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"DESVETLA' T, TU QUE DORnS, RESSUSCITA D' ENTRE ELS MORTS I
CRISTT'IL.LUMINARA" (Efesis, 5,14.)

Una volta en 1' any, deien en temps primer: "On s' ha de confessar,
ha de passar pel xep a xep i per les coquetes i a menjar una bona freixura
tenim ses feines — ". Això era i és molt agradable. Però gratant dins
les escriptures ens tròbam amb aquest verb: Desvetl̂ r-se, obrir ê  uLLs,
deixondir-se i ressuscitar d'entre ê  morts. Resulta que Pau ens proposa
ressuscitar abans de morir i ressuscitar d'entre els morts.

Es que vivim entre morts ?. Es que hem de ressuscitar en aquest món ?.
Un, a vegades, se'n fa creus de llegir aquestes paraules tan rares.
A un cristià, si és que nTii ha, l·l

seu entorn, per veure si hi ha morts. Si|
tan mort com els altres.

Pareix que, segons Ja doctrina
ell. Mort és el qui cerca fotre e
amb Ia droga, amb el joc, en ía

Mort és el qui predica el
Mort és el qui escanda-
Mort és el qui dona mal
altre.
Mort és el qui no creu
millor que el present.
Mort és el qui no U_uita
el bé comú.
Mort és el qui lluita per
anar en el CeI. \
Mort és el qui no pot entendre

convendria mirar al
cap, serà que ell és

és el qui només viu per
sigui amb ê  negocis,

creu.
l·ltza un infant.
bocí o mal camí a un -

que el món futur serà

per Ia soUdaritat i

Mort és el que ha promès fide3o.
Lesser

Mort és el qui creu en les
Mort és el qui diu o va a missa

I Sant Pau ens diu que ens aixequem d'
citem i el CRlST ens il.luminarà.

que de perdona a per̂ ón̂ vvà "0",
que tots som germans,

en el banc, quan un altrê ê  neces-

it a ía dona o a lTxme i va 4̂'altres.
h sense perdonar .

f
Ia violència, el seçyici /nriJLitar^v - -
i no /, cxMcarteix.EeeTEtc.,Etc.

yentre^>* e^ morts i caminem.

PERE FONS RESSUSCITA QUI ESTIMA



O f e r t a
del 16 al 30 de Abril

HH>ER MANACOR LE OFRECE ELMAXMO AHORRO
CON EL MFNMO COSTE;VENGA A VISFTARNOS
EN SEMANA SANTA Y FIESTAS DE PASCUA.
¡PODRA COMPROBAR NUESTRAS GRANDES

OFERTAS!

'NTA(
ATUN CLARO EN ACEITE MLVU, 135 gr.pak.3 . . . 191
CONFITURA HERO DE 1/2 kg.

(Albaricoque, Melocotón y Fresa) 140
CHOCOLATEMILKA LECHE150gr. , ! . 104
CAFE BRASHJA 250 gr. SUPERIOR. 176
SARDTNILLA EN ACEFTE PAY-PAY. . 89

ANACOR
Du 17 VIERNES SANTO

Du 20 LUNES DE PASCUA
C E R R A D O

CHARCUTERÍA
FUET PALMA 725 pts.̂ g.

@*or cada 300 gr. un vaso de regalo)
MORTADELA ITALLVNA PALMA 699 pts./kg.
MORTADELA FTALUNA PALMA 299 pts./kg.
QUESO MALLORQUTN CA'S CONCOS 699 pts./kg.
QUESO EXTRA LOS CLAVELES 828 pts./kg.
QUESO Ltt>ER LOS CLAVELES 986 pts./kg.
QUESOMANTECOSO LOSCLAVELES 741 pts./kg.

PERFUMERÍA

BKmAS
BRANDY FUNDADOR 479
GTNEBRA GORDONS 1 1 575
VTNO CASTILLO DE LIRU (blco.tto. Rdo) 129
VD-4O SIGLO SACO (Tinto) 1984) 325
CHAMPAN SEGURA VTUDAS (Semi y seco) 472

DOS
RODAJASMERLUZAPESCANOVA400gr 235
MENESTRA PESCANOVA 400 gr 105
CROQUETAS PESCANOVA 1 kg 272
SALMONETESPESCANOVA 183 pts./kg.
SEPLV PESCANOVA 183 pts./kg.
BOCAS OLTVER 670 pts./kg.
PATAS CANGREJO OLTVER 597 pts./kg.
PESCADILLA OLTVER 232 pts./kg.

OFERTA ESPECIALFiESTASDEPASCUA

SECCfON PE CARNKERIA:
Corderos, Conejos,PoHo8,Lechonas, etc.

SECCION DE PASTELERÍA:
Bombones, Caramelos,Empanadas,Rabioles, efc.

SECCION OE CHARCUTERM:
Confíturas y requesón.

GEL SHM 900 c.c 299
CHAMPU NELLV 1 1 - GeI dermoprotector 200 c.c.. . 230
COLONLV NENUCO 1 1 351
JABON LIQUroO NENUCO 1 1 . 283
CHAMPU VASENOL 1 1 198
DETERGENTE COLON 5 kg . . 725
SERVILLETAS CEL ESTILO 100 u. . . . 97

JUEGO CUCHARONES COCINA 949
JUEGO 3 SARTENES ANTLVDHERENTES 961
PLATO HARMONLV SCALA flIondo y Uano) 151
PLATO HARMONLV SCALA postre 116
PLATO RESTAURANTE DELFT (Hondo y Uano) . . 136
PLATO RESTAURANTE DELFT Q>ostre) 116
VASO AGUA CRETA Est. 6 u 222
CUBO BASURA PLASTICO 194
CUBO CON ESCURRK)OR PLASTICO . 198

YADEMAS
MUCHÂSOFiRiASDIÂRiAS
iNNUiSTRÂSSiCCIONiS

DECARN!CiRIA

CONSULTE NUESTROS PRECIOS

A/ta Cdfdoc/
Q_Ba/Qftecjo



Editorial

"ES MOLI NOU"
Revi s t a de l ' O . C . B .

D i p . Leg. PM-366-1986
C. Joan Barceló, 29.

VILAFRANCA

HO HAN FET POSSIBLE,

Francesc Amengual.
Cati Barceló.
Miquel Barceló.
Antònia Bauzà.
Joan Bauzà.
Llorenç Bover.
Bartomeu Català.
Damiana Huguet.
Antoni Nicolau.
Jaume Raba s s a.
Cati Rosselló.
Jòsep Sansó.

COL.LABORACIONS ESPECIALS

Pere Fons.
Antoni Serra.

LA REVISTA "ES MOLÍ NOU"
NO ES FA RESPONSABLE DE LES
OPDSraONS DELS OUI HE ESCRTOEN.

PRIMAVERA CALENTA
Hem entrat de ple dins l'estació primaveral

i PASQUA ja és aquí. La primavera ja no sols
altera Ia sang de Ia gent, sinó que inclús
es capaç d' alterar 1' activitat d' un poble.
Certament, 1' arribada primaveral ha coincidit
amb un agradable canvi de temps. Fet que,
després d' un hivern molt plujós, ens ha
d' alegrar malgrat sia convenient tocar fusta
perquè les "brusques" d' abril encara no
s'han deixat veure.

La primavera, ens ha duit "Ia solució
a Ia crisi de l'Ajuntament". Ens ha col.locat
una gran grua enmig del carrer Principal i
fins ara a quatre grups polítics que fan comptes
presentar-se a les eleccions municipals. Per
afegitó amb Ia primavera AP ha volgut repartir
les subvencions a qui al menys no els hi fan
befa. Amb Ia primavera els vellets han pogut
inaugurar les cuines i un menjador en Ia residèn-
cia amb el president de Ia C.A. Faltaria més,
ara que tot fa olor a electoralisme.

I per no desentonar amb aquesta primavera
"calenta" vat aquí un nou número de "F_S MOLI
NOU", per a mals d'ulls d'uns i per a consolació
d' uns altres. Això sí, aquest mes surtim molt
lleugers, ja que no sols hem acabat els doblers
sinó que per a més sacrifici 1' Ajuntament
no ens ha subvencionat ni amb dos reials que
són dos reials. Però vaja, com sempre les
adversitats ens fan encoratjar i agafar
més força moral per seguir tirant endavant.

En aquest número, no passeu més envant
sense haver llegida Ia portada i girant fulla
us recomenam llegir "La Ploma del mes" i
1' escrit de Jaume Rabassa. Passada Ia pàgina
sis i si estau cansats de tanta política passau
directament a les darreres pàgines. TaI vegada
així trobareu les panades més bones.

MOVlMENT DEMOGRÀFIC
HAN ARRIBAT A AQUEST MON

LLUC CALDENTEY AMENGUAL, el 19 de març. Joan
i M^ Montserrat són e^ seus pares. ENHORABONA.
JOANA M9 MARHMON NICOLAU, 1' 1 d' abril. Són
els seus pares, Gabriel i Margalida. ENHORABONA.
M§ ISABEL CRESPÍ GAYA, el 5 d' abril. Són els
seus pares, Manel i M^ Antònia. ENHORABONA.

HAN PASSAT A MILLOR VIDA

JOAN BARCELO POCOVl, el 8 d'abril als 65 anys.
JAUME NICOLAU GARI, el 8 d'abril als 45 anys.
JOAN BARCELO FONT, el 12 d' abril als 71 anys.
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LA PLOMA DEL MES

EL PRESIDENT DESDOBLAT
COMEDLA EN TRES ACTES, SENSE PROLEG
NI EPTLEG, PERO AMB UNA NOTA BENE.
Títol: El President desdoblat.

I) Lloc de 1'acció : carrer de Ia
Concepció de Ia capital de Ia terra
inexistent. Hora: Dos quarts de vuit
del capvespre del primer divendres
de Quaresma. Casa antiga, ara convertida
en Ia seu del "Círculo Mallorquín".
Com se sap, el "Círculo" va ser temps
enrere una entitat cívica d'aquestes
que sovint eren qualificades com de
"rancio abolengo" i "marco incomparable",
inspirador de no poques escenes iròniques
de l'obra villalonguiana. Avui, però,
s'hi fa Ia presentació oficial i oficia-.
lesca d'un llibre, a càrrec bàsica-
ment del MoIt Honorable President
de Ia Nació sense Mutilar. A Ia capital
de Ia terra inexistent, ara més inexis-
tent que mai i a punt de fer-se boira
grisa, hi ha hagut tantes primaveres
que no han arribat a florir mai i
tantes tardors que no s'han pogut
oblidar, que l'experiència ens és
vagament familiar.

La gent, encuriosida i sempre xafarde-
ra (no és cap privilegi de classe),
comença a comparèixer: Consellers,
directors generals, polítics de primera
i polítics de segona i, sobretot,
una gran gernació de dames elegants,
embotides dins les pells dels animals
més exòtics -visons, martes i marmotes-,
encara que qualcunes no poden arribar
a tant i s'estogen dins 1'astracà
negre i tradicional, carregades de
cigrons lluents de totes les mides
i condicions socials. Rebombori i
sarau. Olors vagament mesclades de
naftalina i "eaux de toilettes" que
no són de Ia casa Dior. De sobte,
gran silenci:

-Mirau, ha arribat dona Obdúlia
de Montcada! -, comenta qualcú.

Dona Obdúlia, pansida i un xic
transparent, quasi etèria a força
dels anys, travessa el cafarnaüm amb
un somriure mostoi i se'n va directa
a parlar amb un escriptor de Ia fornada
local:

-He llegit el seu último libro,
jove, i m'ha agradat molt perquè té
moltes d'estampes, ¿sap?. Jo ja no
puc llegir gaire. Es muy bonito. Segues-

qui per aquest camí, que Ii anirà
bé, ja ho veurà -, diu displicent.

Tothom se n'emociona, però, cosa
estranya, és hora de començar els
parlaments i Aina Cohen, pobreta,
encara no ha dat senyals de vida.
Sort que el marquès de Ia Collera,
finalment, ha tocat comparació.

El primer que pren Ia paraula és
el president del "Círculo", l'il.lustre
notari Raimundo Clar -no Ii agrada
que Ii diguin Raimon-, ex-conseller
de Cultura de l'època gloriosa de
Ia pre-autonomia de Ia terra inexistent,
gran llegidor de literatura catalana,
ja que declarà que a ca seva tenia
un exemplar de Los cipreses creen
en Dios. Ara, però, sembla que ha
fet avenços, que ja coneix Josep PIa
i tot i que ha fet un viatge a Venècia.
Més parlaments. El MoIt Honorable
President, eufòric, diu que el llibre
que presenta és el més gran del món
i se n'oblida, clar, dels de Pere
Calders, Avellí Artís, Joan Perucho
0 Jordi Sarsanedas. Aplaudiments,
mambelletes, entusiasme, orgasme moderat
1 col.lectiu. Les senyores fan sonar
les creus de malta de les polseres
nostrades.
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II) Canvi de decorat: som al saló
d'actes de l'Estudi General Lul.lià.

Hora: vuit del capvespre. Albert
Boadella presenta el llibre dels vint-i-
cinc anys d'Els Joglars. Gent jove,
aparentment descuidada en el vestit,
però amb disseny, tanmateix, i qualcuna
de pelatge socialista: Francesc Triay
(el president que ve, diuen, de Ia
terra inexistent), el diputat Joan
Nadal (futur conseller de Cultura,
diuen), però també hi ha el president
de l'Obra Cultural Balear, Ignasi
Ribas, alguns escriptors i gent de
teatre. Just en començar Ia conversa,
Boadella enmudeix i tothom es queda
esglaiat.

-El MoIt Honorable President acaba
d'arribar!- i els assistents se'n
feien creus perquè no sabien que tingués
el do de Ia ubiqüitat.

Però sí, era ell: pausat, tranquil,
molt segur de si mateix, amb el gest
característic de posar les mans creuades
sobre el pit. Això sí, Ia gent va
reparar que el cap era una mica més
gros i rabassut que no als fotogrames
de Ia televisió i més inmòbil, com
acartonat. Tanmateix, pujà a l'entarimat
i presidí l'acte silenciós i discret,
amb Ia qual cosa Ia felicitat va ser
completa.

III) El presumpte govern de Ia terra
inexistent convida a sopar -un sopar
d'abstinència, és clar- el MoIt Honorable
President de Ia Nació sense Mutilar,
i, per això, seguint l'exemple evangèlic
i les ' normes elementals de Ia cortesia
hospitalària, reuneix Ia gent més
pròxima a Ia cultura i a Ia història
dels il. lustres hostes. Va ser per
això que les taules s'ompliren de
gent castellanoparlant, d'anarquistes
reconvertits -tal volta evangelitzats
per fra Ginebró, tot s'ha de dir-
i altra gent diversa. Es veu que l'auto-
ritat competent havia considerat que
per un sopar quaresmal d'aquesta gruixa
no hi havia necessitat de comptar
amb Ia presència de Josep M. Llompart,
Premi d'Honor de les Lletres Catalanes
i Creu de Sant Jordi, ni amb represen-
tants de l'Associació d'Escriptors
en Llengua Catalana ni de l'Obra Cultu-
ral Balear.

(NOTA BENE: El diari groc de Ia
terra inexistent, que, d'ara endavant,

ho serà molt més, d'inexistent, va
omplir pàgines i pàgines del gran
esdeveniment político-cultural -comprovar
empíricament que el president del
Principat no mossega ni res era una
cosa òbvia que calia celebrar tanmateix-;
el diari de Ia dreta local ho va fer
com sempre, és a dir, com una germaneta
dels pobres, encara que siguin rics
de nou; i el diari seriós, responsable,
que diuen que és el Diario de Mallorca,
no en va dir ni pruna. I l'endemà,
Ia ciutat es despertà emboirada i
trista. Març marceja. Laus Deo.)

Antoni Serra
escriptor i publicista

ABRIL
Un dels mesos més polifacè-

tics és aquest. El mes de
1' aigua, el mes primaveral,
a on un no pot saber si plourà,
si farà sol o en tot cas,
vent. Un mes ple d'actes religio-
sos, socials i polítics. Arriba
Pasqua i Ia gent va fuita
entre el mè i el cabell d'angel

I per fer panades i rubiols.
En Abril, conflictes socials

per aturar un tren, fins i
tot els diaris anuncien en
forma d' agenda Ia vaga o Ia
manifestació que tindrà lloc.
Es xocant veure un vol cancel.lat
enmig de Ia gasolinera de
torn i Ia predicció meterològica.

Abril, mes de precampanya
on les xerrades de cafè i
de cap de cantó van enfocades
cap a qui es presenta o no
per una llista o 1' altra,
quin partit treurà més regidors
i quin manco.

Es diu que Abril és el
mes en el que es concebeixen
més infants de 1' any. Una
cosa semblant als moixos en
el mes de Febrer.

Serà el que voldrà aquest
mes, però estigueu tots tranquils
que ve el Maig i tot es compondrà.
No visquem entre infarts que
d' Abril no en vindrà d' altre
fins l'any que ve.

JAUME RABASSA
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PLANTES MEDICINALS DE LA FLORA
DE MALLORCA

BARTOMEU CATALA

CARD COLER 0 DE FORMATJAR CAPELLETS DE TEULADA 0 DE PARET

Cynara Cardúnculus.- Conté inulina
en totes les parts; però per fer prendre
Ia llet de formatjar se'n pren únicament
les flors o cabells de Ia carxofa.
Sembla que n' hi ha tres varietats;
una de cabells blancs, altres de cabell
rosa i altres de cabells blaus. EIs
blaus són els millors i amb poc basta;
els rosa i sobretot els blancs són
els menys actius. Les parts comestibles
són bones pels diabètics.

CARD DE MARIA 0 CARD BLANC

Silybum Marianum.- Les fulles
i els brots tendres són comestibles

El suc de les fulles i Ia cocció de
les arrels eleva Ia pressió de Ia
sang, és sudorífic, cura les febres
intermitents, les malalties del fetge,
les hemorràgies i les pèrdues de Ia
sang menstrual. Es pot prendre ben
concentrat perquè és inofensiu.

Umbilicus Rupestris.- Es diuretics
i refrescant per via interior, recomena-
da especialment contra Ia hidropesia.
per provocar 1' orina es piquen les
fulles en un morter i del suc obtingut
se' n pren una culleradeta diària er
dejú dissolta amb un poc d' aigua,
Les fulles són emol.liens i per tant
reblaneixen dureses del cos, com ulls
de poll i cura les ferides. S'apliquer
picades en forma de cataplasma.

CAMA-ROJA

Cichorium Intybus.- Les came:
roges són tòniques, aperitives, estoma-
cals, diurètiques i purificative;
de Ia sang. Riques en vitamines. Tot!
Ia planta es pren en infusió com *
estomacal. Les arrels són un bon succeda
ni del cafè.



ELECCIONS A LA VISTA

EL PSOE-VILAFRANCA A ESCENA
Vilafranca viu en aquests darrers

anys, entre uns fronts socio-polítics,
condicionats per Ia voluntat popular
de les passades eleccions municipals
del 83, dels que no en podem treure
conclusions convincents per creure
que el futur dels vilafranquers duu
camí d' arribar al sempre desitjat
horitzó de plena convivència i vertader
progrés per a les nostres
famílies.

Més bé, després
dels darrers esdeveniments
polítics a 1' Ajuntament,
Vilafranca no acaba de sor-
tir del fons de Ia polèmica
amb Ia que els actuals
representants polítics han
mantingut desorientats a Ia
major part dels vilafran-
quers, quan lluny de
lluites radicals i rnenys-
preus personals s' hauria
d' haver cercat el camí
;del diàleg i del consens
per resoldre els greus
problemes de Ia nostra
comunitat.

Conscients de Ia
manca de solucions que pateix Ia proble-
màtica social de Ia nostra vila i
respectant, però no compartintj certes
actuacions dels fins ara representants
polítics locals, el PSOE-Vilafranca
format per un grup de vilafranquers
progressistes i als qui tenc 1' honor
d'encapçalar, ens hem decidit a exposar-
uos les nostres idees i a comprometre-nos
a resoldre, amb feina i entussiasme,

els problemes que afecten a Ia societat
vilafranquera.

No és hora encara d' entrar a
fer una exposició programàtica, que
temps hi haurà en Ia campanya electoral,
simplement deixar ben clar que els
qui componem aquesta nova força socialis-
ta i de progrés, sortim Ia tribuna
pública amb moltes il.lusions i qanes

de treballar pei poble,
això sí, amb les idees
ben netes i clares per
fer possible que en
el mes de juny, els
qui sortiguem elegits
en representació de
qualsevol força política
ens donem Ia mà i ens
posem a fer feina tots
junts per intentar aconse-
guir aquesta UILAFRANCA
MILLOR, nosaltres intenta-
rem que també sigui
més PROGRESSISTA, que
qui més qui manco desitja.

Nosaltres creim que
des de Ia moderació
que ha caracteritzat
fins aleshores al PSOE,

podem fer caminar al nostre poble.
Per aixb, des d' aquesta MODERACIO,
molt prest us demanarem permís per
agafar les brides d' aquest poble que
mereix, avui més que ahir, 1' atenció
i 1' esforç de cada vilafranquer i
si ens ho permeteu ens afanyarem en
fer d' aquesta vila una Vilafranca
més alegre i més viva.

PERE MOREI BAUZA.

ATENCIO !
DAVANT L'APROPAMENT DE LES ELECCIONS MUNICIPALS, AUTONÒMI-

QUES I AL PARLAMENT EUROPEU, AQUESTA REVISTA PUBLICARA UMA
EDICIO ESPECIAL EL PROPER 27 DE MAIG, RETARDANT A TALS EFECTES
LA SORTIDA NORMAL DE "ES MOLI NOU".

ES POSA EN CONEIXAMENT DELS PARTITS POLITICS AMB REPRESEN-
TACIÓ LOCAL, QUE TOTS TINDRAN DRET A UNA PAGINA GRATUITA EN
"ES MOLI NOU". TOT EL QUE CONTRAPASSI AQUEST ESPAI ENTRARA
DINS LES TARIFES ESTABLERTES I QUE SON LES SEGUENTS: l/Pag.
Normal, 4.000.-PTES; l/Pag. Central o contraportada 5.000.-PTES.

TOTS ELS PARTITS INTERESSATS HAURAM DE FER-NOS ARRIBAR
FLS PROGRAMES 0 MISSATGES ELECTORALS ABANS DEL 23 DE MAIG.
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UM, ES EL GRIN RIVAL DEL
GRUP D'AP. ANTONI TORRETES
ESELCANDIDATA LA RATLIA.

ELECCIOW A LA VISTA 9

AP: EL DESGASTAMENT DE
BERNAT GARI LÍ POT FER
PERDRE LES ELECCIONS.

«

«

U.W|.Entorn al grup regionalista,
hi ha unes bones expectatives si
no surt altre grup de centre. El
seu espai sembla poc més que assegurat,
Antoni Torretes és el candidat í
a batle per UM. Sebastià Nicolau
podria acompanyar-lo en Ia llista,
Unió Mallorquina podria esser de
nou 1' àrbitre en les properes elec-
cions .

En les passades eleccions
generals va convertir-se en Ia
segona força política de Vilafranca.
Serà Ia primera vegada que es presenta
a unes eleccions municipals. Es
farà ombra amb el PSM, per conseguir
1' espai de 1' esquerra. Pere Morei
serà el candidat a Ia batlia pel
PSOE, seguit de Biel "Rosset".

PSOE: A LA TERCERA LA
SORTIDA. PERE MOREI EL
PRIMER DE LA LLISTA.

D A T E S

PSOE ....

AP

PCE/PSUC .

UCD ....

rnc

INDEPEND .

DCM

UA

ELECCIONS GENERAIS

15-06-77
106

83

6

979

8,05%

6,31%

0,46%

7/1,39%

01-03-79
119

46

1

982

10,06%

3,89%

0,08%

83,01%

87 6,61%

!

MM
j

28-10-1
25715

503 3]

3342

100

113

22-06-86
lí 216

»571

5

18,51%

48,93%

0.43%

AOTONCMIQUES

08-05-83
85

525

2

6,96%

43,00%

0,16%

tiTi
i
i

f d 162

ÜÏ130

13,88%

MtJNICIPALS

03-04-79

769

1

!

11,14% Í 303 24,82%

381

66,87%

08-05-83

562 46,45%

1

I

33,13%

376 31,07%

!

pon
>

ALTRES . . 55 4,18% 35 2,96% 17

, : :
•

- 73
-

$ 10

6,26%

300 24,57%

0,86% 2 0,16%

272 22,48%

I

PSM= A INTENTAR REPETIR
L'ÈXIT DEL 83 AMB EN PEP
MERCADER COM A CAP.

AP El radicalisme i el desgasta-
ment de 1' actual i proper candidat
a batle poden dur a AP a una estrepi-
tosa derrota que podria esser salvada
per Ia divisió en l'esquerra. Repre-
sentant a Ia dreta, que va perdre
Ia majoria absoluta en el 83, po-
dria fer tàndem amb el nou grup
de Joan Nicolau, qui estudia Ia
possibilitat de presentar-se.

PSWI Tot indica que presentarà
de nou candidatura. En aquesta
ocasió encapçalada per Pep Mercader.
Degut a Ia presentació del PSOE,
es de preveure una important baixada
de vots. DificiLnent podrà repetir
els quatre regidors que va treure
en el 83. Així i tot el PSM es
presenta amb força i il.lusió.
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I LA SENYORA VA DIR «NO»

(Redacció).- Bernat
Garí, seguirà ocupant
el càrrec de batle de
Ia vila fins a les properes
eleccions municipals
després d'esser desestima-
da Ia noció de destitució
que presentaren PSM
i UM en el ple extraordina-
ri del passat 20 de
febrer.

La sessió és desenrrot-
llà dins un ambient
prou tens i amb una
sala plena de gent interes-
sada en seguir de prop
el desenvolupament d'un ple
que no sols havia despertat
expectació a Vilafranca
sinó també en tota Ia
comarca i a nivell polític
en tota l'illa.

Un cop més el batle
havia convocat el ple
a Ia una del migdia.
Però malgrat esser una
mala hora, molts vilafran-
quers no es varen perdre
1' ocasió de presenciar
un ple en el que no
hi hagué cap sopresa

com no fos el silenci
del batle Bernat Garí
que no volgué o no sabé
replicar les acusacions
dels portaveus de
1' Oposició Municipal
que el critiqa-ren durament
per les seves esbordellades
actuacions duran 1'actual
mandat.

El batle de Ia vila
fou acusat de; favoritisme
en Ia contratació de
personal, d' invadir
propietats privades
sense permís dels propie-
taris a 1' hora d' obrir
carrers, d'actuar dictato-
rialment i de sortir-se
del marc de Ia Constitució.
TaI com sí va ocórrer
en el ple del passat
10 de novembre, en aquesta
ocasió plenària no foren
posats micrbfons ni
altaveus per a què Ia
gent que no cabia dins
Ia sala d'actes poguès
sentir el debat de Ia
moció. Davant tal circums-
tància Josep Sansó demanà

En contra d'alguns
rebumboris, Ia regi-
dora Bàrbara Català
assistí, ben vestida
i ben maquillada, al
ple per votar en con
tra de Ia destitució
del batle. En front
d'ella el PSM posà -
mil duros en monedes
Ningú va dir res, -
tal vegada perque -
tothom va entendre -
el seu significat.
El batle, sense gens
d'autoritat, va per-
metre que ei paquets
de doblers estassin
damunt Ia taula fins
al final de Ia ses-
sió.

explicacions a Ia batlia
qui tampoc contestà.

Al no haver-hi respostes
per part de 1' alcaldia,
no es pot parlar de
debat. Bernat Garí,
en algunes ocasions,
no sols no escoltava
als portaveus de l'Oposició
sinó que fins i tot
en certs moments interrom-
pia arrib Ia seva xerradissa
amb Toni "Ferreret",
als locutors del PSM
fins que Tomeu Oliver
Ii demanà al president
corporatiu que si no
volia escoltar, que
al manco no interrompis.

Després de vint-i-cinc
minuts d' exposar per
part de 1' Oposició els
motius pels quals es
demanava Ia destitució
del batle de Vilafranca,
Bàrbara Català, que
fou molt poc al. ludida,
excusà el seu canvi
de postura i vot, dient
que havia recapacitat
sobre el vertader valor
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DE NDU, MGLTA GENT ES VA INTERESSAR PER LA CRISI MUNICIPAL

EL BATLE NO VOLGUE QUE LA VOTACIO FOS SECRETA, TAL COM HO DEMANA EL PSM,
I AQUESTA ES VA FER "NOMINAL" DESPRES D'UNA DUBTOSA I POLEMICA DECISIO.

de Ia moció i que havia
arribat a Ia conclusió
de que no era hora de
despullar un sant per
vestir-ne un altre i
que havia entès que
1' Oposició sols obstruia
el bon funcionament
de 1' Ajuntament de Ia
vila. Qualificà als
membres del PSM i UM
de poc humans i a Ia
premsa d' haver servit
de mitjà per a que
1' Oposició Municipal
Ia pogués apedregar.

La intervenció de
Català fou seguida per
Ia del seu ex-company
d' Unió Mallorquina,
Sebastià Nicolau, que
sols digué: "De tot
el que acaba de dir
aquesta regidora, ni
ella mateixa s' ho creu".
Català, volgué replicar
al regidor d' UM, però
les seves paraules es
varen quedar estroncades
i ningú Ia va entendre.

El batle, després
de negar Ia paraula
a Ia regidora del PSM,
Anna Aulet, demanà als
regidors de 1' Oposició
amb 'quina força moral
volien governar el poble,
per a després concretar
que Ia votació seria
nominal i en contra
de Ia petició del PSM
i UM que demanaren que
fos secreta.

La secretària, si
be en un principi asegurà
que es podia votar de
forma secreta, tal com
es recull a Ia Llei
de Règim Local i davant
Ia insistència del batle
de que Ia votació es
tenia que fer nominal,
M§ Dolors Sureda canvià

d' opinió i al final
constatà que Ia llei
tampoc obliga a que
Ia votació sigui secreta.
La polèmica de les inter-
pretacions s' acabà quan
Bernat Garí passà Ia
votació de forma nominal
i en mig de les protestes
de 1' Oposició. Amb els

5 vots d' AP i el de
Ia regidora Català quedà
desestimada Ia moció
front als vots afirmatius
del 4 regidors del PSM
i el de UM. Es donava
així per tancada Ia
"Crisi Municipal", que
havia durat gairebé
sis mesos.
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UBLICADES EN ELS DIARIS
EGIONALS, SOBRE EL PLE .-
XTRAORDINARI DEL PASSAT
IA 20 DE MARC.

DIA.- PeI diari
3nservador, PSM i UM no
resentaren arguments và-
ids per destituir al bat-
e i que el saber que
ernat Gari no seria
estituit els resta
onvenciment en Ie s
eves actuacions .

Pfaclicamente a la una en
punio oel medKWia. con pun-

! tuaiidad europea, c>o comien-
I zo un pleno muy esperado y
| aue sin embargo defraudó por
> Su contenido, que nc paso de
| un localismo meflocre. No nu-
; Do grandes 'rases ni se descu-
i Dneron prueoas irreiutaoles
i que demosiraran 13 ser>e de

„nos aoscientos cias ie na-
3ran (ormL,iaoo ios conceiaies
-e 'a oposiQOn ai aicaide Ber
na; Gari Foiogra'os camaras
3e !eievisw3n compañeros Qs
vanOS meü'OS 'n!ormativOS.

r^aD<a 5"uDOS de vttafranauefS
come"Tando io Que iba acome-
;>cncc Sn e' inienor Al 'rio OC

calOr ae IOS argumentos de ios

DuOiico se compono correcta-
menie más aue'ei tono de

'eooso ureosamente de se-
riedad

Lo ur.ico que no lunciono
!ue el servioo de artavoces
aue pof una avena descubier-
!a ai momenlo de msialarios
Hizo imposiWe que cumpiieran
su comeiioo Por no laitar.
estaDan ayunos de los luturos
componentes de las listas mu-

Futunaiilogcdesordo*;B*fTi*tG*rinompon<Hoa1*tKusfctonet. porqut -y*r*tpond<en iudi*. »notroptonoycon rtronmi-

Bemat Garí continúa como alcalde al
no prosperar Ia moción del PSM y UM

Bárbara Català salva al alcalde
La oposición del PSM denuncia implicaciones de Ia secmaria en

Ia no celebración de plenos ordinarios
E>nvabw

4. BVO bfU I

»dk»c»obUc<
»* dd (TUpO

cuofirmuoo
•oticinc 4

Uc UAM, 'q*qHf co* aCT t̂udc* comedí-
iyo U KMOn ptauria lujpcndid», que U
i a uwvQcjj tí r\r*'*if áe ViaJnacj. Lo*
iüincuLa y dc U coaccj^* 3*jbjji Cu>-
* Bririal Cír! cn ei toryo áe ^cxMc. ca

GO ¿* U upoúdóm fxari qur eI voto fucr«

cn muy ccxacDtado cnuc
Ü34 KÚUnut paru dc lof
CU^ct er^a rraKÍoi dc
OtTOl pU-(fJOJ

j Ll t<csJtie Ctu l> expol)-
ciÓD dc Ia '*poci »uiondvi
monJ que teníi t* opu*i-

Jion dc pro- cxnardmiric dokdc

InmediiUn^nw clc^M<>
prc*enui It moción de U
opoíioon e\ concej^ dd
?SW, Swiomcu Obvei.

tfioi dc icpd>run ;.>n c>

rtcho « rcKrn
po de Ii opot^:ic

BALEARES.- PeI
c l a r

el
vot

quedà ben
seguia en
gràcies al
Català, mentre
resaltava la
sobre Ia implicació
ria municipal en la
de plens ordinaris.

diari "Baleares"
que si el batle
seu càrrec era
de Ia regidora

que en ti tulars
denúncia del PSM

de Ia secretà-
no celebració

ULTIMA HORA.- U.H. dedicà dues
pàgines al ple extraordinari,
resaltant les paraules de
Tià Nicolau qui contestà
breument a les "justifica-
cions" de Ia regidora indepen-
dent. També va fer menció
al gran ambient que hi havia
dintre i fora del saló
d'actes de l'Ajuntament.

3O PART FORANA

Vilafranca,lahiistoria interminable del Ayu

No prosperaron las intenciones del PSM

b concejal independiente, Bárbara Catalá,
cambió su voto y salvó el puesto al alcalde

Pep Roig

Fotos: Pedro Prieto

Como estaba previsto, eI
alcalde de Villafranca, Ber-

Bernat Garí se negó a que Ia moción de censura contra él se votara en secreto

En un pleno de gran expectación Ia oposición
de Vilafranca no pudo derrocar al alcalde

C<xresponsal

VILVRANCA DE BONANY.
- 8emardo Garí de! -grupo de
AP seguká ocupando el cargo
de AlcaWe PreskJente del
Ayuntamiento de Vitófranca
hasta las próximas etecciones
munkHpates, al r>o ser apro-
bada ta modón de desUtución
presentada por PSM y UM en
el pieno. convocado por orden
!udicial. v celebrado rf nrimora

DIARIO DE M A L L O R C A . - Resalta
el batle

Ia votacic
de

en t itulars que
es negà a que
fos secreta. Endemés
donar compte del desenvolupa-
ment de Ia sessió D.M v£
fer menció al fet de que
el PSM col.locàs paquets
^e doblers just enfront
de Ia cadira de Català.
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VILAFRANCA EN EL PROGRAMA "ARREU"

Si tots els diaris illencs seguiren
amb més o menys incidència Ia
crisi municipal en el nostre
poble, TVE-BALEARS no es quedà
darrera i es pot dir que realitzà
un seguiment complet de Ia situació
política a Vilafranca en els
darrers mesos. El dimecres 25
de marc el programa "ARREU" oferí
un ampli reportatge sobre el
final de Ia crisi en l'Ajuntament.

EL VALOR DE LA
DESVERGONYA

De Ia defensa que va fer Ia
regidora Català, en el ple del passat
20 de març, sobre Ia seva honradesa
al canviar de postura en Ia crisi
municipal que fins aleshores afectà
al nostre consistori, ningú va poder
treure res en clar com no fos que
Ia regidora independent es va mantenir
en unes justificacions que, tal com
va dir en aquella sessió Tià Nicolau
d' UM, ni ella mateixa se les podia
creure.

Per a sort de Ia regidora, a nin-
gú en aquell ple se Ii va ocórrer

Ajuntament un detector
Si així hagués estat,
canviat el color de

I és que a Ia senyora
oblidà el parlar de

causa del canvi en Ia
sobre Ia moció de destitu-
si em tenc que fiar de

portar a 1'
de mentides,
qualcú hagués
Ia seva cara.
Català se Ii
Ia vertadera
seva actitud
ció i que
Ia seva paraula es tracta d'un poder
superior tal com ho assegurà, a qui

diumenge 1Ia nit del desusbcriu,
febrer.

En situacions greus, com Ia
que sembla s'hi ha trobat Ia regidora
ex-UM, caldria abans de justificar
el que sembla injustificable, posar
el silenci per defensor, agafar els
papers i partir de seguida cap a
casa. Aquesta seria, i no voldria
que s' intepretàs com un consell fora
temps, una manera d'evitar situacions
ridícules com per les que ha passat
voluntàriament Ia senyora d'Oliver.

MIQUEL BARCELO.

Igual que el batle, el Cap de l'Oposició
fou entrevistat per a TÜE-BALEAR5

Nou dels catorze grups
culturals i esportius es
queden sense subvenció

Amb un ordre del dia composat
per catorze punts, es celebrà dilluns
passat, 6 d'abril, una sessió ordinària
en el nostre Ajuntament.

Si hi havia, en 1' ordre del
dia, un punt que pogués semblar més
"atractiu" que el demés, aquest era
el que feia referència a les "Subven-
cions". Després d' aquest, el tema
de les "Despeses de Representació"
seria el punt més polèmic d' un ple
en el que mancà, endemés de tres
regidors, l'assistència notable de
públic que en les darreres sessions
es deixava "perdre" per Ia Casa Consis-
torial. Però és que en aquest ple
ningú s'hi jugava Ia cadira.

La comissió de comptes, presidida
per Miguel Jaume, encarregada de
distribuir les 560.000.-Ptes que
enguany 1' Ajuntament destinava a
subvencions presentà una proposta
per Ia què molts de grups culturals
de Ia vila es quedaven sense veure
cap pesseta. Així, amb Ia proposta
de Ia comissió de comptes, nou dels
catorze grups, culturals i esportius,
es veurien discrimininats i oblidats.

(Continua a Ia Pàg. següent). »
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^ i El PSM davant aquesta situació
demanà que s' avisassin a tots els
grups de Ia vila i que el tema quedàs
damunt Ia taula, ja que va quedar
ben clar, o així ho donà entendre
el regidor "manescal" , que dels grups
subvencionats no n' hi havia cap que
ho hagués demanat per escrit, mentre
que de tots els grups que ho demanaren
sols a un se Ii concedí Ia subvenció.

El regidor Jaume, explicà que
al Club d' Esplai no se Ii donava
subvenció perquè "ells" no tenien
constància de les activitats d ' aquest
club, que al grup de teatre "Sa Paparra"
no se' 1 tenia en compte perquè encara
aquest grup, no havia passat a cobrar
Ia de 1' any anterior. Seguidament
el PSM demanà al regidor "manescal"
el perquè es subvencionava a Ia revista
"Santa Bàrbara" i es deixava de subven-
cionar a "Es Molí Nou". Miguel Jaume,
contestà dient que aquesta publicació
havia rebut Ia subvenció de 1' any
anterior amb "befa" i que per tant,
Ia comissió havia estimat oportú
que en aquest any no es subvencionàs
a "Es Molí Nou". Tomeu Oliver del
PSM qualificà aquesta decisió com
a discriminatòria, no per "befa"
sinó per qüestions ideològiques,
cosa que desmentí el regidor "manescal" .

Abans de pasar-se a votació
ia proposta de Ia comissió de comptes
el regidor Oliver demanà de nou que
el tema de les subvencions quedàs
damunt Ia taula, proposta que era
acceptada en un principi pel regidor
Jaume dient que es donàs, no quinze
dies sinó un mes de temps a tots
el grups per a que poguessin demanar
subvenció, però quan es passà a votació
si les "subvencions" quedaven damunt
Ia taula el regidor "manescal" votà
el primer en contra amb clara mostra
de voler fer "befa" al PSM.

A continuació seria aprovada Ia
proposta de subvenció que havia duit
a ple Ia comissió de comptes, quedant
destinades les subvencions de Ia
següent manera: A Ses Monges, 40.000.-;
Col.legi de Subnormals, 30.000.-;
Associació de Pares 300.000.-; Revista
Santa Bàrbara, 15.000.-; Escola de
Català, 15.000.-; A 1' Associació
de Ia Tercera Edat 130.000.-; i a
les escoles de ball, 30.000.-

TEMES ENCLOTATS
Estant ja prop de les eleccions

municipals i per a què el votant se n'a-
doni de 1' important que és tapar el
clots, aquests han d' existir i així
com més grossos més consciència popular
faran dos mesos abans d' exercir el
dret al vot.

Molts sabem que si no esperen
tant a tapar-los, tant poc ens molesten
que ni n'ens adonam de que existesquin.
Sia com sia, les gràcies hem de donar
a "Don Bernat" per haver-los tapat,
malgrat sia trist que alguns regidors
no hagin pogut veure satisfetes les
seves propostes fins a 1' hora en que
ens apropam a unes eleccions. I és
que passa el de sempre.

En el present cas les nostres
propostes disimulades amb articles
a les revistes de Ia vila, al manco
han tingut el vist i plau de Ia batlia.
Ara basta que en els nous carrers
es rebaixi el nivell fins el nivell
que pertoca per omplir-los després
del que toca esser grava. Aquestes
obres de 8.410.000.-ptes s' estan fent
d' una forma tan desbaratada que sembla
que hi ha un gran interès per deixar
clots que tapar a les properes genera-
cions .

Qui té el pressupost en les seves
mans, si no els gasta comprant .. . . .
. . « f?J és qui més be' sab cap on
s' han de canalitzar part d' aquests
doblers. Passa, però, que no ho escriu.

En Ia sessió plenària de dia
6 del present mes, fou aprovada una
resolució d' alcaldia que duia inclòs
un pagament d' unes 170.000.-ptes a
D. Lorenzo Català en concepte de "arre-
glos calles" i que no crec que siguin
els mateixos que es taparen pel centre
del poble amb hormigó. Resolució que
a Ia mateixa sessió no tinguérem dret
a veure (quina classe de lletra petita
podia haver-hi escrita que els nostres
ulls no poguessin veure ?), a l'igual
que Ia què feia referència a Ia subvenció
d' un milió per a Ia residència i que
arribava via C.A ja que aquest organisme
no el pot mandar directament als vellets.

I és que, tantes coses hi ha
que amagar-nos ?.

PEP MERCADER.
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ABRIL A FORA VILA
iMalgrat Ia sembra de gra de

secà hagi acatat, cal assenyalar
una excepció; el tüLat de les índies,
Ia sefflbra del qual comença a finals
d'aquest mes.

BeI que respecta a l'hortalissa,
podean continuar amb Ia sembra de
nelons i síndries, davall o fora
plàstic. Lògicament, Ia producció
serà waés elevada i més primerenca
si s'empra el plàstic.

Tastìbé es pot sembrar el pastanagó
d'estiu i el '"pipiu™. CaI no confondre-
lo anab el "pepino" verd i fat, emprat
oi els envinegrats i amb les ensalades,
de gran i tona acollida entre Ia
gent peninsular. FinaJjment, s'enllesti-
ran les terres on s'hi haurà de sembrar,
pebres, alfoergínies i tomàtigues;
ía sefflabre dê  gna1a es farà a comença-
ment del proper Mes de maig.

ífalgrat aquest assenyalament
de dades referides a Ia sembra, avui
es trofoen en el mercat una gran varietat
de Uavors híbrides que permeten
al foraviler Jja seva sembra a qualsevol
tençss, awiíh una gran producció assegura-
da. Això idò, duu que ara mateix
es puguin sembrar co3_js, enciam, pastane-
gó, remolatxa, etc.

L' arribada del mes d' abril a
foravila es sinònim de bon temps.
Amb les tasques de sembra i de llaurar
acabades pel pagès de secà comença
ara un temps d' espera confiant que
unes bones condicions climatològiques
Ii permetin recollir una bona anyada.

De 1' observança detinguda de
foravila es comprova com 1' ús
d'herbicides no ha resold els problemes
derivats de les males herbes. El
sistema de volteig emprat des de
sempre era més .efectiu. No s' havien
vist mai tantes margarides, ni renevis-
ses, ni tanta cugula com ara que
s'esquita.

En els arbres, hi podem fer
aquest mes, empelts de pomera i parera.
Altres com les oliveres i alzines
d' aglans, també encara es poder fer.

En els tarongers esperarem més
endavant, mentre que en els magraners
ja s'haurien d'haver fet els empelts
"d' estaqueta" i els d' escutet es
faran a partir de juny. L' enpelt
d' escutet a les figueres i també
Ia seva sembra és factible en Ia
lluna vella de Sant Joan.

ANTONI TORREEES

N O T I C I A R I DE LA VILA

FUTEOL SALA

M' Andreu Caminer Jr. fa saber
a tots ê  interessats en fer equip
de futbito pel proper torneig que
vagin a apuntar-se a Ia tenda, on
ell us explicarà com es perisa organit-
zar ÌB. pròxima competició local.

VESTIDORS EN EL CAMP DE FUTBQL

Amb wi pressupost de prop de
5.000.OOO.- de pessetes, s' espera
que abans de que comenci 1' estiu,
es puguin començar els nous vestidors
en el camp de futbol, cosa que ens
alegra perquè prest farà cinc anys
que el nostre poble està sense futbol.
SenibLa que ê  responsables de
l'Ajuntament al final se n'han adonat.
Con» tothom se n'adona que les eleccions
estan damunt.

GINKAMA DE PASCUA

Dia 20 d' aquest mes, o sigui
el dilluns de Pascua, en el circuit
de Ia "SIQUI LLARGA" es celebrarà
un ginkama automobilístic que comen-
çarà a les 9 del matí, segons ens
han fet saber des del grup organitza-
dor d'aquesta carrera.

EL MES QUI VE SORTIREM AMB RETARD

Amb Ia intenció de oferir-vos
una millor i més àmplia informació
sobre les eleccions municipals a
Vilafranca, el mes qui ve sortirem
amb una setmana de retard. Si no
hi ha novetats importants el proper
"ES MOLÍ NOU" estarà en les vostres
mans el dijous 28 de maig.
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UN MONSTRE DE FERRO

Ni ha que diuen que és un gran
Drac, altres que és una "scalextric",
fins i tot es sent a dir que és un
muntatge per rodar una pel.lícula
sobre Vilafranca. Alguns estrangers
francesos quan passen per Ia carretera
s' aturen tots assustats pensant que
els hi han robat Ia Torre Eiffel.
Hem sentit a dir també que és un
observatori muntat pel PSM, perquè
Ia gent diu que així sabran cert
si fugen o no i per on els doblers
de 1' Ajuntament. Nosaltres no sabem
que és, per això encara l'estam mirant.

SOBRE EL DARRER PLE

Una notícia publicada el mes
d' octubre en aquestes pàgines i que
feia referència al cobrament per
Ia nostra part d' una subvenció de
l'Ajuntament (segons el regidor "manes-
cal" feta amb befa), fou motiu per
a què enguany no vegem cap pesseta
de subvenció. Sobre aquesta notícia,
que surt en el número 5 de "Es Molí
Nou" i per a què aquest regidor Ia
torni repassar, Ii farem dues rectifi-
cacions. Primerament, que contràriament
al que va dir en el ple, Ia notícia
no deia que Ia subvenció no bastàs
per pagar una tecla de Ia màquina
d' escriure i en segon lloc que Ia
subvenció fou de 12.000 i no de 15.000.-
Ptes. com el regidor "manescal" afirmà.

No pareix veritat que un home
de tanta lletra es pugui equivocar
dues vegades amb tant poc temps.
Així i tot Ii disculpam Les equivocacions
i 1' actitud vengativa d' ell i el
seu grup que tingueren al no subvencio-
nar-nos .

Cridà 1' atenció també en aquest
ple, que el grup d' AP no aprovàs
Ia proposta del PSM per Ia que totes
les pagues dels regidors i batle
d'enguany fossin destinats a Ia tercera
edat. I és que, quan els hi toquen
doblers que poden anar a Ia seva
butxaca, el gall canvia el cantar.

TOMEU PENYA EN LA TV.

El passat 1 d'abril el cantautor
vilafranquer Tomeu Penya, fou convidat
per TVE-Balears per participar en
el programa "CONVERSA", en el que
fou entrevistat per alguns dels seus
molts admiradors. Dies abans ja haviem
tingut ocasió de veure' 1 a Ia TV-3
de Catalunya participant en el programa
de La Trinca "NO PASSA RES". Això
ens demostra que en Tomeu està de
moda i que l'èxit el segueix acompanyant

POSAM EN CONEIXAMENT DELS SOCIS, QUE A PARTIR DEL PROPER MES PASSAREM
A COBRAR LA QUOTA DE LA REVISTA PEL PRESENT ANY. EL COBRAMENT ES FARA ALS
PROP DE 80 SOCIS PRIMERS, JA QUE ELS DEMÉS S' HI HAN ANAT FENT DURANT
ELS MESOS SEGUENTS I PER TANT NO SE'LS COBRARA FINS QUE FACI MES 0 MANCO
L'ANY DE SUSCRIPCIO. LA QUOTA SERA LA MATEIXA QUE LA DE L'ANY PASSAT:
l.OOO.-PTES. SOCI NORMAL, 2.000.-PTES SOCI PROTECTOR I 5.000.-PTES SOCI
D'HONOR.




