
A la nit del darrer dimecres d'agost
es produïa el canvi polític a l'Ajunta-
ment al prosperar la moció de censura
contra Bernal Garí del PP, presentada
dos mesos abans per Antoni Nicolau de
UM (candidat a nou baile), Salvador
Barceló del Grup Mixt i els quatre regi-
dors del PSM. El civisme de la gent
que acudí a presenciar el plc i la invita-
ció del nou batle a que la nova oposició
del PP i tot el poble col.labori amb el
nou Ajuntament, foren les notes mes
positives d'una sessió que durà 37 mi-
nuts i que provocà que Vilafranca fos,
per un dia, el centre d'atenció de tota
Mallorca. Després d'un curt discurs

29 d'agost, 21.23 hores: Bernat Gari qualifica
d'inmoral i d'il.legítima la mode, de censura que
presentan contra ell, UM, PSM i Grup Mixt.

d'entrada del nou baile, Antoni Nicolau
sortia a la plaça Major on quasi tota la
gent li dedicà una forta ovació, mentre
era acosat pels mitjans de comunicació.
(Mes informació a les p'igines
5,9,10,11,12i 13).

FOTOS: JOAN JAUME

21.27 hores: Després de la votació el candidat
Antoni Nicolau d' UM, és nomenat nou baile de
Vilafranca per la majoria absoluta de regidors.
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21.32 hores: Antoni
Nicolau jura el càrrec i
assegura que les portes
estaran obertes per
tothom
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FESTES

La Beata 1990 arribà
estantissa i massa polititzada

Les festes passades no tenen Mes
liistbria que la d'una clara polititza-
ció amb un intent d'inaugurar obres
que no estan acabados. El batle ni
tan sols convida a la majoria absolu-
ta de regidors i prepara un progra-
ma pobre sense informar dels actes
al consistori. Els programes repar-
tits, això sí d'una forma molt pun-
tual, ja feien presagiar unes «festes
estranyes». Així i tot els caparrots i
dimonis sortiren al carrer per ani-
mar l'ambient. La comedia del di-
vendres fou entretinguda. El grup
local ARCANVIR fou el millor de la
nit musical del dissabte i la festa
dels vells acaba amb un arruixat
que evita la inaugurad() dels da-
rrers carrers asfaltats i la xarxa d'ai-
gua potable. Les majorettes no po-
gueren actuar. A l'Ajuntament i a Sa
Nostra es varen exposar treballs es-
colars i pintures de Jaume Mascare,
respectivament.

La Televisió de Vilafranca «ferí el
diumenge de festes una programa-
d() de tres hores, emetent una entre-
vi - :mb el director de la coral «Els
Brulis», un fabulós reportatge sobre
les cases de Son Pere Jaume, presen-
ta el nou grup de teatre «Mussols
de Socz1 , cc: r7r1-. ---ia sobre l'alcoho-
lisme i una variada infoilna-
ció sobre els mateixos actes de festa.
Margalida Oliver i Biel Gelabert
conduiren el programa i rera seu un
nombrós grup de voluntaris de la
televisió local. Al començament va
haver-hi alguns ptoblemes per eme-
tre amb normalitat. El retràs fou de
prop d'una hora, però al final l'es-
forç es va poder veure compensat
amb una bona audiencia.

La televisió local oferi un programa especial

Pallassos castellans, per segon any
consecutiu, per ajudar a «normalitzar»

«Cholo y Pocholo» tornaren un any més a les festes.
Es veu que l'any passat no se'ls va entendre massa i el
batle decidí que repetissen l'actuació. Fou, una vegada
més, una befa de l'Ajuntament al procés normalitzador
que segueixen la majoria d'institucions educa tives a
aquesta comunitat autònoma. L'amollada de coets del
dissabte fou Inés curta que la d'anys anteriors i comen-
ça a la una de la matinada del diumenge. La Enharinó -
nica de Porreres no manca a la seva cita anual i a

manca de més atraccions foren seguits per un públic
nombrós.
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Natació i tirada al colom. Una de les novetats de les
festes i que tingué un bon seguiment fou el concurs de
natació que es realitza a la piscina municipal (foto de
dalt). Nins i nines pogueren disputar algunes proves i
al final els guanyadors se'n portaren trofeus com a re-
compensa. Fou un acte que en anys anteriors pot tenir
una millor organització. Al mateix temps a Sant Martí,
dissabte horabaixa, tenien lloc les proves de tirada als
coloms que compta també amb una notable participad()
(foto d'abaix).

Ginkama i ciclisme. La matinada del dissabte de festes
va veure com un any més tenia lloc el ja tradicional
Ginkama de cotxes, que en aquesta ocasió es celebra
vora l'Hort de Sant Martí. El matí va esser molt cabrás
però la gent, sobretot jove, provista de capells perderen
la vessa i s'acostaren fins a Sant Martí per veure la
competició. En el pub S'Altell s'entregaren les copes als
gunyadors. A la voltadora (foto d'abaix) tingueren lloc
les carreres ciclistes.

«Aires
Vilafranquins» no
vol sortir a la premsa

Això es el que va dir
abans de la seva actuació
Joan «Not» qui acusa a
cert diari de mesclar a
aquest grup amb la políti-
ca. El que no a dir es que
en el ple de juny cap regi-
dor del PP nega les acusa-
cions de l'oposició refe-
rents a que el seu grup
sols volia actuar el diu-
menge vespre, tancant
l'opció a l'altre grup local.
Qui calla atorga, i amb el
seu mitin per tancar les
festes no va fer res més
que polititzar-les més del
que ja hi estaven. Nosal-
tres estam ben segurs que
als pares dels al.lots del
grup els hi agrada que els
seus fills surtin retratats
damunt la revista.

Bona actuació.- A part de
la part política, els al.lots
tingueren una actuació
molt bona que tregueren
fortes mamballetes als

seus pares i padrinets. A
la foto veim un moment
d'uns dels nombrosos
balls.

Víctima.- Joan «Not» va
encapçalar un victimisme
del que molts ja estan
acostumats del seu temps
de batle. Emprar els al•lots
com instrument polític pot
generar una serie de riscs.
Els valents no empren els
al.lots com escut.
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IA CAzA	 DE 30 o 2I nORAS
RESTAURANTE CARRITOS	 ,ARKING GRATUITO

OFERTAS DEL 31 DE AGOSTO
AL 13 DE SEPTIEMBRE

ALIMENTACIÓN
Café Marcilla Natural superior, mezcla 250 grs 169
Galletas Dalia 800 grs. 	 156
Filipinos Loste 150 grs. 	 103
Chocolate Milka 150 grs. 	 99
Chocokrispis Kellogg' s 300 grs 	 186
Frostis Kellogg' s 375 gis 	 200
Pan tostado Recondo 30 r 	 139
Confitura Hero melocotón, albaricoque

500 grs. 	 153
Configura Hero fresa 503 grs. 	 162
Queso en porciones El Caserió 16 u. 	 189
QUESO Tranchetes Kraft 8 1 	 109
Sardinas picantes Pay Pay RR125 	 71
Mejillones en escabeche Pay Pay 250 grs. 	 99
Atún claro en aceite La Onza de Oro

pack 3 u 	 182
Atún claro Massó 112 grs, 	 97
Patatas 007 200 grs. 	 142
Piña King John 3/4 	 72
Alubias, lentejas, garbanzos Lozano Kg 	 87
Alubias con tomate La Tila 500 grs 	 101
Callos a la madrileña La Tila 380 grs 	 202
Callos a la madrileña La Tila 610 grs. 	 312
Caldo de carne Starlux 24 past 	 274
Arroz Miura El Toro kg. 	 115
Arroz Miura Oro kg 	 . 149
Pastas sopa La Familia 250 grs. 	 48

BEBIDAS Y LICORES
Zumo vital L melocotón, piña, pera 	 111
Tónica Schweppes 200 N.R. Pack 6 u 	 203
Bitter Kas 170 N.R. pack 6 u. 	 261
.Vino Luís Megía 	 123
Vino Campo Viejo 	 280
Vino Bach Rosado, blanco seco 	 339
Whisky Williams Lawson' s 	 909
Cava Delapierre extra 	 324
Cava Segura Viudas 	 576

CREMERIA
Yogur Chamburcy natural Agrup 8 u. 	 169
Flanby vainilla Chamburcy 	 26

CONGELADOS
Croquetas Pescanova 600 grs. 	 216
Calamar a la Romana La Cocinera 400 grs 	 276
Espinacas Bonduelle 400 grs 	 90
GuisantesBonduelle 400 grs. 	 94
Gamba pelada Oliver 1 kg. 	 915
Calamar Boston Oliver 1 kg 	 385
Patas medianas Oliver 1 kg 	 795
Raya Oliver 1 kg. 	 350

CHARCUTERIA
Chopped pork mini Purlom 4C',0 gr. 	 171
Jamón Serrano Purlom 1 kg. 	 1.250
Pavo trufado Purlom 1 kg. 	 575
Jamón Serrano c/h Oscar Mayer 1 kg. 	 890
Jamón cocido etiqueta negra Oscar Mayer

1 kg 	 925
Queso Coinga 1 kg 	 1,019

PERFUMERIA Y LIMPIEZA
Champú Baby Dop 700 m i	 333
Jabón Liq. Tojadermo 900 ml. 	 284
Pañal Moltex ultraseco T. gde. 30 u 	 810
Servilletas Marpel 100 u 	 65
Papel Higiénico Scottex Pack 4 u. 	 129
Bolsas basura Goobol 20 u. 	 84
Insecticida Baygon L. 	 278
Lavavajillas Rey L 	 63
Suavizante Mimosín 4 I. 	 299
Detergente Dixon 4 kg 	 696

BRICOLAGE
Aceite multigrado 20 w 40 5 I. 	 1.154
Lote limplacoche 	 1.390

MENAGE
Juego espiga 7 pzas. jarra + vasos 	 666
Juego café 27 pzas 	 2.057
Juego 3 sartenes 	 1.602
Cafetera Oroley 6 tazas 	 1.035
Nevera portátil 25 I. 	 2,132
Batería Roja 8 pzas 	 3,250
Batería Mod. Zitara 8 pzas 	 3.500

CALZADO
Zapatillas talla señora 	 371
Zapatillas señora 	 597
Zapatilas niño 	 500
Playeras señora y caballero 	 211
Playeras señora 	 503
Sandalia Piel señora 	 1.500
Deportivo niño 	 1,128

TEXTIL
Polo niño 	 950
Calcetines caballero 	 140
Calcetines caballero 	 181

MATERIAL ESCOLAR
Mochilas modelos surtidos 	 950



EDITORIAL

Per una nova etapa
política

Vilafranca acaba de viure un canvi politic sense precedents dins la
nostra història. Després de cinquanta anys de batles conservadors,
Antoni Nicolau ha començat el 74 mandat municipal de lila amb la
promesa ferma de ser un batle per a tots sense distinció d'ideologies.
A darrera queden moments de tensió, d'impotència per a uns, d'opti-
misme per a altres i en definitiva, moments d'impas, amb  advertèn-
cies de gent incontrolada, d'intents de suborn, amenaces i altres ac-
tuacions que arribaren a fer un llarg rosari de fets que tal vegada que-
daran sols com anecdotes, però que creim que s'han de recordar per a
que els trists protagonistes d'accions que van contra la llibertat de lés
persones se n'adonin que avui ja es fa difícil imposar la llei de la
«seva raó» per la força.

A les 9,27 minuts del dimecres 29 d'agost es produïa el canvi a la
batlia i s'obria una porta a la governabilitat del poble. Antoni Nicolau
ha estat elegit per la majoria de regidors, de forma legal i ylenament
constitucional, com l'home que ha de cercar el consens entrebtes les
forces polítiques, socials i culturals del poble per fer avançar Vilafran-
ca cap el progrés.

Des d'aquestes pagines, nosaltres ens sumam a les adhesions de su-
port al nou batle, com entitat cultural i mitjà de comunicació local. Es-
peram i desitjam que el canvi de persones en el grup de govern de
l'Ajuntament comporti unes millores en tots els aspectes per els vila-
franquers. Sabem que hi ha molta feina a fer i poc el temps per veu-
re'n els resultats. Emperò, tal vegada convé recordar que aquesta pot-
ser sols la primera etapa d'un procés que pot tenir continuïtat si les
coses es fan, encara que a poc a poc, amb bona lletra. Aquest es un
consell que ja hem donat en anteriors ocasions amb resultats infruc-
tuosos, que recentment s'han pogut comprovar.

«ES Molí Nou» com a revista, vol agafar, si se'ns pei net, agafar la
nostra part de responsabilitat en ajudar, perquè hi creim, a fer real un
canvi a aquest poble que cadascia, a la seva manera, estima. Ara bé,
també esperam, que s'entengui el nostre paper d'infolinar, criticar o
denunciar, quant el cas ho requereix i perquè  així ho intentam marcar
a través d'una linea d'independència. Si per una vegada s'enten el
paper de la premsa local, des del poder politic, potser aquest un
símptoma de cple es comprengui la misiá controladora que tenen en
els nostres dies quasi tots els mitjans de comunicació escrita.

Ens feim ressó, per tant, de la crida a la col.laboració popular i aga-
fam el compromís de posar el poc que sabem en fer un poble més di-
nàmic. Allà on hi falti una ma i es cregui necessari el nostre suport,
allà hi serem.

«Es Molí Nou»



6 	-- GLOSES 

Meya Mallorca ¿a on ets?

Una illa va posar
Déu com Ell va crear el món,
al redol del seu contorn
d'aigua la va enrevoltav.
Te tens tu que conservar
sempre verge i garrida,
com la flor de margalida
que el seu blancor fa brillar.

A Mallorca batia
d'Illa molt prodigiosa;
la mirava tan gelosa
que de tot la va adornar.
El poblador hi viurà
sense complicacions;
de bon pa, carn i melons,
lo que vulgui collirà.

Un idioma li ensenya,
un autèntic mallorquí.
Es ritme seguí així.
L'any mil dos-cents vuitanta entra,
la gent s'hi habitua
i tothom s'hi entenia,
cap problema hi havia:
la pau sempre va regnar.

S'estiu, com feia bon sol,
a la mar s'encaminava,
en carro ben encolcada
sa gent sentia consol;
n'hi havia gros se tel
a sa vorera de mar.
Es mul solien rentar:
neteja to thorn la vol.

Sa molta pau la vivia
sa gent en tranquil.litat,
fins i tot l'enfelinedat
casi no se coneixia
perquè bons aires tenia
per mantenir els ronyons.
Frescor pels qua tre cantons
sala li oferia.

El mallorquí es divertia
en lo que havia creat;
amb so ball his o aferrat
s'alegria abundaria
amb aquella harmonia
que vivia tanta gent
no creia en el precedent
que un moment li vendria

Tranquil a la mar anava
es qui era pescador;
sa pas teta en un potó
la duia ben preparada.
Una roca grossa i sana
quedava allà assegut
i passava molt de gust
quan veia marbre i oblada.

Esbards grossos s'hi atracaven
de peixos an es menjar,
ell n'he podia agafar
fins que ja se li bastaven.
A ses costes no guardaven
ningú de s'Autoritat;
allò no era vedat,
de llibertat disfrutaven.

_El mallorquí es dedica
a poblar-la d'ametler,
figueres i garrovers;
vinya no va faltar-ne,
bones peres de dever,
fresses i melicotons,
tarongers per tot rodons,
molts rosers, també bellver.

Aquell jardí prodigiós
que el mallorquí hi vivia
gastava s'energia
perquè fos meravellós.
Lo mirava en amors
per estimar seva terra,
no esperava sa guerra,
espectacle ruïnós.

Sa guerra li declararen
en aquell tris mallorquí.
Un nou ritme va venir
que tot lo modificaren:
finques per tot s'aixecaren
a sa vorera de mar.
Sa pau se va acabar
i s'idioma canviaren.

Peninsulars molts vengueren
a Mallorca a treballar.
S'ambient tant los va agradar
que aquí ja hi romangueren.
Es baptisme molts reberen
de sa pau i benestar,
de tants molts se va poblar
que de ser amos pretenen.

Miguel Capellà

En record de Bartomeu
Estrany Garcies

Encara que no ho sembli, hi ha
que veure com passa el temps. Dia
11 de juliol ja va fer un any que es
va morir. I va quedar tant dins la
memòria en Tomeu, que enlloc de
fondre-se la pena, encara ha rever-
dit. No podrà fugir de dins el re-
cord de molts, aquella silueta d'un
jove falaguer amb la mirada d'espa-
vil.lat i la veu d'àngel que el qui el
sentia parlar quedava empresonat
de la seva simpatia. Sentir-lo no
cansava mai.

En Tomeu, de petit va anar aga-
fant totes les coses bones que li en-
senyaren els seus pares, dues perso-
nes de les que es pot aprendre just
de parlar amb elles. En Tomeu per
esser tant jovenet sempre va voler
saber quina classe de malaltia patia
i quin era el seu procés. Va saber de
sempre que era una enfellnetat molt
forta, però ell la va voler lluitar fins
al darrer extrem i quan va veure
que havia de perdre ho va saber fer.
En els darrers moments va dir a la
seva familia: «no ploreu, el Bonjesús
em vol amb ell i me n'he d'anar-hi,
ja hem fet tot el que hem pogut». El
seu desig i la seva il.lusió de venir a
la vila des de Navarra, es varen
veure realitzats després de deixar-
nos. Com homenatge li he volgut
dedicar un parell de gloses.

Per provar sa seva sort
el varen dur a Madrid,
i de Madrid a Navarra,
i arriba a Vilafranca
carregat de flors i ben vestit.

Per tot allà on havia de passar
tot pareixia un ramell,
envers d'arribar un paisà,
semblava que arribava un rei.

En poc temps a Vilafranca,
n'hi va haver dos
encara no havíem acabat
es trui d'en Tomeu,
com varem tenir
es d'En Miguel «Preciós».

Catalina Estrany



(Redacció).- Dissabte passat, dia 2 de setembre, a les
8'30 del vespre va quedar inaugurat el Centre de Gim-
nàstica i Estética Huguet. Vilafranca compta per tant,
des d'aquest primer dissabte de mes, amb un lloc on
poder practicar i controlar la gimnàstica, endemés d'ofe-
rir altres serveis d'estètica i de massatges per a comba-
tre qualsevol molestia reumàtica. Les Amplies ins-
tal.lacions estan dotades de tota mena d'aparells per es-
tirar els músculs. Bartomeu i Margalida Huguet seran
els dos joves que s'encarregaran de regentar el Centre
de gimnàstica. L'aerobic, un dels esports de moda,
també es practicara a una de les sales més amplies. La
perruqueria també sera un nou servei que s'oferirà. Els
mes menuts, nins a partir dels dos anys, també hi tro-
baran una estoma que passar amb les classes de psico-
motricitat, que els ajudaran a coordinar els moviments i
ritme del cos, a través de jocs.

De l'acte inaugural, res millor es podia esperar. Molta
gent va passar per aquest centre a comprovar, endemés
de la seva amplitud, la seva modernitat i per acabar la
visita, es va oferir un refresc. Des d'aquestes pagines fe-
licitam a Tomeu i Margalida pel seu bon gust i l 'ex
traordinària il.lusió que han posat en aquesta empresa,

, que no dubtarn comptarà amb una nombrosa parròquia
vilafranquers desitjosos de fer, i sobretot, de saber

que poder fer per mantenir-se en plena forma física.

%

SOCIETAT

Els nins ho paguen
...I el dia de la Beata, el vespre

quan hi havia ball de bot a la plaça
—com es va poder veure, només
per segons qui—, la meya filla, amb
les llàgrimes que li sortien dels ulls
i h regalimaven per les galtes fins el
bessó de la gargamella, no s'aturava
de demana-me: «Per que, pare
aquests nins poden ballar i jo no?».
Potser Bernat o Joan, vosaltres no
em pogueu donar la resposta. per-
que jo a un infant que encara no ha
fet els cinc anys, no li sé explicar tot
l'entramat d'una mala política dels
que al cap i a la fi ells no en tenen
la culpa, encara que malhaurada-
ment siguin els qui n'hagin de
pagar les conseqüencies.

Francesc Amengual
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Cada primer dijous

de la segona quinzena

del mes a la

venda a:

*Can Caminer
*S'Estany
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Què es la psicomotricitat?
És el desenrotllament psíquic que

té lloc en el nin mitjançant el movi-
ment. Aquest desenvolupament es
refereix tant a la vida emocional
com a la intel.ligència. El moviment
és molt important en la vida mental
i ensenya al nin. Això no vol dir de
cap manera que el nin faci el que
vulgui... esta controlat i és l'educa-
dor qui senyala els objectius del que
se preten.
Com és aquest desenrotllament?.-
Doncs, hi ha dues etapes. Les pri-
meres activitats mentals dels nins
consisteixen en contemplar i com-
prendre les accions, passant més
tard a organitzar la seva activitat
mental en forma d'activitats mo-
trius. D'aquesta manera, tot «a116»
motriu, és en un principi el quadre
materialitzat del pensament. Aques-
ta es tracta de l'etapa de la senso-
motricitat. A poc a poc el nin va tro-
bant noves solucions que són supe-
riors a l'acció, a l'actuació mateixa,

però recoltzades en aquesta.
Es tracta de l'etapa psicomotriu.
Quina importància té?.- En té molta
amb la formació i desenvolupament
integral del nin. Mentres un nin no
tengui ben definit el seu esquema
corporal, el seu equilibri, el seu de-
senrotllament, primer motor i des-
prés psicomotriu, la seva lateralitza-
ció, les nocions d'objecte... etc. etc.,

no podrà mai adquirir l'aprenentat-
ge de l'escriptura i de la lectura, la
grafomotricitat, el càlcul, etc. Per
tant, un nin que en l'etapa preesco-
lar no hagi adquirit aquests apre-
nentatges basics, amb molta proba-
bilitat tendra dificultats escolars a
l'EGB i també emocionals, a vega-
des irreversibles, sino es fa una ree-
ducació molt intensiva.

Quins aspectes desenvolupen les
tècniques psicomotrius?.- El to
muscular, l'equilibri, el sentit del
ritme, de l'armonia, l'expressió di-
namico-musical, l'expressió plastica,
l'estimulació de la creativitat del
llenguatge, l'expressió corporal, res-
piració, concentració, atenció, etc.,
sempre i quan sigui realitzat per un
especialista que sàpiga establir els
objectius concrets que vol arribar
aconseguir.

Antònia Bover

C. JAUME
Astrologia

TEMAS NATALES

REVOLUCIONES SOLARES
(Estudios anuales)

SINASTRIAS
(Estudios de la pareja)

Teléf. 82 17 34.
PORTO CRISTO
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Ha arribat el canvi
«La història de Vilafranca, fa avui un punt i apart».

«Vull ésser n batle per a tots els vilafranquers i per això
les portes de l'Ajuntament estaran obertes a tothom».

Amb aquestes frases, el nou batle Antoni Nicolau obria
el seu mandat passades les nou i mitja del vespre de

dia 29 d'agost, data en la que, tal com estava previst, es
realitza la moció de censura a Bernat Gari del PP.

Trenta set minuts passaren des que a manca de tres
minuts per les nou del vespre començas la sessió

plenaria fins que a les 9,34 de la nit Antoni Nicolau
sortia de la Casa de la Vila enmig de forts
aplaudiments, del nombrós púbiic que s'havia
congregat dins l'Ajuntament i a la plaça. A darrera
quedaven set anys i tres mesos de govern del PP,
marcats per les constants polèmiques i enfrontaments
entre el fins aleshores batle, Bernat Gait i la resta de la
corporació.

Fotos: Bartomeu Amengual.
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Començada la sessió, ni PSM ni
Salvador Barceló varen voler fer
del torn de paraula. Antoni Nicolau,
candidat a batle, comença la seva
intervenció, dient que «no me. causa
gens d'alegria presentar una moció
de censura», passant seguidament a
explicar el procés de crisi viscut per
l'Ajuntament i llamentat que l'enca-
ra batle, «quan va perdre la majoria,
no hagués intentat pactar i cercar un
consens entre tots» per facilitar la
gobernabilitat del consistori. Llavors
assegura que havia estat el propi
Carl qui havia provocat la moció de
censura. «Jo no som es bo, sinó que
hi ha hagut un cosens entre la majo-
ria de regidors, entorn de la meva
persona», digué Antoni Nicolau.

El no ejecutar els acords, el no
dur les propostes de l'oposició a \AD-
tació, un favoritisme en la contracta-
ció de personal i el fer una campan-
ya de desprestigi cap a l'oposició
acusant-la de deixar perdre subven-
cions foren alguns dels punts que
feia servir Nicolau per justificar la _
necessitat d'un canvi de batle. «Lo
primer que feré si surt elegit batle,
sera cercar un consens entre- tots
perquè Vilafranca ho necessita» i «la
moció es presenta per responsabili-
tat política dels qui l'han firmada»
foren les frases més destacables de
Nicolau abans d'acabar el seu pri-
mer torn de paraula que finalitza di-
rigint-se a Bernat Gari i dient, «la
teva línea ha estat tal vegada, la que
vares heredar d'un batle franquis-
ta».

Si Antoni Nicolau va fer un curt
discurs de quatre minuts i improvi-
sat, el cap del PP el va dur escrit.
L'encara batle, rebutja totes i cadas-
cuna de les irregularitats de les que
se l'acusava. Volgué constatar que
el PSM estava manejant a UM i al
Grup Mixt, i que «no heu feta feina,
ni n'heu volguda fer mai. Mai ha
estat possible un diàleg amb vosal-
tres». També va voler deixar clar
que en la contractació de personal
no hi havia hagut favoritisme i que
no s'havia obert cap expedient d'ex-
propiació durant el seu mandat. Els
atacs a PSM i UM foren constants,
«no voleu actuar com vos corres-
pon, com oposició. Voleu actuar
com a grup de govern, però, això
s'ha de fer guanyant unes eleccions,
cosa que no heu feta mai».

BERNAT GARÍ
«En Toni Nicolau entra
per la porta falsa, per
allà on entren els que

volen dur lo que no
és seu»
«Tenc un sentiment de
rebuig i d'impotència cap
al regidor Salvador Bar-
celó, per haver-se servit
de vots que moralment
són nostres»

La contrarèplica de Antoni «To-
rretes» es basa en recordar-li a Gari
que havia obtingut la majoria abso-
luta de regidors per mor de la Llei
d'Hont i no per la majoria de vo-
tants «ja que sols et va votar un 45
per cent dels votants» i que «els
vots de PSM i UM» eren més que
els obtinguts pel PP i que, «per tant,
qualque miqueta de raó tendrem».
Carl, també es va centrar després en
dir-li a Nicolau que a UM sols l'ha-
via votat poc més d'un 10 per cent
dels vilafranquers que anaren a

votar a les passades eleccions muni-
cipals. Les al.lusions al regidor del
Grup Mixt es concretaren en que el
batle, «tenia un sentiment de rebuig
i d'impotència cap a Salvador Barce-
ló per haver-se servit de vots que
moralment són nostres» i continuà,
«... a Antoni Nicolau, sent molt no
poder-li donar l'enhorabona, perquè
entra per la porta falsa, per allà on
entren els qui se'n volen dur lo que
no és seu». Al final el batle que sor-

al que entrava, «que el
seu mandat sigui lo menos dolent
pel poble de Vilafranca». Acabada la
seva intervenció, Bartomeu Morla
sol.licita a Bernat Gari, que els tres
regidors restants del PP abandonas-
sin les seve.s butaques en senyal de
rebuig a la moció i de suport a Gari.
Aquest va accedir i poc després es
feia la votació de forma secreta. Les
sis papeletes dels PSM, UM i Grup
Mist a favor de la moció, donaren

ANTONI NICOLAU
«Es veritat que UM sols
va aconseguir un regidor,
per() net, en canvi el PP
n'aconseguí sis de bruts»
«Com a nou batle tenc
que dir, que les portes

- de l'Ajuntament estan
obertes a tothom. Cerca-
rem un consens entre
tots, perquè el poble de
Vilafranca ho necessita».

per aprovada la moció i elegit nou
batle. Els aplaudiments de la gent
que omplia de gom a gom la sala i
part de la plaqa es perllongaren,
mentre el nou batle saludava a Sal-
vador Barceló i als quatre regidors
del PSM. A continuació va asseure's
a la cadira de batle per agraïr el bon
comportament del públic i dona les
grades al PP. «Les portes estan
obertes a tothom» fou una de les
primeres frases del recent elegit
batle. Acte seguit i dirigint-se a Ber-
nat Gari, digué, «em sap greu no
poder governar en majoria. Jo

només vaig poder treure un regidor,
però va ésser un de net, en canvi tú
en vares tenir sis de bruts».

Els aplaudiments seguiren a la
curta intervenció del nou batle. Des-
prés es va passar al jurament del cà-
rrec. Des de la secretaria no es va
saber quin texte havia de pronun-
ciar Antoni Nicolau. Al final, l'erra-
da es va solucionar amb un jura-
ment espontani i seguidament a les
21,34 hores s'aixecava la sessió i An-
toni Nicolau sortia a la plaça per
rebre l'aplaudiment, una vegada
més del nombrós públic, en la seva
majoria, simpatitzants del PSM i
UM. La gent va romandre durant
un bona estona per la plaça, comen-
tant el ple que malgrat a l'alta ten-
sió es va desenrotllar sense cap
tipus d'incidents, i rompen molts de
pronòstics que apuntaven a que al-
guns elements incontrolats podrien
alterar l'ordre. Divendres, dia 30, a
les vuit del matí es reunia a l'Ajun-
tament el nou equip de govern mu-
nicipal que durant el matí va reite-
rar el seu oferiment al PP per cola-
borar i consensuar la política fins a
les properes eleccions municipals.

Miguel Barceló
Fotos: Joan Jaume

Bartomeu Ameng-ual

Un ple de gran tió sense incidents

tia, desitja
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*BERNAT GARÍ (PP)
-El ple ha transcorregut

normalment com estava
previst ha tirat endavant
la moció de censura i ells
seran els que hauran de
regir els destins d'aquest
poble.

-Sobre En Salvador
supes que quan un firma
una moció supbs que esta
disposat a votar-la, aquest
ja va firmar amb nosaltres
però suposam que ja s'ha
oblidat de la seva firma fa
estona i ara només hagués
faltat que ara també s'ha-
gués oblidat.

-Jo dins l'Ajuntament
aportaré el meus coneixe-
ments. Aquí dins, conti-
nuaré fent feina per Vila-
franca i mirant si tiram
endavant i solucionam
moltes necessitats que té
el poble de Vilafranca.

SALVADOR  BARCELÓ
-Jo m'agradaria resaltar

molt el comportament de
sa gent, jo esperava una
altra cosa, la gent s'ha
comportat molt bé i també
felicitar el PP perquè no
han inflat ses xirimies i ha
anat molt bé jo d'això
n'estic molt content com
es el poble. Esper que
amb aquest canvi de batle
participi i hagi mes trans-
parencia, mes participació
popular amb una paraula.
Vull deixar ben clar que,
jo em vaig presentar dues
legislatures amb aquesta
gent com a independent i
quan me'n vaig anar va
esser perquè ses coses que
feien no m'agradava, fa
onze mesos que me'n vaig
anar i fins al darrer mes
no m'han dit res o sia que
els • vaig donar un marge
de deu mesos i ningú
m'ha demanat explica-
cions.

*PEP SANSÓ (PSM)
-Jo crec que des del pri-

mer moment en que
yarem donar suport a
aquesta moció de censura
era perque teníem la idea
mes o manco clara de que
sa democracia era hora de
que arribas a aquest Ajun-
tament nostre i esper i
confii de que així seta.

En Toni té un acte que
demostra clarament que
una vegada que vengué-
rem a veure els papers de
la sala amb un notari, ens
feren ofertes d'enviar-nos
la força pública i es un
exemple clar del funciona-
ment que hi havia. De
cara a l'oposició sempre hi
a hagut un bloquejament a
la informaciió, a la que
tenim dret. El PSM de-
mostra, avui també, que
sap sacrificar-se en benefi-
ci de tot el poble de la
Vila que com s'ha vist de-
manava un canvi de batle.

ANTONI NICOLAU
(UM)

No m'esperava que hi
hagués tanta tranquil-litat.
Crec que el PP ha tengut
un comportament exem-
plar, tot dir que perdien la
batlia. El comportament
de tot el públic ha estat
dels que donen exemple.
En quant a quines seran
les noves linees d'actuació
tenc que dir, que jo vull
governar per a tot el poble
de Vilafranca. He dit i
torn repetir que les portes,
a partir d'ara, estaran
obertes a tothom sense
cap tipus de discrimina.
ció. Des de l'Ajuntament
vull demostrar una total
transparencia i una total
disponibilitat a atendre a
tothom, en la mesura de
les meves possibilitats. Es
hora de que, cap vilafran-
quer hagi de sentir-se dis-
criminat per la seva ideo-
logia.

Llorenç Riera

El nou batle va atendre a la premsa. A la foto el veim entrevistat A la sortida, malgrat tot, Bernat Can' no va perdre el bon humor

pel periodista de Diari de Mallorca, Llorenç Riera.	 Tolo Binimelis del PP parla amb dl.
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Abans de la moció de cen-

sura de dia 29 d'agost, va
haver-hi tota una serie de joc
de clot negre, que no li fa
gaire bé aquesta classe políti-

ca local i regional. Les reu-
nions entre les cúpules dels
partits implicats, PP i UM, i
els regidors d'aquests partits
a la vila han estat a l'ordre
del dia durant el mes d'a-
gost. Dia 25 del mateix mes,
Pep Sansó, sortia a un diari
regional on explicava que se
l'hi havia fet un intent de su-
born oferint-li un milió per a
qui no anés al ple i que
aquest fet estava gravat a
una cinta de cassette. I d'aquí
passam a les amenaces direc-
tos a través de telefonades i
altres sistemes, com escrits a
Salvador Barceló i també a
les indirectes, el mateix presi-
dent del PP de Vilafranca
Joan Nicolau «Not» a una
reunió davant el mateix pre-
sident Carlellas li digué a Sal-
vador, que hi havia gent que
ell no es veia capaç de con-
trolar, referint-se a alguns
militants del PP.

Abans de que passessin els
primers quinze dies del mes
d'agost, Joan Verger es reuní
amb Salvador Barceló i Anto-
ni Nicolau, per estudiar el
cas de la moció de censura i
arribar a un acord. Verger
arriba a proposar sense exit
una possible dimissió de Ber-
nat Gait per solucionar la
crisi i elegir a Bartomeu
Mora com a nou batle. Sal-
vador Barceló recorda que
aquesta proposta mateixa
s'havia fet abans de que es-
clatés la crisi i no s'accepta i
que ell tenia un compromís
firmat amb Antoni Nicolau.
El 14 d'agost, el regidor
d'UM i el fugit del PP es reu-
nirien a Ciutat amb Cafiellas

Joan Nicolau «Not». El pre-
sident de la CA proposa la
dimissió de Cali amb la con-
dició de que també ho fessin
Salvador Barceló i Esteve Ca-
talà. La proposta fou rebutja-
da per Barceló. Nicolau ofer-
ta que el PP li clones suport

fins acabar el mandat muni-
cipal i llavors ell deixaria la
política i el camp lliure per a
que PP i UM fessin una llista
conjunta per a les properes
eleccions. Cariellas no accep-
ta, com tampoc ho va for
quan se li oferta una possible
dimissió de tots els regidors
del PP i la dels dos regidors
del Grup Mixt. Al final Sal-
vador Barceló li digué a Ca-

«jo no canviaré es vot
ni que m'oferissen deu mi-
lions de pessetes». Juan Nico-
lau «Not» avisa de que hi
havia gent incontrolada i que

Juliol del 89.- L'Ajuntament
que presideix Bernat Gad
puja la contribució urbana un
350 per cent. Hi ha molt ma-
lestar en el poble i fortes crí-
tiques al PP.
Agost del 89.- Tots els regi-
dors del PP prenen la inicia-
tiva de demanar al partit que
Bernat Carl dimiteixi per
canviar la situació del poble.
En canvi, a l'hora de la veri-
tat i davant Gabriel Canchas
sols Salvador Barceló i Esteve
Català es mantenen en l'a-
cord mentre que els altres
tres: Bartomeu Morla, Pere
Amengual i Tia Baceló fan
marxa enrera i tornen a
donar suport a Cari. Barceló i
Català es senten traicionats,
ja que de dimitir el batle,
Tomeu Mora hagués accedit
a la batlia i propiciat el canvi
demanat.
4 de setembre del 89.- El
Consell de Mallorca atura l'o-
bra d'una placa als solars de
Can Teco. El CIM se n'adona
que el batle pretenia comen-
çar l'obra de 21 milions de
pessetes sense tenir la propio-
tat dels terrenys.
Els veYnats afectats per l'ex-
propiació de terrenys nom-

ell no es veia capaç de con-
trolar-la i que alguns «es-
quits» podien ferir a Salva-
dor Barceló, qui contestà que
«si em venen de davant no
me fan por».

El 22 d'agost Joan Nicolau
«Not», alguns regidors del
PP amb l'absència del bathe,
Salvador Barceló i Esteve Ca-
tala es reuniren per sopar a
Cura. El PP,intentava for els
darrers esforços per canalit-,
zar la crisi cap a una solució
inviable, ya que Barceló, l'ho-
me fort del Crup Mixt es

bren advocats. El PP ja s'han
produït els primers enfronta-
ments per aquest tema. Al-
guns regidors del PP assegu-
ren no estar informats de les
intencions del batle.
6 de setembre del 89.- Salva-
dor Barceló i Esteve Català
se'n van del PP i passen a
formar el Crup Mixt. Els re-
ooldors denuncien l'autorita-
risme del batle a qui acusen
de for moltes coses sense in-
formar ni tan sols als mem-
bros del PP. Malgrat l'escisió
el recent format Grup Mixt
anuncia que si Bernat Gari
vol seguir essent el bathe, ho
podia for mentre respecti a
l'oposició i aquesta sigui con-
sultada en els grans temes
municipals.

Desembre del 89.- Dos exre-
gidors de l'Ajuntament, Bar-
bara Català i Tomeu Oliver
es construeixen un xalé em-
prant de forma gratuita l'ai-
gua de la xarxa pública men-
tre els veïnats que no han
pagat les contribucions espe-
cials tenon el grifo precintat.
El camp de futbol potser
clausurat per no tenir fet el
túnel de vestuaris, obra con-

mantenia forme en la seva
postura de donar suport a
Antoni «Torretes». La reunió
de Cura resulta un camp de
discusió sense arribar a cap
punt concret. El dissabte dia
18 d'agost el comitè local del
PP a Vilafranca reunia unes
70 persones en un sopar rea-
litzat a una casa de Pere
«Fuana», baix de la vila, prop
del cementen. Un Hoc on el
PP de la vila, presidit pel
propi Gabi iel Cafiellas, ana-
litza la situació present i el
futur del partit a la vila.

tractada en el mes de febrer i
que encara no ha estat realit-
zada.
Gener del 90.- El bathe reco-
neix que l'exregidor Tomeu
Oliver «Pistoles» no té la ges-
toria de la placa Major lega-
litzada, pen) deixa que conti-
nui oberta. Ell mateix va anar
a la inauguració sabent que
era il.legal.
Març del 90.- Els carrers as-
faltats durant l'estiu del 89 i
que havien estat afectats per
les obres del clavegueram,
passen per ull. Mentre, les ai-
gües brutes són tirades al to-
rrent per manca d'una depu-
radora.
Juny del 90.- La terrassa de
la piscina s'enfonsa per sego-
na vegada abans de complir-
se un any des de la seva
inauguració. PSM, UM i
Crup Mixt es reuneixen per
preparar una moció de cen-
sura. En el plc ordinari de
Juny, ni el batle ni el PP es
va presentar al ple. Dia 27 es
presentava la moció a les di-
cines de l'Ajuntament. El ple
es convocat per dia 29 d'a-
gost a les nou del vespre.

Miguel Barceló

Història d'una llarga crisi



Gent
a la

fresca

SOCIETAT

Maria «Salero», Antbnia
«Morei» i Sebastia «Ferreret»

Maria «Cota», Maria «Puila» i Margalida «Cota».

Rafel «Lei», Joan «de Son Bou», Margalida «Torretes» i Jaume «des
Cremat».

Montserrada «de l'Anz.ell», Joana Maria «Pocovf» i Damià «Collet»,

Na Paula, Jaume «Cai», Joana Maria «Cuixinera»

i Jaume «Perico»

Entram a les darreres
setmanes de l'estiu. Sol,
platja, vacances, viatges,
festes i... gent a la fresca,
això és l'estiu. A la nostra
vila, l'estar a la fresca, cer-
car les ombres i fer una
xerrada amb el veinat és

necessari per fer lleugera
la calor. Fent una volta
pel poble hem fet una pe-

tita captació de fotografíes
de la nostra gent en peri0.

de de vertader relax.
Fotos: X. Amengual

Joan «Sallaté», Magdalena
«Salero», Barbara «Fuana» t
Maria «Salero»



En el record.- Bartomeu Estrany (a l'esquerra) i Miquel Bauza (a la
dreta), dos vilafranquers que ens deixaren en circunstancies tràgi-
ques durant l'estiu de l'any passat, foren homenajats pel poble el
passat 25 de juliol. No hi ha dubte que aquests dos joves estaran
sempre presents en el record de la gent que va conèixer la seva sim-
patia i estimació als denies.

HOMENATGE 	15

Homenatge a Bartomeu Estrany i Miguel Bauzà
El Club de Futbol Vila-

franca i antics jugadors ju-
venils del C.E. Montuïri
varen retre un homenatge
pòstum a Bartomeu Es-
trany i Miguel Bauzà, dos
joves vilafranquers que
moriren durant l'estiu de
l'any passat i que havien
estat relacionats amb
aquests dos clubs. A les
cinc de l'horabaixa del dia
de Sant Jaume els fami-
liars d'aquest dos joves re-
bien unes plaques conme-
moratives de l'homenatge
i acte seguit es va passar a
jugar el partit.

Abans els equips havien
sortit al terreny de joc
guardant un minut de si-
lenci en memória de Mi-
guel i Bartomeu. També
just abans de començar el
partit, fou guardat un atre
minut de respecte i record

cap a aquests dos joves vi-
lafranquers que han deixat
molta estima fruit cl.e la
seva bondat, amistat i
també molta estimació cap
els familiars i amics que
no hi mancaren a l'hora
de recordar-los a través
del futbol, un esport al
clue hi dedicaren moltes
hores de la seva infantesa
i joventut truncada per la
darrera fatalitat de la vida.

El partit entre Vilafran-
ca i Montuïri va ésser,
com tocava, d'una
excel.lent esportivitat
entre tots els jugadors que
volgueren retre l'homenat-
ge a Bartomeu Estrany i
Miguel Bauza. La primera
part acaba amb 1 a 0 a
favor dels locals i la sego-
na part, jugada amb més
velocitat i vistossitat acaba
amb un 2-0 a favor del Vi-

lafranca. Més que el resul-
tat, la nombrosa presencia
de públic i l'emoció del
record cap a dos joves
tristement perduts l'any

passat, ens feren recordar,
que per damunt de totes
les diferencies, el poble
sap ésser solidari.

Fotos: X. Amengual.
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CERAMICAR,
EL CINQUÈ CAMPIÓ

FINAL -

CERAMICAR
ES CRUCE

Ceramicar es va conver-
tir el passat 29 de juliol en
el cinque campió del Tor-
neig Local de Futbol Sala
al guanyar per 3-1 a l'e-
quip d'Es Cruce en un
partit jugat amb molta
força i amb prous nirvis
sobretot en el conjunt que
resultaria subcampió d'a-
quest sete torneig. Fins a
les semifinals no es va
veure futbol sala d'alta
qualitat. Ceramicar dona
la sorpresa i va vencer al
campió Julians per un
ajustat 0-1. Son Parxana
va estar a punt de donar
la campanada a la segona
semifinal, però després
d'anar guanyant per 0-2 a
Es Cruce, en els darrers
minuts del partit la mala
sort i el bon quefer de
Pere Vicens d'Es Cruce
evitaren la sorpresa, aca-
bant el partit amb un 3-2.

Per a la final, Es Cruce
semblava favorit per
guanyar-la ja que els seus
components, ex-jugadors
de Es Cantó, eren uns ex-
perts en jugar finals a

l'haver estat presents a les
quatre darreres. A la da-
rrera, la del 89, Julians els
apallissa per 5-0 i a la que
seria la seva quinta final,
Ceramicar s'encarrega de
tancar-els-hi les portes im-
posant-se per un 3-1, just
reflexe del que passa en el
terreny de joc de la pista
poliesportiva del col.legi
públic, on molt de públic,
però menys que en edi-
cions anteriors, volgué
presenciar la interessant

final.
Els primers cinc minuts

de partit foren dedicats a
veure com jugava el con-
trari. En el minut 7 An-
dreu Sabater posa en
peril la portería de Jaume
Pocovi amb un potent xut
ben dirigit al marc i el
mateix jugador, un minut-
més tard culminava una
bona jugada de Ceramicar
que posava 1'1 a 0 en el
marcador. Llavors, Es
Cruce agafa les riendes

del partit i en el minut 15
Miguel «Moleta» llançava
la pilota a l'esquadra
dreta de la porteria de
Tolo Barceló, qui va rebut-
jar-la de forma esplendi-
da. Era el primer avis de
que Es Cruce cercaria
igualar el partit, però una
impecable defensa de Ce-
ramicar desbaratava tota
ofensiva dels favorits.

El segon temps es pre-
senta molt més animat,
empezõ mentre que Cera-
micar jugava sense pressa,
els nervis feien jugar des-
centat a Es Cruce. El gol
de l'empat, a la primeria
de la segona part, dona
uns altres aires al partit.
Ceramicar va deixar d'ex-
tremar mesures defensives
tal com havia fet amb el
gol al seu favor i es llança
a l'atac. Emperò Es Cruce
va respondre i el minut 5
en una jugada personal,
Pere Vicens tira a gol i en
darrer extrem Tolo rebutja
de nou i després de pegar
la pilota al pal, va sortir a



Lluita.- Les ganes de guanyar feren que en alguns moments la
lluita fos un perill. La final es va jugar a una gran velocitat i en
alguns moments amb massa nirvis.
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fora. La replica fou imme-
diata, Andreu Sabater per
la seva esquerra comença
a trobar forat per entrar i
portar perill a la porteria
contraria. En el minut 12
en una internada seva se-
guida per Paco a la zona
dreta acabava amb centre
del primer al segon qui
totalment desmarcat acon-
seguia el 2-1. A la davan-
tera de Es Cruce mentre
Montserrat flaquejava,
Pere Vicens es mostrava
com el jugador més peri-
llós i en el minut 17 posa-
va de nou a prova el bon
saber de Tolo Barceló a la
porteria de Ceramicar.

Vista l'efectivitat de fer ju-
gada per l'esquerra, Cera-
micar repetí en el minut
18 de la mateixa jugada
del 2-1 amb llurs protago-
nistes, per deixar el 3 a 1
en el marcador. Els juga-
dors d'Es Cruce reclama-
ren que la pilota havia
sortit fora i Barraques va
veure la targeta vermella
per les males formes en la
seva protesta. Després de
dos minuts de paralitzat

Els campions

1984 Ses Gaceles
1985 Es Niu
1986 Es Cantó
1987 Es Cantó
1988 Es Cantó
1989 Julians
1990 Ceramicar

Es Cruce, juga
més nirviós i arta
sempre a remolc
del que seria el
nou campió

el joc i tranquil.litzats els
ànims, el partit va conti-
nuar. D'aquí al final, Cera-
micar controla la situació.
En el minut 21, Neeskens
xuta al pal la pilota que
hagués pogut esser el 4-1.
Al final 3-1 a favor de Ce-
ramicar que arribava per
primera vegada al darrer
partit del torneig i Es
Cruce que perdia la seva
segona final, en 1988 per

2-1 va perdre contra Es
Cantó. En el partit de con-
solació, Julians s'imposa a
Son Parxana i queda clas-
sificat en el tercer lloc.

M.B.
Fotos: X. Amengual/ M.B.

Tomeu Morla en nom de
l'Ajuntament, entrega la copa
de campió a Joan Bauza.

Paco aconseguf dos gols decisius
per a Cera micar.



Calendari

TERCERA REGIONAL CADETS

1Sepbre.	 15 Decembre
Vilafranca - J. Sallista
8 Sepbre.	 22 Decembre
Santa Maria - Vilafranca
15 Sepbre.	 12 Gener
Alcúdia - Vilafranca
22 Sepbre.	 19 Gener
Vilafranca - Binissalem
29 Sepbre.	 26 Gener

Pollença - Vilafranca
6 Octubre	 2 Febrer
Vilafranca - Poblense
13 Octubre	 9 Febrer
Búger - Vilafranca
20 Octubre	 16 Febrer

Vilafranca - Manacor B.
27 Octubre	 2 Març
Montaura - Vilafranca
10 Novbre.
Vilafranca - Bt° R. Llull. I.
17 Novbre.	 16 Març
Port Pollença - Vilafranca
24 Novbre.	 23 Març
Vilafranca - Xilvar
1 Decbre.	 6 Abril
Ato Alaró - Vilafranca.

16 Sepbre.	 6 Gener
Vilafranca - Sta Margalida
23 Sepbre.	 13 Gener
Juv. Sallista - Vilafranca
30 Sepbre.	 20 Gener
Montuïri - Vilafranca
7 Octubre	 27 Gener
Vilafranca - Port Pollença
14 Octubre	 3 Febrer
Búger - Vilafranca
21 Octubre	 17 Febrer
Vilafranca - Altura
28 Octubre	 24 Febrer
A-Llubí - Vilafranca
4 Novembre
	

3 Març
Vilafranca - Alcúdia
18 Novembre
	

10 Març
Sant Joan - Vilafranca
25 Novembre
	

17 Març
Vilafranca - Ariany
2 Decembre
	

24 Març
Porto -Cristo - Vilafranca
9 Decembre
	

7 Abril
Vilafranca - Campanet
16 Decembre
	

14 Abril
Colònia - Vilafranca

9 Març
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Dia 16
comerlo
la

Tot sembla estar a punt per a que
el diumenge dia 16 de setembre,
amb la visita del Margaritense, el
Vilafranca comenci una nova tempo-
rada de futbol. I pareix ésser que ho
farà amb aires de renovació i de
compromís en intentar l'ascens. Una
meta que si 136 és alcançable, tam-
poc ha de llevar la son a ningú. Tal
vegada la millor ambició pugui
ésser el fer un bon paper i acabar la
lliga així com Déu mana i sense tre-
vetlar en l'aspecte social i econòmic.
Així i tot no hi esta de més l'anhelar
un canvi de categoria, equip n'hi ha.
En el banquet i dirigint el Vilafranca
hi estarà Joan Riera, que l'any pás-
sat entrenava l'equip juvenil del
Badia.

Entre els components del conjunt
vilafranquer no hi ha massa canvis i
quasi tots els jugadors de l'any pas-
sat sembla que tornaran participar.
Excepcions poden ésser el porter
Pep «Fose», substituit per Pep
«Julia», i Gori “Torretes». Aquestes
dues baixes estaven confirmades a
l'hora de tancar la redacció esporti-
va del present número. No estava
encara decidida la possible incorpo-
ració de Maties i Xisco Riera, dos
exjugadors del Manacor. De confir-
mar-se el seu fitxatge i també la
participació de Paco Rosselló dintre
d'unes guantes setmanes, a poc be
que surtin les coses, el Vilafranca
pot fer una gran campanya. L'equip
dels cadets comença la lliga dissabte
passat front el Juventud Sallista,
partit emperò que no s'havia jugat a
l'hora de tancar aquesta pagina (di-
vendres 31 d'agost).

Passant a analitzar la pretempora-
da, es pot dir que les noves pre-
sumptes incorporacions s'han anat
adaptant a l'equip i que el rodatge
ha anat a més. L'afició vilafranquera
va tenir ocasió de veure el conjunt

en el Torneig del Meló. En el primer
partit es guanya per 1r0 al Porreres
de penal i passant molta pena i a la
final un Petra de I Regional ens
guanya per 1-2. En el partit de con-
solació el Llucmajor guanya per 4-0
al Porreres, després de perdre per 2-
O davant el Petra a la semifinal. El
torneig ha servit per donar partits a
l'equip, que físicament sembla prou
bé, tenint en compte que la majoria
dels components han participat en

el recent tomeig de futbol sala.

Esperem i anem a veure quines
alegries ens podrà donar aquest
lafranca de la temporada 90-91 en el
que s'hi han posat moltes
tant des de la directiva que pressidi-
ra de nou Bartomeu Oliver, fins als
aficionats que diumenge rera
menge intentaran seguir les evolu-
cions del primer representant futb
lístic de la vila.



NOTICIAR! DE LA VILA	 19

L'AMO EN JOAN ROIG
MORÍ EN ACCIDENT DE
TRÀFIC

L'amo En Joan Roig Oliver, de 72
anys, va morir de forma tràgica el pas-
sat 16 d'agost en un accident de tràfic a
la carretera de Palma a Manacor, prop
de la localitat d'Algaida. El tragic suc-
ceit ocorregué a les dues i mitja de l'ho-
rabaixa. La furgoneta R-4, matrícula
PM-7291-U que era conduïda per l'Amo
En Joan xoca frontalment amb un Preu-
geot 504, matrícula PM-5804-M condu'it
per Joan Riera Fiol de 44 anys, que re-
sulta ferit de poca consideració. El seu
acompanyant, Gabriel Buades Reus de
43 anys, en canvi, resulta ferit greu.

Segons alguns testimonis de l'accident
el cotxe Peugeot fou el que va invadir el
carril contrari fent un adelantament que
resulta de conseqüències tràgiques pel
vilafranquer. Varies ambulàncies es
varen deplaçar al lloc de l'accident per
evacuar els ferits, mentre que mes tard
un jutge ordenava l'aixecament del cos
de l'Amo En Joan. Els accidents d'un
temps a aquesta part han estat noticia
per aquest poble que ha vist com alguns
vilafranquers han perdut la vida da-
munt l'asfalt i altres quedaven ferits
greument.

TOMEU PENYA A TV3
El dijous 23 d'agost, els vilafranquers

tinguérem ocasió de veure un ampli
programa de la Televisió de Catalunya,
TV3, dedicat al cantautor de la vila
Tomeu Penya. El programa titulat «Les
coses dels famosos» mostra la faceta
humana d'En Tomeu i també poguérem
veure a moltes cares cor.2,7 , AnS de la
vila que en el moment de gravar el
programa estaven prop de Tomeu
Penya, qui continua una línia ascendent
en la seva ja benhaurada carrera
discogràfica.

L'AMO EN JOAN DE SON
RAMON VA ESTAR
PERDUT DURANT UN DIA

Dia 22 d'Agost, l'amo En Joan de Son
Ramon com molts de dimecres va anar
al mercat de Sineu en un vehicle d'un
altre vilafranquer. Per la tornada l'Amo
En Joan no. va trobar el vehicle i va de-
cidir tornar a peu però equivocant la ca-
rretera. Sense saber-ho l'Amo En Joan
va iniciar una llarga caminada cap a
Santa Margalida. La lògica preocupació
dels familiars que veien corn l'Amo En
Joan no tornava va fer moure a efectius

de la Guardia Civil que el trobaren el
dia següent caminant per la carretera de
Santa Margalida, cercant la via que el
dugués de nou a Vilafranca. Al final tot
queda en un susto.

TENSIÓ EN EL PLE
EXTRAORDINARI DE DIA
20 DE JULIOL

Els set punts de l'ordre del dia de la
sessió plenaria de dia 20 de juliol no
varen prosperar al quedar damunt la
taula tots els temes duits a ple. El pres-
supost no va poder esser aprovat. El
batle va dir que es podrien perdre uns
90 milions de pessetes en subvencions i
va dir que ell no es volia for responsa-
ble. Tots els grups de l'oposició el cul-
paren de la situació que vivia l'Ajunta-
ment. Al ple assistiren molts de simpa-
titzants de Bernat Garí. Aquesta mani-
festació de suport anava encapçalada
per Joan Nicolau «Not». Alguns mani-
festaren a la sortida que mai havien as-
sistit a un ple. El metge de la vila en-
vestí en sortir, a Tomeu Oliver i recrimi-
na el fet de que el poble pogués perdre
90 milions. «El pueblo es lo primero» i
altres frases d'un sorprenent «enamora-
ment» del metge cap al poble es varen
dir cridassant, però les coses no passa-
ren a pitjor.

UN LLAMP FORADA UNA
TEULADA

Va ocórrer el diumenge dia 26 d'a-
gost, quan una descarrega eléctrica llan-
ça un llamp que forada la teulada de
l'edifici número 37 del carrer de Santa
Catalina. Un migdia tempestuós deixa
caure 42 litres per metre quadrat da-
munt la vila en menys de dues hores.
Era la primera tempesta d'estiu. El di-
lluns dia 27 plogueren 22 litres per
metre quadrat, i dia 28, cinc.

EL CARRER ROCABERTI,
UN TORRENT

Després de les darreres pluges, el ca-
rrer Rocaberti ha quedat fet una piltrefa.
Ni les dunes del desert ni els famosos
clots de Manacor tenen punt de cornpa-
nació amb l'estat desastrós d'aquest ca-
rrer, on hi va a desembocar la major
part de l'aigua dels carrers de la zona
nord. També quan plou es deixa sentir
una forta olor d'aigua bruta a alguns in-
drets de la carretera. Sembla que qualcú
segueixen connectant les aigües brutes a
la xarxa de recollida d'aigües pluvials.
Quan plou, també, el surtidor d'aigua

que hi ha davant Can Sebastià «Not» es
posa en funcionament de forma  automà-
tica es veu que l'obra de coHocar tube-
ries subterrànies per recollir les aigües
pluvials del carrer Bonany foren un nou
fracas de les obres públiques. Al final
tota l'aigua, enlloc d'anar-se'n cap el to-
rrent, segueix per damunt la carretera
cap al carrer Rocaberti.

ON SON ELS STOPS?
Abans de que acabas el juny, llegíem

a un diari regional, en paraules de Ber-
nat Garí, que els Stops que manquen a
quasi tots els carrers que donen a la ca-
rretera estarien coHocats abans de co-
mençament de juliol. Sembla que des
del Govern Balear, concretament de la
conselleria d'Obres Públiques, els perills
s'han de demostrar amb víctimes.

FESTA DEL MELÓ
Se n'ha parlat molt poc de la festa del

Meló. La moció de censura ha desviat
l'interès de moltes de coses. Els grups
de l'Oposició esperaven a veure un
canvi de batlia per organitzar-la. Sols
queda recordar que resten una dotzena
de dies per a qué, en teoria, s'hagi de
fer.

PROGRAMA SOBRE
TOXICOMANIES

Dia 22 de setembre per Radio La Vila
104-FM es donara un programa que
tracta com «Prevenir les toxicomanies
des de l'escola». Ho podreu escoltar a
partir de les 14'30 hores.

OFERTA DE TREBALL
Contractació de quatre treballadores

familiars a la MancoMunitat del Pla. Les
bases estan exposades al tabló d'anuncis
de l'Ajuntament. Les soHicituds es
poden presentar al mateix Ajuntament
fins el dia 13 de setembre.

DEFUNCIONS
Bartomeu Oliver Nicolau, dia 10 d'a-

gost als 90 anys.
Joan Roig Oliver, dia 16 d'agost, als

72 anys.
Joan Català Sansó, dia 25 d'agost, als

90 anys.
Descansin en pau.

NAIXEMENTS
Xavier Barceló Rosselló, dia 27 d'a-

gost, fill de Joan i Catalina. Enhorabona.
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SU LISTA DE BODAS DIFERENTE

Obsequiamos

a las parejas que nos confien su lista de bodas, con un

BlIfiraLLO S
VIAJE DE NOVIOS !

MANACOR - PORTO CRISTO - CALA MILLOR




