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REDACTORS I COL.LABORADORS,

Francesc Amengual

Cati Barceló.

Miquel Barceló.

Antònia Bauzà.

Joan Bauzà.

Llorenç Bover.

Bartomeu Català.

Miquel Febrer.

Damiana Huguet.

NOTA

El moviment demogràfic

inclòs en el "Noticiari

de Ia ViIa" és entre

el període; del 20 de

maig al 16 de juny.

VILAFRANCA EL DIA DESPRES
En contra de nombrosos pronòstics, AP aconseguí

en les eleccions municipals del passat 10 de juny Ia majoria
absoluta a 1' Ajuntament de Vilafranca al fer-se amb sis
de les onze concejalies que de nou compondran el consistori
de Ia vila. Endemés del fet sorprenent, després de quatre
anys de desgastament, de que el grup conservador aconseguís
augmentar el nombre dels seus votants, no així en el per-
centatge de vots en relació al nombre de votants que d'un 46,5
% en el 83 passa a un 45,30 en les passades, Ia millor
de les sorpreses ha estat 1' alt index de participació en
el nostre poble que quedà en un 82%.

Per tant, el fins ara batle Bernat Garí seguirà
essent-ho en els propers quatre anys, però amb més marge
de poder i de decisió que en els darrers, al no dependre
de cap vot més que els del seu grup. Així i tot, cal recordar
malgrat gràcies a Ia Llei d'Hont que permet en alguns cassos
obtenir majoria absoluta de representació amb una majoria
relativa de vots, que hi ha hagut un 55% de vots que en
alguna manera han desaprovat Ia gestió del fins ara batle.
Fet que des del nostre punt de vista i sense posar en dubte
Ia victòria conservadora, ha de fer reflexionar als qui
han rebut Ia confiança de Ia majoria més grossa i han -
d' actuar conscientment, fent una política per a tots, fora
amiguismes i favoritismes, ja que és amb els doblers de
cada un dels vilafranquers amb els que feran Ia política
municipal fins a 1991.

Es dedueix per altra banda, dels resultats obtin-
guts en el passat 10 de juny, que Ia gestió del grup PSM
a l'Oposició ha estat recolzada per un nombre de vilafran-
quers que han passat d' esser el 31% del votants en el 83
a un 37% en el 87, essent l'unic grup que ha pujat en els
percentatges. UM al final ha pagat tribut dels seus vaivens
durant el mandat passat, baixant un 10% el seu electorat.
Finataient, en aquest petit anàlisi als resultats del 10-J,
és de destacar Ia greu derrota del PSOE-Vilafranca que
no aconseguí treure cap regidor i els seus 90 vots no tendran
més que un valor estadístic fins a 1991.

Resultats apart, Vilafranca comença una nova etapa
política segurament i tal com confirmà el batle en el miting
d' AP sigui una etapa de continuisme dels darrers quatre
anys, o tal vegada Ia gent nova i jove d'aquest grup donarà
uns altres aires a les actuacions municipals. Si en veritat
"corren nous temps" el timó d' aquest poble ha de canviar
una mica el rumb, per no caure en passats enfrontaments -
que tal com s' ha comprovat no fan arribar el vaixell a
cap port.

Comença des d' ara un camí per recórrer. Un camí
pel que caminant ens adonarem si en aquesta darrera consulta
electoral a Vilafranca hi ha hagut vencedors i vençuts
o si hem donat volta de fulla i ens disposam entre tots,
guanyadors i no guanyadors a fer un poble millor que és
a Ia fí, el que qui més qui menys desitja. De totes maneres
el temps dirà.
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LA LLARGA AGONIA DE LA NIT

Dins T ontrívola fosca de Ia
nit, i com úniçs testimonis muts
de Ia recent història del nostre
poble, els quatre fassers de Ia plaça
restaven inmòbils, quiets, ni tan
sols s' atrevien a bategar les ales,
sols 1' orbra produïda pels fanals
d' enmig resaltaven els rostres mig
demecrats per l'esgotament i el cansan-
ci, Ia impotència d'uns i les alegries
dels altres.

Mentre esperàvem el tràgic desen-
llaç, el silenci sols es rorrpia per
Ia dèbil veu del president de taula,
com a cantusejant el vot.

L' ambient tallava 1' aire, Ia
tempesta del migdia havia produït
un aire de certa esgarrifança al
voltant de Ia plaça.

Ni tan sols es deixava sentir
el lleu murmuri de les petites rotlades
de gent que enrevoltaven, esperant
Ia tragèdia en el petit escenari
on es representava Ia comèdia.

De bell nou pareixia que el
vell fantasma pel "General", Ja que
al teatre allà on es representava
Ia comèdia duia el seu nom, començava
a mostrar els genolls.

Només que aquesta vegada els
actors estaven repartits amb el públic.
La dèbil llum que penetrava a través
del petit escenari cap allà on "es
representava 1' obra, entremesclats

amb el fun dels cigarrets i el neryio-
sisme de Ia gent, més be pareixia
una escena d'una pel.lícula de Fellini
que d' un esqueix dins el futur del
nostre poble.

Aquell gemec impotent, revelador
de Ia suprema misèria de Ia vida,
afluixà Ia tibantor de Ia gent.

Punt.
I finalitzà Ia llarga agonia

de Ia nit.
Tanmateix, més val deixar-nos

de falses demagògies i tornar a Ia
més crua de les realitats.

Tanmateix, el dia següent res
no havia canviat el nostre poble.
Pobre poble !.

FRANCESC AMENGUAL.

DEFUNCIONS

Antoni Grimalt Mestre, moria
el 21 de maig als 63 anys. Descansi
en Pau.

Antoni Garí Mayol, ens deixava
el 31 de maig als 67 anys. El vegem
en el CeI.

N A I X E M E N T S \

Cristòfol Jaume Barceló, arribava
a aquest món el dia 12 de juny per
alegrar Ia llar dels seus pares Sebastià
i Margalida. ENHORABONA.

CAMBRA AGRARIA

La Conselleria d' Agricultura
té prevista una campanya contra Ia
mosca de Ia fruita oferint a tots
els qui tenen arbres frultals, els
productes parciaünent subvencionats
i que seguidament es relaciona:

- Fentión 40% (LEBAYCTO) 700 Ptes/L.
- Mosqueros 25 PtesAto-
- Fercmonas 30 PtesfUn.
Hi ha de temps fins dia 13 de

juliol per demanar aquests productes.
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PARLAMENT BALEAR
El PSOE, tirà per -

terre uns pronostics que
semblava, Ii eren favo-
rables per tenir majoria
en el Parlament Balear.
Un cop més s'ha demos-
trat Ia poca fiabilitat
dels sondeijos i enques-
tes electorals.

El CDS es confirma -
com a tercera força po-
lítica a Balears. Serà
l'àrbitre durant els pro-
pers quatre anys. UM per
Ia seva part ha baixat de
forma considerable. PSM-
Esquerra Nacionalista es
manté. Vilafranca fou un
dels pocs llocs on el seu
augment excepcionalment
fou considerable.



RESULTATS DE LES MUNICIPALS

UM
1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-

Antoni Nicolau.
Miquel Gelabert,
Jaume Sansó.
Simó Mestre.
Josep Sansó.
Guillem Barceló,
Damià Nicolau.
Pep Ribas.
Miquel Oliver.

10- Pere Amengual.
11- Bartomeu Màs.

PSOE

»

1- Gabriel Barceló.
2- Jordi Rosselló.
3- Gabriel Barceló.
4- Andreu Bover.
5- Jordi Bauzà.
6- Miquel Mestre.
7- Joan Sastre.
8- Josep Boix.
9- Josep Nicolau.
10- Tomeu Estrany.
11- Margalida Garcias

VOTS PER A L'AJUNTAMENT:
VOTS PER A LA C.A.:

VOTS PEL PARLAMENT EUROPEU:
REGIDORS ACONSEGUITS:

157

156

142

1

VOTS PER A L'AJUNTAMENT: 9O
VOTS PER A LA C.A.: 146

VOTS PEL PARLAMENT EUROPEU: 188
REGIDORS ACONSEGUITS:

AP
1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-

Bernat Garí.
Tomeu Morlà.
Tià Barceló.
Salvador Barceló
Esteve Català.
Pere Amengual.
Joan Planiol.
Rafel Jaume.
Pep Sansó.

10- Jaume Artigues.
11- Joan Nicolau.

1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-

= PSW =
Pep Sansó.
Joan Bauzà.
Jaume Sansó.
Tomeu Oliver.

VOTS PER A L'AJUNTAMENT:
VOTS PER A LA C.A.:

VOTS PEL PARLAMENT EUROPEU:
REGIDORS ACONSEGUITS:

694

695

6

Aina Aulet.
Tomeu Barceló.
Maria Sansó.
Toni Gomis.
Felip Caldentey

10- Biel Montserrat
11- Andreu Bover.

VOTS PER A L'AJUNTAMENT:
VOTS PER A LA C.A.:

VOTS PEL PARLAMENT EUROPEU:
REGIDORS ACONSEGUITS:



Fotografies: Francesc Amengual
Miquel Barceló.
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de 1' escrutini de les elec-
europees i quan en base als

Lts obtinguts en aquestes, seniblava
aconseguiria una àmplia majoria,
PEM Ii mancarien vots per treure

i que PSOE i UM en treurien
hom. Però no. A les "municipals"

treuria el que era de preveure
que prop del 60% de vots P90E

"europees" es desviaven cap
deixaven als social·lstes sense

ientacio i els nacionalistes
ien el quart regidor al mateix

que es quedaven a 14 vots del
Així AP, amb el 45% dels vots
divisió del vot d' esquerra es

anto Ia majoria absoluta, establerta
nostre Ajuntament en sis regidors.

UM, estava més decepcionada per Ia victòria
d 'AP que pels pocs vots aconseguits i que
deixaven al grup regionalista amb un sol
regidor.
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A PSOE, fou el gran perdedor del
10 de juny. Al grup socialista Ii
mancà 22 vots per treure un re-
gidor.
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AP: MAJORIA ABSOLUTA AnB EL 45% DE VOTS,

PSM: "VICTORIA MORAL" ES QUEDA A 122
VOTS D'AP, AMB QUATRE REGIDORS.

UM: PERD UN REGIDOR AMB RESULTATS
DECEPCIONANTS.

PSOE: FRACAS ROTUND. ES QUEDA A
22 VOTS D'ACONSEGUIR UN REGIDOR.

T A U L A D ' A M U N T

Cens: 904
Votants: 750 Participació:

EUROPA

PSM
AP
PSOE
UM
CDS
PDP
Vida i A.
Herri Bat.
E. A. -ERC
Verds
Coal . Verd .
Esq . Unida
Vots Blancs
Vots Nuls:

170
378
84
74
19
-
-
3
2
1
2
1

6
6

C.A.

201
380
60
83
10
3
3
-
-
-
-
-

6
3

82%

Municipals

244
365
37
90
-
-
-
-
-
-
-
-

6
7

T A U L A r A B A I X

Cens : 878
Votants : 723

EUROPA

PSM 209
AP 317
PSOE 104
UM 68
CDS 9
PDP
Vida i Aut.
Herri Bat.
Esq. Unida 1
Coal. Soc. -D. 1

Vots Blancs: 10
Vots Nuls: 2

Participació:

C.A.

232
314
86

- 73
8
1
1
-
-
-

6
1

82%

Municipals

298
299
53
67
-
-
-
-
-
—

6
—

VILAFRANCA
UN W DE JUNY

Redacció/. La campanya electoral
a Vilafranca es desenvolupà amb
tota normalitat i amb un altíssim
index de participació, un 82%, que
mai s' havia donat en una consulta
electoral a Ia nostra vila. Després
d' una campanya prou correcta entre
els partits que lluitaven pels onze
escons a Ia Casa de Ia ViIa, els resul-
tats sortits de les urnes i amb
poc marge donaren Ia victòria amb
majoria absoluta al grup d'AP encap-
çalat per Bernat Garí, rompent-se
així les previsions de que els tres
grups afins a AP (PSM, UM i PSOE),
treurien una majoria per poder formar
després un govern de progrés.

El fet més destacable, com
deiem al començament fou Ia participa-
ció massiva dels vilafranquers en
1' intent d' elegir batle. A cops
de papeletes i cotxades els grups
municipals aconseguiren que les
urnes s'omplissen de vots.

Eren les 'nou del matí quan
els dos col.legis electorals de
Ia vila obrien les portes als electors
Ja en les primeres hores es va preveure
una alta participació. A les onze
del matí era un 20% les persones
amb dret a vot les que ja havien
votat. A les tres de Ia tarda -
s' arribava al 50%. A les 17,30 al
63%, a les 19,00 hores un 72% i
a les vuit de 1 ' horabaixa les meses
tancaven les portes amb el 82% de
participació.
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La climatologia havia tingut
dues cares, al matí bon temps i
a Ia tarda una certa inestabilitat
que provocà algunes pluges. A partir
de les vuit començà 1' escrutini
obrint-se primerament 1' urna corres-
ponent al vot de les eleccions europees.
Escrutada aquesta i a primera vista
ja semblà que AP, si es corresponia
més o manco el mateixos vots a les
eleccions municipals, seria qui
obtendria quan menys una àmplia
majoria. Però començat 1' escrutini
de Ia segona urna, Ia de les munici-
pals, es va poder comprovar que
hi havia una important variació.
El PSOE anava perdent vots fins
arribar al centenar i aquests engreixa-
ven Ia llista del PSM que en determi-
nats moments quasi igualava a AP.
La primera urna en tancar-se, de
les municipals fou Ia de Ia part
de baix de Ia vila i per un sol
vot de diferència AP havia superat

al PSM. Mentre, seguia el recompte
a Ia taula de Ia part de dalt i
tot semblava que malgrat guanyàs
AP, aquest grup no aconseguiria
Ia majoria absoluta. Al fxnal una
bona remesa de vots d'AP i per poca
diferència deixaven als conservadors
amb 6 regidors, PSM amb 4, UM amb
1 i el PSOE es quedava sense represen-
tació .

Seguidament, ja sense ni mica
d' emoció i mentre es comentava els
resultats de les municipals s' obria
1' escrutini de les eleccions al
Parlament Balear que resultarien
similars a les "europees". Eren
Ia una i mitja de Ia matinada del
dia 11 de juny quan s' acabava -
1' escrutini. AP havia guanyat i
es celebrava Ia victòria mentre
PSM, UM i PSOE navegaven entre Ia
tristor i Ia resignació.

BAIR
IEIL
iCilüCIE

Especialidad en: Arros brut, Frito Mallorquin,

Lengua, Sopas, Porcella, Callos.

SABADOS Y DOMINGOS

ABIERTO TODO EL DIA

Cra. Palma-Arta, Km. 41
TeIf: 56 00 73
Vifafranca
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ALIMENTACIÓN
Sopa LA FAMILIA 1/4 kg 42
Pan Brasa 30 rebanadas BRASOR SS
Galtetas PRINCU>E ISO gr. pack 3 u . . . IS l
Galletas Tostata T-4 - RIO 161
Galleta Demacao 12Sgr. CUETARA 47
Galtetas QUELYTAS 450gr 14S
NESCAFE descafeinado 200 gr 693
Cafe BRASILIA superior 250 gr 155
MejiUones en escabeche 180 gr. MIAU 90
Caldo de Carne STARLUX 24 p 230
Leche en polvo MOLICO 250 gr 187
Leche AGAMA entera pWstico 1 1 69

LIQUIDOS Y LICORES
Whisky VAT 69 S43
Brandy CARLOS III 3/4 565
Anísseco ESTRELLA 3 I 1.370
Ginebra GORDONS 1 1 569
Vino BACH rosado 3/4 245
Vino COPINA aguja 3/4 1S5
Cava DELAPIERREGLACE 314
Cava CODORNIU extra 499
Cava FREIXENET Carta Nevada 3S5
Cerveza extra TURIA 1/3 pak 6 u 22S
Agua FONT SORDA 5 It 74

DROGUERÍA Y PERFUMERÍA
Detergente ARIEL 5 kg 6S5
Rollos cocina CEL DUPLO 118
Papel aluminio ALBAL 16 mt 167
Pañal super dodot 30 u 323
Pañal elástico AUSONIA 60 u. - TG 14S5
Compresa FANNY 20 u 73
NWEA milk 500 gr 349
Aceite bronceador AMBRE SOLAIRE 390 gr. -

Leche hidratante 574

CHARCUTERÍA
Salchichón PALMA 346
Chopet pork CAMPOFRIO 374
Paleta CAS\DEMONT 448
Jamon SERRANO s/h 1.134
Salami CAMPOFRIO 595
Queso LABRADOR 672

CREMERIA
Yogur YOPLAÍT todos los sabores 20 pts. unidad

TEXTIL HOGAR
Fundas colchón 90 cm 379
Fundas colchón 1,35 cm 470
ToaUas Aurora lavabo 159
Braga tanga A^>od6n señora 130
Braga señora 130
Slip niño 138

A/foCctód-
a ßa/o Preab

...Y 100 productos más
en OFEKTA para Vd.

,DtCA8HCW*
i « pESCAOEWA
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Futbol Sala
GRUP A

ES CANTO
BAIX DE LA VILA

SON PARXANA
PERE MOREI

CHAVES

GRUP B

ES N I U
ES CRUCE

SA PAPARRA
JULIANS

BYSTY'S BALLS

Un cop més són 10 els equips
inscrits per participar en el IU TORNEIG
LOCAL DE FUTBOL SALA que comença aquest
divendres i que finalitzarà el diumenqe
2 d' agost coincidint amb Ia celebració
de La Beata 1987. H i h a bastanta expec-
tació per veure actuar els equips
nous, "ES CRUCE", "BYSTY' S BALLS"
i "CHAVES". En aquesta competició
no hi ha cap conjunt que l'hagi guanya-
da en dues ocasions i com sempre pot
resultar inoportú apuntar als favorits
ja que Ia lògica en 1' esport no sempre
es cumpleix. A continuació teniu una
part del calendari a desenrrotllar
en el Poliesportiu de 1' Escola, tots
els divendres i dissabtes.

Divendres 19 de .juny.
Es Cantó - Baix de Ia ViIa a les 20,30
Son Parxana - Pere Morei a les 21,30
Dissabte 20 de juny.
Es Niu - Es Cruce a les 19,30 h.
Sa Paparra - Julians a les 20,30 h.
Divendres 26 de juny

Bysty' s Balls a les 20,30.
Sa Paparra a les 21,30

Julians
Es Cruce
Dissabte 27 de juny.
Pere Morei Chaves a les 19,30 h.
Baix de Ia Vila - Son Parxana a les 20,30
Divendres 3 de juliol
Son Parxana - Chaves a les
Es Cantó - Pere Morei a
Dissabte 4 de juliol
Sa Paparra - Bysty' s a les
Es Niu - Julians a les 20,30 h.
Diuendres 10 de juliol
Es Cruce - Julians
Es Niu - Bysty's a les 21,30 h.
Dissabte 11 de juliol
Baix de Ia ViIa - P. Morei a les 19,30 h
Es Cantó - Chaves a les 20,30 hores.
Diuendres 17 de juliol
Es Cantó - Son Parxana a les 20,30
Baix de Ia Vila - Chaves a les 21,30
Dissabte 18 de juliol
Es Niu - Sa Paparra a les 19,30 h.
Es Cruce - Bysty' s a les 20,30 hores.

20,30 h.
les 21,30

19,30 h.

les 20,30 h.

Setmanes enrrera un bon nuïnore
d'estudiants-tes de Ia vila participaren
en diferents competicions de Ia Fase
Insular d' Esport Escolar i aconseguiren
en alguns casos uns llocs dificilment
millorables. Fet que prova que l'esport
escolar s' esmenta molt en el nostre
col.legi públic.

En Ia fotografia podem veure
als escolars vilafranquers que tant
dignament representaren a Ia nostra
vila en les diferents proves atlètiques
celebrades a Ciutat. I seguidament
us oferim Ia relació de participants
i les millors classificacions obtingudes
en Ia sèrie de proves realitzades:

NIVELL CURSOS 3 i 4

60 metres llisos.
En Fèmines participà Franciscà Bauzà
i en Masculí Julià Sansó.
SaIt d'allargada.
M^ Antònia Garí participà en Fèmines
i Tomeu Rigo en Masculí.
Llançament de Pes.
En Fèmines, M^ Franciscà Ferrer quedà
segona i M^ Franciscà Martí quarta.
Jaume Febrer fou el primer en Ia catego-
ria masculina.

NIUELL CURSOS 5 i 6

SaIt d'Altura.
Participaren, M^ Sastre en Ia categoria
femenina i Biel Bover en Ia masculina.
Llançament de pes.
Participà i quedà primera Franciscà
Morlà.
1.000 metres marxa.
Ens representaren Joana M^ Barceló
i Montserrat Morlà, aquesta darrera
quedà classificada en segon lloc.
Julià Sansó Barceló va còrrer fent
un bon paper en Ia categoria masculina.



N O T I C l A R I DE LA V I L A 12

PERILL A LA GASOLINERA

No en sortim d' una i ja entram
en una altra. El dia de les eleccions,
el 10 de juny i malgrat es repetesqui
una i altra vegada els servicis
d' alarma del "surtidor" de Ia vila
es varen accionar quasi tot el dia{
Ia causa no era altra més que Ia presèn-
cia d' una gran "llosca" dins un 600
vermell que anà al surtidor per omplir
el depòsit de benzina en un incomptable
número de vegadas.

"Remil-lloros! Io que jo
vull no és V O T A R , sinó
botar des llit".

ELSCARRERS EMPAFERATS

EIs nostres carrers
han estat notícia durant
les darreres setmanes,
ja que aquests en un bon
nombre foren empaperats
amb cartells i pancartes
de propaganda política.

NOU AJUNTAMENT

El dimarts 30 de ju-
ny, tindrà lloc en
el nostre Ajuntarrent
Ia constitució del
nou consistori, que
estarà encapçalat -
per l'actual batle
Bemat Garí.

TOTHOM VOTA

El passat 10 de juny ens semblà
un dia de festa. Gent que anava i
venia de votar animà els carrers de
Ia vila. Vellets que no sortien de
ca seva des de feia mesos tingueren
ocasió per a què els seus fills els
treguessin a fer una volteta. Quasi
tothom votà. No era per menys, es
votava "batle" i calia dir 1' opinió.

FOTO EXCLUSSIVA: Així celebr_a
el grup d'AP Ia seva victò-
ria en les eleccions_muni-

cipals de

Ia V i l a ,

FOC A S'HORT DE SANT MARTl

El darrer dia de maig,
diumenge 31, damunt les
dues i mitja de Ia tarda
va haver-hi un incendi a
un magatzem de farratges
a S' Hort de Sant Martí amb
tals magnituds que precisà
Ia intervenció dels servicis
contraincendis de Manacor,
Artà i Llucmajor. Tampoc
mancà el volunatariat. El
foc cremà prop de 400 bales
de farratges seques i afectà
bastant a les instal.lacions.

JA NO HI HA GRUA

El dia abans de les eleccions,
el dia de Ia "reflexió", va desaparèi-
xer sa grua del carrer principal.
Molts de veinats que ja Ii havien
agafat certa estima al "monstre de
ferro" comenten encara Ia seva falta.
I as que. . . si plou perquè plou i
si a sol perqué fa sol.




