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EL CATALA
LLENGUA OLÍMPICA

No podem resistir Ia temptació
de comentar dins aquest espai editorial
varis aspectes de Ia nominació de
Barcelona com a seu olímpica. Deixant
de banda Ia vertent esportiva que
és essencial a dit aconteixement,
ens volem . centrar en 1'importància
que té per nosaltres el fet de que
sigui Barcelona, i no altra, Ia ciutat
escollida.

Probablement, encara hi haurà
gent (els anti-catalanistes de sempre)
que baix Ia influència de Ia ideologia
del règim anterior de considerar
als catalans "molt seus" (recordem
que Catalunya fou considerada "Región
castigada") i veient l'eufòria que
Ia nominació ha provocat, opinaran
amb sorna bramulant qualque frase
com aquesta o semblant: "aquests
p... catalans", sens adonar-s'en
que si Ia ciutat en qüestió fos Logro-
nyo, Albacete o . ..Madrid mateix,
tothom content i ...boca callada.
Nosaltres pensam que és més normal
un poble "molt seu", un poble orgullós
de Ia seva cultura, dels seus èxits,
de les "seves coses", que no un poble
que, com succeeix moltes vegades
amb el nostre, pateix de complex
d'inferioritat i no valora suficientment
Ia seva llengua, cultura,..., ni
sols té consciència de ser nació.

Semblants comentaris produirà,
sens dubte, el fet de que s'hagi
decidit que el català (juntament
amb el castellà, anglès i francès)
sigui idioma oficial de l'Olimpiada.
De fet ja hi ha . reaccions de certs
mitjans de comunicació que han criticat
durament que el batle de Barcelona
faci declaracions a Ia premsa en
català.

Com a .socis de l'O.C.B. no podem
sinó aplaudir aquestes actituts tendents
a normalitzar l'ús de Ia nostra llengua,
i deixar constància de Ia nostra
alegria pel fet de que un aconteixement
de tanta repercussió s'hagi de realitzar
a una ciutat tan lligada, històrica
i culturalment, a tots nosaltres.

11 ES MOLI NOU "
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SOBRE LEWJCACIO
PEP MERCADER

Voldria creure que hi ha interés
en Ia tasca educativa per part dels
nostres responsables politics en aquesta
matèria. I dic voldria creure, perquè
difícil és Ia creença quan l'Ajuntament
permet que en el nostre Col.legi es
prescindeixi , del servei 'de pedagogia,
que tan bons resultats havia aportat
a l'educació dels escolars de Ia ViIa.

No suposa aquest fet un retrocés
dins l'ensenyança a Vilafranca?. Certa-
ment, l'àrea pedagògica és un dels
grans pilars per aconseguir una bona
educació dels infants, que pel carrerany
de Ia pedagogia conseguirán una millor
integració en Ia societat actual,
on Ia curiossitat i l'originalitat
fan dels educats, homes creatius.
Homes que intentaran mantenir-se fidels
als seus principis i sabran emprar
Ia seva intel.ligència per resoldre,
amb més o menys encerts els conflictes
que inevitablement Ii oferirà Ia vida.

La vertadera educació no priva
als nins ni tan sols dels problemes,
sinó més bé els ajuda i facilita l'exer-
cici per resoldre-los. Cada ser humà
és diferent als demés i dins Ia mateixa
família els pares eduquen per igual
als seus fills. Des de'l punt de vista
pedagògic, cada ser humà necessita
una ajuda distinta segons el moment
i Ia circumstància.

Cada nin és un projecte de futur
i l'obligació ineludible dels pares
és disposar l'ajuda educativa segons
les característiques de cada fill
i no segons aquesta imatge abstracte
del que ha d'esser el seu fill. Dnatge
que sovint es formen els pares. De
molt poc serveix triomfar dins Ia
vida en qüestió de negocis, esports
o fortuna si es fracassa en Ia tasca
educativa dels propis fills, ja que
el demà dels infants depen en gran
mesura de Ia formació obtinguda. Depen
en definitiva de 1'educació rebuda
dels seus educadors, pares i professors.

BARCELONA'92

Ho hem aconseguit. Barcelona
serà seu de les Olirrpiades de 1.992.
El treball constant durant sis anvs
a Ia recerca d'un esdeveniment universal
ha fructificat. Aquest darrer divendres
no fou un divendres qualsevol. Tots
n'estàvem ben pendents de Ia ràdio
i Ia televisió, esperant Ia gran
nova, i desitjant que el jurat del
Ccmité Olímpic Internacional tingués
a bé veure que Barcelona fos designada
seu dels Jocs Olímpics del 92.

Enrera ja resten els esforços
de tots els qui es sentiren cridats

fr Ia gran tasca esportiva i cultural,
ara, amb el bilIet olímpic en mà,

tots hem d'emprendre viatge cap a
Ia meta. Que els jocs que acaben
de concedir a Ia ciutat de Barcelona
siguin un exit com cal i ccm es mereix

Catalunya i tots el demés pobles
de l'Estat Espanyol.

I nosaltres ccm a balears farem
feina per veure Ciutat de Mallorca
i Ia seva Badia con sub-seu de vela
dev l'olimpiada de 1.992, i saber
aprofitar l'ocasió per universalitzar
Ia nostra llengua catalana i Ia nostra
cultura.

Des d'aquí, des de Vilafranca,
i en nan d*ella, volem felicitar
a tots els qui han fet possible Ia
norninacip de Barcelona 92, i els
animam i dpnam el nostre supprt moral
perquè facin de Ia seva ciutat una
gran ciutat olímpica, digne de represen-
tar als Països Catalans i tots els
demés pue configuren l'Estat Espanyol.

ENnAVAOT BARCELONA OLWf>l9T
ESNOLI NOU
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'S'ASE VA DIR AN ES PORC, ORELLUT
Crec que és aquesta Ia trista

imatge que ens ofereixen socialistes
i conservadors -o conservadors i socia-
listes- a l'entremès en què s'ha conver-
tit el procés de normalització lingüís-
tica a ca nostra, políticament parlant.

La promulgació d'una Llei de
Normalització Lingüística era ben
necessària, i fins i tot us diré que
Ia nostra és un bon instrument: estableix
Ia igualtat material i formal entre
dues llengües oficials a Ia nostra
Comunitat, català i castellà, i en
regula l'ús als àmbits més importants,
és a dir, els poders públics, l'ensenyan-
ça, els mitjans de comunicació i Ia
vida social.

En definitiva, ens trobam davant
un bon conjunt de mesures que pretenen
corregir una realitat adversa pel
nostre futur com a poble. Però també
és ben clar que aquesta transformació
de Ia realitat depèn de Ia voluntat
política dels governants de torn.
Sense el que s'anomena "impuls institu-
cional", no hi ha cap llengua minoritzada

.yf.

(amb pocs parlants, els quals en desco-
neixen Ia fofma escrita i culta; restrin-
gida en alt grau als àmbits més febles
i casolans, amb pocs mitjans de comuni-
cació i obligada a conviure amb una
altra llengua que ocupa els àmbits
més poderosos i el poder), no n'hi
ha cap com Ia nostra que pugui sobreviu-
re.

Per això és ben trist veure com
Ia gent que no es preocupà mai perquè
a Mallorca pogués viure normalment
Ia nostra llengua i s'hi pogués viure,
ocupa el nostre Govern Autònom, tot
fent una passa envant i dues enrera.
I també no és veure com una llei aprovada
per unanimitat en el nostre Parlament
ha estat recorreguda, en una sèrie
d'articles, davant el Tribunal Constitu-
cional, pel Govern de Madrid.

D'una banda, aquesta és Ia millor
excusa que podien tenir els conservadors
(de què?) per a treure's de sobre
Ia culpa del seu poc interès i de
Ia seva poca eficàcia (massa fan?)
en tot el procés de mà de mestre que
hem de mester si no volem continuar
essent ben ignorants de nosaltres
mateixos: "són els socialistes, qui
ens fan Ia guitza a Madrid", diuen.

De l''altra, el joC brut dels
socialistes espanyols (socialistes?),
"defensors" aquí de Ia normalització
i perseguidors seus a Madrid, ens
amaga les seves intencions i els lleva,
ben justament, credibilitat, tot aportant
un bon gra de confusió a un poble
que ja no sap què ha de creure.

Qualque dimissió, en que fos
una dimissioneta . repartida entre uns
i altres, hauria estat el més honest
i lògic a qualsevol país normal (Gilet
i MoIl, per exemple). Però ca!. Encara
serà ver que, aquí, només interessa
sortir pn els papers, encalentir cadira
i viure de Ia comèdia més grollera.

Tots plegats, ben orelluts.
I tots nosaltres, per desgràcia,

ben muts.
BIEL CAMPS

Professor de català i Assessor
Lingüístic a l'Ajuntamentde

Palma
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OBJECCIO DE CONCIENCIA

Senyor Director:
Li preg Ia publicació d'aquesta

col·laboració, si així ho té a bé,
en Ia publicació de Ia seva digna
direcció.

La manca d'informació per part
de qui correspon, a causa dels grans
interessos que s'amaguen darrera de
Ia indústria militar, m'imposa l'obliga-
ció moral, essent jo mateix Objector
de Consciència, de no descuidar un
tema tan vital per el futur de l'humani-
tat: l'Objecció de Consciència.

L'Objecció de Consciència significa
negar-se a fer allò que va en contra
dels propis principis, que va en contra
de Ia consciència individual, i aquesta
consciència sempre ha ajudat a Ia
consciència col.lectiva de Ia Humanitat.

Per desgràcia vivim dins un món
que no és el que voldriem. La societat
és una herència, és, al cap i a Ia
fi, un reflex dels seus components,
encara que tots sabem que l'home és
intrínsecament bo per naturalesa.
No Ii agraden les guerres, ni les
injustícies, ni Ia hipocresia, i així
i tot, fa 4000 anys que Ia. història
ve repetint els mateixos fets: guerres
i poder, poder i guerres.

L'home ja no necessita lluitar
per Ia supervivència i, així i tot,
seguim vivint com si fos així. Es
perquè Ia gran riquesa d'aquest planeta
està en mans d'uns pocs països, i
l'estupidesa humana els fa gastar
una bona part en Ia indústria militar
sens que trobin una seriosa oposició
a aquest malgastament autodestructiu,
mentres part de Ia Humanitat es mor
de fam, de sed i de manca de cultura.

Mai perillà tant Ia vida com
ara a causa dels propis habitants
d'aquest planeta. Si no feim res serem
responsables també del futur dels
nostres fills.

L'Objecció de Consciència al
Servei Militar és una de les maneres
de contribuir al respecte per Ia vida,
negant-se a cooperar i ser utilitzat
pels qui justifiquen el que no és
justificable, com són les enormes
desigualdats entre els habitants d'aquest
planeta. La sensatesa no pot tolerar

aquest estat de les coses sense fer-nos
responsables moraLraent de tots els
morts per guerra, fam i injustícia
social.

Les persones obligades a realitzar
el servei militar que, per raó d'una
profunda convicció d'ordre religiós,
ètic, moral, humanitari, filosòfic
0 qualsevol altre, refusen fer el
servei militar, tenen un dret personal
a ser dispensat de tal servei.

Avui aquest dret és, en part,
reconegut al nostre país, encara que
les persones obligades a informar,
(Caixa de Reclutament, Ajuntament
1 Quarters) no ho fan o, el que és
més greu, intenten aporugar als joves
que "demanen massa".

EIs Objectors de Consciència
(uns 10.000 en xifres de fa uns anys)
de totes les religions, de totes les
ideologies, ateus, per raons ètiques,
filosòfiques o qualsevol altres, tenim
l'obligació i el dret d'organitzar-nos,
reunir-nos i informar, suplint les
obligacions de l'Administració dins
aquest camp.

JOSEP MKSOA CEREZO JKRA
Apartat de Correus n- 119

Manacor 07500

Si voleu expressar Ia vostra opinió
a través de Ia secció '7CARTES
A ES MOLI NOU", ho podeu fer enviant
l'escrit a Ia nostra adreça.
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REPLICA A D.MATEU
A ningú que presumeixi de "Cristià"

Ii és dat erigir-se en defensa de
Ia Cristiandat, aixecant-se en armes
contra els pcders constitucionals.

En Franco fou un Senyor de guerra.
Dugué a Espanya els moros, alemanys
i italians. EIs moros-saquejaven els
pobles d'Espanya, tan estimada de
Franco; els alemanys bombardejaren
Guernica i els italians el Masnou.

A Ia guerra hi moriren milers i
milers d'espanyols. En Franco va sumí
Espanya dins Ia misèria i Ia fam durant
molt de temps, del que pareix no recordar_
se'n.

PeI demés, a una guerra civil es
cometen atrocitats per les dues bandes,
però qui Ia va moure foren els caps
i oficials de l'exercit espanyol quan
donaren el cop d'estat contra Ia Repúbli-
ca. Si aquests oficials en lloc de
rebelar-se l'haguessin recolzada,
mai hauria començat una guerra.

Referent als assassinats en podem
citar dos que es varen produir pel
simple fet de tenir una ideologia
distinta. El primer és 1'il.lustre
i prestigiós Doctor Emili Darder,
cristià, devot i practicant, que fou
assassinat per ser batle de Ia Ciutat
de Pâ na durant Ia República; i Federico
Garcia Lorca, que el 16 d'agost de
1936 fou detingut i conduït al Govern
Civil. Posteriorment fou assassinat
a Viznar pels Guàrdies d'Assalt i
les paramilitars Esquadres Negres
("Bibliografia Crònica de Federico
García Lorca").

.En Manel Azanya és reivindicat
per Ia història com a defensor de
Ia democràcia. Franco passà a Ia posteri-
tat com assassí i tirà del seu poble.
Segons GiI Robles, En Franco parlava
de "..sepultar para siempre las teorías
de Ia democràcia" (Vida de Franco
en A.B.C.). Endemés, a vostè no pareix
dir-li res que les despulles d'Alfonso
XIII no vingueren a Espanya fins des-
prés de Ia mort de Franco.

Continuant Ii diré que Salvador
de Madariaga va escriure que Franco
fou funest per Espanya. Iguatoent
citaré una frase de Churchil: "El
peor sistema polxtico' que conozco
es Ia Democracia, excepción hecha
-de los demás sistemas políticos".

Per acabar contestant a Ia seva
crítica contra els assalts a les Esglé-
sies i Convents, Ii narraré un fet
succeÍt el dia 20 de juliol de 1936.
A l'antic col.legi dels escolapis
de Ia Ronda de Sant Pau, a Barcelona,
foren detinguts per Ia C.N.T. vint-i-
cinc homes i una dona, recollint de
l'interior del col.legi més de 200
fusells, 2 metralladores, 5000 bombes
i 4000 Quilograms de dinamita ("La
Vanguardia").

Crec que així queden demostrades
les raons per les que eren saquejades
les Esglésies, i no resulta tan clara
Ia seva adoració per un home i uns
temps que per Io citat no eren tan
feliços ni tan bons com vostè pretén
fer-nos creure.

Afectuosament.
Catalina Lliteres

DESMENTINT AL BATLE
En relació a l'escrit del Diari

"EL DlA", de data 20 de Setembre,
vull desmentir una afirmació del batle
de Ia Vila afirmant que "El PSM expulsó
a Jordi Rosselló del partido", vull
dir públicament que no vaig esser
expulsat. Mai hagués pogut esser així
pel fet de que jo no estava afiliat
al PSM i em vaig anar per propia voluntat

JCXSDT ROSSELLO

CONTESTANT
ALS QUI S'ENYOREN

He llegit amb tristesa i desespera-
ció l'article "Anyorances justificades"
a Ia revista Santa Bàrbara del mes
de Setembre.

Perceb a l'escrit, desgraciadament
signat per un prevere, un cert interès
de desvaloritzar Ia joventut pel fet
de no compartir un determinat model
de societat que l'articulista defensa.
No m'agradaria entrar en una simple
dialèctica. Tant el meu treball profes-
sional com Ia méva dedicació pública
fan referència a Ia defensa dels interes-
sos del jove i no puc acceptar per
raons ètiques ni pedagògiques que
es declari com a ignorants als joves
d'avui.



COL·LABORACIONS
^- ActuaLrent l'índex d'estudiants
i titulats és molt més elevat que
als temps que a l'autor Ii agradaria
tornar. Es en nom d'aquesta joventut
i d'aquesta cultura i del mateix sentit
comú que vull dir algunes paraules.

M'entristeix que un prevere,
que ha optat teòricament pels pobres
i marginats, que vol ser fidel seguidor
de Jesucrist, pugui manifestar Ia
necessitat d'una . dictadura feixista
als finals del segle XX. Es més, em
desanima profundament el veure que
aquest senyor s'autodenomina "Vertader
catòlic" pel fet de recolzar un sistema
autoritari, repressor, impositiu,
manipulador i possibilitador de determi-
nades conductes "nacionalcatólicas",
etc.

¿Es aquest el missatge de l'Esglé-
sia?. Es evident que no. I si ho és
benvinguda sigui Ia retirada dels
"Sants Crists" de les escoles per
respecte als qui som profunds partidaris
de Ia llibertat i del progrés.

Nosaltres, Ia joventut d'avui,
tot i que som incompresos i poc escol-
tats, sabem dels sofriments dels defen-
sors de Ia llibertat i el pluralisme.
Vosaltres, els feixistes d'avui i
d'antany, sou els qui impediu un jovent
creatiu, lliure, preocupat per Ia
pròpia llengua i cultura, capacitat
per Ia crítica i actiu.

Avui els joves ens alegram de
veure un país pluralista, allà on
no hi ha vencedors ni vençuts, sinó
persones individuals que poden opinar
sense por de ser represes pel "Ministerio
de Ia Gobernación", poden associar-se
i optar a participar a les institucions.
Es clar, no ho agraïm als "seus",
ni a vostè, sinó a aquells grups que,
des de Ia prudència i Ia moderació
van fent possible un canvi social
fonamentat en una consolidació de
l'estat democràtic de convivència
a partir del diàleg entre els diferents
sectors del país.

Actuaiïnent, les dretes, el centre
i les esquerres tenen un sistema de
joc, aprovat majoritàriament pel nostre
poble, que es diu Constitució. Ni les
dretes, ni el centre, ni les esquerres
són tan ignorants com vostè vol fer
veure, ni el poble és tan injust com
dóna a entendre per haver donat suport
a un nou Estat de llibertat i pluralisme.

Si em permet, amb humilitat i
serenor, accepti un petit consell:
convendria es replantejàs Ia seva
actitud. No lluiti contra un poble,
ja sobren els qui ho han fet aquí
i a altres, llocs. El poble és savi
i els savis...a vegades...no perdonen.

TOMEU BARCELO ROSSELDO
President del Consell de Ia

Joventut de les Illes.

NOTES DEL CAMP

OCTUBRE A FORA VILA
Ja tenim Ia terra banyada i Ia

saó a punt. Aquesta vegada ha plogut
molt i bé, per tant, no ens podem
queixar. Ara idò, i si el temps ho
permet, podem començar una altra
vegada més les feines per preparar
l'anyada vinenta.

• Escrivia el mes passat que el
goret es podia començar a preparar,
però és clar, sens saó feia mal fer
Ia feina. En conseqüència, enguany,
degut a les pluges un poc tardanes,
l'anyada també ve un poc retrassada;
al menys pel que pertany a Ia sembra
de les llavors anomenades "mallorquines"

I dic això perquè, per exemple,
les faves tradicionaünent es sembraven1

a partir del primer fins al quinze
d'octubre. Avui, i sens haver tengut
temps de preparar el goret d'hora,
és quasi impossible sembrar-les per
aquests dies assenyalats.

Clar que un temps es sembraven
també directament sota el rostoll;
es llaurava amb l'arada i darrera
s'hi tiraven les faves, sens fer
gens de goret abans.

Per altra banda, al blat anomenat
"barba" es pot començar a sembrar
per Sant Martí, més o manco entre
dia onze i dia vint-i-cinc.

La civada i l'ordi mallorquí es
sembren a partir del vint-i-vuit
d'aquest mes.

PeI que respecta al favó, cigrons
i altres llavors anomenades "foraste-
res", com es sembren més endavant,
ja avisarem al seu temps.

EIs que fan un poc d'hort encara
poden sembrar cols i faves. També
és temps de sembrar raves, bledes,
espinacs, xítxeros i, pot ser també,
endívies i enciam.

ANTONI NICOLAU



CRISI A L'AJUNTAMENT
8 * "*>" Bffl

CRISI A L'AJUNTAMENT

PRBENIA DE FORMA IL.LEGAL. ACONSEGUIR UNA SUBVENCIO DEU gMMITAT AtfTONOMA DE 5Q.OOO.OOO.- DE PESSETES.

DESTAPAT UN EMBULL DEL BATLE EN TES OBRES DEL CLAVEGUERAM.
PSM, LM I BARBARA CATALA SEGURS DE QUE DIA 10 ES DESTITUIRÀ EL BAUE.
Les actuals circumstàn-

cies .polítiques en
el nostre Ajuntament
ens obliguen a reincidir
en el tractament de
Ia crisi municipal
en el consistori vilafran-
quer. Crisi . encaminada
a una solució a llarg
termini, degut única
i exclusivament a Ia
postura del batle de
mantenir-se en Ia cadira
de Ia batlia fins a
les darreres conseqüències,
I aquestes no han començat
a ser sinó, en principi,
que l'activitat consisto-
rial o el dinamisme
polític de Ia Corporació
estigui paralitzat
mentres no sigui resolta
Ia crisi.

Això vol dir que
mentre Bernat Garí
no dimitesqui de batle
0 sigui destituït,
les iniciatives de
l'Ajuntament seran
nules, simplement pel
fet de que el batle
sols té Ia confiança
del grup d'AP, confiança
per una part teòrica
perquè el desmembrament
d'AP Vilafranca no
es produeix degut al
seny polític de dos
regidors que al manco
es volen mantenir fidels
fins a les properes
eleccions municipals.

Recordem que PSM,
UM i Ia regidora indepen-
dent sumen sis vots
1 tenen tot el poder
de decisió en les seves
mans. I pel moment
Ia decisió que han
presa és destituir
a Garí el proper dia
10 de novembre en el

PIe extraordinari convocat
a l'efecte , i del que
parlam més endavant.

En el procés d'aquesta
llarga crisi municipal,
una sèrie de fets han
enterbolit més l'actual
situació política del
nostre batle. Un d'aquests
fets és Ia crisi dins
AP Vilafranca, amb
petites però nombroses
lluites personals per
accedir al cap de llista
per a les properes
eleccions de Ia primavera
del 87. El PDP a Vilafran-
ca s'ha trontollat
de bo. I una visita
de Tòfol Soler al regidor
d'UM Sebastià Nicolau,
proposant-li Ia direcció
del partit Demòcrata-Cris-
tià a Vilafranca ens
ha vingut a confirmar
el descontent del PDP
amb el seu dirigent,
únic dirigent, a Ia
nostra ViIa.

LA SUBVENCIO DB-WNADA
A LA C.A. DE 50.000.000.-
DE PESSETES, PORTA
SEGELL D'IL.LEGALITAT.

Però el
greu que ha

fet més
accentuat

Ia crisi en el nostre
Consistori ha estat
i és l'actuació de
Bernat Garí davant
el. fet -de voler aconse-
guir una subvenció
de 50.000.000 de . ptes.
a través del règim
d'ajudes en el aprovisio-
nament i sanejament
dels nuclis urbans
establert en el Decret
42/1984 de 28 de Maig
i que aclara: "La conces-
sió d'ajudes per aquestes.

obres serà incompatible
amb qualsevol altra
ajuda provinent de
l'Estat o de Ia Comunitat
Autònoma". PeI que
si tenim en compte
que Ia petició de subven-
ció sol.licitada pel
nostre Ajuntament al
acollir-se al PIa d'Obres
i Serveis del CIM havia
vinguda acompanyada
d'un montant de 14.000.000
de ptes. per pagar
part de les despeses
de les fases 2, 3 i
4 del clavegueram,
ens trobam en una clara
i evident gestió irregular
del nostre batle que
pretenia dues subvencions,
quan Ia llei estableix
que les obres només
poden estar legalment
subvencionades per
un sol organisme públic.

El nostre batle, cercarà
una "fórmula" per aguantar
el màxim de temps possible
Ia Batlia de Ia ViIa.

PERO, SEGONS FILTRACIONS D' AP, EL BATLE NO DURA A VOTACIO LA PROPOSTA.
el nostre
s'acull
Serveis

En aquest cas,
Ajuntament, o
al PIa d'Obres i berveis

accepta els 14 milions,
s'acull al Règim

de Ia Comunitat
qui aportarà

del pressupost
obres, es a

dels 100 milions
costaran dites

i
o s ' _ _ .
d'ajudes
Autònoma
el 50?ó
de les
dir, 50
que
obres.

Aquesta greu irregula-
ritat denunciada a
Ia premsa per l'oposició
municipal, i
a llum després
investigació
Vilafranca a
ria d'Obres
demostra un
que Bernat
totalment
al Consistori
seves gestions
sobre les obres
clavegueram.

L'única justificació
que es pot ^~~'
el tema del
és que si
Consistori _ _.
per Ia subvenció del
CIM (14.000.000 de
ptes.), l'aportació
dels vilafranquers
contribuents pujarà
a uns 85.000.000 de
ptes. a pagar en contribu-

^g oonor* T o 1 c o 1

que

treta
d ' una

del PSM
Ia Conselle-

Públiques,
cop més

Garí manten
desinformat

de les
directes

del

trobar en
clavegueram
el nostre
s'inclina

cions especials, el
significa un augment

del
al
Ia
com

1.700?ó amb respecte
que pagarem per
primera fase. I

ens explicariacom ens explicaria
el batle aquesta obligada
buidada de butxaques
tots els vilafranquers?.

I e>l oonnn C3S, qU6

s'acollís
En el segon
l'Ajuntament
al règim _ _u

.la Comunitat Autònoma
d'ajudes de

Sebastià Nicolau, davant
certs assumptes del
batle i d' AP, es tapa
el nas. Fa olor de
podrit a 1' Ajuntament?.

DIA 10 DE NOVEMBRE
A LES 13,15 DEL MIGDIA1
EN EL SALO D' ACTCS
DE L' AJUMTAMEMT, SESSIO
EXTRAORDINÀRIA PER
DESTITIJIR A BERNAT
GARI, I NOMENAR NOU
BATLE A JOSEP SANSO.

PSM, Uf-I I BARBARA CATALA
TOTALMENT DECIDITS
A ARRIBAR AL FINAL,
SI EL BATLE m DIMITEIX.

LES CONTRIBUCIONS ESPE-
CIALS PER LES FASES
2. 3 I 4 DEL CLAVEGUERAM
PODRIEN PUJAR FINS
UNl.700% .

obtendria una subvenció
de 50 milions i els
50 restants també a
establir en contribucions
especials. Però si
en el primer cas Ia
contractació de les
obres Ia feia l'Ajuntament,
en aquest segon seria
Ia mateixa C.A. qui
les contractaria.

Per una banda sembla
que seria més interesant
per Bernat Garí el

pogués contractar
obres l'Ajuntament,
tenim en compte

no han estat poques
obres contractades
forma directa i

que
les
si .
que
les
de
de Ia manera més intrans-
parent possible, i
on quasi sempre s'han
donat les obres als
mateixos. Amb Ia segona
opció seria Ia C.A.
qui es feria càrrec
del pagament de les
obres i, com deiem
abans, de Ia contractació.

En un principi,
el termini per contractar,
si l'Ajuntament s'acollia
al PIa d'Obres i Serveis
del CIM, acabava dia
10 d'octubre, però
sembla que ens han
donat una pròrroga,
segons explicà Garí

una
del

Consistori el passat
29 de setembre, demanada
pels sis regidors de
l'actual oposició.
Si finalment el Consisto-
ri es decideix pel
Règim d'Ajudes de Ia
C.A.,' s'haurien d'esma
nar un bon nombre de

Segueix en pàg. següents.^

a l'oposició a
reunió privada
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DESCOBERTES DEFICIÈNCIE S E N
EL PROJECTE DEL CLAVEGUERAM

deficiències detectades
en el projecte de les
obres del clavegueram,
segons ja informà Ia
Conselleria d'Obres
Públiques al batle
de Vilafranca el 8
d'agost passat, sens
que aquest, en data
24 de setembre, hagués
contestat a Ia Conselleria,
Conseqüentment, l'expe-
dient es troba actualment
paralitzat mentre no
siguin reparades les
deficiències del projecte,
que poca gent ha tingut
ocasió de veure de
forma pública.

SEGONS LA OTUNITAT
AUTONOMA, EL PROJECTE
DEL CLAVEGUERAM ESTA
PLE DE DEFICIÈNCIES
MENTRE QUE PEL COMSELL
INSULAR, ESTA CORRECTE.

Crida l'atenció
el que si confrontam
els casos del CIM i
de Ia CA, en el primer
es podria contractar
en qualsevol moment
si el Consistori ho
aprovàs, i això vol
dir que pel CIM el

1
GOVF.RN B A L E A R

24. Setembre

UiKECCIÓ GENfIAl D'OmS nJllK2UES

t C « VEI H I D R À U I t C

Q=
CD
C.O

SERVEI HIDRÀULIC
Oi BAIEAR3

"-" ZT<<
ui* 'J 1I Ski. 888

&,An.. f*/. =

r
Sr.

Regidor Kunioipal.

Vilafranoa de Bonany

. I

Clau;

ASSUMPTEi P

2^H^564.0 - AS.

Bonany.
Projecte de proveïment d^aigua i sanejament de Vilafranoa de

En contestació, al seu esorit de data d'avui, he d'informar-lo"que ~

a l'expedient relatiu a-les otoes que s'indiquen a l'epigraf, inooat a petioió
de l'Ajuntament de Vilafranoa de Bonany en sol.licitud de les ajudes que esta-
bleix el Decret 42/1984 de 28 de maig, per a l'execució de les otoes epigrafïa
des, figura Ia minuta d'un ofioi dirigit al Sr. Batle de Vilafranca, de data8
d'agost de l'any en qurs, interessant que siguin subsanades les deficiencies -
observades en el projeote com a conseqUència dels informes de confrontaoió i -
de supervisió, trobant-ae aotualment paralitzat l'expedient que ens ocupa, a-
l'espera que es dugui a terme, per l'Enginyer autor del pro.jeote, l'esmentada
subsanaci6 de deficiències.

•:°8»* L'Enginyer Cap,

*'*/ »,«»**
En aquest escrit es confirma Ia ."PARALITZAClO

D'OBRES DEL CLAVEGUERAM".

projecte és correcte.

JOSEP SANSO, del . PSM
es presenta com a solució
de Ia crisi a l'Ajuntament

En canvi per Ia C.A.
no es poden fer les
obres mentre no siguin
reparades les deficièn-
cies. Qui ho enten?.

Mentre Bernat Garí
reconeixia a Ia reunió
privada del 28 de setembre
que no era legal Ia
consecució de dues
subvencions per a les
obres del clavegueram
i demanà que el tema
no trascendís més a
Ia premsa, el PSM estudia
Ia possibilitat de
demanar explicacions
sobre aquest assumpte
al Parlament Balear,
de majoria d'AP-UM.
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SANSO DEL PSM, SERA CANDIDAT A LA BATLIA.'
DIA 10 DE NOVEMBRE UN PLE HISTORIC

1

10 DE NOVEMBRE, A LES
13'15 DEL MIGDIA, PLE
PER DESTITUIR A BERNAT
GARI

A Ia una i quart
del miqdia està convocada
Ia sessió extraordinària
per destituir a l'actual
batle Bernat Garí i
nomenar, si procedeix
i prospera Ia primera
proposta, a Josep Sansó
com a nou batle de
Ia UiIa.

Sobre aquesta ja
històrica data opinen
tots els representants
dels grups que actualment
integren l'oposició
municipal.

********

JOSEP SANSO DEL P.S.M..-
La majoria absoluta
dels regidors, que
representam a Ia majoria
absoluta dels vilafran-
quers i que avui componem
l'actual oposició,
cansats de les intranspa-
rents actuacions de
Bernat Gari, intentarem
dia 10 de novembre
posar punt final a
Ia política d'AP en
el nostre poble, perquè
creiem que les seves
intencions no han anat
pel camí de beneficiar
al poble, sinó més
bé a unes determinades
persones".
SEBASTIA NICOLAU D'U.M..-
"Esper que el dia 10
de novembre, amb Ia
destitució de Bernat
Garí, s'acabi una etapa
obscura i amb molts
de temes, tal com puguin
ser: contractacions,

promeses sense complir
i actuacions fora del
camí de Ia llei amb
l'excusa de que serà
més ràpid i més "rentable"
quan en realitat és
més llarg, més injust
i més conflictiu; i
com exemple l'oberta
de carrers. I crec
que dia 10, una vegada
sigui destituït en
Bernat, començarà una
nova etapa de transparèn-
cia i honestedat amb
vertader esperit de
servici al poble".

BARBARA CATALA REGIDORA
INDEPENDENT.- "Dia
10 de novembre, i tal
com ho tenim presentat
l'oposició, avui majoria
absoluta, crec que
tenim motius, amb proves
suficients, per desti-
tuir a Bernat Garí
de batle. Com a vilafran-
quera i com a regidora
del nostre Ajuntament
confii amb que si el
batle té una mica de
sentit democràtic,
dimitirà abans de dia
10 del mes qui ve.

SIS VELES PER A UN FUNERAL
Sembla com si en tres anys Bernat Garí

encara no hagués trobat un sentit a Ia paraula
"democràcia", que no és sinó un sistema polític
de govern on el poder està en mans de Ia
majoria absoluta dels qui formen una comunitat.
L'actual batle ens demostra esser una persona
psíquicament fora del temps actual, dominat
per l'ambició de poder i per l'estufera.
I de Ia malaltia política del batle en paga
els tests romputs cada un dels vilafranquers.

Hi ha tants interrogants, en les actuacions
del nostre batle que el descalifiquen com
a tal i com a persona. Per què no vol que
surtin a llum les seves gestions per aconseguir
de forma il.legal una subvenció de 50 milions
per obres?. On és l'honradesa del batle?.
De què s'amaga?. Per què tanta mentida si
al final Ia veritat sura per damunt de tot?.

El més probable que succeesqui el dia
10 de novembre és que, una vegada més, el
batle es negui a dur a votació Ia proposta
de destitució per aguantar unes quantes setmanes
més Ia cadira. Es una suposició i una possibili-
tat entre altres. Aquest dia, l'Ajuntament
estarà ple de gom a gom per seguir les incidèn-
cies d'aquest ple històric. Esperem que els
nirvis del batle no facin possible un trist
espectacle a Ia Casa de Ia Vila i es comporti'
com una persona educada o, . al manco, que
doni aquesta sensació.

MIQUEL BARCELO

•
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ES LA NOVA DIRECTORA DEL COL.LECI

MAGDALEXA RAMIS RIERA

El curs escolar
86-87 està ja en rodatge.
El nostre Col.legi
un any més acull prop
de dos-cents alumnes,
integrats en els respec-
tius graus de l'Ensenyança
General Bàsica, per
afrontar el nou curs
que s'ha presentat,
en un principi, prou
interessant. Tot degut
a uns canvis en Ia
direcció de l'Escola
i perguè tot canvi
dins una institució
sol anar acompanyat
sovint d'una activació
de corrents en l'opinió
de Ia gent. I en el
cas d'una escola, l'aten-
ció més concentrada
està en els pares dels
alumnes.

Com ja és sabut,
a l'escola de Vilafranca,
i com informàvem en
l'adició passada, D.
Joan Arbona deixà el
càrrec de director
del Centre Escolar
i passava a exercir
dita direcció Magdalena
Ramis Riera, natural

de Palma, qui sols
ens confessa 25 anys
i a qui hem cregut
oportú entrevistar
per tractar temes d'actua-
litat.

*Magdalena, explica'ns
aquest canvi de direcció
en el Col.legi.

-Aquest canvi ha
estat degut al cansament
de D. Joan Arbona per
seguir al front de
l'Escola. Així, el
Ministeri d'Educació
i Ciència demanà que
s'elegís nou director
en el centre, que hauria
d'esser un professor
que dugués un any en
el centre i que fos
fix. En aquesta situació
hi havia quatre professors
i vaig sortir jo.

*Pel que hem sentit
dir, Ia nova dirpcció
proposà a l'associació
de pares, una vegada
començat el curs, que
Ia jornada escolar
fos intensiva. Qué
ens conta del tema
Ia directora?.

-Be, aquesta proposta

venia del Ministeri.
Propostaque fou comentada
dins el Claustre de
Professors. Dins Ia
proposta s'hi incluïen
unes activitats extraesco-
lars per cobrir les
hores de l'horabaixa,
i que ens molesten
molt els matins als
professors, perquè
acursen l'horari lectiu.

CREC QUE ELS PARES
NO ACABAREN D'EMENDRE
CLARWENT LA PROPOSTA
DELSPROFESSORS.
Després fou proposada
als pares i no fou
acceptada degut a un
malentès, ja que els
pares tan sols veieri
el benefici dels profes-
sors, quan en realitat
beneficiava més als
escolars. A nivell
de professorat només
beneficiava que tan
sols una vegada a Ia
setmana tenien que
venir els horabaixes
i en canvi als alumnes
els beneficiava cada
dia. Crec que els pares
no acabaren d'entendre
clarament Ia proposta
dels professors.

*Hi ha molts de
canvis en el professorat
pel curs 86-87?.

-No, aquest any
sols tenim dos canvis.

*I quin projectes
té Ia nova direcció?.

-EIs projectes de
l'Escola no es fan
a nivell de direcció,
sinó a nivell de Claustre.
En tot cas, Ia meva
direcció acabarà a
final de curs i, per
tant, no és de preveure
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^NTENTAREM FOMENTARLA LECTURA ENELLLENCUATCEI ENELCATALA
»

Ia implantació de noves
normes. Mes bé intentarem
seguir el projecte
iniciat l'any passat
basat en el PIa de
Centre i seguirem montant
biblioteques • a nivell
d'aula, que també es
començaren . el curs
passat amb resultats
molt possitius, ja
que permeten fomentar
Ia lectura, especialment
en les àrees de català
i llenguatge. Inclús
intentarem cada trimestre
ampliar aquestes bibliote-
ques.

*Al parlar de problemes
a 1'inici dels present
curs, hem de parlar
de Ia manca d'aigua.

-Si, va mancar aigua
durant un dia. Tot
degut a que els dipòsits
d'aigua dels vestuaris
del Poliesportiu s'omplen
de l'aigua de Ia cisterna
del Col.legi. I pel
que comprovàrem, una
falla en el sistema
de Ia motobomba que
s'encarrega d'omplir
aquests dipòsits va
fer possible que estant
plens els dipòsits,
seguís treient aigua
de Ia cisterna fins
que es va desbombar,
quedant tallat el suminis-
treal Col.legi, però
el problema es va solucio-
nar el més ràpidament
possible.

*Tenim entès que
enguany no hi haurà
pedagoga a Ia nostra
Escola.

-A Ia pedagoga i
a Ia professora de
gimnàstica les pagaven
l'any passat l'A.P.A.,
el que provocà un dèficit.
Parlant-se . després
.de suprimir una de

les dues professores,
i en vistes a que a
Manacor s'Havia d'obrir
un centre de pedagogia
i sociologia al que
pertanyia Vilafranca,
es va decidir suprimir.
Ia pedagoga. Després,
enguany Ia professora
d'educació física demanà
un augment, contestant
l'A.P.A. que no el
podia pagar. Finalment
ens hem trobat que
el Ministeri ha enviat
un professor pels cicles
mitjà i superior. PeI
cicle inicial, l'A.P.A.
pagarà un professor
que treballarà fora
de l'horari escolar.

*I quina opinió
Ii mereix a Magdalena
Ramis l'A.P.A.?.

-Pens que l'any
passat feren un esforç
econòmic molt gros
i enguany s'han hagut
de limitar a projectar
fins el límit de Ia
seva economia. Quan
a participació, es
veu que hi ha bastant
interès, sobretot en
l'esport. I cal dir
qué l'Ajuntament ens
ajuda subvencionant
una professora de música,
pel que dels dos profes-
sors extraescolars
un el paga l'A.P.A.
i l'altre l'Ajuntament.
Però és clar q=.'e l'A.P.A.
depen sempre de l'econo-
mia, i els resultats
sempre aniran d'acord
amb aquest poder econòmic.

EL NMLL ESCOLAR ES
MDLT BAD( DEGUT A UNA
MANCA DE PREPARACIÓ
ANTERIOR.

*Quins problemes
hi veu Ia nova directora
a l'Escola?.

-Trob que el nivell
escolar és molt baix
degut a una manca de
preparació anterior.
També trobam que els
canvis continuats de
professors . no permeten
seguir una línia pedagògi-
ca contínua. A partir
d'ara intentarem que
això no sigui així
i que els nins tenguin
els mateixos al canviar
de curs dins el mateix
nivell; fet que permetrà
una major confiança
i coneixement de profes-
sor-alumnes i que benefi-
ciarà l'educació dels
escolars.

I amb aquestes bones
perspectives cara a
una millor ensenyança
dels escolars a Ia
Vila, acabam l'entrevista
a Ia nova directora
del Col.legi PubMc,
esperant i desitjant-li
que Ia seva tasca al
front de Ia direcció
estigui plena d'encerts.

CATI BARCELO
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RADIO LA VILA
Us informam que Ràdio La ViIa ja

torna funcionar al punt 104 del dial
de F.M., tots els dissabtës a migdia.

El
fou nomenat
de CaIa Millor.

- LA NOSTRA GENT
vilafranquer Nadal

Rector de Ia
Caldentey
Parròquia

Naixements
El dia 30 del mes passat arribava

a aquest món Elisabet Prim Bauzà,
filla de Francesca i Josep Lluís.

Aquí podeu veure en Guillem i na Mar-
galida celebrant les Noces d'Argent.

ESPORTS
El passat mes de Juny el nostre

equip de voleibol va esser obsequiat
per Ia Caixa d'Estalvis "Sa Nostra"
amb un xandal per a cada component
i per l'entrenador, gràcies a les
gestions que va dur a terme el simpàtic
delegat de dita entitat. El dia 23
de juny es va celebrar a Sa Nostra
una petita festa amb motiu de l'entrega
dels xandals i les camisetes, les
quals havien estades donades per
l'Ajuntament.

El motiu d'aquesta entrega i petita
festa va esser que l'equip de voleibol
i el d'escacs havien quedat en primer
lloc a Ia fase comarcal i varen passar
a Ia fase insular que es va disputar
en el Campament de Ia Victòria els
dies 27 i 28 de juny. Tant l'equip
de voleibol com el d'escacs- varen
destacar tant en joc com en convivència.

Humor
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DE.L'ESCOLA
El present curs escolar passarà

a Ia història com el curs en que certes
despreocupacions des de l'Ajuntament
feren possible que els escolars estàssin
un dia sense aigua per poder beure,
i com el curs en el que es deixarà
notar Ia manca de Ia pedagoga Maria
LluÏsa, tot perquè el nostre Ajuntament
no es vol fer càrrec de les despeses
d'aquesta important àrea, per una
millor educació dels escolars.

També és notícia l'escola de
Ia ViIa pel fet de veure bastantes
matinades com uns dos-cents al.lots
esperen fins a les nou davant el col.legi
per poder entrar-hi. Tot perquè les
portes no s'obrin fins a les nou.
Així al manco ho poguérem comprovar
durant alguns dies. Ens agradaria
saber el perquè fins al darrer minut
no s'obri l'entrada als escolars,
i a veure si estan o no obligats a
haver d'aguantar qualque brusca, ara
que és el temps, abans de començar
Ia jornada escolar. Es hora de que
el o Ia responsable d'obrir acabi
Ia son més prest.

CURS DEGUITERRA
El qui estigui interessat per aprendre

a tocar guiterra es pot posar en contacte
amb N'Andreu GaLres. EIl us donarà
informació si cridau als números de
telèfon 55.09.72 i 56.02.53.

S U B V E N C I O
Idò sí, hem cobrat Ia subvenció

de 12.000 ptes. que, miraculosament,
ens destinà el nostre Ajuntament,
al qui agraïm Ia deferència cap aquesta
publicació, ja que al manco amb aquesta
quantitat podrem pagar una tecla de
Iax maquina d'escriure. Sincerament,
GRACIES.

R E V E L A M
Volem revelar als nostres lectors

que els personatges de Ia historieta
del número passat, i que sortia a
les pàgines del "noticiari", eren
en Biel de Son Canya i en Bernat de
Can Buix. Ningú ha estat .capaç de
endevinar els noms...i això que
era fàcil.

TOTS A L'AJUNTAMENT

Dia 10 de Novembre l'Ajuntament
es pot veure colapsat de públic i
no per pagar imposts precisament,
sinó perquè aquest dia, a partir de
Ia una del migdia començarà un ple
extraordinari per destituir l'actual
batle, Bernat Garí, i nomenar nou
batle a Josep Sansó. Així ho demanen
sis dels onze regidors del nostre
Consistori.

GENT DE LA VILA
Na Maria de Gràcia Sansó Rosselló

va prendre possessió de lloc com Oficial
Titular en el Jutjat de Pollença.
Abans estava en el Jutjat de Districte
n2 14 de Barcelona.

ES CASA NA DAMIANA
Na Damiana Huguet, una de les

nostres col.laboradores, es casa dijous
dia 23 d'Octubre a l'ermita de Bonany.
Tot l'equip de redacció Ii desitja
felicitat en Ia nova vida al costat
del seu espòs Biel.

Il GINKAMA DEL
PLA DE VILAFRANCA

Us recordam que els propers dies
25 i 26 d'octubre, a les 2'30 hores,
hi haurà al Club d'Esplai Ia concentra-
ció dels participants en el II GDíKAMA
DES ELA DE VDJVE^ANCA. La sortida
es donarà a les 3.

EIs organitzadors esperen que
l'èxit de participació i d'espectadors
sigui, al menys, comparable al de
l'any passat. Així que ja ho sabeu,
el dia 25 tothom en calçons curts
i trevilles.
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. . . I fou una festa
De Ia manera més festosa, en

Guillem Senyoret i na Margalida celebra-
ren els seus 25 primers anys de convivèn-
cia matrimonial el passat diumenge
5 d'octübre. Esperam que d'aquí a
25 anys més els poguem acompanyar
en les Noces d'or. Enhorabona i a
seguir aguantant metxa Guillem.

Festa des meló

Nou quilograms pesà el meló més
gros que es presentà a Ia Festa del
Meló i que tingué lloc a "ES NIU"
el primer d'octubre. Comença a ser
hora de que aquesta festa nostra,
que el temps arraconà, torni a l'actuali-
tat cada any i per aquest temps. Anims
i endavant amb Ia festa melonera!.

9)Festa en Es Mu
El dia 24 d'octubre, a les 11 del

vespre hi haurà festa al bar"ES NIU",
amenitzada pel conjunt musical ARC-
EN-CIEL TRIO. En Joan i N'Antònia
vos hi esperen a tots ben esmolats.

Avís pels caçadors
Diuen que enguany hi ha tords radioac-

tius. Recomenam a tots els caçadors
i consumidors en general que abans
de posar-los dins l'olla els hi posin
el termòmetre.

caco cultureta
Cada mes que surt aquesta revista,

les nostres repartidores deixen un
exemplar de "ES MOLINOU" a Ia biblioteca
municipal, sita a. l'Ajuntament. Com
que Ia gruixor de Ia revista no permet
ficar-la dins Ia biblioteca per Ia
rexillera de Ia porta, es deixa baix
Ia mateixa porta, amb l'objecte de
que el bibliotecari, quan obri Ia
dependència l'horabaixa, Ia deixi
dintre. Però és dóna Ia casualitat
de que qualcú s'adelanta al bibliotecari
i l'exemplar desapareix. A partir
d'ara haurem de prendre mesures perquè
"ES MOLI NOU" no sigui segrestat dins
l'Ajuntament, on pel que hem comprovat
hi ha o hi entra qualque "caco cultu-
reta". Recordam que pel preu de dos
cafès "ES MOLI NOU" es ven a "S1ESTANY"
i a "CAN CAMINER".

Avís
A tots els qui tenguin terrenys

rústics dins el Terme Municipal de
Porreres, se'ls avisa de que durant
aquest mes d'octubre es fa el cadastre
nou, pel que poden passar per l'Ajunta-
ment de Porreres qualsevol dilluns
0 dimarts de 9'30 a 13 hores, portant
el D.N.I, i l'Escriptura Pública.

Cursos de Català
Com cada any, a l'entrada de

Ia tardor comencen els cursos de llengua
catalana que s'imparteixen a Ia Rectoria
vella i baix l'auspici de l'escola
de mallorquí de Manacor. Aquests cursos
van dirigits a totes les persones
que desitgen aprendre a escriure i
llegir correctament'en Ia nostra llengua.

Contribucions
.A partir del 5 de novembre, de

les 8 a les 14 hores, es cobraran
a l'Ajuntament de Ia ViIa les contribu-
cions i imposts de l'estat, urbana,
rústica, Seguretat Social Agrària
1 Llicència Fiscal. Es recorda que
les Contribucions han augmentat un
20% on no s'hagi realitzat el cadastre
nou.




