de fer innecessari davallar a Palma per qual-
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alguna d'aquestes plataformes, es poden adreçar als
següents

PIMEM: "Comissió anti-autopista". Avda.
Alemanya, 2, 3r. 07003 Palma. Tel: 206614 Fax: 757269

UNIÓ DE PAGESOS: Cl Manacor, 20, 2n. 07006
Palma. Tel: 464142 Fax: 464061

GOB: Cl Verí, 1, 3r. 07001 Palma. Tel: 721105
Fax: 713775

Merlot 1994 Viñas de Vero

Somontano es una jove denominació d'origen que, amb poc
temps d'existencia, ha conquerit una notable fama. El celler
Viñas del Vero també es jove, ja que es va fundar any
1986. Aquest celler, com molts d'altres, elabora els seus
vins a partir de varietats foranes com el Pinot Noir, el
Chardonnay, el Merlot, el Gewurztraminer, el Riessling, el
Cabernet Sauvignon, etc ...

El Merlot 94 d'aquest celler correspon a una
tendencia que, en certa manera, podríem anomenar moder-
na, la qual consisteix a elaborar vins joves amb un punt de
fusta. Així, s'obtenen vins amb caràcters joves i que, a més,
gaudeixen de la complexitat que dóna la fusta. En el cas
d'aquest Merlot, després d'una acurada vinificació, es va fer
romandre el vi en bóta de roure Allier durant un període de
sis mesos.

El vi presenta un color cirera; en nas, dóna sensa-
cions d'especies amb tocs de cuiro i notes de vainilla (pro-
vinents de la criança). En boca, es mostra potent, fresc i

equilibrat, deixant un agradable postgust.
Compañía Vitícola Aragonesa
Ctra. Barbastro-Naval, km 3,7
22300 Barbastro (Huesca)
Tel: (974) 30 22 16 Fax: (974) 30 20 98

Francesc Grimalt

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

Cl. Ramón i Cajal, 20
Teléfon 83 03 61
07520 PETRA
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Raimon i Las Ventas

El cantautor valencia Raimon va desemmascarar a molts d'aquells que assistiren a l'homenatge a Miguel
Ángel Blanco, víctima d'ETA, el passat dimecres 10 de setembre a la Plaza de Toros de Las Ventas de
Madrid. Molts d'ells, però per sort no tots, demostraren l'hipocresia que amaguen rere les caretes que por-
ten mentre s'omplen la boca amb les paraules Ilibertat, tolerancia, democracia, ... Així i tot, Madrid fou, un
cop més, la seu del centralisme més arrelat, la capital dels nostàlgics franquistes i el cau del franquisme
mes arrelat que s'amaga darrera molts dels que porten el llaç blau, símbol de tot allò que precisament ells
no defensen.
Els assistents a l'homenatge xiularen Raimon, estandart de la més ferme  Muita antifranquista i capdavan-
ter de la Nova Cançó, únicament per cantar una cançó prohibida durant el franquisme i a mes a mes, can-
tada en català o com ell mateix va dir: "cantaré la canción País Basc en mi lengua, que en Catalunya se
llama catalán y que en catalán de Valencia de llama valenciano".
En defensa de Raimon sortí l'actor José Sacristán, que també fou xiulat acusat de ser comunista, que
també recrimina al públic la seva actitud intolerant vers el cantant de Xàtiva dient aquestes sàvies parau-
les: ¿Qué clase de gente, concentrada en nombre de la libertad y de la tolerancia, se atreve a increpar y
silbar a un hombre por cantar en su propia lengua? (...) Tenéis que saber que muchos de vosotros que
ahora silbáis, tenéis esta democracia gracias a personas com ésta, que lucharon por la libertad en tiem-
po de la dictadura franquista".
Crec que fer mes comedia sobre aquest fet  només seria amollar coloms a l'aire. Pens que el que s'ha de
fer es reflexionar sobre si aquests espanyols han aprés res durant aquests vint anys de democracia o si
per a ells encara som el seu últim reducte de colònies.
Però malgrat tot, i es una penosa realitat, encara queda molta espurna feixista, franquista i intolerant arreu
d'Espanya. I per molts d'altres llocs insospitats.

Guillem Mas i Barceló

A l'entorn de l'etimologia de Formentor i Formentera

L'etimologia dels topònims Formentor i Formentera  ha estat sovint motiu de divergències entre els filò-
legs. La línia tradicional, representada per A.M. Alcover i F. de B. Moll, assegura que ambdós mots pro-
venen de forment  (blat, gra). Així, tendríem que Formentor derivaria del llatí frumentum  , torment, i
Formentera ho faria de frumentaria, terra de torment. Tot i que avui Formentor no produeix blat, i
Formentera ben escassament, s'hauria fet veure que en temps passats, a diversos paratges de la comar-
ca, es colliria abundosament el dit cereal, talment com a l'illa pitiüsa.
Altrament, Joan Coromines, en els seus esbrinaments filològics, atribueix l'origen dels dos noms a
Promontorium, Promontoria (promontori, cap), que haurien donat Hoc a Formentor i Formentera, respec-
tivament. Explica, l'esmentat estudiós, que els navegants  àrabs de la Mediterrània, en els segles Vile i
següents, aprengueren els dos noms Matins citats dels dos llocs balears amb P-, i l'anaren mudant en F-
, seguint la tendencia de l'àrab, que cap al segle Xe  anà convertint la P originaria en F. El trasllat de la r
i el canvi de -TORIA en -tera (el de -TORIUM en -tor es mes lògic) respondria igualment a d'altres fets de
fonètica histórica arábiga que no cal ad f detallar. Tendríem, per tant, que PROMONTORIUM>FROMON-
TORIUM> FORMENTOR; mentre que PROMONTORIA>FROMONTORIA>FORMENTERA.
La interpretació del mestre Coromines sembla la mes plausible i convincent. Ni que fos per sentit comú,
hem de considerar el terme  Promontori, que precisament significa "altura considerable de terra,  espe-
cialment la que avança dins el mar" (el subratllat es meu), com el ver antecedent de Formentor, amb els
seus espadats espectaculars, com els que trobam a les terres altes de La Mola de Formentera (promon-
tori oriental) o a la península del cap de Barbaria (promontori occidental). Cal judicar com errònia, doncs,
l'etimologia d'aquests dos llocs a partir de torment.

Andreu Sa/om i Mir
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RONDALLA DEPRAVADA

Crisi
Fa massa anys que ja no veig un Mobilette trucat a 65 c.c., ni cap Enduro passada a 125 c.c.; que ens
esta passant ...?

Mira que bé m'ho diuen que això de l'edat és cosa de mentalitat: "... no pesen els anys; pesen els qui-
los". Si et pots fer un Lefting o un estirament de pell o una liposucció, per que no ho intentes ... Segur
que millora la teva imatge i semblaràs més jove. Cossos Danone, Wanderbra o SalvaSlip; tot, absoluta-
ment tot, és per millorar la teva vanitat i sentir-te jove i agradable davant aquesta societat que ens exi-
geix ser perfecte.
Potser us pensa que darrerament em deix influenciar per la publicitat i pels canons estètics de la socie-

tat de consum; no ho cregueu: és l'opinió del producte de la suma de crisi existencialista i canvi de cabell.
Amb una paraula: JA TINC PÈLS BLANCS!!!; ningú m'ha preparat per  això i no sé com encaixar-

ho
Tampoc vosaltres en teniu la culpa del meu extrovertit problema i amb això no us vull carregar la res-

ponsabilitat de resoldre'l. Sois vull una petiteta ajuda: Quan em trobeu, feu-me un somriure o un copet
a l'esquena o una escomesa simpàtica que m'ajudi a suportar aquesta càrrega.

Us volia parlar de tantes coses ... "sabeu que me'n han passades de moltes aquest estiu" 	 però,
aquestes canes no em deixen pensar.

Vos promet que el proper número tornaré a parlar den Matas, den Cafiellas i del que ens faci falta
Però ara el meu ego no permet mirar més Iluny que un pam de les meves "Patas de gallo", ni de les

meves cervicals artrosioses, ni del meu pla de jubilació
Res ..., el que vos he dit: ajudau-me a dur aquesta creu.

Jaume Sansó i Caldentey

COMERCIAL D'INSTAL.LACIONS

PETRA, S.L.

V1DRIERIA
Doble cristl.larnent • Envarillats i Tallats • Tau les • Mampares de bany

INSTALLACIONS SANITÀRIES
Aire condicionat • Calefacció • Piscines (manteniment) • Reg per goteig

C/. Veracruz, s/n. • Tel. toner I exposició: 56 16 47 • PETRA
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Minorar l'entorn amb diversió!
Aprofitant les testes de la Beata la campaya Mallorca reci-

cla ara! i el club d'esplai varen donar l'oportunitat de conbi-
xer una manera original (una de tantes) d'aprofitar els nos-
tres fems: realitzar joguines amb deixalles. També es va
realitzar una recollida de deixalles reciclables per alguns
carrers del poblé, i els que no vivien a dits carrers podien
dur les seves coses a la plaga de l'Ajuntament, ja que hi
havia un camió de la Fundació Deixalles que recollia totes
les coses per després tornar-les a aprofitar. Hem permet
felicitar a la gent que hi va participar ja que va aconseguir
combinar el fet de divertir-se, que tots associam a les tes-
tes de la Beata, amb el fet de millorar el nostre medi
ambient. A la plaga hi havia instalat un miniparc verd on la
gent podia anar deixant les coses al contenidor que tocaya,
i si algú no sabia com fer-ho els monitors explicaven com
classificar les deixalles per que després es poguessin apro-
fitar millor. Com podeu veure a la foto, tan grans com
petits, ens ho varem passar "pipa" fent juguetes, i algunes
varen sortir molt guapes. Les juguetes varen estar exposa-
des fins el proper divendres perque tothom pogués veure
que es podia fer amb les deixalles en lloc de tirar-les als
fems. Esper que els que encara no duis les vostres deixa-
lles reciclables al parc verd això us serveixi com estímul per
fer-ho.

Els de Mallorca recicla,ara! tornaren a la fira del
meló per ensenyar-nos més coses, amb una exposició de
com s'han d'utilitzar els contenidors del parc verd i perqué,
i amb algunes mostres d'objecteS reciclats. També
ensenyaren a fer paper reciclat artesanal. Però encara
podrien tornar més vegades, ja que no tothom del poble
sap emprar el parc verd tal com toca, n'hi ha que encara el

confonen amb un punt negre.

Comerç just i solidari

El perquè
Us demanareu quina relació pot tenir el comerç solidari
amb la millora del nostre medi ambient, o que hi fa un tema
de solidaritat al Molí ecologic? ldó són termes que estan
molt lligats: com podem exigir als paissos del Tercer Món
que no explotin els seus recursos per que el nostre Planeta
s'està destruint quan els qui consumim la majoria de recur-
sos som els de l'anomenat Primer Món; com podem evitar
la fam. l'explotació de la gent, sense 'estar disposats a

pagar el preu del que valen
les coses?: de que serveix
enviar només ajudes al
Tercer Món quan es moren
de fam, no seria millor aju-
dar-los a desenolupar una
economia i així donar-los
oportunitat que ells pugin
sobreviure i no hagin de
dependre sempre de la nos-
tra petita caritat?
Aquestes són algunes de
les pregunes que em faig i
que entre altres coses
m'han portat a escruire
aquest article.

La situació del Món
- Al Món hi ha 240 paissos,
dels que 175 pertanyen al
Tercer Món.
- Al Sud hi viven 4.500
milions de persones, men-
tres que al Nord només
1.200. En canvi, els 65 país-
sos del Nord acumulen el
84% del producte mundial
brut i els 175 del Sud tan
sols acumulen el 16%.
- El Tercer Món posseix el
80% dels recursos i tan sols
en consumeixen el 20%, en
canvi el Primer només pos-
seix el 20% dels recursos i
en cosumeix el 80%. Com
es menja això?
- Els rics representen el
23% de la població mundial
i s'espera que, si les coses
no canvien. en el 2050 els
rics tan sols siguin el 13%.
- El 70% del comerç esta en
mans de multinacionals i les
diferencies van augmentant.
Totes	 aquestes	 xifres
podrien canviar amb el
comerç just i solidari.

Que es el comerç solidan?
El comerç just crea alterna-

tives per lluitar contra la
pobresa dels paissos del
sur.
La idea es fonamenta en
obenir mercaderies d'a-
quests pafssos a un preu
que cobreixi tant les despe-
ses de producció com les
necessitats vitals del pro-
ductor.
Es tracta de comerç, no d'a-
juda: es compra directa-
ment al productor o es
redueixin al mínim els inter-
mediaris; i es promociona
el seu desenvolupament
económic mitjançant el pre-
finançamet, les relacions
comercials estables i una
formació técnica i adminis-
trativa.
El comerç just i solidari es
fa a través d'associacions
que tenen relacion directes
amb el Tercer Món i que
venen productes textils,
d'artesania, i d'alimentació
procedents de 44 pafssos
del Sud.
Cinc milions de persones
del Tercer Món s'en benefi-
cien, ja que el comerç just i
solidari contribuiex al
desenvolupament de les
regions més pobres del pla-
neta.

Que fan?
- Són un centre d'importa-
ció que mantenen contacte
amb els productors del
Tercer Món i els assesso-
ren.
- Preparen i difonen infor-
mació entre el ciutadans
interessats.
- Cerquen nous mercats i
punts de venda.
- Actuen davant els governs
i altres empreses per con-
seguir un tracte comercial
més just pels paissos
pobres.
-Perseguixen un canvi
estructural en les relacions
Nord-Sud.
* Per aconseguir totes
aquests objectius hem de
pagar un preu just per les
coses.

Que fa el comerç
injust?S'aprofita del baix
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recolliren vint-i-cinc litres per metre quadrat a diversos indrets del nostre poble. Aquest aigüat provoca un altre tall elèc-

tric al nostre poble que, en algunes zones, fins a les deu de la nit, hagueren d'anar amb espelmes i Ilumets d'oli. Altra
vegada, Mallorca es compara amb un país tercermundista. Lamentable per() cert.

Subvencions per realitzar guies de natura

L'Ajuntament de Vilafranca ha rebut dues subvencions del projecte Leader II. Una es per fer una guía conjunta entre Sant
Joan, Petra i Vilafranca sobre aspectes històrics i naturístics del Puig de Bonany. I l'altra és per dur a terme una guía
sobre rutes de cuclisme pel terme de Vilafranca. Crec que ens podem considerar afortunats de que es puguin realitzar
aquestes guies. Ja us anirem informant de com va la cosa.

Col.labora a netejar el puig de Bonany

El diumenge dia 19 d'Octubre feim contes anar a fer una part del puig de Bonany neta. Tenim pensat partir a les 9h del
matí de la plaga de les Palmeres i anar recollint la brutor que trobem pel camí (que segur sera molta) i després en arri-
bar a dalt ens toparem amb un grup de Petra, que fa contes fer el mateix que nosaltres, i conjuntament ferem netes les
zones brutes que hi trobem.
La nostra intenció no tan sols es fer feina sino que en acabar hi haura dinar per tothom que hi hagi col_laborat, gràcies
a la col_laboració de l'Ajuntament de Vilafranca. L'objectiu d'aquesta trobada no tan sols es fer net sino també fer saber
als qui embruten que ja és ben hora d'aturar-se d'embrutar el que es de tots, ja que qui embrutar el puig és com si ens
tiras fems dins ca nostra.
Qui organitzen aquesta trobada?
Idò hi participen el grup excursionista, l'Ajuntament de Vilafranca i la campanya Mallorca, recicla ara!. Si estau interesats
en participar en la trobada us podeu apuntar a l'Ajuntament fins dia 17. Si feis comptes venir pensau a apuntar-vos per-
que hi pugui haver dinar per tots.
Si algú estar interesat en col_laborar d'alguna altra manera, que ens ho digui, perque tota ajuda es bona. Es pot possar
en contacte amb alguna de les entitats coliaboradores o amb mi mateixa.
Animau-vos a participar, ja que el puig de Bonany és de tots.

Francesca Marti

77 laCai xa



cost de ma d'obra dels paissos del Sud, es a dir s'aprofita
de la pobresa mitjançant: el treball infantil, la represió sin-
dical , condicions laborals insalubres, horaris abusius i
sense vacacions.
Tot aixó també fa que les indústries locals del Primer Món
no puguin competir amb les grans multinacional , ja que
aquestes aconsegueixen preus més competitius fent ús del
comerç injust.

Algunes conseqüències del comerç injust
*No val el mateix una hora de feina d'una persona als dife-
rents llocs del Món:
Europa 1200 pts/hora
Marroc 133 pts/hora
Polenis 65 pts/hora
India	 51 pts/hora
Filipines	 25 pts/hora

*Però el problema no es el diferent cost de l'hora de feina,
sine que els preus no es corresponen amb el poder adqui-
sitiu. Si tenim en compte la quantitat de pa que es pot com-
prar un obrer amb una hora de feina , hi trobam la diferen-
cia entre els diferents païssos:
Espanya	 4kg pa/hora feina
Colombia 2,6 kg /h. feina
Indonesia 1,5 Kg/h. feina
Nigeria	 0,3 kg/h. feina.

* De cada 100 pts de platans del Tercer Món que pagam
tan sols 8 es queden al país productor, 31 pts són empra-
des per la distribució i 61 pts són per la multinacional que
fa els processos de transport i maduració.

Principis del com erg just i solidari
El principi fonemental es garentir als productors del Sud
una compensació justa pel seu treball i aconseguir una
relació comercial més equitativa. Amb això els preus
pagats per cada producte han de cubrir com a mínim els
costs de producció i oferir un marge per garentir unes

millores condicions de feina i de vida i poder invertir en el
futur.
Principis fonementals:
- El salari dels treballadors ha de ser digne
- El grup productor ha de garentir la igualdat entre home i
dona.
- La cooperativa ha de destinar els seus beneficis a pro-
jectes socials.
- El grup local ha de tenir un funcionament democratic.
- La producció ha de respectar el medi ambient.
- El producte ha de ser de qualitat.
- No s'acepta el treball infantil que explota als menors.
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- El 50% de cada comanda
es paga per adelentat.

El cafe
Després del petroli, el café
es el segon producte del
comerç mundial, 100
milions de persones viuen
del café.
De cada 100 pts que pagam
en el mercat per un paquet
de café, tretze tornen al Sud
i només 4 arriben al pagés.
El 87% restant es per les
multinacionals (aquí hi ha
inclós el transport i la mani-
pulació). Un paquet sol
valer 275pts.
En canvi de la venta d'un
paquet de café del comerç
solidari, un 33% va al pro-
ductor, un 33% es pel trans-
port i manipulació, un 24%
es per les importadores i
tendes, i un 10% es reinver-
teix en projectes de coope-

ració. El preu sol ésser de
350 pts.

El cacau
La xocolata té de cada
vegada menys cacau. Des
de finals de l'any passa la
Comunitat Europea permet
substituir un 5% de cacau
per greixos vegetals. Però
la cosa no acaba aquí, si les
grans multinacionals del
xocolata com Nestle i
Suchard duen a terme
aquesta proposta afectará a
més de dos milions de famí-
lies que viven de la produc-
ció del cacau.

S'altra Senalla
És una tenda de comerç just
i solidari que ha obert una
petita botiga a la plaga de
les Verdures de Manacor.
Tenen obert cada dia i els
dissabtes estan al mercat
artesanal de Sa Bassa de

Manacor. També varem
tenir oportunitat de conèixer
aquest tipus de comerç a la
fira des Meló ja que hi
tenien possat una paredeta.
També tenen una tenda a
Palma al carrer de S'Oli, 6
baixos (travessia del carrer
des Sindicat).

Altres botigues solidaries
són:
Fundació Vicençs Ferrer, al
carrer Menorca, 4 -a Palma.
Intermón, situada devora el
Parlament Balear a Palma.

Que podem fer nosaltres?
- Preocupar-nos per aques-
ta problemàtica i no veurer-
ho com un problema dels
altres, ja que nosaltres
tenim part de cupa.
- Comprar productes del
comerç solidan, pel que
hem d'estar disposats a
pagar una petita diferencia
de preu (entre un 10-20%
més) , però ens quederem
amb la satisfacció d'haver
pagat el que tocaya per
aqusts productes. Pensau
amb la vostra propia satis-
facció quan us paguem el
preu que toca per la feina
que heu feta. No negueu
aquest dret al Tercer Món.
-Compra només xocolata
que en l'etiqueta s'especifi-
qui un percentatge superior
al 30% i sense greixos
vegetals. Així donaras
suport a una causa justa i
feras força perquè les xoco-
lateres mantinguin la quali-
tat de sempre.
-Explicau que es el comerç
solidari als vostres amics i
coneguts.

UN AGOST BEN PLUJÓS
El mes d'agost per ser un
mes d'estiu ha estat ben
plujós. En total han caigut
80 1/m2, que s'han repartit
en els seguents dies: dia 17
d'agost 20 I, dia 18 va plou-
re 8 I, dia 25 en caigueren
37 I, i finalment dia 26 ple-
gué 26 I.
Les dades estan recollides
a Son Cartet.
Val a dir que el passat dis-
sabte 20 de setembre es
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En blanc i negre
En blanc i negre. Així es la vida, Xesc. El blanc de
l'ull inquiet que recorr els antres nocturns dedicat a
Ia cacera dels amics que han tengut l'atreviment
d'enfilar les paraules en una melodia insensta de rit-
mes i sentits. El negre del viatge sense retorn, amb
obligació ineludible de deixar abandonada a la força
la maleta en la qual al Ilarg de quaranta-tres anys hi
havies anat col.locant vivències i projectes, paisat-
ges i figures, amors i oblits.

En pensar amb en Xesc Amengual sempre m'ha
vengut al cap la idea de la generositat. EH, en actes
públics diversos dels quals n'era ben merescuda-
ment el protagonista, insistia una vegada i un altra
en els seus agraïments als escriptors perquè havien
volgut convertir-se en els figurants de les seves foto-
grafies. No, Xesc, grades a tu, perquè seran les
teves imatges en blanc i negre les que donaran per-
vivencia en el temps a múltiples actes literaris
col.lectius que sense la teva intromissió discreta --
sempre fugissera, tenies pressa perquè a casa teva
t'esperaven uns fills tendres que havien de sopar --
haurien tengut la mateixa durada que el temps de la
cremadissa d'un paper de fumar.

Amb les seves quatre obres
de fotografies d'escriptors --
les fotobiografies de J.M.
Llompart, Marià
Villangómez i Miguel Angel
Riera, en el tres casos el
paper d'en Xesc va ser
sobretot el de col.lector d'u-
nes imatges preexistents, i
en la Memória fotogràfica
dels escriptors de les Illes,
en .aquest cas són totes de
collita pròpia--, en xesc
Amengual ha fet una apor-
tació utilíssima, d'un gran
valor documental, al conei-
xement de la literatura cata-
lana de Mallorca. Amb el
pas dels anys, a mesura
que es vagin fent memòria
els rostres que ara majorità-
riament --i que sigui per
molts d'anys!--encara viuen

escriuen, les fotografies
d'en Xesc seran el millor
testimoni visual de la vida
literaria mallorquina de la
dècada de 1980 i de la pri-
mera meitat de la dels
noranta.

Quantes fotografies col.lectives ens ha Negat en
Xesc que serviran per a recordar-nos qui eren i que
feien els escriptors mallorquins d'aquesta epoca!
Fins i tot, d'aquestes fotografies, se'n pot despren-
dre la idea que formaven un col.lectiu de tendencies
solidaries, sempre embrancat en projectes compar-
tits.Les seves fotografies hauran fet el difícil miracle
de crear l'aparença d'una societat literaria cohesio-
nada i amb les piles ben carregades d'afinitats elec-
tives quan, malauradament, alió que amb massa
freqüencia hi ha predominat ha estat la tendencia a
formar capelletes, a prioritzar els interessos particu-
lars i a creure que aquells amb qui objectivament
compartien més mancances i problemes eren els
més responsables dels propis mals i frustracions.

A les teves fotografies, Xesc, ja comença a haver-hi
massa escriptors que han perdut la veu. En J.M.
Llompart, que sempre hi surt patriarcal i acollidor, en
Damià Huguet, Ilarg i sec talment la flama de la
amistat, que ell va saber alimentar millor que ningú,
en M.A. Riera, sempre tan senyor i tan distant, en
Guillem d'Efak, un vitalista d'ofici, que sabia jugar
amb les paraules i els calfreds (recordem la Cançó
de Son Coletes)...

Tu també, Xesc, has perdut la veu. La malastru
gança d'una loteria en la
qual tots hi hem comprat
un dècim, t'ha pres la veu i
la camera. T'ha privat del
plaer de poder continuar
vegent a través del visor el
món, la família, els amics,
el paisatge de Vilafranca,
els escriptors...

Tanmateix, Xesc, tots el
qui et varem conèixer
tenim una certesa: viuràs
tot el temps que nosaltres
tendrem memòria. I fins i
tot més enllà de la nostra
memòria: les teves foto-
grafies d'escriptors seran
per a sempre memòria
eterna de la literatura cata-
lana de Mallorca.

Damià Pons i Pons
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Un dels millors amics
"Que ets viu o mort?". Era sempre el seu bon dia, el seu
uep!, com anam.Tant era, si ens havíem vist el dia
abans, en Xesc Amengual sempre saludava així al telé-
fon.
La mort sobtada d'un amic em produeix una sensació
extranya. Han de passar molts, molts mesos fins que
me,n faig a la idea i, per això mateix, em trob sovint pen-
sant en ell com si encara hi fós; el subconscient, sembla,
es nsga a aceptar l'evidencia del traspas.Si fa uns anys,
pocs anys,m'a-
guessin dit que
jo em feria
aquestes refle-
xions, m'hauria
fotut a riure. Fins
fa poc, no hi
pensava gaire
en la mort, peró
d'un temps erica
l'he vista passar
massa prop. No
fa encara un any,
una amiga, tot
just de trenta
anys, s'estave-
Nava amb el
cotxe de manera
absurda. Amb
en Xesc la cosa
no va anar així,
exactament,
però deu mesos
-que és el temps
que, si fa no fa,
va sobreviure a
Ia notícia de la
seva maleïda
malaltia- no són
res.
Encara ara,
espero adesiara
Ia trucada. "Ets
viu o mort ?". I es
que ens han quedat massa coses pendents. El berenar
a ca'n Joan Bennassar i na Cristina Escape - amb en
Brunet i n'Amengual, i en Jaume -, a Pollença, que ja
ens havien ofert en una altre ocasió la seva agradosa
hospitalitat, que en Xesc na Margalida els van retornar
a Palma. Vetllades inolvidables. Al berenar de Pollença,
en Xesc ja ens va fallar: dos dies abans, l'havien hagut
d'ingressar a l'hospital. Seria la darrera vegada.
Pert) jo no en volia parlar, d'absències. Sortosament,
sempre ens restaran, a més de les seves fotografies,
aplegades o no en forma de llibre, nombrosos records
que mel fan present.
Sempre dic que no record ni quan ni com ens yam conéi-
xer. Mirau si en fa de temps. Pelt) el que sí record es que

tot d'una ens yam entendre: amics comuns, aficions
compartides - la fotografia i la literatura -, amors cómpli-
ces - el país i la Ilengua - feren facil l'afinitat.
Entre els molts records, sempre prevaleix una entrevista
amb Josep Maria Llompart, mestre i amic benvolgut i
respectat. A ca l'escriptor, per publicar-la al suplement
de Cultura del DM. vaig voler que fós en Xesc que en fés
les fotografies. Sabia que li agradaria. I tant! En va far
una, sobretot, a la façana "ornada" amb una pintada
insultant, anticatalanista, que ja ha passat als annals del
fotoperiodisme local.
Fent memória d'instants compartits, em venen al cap les

darreres topa-
des literàries, a
Ia presentació
del seu homnat-
ge en blanc i
negre a tants
amics escrip-
tors, al Principal
de Palma, a
Binissalem, a
Vilafranca... I,
sobretot, la nos-
tra darrera reu-
nió a un dels
caus que més
ens hem esti-
mat, el Cellar
Pages, de ciutat,
on yam coincidir,
jo dinan tot sol i
ell arribant are
un altre amic
seu, el doctor
Joan Buades,
quan ja estava
ben avançada la
seva malaltia.
Vam acabar
compartint taula
i record que, en
un moment en
que en Xesc ens
va deixar sols,
vaig demanar-li

al metge si em sabia dir com es trobava, realment, el
nostre amic; i com ell, amablement, es va acollir al secret
professional per contestar-me només: "L'hem d'animar".
Com si li fés falta, a en Xesc, que sempre era qui ens
donava ànims i coratge, fins al final. Pelt, sobretot,
record ara, amb emoció, com em va presentar al doctor
Buades: "És un dels meus millors amics". Gracies, Xesc,
per sempre més, per fer-me partícep d'aquella gran
amistat que has anat escampant pel món a tothom qui
l'ha volguda assaborir. A reveure.

Josep J. Rosselló
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Recordant Francesc
Amengual, bon amic i
gran persona

I fou precisament un dimarts de matinada, amb una
altra manera d'escolar-se la nit, quan en Francesc
passa a formar part de la història de Vilafranca i de
Ia història de mallorca, de la nostra petita història,
que gràcies a homes com ell s'ha anat forjant el vos-
tre poble, el nostre petit país.
Unes paraules semblants a aquestes són les que va
utilitzar Francesc Amengual, a la revista Es Molí Nou
per acomiadar un vilafranquer que estimava.
El vaig conèixer devers l'any 1982 , a Palma. Feia 2
anys que s'havien iniciat uns cursos en català per a
adults a barris, organitzats per l'Obra Cultural Balear
i patrocinats per l'Ajuntament. Ell va assistir a un curs
ben nombrós, al Centre cultural del Polígon de
Llevant, i ràpidament va destacar per damunt la resta
de la classe. Destacava perquè si proposaves que
escriguessin sobre un tema determinat, ell escrivia el
que se li havia indicat i més. Record que quasi em va
fer corregir més textos ell tot sol que la resta de la
classe. I eren uns textos escrits per un aprenent
d'escriptor. Sempre he pensat que si no se l'hagues
estafat amb l'educació rebuda en temps del fran-
quisme en una Ilengua que no era la seva, en
Francesc s'hagués pogut dedicar a l'ofici d'escriure.
Era una persona que
tenia un gran interès a
aprendre la seva Ilan-
gua, la Ilengua catala-
na.
Record que va assistir
a classe durant dos
cursos, ens varem fer
bons amics i ràpida-
ment va començar a
dur-me articles a ca
meva, sup6s que per a
Es Molí Nou, que en aquells moments devia iniciar la
seva publicació, perquè els hi corregís. Sempre em
meravellava la gran quantitat d'idees que tenia i així
Ii ho deia. Fins i tot varem arribar a parlar d'escriure
un i libre junts, ràpidament improvisava tres o quatre
arguments possibles.
Un bon dia va començar a fer-me arribar Es Molí
Nou, reviste que sempre vaig llegir i que va fer que
pogués conèixer una mica sobre la vida dels vila-
franquers. També em va publicar algun article que jo
escrivia per a la revista Ressò de Campos, i em va
convidar a fer una xerrada a Vilafranca sobre el tema
de l'educació dels fills.
Que no estaba d'acord amb l'educació rebuda, quant

la seva pròpia llengua i cultura, as una qüestiò molt
evident; quan ell matricula, primer, na Guida, i des-
orbs en Francesc, al C.P. Rafal Vell, Hoc on es feia i
es fa tot l'ensenyament en català, demostra que vol
per els seus fills, el que a tots nosaltres se'ns havia
prohibit.
He rebut la revista, més o manco entre els anys 1987
i 1994, un bon dia, sense adonar-me, vaig deixar de
rebre-la, i tampoc no en varem parlar massa de la
qüestió, perquè ja no venia tan sovint perquè  li corre-
gís els seus escrits. Durant aquest temps vaig seguir
les seves Cròniques d'un diumenge, les seves entre-
vistes i d'altres articles sobre temes culturals o din-
teres per a Vilafranca. A moltes de les seves crbni-
ques demostrava la seva capacitat d'imaginació i de
construcció de mons nous. A vegadas no sabies si
eren reals o inventades. Pere, ell, poc a poc va anar
decantant-se cap a desenvolupar la seva tasca rela-
cionada amb la literatura i amb la cultura a través de
la fotografia, i començava a tenir en el seu cap les
fotografies que després va anar publicant.
En Francesc Amengual tenia moltes ideas relaciona-
das amb el món del periodisme, de la literatura i de
la fotografia, i tenia una daria, que era saber, conèi-
xer i divulgar tot el que estigués relacionat amb la
llengua catalana i la seva literatura, igualment tot el
que tengués alguna cosa a veure amb la cultura de
Mallorca.
Un dia que el vaig cridar per comanar-li unes fotos
per publicar a un llibre de text, em va contar la seva
malaltia, i em va assegurar que en haver-lo operat,

faria la feina. Ja
només va tenir
temps	 de
començar-la. Els
mals fats no varen
voler que la conti-
nuas. Vaig visitar-lo
unes quantes vega-
des i ell sempre
tenia esperanges
de sortir-se-n.
Quan me n'anava,

Ia seva dona, na Margalida, amb molt de coratge em
comunicava la vertadera situació. No hi havia dret.
Apartar un pare i un home de la seva família as la
més gran de les injustícies.
Però encara que comengas la seva tasca tard i la
deixas massa prest, va tenir temps de fer una feina
ingent, una feina que farà que en Francesc
Amengual, estigui sempre entre nosaltres, en
Francesc ja forma part de la història de Vilafranca i
de la història de Mallorca. Sempre et recordarem.

Joan Lladonet



ESPECIALITAT EN
FLORS NATURALS

SERVEI PERMANENT

V1LAFRANCA WWI: 908 63 09 96

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

Centre de Gimnàstica
i Estètica

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

AMIÀ ARTÍ
TALLER MECÀNIC

C/. Son Pons. 21 - Tel. 56 01 52 - 07250 Vilafranca

o DAMIÀ MARTÍ
1,1_1,11 NIECANIC

girptakida Mahe

Cl. Mn. Damià Nicolau, 12	 Tels. 56 03 03 / 83 20 72

CD FUSTERIA
galmés

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

FUSTERIA

GERMANS ARTIGUES,
PORTES

PERSIANES,
VIDRIERES,

ARRAMBADORS,
MOBLES DE CUINA

Cl. Principal, 63 - Tel. 56 02 90 - 07250 VILAFRANCA

Bar Ca'n

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

BAR - CAFETERIA

SA PLAÇA
BAGUETTES CALEN TES

PIZZES
ENSALADES

Plaça Major, 6 - Tels. 56 03 15
VILAFRANCA



P'

Centre Coordinador
De Biblioteques

Biblioteca
de

Vilafi •anca
De dilluns a divendres de 16,30 a 20 h.

Dissabte de les 10 a les 13 h.

Conseil Insular
de Mallorca



SUPERMERCAT

MARGARITA 

SPAR 

TENIM LES MILLORS OFERTES!!

Ctra. Palma, 81
Tel. 56 03 94
	

VILAFRANCA

Bicicletes
Can Botelles
Venda i reparació de bicicletes

Taller: C/ Reis de Mallorca, 25
Mostrador: C/ de Santa Catalina Thomas

Distribuidor: CARRERA
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Es Piló
* El PSM ja es sembla al PP a l'hora d'inaugurar les obres que es fan amb doblers públics. Ben mudats i fent la Ilepa-
deta de torn als polítics de Ciutat que només vénen als pobles quan s'hi ha de sortir a alguna foto.

*A alguns corrals del carrer den Cervantes les plantes invaeixen el carrer. No estaria de més que els esmotxadors muni-
cipals en fessin una passada.

* Els voltants del col.legi estan quasi sempre plens de papers i altres ferns. Es piloner fa una crida al batle perquè en
faci, de tant en tant una passadeta a peu, ja que en cotxe no els deu veure.

* Xerrant del batle, també li recordam que els dispositius de l'enllumenat públic van anques enrerra. A algunes zones,
quan els Ilums s'encenen el vespre més d'un veinat ja du un dureó o un nyanyo.

" El batle diu que només guanya quinze mil pessetes al mes (15.000). Li recordam que els únics autoritzats a prendre
el IA són les perruqueres i el barber.

" Es piloner fa saber a la gent que té el gust i el detall de dur els materials reciclables al Punt Verd que per favor posin
cada cosa al seu Hoc. Cada contenidor esta prou indicat sobre quin tipus de material pot acollir.

* En Tomeu Penya torna pels seus "fueros" lingüístics. Al recital de la Festa del Meló va dedicar una cançó als jugadors
del primer equip del Vilafranca que guanyaren 2-1 al Manacor, el títol, segons aquest filòleg, era: "ho fern (en català)",
"Eu feim (en mallorquí)" "lo hasemos (en foraster)". 0 sigui: "ja tenim la seu plena d'ous" (en català, idioma oficial del
mallorquí Torneu Penya, H agradi o no, o "ja tenemo la zede yena de güevos", (en andalú o espafió que é lo mimo,
joer!).

*La consellera de Foment i Ocupació del Consell, Catalina Boyer, ha viatjat recentment a Cuba per participar a un acte
d'agermanament amb les dues illes, Cuba i Mallorca. Amb tants de viatges el Consell es pot muntar un departament de
Turisme propi.

" Es piloner vol fer recordar a la regidoria de torn que les aceres de començaments del carrer de Sant Martí estan ple-
nes de "sutrots" i clots. Convendria que hi alias a fer un voltí, perquè la gent quan hi passeja hi ha d'anar vius i ungles
a no deixar-hi el barram per terra.

Auto-servei
Can Joan

C/. Joan Barceló, 27
Tel. 56 05 61
VILAFRANCA

Servim els millors productes als millors preus



 

BAR RESTAURANT

SES TEULERES
ESPECIALITAT EN CARN AL GRILL

PARRILLADES I SERVEIS A LA CARTA

Crra. Palma, Km. 37
	 •	 Tel. 5 6 01 23	 VILAFRANCA   

Prenia
Revistes

Objectes Regal
Llibres  

Ctra. Palma, 19
	

Telèfon 83 21 84	 07250 VILAFRANCA



Esports Els nous fitxatges ja
es deixen notar

El Vilafranca
guanya al Manacor

El Vilafranca és el millor equip
Balear fins al moment
El Vilafranca entra en el cupó
dels sis unics equips que han
guanyat els tres primers
partits dels distints grups que
componen la Tercera Divisió
espanyola. Pareix esser que
el Vilafranca ja no té rival ni
a la Tercera Divisó Balear, ja
que encara no ha perdut ni un
sol punt, cosa que fa que vagi
en primer Hoc amb nou punts
i amb dos d'avantatge sobre
el segon classificat l 'At.
Balears. L'equip del
vilafranquer Pep Sansó esta
dugent a terme un
excepcional inici de
temporada, ja que ha romput
tota classe de pronòstics,
guanyant a dos equips que al
final es ben segur que
limitaran per la part més alta
de la classificació. Una altre 	 L'onze del Vilafranca que va guanyar al Manacor. Foto: Joan Jaume

part que cal destacar es que el passat dissabte dia sis de
	

Tolo (-) per Isma. Loren (-) per Edu i lsma Vidal (-) per
setembre el Vilafranca va haver-se de desplaçar per primer

	
Romero.

cop en tota la seva història a terres que no són mallorquines,	 ARBITRE:
concretament a Ferreries.	 Amengual Villalonga (1). Discret. Amonestacions a: Andreu,

Passant ja a comentar la taula classificatõria, podem
	

lsma, Jeroni, Ferriol. Morey, Finestres i Loren.
veure que ja es començen a aclarir els maxims aspirants a la
Tercera Divisió. com poden ser l 'At. Balears, el Castancia.	 GOLS:
Campos, tots aquests amb dos punts de desventatge amb	 1-0 Minut 65, Miguel Joan, remata de cap una treta de
respecta al Vilafranca. I ja més enderrere el Binissalem,	 corner:
Manacor i Platjes amb quatre, cinc i sis punts de desventatge	 2-0 Minut 72. Nebot. després d'una gran jugada d'Andreu.
respectivament. I la sorpresa menys inesperada ha estat	 2-1 Minut 74, Gaspar llança una falta que pega a la barrera
Sporting Mahonés que nomes ha aconseguit un punt. 	 i Melia molt atent remata on no pot arribar Lozano.

3-1 Minut 89, Finestres molt desencertat remata en propia
Porta.
INCIDENCIES:
Molt de públic al Molí Nou per veure el primer partit de
lliga. Unes 400 persones es donaren cita al Poliesportiu
Municipal:

Molt bona primera part del Vilafranca on domina
clarament a un Sporting que en cap moment es mostra
com un dels més forts de la categoria. L'equip local crea
moltes ocasions de gol però la bona actuació de Conde.
desbarata el que hagués pogut esser un resultat molt més
espantós. En cap moment els meloners van tenir cap mena

El Vilafranca goleja en el seu debut a la
màxima categoria balear

-3-
 
Vilafranca: Lozano (2), Julia (1), Miguel Joan (3), Munar

(1), Gerardo (2), Toni Simó (2), Ferriol (1), Notre (2), Andreu
(3), Nebot (2) i Morey (2).
Tolo (1) per Nebot, Sureda (-) per Morey i KiKo (-) per Notre.

Sporting Mahonés: Conde (2), Barberio (1), Isma (1),
Finestres (1), Geroni (2), Bernat (2), Gaspar (2), Melia (2),
Oscar Fuente (1), Romero (2) i Edu Lanza (1).



de respecta a un dels equips amb més presupost de la
Tercera Divisió Balear.

Ja a la segona meitat el Vilafranca sortí més fort,
presionant l'equip contrari, gràcies a aquesta presió va
aconseguir avançar-se a un equip sense timó. Tot i el joc
que va desplega l'equip menorquí, en alguns instants
demostra la seva gran qualitat tècnica.

LO DOLÇ: El públic
LO SALAT: L'àrbitre

L'equip meloner es mostrà molt sòlid i
s'emporta els tres punts

1 Ferreries: Sintes (2), Tomeu (1). Marquez (1 ), Hidalgo
(1), Pere (1). Martí (1), Iluís (1 ), Franz (1), Llorenç (0), Tonio
(1) i Amadeo (0).
Mir (-) per Tomeu, Marques (-) per Marquez i Sedín (1 ) per
Llorenç

4 Vilafranca: Lozano (2), Julia (2), Miguel Joan (1), Munar
(2). Gerardo (1). Toni Simó (1), Ferriol (2), Nofre (2), Andreu
(3), Nebot (3) i Morey (2).
Tia (-) per Nofre, Sureda (1) per Andreu i Tolo (-) per Nebot.

ARBITRE:
Moreno Campos (1). Regular. Amonestacions a: Andreu.

GOLS:
0-1 Minut 24, Nofre.
0-2 Minut 64, Nebot.
0-3 Minut 67, Andreu.
0-4 Minut 74, Nebot.
1-4 Minut 85, Tonio.

Rotunda victòria del Vilafranca a Menorca per 1-4, el
que el situa al cap davant de la classificació amb vuit punts.
Hagent vist el joc desenvolupat pel mallorquins, es pot afirmar
que el recent ascendit pot convertir-se amb l'equip revelació
de la Tercera Divisió.

El passat dia 6, davant un rival no molt asequible, el
Vilafranca es mostra com un conjunt molt sòlid i molt ordenat,
el que el va permetre desborda una vegada i una altre el
quadre local gràcies a la rapidesa dels seus puntes.

Per la seva part, el Ferreries va decepcionar al seus
aficionats al seu segon partit de la temporada.

LO DOLÇ: El Vilafranca
LO SALAT: El Ferreries

El Vilafranca aconsegueix una
històrica victòria davant un
Manacor molt conformista

Il l
 

Manacor: Linares (2), Ramírez (1), Janer (1), Tomas (0),
Ruben (0), Hurtado (2), Monse (2), Juanpe (2), Quequles
(2), Raul (2) i Tia Riera (2).
Lluís (-) per Monse i Maimo (-) per Quequles.

ARBITRE:
Velasco Hernandez (0). Nefast, a l'igual que el darrer partit
de la passada temporada, va fer el ridícul. Amonestacions
a: Ferriol, Raul, Morey, Quequles, Hurtado. Vermelles a
Ruben, Andreu, Pep Sansó i Tomas, aquets dos darrers per
doble amonestació.

GOLS:
0-1 Minut 22, Quequles, remata una passada des de la banda.
1-1 Minut 38, Miguel Joan, remata de cap després de que
Gerardo Ilanças una falta de la frontal.
2-1 Minut 87, Nofre després d'una serie de rebots dintre de
l'àrea.

INCIDENCIES:
Excel.lent entrada al municipal per veure el partit de la
jornada. Aquest fou el dia del club. Es calcularen unes 900
persones.

El Vilafranca s'imposa clarament a un Manacor,
en un partit molt intens.

Bona primera part del Vilafranca, el partit va ser
dominat quasi en tota la seva totalitat per l'equip blanc i
verd, que es va for creditor a la victòria.

El partit, que per els locals tenia un gust molt especial
ja que encara hi ha molts de vilafranquers recorden de fa
uns vint anys enrera, el Manacor va arrebatar la Tercera
Divisió al Vilafranca, cosa que va encalentir molt els ànims.
L'encontre va estar marcat per l'expulcó, al minut 19, de
Ruben, del Manacor, i d'Andreu, del Vilafranca, que es van
agradir a la treta d'un corner. L'àrbitre que no va veurer res,
es va haver de basar amb els arguments de l'asistent, que
va dictar sentencia.

L'expulció a pesar de tot va afavorir al Manacor, que
tres minuts després es va adelentar al marcador. El Vilafranca
que en cap moment va tirar la tavallola, va començar anar
de cada cop més envant fins que va haver aconseguit el gol
que donava una certa tranquilitat, a falta de set minuts per
acabar la primera part.

Aquest gol va donar ales al Vilafranca, de cara al segon
període. Els homes de Pep Sansó, que va ser expulsat al

temps del descans, desbordaren per ganes a un Manacor
molt conformista. La seva falta d'ambició la va pagar molt
alta ja que a falta de tres minuts per el final l'ex manacorí
va marcar el definitiu dos a un, gol que va fer estallar d'alegria
el Molí Nou, que veia comp el nostre equip guanyava al seu
maxim rival.

LO DOLÇ: El Vilafranca en conjunt
LO SALAT: Res

2 Jaume Vidal i Rafel JaumeVilafranca: Lozano (2), Julia (2), Miguel Joan (3), Munar
(2), Gerardo (2), Toni Simó (2), Ferriol (2), Nofre (3). Andreu
(1), Nebot (2) i Morey (1 ).
Tia (1) per Morey, Tolo (-) per Nebot i Sureda (-) per Gerardo.



Trofeus patrocinats
	pel Bar Anit 

JGEPGFGCP

1 VILAFRANCA 3 3 0 0 9 3 9

2 At Baleares 3 2 1 0 12 3 7
3 Constancia 3 2 1 0 9 2 7
4 P.E. Sta. Eulàlia 3 2 1 0 6 2 7
5 Campos 3 2 1 0 3 0 7
6 Alaior 3 2 0 1 3 2 6
7 Binissalem 3 1 2 0 2 1 5
8 Pollença 3 1 1 1 4 2 4
9 UE Poblera 3 1 1 1 4 4 4
10 Ferrolier 3 1 1 1 3 3 4
11 Manacor 3 1 1 1 2 2 4
12 At. Ciutadella 3 1 1 1 4 6 4
13 Arenal 3 1 1 1 2 5 4
14 Cardassar 3 1 1 1 4 8 4
15 P. Calvià 3 1 0 2 7 10 3
16 Portmany 3 0 1 2 1 4 1
17 Sp. Mahones 3 0 1 2 1 4 1
18 Andratx 3 0 1 2 2 5 1
19 Rtv La Victòria 3 0 0 3 1 6 0
20 Ferreries 3 0 0 3 3 10 0

M. Joan 7. Notre 7.
Andreu 7. Nebot 7.
Lozano 6. Morey 5

Nebot 3. Notre 2
M. Joan 2. Andreu 1.

PROXIMS PARTITS
Pollença - Vilafranca

Vilafranca - La Victoria
Campos - Vilafranca
S'Arenal - Vilafranca
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Classificacions: 
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GOLEJADORS

C/. Palma, 53	 -	 Tel. 56 00 63	 -	 VILAFRANCA
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Les Festes de La Beata 97 en imatges

Josep Sans& vora el regidor de cultura,
Jaume Sansó, fou el pregoner de les

Festes.
Foto Joan Jaume

Jocs infantil a a la Plaça
Foto Joan Jaume

Presentació d'un llibre sobre la Ilampuga
amb fotografies de la vilafranquesa

Barbara Sansó
Foto Joan Jaume




