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EL NOSTRE AJUNTAMENT
NO DEIXA D'cSSER NOTICIA,
LA DARRERA HA ESTAT
LA SORPRENENT DECISIO
DE BARBARA CATALA AL
RETIRAR-SE DE LA MOCIO
DE DESTITUCIÓ CONTRA
EL BATlE BERNAT GARI.

EL RADICAL CANVI
DE POSTURA DE LA REGIDORA
INDEPENDENTPOT SOLUCIONAR
LA CRISI, DEIXANT MOLTS
D^ INTERROGANTS OBERTS
DINS EL CONSISTORI.
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1RAONS SENSE RAO
El tractar dins aquest espai editorial,

el tema de Ia nova correlació dë forces dins
1' Ajuntament, pot donar a aquest número de
"ES MOLÍ NOU" un caràcter de publicació quasi
monogràfica a Ia vista de 1' ampli tractament
informatiu que del mateix trobareu en les
pàgines interiors.

Tanmateix, 1' incidència que el canvi
de signe del vot de Ia regidora Bàrbara Català
té dins Ia política municipal, mereix una
especial atenció. Qualitativament, el vot
de Na Bàrbara és més que un vot, ja que implica
una capgirada a les expectatives de canvi
polític en el poble : Ia minoria s ' ha convertit
en majoria, 1' impasse en hiperactivitat (el
passat dia 12 hi ha haver un ple extraordinari
amb quinze punts a l'ordre del dia),...

Per altra banda, hi ha una sèrie de
preguntes que fer-se a Ia vista del raonament
que fa Ia regidora Català per deixar de recolzar
al grup de 1' oposició municipal, entre elles,
quins són els "presumptes" pactes amagats
entre PSM i UM, arribats a les orelles de
Ia regidora de veu "del carrer" ?. Referent
a què, amb el seu vot podrà desbloquejar -
l'actual estat d'inactivitat municipal, estarà
relacionat, aquest canvi de postura, amb Ia
proximitat de Ia resolució que Ia justícia
farà pública ?. Ha reflexionat fins al puht
d'arribar a pensar que Ia seva dimissió podria
ser, tal volta, Ia sortida més "natural" als
dubtes que, políticament parlant, pareix tenir?.

Tenim clar que el polític pot, en un
moment determinat, donar suport a qui moraünent
cregui que millor pot gestionar Ia política
municipal. El que no tenim tan clar són les
raons que han produit aquest canvi en concret.
Les al.ludides per Na Bàrbara no semblen tenir
prou pes.

La decisió de Ia regidora independent
farà possible, si no torna canviar de postura,
que el funcionament polític del nostre Ajuntament
s' estabilitzi a canvi de que Ia polèmica que
fins ara havia caracteritzat el consistori,
torni estar a l'ordre del dia fins a les properes
eleccions municipals. Però Ia pitjor de les
conseqüències' del cas que ens ocupa, serà
que 1' opinió pública d' aquesta vila estigui
més desorientada que mai.

L'Equip de Redacció de Ia revista
"ES MOLI NOU", no es fa respon-
sable de les opinionsdels qui

hi escriuen.



LA PLOMA DEL MES î

FRANCESC TRIAY
CANDIDAT PER F.S.B.-PSOE A LA PRESIDENCIA DEL GOVERN BALEAR
Un dels refranys típics i tòpics

de Ia literatura política popular
és aquell que diu que "els pobles
tenen els governants que mereixen".
En el supost que aquesta dita tengui
entitat verídica, les Illes Balears
serien l'excepció que confirma Ia
regla. Aquí no tenim els governants
que el poble mereix. Mallorca, les
Illes, les dones i els homes que hi
viuen, tenen una qualitat que està
molt per damunt de Ia categoria política
i de gestió que donen els actuals
ocupants del Consolat de Mar.

De cap manera l'actual Govern
conservador de les Illes pot representar
les il.lusions de Ia ciutadania, de
Ia gent del carrer, de Ia gent del
camp, ni tan sols les aspiracions
dels empresaris mallorquins, menorquins
i eivissencs. I, de fet, no els represen-
ta, perquè el poble, en el sentit
més ample, no hi participa ni es sent
participat en Ia tasca del Govern.
EIs actuals governants de les Illes

actuen com si fossin propietaris d'una
finca tancada, en Ia qual només hi
entren i obtenen beneficis i favors
els seus amics més directes. Tots
els altres hi tenen les portes closes.

EIs socialistes de les Illes
Balears tenim ben clar -i així ho
farem si a les properes eleccions
una majoria de ciutadans ens donen
el seu suport- que el Govern tengui
les portes obertes, de bat a bat,
per tal de que tothom es senti represen-
tat pel seu Govern, i per apropar
l'Administració al poble. Un exemple,
pot ser parcial, però important, és
Ia proposta realitzada pel Grup Parlamen-
tari Socialista que suposarà una poten-
ciació dels Serveis d'Extensió Agrària,
paralitzats per l'actual Govern. Es
tracta, en definitiva, que l'Administra-
ció no es tanqui en els seus despatxos,
esperant que arribin els pagesos,
sinó tot el contrari, que els propis
tècnics vagin a les finques, sollant-se
les sabates, per tal de donar ajuda,
assessorament i facilitats a tota
Ia gent del camp.

Pos aquest exemple com a una
de les característiques de funcionament
de les quals en feria ús el que seria
un nou Govern de progrés. Mallorca,
les Illes, són riques, però una gestió
pot encertada fa que no tenguin els
serveis corresponents a aquesta riquesa.
Encara hi ha massa pobles amb deficièn-
cies d'infraestructura, amb problemes
d'aigua, culturaLient desèrtics, i
que veuen com el seu patrimoni paisatgís-
tic és destrossa poc a poc.

Les Illes han donat Ia seva oportu-
nitat a les forces polítiques conservado-
res i, després de quatre anys de gestió
autonòmica, Ia gent encara no ha pogut
tenir, veure o palpar, que l'Autonomia
permet resoldre els seus problemes
de cada dia, els que reaLnent Ii preocu-
pen. Les oportunitats no es poden
tudar. Es ben hora que una força política
de progrés demostri Ia seva capacitat
de gestió política i contribuesqui,
amb l'esforç i Ia confiança de tots,
a arrelar aquesta autonomia avui jove
però de llarg futur.
—. J. Francesc Triay Llopis.
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ES SOLUCIONA LA CRISI PERQ AUGMENTA LA POLEMICA
El matí del dissabte 31 de gener, Ia regidora

independent Bàrbara Català retirava el seu suport
a Ia moció de destitució presentada pel P.S.M.,
UA i ella mateixa cpntra el batle de Ia vila
Bernat Garí. Així ho feia saber a aquest mitjançant
una carta enviada el mateix dia a l'Ajuntament
i també als seus, fins aleshores, cgrrpanys de
coalició amb una nova carta en Ia que justificava
Ia seva decisió en els -segons ella- molts comenta-
ris escoltats i que anaven contra Ia postura
del P.SA, U.M. i ella mateixa a l'Ajuntament. Tam-
bé es justificava sobre alguns comentaris de
pactes secrets entre P.S.M. i U.M. sense ella
saber-ho i per a després d'una vegada esser desti-
tuït el batle.

Damjnt aquests punts, Ia regidora independent
feia valer el pes del seu vot, per assegurar
Ia continuitat de Garí ccm a batle d'aquesta
yila fins a les properes eleccions municipals
i provocava un autèntic rebuntori per tot arreu
de Vilafranca el mateix dia 31. L'escàndol estava
servit.

(Redacció).- LaI
|decisio presa per Bàrbara
Català coincideix amb
Ia notícia oficiosa
de que 1'Audiència
Territorial, que havia
admès el recurs interposat
contra el batle per
P.S.M., U.M. i Ia mateixa
Bàrbara Català, estaria
a punt "de dictaminar
a favor d'ells i possibi-
litar Ia caiguda de
Bernat Garí com a Batle
|de Vilafranca.

Sorprèn en tots
IeIs aspectes el que
Ia regidora Català,
en Ia carta dirigida
al batle, excusi Ia
seva actual postura
de retirar-se de Ia
moció contra ell, dient
que 1'actual situació|
política paralitzava
el bon funcionament|
de l'Ajuntament i perjudi-
cava als habitants
d'aquesta -vila, quan

I Ia crisi que ja portava !

|quasi sis mesos estava
a punt de resoldre's
amb Ia destitució del
|batle actual i Ia nomina-
ció de Josep Sansó
com a nou cap a Ia
|casa de Ia ViIa.

En Ia nit del
|dimecres 4 de febrer,
|assistirem a una roda
de premsa convocadc
pel P.S.M. i U.M.,|
després de que tots
els diaris regionals
de les Illes publicassdj
Ia notícia de Ia retiradc
de Bàrbara Català de
Ia moció contra el|
batle, excepció fet
del Diari de Mallorca|
que fins el dissabte|
dia 7 no donà Ia notícic
per poder oferir tarribéj
els extractes de la|
roda de premsa delJ
dia 4 i opinions delsj
directament . afectatsl
per Ia decisió de la|
regidora independent.

En acruesta roda|

JP*

de premsa, P.S.M. i|
U.M. deploraven l'actitudl
de Català al mateix|
temps que qualificaven!
de "traició" el fetl
de retirar-se de IaI
moció per destituirl
al batle, sabent que|
aquest hagués estat[
destituït en qüestiój
de poques setmanes.[
1'Oposició municipal
rebutjà les justificacions
sense fonament -segonsl
els membres d'aquesta-|
que Ia regidora indepen-j
dent al.ludeix per|
excusar Ia seva postura,
relacionant-se aquest|
canvi . d'actitud amb|
certa entrevista queJ
setmanes abans haviaJ
mantingut Bàrbara Català
amb el President del
Ia Comunitat Autònoma
Gabriel Canyelles a
Ciutat, i amb els contac-
tes quasi diaris de
Ia regidora amb el|

:le de Ia vi

Per a
Municipal,
ha estat
més dels
Ia dreta
| que empra

l'Oposiciól
"Català

una víctima
sistemes de
de Mallorca
mètodes de|

tot tipus i de pressiól
per no perdre el poder,[
desprestigiant -segueixen|
dient els regidors-|
Ia democràcia en tots|
els seus nivells".

Un regidor del [
IP.S.M. denunciaria,
i així es va publicar I
al Diari de Mallorca
el passat dissabte
dia 7, haver estat|
lobjecte d' un presumpte
|intent de suborn per part
de Ia regidora Català,
qui Ii feu "ofertes"
si es decidia a retirar|
Ia moció contra el
batle. El regidor que
feia aquesta denúncia
assegurava tenir proves
|d'aquest intent de|
]suborn. Sebastià Nicolau,
d'Unió Mallorquina,
quan Ii fou demanat|
si ell també havia
estat objecte d'intent
lde suborn no ho volgué
]afirmar, com tampoc
lho negà. • PeI regidor
ld'U.M., i així ho digué
lde forma irònica, "amb
|l'actitud de Ia regidora
I uidependent queda consti-
Ituïda en el consistori
luna majoria natural
lde caire moral i democra-|
|tica".

L'actuació de Català I
|entra dins un bon grapat

1 'il.lògiques contradic-
|cions que encaixen
Iperò amb el xep-a-xep
|del carrer. CaI tenir

an en compte que Ia

Bàrbara català Sansó con D.N.I. NQ 41380155, con domici-|

lio en cl. Principal NO 36 de esta villa, actuando come regidora

de este Ayuntamiento, según credenciales que constan en los

larchivos municipales, ante V.S. .acude y atentamente

EXPONE:lo.-Que el pasado dia IV de Septiembre 'de 1986 firmó,

(junto con los concejales do los grupos P.S.M. y U.M., una moción]

lpor Ia que se solicitaba Ia convocatoria de un pleno extraordi-

|nario con los siguientes puntos a debatir:

lQ.- Destitución de D. Bernardo Gari Gayá comoAlcalde-Presi-

Ideritetíe este Ayuntamiento. ''

2u.- Elección del nuevo Alcalde

\¿'J.'- ijuc I^ nu)cion untes iiioni:Jmi.jda, par^ii/.a el bumi luiiclona-

|miento de es¿e Ayuntamiento, con el perjuicio que ello ocasiona|

Ia este municipio y á sus habitantes.

3o.- No estando de acuerdo cô  Ia politica marcada á rai'¿ <-l>.'. \

Ia iuucjon.de obstruirel normal funcionamiento munJc-'p.'il.

Es'pOi.' iü que con el mayor*respeto

SUI'l.lCA: Se tenga por recibido el présenle ouoritu y :>e ivt.ii:u.

ja l<i que suscribe, como solicitante de Ia moción arriba expuesta|

Y para que conste a los efectos oportunos firmo Ia presente

len Vilatranca a treinta y uno de Enero de 19Ü6.

Fdo. Bárbara Catalá

Apreciados amigos: Con fecha de hoy he presentado el

|escrito, que os acompaño, dirigido al Sr. Alcalde en el que,

lcuino podéis ver, solicito sati retirada en Ia presentación de Ia

Imoción que suscribimos con fecha 17-09-86. El motivo que me.ha; i
lievado a tomar tal decisión, son los diferentes comentarios

¡escuchados de nuestros conciudadanos en contra de nuestra postura

Iy de actuaciones personales vuestras a mis espaldas, concretando

[pactos que no pueden ser nunca de mi agrado, ya que nos encontra-

lriamos en Ia misma situación que,' en nuestra moción criticábamos

|al Alcalde.

Veria con agrado que retirarais Ia moción presentada en grupo,

|ya que de no llevarse a cabo, me veria en Ia obligación moral

|de votar en contra de Ia misma.

Esperando contar,como siempre, con vuestra amistad y colabora-

|cion, recibid un cordial saludo.

VuJa&araa31defhefD_de 1986

V>

Fdo. Bárbara Catalá
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GRACIES A CATALA9 BERNAT GARl SEGUEIX

|regidora independent
len les seves declaracions
lcontra el batle durant
ltota Ia crisi municipal
les situava com a capdavan-
ltera en Ia moció contra
|aquest, i que al final
|han dibuixat una gran
|farsa, sense lògica
lsi ens atenem a les
ljustificacions de Ia
|regidora.

Recordem que Bàrbara
|Catala firmà davant
iotari un compromís
5ral de destituir

IaI batle, de nomenar
lnou batle a Josep Sansó
ldel P.S.M. i donar
jsuport a un programa
Id'actuació una vegada
Idestituït Bernat Garí.
Il çrida l'atenció que
IeI primer pas que hagués
|donat el nou Ajuntament
]fora demanar l'intervencio|
|del Tribunal de Comptes
Ia 1 ' Ajuntament per |
|tal d'aclarir algunes
|materies de tipus econòmic

Català també firmà
|davant notari les vuit
|acusacions que feien|
|valer P.S.M. i U.M.
lper demanar Ia destitució]
|del president corporatiu.
La regidora Català]
firmà el recurs contra
el batle després de
Ia seva actuació en
el ple del 10 de novembre
i tractà de covard
a Garí el mateix diaj
jdel ple. Dies abans,
|aquesta mateixa regidoral
ldemanava Ia dimissió
ldel batle davant Ia
|crisi municipal que|
topa •--• ara amb una actitud|
|que ningú pot acceptar,
i menys quan les justifi-|
cacions "que dóna Ia

I regidora són pures I

En el retall d'abaix es poden corrorovar
els vuit punts bàsics del programa .que
hagués duit a terme 1' Oposició, una
vegada esser destituït Bernat Garí.

L' Intervenció del Tribunal cte Corrptes
com es pot veure era el primer punt
del programa, que a l'igual que el demés
cinq regidors de PSM i UM, firmà davant
notari Ia regidora Bàrbara Català.

======================== ACORDEN: =======================

Retirar Ia CONFIANÇA al batle,sol.licitant Ia convocatò-

|ria d'UN PLE EXTRAORDINARI amb caràcter d'urgencia,per|

acordar Ia seva DESTITUCIÓ com a batle i comprometre's|

Ia votar en JOSEP SANSO i ROIG1NOU BATLE en dita sessiól

Ii a dur a terme fins al final de Ia legislatura el

|programa que es pacta i que s'exposa a continuacio|

•breument :

|l.- Intervenció del Tribunal de Comptes.-

|2.- Donar Ia màxima informació al poble de les obres

relatives al "Clavegueram".

|3.- Ajudar l'Associació de Pares,l'Escola i l'esport

îscolar.

(.- Ajudar les associacions culturals i crear un Patronat

|Cultural.

p.- Compromís d'informar mensualment de Ia situació

leconòmica de l'Ajuntament.

\6.- Fer els possibles perquè en les obres que es duguin

Ia terme,es faci el necessari perquè hi participi mà

Id'obr? local.

ly.-Que els assumptes de plenari es tractin en reunió

labans de dur.-los a ple,per consensuar les propostes.-

\B.- Donar lloc que l'oposició pugui participar activament

iins les tasques de l'Ajuntament.

contradiccions amb Ia seva actuació fins el 31 de Gener.

BATLIA

INI
A BERNAT GARI DE U POSSIBILITAT
D' ESSER DESTITUIIT, PERO TANT CATALA
COM EL BATLE HAN PERDUT TOTA CREDIBILI-
ITAT DAVÁtíf L' OPINIQ PtIBLICA.

I jo el Notari faig les .= egüents observacions i adver—

timents que crec adients,a las manifestacions fetes|

pels compareixents:-

|l9.- En relació amb Ia llista d'irregularitats que|

ls'imputa al Batle,cal dir que,encara que dins el jocl

Idemocràtic siguin normals aquestes imputacions,casj

|de no esser veres o si són veres però no es poden|

|provar,podrien donar lloc a accions legals en defens'a|

lde l'honor o del bon nom del batle contra els comparei-|

|xents.

!22,— L'obligació d'emetre vot en Ia votació que normal-

|ment serà conseqüència del documents precedent té caràc-

|ter vinculant només d'un punt de vista moral,es a|

|dir,no jurídic. Per això qualsevol qui no,complis

|aquest pacte haurà d'afrontar les conseqüències que

^a publicitat que es pugui donar al document avui

|signat,li ocasionin.

|32.- En canvi pel que fa a Ia sol.licitud de celebració

ïe ple extraordinari -o sigui l'altre document signat

|a part- és plenament vinculant des d'ara, com s'ha

iit.-

I
La firma davant notari, dels punts

i compromisos que corrponen l'acta notarial
r segons Ia mateixa, np suposava cap
obligació pels regidors firmants excepció
feta de Ia de demanar Ia convocatòria
del pleque j'a es celebrà el 10 de novem-
bre. Pero Català haurà d' afrontar Ia
mala publicitat, que en base a l'acta,
Ii pugui donar Ia decisició de retirar-se
de Ia moció contra el batle de Ia vila.

3*

L'ACTUACIO DE BARBARA
CATALA, ES CONTRADIU
AMB LES DECLARACIONS|
A LA PREMSA.

BARBARA CATALA REGIDORA
IhOEPENDENT.- "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.

CftTOLA:"El batle
|np ens ha sorprès ni|
nica, si tenim en conpte

|que es tracta d'un polític
Id' AP. La seva actitud
|es producte de Ia covai
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EVOLUCIO CRONOLOGICA DE LA CRISI
-Primers dies d'<

del 86.- Després del
Ia polèmica concessiól
de Ia plaça d'auxiliarl
administratiu a IaI
filla de Jaume "Ramell",|
president d'A.P. al
Vilafranca, Sebastiàj
Nicolau d'U.M. retiràj
Ia seva confiança al
A.P. i es decideixi
a pasar a l'Oposiciól
Municipal. En dies|
següents es preparai
una plataforma political
formada pel P.S.M.,[
U.M. i Ia regidora|
independent Barbara|
Català.

-18 d'agost de]
86.- La nova coalicic
de centre-esquerra|
decideix . sol.licitai
Ia convocatòria del
sis plens extraordinaris!
a fi d'aclarir algunsj
temes de política munici-J
pal. El batle no elsj
convoca dins el terme|
que obliga Ia llei.

-17 de setembref
del 86.- P.S.M.-U.M.[
i Bàrbara Gatalà sol.lici-|
ten Ia convocatòria!
d' un ple extraordinaril
per destituir a Bernatj
Garí. Un dia abansj
els sis regidors del
l'Oposició havien firmatj
una acta notarial onl
es comprometien a desti-|
tuir el batle.

-22 de -setembre|
del 86.-El batle convoca[
el ple demanat perj
l'Oposició Municipali
pel dia 10 de novembre|
a les 13'15 hores,[
convocant també els|
sis plens que havienl
estat _ sol.licitatsj
per l'oposició el is|
d'aqos

ae novembre|
|del 86,- Per unanimitat,
jP.S.M.-U.M.-Català decidei|
Ixen recórrer als tribunalsl
ll'actuació del batlel
len el ple del 10 del
lnovembre, essent acceptat|
|el recurs.

-28 de novembre" del|
|86.- El batle convoca|
lun ple extraordinaril
len el que tots els|
|punts són desaprovats,[
|tambe per Bàrbara Català,
jmentre el batle no|
|sigui destituït.

-31 de gener del|
j87.- De forma sorprenent,
Ißarbara Català envia|
luna carta al cap dell
|P.S.M. donant comptaj
lde que es retira del
lla moció i de que donaràj
lsuport al batle sil
|ells no retiren la|
|mocio de destitució.

-4 de febrer delj
|87.- En roda de premsa|
JP.S.M. i U.M. assegurenj
lque arribaran al final|
|de Ia crisi i que Ia
jmoció de destitucio|
|es durà a votació,

26 de setembre |
jdel 86,- P.S.M.-U.M.
i Ia regidora independent!

I acorden no assistir

IaIs sis plens extraordina-I
|ris convocats pel batle
ja que Ia convocatòria
les va fer fora del
temps fixat per Ia
llei. Es comença a
preparar el ple del|
110 de novembre.

-27 de setembre I
Jdel 86.- Degut a l'acta-
Ició del batle en les|
obres del clavegueram,
|queden paralitzades!

Arrib un embull amb|
|la Comunitat Autònoma,
el batle volia aconseguir|
cinquan*a milions de
forma il.legal per|
|a dites obres.

-15 d'octubre del|
|86.- L'Oposició rebutja
qualsevol responsabili-
tat en les obres del
clavegueram i responsabi-
litzen a Bernat Garí
de les conseqüències
que pugui tenir - Ia
seva actuació en aquest|
|tema.

10 de novembre delJ
|86.- Es celebra el
ple per destituir al
Ibatle. Aquest, després
Jde rebutjar les acusa-
|cions, aixeca Ia sessió
I sense deixar parlar|
|a l'Oposició.



ESCANDOL A L1AJIUNTAiVIENT

UN REGIDOR DEL PSM DENUNCIAVA UN PRESUMPTE INTENT DE SUBORN PER A QUE ES
RETIRAS DE U MOCIO. TIA NICOLAU TAMPOC NEGAVA QUE HAGUES ESTAT "TEMPTAT".

I denuncia

Después de leer y facilitar
fotocopias de los anteriores
escritos, el PSM-Vilafranca y
Tià Nicolau de UM, calificaron Ia
decisión de Ia regidora como un
acto de "traición al pacto firma-
do por PSM-UM-Catala ante
notario y en el que se compro-
metían a destituir a Garí por su
mala gestión, nombrar a Josep
Sansó del PSM nuevo alcalde y
llevar a cabo elprograma acor-
dado y firmado, de forma uná-
nime, por todos los regidores
de Ia oposición municipal.

A continuación, uno de los
regidores del PSM denunciaba
un presunto Intento de soi

en el que, días atrás, Ia regidc
ra independiente Ie hizo ante
testigos "buenas ofertas si-i_
decidía a retirar Ia mociöncön^
tra el alcalde". El regidor, ase]
guró que "no Ie importaría tiran
de Ia manta y que estas ofer
podrían estar relacionadas conl
cierta visita de Català al presi-|
dente de Ia C.A., Gabriel Cañe-"
Has". El concejal se negó a de-L
tallar los temas tratados en IaI
conversación Canellas-Catala,|
aunque aseguró que las infbr-|
maciones que tenían de'tall
reunión se las había fadlitado|
Ia propia regkkxa. EJ PSMmatìJ
zó: "Consideramos que Barbara|
Català ha sido víctima del sis-|
tema tradtolc

v,

^f{'t: |! '• * %» - m

EN AQUESTA FOTOGRAFIA VEIM A CATALA
EN LA PRESENTACIÓ D'UNIO MALLORQUINA
EN LES ELECCIONS WNICIPALS DEL
83. DES DE LLAVORS HANS PASSAT
MOLTES COSES DINS UN AJUNTAMENT
POLEMIC DE PRINCIPI A FI. EL QUE
PASSARA EN ELS PROPERS QUATRE
ANYS, ES ENCARA UNA INTERROGANT.

QUI EN DONA MES ?

El que pensa una bona part -per
no dir tota- de Ia gent referent a
Ia política, acaba d'ocórrer a l'Ajunta-
ment de Ia nostra vila. Dins el parèn-
tesi d'un parell de mesos, l'Ajuntament
passa- per dues situacions més que
anormals: retirar el batle i ara "recupe-
rar-lo". Hi ha per dir: qui en dóna
més.

EIs qui en aquests moments adminis-
tren els papers de Ia SaIa demostren,
una vegada més, que el més important
són els seus pròpis interessos i no
respecten l'Ajuntament com a institu-
ció més enllà dels personalismes.
Per altra banda, les argumentacions
que ens donaren parts afectades, s'enqua-
dren dins Ia pròpia dinàmica de Ia
política: protagonisme, aprofitaments,
travetes i, sobretot, desqualificacions.
Tanmateix, Ia pròpia realitat de les
actuacions tant del batle com de Ia
regidora independent quedarà embullada,
difuminada. Però dins el pensament
de moltes persones estarà present
que l'autèntica raó de tanta capgirada
són les que sabem tots.

Dins 1'impotència d'aquestes
ratlles, vull expressar el meu rebuig
i Ia meva disconformitat davant tanta
inoperància, i deman Ia seva dimissió.

Malgrat tot, hem d'esperar que
aquesta lliçó política haurà servit
per a les properes eleccions i demanarem,
al manco, més serietat als futurs
regidors.

Pot ser que, possiblement, només
tenim el que ens mereixem com a poble.

Tcroeu Barceló ("Pitge")
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L'entrevista d'aquest roes, com
veureu més endavant, no entreveu
cap problemàtica fora de lloc sinó
tot el contrari, ja que està concebuda
única i exclusivament per aproximar
un poc més a Ia gent el que és un
metge de capçalera, ja que així com
un pastor cuida de les seves ovelles,
un bon metge ha de saber cuidar els
seus malalts.

Bartomeu Barceló, paisà nostre
que pels avatars de Ia vida s'ha
de guanyar les sopes fora del nostre
poble com molts de nosaltres, és
un home que per sort no ha oblidat
les seves arrels, Ia seva petita
Vilafranca, terra Ia qual el va veure
néixer. AIs 11 anys va ingressar
al Seminari on va estar 4 anys i
després va anar a acabar el Batxillerat
a Bilbao. Posteriorment va estudiar
Ia carrera de Medicina a Barcelona
i efectuà les pràctiques a l'Hospital
de Sant Pau i Santa Maria del Mar.
Començà a exercir de metge al poble
de Mancor on residí 5 anys. Després
exercí 6 mesos a Felanitx i, una
vegada aprovades les oposicions,
va passar a ser metge titular d'Artà
on ara fa tres anys que cuida Ia
salut dels artenencs.

A part de tot el que hem dit ante-
riorment i moltes coses més que no
direm per moltes raons, també hi
afegirem que és membre de Ia Societat
Espanyola de Medicina Rural. Sobre
aquest tema encetarem l'entrevista.

-L'any passat organitzareu el
Congrés de Medicina Rural aqul, a
Mallorca. Quines raons vareu tenir
per escollir Ia nostra Illa?.

Aquest congrés està organitzat
per Ia Societat Espanyola de Medicina
Rural i es fa cada dos anys i, normal-
ment, a Madrid. Nosaltres optàrem
per dur-lo a Mallorca per dues raons:
Ia primera per l'encant turístic
de l'illa; Ia segona i més important,
per l'estancament que tenim els metges
que de deu vegades, nou, solem estar
desplaçats, ja que aquí a Mallorca
casi sempre quedam aïllats.

-A quines conclusions vàreu arribar
dins el marc d'aquest congrés?.

Des del punt de vista organitzatiu
va esser un èxit; quant a conclusions
varen esser un poc pessimistes. De
totes maneres les podríem dividir

METGE
BARTOMEU BARCELO

en dues parts: una reivindicativa
-diguem-li sindical- i una altra
de científica. Quant a aquesta va
esser un èxit, ja que Ia major part
dels membres són reconeguts i gaudeixen
d'un nivell internacional de prou
relevancia, com per exemple, el Doctor
Puigverd o el Rector de Ia Complutense
de Madrid entre altres.

-I quant a ía part reivindicativa?.
La part reivindicativa va esser

un poc pessimista, pensant que a
nivell nacional el cos titular de
metges vol fer un canvi dins Ia medicina
rural, i els metges titulars estan
en lluita perquè pensam, o es pensava,

que part dels nostres privilegis
-que es deia que teníem- es veurien
una mica afectats.

3̂uina ajuda rebéreu de part de
les autoritats a nivell local i autonò-
mic?.

De fet, s'abocaren a mans plenes.
Per exemple, l'Ajuntament de Paüna
econòmicament no ens va donar res,
però ens deixà el Castell de Bellver
per fer-hi tots els actes. A nivell
autonòmic, tant el Consell Insular
com el Govern de Ia Comunitat Autònoma
ens donaren suport econòmic. Inclús
hi va haver pobles com Sant Llorenç
i Calvià que també hi col.laboraren.

EH SAHITAT LOCAL EN ESTRUC-
TURA SANITARIA I WGIENICA,
AHAM MOLT MALAMENT

Kteus que ~La. medicina rural està
massa centralitzada?.

Crec que sí. Crec que moltes de
les funcions mediques es podrien
descentralitzar de PaLra. Crec que
està pensat amb els peus. Per exemple
Son Dureta, pel simple fet d'estar
situada a l'altra part de PaLra fa
que tota Ia gent dels pobles de Mallorca
hagi de travessar Ciutat i passar
per l'embut D'Andrea Doria.

De fet, està demostrat a Europa
que els hospitals quan passen de
600 llits perden Ia seva funcionalitat
i és molt millor posar-los situats
estratègicament repartits per tota
Ia geografia.

Kim veus aquesta estratègia?.
Doncs, per exemple, a Inca i a

Manacor que hi hagués hospitals de
primer nivell on es podrien realitzar
les operacions d'apendicitis, els
parts, els processos de diagnòstic
de les malalties que no necessitin
un material massa sofisticat, etc.

Després, a Patae, si vols, un
hospital d'avantguarda tant a nivell
d ' investigació com de les malalties
més sofisticades.

-Veus un canvi d'actitud en 3a
gent del poble pel que respecta al
metge de capçalera?.

Si, Ia gent va canviant i això
és positiu. El que hi havia abans
als pobles, que el batle, el metge,
el capellà i el mestre d'escola tallaven
el bacallà, crec que en certa manera
repercutia dins el desenvolupament
social del poble i això, evidentment,
avui ha desaparegut.
K3om veus ía. qüestió de les baixes

iabaraUs?.
La crispació i Ia violència que

genera Ia pròpia societat fa que
el tracte malalt metge -això sobretot
en els ambulatoris de barriada on
el metge passa ràpidament de fer
de metge a fer de jutge- pugui arribar
a produir certes crispacions. M'explica-
ré: quan ve el pacient i diu "deme
Ia baja laboral" -i això ho dic amb
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tota Ia intenció- pel fet que aquest
senyor s ' ha engatat i hagi estat
dos dies sense anar a fer feina i
et demana Ia baixa, això duu conseqüent-
ment al que he dit abans : Ia crispació
i violència, fins i tot física, evident-
ment. Qui és el culpable?. Jo crec
que Ia mateixa societat.

K)uina creus que és Ia funció
del metge de capçalera?.

Crec que Ia funció principal ha
de ser Ia de ser el metge de Ia família
i, conseqüentment, el metge de Ia
comunitat. Això vol dir que ha de
conèixer Ia comunitat com a tal i
l"individu a nivell familiar.

També cal remarcar que crec és
molt important l'educació sanitària
dins Ia consulta, individualment
i a grups de risc.

K)ue entens tu per educació sanità-
ria?.

Per exemple, dins el grups de
risc hi podríem posar els diabètics.
Llavors, cada cert temps s'haurien
d'organitzar conferències. A les
escoles s'haurien d'organitzar xerrades
sobre sexualitat o prevenció de càries,
etc.

LA MEDICIHA RURAL ESTA
MASSA CENTRALITZADA.

CASSISTEHT SOCIAL ES UNA
FIGURA OUE DE CADA DIA
SERA MES NECESSARIA.

Ki:eus necessària Ia labor dels
assistents socials?.

L'assistent social és una figura
que de cada dia serà més necessària.
La labor d'un assistent social seria,
per exemple, Ia d ' anar a fer una
visita als vells perquè a una hora
determinada han de prendre una pastilla,
ja que a vegades els seus fills viuen
a Pal·ia o bé perquè és una persona
major i a Ia seva edat s'originen
lapsus de memòria.

-Tu, com a vilafranquer, com veus
Ia sanitat local?.

Crec que quant a estructura sanitària
i higiènica anam malament, comparat
amb l'època que vivim i el desenvolupa-
ment econòmic que gaudeixen les Illes.
No podem acceptar que un poble de
1'interior no tengui aigües netes
i aigües brutes. Ara bé, qui és culpa-
ble?. Evidentment els vilafranquers.
Això també és a causa del caràcter
mallorquí: jo hi faré una bassa i
el veÏnat just aferrat t'hi posa
una cisterna, quan Ia llei diu que
Ia distància mínima ha de ser de
50 metres, i a Vilafranca no crec
que hi hagi més de 10 metres de distàn-
cia . Per això s ' acosta a un país
tercermundista, però no ens queda
més remei que acceptar-ho.

I hem d'acceptar que un gran percen-
tatge de malalties, indirectament
provenen de Ia causa citada anterior-
ment.

Quant a estructura sanitària,
no pot estar .pitjor. Per exemple,
per una radiografia l'has de demanar
amb un mes d'antelació, per fer
una consulta a un otorrino amb dos
mesos d'antelació i això, evidentment,
quan arriba el pacient o ja s'haI
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curat o és mort.
-Darrerament s'ha parlat molt

d'un hospital a Manacor. Tu com a
metge, ho veus com una necessitat
o més bé creus que els polítics l'em-
pren com a arma de poder?.

El Ministeri de Sanitat és el
que té el pressupost més gros a nivell
d'Estat i, evidentment, els polítics
el manipulen per aconseguir vots.
EIs polítics, a l'hora de captar
el teu vot, t'ofereixen "el oro y
el moro", i mentre no hi hagi una
llei que digui que tot polític que
ha oferit i no ha donat se ' 1 podrà
dur davant els tribunals, el poble
serà el que carregui amb les conseqüèn-
cies.

Què és necessari?. Crec que no
fa falta ni comentar-ho i és que,
per exemple, quan et romps un dit
no et queda altre remei que anar
a Son Dureta. Crec que positivament
s'ha de descentralitzar i estic a
favor d'un hospital a Manacor, això
independentment que els polítics
després es vulguin apuntar un "tanto".

Textes i fotos: FRANCESC AMENGUAL.

CORRECCIÓ DE BARBARISMES
referents a:
ALIMENTS

,©

Barbarisme Forma correcta

ALMlBAR
ANXOA
ATUN
CALDO
F I A M B R E S
JAMON
MAlS
MANTEQUILLA
MERMELADA
PASTEL
QUEMA
SlFON

almívar
anxova
tonyina
brou, suc
carns fredes
cuixot, pernil
blat de les Indies
mantega
melmelada
pastís
crema
sifó

CONSELL iNSULAR DE MALLORCA

# REFRANYER POPULAR *
Ant) bon sol bat es juliol.

Anrb el terrps i palla, maduren
ses nesples.

M) ses eines fan ses feines.

Ametller no facis via, que gelerà
qualque dia.

Mc i cavall, si els canses fas
mal.

Amic i vi, quan més vei més fi.

Amistat resuscitada, botxiner
mort.

Amor d'ase, coça i mossegada.

Amor de gendre, bugada sense cendra.

Any de gelades, any de palades.

Any de molts d'aranyons, any de
pocs cavaions.

Any de neu, any de Déu.

Aquesta figa no és per
paner.

aquest

Aquest món és un fandango, i qui
no l'entén és un pardalango.

Arada llarga i llaurador granat.

Ara que en donen.

Arc de Sant Martí, si surt es
matí, pots fer llarg camí; i si surt
es capvespre no treguis es cap per
sa finestra.
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FEBRER A FORA VILA

«#.

Antoni Torretes.'

Aquest any el temps ha agafat
un poc per sorpresa quasi tots els
foravilers. Després de tants d'anys
eixuts un de molt humit, que duu
com a conseqüència un retardament
en les tasques agrícoles.

L'anyada ja havia començat tardana
si hem de teñir en compte el calendari
de sembra dels avantpassats, doncs
les primeres pluges no caigueren
fins a finals d'octubre. La intensitat
i continuitat d'aquestes ha fet que
avui Ia major part de les "terres
bones" de conreu tenguin moll o estiguin
anegades.

També s'hi afegeix als problemes
de sembra o a 1'escassetat de sembrat
el que les llavors "forasteres",
que majoritàriament s'empren ara,
són de cicle més curt que les d'abans
i, en conseqüència, de sembra més
tardana, i no com les d'abans que
es sembraven més prest -devers Sant
Martí-.

Malgrat les informacions aparegudes
en alguns periòdics locals, en el
sentit que ja s'ha perdut un terç
de Ia producció de cereals per problemes

de sembra, em comentava l'altre dia
en Bernat Mercader que si el que
resta de mes de febrer fa bon temps,
aquestes pèrdues abans assenyalades
no serien tan elevades per Ia vila.

Crec interessant assenyalar també
el comentari que em feia en .el sentit
que no convé sembrar alls i cigrons
als bocins de terra on hi ha hagut
moll, ja que això afavoreix Ia posterior
presència i desenvolupament d'enferme-
tats i plagues.

PeI que respecta als arbres, cal
assenyalar que es pot continuar amb
Ia poda d'ametllers, albarcoquers,
garrofers i figueres si bé, per aquestes
darreres, es farà en lluna vella.

La poda de nespleres, pomeres,
pereres, etc. és retrassarà fins
a finals de mes o començaments de
l'altre, com també Ia poda de Ia
vinya. No obstant això, als llocs
calents ja es pot començar a excecallar-
Ia.

També es poden fer empelts al
grup d'arbres en primer lloc assenya-
lats, mentre que pels segons haurem
d'esperar Ia millorança del temps.
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"LA DONA DE LOT VA MTRAR ENDARRERA, I ES VA CDNVERTTR EN UNA ESTATÜA". (Gènesi 19,26)

En aquesta petita llegenda del
Gènesi, veim que Ia dona de Lot va
voler mirar endarrera i va tornar sal.
Tornar sal és deixar de tenir vida,
ja que allà on hi ha molta sal, com
el Mar Mort, Ia vida desapareix.

Jesús recorda aquest fet i ho
aplica amb paraules més actuals a
Ia gent del seu temps: "Qui posa
Ia mà a 1' arada i mira endarrera no
és digne de Ia veritat".

El Che Guevara, aplicant aquestes
paraules a Ia revolució diu: "Es
pot fer una passa endarrera si llavors
se'n fan dues endavant".

Es ben clar que seguir una idea
nova revolucionaria, d' avançada,
és costós i difícil. Hi ha que remar
contra corrent. No hi ha camí fet,
es fa caminant. El que han dit o
diran no es pot escoltar. Qui té
persones o coses a perdre no es pot
allistar, com diu Jesus:"El qui estima

més al seu pare, a Ia seva mare,
al seu espòs, als fills, no pot seguir
aquest camí lliure, independent.
El camí nou, només serà fruit de
Ia lluita per Ia justícia, per
l'alliberament de l'home per l'esforç
del mateix home".

Es bo fer girar-nos endarrera
i veure un camí de roses, mentre,
per tirar endavant es troben les
espines. Per arribar a Ia rosa no
adulterada, no artificial o podrida,
es necessari espinar-se. Qui no es
vol banyar els baixos té mal agafar
peix.

Pot passar que mirem endarrera
i vegem Ia rosa sense espines i el
peix dins el plat. La comodidat,
el benestar particular, Ia família,
etc., ens enlluernen. Podem esser
com les mosques que queden atrapades
dins Ia mel.

La sal és bona, però si tot
hoés... com Lot... PERE FONS

ATURET. PERO CAMINA

ATURET, pot ser un crit d'atenció,
d'admiració, d'oblit o de reflexió.

VuIl que sigui un crit de reflexió,
d'una necessitat de pensar des de
dins fins a fora.

No hi"ha ningú, si és intel.ligent,
que no s'aturi qualque vegada.

Jesús Hermida -així ho afirmava
en el Diari de Mallorca- i el director
del seu Diari mengen plegats cada
temporada per contar-se les seves
coses i perquè, qui són i d'on vénen
i òn van no - sigui mai cap mena de
secret.

S'aturà i va reflexionar el jove
que va tornar els cinc gravats robats
de Picasso, i passà de ser lladre
a ser un home honrat.

Aturar-se constitueix una necessitat
i, encara que a Ia nostra època sembli
una contradicció, -època de velocitat
i stress- ho tendrà que fer cada
un dels habitants del poble: nins,
adolescents, joves, adults, vells,
famílies, institucions i forces vives.
Tothom té necessitat de reflexionar
sobre el que ens passa, perquè és
el fonament de Ia pròpia existència
per no quedar deshonrats i encertar.̂

Aquesta reflexió es farà des de
l'interior, sense pensar massa de
de fora, ni deixar-nos influir per
això; doncs pens que molts estan,
formen part del poble, però no són
poble.

Alerta, que aquest moment d'aturar-
nos a reflexionar corre un perill:
quedar-nos "dintre".

Si volem aturar-nos sàviament,
serà per projectar-nos cap a fora,
així com 1'arbre es replega durant
l'hivern vers les seves arrels, per
projectar-se i mostrar el seu esplendor
les successives florides primaveres
i fructuosos estius.

Aturar-se per quedar, aturar-se
per invernar, aturar-se per vegetar,
no servirà de res i quedarem anquilosats
dins l'estupidesa i poc se'n parlarà
de Ia nostra història com a poble.

Aturar-se per examinar, reflexionar,
analitzar, projectar, prendre forces>
no serà quedar-se a punt zero, sinó
agafar novament el tren del temps,
perquè el temps del tren no ens passi.

ATURET...PEROCnMTNA j
Nadal Caldentey ("Rabassa")
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VERGONYA S E N Y O R S , V E R G O N Y A
0 SENTIMENT DE C U L P A B I L I T A T

Indispensablement, Ia vida de
poble és capaç de fer-nos viure baix
l'opresió del Xerrim-Xerram.

La crítica és Ia nostra asignatura
pendent, Ia mala crítica Ia nostra
millor virtut. Per què aquest pròleg?.
Jo us ho diré. EIs qui movem aquest
poble culturalment, dic "movem" perquè
em sent implicat en moltes coses,
trobam sovint massa traves. Traves
esgarrades d' inocència com molts
pretenen que ens creguem. Són les
que nos ens deixen arribar a bon
fi, 1' inquietut que ens produeix
veure Ia nostra feina feta i acceptada.
* Fa uns mesos, més de 40 joves
decideixen, degut a Ia gran afició
existent, formar una espècie de penya
de aficionats al món del cotxe i
a conseqüència de les proves fetes
anys enrera , es decideix fer quatre
proves puntuables baix el nom de
"Ginkama de Vilafranca". La primera
va esser* un èxit sense precedents,
a on tots els conductors i amics
feren moure tot el poble amb els
seus propis medis. Gràcies a l'Ajunta-
ment, es pogué dur a terme en el
Poliesportiu Municipal "Es Molí Nou".

No som jo, però que siguin
els més de quatre-cents espectadors
que assistiren a Ia prova qui us
diguin si som o no capaços d'organitzar
i dur a bon- terme actes pels joves.

Quin sentiment de culpabilitat
tenen els qui amb les seves paraules,
provoquen un malestar dins el poble,
dient que tot això és privatiu i
propi de locos ?.
* Després de Nadal, es va crear
una coral, bona o dolenta, pero coral
i de Vilafranca, que és el més important.

Quin sentiment de culpabilitat
tenen els qui fixaren un color polític
a Ia coral ?. De veure-la com una
mena de competència a Ia coral de
l'església ?. Per què en ves d'informar-
se directament, esperaren a saber
noves dins el cafè o a un cap de
cantó.

* A "Ràdio Ia ViIa", es varen
fer "24 hores de ràdio", molta i
pesada feina per a una guarda d'aventu-
rers, amb un sol objectiu, "Vilafranca".

La resposta va esser notable. Eren
les cinq i mitja de Ia matinada i
es rebien cridades de telèfon. La
gent va entendre Ia nostra intenció.

Quin sentit de culpabilitat
poden tenir els qui diuen que "Ràdio
Ia ViIa" serveix uns interessos polítics
tot perquè 1' emisora està instalada
dins un local del cap de l'Oposició?.

Seria inútil seguir escrivint,
ja que 1' únic que he aconseguit és,
entre altres coses, gastar tinta,
buidar-me el cap i no arreglar res.
Però estic segur que Ia feina surt
d' uns pocs i 1' entussiasme de molts
més. Un poble és cultura, mentre
hi hagi poble. Gràcies a tots els
que hagin pogut arrribar fins a aques-
tes retxes sense "cagar-se" en ningú.
Nosaltres tampoc ho feim.

JAUME "RABASSA".
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PLANTES MEDICINALS DE LA FLORA
DE MALLORCA

^Bartomeu Català-
C R E I X E N S

"Rorippa Nasttortiinn-Aguaticum". -
No es pcden menjar mai florits; tendres
en enciam, fan un olor forta un poc
aromàtica i tenen el gust molt fort
i amarg; convenen a les persones
dèbils i escrofuloses degut al compost
d'iode i ferro que contenen, com
també les vitamines A, D i E i, sobre-
tot, Ia C. Menjats crus, sols o mesclats
amb lletuga, endívia, etc... són
antiescorbútics, diurètics, depuratius
de Ia sang, purgants, antirreumàtics
i combatren Ia bronquitis i els costi-
pats; però no es pot abusar d'ells,
perquè irriten l'estómac i les Vies
urinàries, per això tampoc convenen
a les embarassades. Es recomana roegar
les fulles de créixens per enfortir
les genives i per despertar Ia gana.
Cuits constitueixen una bona verdura.

C 0 L
"Brassica Oleracea". Les fulles

bullides de Ia col són un poc laxants;
calentes en forma de cataplasma o
coques donen bons resultats contra
els dolors reumàtics. Si es pren crua
és útil contra l'escorbut a causa
de Ia gran quantitat de vitamina C
que conté. Es diu que les fulles premsa-
des amb una "botella" i aplicades
sobre les ferides les cura ràpidament.

C A R X 0 F E R A
"Cynara scolymus". EIs capítols

tendres són comestibles. Crues i en
infusió són bones contra les afeccions
del fetge, combaten Ia glucosa en
els diabètics, són bones en l'arterioes-
clerosi i en les insuficiències hepàti-
co-renals. Es pot prendre el suc de
les fulles amb aigua ensucrada.

LA C A R R E T E R A UN P R O B L E M A GREU
No fa gaire temps, poguérem

llegir damunt els diaris illencs
que Ia Comunitat Autònoma té plantejat
el resoldre un parell de punts negres
de Ia carretera Palma-Manacor. Un
d' aquests punts fa referència al
pas d' aquesta carretera per dintre
Ia nostra vila.

Segons el projecte el bocí que
passa per dins Vilafranca, seria
reemplaçat per un tram que començant
des de Ia gasolinera, passaria per
dins terrenys d' Es Cremat, seguiria
per darrera "Rafal Figuera" per acabar
prop de les cases de Son Alxebitx. I per
a que aixb fos possible, mancaria
un terrabuit o un rebaix que ens
deixaria el Puig de Bonany molt amunt.

Un altra possibilitat és que
aquest desviament es realitzàs per
baix de Ia vila; enllaçar des de
Ia gasolinera cap a baix el torrent
i acabar a Ia recta de Ia "Parada
Bar los Melones". En aquest darrer
cas, hem de tenir en compte que una
gran quantitat de foravilers que
tenen les terres baix de Ia vila

tendrien problemes que en Ia meva
opinió es podrien resoldre fent uns
quants ponts per damunt Ia carretera
i així crec que no espanyariem el
paisatge del puig.

No hi ha cap dubte que Ia carrete-
ra dóna "vida" a Ia vila, com també
molts de vilafranquers ens aprofitam
d' explotar els nostres negocis arran
de Ia mateixa i tal vegada ens conven-
dria començar a prendre consciència
de que d' aquí uns quants anys ja
no passarà per dintre el poble.

Succeïts obliguen, a un temps
no molt llunyà Ia carretera per
dins Ia vila, ja no serà pas obligat
pel gran nombre de vehicles que es
dirigeixen cap a les zones turístiques.
I per acabar, recordem que algunes
vides perdudes en accidents a Ia
carretera han suposat un injustificable
preu per a l' avantatge que des del
punt econòmic ens suposa el pas
d' aquesta via per mig de Vilafranca.

JOAN NICDLAU (D^Es Niu).
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Fort com a caga-ferro
un que jo en coneixia
i me va dir que no sabia
quin dia era el de s'enterro.

L'any passat varem assistir
a s'enterro de sa sardina
enguany, si és una tonyina
entre tots Ia podrem fregir.

I ja que anam de festes
una altra hem podriem fer
es dimecres de cendra si ve bé
i seria contrària a aquestes.

Pare nostre que al CeI estau
pregau per noltros a cada instant,
també arribaré a sant (?)
perquè m'agrada molt Ia pau.

Per viure bé demà
guanya diners avui,
perquè si hi ha cap embull
serà bo de solucionar.

Diuen que tot està creat
l'home ho ha de descubrir,
debades m'aixecat de matí
perquè he fotut un bon esclat.

Jo escriuré es meu mallorquí
i tu corretgiràs amb so teu,
cadascú tendrà es seu
i no "caldrà" discutir.

Ara ja no és un ciuró
perquè no té cap "arrel",
i per esser més "fidel"
heurem de dir "cigró".

A l'Església hi ha una campana
que Ia pujaren amb un ternal,
per ses festes de Nadal
duien es nas com una magrana.

Un sempre ha d'anar viu
vengui d'allà on vengui,
a jo m'agrada que tengui
aquest to tan despectiu.

Que guapes són ses coses
si bé les volem mirar,
a moltes coses puc contestar
amb una dotzena de gloses.

Com diu En Joan Torretes
és es llom que hem d'enterrar,
perquè venen per dijunar
més de cinc setmanetes.

NOTICIARI DE LA VILA
. SALVADOR BAUZA "A" D^OR DE "S^AGRICOLA DE MANACOR

El vilafranquer Salvador Bauzà fou homenajat per
l'entitat cultural "S^AGRICOLA" de Manacor el passat divendres

16 de gener en un acte
emotiu i en el que
es reconeixien els
treballs de Salvador
Bauzà per a 1 ' organit-
zació de les "ÂULES
DE LA TERCERA EDAT".

L ' abans esmentada
entitat cultural concedí
Ia "A" d' or al nostre
paisà, fet del que
ens alegram. Enhorabona!
i a seguir lluitant
Salvador Bauzà.
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"SA RUA" JA ES AQLU.

El diumenge 1 de març es celebrarà
a Ia nostra vila "SA RUA 87". .Tots
els desfressats s'hauran de concentrar
a Ia Plaça de 1' Ajuntament a les
4 de 1' horabaixa, on es partirà
per desfilar pels carrers: Principal,
Llobera, PaLra, Església i acabar
a Ia Plaça on Ia festa seguirà amenitza-
da pels "MALLORQUINS".

"ENTERRAMENT DE SA SARDPÏA"

El proper dimarts 3 de març,
es celebrarà per segona vegada,
1' Enterrament de Sa Sardina, que
començarà a les vuit i mitja del
vespre des de Ia Plaça de l'Ajuntament.

ELS PCRCS DE "TORRENT" FAN TORNAR
LA SOBRASSADA BLANCA.

Ens ha arribat males notícies del
porc capturat en el torrent després
de protagonitzar una inverosímil
escapada. Doncs be, endemés del mal
final que va tenir el porc aventurer,
cal dir que Ia sobrassada que donà
Ia matança d' aquest, tornà blanca.
Ara entenem el perquè l'amo del porc
no ens convida a menjar-ne.

DEFUNCIONS

MARIA CATALA MORLA, moria
el 26 de gener als 77 anys. La
vegem en el CeI.

APOLONIA CATALA GOMILA, ens
deixava dia 6 de febrer als 89
anys. Descansi en pau.

BARTOMEU BAUZA ROIG, passava
a millor vida el 13 de febrer amb
81 anys d' edat. Descansi en Ia
Glòria del Pare.

ELS "GERMANS ROSSELLÓ" EN TVE-BALEARS

El dijous 12 de febrer en un
dels espais regionals que ofereix
TVE-BALEARS, ,poguerem - veure 1 ' actuació
dels nostres coneguts "GERMANS ROSSELLÓ"

RESULTATS DEL CAMPIONAT DE LLIGA.

VILAFRANCA - GESA 3-2
(15-4, 15-6, 14-16, 8-15 i 15-7.)

VILAFRANCA - PETRA 0-3
( 1-15, 16-18 i 8-15 )

ESCOLAR - VILAFRANCA 1-3
( 13-15, 4-15, 15-9 i 2-15 ).

(Redacció).- De cova baixa
van les coses per l'equip vilafranquer
fins arribar al darrer partit disputat
en Capdepera on un clar 1-3 podria
tal vegada donar Ia moral que els
hi ha mancat fins ara a aquest grup
d' esportistes, darrer reducte de
1' esport local pel desvergonyament
de Ia política, en matèria esportiva,
del nostre Ajuntament.

Un any més el CLUB VDLEŒOL
vnAFRANCA, s'ha dispost a enfrontar-se
de nou als problemes de caràcter
esportiu, però sobretot a l'econòmic.
I és aquí on Ia despreocupació dels
responsables de l'esport amb l'impassi-
vitat que els caracteritza juga un
paper d' ofegament econòmic pel, com
deiem abans, darrer reducte de
l'esport local.

'En quant al joc, sembla, que
el Vilafranca segueix fins ara amb
Ia mateixa línia que anys anteriors,
es a dir, irregular. En el començament
d' aquesta lliga, guanyà per un apurat
3-2 al GESA per a després perdre
per un 0-3 en el Poliesportiu de
1' Escola, davant el PETRA, un equip
menys fort que en altres lligues.
Dins l'ESCOLAR de Capdepera, el conjunt
vilafranquer rectificà; el joc desplagat
davant el conjunt del Petra
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BARTOMEU "MOREI" EN LA TROBADA DELS
CONSELLS DE JOVENTOT DELS PAI5OS

CATALANS.

EIs passats dies 24 i 25 de
gener, baix el patrocini del Consell
Insular de Menorca, va tenir lloc
a Maó una Trobada dels Consells de
Joventuts del Països Catalans. Com
vosaltres sabeu el nostre paisà Bartomeu
Barceló ("Tomeu Morei"), presideix
el Conseil de Ia Joventut de les
Illes. En Ia fotografia ho podem
veure presidint 1' acte de cloenda
juntament amb el president del Consell
Insular de Menorca, Tirs Pons.

ANTONI AMENGUAL, DTOECTOR OFICML
DEL FULL SANTA BARBARA

En una nota que hem rebut de
1' Associació- de Premsa Forana,
se' ns notifica que Antoni Amengual
és de forma oficial el director de
Ia revista "SANTA BARBARA".

EL PRESmENT DEL CTN AMB LES PUBLICA-
CIONS DEL PLA DE MALLORCA

El dijous, 12 de febrer assistirem
a un sopar-reunió amb JERONI ALBERTÍ,
president del C.I.M., en el que es
canviaren impresions sobre Ia problemà-
tica dels pobles del PIa de Mallorca.

EL NOSTRE RECTOR CONTRA "NA MADONNA".

Es per demés !, el nostre i
vostre rector s' ha entossudit en
sortir cada més en aquestes pàgines
del nostre noticiari. Doncs anem-hi!.
Ja fa cosa d' un parell de setmanes,
en una projecció cinematogràfica
que va tenir lloc a 1' antiga Escola
Parroquial i en Ia que es projectava
Ia pel.lícula "BUSCANDO A SUSAN DESESPE-
RADAMENTE", protagonitzada per Ia
popular cantant americana "MADONNA",
el rector de Ia vila va fer que es
tallas Ia projecció quan va veure
que en una escena Ia tal "Madonna"
mostrava poc més de mitja esquena
sense roba.

La notícia no acaba aquí, ja
que s ' ha de tenir en compte que els
al.lots que anaren per veure Ia pel.-
lícula pagaren 200.-Ptes, lògicament
i com molts ja us haureu imaginat,
el rector hi tenia "part" interessada.
I aquesta mateixa pel.lícula, projectada
a un altre poble de Ia comarca, sols
costava 150.-ptes.

90L5 AP A5SISTl AL DARRER PLE

E] dijous 12 de febrer, es celebrà
en 1" Ajuntament una sessió extraordinà-
ria amb un ordre del dia de 15 punts,
com mai s' havia vist. Com tampoc mai
s ' havia vist un ple amb tan poca gent,
ja que a Ia una del migdia, hora en
que començava el ple, en el saló -
d' actes sols hi havia els 5 regidors
d'AP, Ia secretària i Ia seva auxiliar.
Bàrbara Català no assistí a 1' estar
hospitalitzada, mentre 1' Oposició
representant per Pep Mercader volgué
llegir en un comunicat els motius
pels que 1 ' Oposició municipal no assis-
tia a aquell ple, però el batle no
el deixà llegir i Josep Sansò abandonaria
Ia sala. Degut a que cap redactor
d' aquesta revista pogué assistir al
ple no poden oferir-vos més informació.

PER POSAR LA DITADA EM EL DOCUMENT NACIONAL D'IDENTITAT VINDRA
LA POLICIA A L'AJUNTAMENT DE 9,30 A 13 HORES EL SEGUENTS
DIES: 20 DE MARÇ, 27 D E M A R Ç , 3 D^ABRIL I 10 D'ABRIL, AIXI

ENS HO HA FET SABER MA MARIA MORLANA




