
Molts de
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La Unitat Sanitária
es convertirà en
PAC i després

passarà a ser un
Centre d!;- Salut

comarcal
*Dissabte dia 27 hi ha una
taula rodona sobre aquest

projecte a l'Ajuntament
(Pàg. 28)
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A. Barceló, exregidor del PP	 Antoni Nicolau, Baile

Un exregidor del PP intentà
agredir al batle de la vila
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El Vilafranca comença la lliga amb tres victòries consecutives 

Pesà 11,600 quilos era propietat de Sebastià .Penya ,,

El meló més gros de Mallorca
va esser cultivat a Vilafranca

El pressupost municipal del 90
arriba als 86 milions 



El Ba tie amb els quatre guanyadors de Vilafranca.

2.
	 FESTES

La gran festa del meló
La peça més grossa pesà 11.600 grams i fou collida per Sebastià Nicolau de la vila

Redacció.- Un dels millors concur-
sos de meló celebrats en els darrers
anys fou la gran animació de la pas-
sada Festa del Meló a la que hi asis-
tiren més de dues mil persones.
Certament els pagesos de la vila es
varen poder lluir enguany. La bona
anyada va afavorir la criança de
bons melons dins les terres de call
vermeil que predominen en el nos-
tre terme.

Els venedors de la carretera, aju-
daren en tot el que pogueren a l'A-
juntament nou que amb poc més
d'una setmana es ve veure en feines
per dur a bon port la festa melone-
ra. A la nit del 15 de setembre,
mentre el grups «Banda C_alderona»
y «Swing '90» amenitzaven la vetla-
da, l'organització es veia en feines
per destriar quin meló podría guan-
yar el concurs. Al final després
d'una pessada molt animada, el
meló aportat per Sebatia Nicolau
«Penya» amb 11.600 grams aconse-
guí el primer premi de 25.000 pesse-
tes i un viatges a Eivissa per a dues
persones durant un cap de setmana,
sopars i altres premis menors. Cap a
Sineu se n'anà el segon premi per
una peça que pesa 11.100 grams. En

Mateu Morla dugué un meló de
9.750 grams i guanya el tercer lloc,
el quart fou per a Guillem Mascaró
amb un meló de 9.700 grams i el
quint de 9.650 grams per a Pere
Morla. Com veiem les diferències
foren mínimes, pee) el més impor-
tant fou que el vilafranquers demos-
traren que amb això dels melons
ens hi miram molt. Un meló conge-
lat duit per Joan Amengual que
pesa 12.300 grams no fou acceptat

però se'n dugué un premi especial
de 5.000 pessetes.

Durant tot el vespre es va oferir
meló a voler per a tothom en una
festa que fou gratuita, per primera
vegada en la seva història. El servei
de bar va estar baix el control del
nou grup de teatre de la vila «Mus-
sols de Soca».

Fotos: Xesc Amengual



EDITORIAL

En el PP sols han aguantat
un mes j mig, després han

intentat emprar la força
Quan semblava que la consolidació de la democracia a nivell muni-

cipal anava per bon carrerany, els darrers esdeveniments ocorreguts
al final del ple de dia 10 d'octubre, ens venen a demostrar que hi ha
molt de cami per fer, abans de poder afirmar el que sense dubte és el
millor desig de la majoria de gent que viu en aquest poble, «que la
democracia sigui un conducte que ens porti al diàleg i no l'enfronta-
men t».

Cada partit quan es presenta a unes eleccions sols arrastrar a un
grup de persones que realment es senten identificades amb el progra-
ma o ideologia dels anomenats politics. L'actual sistema democratic
obliga al respecte entre simpatitzants d'un o altre grup politic, tengui
les idees que tengui, que en això es diferencia la democracia del tota-
litarisme o dictadura.

De la mateixa forma, els representats elegits també han de ser res-
pectats encara que no es comparti la seva manera de fer les coses.
Aquest respecte es va rompre dia 10 d'octubre a l'Ajuntament. Un
simpatitzant del PP acosava a Salvador Barceló dins la mateixa sala
de plens i instants després un exregidor, que va esser respectat el
temps que actua de representat del poble, intentava agredir a qui amb
la Constitució a la ma va accedir a la batlia. Aquesta actuació incon-
trolada del PP obri una serie d'interrogants en vista a les ja properes
eleccions municipals del maig del 91. Es responsable el partit conser-
vador del excesos que han provocat alguns dels seus seguidors? Quin
grau de responsabilitat política té Bernat Gari en els fets? On era en el
moment del greu succeït protagonitzat per qui va ser tinent batle seu?
Qui explica l'absència del cap del PP-Vilafranca, Joan Nicolau «Not» a
un pie «controlat» pels seus companys de partit, quan sempre que
acudien al ple en massa ell encapçalava l'escamot? Aquestes i altres
qüestions trobarien resposta pública en un poble on realment al PP el
mogués un esperit democratic. Aqui a Vilafranca, un mes després de
perdre el poder ja han intentat fer ús de la força per aplicar la seva
raó. Molts votants del PP a les passades eleccions es poden demanar
amb quina moralitat els poden seguir recolzant. Des d'aquest espai
hem denunciat en repetides ocasions la incapacitat de governar a l'an-
terior batle. El temps ens ha donat la raó. Ni els seus propis regidors
foren capaços d'aguantar-lo més. Ara, un més i mig ens ha estat prou
per estar segurs de que el PP de Bernat Carl també esta incapacitat
par a tan sols fer oposició.

Pere, parlant dels darrers esdeveniments seria injust incloure dins
les darreres desfetes a qui al manco ha sabut entendre que la violen-
cia no du en lloc. Es tracta del regidor Bartomeu Morla Català, qui
evita un escàndol major a l'esvortar un intent d'agressió al batle An-
toni Nicolau. I ja fora de l'ambient municipal, tampoc podem oblidar
l'avisar a qui amenaça a un col.laborador d'aquesta revista Biel Mont-
serrat, pel fet de no agradar-li les seves gloses.

Nosaltres no creim en les amenaces de mort ni l'ús de la força per
resoldre conflictes o malentesos.



NATURA

Caminar no és
passejar

Més que una crítica, aquest arti-
cle, voldria fos un consell per millo-
rar el que feim molts de dies que és
anar a caminar.
Millorances.- El caminar té una in-
tervenció molt important sobre tots
els organismes i sistemes, millorant
el metabolisme, ajudant al manteni-
ment del pes idoni, aprimant-se un
poc els qui están grassos, afavorint
les funcions respiratòries, circulatò-
ries, digestiva, renal i contribuïnt a
mantenir la forma física i psíquica
amb indubtables efectes psicològics
positius contra les neurestènies, de-
pressions, insomnis, etc.

Seguint amb l'anàlisi de les seves
avantatges, el deport d'anar a cami-
nar, suscita un increment de l'activi-
tat de tots els nostres organismes i
augmenta la filtració dels ronyons i
l'eliminació d'orina, funcions del
fetge, músculs, secrecions glandu-
lars, tant les endocrines dels tiroides
com les exocrines, amb una major
salivació i sudaració i aconseguint
l'eliminació de toxines i purificació
del medi intern, que implica nom-
brosos beneficis.

Després d'una práctica continua
notarem com es normalitza la nostra
freqüencia cardíaca, traduint-se el
nombre de pulsacions. Millora la
funció circulatbria, (que preve l'arte-
rioesclorosi o enduriment de les ar-
tèries), la respiratòria i la renal.
Equilibra la tensió arterial, manté en
idonis condicions l'aparell locomo-
tor, evita reumes, artritis... Afavo-
reix l'abandonament de les toxico-
manies (tabac, alcohol, café, etc),
que ens disminueixen molt conside-
rablement aquests habits.

Tots estam exposats a la contami-
nació atmosfèrica, alimentici, etc, i
inchas a realitzar alguha trangressió
de les normes de vida sana i natu-
ral. Per això l'anar a caminar és un
medi òptim per completar el perfec-
te equilibri i ajuda a prevenir l'apa-
rició de malalties, a mantenir-nos
més joves i allargar la nostra alegria
per viure.

Com practicar-lo?.- El més ideal
seria el poder anar caminar o passe-
jar per davall arbres o camins sense

asfaltar i si pogués esser millor el
matí que l'horabaixa; com a vegades
no potser així, hem de procurar evi-
tar el in& possible les carreteres
amb transit, no només per seguretat,
sin() també pel renou i el fum dels
cotxes.

Utilitzarem espardenyes d'esport
blanes, amb calcetins de fil o cotò
però mai de fibra, camisetes i cal-
çons Amples, de manera que no ens
molestin ni ens escaldin i si volem
suar, posar-nos els xandals. No uti-
litzarem de cap manera, el tipus
d'espardenya «tanque» (l'esparden-
ya ha d'anar fermada), ja que aixi
els peus no van plans i tampoc ho
fa l'espinada o sigui que per anar bé
hem de caminar el més dret possi-
ble, bracejant sense tenir vergonya;
no hem de pensar que els altres ens
miren, i sí ho fan, pensar que el que
estam fent és pel 13.6 de la nostra
salut i això és el que ha de surar
per damunt de tot (i és millor fer
poca cosa que no res).

Consells.- Quan anam a caminar
hauriem de procurar sortir de la
monotonia de sempre de fer el ma-
teix recorregut, i sine) potser abd, fer
del camí com un estímul perquè de
cada dia emprem menys temps per
fer el mateix recorregut.

Per qué?. Per poder tenir les mi-
llorances que hem llegit al principi
d'aquest article, cal recordar, que
sin() feim més via de la que estam

acostumats a fer quan passejam, no
serveix quasi de res, ja que hem de
forçar la màquina del nostre cor, a fi
de que augmentin les nostres pulsa.
cions i al mateix temps suar i elimi.
nar toxines. Anar a caminar i fumai
al mateix temps es una contradicció,
ja que si caminassim així com toca,
no tendriem ganes de fumar, perque
necessitariem l'aire dels pulmons
només per caminar. També hauriem
de procurar allargar, al cap de cen
temps d'anar a caminar, el recorre.
gut de manera que estassim orgullo-
sos de nosaltres mateixos, veid
que de cada dia ens estam superant
Rompent aquesta monotonia, veu.
rem els beneficis que ens donaran,
nomes pel fet de fer un poquet més
cada dia.

Rompent la nostra peresa ja ens
dema força per anar a caminar, i si
després de tot això encara passam
gust, més alegria tindrem. Tambe
hauriem de parlar de les nostres ca.
minades a fi d'estimular-nos a na
saltres mateixos i ajudar a qualque
peresós a començar a fer el mateix
que nosaltres. No ha de ser una
purga el caminar. Hem d'arribar a

passar-hi gust de tal manera, que al

mateix temps que estam fent un bé

al nostre cos, ens umpli d'alegria
vitalitat. Hem de pensar que el que
feim, ho feim per a la nostra salut
si ens estimassim un poc més a no-
saltres mateixos, ho fariem el millot
possible.

Text i foto:

Bartomeu Català Bauzà



Després del llarg cord, el descans es obligat.

EXCURSIONISME 	5

Tingué lloc la matinada del 9 de setembre passat

Pujada a Lluc a peu de vint-i-dos
vilafranquers

Molt em va sorprendre la casi
febre que hi havia enguany per
pujar a Lluc a peu. De Vilafranca en
pujaren vint-i-dos. Crec que es un
nombre que esta prou bé, encara
que podrien esser molt més si la
gent no es fes por de no poder arri-
bar. Per arribar hi ha que tenir fe en
un mateix. Hi ha que confiar de les
nostres forces i amb aquestes dues
coses juntes, bé o un poc malament,
sempre s'arriba a Lluc.

Hem de dir al principi, que hi
havia molta gent a donar-nos el seu
ajut i el seu suport a la sortida a
l'església; com sempre es comença
cantant una salve a la Mare de Déu
de Llucmajor. El temps no era d'allò
més bo i els més pessimistes ja
deien <Nos banyareu, ja comença a
ploure», (efectivament era aixi).
Però així i tot partirem sense tenir
por de la pluja i encara no feia una
hora que caminàvem i la pluja com-
paregué. No vos penseu que ens
aturassim. No. Varem seguir cami-
nant. L'arruixat no va esser molt
fort ni molt llarg, per sort nostra, ja
que tan sols va durar de quinze a
vint minuts. Casi, casi ens va venir
be aquella brusqueta. Ens va refres-
car un poquet. Tenguérem en Ga-
briel «de s'Hort» que ens feia d'es-
colta i a la meitat de Sant Joan a
Sineu, tenguérem l'aturada del
«cotxe ajuda» que ens dona aigua i
fruita si en voliem. Vull donar les
grades aqui a En Gaspar (es Rector),
per la seva ajuda durant tot el reco-
rregut. Grades! Gaspar.

El cami per arribar fins a Sineu es
fa un poc llarg sobretot la primera
vegada que un puja a Lluc. A Sineu
devora la benzinera ens aturàrem a
menjar i beure una estona. Aqui, ja
la carretera semblava una festa, ja
que hi havia una caravana continua
de cotxes ajuda, de Campos, Porre-
res, Santanyi, Montuïri, etc. Vila-
franca, som el poble que sembla un

poc dormit en això. Però si que hi
ha molts d'antics blavets. Després
de fer un petit descans partirem cap
a Inca. Inca es la meta psicològica
per a tothom. Es fa molt llarg el
camí ja que es més llarg que de Vi-
lafranca a Sineu. Pere) en canvi es
entretengut, perquè sempre s'està
veient gent, cotxes ajuda, i en fi es
el trui de la pujada. A Inca hi arri-
baren dos autocars des de la nostra
vila. Així si que sembla que tota

«A la meitat del camí
entre Sant Joan i Sineu
el «cotxe ajuda» oferí
aigua i fruita»

Inca feia festa. La sortida es fa a les
quatre de la matinada. Una vegada
donada la sortida sembla com si
una torrentada de gent pujas cap a
Lluc. Hi ha que veure-ho per creu-
re-ho. Passarem per Selva i al cap
de poc temps per Caimari, on da-
vant el Maculi del Gegant hi canta
la Coral dels Antics Blavets, enmig
de llums de tots colors. Mentre es
canta la Balenguera, dos escaladors
van baixant per la paret de la mun-
tanya, les quatre barres de la nostra
senyera. Es molt agradable, el sentir
enmig de les muntanyes el cant de

la coral i també de la sibil.la ja que
serveix per relaxar a la gent del can-
sanci. Després en el Salt de la Bella
Dona, hi ha un grup de tcatre que
representa la llegenda del lloc.

Una vegada haver vist tot això,
partirem cap a Lluc, que es alià on
hi ha la meta final. Es a la font co-
berta on hi ha l'arribada. Quan un
hi arriba, se h col.loca unes cintes
amb la Mare de Déu. Després es
dóna una tassa de xocolata amb do-
nuts. A les nou i mitja es fa l'ofrena
de tots els pobles a la Mare de Déu.
La nostra ofrena, era una panera
amb dues teules, un enfiloi d'alls i
tomatigues i dos melons, que per
cert va esser molt ben adornada per
les germanes Boyer. Gràcies. Des-
prés de l'Ofrena els qui volguérern
esser a tota la festa esperarem la
missa solemne que es fa a l'Acolli-
ment, per cert molt ben cantada pels
Blavets. I aqui arriba el final de la
pujada. Vull donar les gràcies a tots
els que ens ajudaren a fer més lieu-
gera la pujada i també a tots els que
participaren partint o be des de Vi-
lafranca o be des d'Inca. Gràcies a
tots vosaltres, per fer la pujada a
Lluc a peu, de la Part Forana, més
gran de cada any. Fins l'any qui ve
si Deu ho vol.

Textos i fotos:
Bartomeu Català Bauza



• SUPER
MANACOR

CONGELADOS
Calamar a la romana Fridesa kg 	 367
Calamar a la romana Fridesa 400 grs. 	  189
Peskitos de, merluza Pescanova 400 grs. 	  195
Supremas de merluza Pescanova 400 grs. 	  224
Gamba moruna Oliver 1 kg. 	  1.180
Merluza rosada Oliver 1 kg 	 575
Sepia Pescanova 1 kg 	 350

CHARCUTERIA
Salchichas Frankfurt Revilla 160 grs 	 59
Chorizo Cular Revilla 1 kg 	 890
Chorizo Barbacoa Revilla 1 kg 	 960
Chopped Pork Revilla 1 kg. 	  395
Salami El Acueducto 1 kg. 	  699
SalchIcón San Jerónimo 1 kg. 	 495

Jamón York Estellés 1 kg. 	 795
Paleta Remler Casademont 1 kg. 	  575
Queso El Labrador 1 kg 	  .. 785
Queso Coinga 1 kg. 	  1.099

PERFUMERIA Y LIMPIEZA
Jabón líquido Sanex 900 grs 	 311
Espuma de afeitar Nivea 300 ml. 	 299
Spray Fijador Studio Line 200 ml 	 377
Laca Elnett 250 ml 	 347
Pañal Fixies Maxi 44 u. 	  1.370
Papel higiénico Colhogar pack 4 u 	  .. 129
Detergente Luzil 4 kg. 	 741
Vajillas Unagrás L 	 71

BAZAR
Picadora Moulinex 643 	 4.778
Batidora K-Mix Kelner 	  2.128
Exprimidor Kelner 	  1.988
Tostador Pan Moulinex 154 	 2681
Cafetera Espresso Philips Ovo HD5660 	 8.450
Plancha pelo Winsor 4 estilos 	  2.710

BRICOLAGE
Estanteríci Kappa 5 estantes 	  2.995
Aceite Multigrado 20 40 SI 	 995
Pongotocio 601. 	  1.231

MENAGE
Batería 8 pzas. vitrificada 	 3.950
Vajilla 32 pzas. Oxford 	 2.250
Cafetera 6 tazas Oroley 	  1,035

TEXTIL
Jersey señora 	 1.574
Jersey Cuello alto 	  1.473
Cojines 	 500
Protector sofá 1 plaza 	 2,959
Protector sofá 2 plazas 	 3,761
Protector sofá 3 plazas 	 4.179

CALZADO
Botín señora 	

 
575

Zapatos señora con tacón 	 1512
Zapatillas caballero 	995
Botlta Felpa niño/a 	575 

fi 
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CARRITOS	 PARKING GRATUITO
LA (Au 	DS92I MORAS

OFERTAS DEL 5 AL 18
DE OCTUBRE

ALIMENTACION
Café Morcilla molido natural 250 gr. 	  169
Café MarcIlla mezcla 250 grs. 	  169
Pan Sandwich Panrico familiar 	  178
Donuts Panrico 4 u 	 98
Galletas Dlnosaurus LU 250 grs.  	98
Crema de Cacao Torras 220 grs. 	 63
Chocolate Torras 150 grs. (avellana, almendra) 	 92
Atún en aceite Cabo de Peñas 1/8 pack 3 u. 	  108
Mejillones en escabeche Cabo de Peñas 1/5 	  195
Atún en aceite La Onza de Oro 3 u, 	  182
Mejillones on escabeche La Onza de Oro

pack 3 u 	 206
Fole-gras La Piara 100 grs. pack 3 u 	 240
Lonchas El Caserío 150 grs 	  106
Caldo de pollo Gallina Blanca 24 past 	 288
Sobre sopa Gallina Blanca 	 61
Pastas sopa La Familia 250 grs. 	 48
Arroz Nomen extra kg. 	  128
Aceite Betis L. 	 350
Aceite Betis Lata 5 I. 	  1.751
Salsa Fina Remia 5C0 grs. 	  159
Salsa Mayonesa Remia 500 grs. (normal, light) 	  149
Tomate triturado Taboada kg 	 58
Tomate triturado Taboada 500 grs 	 31
Aceituna La Espanola Olipack (c/h, s/h) 	  40
Patatas Rosdor 90 gr 	 86
Croquetas Royal Chat 1' 5 kg 	 456
Royal Chien practic 5 kg. 	 989

BEBIDAS Y LICORES
Casera naranja, limón, cola 2 I 	  103
Bitter Kas NR pack 6 u. 	 261
Tónica kas NR pack 6 u. 	  183
Vino «Vinya del fadrl» 	  115
Vino Viña Extríslma Bach 	 347
Vino Viña Sol Torres 	 374
Vino Sangre de Toro Torres 	 339
Brandy Torres 5 años 	 771
Cava Codorniu Gran Cremat 	 499
Cava Rondei Extra 	 299

CREMERIA
Yogur Chamburcy Natural agrup 8 u 	  195
Yogur Chamburcy sabores agrup 8 u. 	  199
Petit Chamburcy Pack 6 u.    154



MUNICIPI
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Format el nou equip de Govern Municipal
(Redacció).- En la sessió plenaria

del passat 6 de Setembre va quedar
constitua l'equip de govern munici-
pal en el qual es varen integrar set
dels onze regidors que componen el
consistan. La formació del nou
Ajuntament crea expectació, ja que
era el primer ple presidit pel nou
batle Antoni Nicolau. Només co-
mençar el ple, el regidor Bernat
Gait després de clue el PP hagi as-
sumit les feines de grup en l'oposi-
ció, protesta pel fet de que la docu-
mentació de l'ordre del dia no estas
a la seva disposició en el temps que
estableix la Eel. Joaquin Cebolleda,
presentat com a nou assessor juri-
dic, exculpa al nou batle dient que
havien estat una errada seva degut
a l'excés de feina que hi havia en
els dies que ha durat la transferen-
cia de poders. Garí, no va admetre
les disculpes, alegant que «en qual-
sevol cas és el batle el responsable
d'aquesta anomalia».

Antoni NicOlau passa a llegir els
decrets pels que es formava la co-
missió de comptes de govern, es no-
menaren representants en el centre
escolar, Mancomunitat, els nous ti-

«El PP rebutjà tenir el
tercer tinent de batle i la
delegació d'Agricultura i
Comerç»

nents de bathe, les delegacions i una
assessoria jurídica. El propi batle
per UM, Salvador Barceló pel Grup
Mixt, Pep Sansó i Bartomeu Oliver
del PSM, Bernat Carl i Bartomeu
Morlá del PP, foren designats com a
nous membres de la comissió de
comptes. Pep Sansó del PSM com a
tresorer i delegat de Vilafranca da-
vant la Mancomunitat del Pla i Joan
Bauza, també del grup nacionalista,
representant en el Consell Escolar.

El batle, a continuació, passa a
oferir a cada grup, el poder comptar
amb un tinent de batle, així Pep
Sans() fou designat el primer, Salva-
dor Barceló com a segon, mentres
que Carl, pel PP rebutja l'oferta de
ser el tercer. «Mentres el batle no
rectifiqui les paraules pronunciades

en el darrer ple referents a que el
PP havia aconseguit sis regidors .

bruts, aquest grup no acceptarà cap
càrrec», va dir el portaveu del grup
conservador. El batle contesta que
no acceptaria cap condició previa i
no volgué entrar en discusions, que
ja s'havien donat en altres reunions
anteriors al ple. Com a membres de
la comissió de govern es nomena a
un representant de cada grup i el
regidor Gari indica de nou que el
batle rectificas les seves paraules.

Les àrees de treball quedaren dis-
tribuïdes en delegacions. El PP re-
corda les critiques del PSM quan el
grup conservador estava en el poder
i elegí aquest sistema per governar
a l'Ajuntament. Salvador Barceló,
queda elegit delegat de Sanitat i Po-
licia, Pep Sanse) del PSM d'Hisenda
i Acció Social, Joan Bauza del PSM
d'Esports, Jaume Sansó del PSM de
Cultura, Bartomeu Oliver del PSM
d'Obres i Urbanisme i Esteva Catalá
del Grup Mixt delegat de Festes. Al
grup del PP se li va oferir la delega-
eV) d'Agricultura i Comerç proposta
que no acepta el seu portaveu, Ber-
nat Gari.
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El PP diu no haver renunciat a formar part de la
comissió de govern

Redacció.- En el ple extraordinari
celebrat el 12 de setembre, amb l'a-
provació del programa de la festa
del meló com únic punt de l'ordre
del dia, l'aprovació de l'acta de la
sessió anterior va estar marcada per
les protestes del PP. El cap de l'opo-
sició municipal, Bernat Gari, va dir
que les paraules dites en el ple del
dia 6 de setembre, referents a que
«el PP no acceptava cap càrrec men-
tre el batle no rectificas les paraules
dites el dia de la moció de censura
-i que varen ofendre aquest partit-»,
havien estat tretes fora de contexte.

Aquesta va esser la resposta al de-
cret del batle referent a que després

de la renúncia del PP a formar part
de la comissió de govern, es nom-
brava a Joan BauzA del PSM mem-
bre de dita comissió en substitució
de Gari i també, Bauzà passava a
ocupar el càrrec de tercer tinent de
batle. Gari es va mostrar critic amb
la redacció de l'acta que recollia les
paraules dites per ell. Bernat Gari
va assegurar que en cap moment va
renunciar de forma expressa a for-
mar part de la comissió de govern.

L'assessor juridic asegura que «el
renunciar a cap càrrec mentre el
batle no rectificas» era prou ente-
nent que es pronunciava també a
ser membre de la comissió de go-

vern. Finalment l'acta va esser apro
vada, com també el punt referenti
les festes. Abans, emperò, Sebastil
Barceló, volgué incidir en que igua
que en el ple anterior, la documer.
tació de l'ordre del día no havt
estat a la seva disposició en el ter ,

mini que marca la llei. Després
va descobrir que aquest regido:
havía demanat la documentació pe:
telefon.

La secretaria en funcions,
negar les afirmacions del regida:
Tiá Barceló i va donar peu a
Joan BauzA demanAs el PP que 4E5

deixAs de dir mentides».

Joaquin Cebollada és el
nou assessor juridic de

l'Ajuntament

Redacció.- Joaquin Cebollada ac-
tual secretari interventor de l'ajunta-
ment de Montuïri és Ql nou assessor
juridic de l'ajuntament de la vila. La
seva funció serà el d'assessorar al
nou equip de govern municipal. La
secretària Maria Dolors Sureda Tru-
jillo demana i li fou concedida per
Bernat Gari, excedencia per un any,
que comptarà a partir del mes de

novernore després d'haver complit
el període de baixa per part. El seu
lloc serà cobert per Magdalena Sas.
tre que sera la secretaria en fun'
dons. Joaquín Cebollada dedicara
unes quantes hores semanals a a s .
sessorar a l'equip de govern del
batle Antoni Nicolau. El seu sou, se.
gons han informat fonts de l'Ajunte
ment, serà d'unes 70.000 pessetes
Les mateixes fonts han assegurai
que l'anterior secretària cobrava
180.000 pessetes cada mes per assis.
tir durant tres dies a l'Ajuntament
Joaquin Cebollada es castellano par .

lant pert, enten perfectament el cata .
là de Mallorca.

Fotos: M. Barce16
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La Unitat Sanitària de Vilafranca es convertirà
en el 92 en un centre de salut per a sis pobles
(Redacció).- La Unitat Sanitaria de

Vilafranca es convetira en el 92 en
un Centre de Salut per als pobles de
Sant Joan, Montuïri, Petra, Ariany,
Porreres i la gent del mateix poble
de Vilafranca. Aix1 esta previst dins
la reforma del mapa sanitari Balear
que ja s'està posant al dia a alguns
indrets de l'illa. Abans de que això
ocorreixi però, la Unitat Sanitaria
s'haurà hagut de reconvertir en un
Punt d'Atenció Continuada (P.A.C.).
El PAC, es la passa previa al Centre
de Salut i la seva funcionalitat sera
de convertir l'edifici de darrera el
quarter de la Guardia Civil, en un
centre que haura d'atendre les ur-
gencies que es donin durant el dia
fora de les hores de consulta. A la
Unitat Sanitaria de la vila s'haurà
d'acudir des dels pobles de veinat
quan la urgencia permeti el trasllat
del malalt. De no ser possible, el
metge de torn acudira al lloc on es
requereixi el seu servei.

Aquesta situació permetrà una
millora excepcional a l'atenció sani-

taria dels vilafranquers, en detri-
ment de les urgencies que es donin
als pobles veïnats. A qualsevol hora,
una urgencia que es doni a la vila
tendra una rápida intervenció medi-
ca. L'INSALUD segons algunes
fonts, té previst que abans de que
acabi l'any la Unitat Sanitaria ja ten-
gui la funcionalitat del P.A.C.  Això
no alterara la visita del metge a do-
micili ni l'atenció diaria a la que ja
estam acostumats. Desprès de que

en el 91 aquesta «passa previa»
s'hagi experimentat, la Unitat Sani-
taria sera convertida en Centre de
Salut, que comptarà en un principi
amb les especialitats de psiquiatria,
pediatria i ginecologia.

L'elecció de Vilafranca com a
punt on ubicar el Centre de Salut és.
degut a que la vila, entre els pobles
incluits en aquesta reforma, es el
lloc més centric i el que té millor
accés per carretera.

La televisió de la vila emet des dels depòsits
d'aigua de Son Pastor

(Redacció).- Des del passat 16 de
setembre la «Televisió de Vilafran-
ca» emet la seva programad() des
del depesits d'aigua situats a Son
Pastor. Aquesta nova ubicad() per-
met una millor recepció de les imat-
ges ja que el seu radio d'acció es di-
rigeix molt millor que en les ante-
riors emisions, cap a la vila. Un pro-
grama de quasi una hora i mitja de
durada va servir per inaugurar
aquest nou centre d'emisió. La in-
formació municipal sobre alguns
plens, l'anada dels vilafranquers a
Lluc a peu, un reporta tge sobre el
nou gimnàs de la vila i un resum de
la festa del meló varen esser l'eix de

una primera programad() que en el
futur s'espera consolidar abans de
que arribi Nadal. La manca de ma-
terial tecnic adequat obliga encara a
fer qualque interrupció durant les
emisions normals. En un futur  prò-
xim també s'espera poder oferir
programes en directe segons han in-
format alguns membres de col.lectiu
de la televisió que dia a dia es veu
mes animat per dur endavant el
projecte d'una televisió autentica-
ment vilafranquera. De moment s'a-
nuncia que hi haura emisions el pri-
mer i tercer diumenge de cada més
a partir de les 15 hores.



Don Biel Gelabert Noguera, en representació de tots els veinats

del meu carrer, que acompanya la firma de tots ells abaix, exposam

el següent:

En vista que ens canviaren el nom del carrer: "Jaume I

el Conqueridor", pel de "Ses Parres", demanam que es

torni posar l'antic nom al nostre carrer.

Tenguent en compte oue el carrer "Ses Parres" antigament era el

de "Rafel Jaume", no té cap sentit historic ni cultural canviar el

nom del nostre carrer.

Per •tot aix7i suplicas:

Tengui en consideració la nostra proposta i en el még

breu temps possible solucioneu aquesta petició.

D'éu vos guard, molts d'anys.

UN.

Delegat de Cultura: Jaume Saneó i Caldenteny.

lo 	CULTURA 	

Per recuperar el nostre patrimoni arquitectònic

ASSOCIAC10 PER A	 LA REvrrAurz.Aao
caS CEVIRES ANI1CS

Tan sols d'uns anys ençà el nostre
patrimoni arquitectònic secular ha
perdut entre d'altres: la Casa del
Sindicat de Fora (Ciutat), el Molí
d'en Gatzell (Sa robla) i la Posada
de Son Perot (Muro), i ha patit
greus agressions en Es Clot d'Alcú-
dia i a Son Xigala de Palma, vícti-
mes de l'especulació i de la incultu-
ra més descamades.

L'Administració pública es veu
impotent per defensar com pertoca
el que es de tots, si és que no
col•labora activament en la destruc-
ció (Conselleria d'Obres Públiques:
Moli de Ca'n Millo; Ajuntament de
Palma: Peri de Sa Gerreria; Ajunta-

ment de Muro: Ses Cases de Son
Font). En qualsevol cas, l'aparell bu-
rocràtic es lent, no gens imaginatiu i
poc interessat a recollir les iniciati-
ves dels ciutadans.

ARCA va néixer com a crit d'alar-
ma enfront del que no és sine) un
vertader expoli: la pèrdua del llegat
histerico-artistic. En tres anys d'exis-
tència i en la mesura de les seves
forces ha donat a conèixer, ha de-
fensat i ha millorat el patrimoni.

De vegades s'han aconseguit evi-
tar destruccions (Son Valentí, Sa
Riera, Ca l'Indiano, S. Martí de Vila-
franca) i d'altres ha fracassat davant
els interessos d'uns i la despreocu-
pació de molts (Hostal Arxiduc).

Avui es dirigeix als lectors de «Es
Molí Nou» per demanar-li que se'ns
uneixi com a soci per defensar el
Patrimoni de tots: casals ciutadans i

cases de pages; molins, aljubs i ca
naletes; camins, ermites i marjades,
tota aquesta riquesa que ens caracte-
ritza es en perill, desprotegida.

La tasca que ens espera és
mensa, però el que encara resta del
nostre minvat patrimoni mereix un
esforç agosarat. No volem transme-
tre als que venguin darrera una
terra trista, sense caracter i òrfena
d'història.

Esperam la vostra col.laboració!
La nostra adreça es:

ARCA, c/ de la Pau, 5
07012 Ciutat
Tf. 71 94 31
Oficina: de dilluns a divendres de
17 h. a 20 h.

Mercè Truyols
Presidenta d'ARCA

ACCIÓ POPULAR

Demanam que es canvii el nom del carrer de Ses
Parres pel de Jaume I

(Redacció).- Un grup de 27 veï-
nats de l'actual carrer de Ses Parres
es varen adreçar el passat 22 de se-
tembre a la delegació de Cultura de
l'Ajuntament per a sol•licitar que el
nom del carrer sigui canviat pel que
tenien anteriorment abans del pro-
cés noimalitzador i canvii de rotula-
d& Segons els veYnats, que han fet
arribar la seva proposta per escrit,
«no tenia cap sentit històric ni cultu-
ral el canviar el nom del nostre ca-
rrer» referint-se a l'actuació de l'an-
terior Ajuntament que no volgué
posar el nom de «Ses Parres» al ca-
rrer que antigament així es nomia i
posà aquest nom al de Jaime I.

L'actual carrer de Rafel Jaume era
conegut antigament com el de «Ses
Parres» després de la guerra civil el
nom va quedar així com ara. El PP,
quan governava, va decidir traslla-
dar el nom de l'històric carrer al
que abans es deia carrer de Jaume I,
nom que reclamen i reivindiquen un

nombrós grups de veinats. Segons
s'ha pogut saber, no hi haurà cap
tipus de problema per a que, en

vista de la nombrosa sol.licitud el
carrer que ara es diu de «Ses Pa'
rres» torni a ser el de «Jaume I».



SERVEIS 

Creat el Servei de Promoció Econòmica de la
Mancomunitat des Pia

A través de la iniciativa de
FODESMA (Foment al De-
senvolupament Econòmic i
Social de Mallorca), organis-
me dependent del Consell In-
sular de Mallorca, es va pre-
sentar a la Mancomunitat el
projecte per a la creació d'un
Servei de Promoció Económi-
ca.

Posteriorment, la Manco-
munitat des Pla va firmar un
conveni amb l'INEM per
posar en marxa aquest servei.

Desde el 18 de Juny d'a-
quest any, dos tècnics (un
Agent de Desenvolupament
Local i un Economista) ges-
tionen aquest servei.

El Servei de Promoció eco-
nómica té com objectiu pro-
moure accions que possibili-
tin un Desenvolupament Eco-
nomic des Pla.

Aquestes accions seran:

FORMATIVES.
Planificació de cursos de

formació, Escoles-taller, etc.

INFORM ATI VES.
Informació sobre linies d'a-

jut tant per les empreses com
per les corporacions locals,
així també, informació sobre
tipus de contractes, tramas
de legalització d'empreses,
etc. Altres actuacions en

aquest sentit, serien també
l'asessorament per la creació
de noves empreses.

PROMOCIÓ.
Promoció de l'artesania

local, a través de l'assistència
a fires, com per exemple
«BALEART '90», promoció
del turismo rural, posada en
marxa de projectes que pu-
guin significar la creació de
riquesa pels municipis de la
Mancomunitat.

Més endavant, se té plante-
jat la creació d'una borsa de
treball amb la finalitat d'aco-
llir totes les ofertes i deman-
des de feina, registrarles i fa-
cilitar el contacte empresari-
treballador.

Pel bon funcionament de la
borsa se sol.licita la
col.laboració d'associacions
empresarials, INEM, Ajunta-
ments i altres entitats.

La mateixa dinàmica de
feina del servei conduirà a
que vagin sorgint distints
projectes tant des de els
Ajuntaments, com desde di-
versos sectors de la població
o del mateix servei.

El Servei de Promodó Eco-
nómica te la seva seu a l'edi-
fici de l'Ajuntament de Petra
(C. Hospital, 24), telèfon

830034 en ell s'atenen direc-
tament totes les demandes
que puguin sorgir de la po-
blació respecte a aquests
temes.

Borsa de Treball
El Servei de promodó eco-

nómica de la mancomunitat
des pla ha posat en funciona-
ment una Borsa de treball
que té com objectiu facilitar
la connexió entre les ofertes i
demandes de treball dels
municipis de la mancomuni-
tat.

A la BORSA DE TREBALL
se pot inscriure qualsevol
persona o empresa que cer-
qui o que vulgui fer feina.
Això pedra facilitar, en part,
el fet de trobar feina i de tro-
bar personal, encara que no
s'han d'oblidar mai els altres
canals.

Per posar-se en contacte
amb la BORSA DE TREBALL
només fa falta adreçar-se al
seu Ajuntament o al Servei
de Promoció Económica.

Des de la BORSA DE TRE-
BALL estam en contacte amb
empreses i organitzacions,

feim un ropas constant de les
ofertes que surten a la prem-
sa i mitjans oficials. En defi-
nitiva, feim tot el que esta al
nostre abast perquè l'estancia
a la BORSA DE TREBALL
sigui el mes curta possible.

Es important saber que
també s'ofereixen alternatives
a fer feina per compte d'altre,
com són la formació o asses-
sorament per crear la pròpia
empresa.

Al mateix temps, podem
assessorar sempre que se ne-
cessiti:

-Quan s'hagi trobat feina i
se dubti del contracte

-Quan no se conegui prou
bé quines són les condiciones

-Quan no se sàpiga quins
són els drets i els deures

-Quan es vulgui montar
una empresa

-Quan es vulgui informació
sobre els diferents tipus de
contractació

-Quan se cerquin Ifnies de
finançament o subvencions
per for inversions, innova-
cions o modificar l'empresa.

Com se pot veure som un
equip que esta al seu servei
per oferir tota la informació i
l'ajut que se necessiti.

Els grups culturals de la vila intenten agrupar-se
en un Patronat Municipal

Redacció.- Representants de quasi
totes les entitats culturals del poble es
reuniren el dissabte 6 d'octubre a l'A-
juntament convocats per la delegació de
Cultura. L'objecte de la reunió era el
tractar de confeccionar un programa
d'activitats culturals per a la tardor i el
proper hivem i primavera i en segon
terme estudiar la viabilitat d'agrupar a
tots els grups culturals en un Patronat
Municipal.

La delegació de Cultura intenta pre-

parar un programa d'actes culturals que
comencin el proper mes de novembre i
finalitzin en el juny de l'any que ve. A
part de les que es puguin concretar a la
reunió que es celebrara aquest diven-
dres dia 19, sembla ésser que estan en

marxa; una trobada de corals, un estre-
no d'una obra de teatre per part del
grup «Mussols de Soca», es molt possi-
ble també que es celebri una exposició
del GOB i també que tenguin hoc una
série de conferencies organitzades per

;Escola de Mallorquf.

El projecte de la formació d'un Patro-
nat Municipal sembla que no tendra
massa problemes i que melds a la reu-
nió de divendres dia 19 poden quedar
enllestits els estatuts. El Patronat  tracta-
rà d'aglutinar a totes les entitats amb el
fi de poder coordinar i autogestionar els
actes que vulguin organitzar els grups
integrants. Malgrat tenir caracter muni-
cipal, la representació de l'Ajuntament
es quedara redukla a poder-hi tenir veu
però no vot en les decisions que es pu-
guin prendre.
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Don ENRIQUE SANZ GUTIERREZ, en calidad de Secretario General

de COMERCIAL' DOMECQ, S.A., con domicilio socia) en Madrid, -

calle José Abascal no, 42

— CERTIFICA

Que Don SALVADOR BARCELO GARI ha venido prestando sus servi-

cios en esta Empresa durante ocho anos y seis meses - - -

1982/1990, habiendo observado en todo momento una excelente

conducta tanto profesional como humana hasta la fecha en que

voluntariamente ha cesado.

Y para que conste y a petición del interesado, expido el - -

presente certificado en Madrid, a treinta y uno de Julio de

mil novecientos noventa.

A; 	Sal vador Barcel 6.

DE  Enrique Sanz.

Querido Salvador:

Adjunto te envío Certificado-Diploma que
remite George Ballantine & Son Ltd. en -
agradecimiento a haber pertenecido al -
Equipo de Ventas de Comercial Domecq que
ha superado la cifra de un mill6n de ca-
jas vendidas en el periodo 1989/1990.

Un fuerte abrazo,

12- CULTURA         

PREMIS 31 DE DESEMBRE

CONVOCATORIA 1990

L'Obra Cultural Balear convoca els PREMIS 31 DE DESEMBRE de 1990
amb la finalitat de reconèixer, d'estimular i de fer sorgir tot tipus
d'actuacions, de comportaments i d'activitats encaminats a afavorir l'ús
normal de la llengua catalana en tots els àmbits de la vida social i pública, a
promoure la cultura i a desvetllar i a desenvolupar la consciencia nacional
previa de les Illes Balears.

PREMI FRANCESC DE B.MOLL
Destinat a premiar la persona o grup de

persones, l'entitat jurídica o l'organisme privat que
en la trajectòria de la seva activitat hagi participat
de manera destacada a les Illes Balears en la
normalització de la !lengua, la cultura i la
personalitat nacional.

PREMI GABRIEL ALOMAR
Destinat a premiar un treball escrit o

audiovisual publicat o difós al llarg de l'any, que
plantegi alternatives capaces de dinamitzar i enfortir
el nostre procés de recobrament nacional. Com a
anàlisi, descripció o divulgació, el treball premiat
haura de facilitar la comprensió de qualsevol
aspecte de la realitat present de les Illes Balears.

PREMI EMILI DARDER
Destinat a premiar iniciatives o experiéncies en

él camp de l'educació, especialment orientades cap
a la normalització del catala com a Ilengua
vehicular de l'aprenentatge, la renovació pedagò-
gica o l'educació medioambiental.

PREMI BARTOMEU OLIVER
Dedicat a premiar una tasca desenvolupada

dins l'àmbit concret d'un poble, d'una barriada
ciutadana, d'un sector professional o social. També
es podrà prendre en conside'raci6 una tasca de
recerca sobre l'ambit en qüestió... històrica,
sociològica, etimològica, sociolingüística,
geogràfica, econòmica... com la realització
d'accions de dinamització cultural, de recuperació
lingüística, de revalorització de la cultura popular.

PREMI MIQUEL DELS SANTS OLIVER
Destinat a premiar una obra d'investigació,

editada al llarg de l'any, sobre qualsevol aspecte de
Ia realitat passada o present de les Balears.

PREMI BARTOMEU ROSSELLÓ PORCEL
Destinat a premiar una persona de menys de

trenta anvs que hagi destacat en el terreny de
l'animació cultural, de la investigació -artística,
humanística, científica- o en el camp de la
creació.

BASES 
1. Poden optar a aquests premis totes aqueles persones, grups

de persones, entitats o organismes privats que signa
presentats com a candidats per la Junta Directiva de l'Obra
Cultural Balear, per qualsevol de les seves delegacioru
insulars o locals o per un nombre no inferior a tres dels
seus sods, i pels membres del Jurat.

2. Cada candidatura ha d'anar acompanyada d'un informe
que justifiqui i raoni la proposta. Es presentara per  triplica
a maquina o ordinador, a doble espai, per una sola c ara i
perfectament legibles, a la seu social de l'O.C.B., carrerdc
Ia lmpremta, núm. 1, pral., 2, 07001 Palma (Mallorca),
Telefon (971) 72 32 99. Fax (971) 71 93 85. Ala portada
o en sobre adjunt es consignara el nom del premi al qua'
opta, tito l de l'obra, nom, cognoms, adreça i telefon de
l'autor i/o de qui el proposa. Les opcions als premie
Gabriel Alomar i Miguel dels Sants Oliver s'hauran de
presentar per quinruplicat.

3. Qualsevol persona, particularment, també prodra suggerir
per escrit o per telèfon, candidats a la Junta Directiva, le
qual estudiara el suggeriment i decidira na darrer tenue
ha de ser pres en consideració pel Jim.t. En el cas que
s'accepti, la Junta Directiva podia elaborar o encarregarur
informe, sempre dins el tcrmini de presentació.

4 El termini de la presentació de candidatures acabara el
15/11/90, a les 20.00 h.

5 El premi consistirá en una placa dissenvada expressament
per Pere Martínez Pavia i un diploma acreditado.

6 El veredicte es fari públic durant el mes de desembre de
1990 en un acte social.

Salvador Barceló Carl, regidor del
Grup Mixt de l'Ajuntament de la
vila, ha mandat a la redacció de la
revista una carta de l'empresa «Co-
mercial Domecq S.A.» en la que se
li agraeix els serveis i se li certifica
una excel.lent conducta. Salvador
Barceló vol desmentir amb aquesta
carta qualsevol rebumbori que algu-
nes persones han fet córrer en el
sentit de que «se l'havia tret fora de
l'empresa». El certificat de «Comer-
cial Domecq S.A.», diu Salvador
Barceló, justifica que ha estat ell ma-
teix qui se n'ha anat de forma vo-
luntaria.
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Francesc Amengual

Janis i Jimi: El preu de la
Glòria

Arribaren amb la pols de la carre-
tera i de la desolació sota els ulls.
Dels vaquers de Jimi penjava un
clauer de melancolia. Dels lòbuls de
Janis, penjaven dos grans baguls de
desesperança. Abans, ja recorregut
el darrer cantó de la vida, seguint el
consell de Bob Dylan, havien cridat
a les portes del cel, però no hi va
haver resposta. Ni tan sols en el
vent. Arribaren caminant, agafats de
la ma, pas a pas, amb lentitud i la
tristesa d'un yell «blues».

Però encara hi havia dins molts
de cors, encesa la flama de «Fer l'a-
mor i no la guerra». La música era
el mitjà, la pau era el missatje, les
cançons de Hendritx i Joplin un
missatge universal, que va fer fluir
per les venes del planeta, la sang
del «rock» més calent i afilat.

Jimi fou un punteig interminable
fins en el fons de si mateix, i Janis
la veu dels que sempre troben una
raó per no desitjar veure sortir el sol
el dia següent. La guitarra de Hen-
dritx, devallava en picat sota els
camps de Woodstock, com els B-52
cap a la població de Vietnam. La
veu de Janis a Monterrey fou el plor
interminable de les dones de May
Lai.

Foren com a dues vides para-
lel.les que sols es troben dins l'infi-
nit de la mort. Janis i Jimi, Jimi i
Janis. Quant encara bona part de la
Joventut creia amb el somni de la
pau, dotaren el «rock» de grans
dosis de provocació i malaïsme,
abans d'esser engolits, victimes de
la seva pròpia. llegenda... Pert) se-
guien bucejant en el Eons d'ells ma-
teixos i no trobaren més que el buit
de la soledat i la incomprensió hu-
mana i musical. Cerquen els paradi-
sos perduts i es peguen de nasos en

les flors del mal dins les rutes de
l'infern. Volen renovar-se i sols tro-
ben en la droga un camí sense re-
torn.

Jimi, converti la seva guiterra
eléctrica en quelcom diferent. Va
saber allargar fins l'inverosimil, les
notes com cercant la terra promesa i
sols va trobar desesperança, incom-
prensió i la solitud de si mateix.
Quan Jimi prenia foc a la guiterra
sols estava complint la primera part
del rite. Era el primer pas, la prime-
ra paraula d'una ceremônia que aca-
baria en la immolació del propi
Hendritx, dins una fogatera de bar-
bitúrics, aufegant-se dins el seu
propi Omit.

Janis, entregada, apassionada, tot
en ella era creible. Pere, Janis no opi-
nava el mateix. Cançons dures, vio-
lentes, dolçor i crisi d'autocompren-
sió, de plors interiors, de depre-
sions, de gateres i melancolia. Men-
tres els carrers de les ciutats d'occi-
dent s'omplien d'al.lotes amb el pel
llarg, molt llarg, risat, ulleres rodo-
nes i galdes esculpides en primave-
ra, descobrint els jonolls.

Però el seu interior era un volcan.
La seva música i les actuacions, lava
incandescent.

Podria ésser tendra i dolça com el
reïm, dura i amarga com la nit
sense pa. Les seves cordes vocals, la
meravellosa «Summer Time» es con-
vertia en l'incendi d'una nit d'estiu
dins la soledat de la gran metrópoli.
Raix les flors i els vaquers s'hi ama-
gave una dona apassionada, entre-
gada i amiga de viure a «quemarro-
pa», apurant i tornant una vegada i
una altra sota el tassó de la vida a
la recerca de la dan-era gota, d'una
sobredosi d'heroina la conduí a la
mort. Les seves cendres foren entre-

gades a la calma i a la inmensitat de
l'oceà Pacific.

Els humans, en canvi, són els
únics essers de la creació, capaços
de pegar un crit de rebeldia i auto-
eliminar-se, com el de Heildritx i Jo-
plin, que avui ferien empagair a casi
tot-horn. Tal volta tot aixe, sigui
fruit de la imaginació, tal volta...
sigui millor oblidar-ho.

OPINIÓ 
Home humil, val per mil

Va acabar de ser batle en Bernat
Gari i va començar a ser-ho Antoni •
Nicolau. De lo passat es pot parlar,
ara, del que ha de venir ningú ho
sap. Pel que hem vist el nou batle
es va presentar molt democratic i
molt humil. Ho va demostrar tot
d'una quan el batle que sortia li va
dir, volent fer befa d'ell, que ell
ha via entrat per la porta gran' i que
havia tengut sis regidors i que An-
toni havia hagut d'entrar per la
porta petita i que només haiva con-
seguit un regidor. Antoni ii va con-
testar amb humilitat d'home, que
era vera que només n'haiva aconse-
guit un, però net i que en Bernet
sis, peró bruts. Hi ha un refrany que
diu «home humil val per mil». Així
ho demostrá el nou batle.

Ara sembla que una gran majoria
de vilafranquers, a lo que hem pas-
sat no ho enyoram. Perqué, ja el qui
ens deixa de batle abans d'en Bernet
Galt crec que poca gent l'ha enyo-
rat. Al contrari al pensar-ho podem
estar contents perqué, entre un i
l'altre poder dir que n'haurem sortit
de fets de dictadors i de males in-
justicies.

Catalina Estrany



El pressupost del 90 es va debatre amb molta tensió.

Antoni Barceló (en el centre) va esse'r regidor ric!s del 83 al 87.

Bartomeu
Mora Català,
el seny de la

dreta

Encomanat el projecte
del clavegueram dels

sectors A it

(Redacció.-) En el ple extraordinari del
passat 25 de setembre, es va acerdar en-
comanar el projecte per a les obres del
clavegueram en els sectors A i C, es a
dir, de tots els carrers que resten sense
les xarxes de sanejament. Joan Sastre
García, sera l'enginyer tècnic encarregat
de redactar-lo. A l'apartat del «Pla d'E-
quipaments Esportius» del CIM es va
sol.licitar la construcció de dues pistes
poliesportives pel camp de futbol. Es va
informar també al ple, que les obres de
canviar les oficines municipal de lloc
costa unes 200.000 pessetes. També es
dona compte del pressupost de les obres
del clavegueram «Sector C» (des del ca-
rrer Sol cap a la zona de Sa Creueta),
que sera de quasi 106 milions dels que
el 75 per cent (prop de 80 milions) el
pagara la CA i el 25 per cent restant l'A-
juntament (uns 26 milions).

De les dues pistes poliesportives al
camp de futbol, que costaran 12 milions,
el CIM n'aportara vuit i l'Ajuntament
quatre.

El grup de govern diu
que l'herència del PP és
de 9 milions en «factures

menors»

(Redacció.-) A nou milions puja el
montant de les factures pendents de pa-
gament que té l'Ajuntament i que li
foren presentades al nou grup de go-
vern en el seu primer mes al front de La
Sala. A la relació de factures hi figuren
com a més grosses la de «Festes de la
Beata» amb un deute de 1.234.100 pes-
setes, el pagament d'abobs als ponts
d'Aubadellet i Son Pou de 1.153.289 i
862.175 pessetes respectivament, 319.661
pessetes a Melchor Mascaré* per la placa
del carrer Sant Martí, a la mateixa em-
presa 1.977.583 per l'asfaltat del carrer
Sant Sebastià i 1.022.981 d'asfaltar l'en-
trada al recinte del Poliesportiu. Per
«material i hores de camió i pala»
manca pagar 452.032 pessetes.

Altres factures de menor quantia arri-
ben als nou milions de pessetes, paga-
ments als que haura de fer front l'Ajun-
tament amb el nou pressupost aprovat.

La tensió acumulada en els da-
rrers mesos davant el canvi politic a
l'Ajuntament va esclatar el passat 10
d'octubre una vegada haver finalit-
zat el ple que aprova el pressupost
del 90 i que puja a 86 milions de
pessetes. La sessió fou molt tensa
per les múltiples discusions entre
l'oposició (PP) i el grup de govern
municipal sobre el repartiment dels
doblers a les diferents partides.

PP va fer una critica, punt per punt,
dels doblers que es pensava gasta
l'Ajuntament i sobre algunes inver-
sions. La pregunta Inés repetida foti
la de quan es pagaran les factures
pendents que va deixar l'anterior
grup de govern. La insistencia de
Bernat Gari en saber una resposta
clara topa cada vegada en que «es
pagaran quan es puguin pagar si hi
ha doblers, i sine) es poden pagar
enguany es pagaran l'any qui ve»,
resposta que anà acompanyada de
qualque murmurada del públic asis-
tent i que en la seva majoria eren
simpatitzants del grup de l'oposició.

Una vegada haver acabat el ple,
que durà hora i mitja, es varen pro-
duir una serie d'incidents que acaba
amb un intent d'agressió al batle
Antoni Nicolau per part de l'exregi-
dor del PP, Antoni Barceló. Abans

Antoni Nicolau va sofrir un intent d'agressió.

Sansó que havia assistit al ple es va
interposar per mig i demana calma.
Torneu Oliver li demana a Mateu
Català que es tranquilitzas, cosa que
va for per a després abandonar la
sala. Pocs instants més tard, el batle
era, envestit per Antoni Barceló. Ni-
colau li digué a l'exregidor del PP,
«però que feis?, posau-vos tranquils i

un poc més d'educació per favor».
L'exregidor punys en alt se li acosta
i en clares intencions d'arribar-li es-
cridassa dient, «educació?, t'en do-
naré jo d'educació». Bartomeu
Morra del PP, l'únic regidor de l'o-
posició del PP que intenta calma els
ànims, va agafar fortament a Antoni
Barceló i el va treure fora de la sala.
Bartomeu Morla es mostrava prou
molest amb l'alteració de l'ordre
protagonitzat per alguns simpatit-
zants del seu partit i així ho va for
saber mentre discutia al final, quan
la tensió havia baixat, li digué a
Tomeu Oliver del PSM: «mai m'ha-
gués pensat que això arribés a
aquest extrem, ho sent molt». Oliver
li contesta, «noltros hem estat vuit
anys controlant es nostros i voltros
no heu estat capaços de controlar-
los ni un mes»

A defora de l'Ajuntament, el regi-
dor Salvador Barceló fou acossat per
Salvador Barceló «Ferrera» qui
també li demana el pagament de fa-
vors personals i finalment el regidor
del Grup Mixt va partir en el seu
vehicle, mentre pocs minuts després
els funcionaris de l'Ajuntament tan-
caven en clau la sala i es donava
per acabada la vetlada política més
tensa que ha viscut el poble de Vila-
franca en temps de dembcracia.

M.Barceló.

Malgrat el lector estigui situat a les
pagines centrals, aquesta columna haurà
estat la darrera en escriure's. Els esdeve-
niments polítics de la setmana passada
han obligat a fer canvis de darrera hora
i a la darrera hora s'escrivia el present
article. En aquest primer mes i mig de
nou govern municipal si alguna acció
mereix que ens Ilevem el capell es sens
dubte el bon reflexe i l'excel.lent acció
del regidor Bartomeu Moda Català del
PP en el ple de dia 10. Davant la passi-
vitat d'alguns companys de partit seu, •
Bartomeu Moda va fer ús del bon seny i
atura una acció violenta que d'haver-se
culminada, gens de be hagués fet al seu
partit. Sabem que la seva predisposició
a mantenir l'ordre i calmar els ànims
durant el vespre del dimecres 10 d'octu-
bre no fou per salvar el bon nom del
partit al que representa sinó que va
esser la mateixa espontaneitat d'un polí-
tic de seny la que evita el pitjor. Per
això ha de merèixer el respecte de totes
aquelles persones que han seguit de
prop l'evolució política dels darrers
anys a la vila.

Si dins la dreta hi ha persones que en-
demés de ser incapaços d'autocontrolar-
se són incontrolables no es culpa de Bar-
tomeu Moda. Les seves disculpes al
final de tot el trui, han de ser accepta-
des de forma pública en que sols sigui
per reconèixer la seva bona voluntat de
que, dins les diferencies que separen a
grup de govern i oposició, els drets
constitucionals de cada persona siguin
inviolables. D'un ple accidentat al
manco algú va donar una bona lliçó de
civisme. Diuen que no hi ha mal que
per be no arribi i en aquest cas podem

I dir que s'ha descobert a un senyor regi-
dor dins un grup de regidors senyors.

Miguel Barceló

emperò, Salvador Barceló de Crup
Mixt fou acossat per Mateu Català
qui se li acosta per demanar-li el pa-
gament d'alguns favors personals.
La discusió fou tensa i després de
ser recriminat Salvador Barceló
digue a Mateu Català que no li
poses cap ma damunt. Abans que la
cosa passas a mals pitjors, Rafel

Per part d'Antonieló,exregidor del PP

Salvador Barcelc5 també fou acossat.

INTENT D'AGRESO AL BATLE DE LA
A
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Joan Alcover, el pare de la Balenguera

Joan Alcover i Masspons- és el
poeta en llengua catalana que ha
arribat a una major intensitat elegía-
ca, és anomenat el poeta del dolor.

En el segle XIX era un poeta bilin-
güe, la seva obra en castellà es re-
cull en en «Poesías» (1887), «Nuevas
Poesías» (1892), «Poemas y Armo-
mías», (1894), «Meteoros» (1901),
aquesta poesia en castellà presenta
influencies de Núñez de Arce, Bec-
quer, Campoamor, Heine, Leoparde.

Comença a escriure en català a
l'epoca d'estudiant a Barcelona,
aquesta obra compren unes quinze
peces, «Mallorca i Ramon Llull»
(1876), «La Creu» (1877) en la que
guanya un premi als Jocs Florals.

En el segle XX Alcover es conver-
teix en poeta exclusivament en cata-
la, encara que perdurin expressions
i característiques de la seva etapa
cas ellana

Alcover obté el prestigi amb poe-
mes com «La reliquia» (1903), «La
Serra» (1905) que guanya la Flor Na-
tural als Jocs Florals, «Dol» (1907).

En un homenatge a Costa i Llobe-
ra el 1903 recita la seva composició
«La Balenguera» que ha esdevingut
himne popular amb música d'Ama-
deus Vives.

El 1909 publica «Cap al tard» el
primer recull en poesia íntegrament
en català. El mateix any es anome-
nat Mestre en Gai Saber i a l'any
1916 és anomenat president dels
Jocs Florals i membre de l'Institut
d'Estudis Catalans.

El 1918 es publica «Poemes Bí-
blics» també en català i en el que re-
culleix més de devuit peces breus i
una altra composició titulada «Fan-
tasia» que la formen més de deu
poemes narratius.

Joan Alcover i Masspons va nei-
xer a Palma el 4 de Maig de 1854.
Va estudiar les primeres lletres i el
segon ensenyament a Palma. A
l'Institut fou deixeble de Josep Lluís
Pons i Gallarza i condeixeble de

Costa i Llobera i Antoni Maura. Es.
tudia Dret a Barcelona (1869-1878):
una vegada llicenciat s'establí d'ad.
vocat a Palma fins que a l'any
obté per oposició el càrrec de Rela.
tor de l'Audiència de Mallorca i
l'any 1911 passa a la categoria rk
magistrat. Milita en el Partit d'Anta
ni Maura, fou regidor i síndic munl
cipal de Palma i diputat provincial
per Manacor i finalment diputat a
Corts (1893); després d'aquest carm
es retira de la política.

A l'any 1881 es casa amb Rosa
Pujol que li dóna tres fills, enviuda
a l'any 1887. A l'any 1891 es torna a
casar amb Maria d'Haro i Rosselló
de la que té dos fills, dels fills sols
un el sobrevisqué. Morí a Palma el
26 de Febrer de 1926. Alcover va
mantenir sempre que l'art s'ha de
basar en la vivencia de cadascú i
poesia ha de partir de la sinceritat,
la claredat i la realitat.

(Article inclòs en el Conveni de h
Premsa Forana amb la Conselleria
de Cultura)
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Prevenir les toxicomanies des
de l'Escola (I)

Llibres

L'any 1979, la Comissió de Sanitat del
Conseil Insular de Mallorca, recollint la
preocupació de la nostra societat davant
de l'increment del consum de drogues,
va decidir iniciar un programa de pre-
venció de les toxicomanies. Aquest pro-
grama ha consistit tant en la investiga-
ció dels costums i habitats dels nostres
joves, com en l'estudi i experimentació
de les estretègies i tècniques preventives
més efectives.

Fins ara podem dir que a totes les
fases de la realització del programa, ha
estat molt ben rebut, i a l'actualitat té
una gran implantació, especialment a les
escoles. Les escoles han estat un dels
principals destinataris del programa, i
tenen a la seva disposició un material
especialment dissenyat per al treball a
l'aula.

QUE ÉS PREVENIR?

Quan parlam de prevenir les toxico-
manies hem d'anar amb compte del que
feint No hem de confondre les activitats
sobre drogues amb la prevenció. Podem
for activitats sobre drogues: conferèn-
cies, debats, cinc, etc.: pen), això no sig-
nifica que estiguem fent prevenció, en-
cara que potser contribuim a millorar la
informació.

La prevenció es evitar l'aparició d'un
problema, i per evitar l'aparició del pro-
blema hem d'atacar les seves causes.
Als nostres estudis hem detectat molts
de factors que possiblement influeixen a
l'aparició d'una toxicomania, però la
falta d'informació no és un d'aquests
factors.

Encara es frequent sentir l'opinió de
que si informam als adolescents i }oyes
dels perills de les drogues, tendran por i
no en consumiran. Desgraciadament,
aquesta opinió no té cap fonament. Les
proves que tenim, indiquen amb tota
claretat que no . és la informació el que
determina la nostra actuació, sinó que la
major part dels factors determinants són
de tipus inconscient, i inclouen elements
de la pròpia personalitat, dels interessos
i de les necessitats personals, activats

per alguns factors ambientals presents a
la situació. Per aim), la informació per si
sola no es preventiva, i en alguns casos
podria inclús despertar una curiositat
morbosa que induiria al consum.

COM FER LA PREVENCIO DE
LES TOXICOMANIES?

Un programa de prevenció de toxico-
manies, per tant, ha de mirar de contra-
rrestar aquests factors personals, i donar
a l'individu instruments per enfrontar
els factors ambientals que afavoreixen el
consum. Aix?), en el nostre programa a
les escoles, se concreta en una estrategia
consistent en l'anàlisi de les situacions
d'oferiment de drogues, tenint en comp-
te totes les reaccions que desperten, i re-
visant totes les alternatives possibles.

Per altra part, un programa de pre-
venció només té sentit abans de l'apari-
ció del problema. Aix() vol dir que es
necessari estudiar les fases amb que
s'estableix el problema, i actuar a les
inicials.

Quant al, problema de l'abús de dro-
gues, les nostres investigacions indiquen
que, a part de l'educació rebuda durant
tota la infancia, un moment molt impor-
tant es entre els 12 i 16 anys, i que tota
toxicomania s'inicia amb d'al-
cohol i tabac. Encara que no tots els
consumidors de tabac i alcohol acaben
consumint altres drogues, el fet es que
la probabilitat de consumir-les es pro-
porcional al consum del tabac i de l'al-
cohol.

Això vol dir que, si hem de prevenir a
les fases inicials, haurem d'actuar ja des
de la primera infancia (estam preparant
materials tant per la familia com per
l'escola), i sobretot, haurem d'actuar
prevenir l'abús del tabac i de l'alcohol
de forma especial a partir dels 12 anys.

El mateiral titulat «Decideix», per tre-
ballar a l'escola, té aquesta finalitat.

Miguel Angel Munar (Psicòleg)
Comissió de Sanitat del CIM

LA VILA DE SANTANYÍ I EL SEU
TERME. ESTUDI HISTORIC
Autora: Miquela DanUs
Col•lecció:	 «Monografies 	d'història
local»
Preu: 1.850 ptes.

La vila de Santanyí i el seu terme es
un estudi històric que abasta els anys
1391-1479. Partint de la base de la limi-
tada documentació disponible, sistema-
titza la perspectiva de les fonts i biblio-
grafia utilitzades, el marc geohisteric,
l'estructura econòmica, la demografia i
estaments socials, l'administració muni-
cipal, les tensions secio-polítiques i les
incidencies de la vida quotidiana; a més,
inclou dos apèndix documentals que
agrupen regestes sobre traspassos de
domini de les propietats i altres aspectes
que afecten Santanyí.

EL MALLORQUINISME POLITIC
(1840-1936)
Autor: Gregori Mir
Collecció «Els Treballs i els Dies» 34-35
Obra completa (dos toms)
Preu: 6.000 ptes.

L'any 1975, poc abans de la mort de
Franco, va apareixer a les Edicions Cata-
lanes de Paris la primera edició de l'o-
bra que la collecció «Els Treballs i els
Dies» té l'honor d'oferir als lectors, revi-
sada i ampliada amb nous textos. L'au-
tor, Gregori Mir, va haver d'amagar-se,
per raons òbvies, rere un pseudònim:
Anselm Llull. Valent-se dels canals clan-
destins de distribució, El mallorquinis-
me politic va trobar un ample ressò en
els Països Catalans i ben aviat va ser re-
conegut com a llibre imprescindible per
al coneixement de l'evolució d'uns es-
quemes ideològics que condueixen a la
teoria i a la practica d'una política na-
cionalista a la nostra illa.

El mallorquinisme politic és el fruit
d'una minuciosa tasca d'investigació. A
les seves pagines hi trobarem sistematit-
zades les més importants, —molt sovint
sorprenents— aportacions de Mallorca a
la teoria del nacionalisme. No hi ha
dubte que amb aquesta obra, encara no
superada, Gregori Mir ha retut un ser-
vei inestimable a la nostra cultura.
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Pes forat des pany	 Miguel Barceló

La nova saba política

1 PP ha estrenat les cadires
de l'Oposició de La Sala.
Ho ha fet, després de set

anys de comandar, volent aparentar
certa parsimònia i intentant imitar
al PSM quan aquest grup, encara no
fa gaire setmanes, estava a les buta-
ques que ara mateix ocupen els con-
servadors. En canvi, enlloc de
posar-se espardenyes que aferrassin
fort, s'han volgut posar patinets per
fer més via. Les primeros setmanes
després del 29-A, han estat les més
males de passar. Després de set
anys de poder, Yassumir el paper
d'oposició ha caigut un poc massa
gros.

Després de l'oferta del nou batle
de poder treballar a l'equip de go-
vern, el PP s'ha deixat guiar per la
nova saba, el nou cap del «Comité
Local del Partido Popular». «Si En
Toni Torretes no rectifica lo que va
dir el dia de la moció de censura de
que el PP havia aconseguit sis regi-
dors «bruts», s'ha de renunciar a
qualsevol càrrec», era la consigna
donada per salvar «l'honor» dels
conservadors. Era un camí, aquest,
que no portava a cap lloc més que a
Ia primera ensopegada. A Ciutat, a
la cúpula del PP, quan se'n temeren
del trencaclosques començat pels
seus delfins a la vila demanaren un
canvi d'actitud. Per això, en el ple
següent al de la formad() del nou
Ajuntament, Bernat Gari volgué fer
creure que la Mare de Déu es nom
Antonina i digué que «al renunciar
a cap càrrec mentre el batle (Antoni
«Torretes») no rectificas «lo» dels sis
vots «bruts», no es referia a partici-
par dins la comissió de govern», de
la qual queda excluit per decret del
batle després de fer pública l'es-
mentada renúncia. Els patinets aca-
baven de jugar la primera mala pas-
sada. La segona fou protagonitzada,
en el mateix ple de dia 12 de setem-
bre, quan el regidor Sebastià Barceló

assegurà que l'ordre del dia no
havia estat a la seva disposició en el
temps que marca la llei. En qüestió
de minuts es va aclarir l'assurnpte.
L'exdelegat de Cultura, sembla,
havia demanat si «la Hei es corn-
plia» per telefon i «gualal» li con-
testa que «no hi havia res preparat»,
quan en realitat la secretaria en fun-
cions i l'assessor jurídic deixaren
clar que la documentació de l'ordre
del dia havia estat preparada en tot
moment. No va caure cap dent,
però més d'una es va moure, quan
el regidor Joan Ba -uza demana a Tia
Barceló que «es deixas de mentides»
i actués amb més serietat.

La impressió que donen els nous
membres de l'oposició, es que inten-
ten fer el que feia el PSM a la darre-
ria, sense tenir en compte que el
glup nacionalista portava set anys
d'oposició amb «les espardenyes po-
sades». Els consells del nou presi-
dent del PP, Joan Nicolau «Not»,
estan portant més mals de caps que
avantatges al seu grup municipal.
Fracassat en els intents d'aturar la
moció de censura, tasca encomana .-
da expressament per Cariellas, l'ex-
batle franquista i primer de l'etapa
democràtica, s'està topant amb més
problemes dels prevists per fer
surar davant l'opinió pública, la
seva «ma esquerra» per aturar con-
flictes.

Amb el canvi d'Ajuntament, la
dreta es mostra més esqueixada que
mai. Aquesta presidencia del comité
local del PP, podria esser el darrer
canee polític de Joan Nicolau, abans
d'emprendre una retirada. Però és
clar, tampoc es pot retirar d'aquesta
manera. I tal vegada intenti jugar-
s'ho el tot pel tot en les próximes
eleccions. Sols que, en la propera
ocasió, no ens trobariem en el 79
sinó en el 91, amb un poble que va
de la dreta cap a l'esquerra passant
pel centre, punt en el que ens tro-

ham ara.
Dins la dreta, Bernat Carl, no

agrada massa per «presentable» en
el maig del 91. Els joves que s'aptin.
taren a la seva llista del 87 no sem .
blen tampoc molt disposats a «de i.
xar» el seu nom al PP. Els dos regi.
dors fugits del PP, Esteve Catalã
Salvador Barceló, tenen la seva par-
cel.la de votants que basten i sobren
per evitar una nova victòria del PP.
La formad() d'una candidatura d'in.
dependents va prenent força. I n'a-
gafarà més a mesura que passi el
temps i el nou Ajuntament doni
sensació de fermesa davant la mala
herencia econòmica deixada per Ben
nat Gari. Salvador Bauzà., un homo
d'un excel•lent tarannà i obert a tot-
horn ben bé potser el cap d'un grup
independent promogut pels desen-
ganyats -  PP i els contristes
d'UM. s una de les possibilitats
que té la dreta per, tal volta, evitar-
se l'enfonsament en el 91. Tampoc
s'ha de descartar que el batle Anto.
ni Nicolau encapçali aquest grup
d'independents de centre-dreta, per
que la batlia li pot haver reportai
grans satisfaccions i la popularitat
suficient d'aquí sis mesos.

El temps, totpoderós, ho dirà. En
el PSM es té ara la satisfacció d'ha-
ver estat l'espermatozoide esquerrà
que ha fecundat un òvul de centre
dreta. La criatura s'està gestant
d'aquí nou mesos... el part. El PSM
és qui se'n pot dur la tallada millor
de l'experiència política actual. Un

govern municipal de centre-dreta
esquerra en el 91 o d'esquerre -

centre es previsible. La quiniela pa-
Mica que va treure el PP en el 87 es
fa difícil de repetir. El PSOE no està
per repetir fracassos, UM no es pm
sentara com a tal i que la seva gent
s'aboqui a un grup d'independent
de centre-dreta, o a la «Unió Ba .

lear», sembla el mes factible, si el
PP presentas de nou a Gari.



Presentació
olta gent ja sap, avui dia, que la democracia s'as-

senta damunt una serie de pilars que romanen

des de sempre inalterables, corn san la represen-

tativitat i l'alternancia en el poder, regit sempre y

mitjançant el sistema de majories i mimarles. Al-
hora d'exercir aquest poder donat en les eleccions, els gover-

nants poden actuar de diferent manera. Tenen un pueril de ca-

mins que triar. Es pot governar amb prepotencia, ab-as d'auto-

ritat i individualisme o, pel contrati, es pot governar amb cla-

redat, transparencia i humilitat, i deixant participar el poble.

Es evident que l'exercici del puder amb indivualisme no fa-

Cilita la participació del poble, de la collectivitat, i en conse-

qüência minva l'activitat i la vida del mateix poble. Cree que
molta gent estará d'acord a l'hora d'afirmar que la vertadera

riquesa d'un poble no esta amb les seves torres, doblers o pa-

trimoni, sima que esta en la seva gent. A la vegada que,-ia
pressumpció de cada persona va lligada, sobretot en els po-

ders petits, al seu historial i a la seva honradesa.

Com a millor mostra d'honradesa, claredat i transparencia
en la gestió que fa poques set/nabos hem començat, vos duim

a casa N'ostra aquest 0Elolletf Informatiu, Es la nostra intenció

apropar la gent del poble a l'Ajuntament i a la batlia, per aria-
dubtes, orientar i informar de les activitats, gestions i pro-

jectes que tenim en marxa. Tractam en de fi nitiva, d'establir un

contacte i enteniment entre l'Administració Local o Ajunta-

ment i els administrats o Pablo. Creim que es hora que els qui

paguen, tots els vilafranqters, sapiguen en que es gasten els

seus doblers i quines gestions fan els seus representants.

Seran aquestes, unes planes obertes a tothom, on hi haura tota
la informaci6 relativa a Ajuntament-funcionament-serveis.

Cada delegacia de l'Ajuntament tendrá el seu espai on expli-

cara la seva feina, també es donara comptes de la gesti6 de la

batlia, tota l'activitat econòmica explicada en termes que la

pogueu entendre i, es dona per suposat que aquest bolletf es-
tara obert a qualsevol iniciativa particular o coalectiva dels di-

ferents grups socials, culturals o esportius que hi ha a la Vila.

En aquesta nova etapa que s'obri amb el canvi que hi ha

hagut a l'Ajuntament, volem que aquest bolletf sia una eina

de comuriicaci6 at servei de tot el poble de Vilafranca. Una

eina que serveixi per juntar enlloc de separar, que supleixi les

diferencies i promogui la convivencia des d'una  gestió muni-

cipal transparent.

Antoni Nicolau Nicolau

Antoni Nicolau,
Bade de la Vila

Antoni Nicolau, baile de Vila franca, té 35

anys, fa de teuler a una empresa familiar,
està casat i té dues filles. Fou elegit regidor

per Unió Mallorquina (UM) a les eleccions
del juny del 87. Fou designat delegat d'Agri-

cultura durant el mandat de l'anterior baile.

Antoni Nicolau és baile des del 29 d'agost

d'aquest any, després de prosperar la moció
de censura contra Bernat Gari. El nou baile

comptà amb els vots dels quatre regidors del
PSM i el de Salvador Barceló del Crup Mixt.

La seva funció serà, endemés de la de presi-

dir l'Ajuntament, coordinar els treballs de

totes les delegacions. L'arca d'Agricultura

estafa baix la seva direcció, després de la re-

núncia del PP a tenir-la.

Setembre 1990
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Es repartira cada final de mes

L'Ajuntament treu al
carrer el seu 013olletí

Informatiu»
El passat 30 de setembre va esser

repartit per tot el poble el nou ol3o-
lletí Informatiu» que l'Ajuntament
treia al carrer de forma gratuïta i
fent-lo arribar a totes les cases de la
vila. Uns 700 exemplars foren repar-
tas durant el matí del darrer dia de
setembre i sembla que aquesta ope-
ració es repetira cada final de mes.
El «Bolletí Informatiu» que ha sortit
té vuit pàgines d'informació Munici-
pal. En la seva primera edició, des-
prés de la presentació de la publica-
d) que en portada fa el batle An to-
ni Nicolau, en les tres pagines se-
güents es fa la presentació del nou
equip de govern, i cada delegació
de treball realitzan una exposició
del que sena la seva tasca en els
propers mesos.

En pagines centrals anuncia el bo-
lletí, que l'«herencia» de l'anterior
grup de Govern ha estat de nou mi-
lions de pessetes, quantitat que s'ha
demandat a l'Ajuntament en «factu-
res menors» durant el mes de se-
tembre. La informació sobre la con-
tractació del nou assessor jurídic i la
nota de que cada delegació tendra
un distintiu o pictograma que acorn-
panyarà la informació que vagi do-
nant, completa la página impar cen-
tral del bolletí. A la pagina sis es
publica un llistat de telefons d'inte-
rés i el moviment demogràfic hagut
de dia 20 a dia 20, d'un mes a altre.
Informació de la delegado de cultu-
ra i de la de Sanitat acaben per om-
plir aquesta pagina. A la set, el
batle fa un repas al seu diari i infor-
ma de les gestions que ha anat rea-
litzant en el seu primer mes de
mandat. Baix aquest diari, es pre-
senta a la secretaria en funcions,
Magdalena Sastre, i per acabar la
delegació d'Acció Social informa del
canvi d'oficines i dels cursos d'a-
dults que organitza la Mancomuni-
tat del Pla.

El bolletí es completa amb un
petit reportatge de la passada Festa
del Meló, i amb l'anunci d'exempció

Pel batle, el bolletí «És
una eina per promoure la
convivència des d'una
gestió municipal
transparent».

de permisos d'obra per part de la
delegado d'Obres i Urbanisme. L'e-
dició consta de 800 exemplars i es
duen a totes les cases de forma gra-

tuïta. La seva periodicitat sera men-
sual. L'objectiu del bolletí segons el
batle és la d'«apropar a la gent del
poble a l'Ajuntament i a la batlia,

L'edició consta de 800
exemplars que es
reparteixen de forma
gratuïta a totes les cases.

per aclarir dubtes, orientals i infor-
mar de les activitats, gestions i pro-
jectes que tenim en marxa». «Volem
que el bolletí sia una eina que ser-
veixi per ajuntar enlloc de separar,
que supleixi les diferencies i promo-
gui la convivencia des d'una gestió
municipal transparent», diu Antoni
Nicolau en la presentació de núme-
ro «O» del «Bolletí Informatiu».



20 	 MUNICIPI

Cada delegació de l'Ajuntament tendrà el seu
propi distintiu a l'hora d'informar al poble

Amb la sortida al caner d'un nou bolleti informatiu de
l'Ajuntament, es posa en marxa per primera vegada a
un ajuntament de Mallorca,  l'experiència de que cada

delegació compti amb un distintiu propi a l'hora
d'informar sobre qualsevol tema que afecti a la seva

area. Aquesta ha estat una de les primeres passes per
descentralitzar el poder dins un ajuntament que fins fa

poc es concentrava a la persona del batle. Antoni
Nicolau ha dit que, en el seu mandat cada delegació

tendra una dinàmica autònoma i coordinada al mateix
temps. En el nou Bolletí Informatiu, que arriba a totes
les cases del poble, cada delegació infoimara de les
activitats realitzades o dels projectes preparats. La
informació podrà anar acompanyada per alguns «spots»
de consells als ciutadans per tal d'ajudar a millorar
qualsevol aspecte relacionat amb els interessos de tots
els vilafranquers. Els pictogrames de cada delegació han
estat dibuixats per Antònia Bover Nicolau.

Obres i Urbanisme
Un mur de bloquet en construcció

i uns casals vora una carretera sim-
bolitzen l'area de treball de la dele-
gació d'Obres i Urbanisme que en-
capçala Bartomeu Oliver Barceló
Aquesta sera una de les delegacions
amb més treball. Un dels objectius
principals de l'Ajuntament es fes
possible que la xarxa d'aigua pota-
ble i el clavegueram arribin a totes
les cases que encara no ho tenen

Hisenda i acció social
Una moneda sobre fons negre

amb fletxa que divergeix sobre un
petit sol, una parella de vells i una
familia, reflecteix el camp de l'acció
social. Alguns doblers s'hauran
d'emprar en ajudar a la gent que
visqui en males condicions. La mo-
neda del dibuix també es refereix a
l'area d'Hisenda de l'Ajuntament
que estarà baix la direcció de Josep
Sansó Roig.

Cultura i Patrimoni
Un llibre, una mascara i una par-

titura musical, sobre fons negre i se-
parats per una serpentina blanca,
baix de la qual es dibuixa la casa de
Son Pere Jaume formen el pictogra .

ma de la delegació de Cultura i Pa-
trimoni que encapçala Jaume Sansó
Caldentey. Aquest camp, el de cul-
tura i patrimoni, és un dels que
hauran de merèixer més atenció en
els propers mesos.
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Sanitat i Policia
Una caseta representant el centre

metge i un guarda dirigint el transit
mentre un al.lot amb la maleta d'es-
cola passa per davant seu, simbilit-
zen la delegació de Sanitat i Policia
que estarà tutelada per Salvador
Barceló Gari. Les qüestions sanità-
ries, seguretat vial i personal de
l'administració local pertanyen a l'a-
rca de treball de Salvador Barceló.

Agricultura i comerç
Estarà represeantada per una es-

piga de blat i una balança. Aquesta
area fou ofertada al PP. Després del
seu rebuig, la delegació segurament
sera agafada pel mateix batle, Anto-
ni Nicolau. Informar als pagesos, de
les novetats o possibles subvencions
a les qué es poden acollir, ocupara
una bona part de la tasca d'aquesta
delegació.

Esports
El dibuix mateix ja és prou expli-

catiu. Joan Bauza Bauza és l'encarre-
gat de dur aquesta delegació. Hi
haura prou feina per coordinar tots
els grups esportius de la vila. Ende-
més d'Esports, Joan Bauza és el de-
legat de l'Ajuntament en el Consell
Escolar. Activar l'esport escolar pot
esser la gran tasca a realitzar pròxi-
mament.

Festes
També el pictograma és prou ex-

pressiu i s'identifica amb la labor
que s'ha encomanat a Esteve Català
Barceló amb la seva designació com
a delegat. Vilafranca resulta esser
un poble amb moltes festes. Per en-
davant resten les de SAnta Barbara,
Sant Antoni, Sa Rua per arribar de
nou a les de la Beata i la del Meló.
Tot un cicle festiu que requereix
molta coordinació.
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No existeix sa compassió

A dins sa humanitat
hi ha diferentes gents,
aquest cas tenim present
per estar justificat.
Aquell sense pietat
van degollant els germans
les fermen igual de cans
amb so pa raccionat.

Los van controlant molt be
estudiant ses seves passes
los fan beure aigua de basses
i per menjar pa figuer.
Esta bé aquell qui en té
per poder-se alimentar.
La mort solen desitjar,
cap poderós los vol bé.

I aquell jefes de partits
quan vénen ses eleccions
prenen ells ses messions
amb un molt alt esperit,
la de recolzar es ric,
es clero i es gran banquer
benefici ne trauré
i explotaré s'oprimit.

Uns aixecaran s'alarma
amb sa gran ressurecció,
alabant al gran senyor
que dalt el cel nos comanda
i un bon puesto nos guarda
per aquells que hauran sofrit;
ja quan sera nin petit
el pesen amb sa balança.

Els homes emprenidors
que viuen pel capital
empleen un bon dodal
pels pobres es fermar-los,
volen molt subjectar-los
per tenir-los controlats,
aixecaran uns grans bancs
per doblers controlar-los.

Amb marmol polit i fi
van aixecant els grans bancs
no descuiden els detalls
perque faci embellir.
Es casa vostra, sol dir;
an els qui hi duen duros,
posant en grossos apuros
els qui van a cercar-n'hi.

Quan duros has de mester
que passes necessitat,
te veuràs tu obligat

a cercar los que los té.
Cap en es banc aniré,
allà se me'n deixaran,
ja que propaganda fan
demostrant obra de bé.

Primer se informaran
de finques que pot tenir,
els actes has de dur-hi,
de ningú se fiaran,
se ben asseguraran
per no romandre enganats,
lo tenen estudiat,
no solen perdre detall.

Un vint per cent te'n duras
feta sa valoració,
de teva declaració
que tu los presentaras;
de cada cent te'n duras
setanta i sis pessetes;
els interessos d'aqueixes
allà ja los deixaras.

Cada tres mesos rebràs
d'aquell banc el seu avis
que tens el gros compromis
de refrescar el balanç.
D'això no es descuidaran
de interessos i mota,
això a ells molt importa:
cacen com aquells fins cans.

A vint-i-quatre per cent
resultara s'interés,
es molt gros el seu ingrés,
aquest es el seu intent
i la necessitada gent
que allà esta involucrada
sol collir molt mala anyada
perdent el coneixement.

Báncs i Caixes s'aprofiteri
de els vells pensionats,
cobren mensualitats
que cada mes les perciben;
amb plagueta los conquisten
tenir un compte corrent
los faran un dos per cent
d'aquesta forma se'n riuen.

Molt pensionista es
persona acostumada
que sa terra ha conrada
i es gastar no li apeteix,
va aprendre el seu aves
a dins s'economitzar,
a això s'acostuma
procurant no gastar res.

Ara té sa facultat
de cobrar ell i sa dona
lo que li dóna li sobra
perque té casa i blat
per lo tant queda ingressat
lo que cobra cada mes.
Sa ganancia es des banquers
que li fan créixer es sembrat.

A millons poden comptar
de duros que hi deixaran;
cada mes quan cobraran
es banc s'aprofitarà;
es dos per cent li darà
i el deixara al vint-i-dos.
Un sentit poc piadós
el banquer empleara.

I es govern de sa Nació
no li posa un correctiu,
es veure que tant se riu
del pobre treballador
que no es prengué sa lliçó
porque mai no va anar a escola.
De gastar no se'n recorda
va viure de roagó.

Es balanç que fa es banquer
cada any són de mils millons;
ha escurat butxacons
an els qui els va mester.
Lo va enfocar molt bé,
aixecant aquest negoci,
lo va fer molt a propòsit:
es obra de fi enginyer.

I perque pugui esquivar
fa lliga amb so Govern
i no farà gens s'estern
quan s'elecció vendrà.
Sa cara sabrà rentar,
donant un sac de millons.
Es polítics són traidors:
sa vista grossa farà.

Miguel Capell'a

La vila canviarà

La vila canviarà
sera un poquet més severa
s'abús ha de mancabar
duim un mal camí d'enrera

Per comportar-mos més bé
pes carrer i carretera

, aparcar bé a sa vorera
i a sa distancia que convé
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Fer un poc més lo que mos toca
cumplir s'obligació
tractar els altres millor
so feina be en que sia poca

So gent estarà informada
que és una necessitat
so dirà sa veritat
es secret ha fet flamada

Sabrem cumplir així com toca
sabrem veure sa raó
qui amb això dirá que no
so necessitat no es poca

Jo no dic cap tonteria
me sap greu els que sufriu
res de tot això diria
si no hi hagués un motiu

Ni ha que fan geniades
que no se poren calmar
duen escrit el seu pensar
i enfadats diuen putades

Demostren sense voler
lo equivocats que van
no poden educar-se
així com els altres fan

Enguany a la festa del meló
no han regalat entrades
com feien moltes vegades
si tenien bon color

So festa bona i animada
hi havia molta gent
enhorabona a l'Ajuntament
i a un meló que brilla va

M'agrada es nom de's Cremat
per s'escola de la vila
no tant lo que s'ha parlat
que diven esta invadida

Jo dic que poc lo que sé
per ventura m'he equivocat
pes qui no ho entenen bé
deman esser perdonat

Va ploure com es normal
ja no és sa savó primera
s'aigo per damunt s'acera
haurem d'alçar es portal

Hem fet s'alcantarillat
que ara se veu si esta bé
ni tuberies ni grillat
tot es aigo pes carrer

Hem teng-ut un bon govern
a s'agio ningft l'engana
sa débil persona humana
es capaç de crear un infern

Ell esta amagat i calla
surtira - en tornar votar
es carrer de s'aigo devana
venturós qui sap nedar

Mos varen robar sa terra
i ara es boci fa clot
així es el castic des vot
pes qui no volen s'esquerra

Havien fet caramull
però s'aigo va botar
sa cosa esta que bull
en ploure pareix la mar

En so paraigo amb sa ma
feien grapades i fues
les bastara dir a les dues
a les tres no importara

Sa placa de Sant Joan
mos surt a sa carretera
s'en va dur sa tapadera
se pot dir que disfrutam

A sa part des meloners
es carreró no bastava
cada cotxo que passava
mos feia disfrutar més

Es d'ets al.lots tornara
només es qui es bo el demana
sa gent es bona d'enganar
però a s'aigo ningú Yengana.

Biel Montserrat

Sa capa d'ozono
Ara que hi ha ses vaques grosses
alerta amb els desenganys,
que d'aquí a un para d'anys
no hi haura bessiots ni basses

Estuviern ara que hi ha
que vendrà temps més dolent,
i llavors molta de gent
malvesada es trobarà.

La «capa» esta foradada
i malament ho passareu,
aigua bona no tendreu

perquè sera solada.

Si s'espenya sa «capa»
fera molta més calor,
no podrem resistir-ho
si es sol se destapa.

Tendreu cancer i buranyes
tambo passereu mals moments,
no ho arregleran els invents
dels hornos, amb ses seves manyes.

Els «rayos» que enviara el sol
moltes coses cremara,
no podrem anar a caçar
ni menjar perdius amb col.

Si sa natura volem conservar
i poder tenir aire pur,
dins els boscos es foc que s'at-ur
i a l'aire «sprais» no tirar.

De cada any fa més calor
més de 37° de temperatura,
si axib no s'atura
ferà qualque tro ben rodo.

És una calamitat
cremar tantes garrigues,
pes pla hi ha poques figues
perque tot ho han arrabassat.

De Mallorca, tot es terreno,
entre liquid i foc el tudarem
i a les llargues arribarem
tambo a menjar veneno.

Si vols anar per endavant
has de tirar s'aigo enrera,
i no te giris a darrera
en qué te cansis de tant en tant.

Es camp vol fems i feina
i no tanta porqueria,
si no hi hagués vagaria
tots agafarien una eina.

Jaume Nigorra
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A la quarta jornada, amb tres partits jugats, encapçalava la classificació

Arrancada de cavall per a un Vilafranca molt
ambiciós

El Vilafranca ha començat de forma excel.lent, gairebé
de manera impensable, el present campionat de lliga. A
les sis primeres jornades el nostre maxim representant
sols ha pogut jugar tres partits. La retirada del  Búger,
Altura de Lloseta i Santa Margalida ha obligat al
Vilafranca a una participáció irregular en el
començament de la lliga 90-91 a la III Regional Grup B.

A la quarta jornada, amb tres partis jugats, el
Vilafranca ocupava el primer lloc de la classificació.
Diumenge passat no juga ni tampoc ho farà el proper
dia 21. Sera. el 28 d'aquest mes dins Llubí quan el
Vilafranca tornara a jugar. La gent nova que s'ha
integrat a l'equip i amb els jugadors de l'any passat el
nou entrenador Joan Riera ha aconseguit fer un equip
compacte. Una porteria ben coberta, una defensa
intractable, una mitja que juga molt i mou la pilota cap
a una davantera amb un alt percentatge d'efectivitat,
onze gols en tres partis ho diuen tot. Els cadets i
benjamins ha tingut un mal començament de lliga.

LA VILA ACABA
EL PARTIT AMB NOU
JUGADORS
J. SALLISTA O
VILAFRANCA 1

Alineació: Pep Julia (5),
A. Margoi (4), Barraques
(2), J. Margoi (3), Gudi (5),
Bernat (3), Damià (3),
Mesquida (3), Tia Julia (3),
Llorenç Riera (2), Pelle (5).
En el descans, Cuxiné (3)
entra per Riera.

Primer partit del Vila-
franca i primera victòria,
aconseguida amb molta
lluita i sobretot gràcies a
les excel.lents aturades del
porter Pep Julia. Debuta-
ven en el primer equip,
Andreu Margoi, Llorenç
Riera, Bernat, Tia Julia,
Pep Julia. Un equip emi-
nenment jove on el de
més edat era Gudi amb 27
anys, malgrat després a la
segona part sortia l'inex-
pugnable Cuxiné. Molt de
vent en el camp d'Inca i

molts seguidors de la vila
per veure en joc al nou
equip. La defensa actua
amb contundencia durant
tot el partit i a rera seu,
Pep Julia es mantenia
molt segur. Això va per-
metre el deixar-se domi-
nar i aprofitar el contraa-
tac. En el minut 28, Pené
en una gran jugada perso-
nal es fica per la zona es-
guerra i a la sqrtida del
porter i amb no massa
angle marcava el 0-1 que
resultaria definitiu. El por-
ter Pep Julia atura un
penal a la segona part i un
Sallista molt nirviós
empra les males formes
per intentar anivellar el
marcador. Les contesta-
cions dels vilafranquers
foren despatxades per l'àr
bitre amb un recital de
targetes. Bernat va veure
la vermella per barallar-se
amb un contrari i Damià
va veure dues cartulines

grogues. Així i tot el Vila-
franca resistí les adversi-
tats i porta dos positius
cap a la vila.

UN ARBITRE BAMBOL
PERMETÉ LA
VIOLENCIA DELS
LOCALS
MONTUÏRI 1
VILAFRANCA 4

Alineació: Pep Julia (5),
Andreu Margoi (4), Gudi
(4), Riera (2), Cuxine (3), J.
Margoi (3), Tia Julia (3),
Suiler (3), X.Riera (3),
Pelle (4), i Mesquida (2).
Cotó (3) sortí per Pelle i
Damià (5) per LLorenç
Riera.

Amb una defenestrant
actuació arbitral el Vila-
franca en el seu segon
partit de liga aconseguí
una nova .victòria fora
camp i sumá dos nous po-
sitius. El Montuïri s'avan-
çà en el marcador grades
a un penal en el minut 3.

En canvi en el minut
Andreu Margoi aprofità el
llançament d'un córner
per rematar de cap de
forma magnífica i establir
l'empat. Després una forta
entrada de Mesquida a un
jugador local provocava le
seva expulsió i el Vilafran.
ca queda amb deu juga-
dors. Així i tot el Vilafran.
ca va seguir atancat i ene!
m. 42 Xisco Riera establia
1'1-2 al transformar un
penal. En el segon temps
la sortida de Damià donà
ales a la vila. En una juge.
da personal, regatejant
tota la defensa local mara
1'1 a 3 i poc temps després
rema tava de nou a gol un
centre de córner donat per
Xisco Riera. Era 1'1-4 defi.

Després d'encaixar la
golejada el jugadors locals
es varen abordar de males
formes a cada intent d'a'
tac del vilafranquers.
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Patrocina els trofeus als
maxims golejadors

III Regional

1.- Damià 	 3 gols
2.- X. Riera 	 3 gols
3.- Pellé 	 2 gols
4.- A. Margoi 	 1 gol
5.- J. Margoi 	 1 gol
6.- T. Julia 	 1 gol

Cadets
1.- Morn 	 3 gols
2.- Ferriol 	 2 gols
3.- Julio 	 1 gol

Benjamins
(No han marcat cap gol
en els dos primers par-
tits).

Trofeu a la regularitat -III Regional
Patrocina

«Merceria
Can Caminer»

(El primer premi sera un
xandal de 15.000 pesse-
tes i el segon unes saba-
tes de 5.000 pessetes)   

CLASSIFICACIÓ
1.- Pep Julia 14 punts
2.- Pellé 	 13 punts
3.- Gudi 	 12 punts
4.- Damià 	 12 punts
5.- A. Margoi 	 11 punts
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jugador Damià oferf tot un
recital de bon joc mentre
Jaume Margoi rebia un
cop de puny a la cara
d'un jugador local que al
ser canviat pel seu entre-
nador volgué demostrar
als nombrosos aficionats
vilafranquers, que els
montuirers també tenen
cul. La violencia, un esca-
rabat negre i la mala edu-
cació d'alguns jugadors
del Montuïri no evitaren
la segona victòria consecu-
tiva del Vilafranca a fora
camp.

PRIMERA GOLEJADA
VILAFRANCA 6
PORT POLLENÇA 2

Alineació: Pep Julia (4),
Cudi (3), A.Margoi (3),
Cuxiné (3), J. Margoi (4),
T. Julia (4), Sufier (3),
Montserrat(3), Pe116 (4),
Damià (4), X.Ricra (5).
Canvis: Cote) (3) per P.
Julia, Llorenç Riera (3) per
Montserrat i Neskens (3)
per Sufier.

Partit d'un sol color que
després del resultat va
permetre al Vilafranca si-
tuar-se en el primer lloc
de la classificació amb sis
punts i quatre positius. El
Port de Pollença va estar a
punt d'avançar-se en el
marcador. Fou en el minut
18 quan un davanter po-
llencf xuta al pal des de
molt lluny de la porteria.
Dos minuts després X.
Riera de falta directa esta-
blia l'1-0. En el minut 23
Jaume Margoi de fort xut

marcava el 2-0 i en el
minut 26 X. Riera fallava
un penal i a la segona part
en el minut 16 marcava el
3-0. En el 22 Tia Julia feia
el 4-0. En el 27, el 5-0 arri-
bava amb gol de Damià.

El relax del Vilafranca
va facilitar el 5-1 en el
minut 35. En el minut era
Pellé qui establia el 6-1 i
el 6-2 era marcat dos mi-
nuts després. Al final re-
sultat de golejada en un
horabaixa tempestuós i
amb no massa gent per
presenciar el primer partit
del Vilafranca dins terreny
propi.

Diumenge passat el Vi-
lafranca va haver de «des-
cansar» i Lambe ho haurà
de fer diumenge qui ve.
La retirada de tres equips
abans de començar la lliga
obliga a aquestes atura-
des. Així d'aquesta mane-
ra, el Vilafranca es frobarà
a la sexta jornada de lliga
amb tres partits jugats. El
proper partit sera. dins
Llubí el diumenge dia 28.
Recordem que l'any passat
el Vilafranca ja hi va per-
dre la imbatibilitat. Espe-
rem que enguany no repe-

teixi partit i segueixi do-
nant alegries als nombro-
sos aficionats que l'acom-
panyen a fora camp.
CADETS
Vilafranca - J. Sallista 0-4
Santa Maria - Vilafranca 3-2
Alcúdia - Vilafranca 4-0
Vilafranca - Binissalem 2-1
Pollença - Vilafranca 4-1
Vilafranca - Poblense 1-3
Benjamins
Vilafranca - Porreres 0-3
Felanitx - Vilafranca 2-0

La cantera ja ha entrat
en competició. Els cadets
en els sis primers partits
sols han aconseguit una
victbria per la minima
front al Binissalem. La
reestructuració de catego-
ries no ha duit massa bon
resultats pel Vilafranca,
emperò cal dir que hi ha
joves amb Inolta classe i
sobretot hi ha que desta-
car la lluita que mantenen
durant tot el partit. Es
senten els colors i això es
el més important. El més
menuts o benjamins debu-
taren amb mal peu i per-
deren per 0-3 front el Po-
rreres.

Miguel Barceló
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Agricultura ecològica
Origens

L'agricultura ecológica neix quan
es comencen a observar elš errors
de l'agric -ultura intensiva. Persones
que treballen la terra o en relació a
ella -agricultors, agrònoms, biòlegs,
microbiblegs- veuen i reconeixen els
efectes destructius d'unes practiques
que maten la terra i creen una forta
dependencia de productes externs al
camp. Són persones concients, que
no consideren la natura com un ene-
mig al qual dominar, sinó que la
converteixen en la seva aliada més
gran. Així doncs, l'agricultor ecolò-
gic entén la vida com un tot, coneix
i estima la seva terra i la respecta
com es respecta a ell mateix: sap el
que fa i ho fa be. La seva tasca és
plena de sentit, amb ella aconse-
gueix una terra fèrtil i unes plantes
sanes que produeixen aliments gus-
tosos i sans.

Mitjans
L'agricultura ecológica es basa,

sobretot, en el manteniment de la
fertilitat de la terra afavorint la for-
mació d'humus. Per aconseguir-lo
s'ampara en diverses tècniques. Po-
driem anomenar en primer Hoc la
rotació de cultius segons els ele-
ments que les plantes prenen o dei-
xen a la terra i que ajuda a trencar
els cicles de les plagues. També es
important no alterar l'estructura de
la terra, ja que 'wines la capa supe-
rior es fèrtil. Per això, la terra s'ha
de remoure sense capgirar-la mitjan-
cant eines lleugeres i que no la vol-
tegin. Així evitem també fer pujar a
la superfície llavors de plantes que
estaven en estat latent en capes més
profundes.

Cobrir la terra amb palla, altres
restes organics o inchas amb pedres
ens ajuda a mantenir l'humitat
(molt important en 1.in clima a on
l'evaporació és més gran que la pre-
cipitació d'aigua), a protegir la terra
dels canvis de temperatura i a ofe-
gar el creixement de les herbes que
no volem. En els primer casos acon-
seguim també un adob de superfí-
cie. Com més lleuger i tosc sigui el
material, més gruixada sera la capa.

Els adobs verds són plantes que

cobreixen el camp entre dos cultius
i ajuden a evitar l'erosió. S'escullen
plantes que aportin a la terra els
elements que li falten (p. ex. llegu-
minoses pel nitrat), que asfixien al-
tres herbes que no volem (p. ex. ta-
getes minuta per eliminar la grama
del nord) o per aconseguir materia
per fer un acoixinat.

Tots els restes organics no conta-
minats es poden amuntegar per ela-
borar «mantell» (compost). Hi ha
qui segueix unes normes rigoroses
en la seva composició i en el ta-
many dels restes, hi ha qui els tira
despreocupadament en un munt.
Aquest ha de tenir un volumen sufi-
cient en un temps no massa llarg (es
proposa una base de 2 x 3 mt. i 1,5
mt. d'altaria per a que abasti tempe-
ratures altes i fermenti). El compost,
quan és fresc es pot utilitzar com a
cobertura i quan es madur es pot
enterrar.

L'agricultura ecológica respecta la
natura i els seus cicles. L'agricultor
troba en ella un ritme propi de feina
i de repòs en un món complexe que
ell coneix bé. La interacció entre
plantes i animals, entre les diverses
plantes, entre les fases d'activitat i
de repòs, enriqueix la terra i permet
no passar a dependre en excés de
forces externes al camp. Es conve-
nient el cultiu de varietats autbcto-
nes, adaptades I resistents a plagues
i clima i que són apreciades en els
mercats locals.

Les parades en crestall, que s'han
vingut utilitzant a l'Orient des de
temps inmemorials, permeten apro-
fitar al maxim un espai petit. El que
es fa es recobrir la parada amb fems
i es cava a solcs posant la terra que
es treu del primer dins el segon i
així successivament. Després hem
d'evitar trepitjar-la per mantenir la
terra flonja. Avui a Mallorca hi ha
una experiencia molt positiva.
Per que evitar els productes quí-
mics de síntesis
1. Com adobs

L'estructura química d'aquests
adobs es diferent de la dels natu-
rals. La seva utilització suposa este-
rilitzar la terra i passar a dependre
d'ells per aconseguir unes plantes

malaltises que requereixen grail;
quantitats de plaguicides. Es crea
així un cercle viciós.
2. Com plaguicides i herbicides

Amb ells moren plagues, herbes i
també tota foiiiia de vida que pu
dria ser útil a l'agricultura. Aparei.
xen noves plagues resistents i quo
no són controlades per els seus de.
predadors, que han desaparescut
Així s'han d'utilitzar cada vegada
amb més freqüència plaguicide
més i més forts i més i més inefica.
cos.
3. El producte final

Amb els productes químics es
consegueixen uns aliments d'un ta.
many regular, d'aspecte agradable i
d'un valor nutritiu decreixent.

Al menjar-los ingerim també part
dels productes químics utilitzats per
cultivar-los, uns d'ells cancerigens,
altres mutagens, altres alergènics
L'augment del càncer ha estat
paral.lel a l'utililtzació de derivats
del petroli.
Rentabilitat

Es pot viure de l'agricultura eco.
lògica? Uns dels atractius més grans
de l'utilització de productes químics
de síntesi es el benefici que es pot
aconseguir a curt termini. Amb una
certa inversió (quantes vegades sub-
vencionada!) s'aconsegueixen pro-
ductes atractius i que es valoren er
el mercat (al manco de moment).

Però, alerta, produir-los resulta
cada pic més car i cada pic ho sed
més. La utilització de productes
síntesi suposa una gran despesa d'e
nergia i d'aigua, amb dues cada ve
gada més cares. El mercat, i concre
tament el mercat europeu, està satu
rat de les mateixes fruites, les ma
teixes verdures, els mateixos pro
ductes dels que el consumidor ja co
mença a desconfiar perquè comença
a entemer-se'n del perill que supos
per a la salut menjar producte ,

semi-químics. El mercat europeu 6
deficitari en productes fiables, fet
per persones fiables i independent ,

que no tenguin que sotmetre's a le
instruccions als preus- establen
pels grans grups de comerç, produ(
tes fets per verdaders profesionals.

Trencapinyor
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Accident a la carretera
El passat 5 de setembre un al.lot

de la vila fou atropellat a a la carre-
tera. Es tracta del jove Julia Sansó,
que quan sobre les sis de l'horabai-
xa intenta creuar la carretera fou en-
ganxat per un turismo. Grades a
Dèu i després d'alguns dies en ob-
servació a l'hospital es va poder
comprobar que les ferides no havien
estat massa greus.

Un esbart de forasters
alteren l'ordre a la

carretera
Gràcies a la col.laboració ciutada-

na, la Guardia Civil va poder aga-
far, a la matinada del 9 de setembre,
a un esbart de joves arribats al
poble amb intencions d'alterar l'or-
dre. Quatre joves entre 16 i 22 anys
llançaren una gran politja que esta-
va fora d'una ferreria de davant el
Bar Amengual a la carretera. Un
cotxe més tard hi va xocar i forada
dues rodes. Els joves varen esser re-
tinguts per alguns vilafranquers que
presenciaren els fets i després crida-
ren a la Guardia Civil que se'ls em-
porta cap al quarter.

Dos cotxes xoquen vora
Can Boleto

Dia 23 de setembre, diumenge, a
l'horabaixa es va produir un acci-
dent a la carretera. Fou a les inme-
diacions del Bar Can Boleto. Una
persona de les que ocupava uns
dels vehicles afectats resulta ferida
greument. Com a conseqüencia de
la forta topada, va haver-hi una llar-
ga coa de cotxes a tot el boci de la
carretera de Palma que creua el
poble.

Torneig de dames a la
residencia

Divendres dia 19 començarà a la
residencia, un torneig de dames que
organitza l'Associació de la Tercera

Edat de la Vila i que patrocina la
Conselleria de Sanitat.

Maniobres militars dins
el nostre terme

municipal
Des del 25 de setembre i per

espai de quasi una setmana varen
tenir lloc una serie de maniobres
militars en el Pla de Mallorca. En el
nostre terme es va veure molta mo-
vilitat de soldats. En que sembla
que poguessim estar en guerra no hi
estavem i les maniobres no varen
alterar per res la vida normal de la
gent.

Ajuntament
Les oficines ja han passat a la

planta baixa i la sala de plens al pri-
mer pis. Del 23 al 26 d'aquest mes
es du a terme el cobrament de les
contribucions: urbana, rústica i li-
cencia fiscal. L'horari és de les nou
del matí a les dues del migdia.

Del 26 d'agost al 12
d'octubre han plogut 201
litres per metre quadrat

damunt la vila
La pluviometria enregistrada des

del 26 d'agost fins el passat dissabte
dia 12 d'octubre ha estat de 201 li-
tres per metre quadrat repartits de
la següent manera.

26 d'agost, 42 1.
27 d'agost, 22 1.
28 d'agost, 51.
16 de setembre, 411.
24 de setembre, 3 1.
25 de setembre, 11 1.
2 d'octubre, 13 1.
3 d'octubre, 8 1.
7 d'octubre, 15 1.
8 d'octubre, 2 1.
9 d'octubre, 24 1.
11 d'octubre 15 1.

La Policia Local patrulla
durant els vespres

Els dissabtes durant els vespres,
la Policia Local esta patrullant pel
centre de la vila. Aquesta acció de
vigilancia esta coordinada amb la
Guardia Civil. El cotxe de l'ajunta-
ment ha estat dotat amb un hum de
sirena i properament podrà tenir
una emisora pròpia.

Arreglats els clots
d'alguns carrers

Els clots d'una serie de carrers
han estat tapats. Un dels més afec-
tats, el Rocabertí, com feia temps, es
va fer transitable. Ara emperò amb
les darreres pluges la situació torna
empitjorar. El mateix podem dir del
carrer Ponent i del Marqués de
Vivot o també d'un bocí del carrer
Sant Josep. De totes formes el
manco hi ha intenció de que els
clots se tapin.

Naixements
Salvador Miguel Ramos Barceló,

dia 4 de setembre, fill de Francesc i
Margalida.

Antonia Barceló Sastre, dia 7 de
setembre, filla de Sebastià i Magda-
lena.

Margalida Oliver Riera, dia 10 de
setembre, filla de Tomeu i Margali-
da. ENHORABONA!.

Defuncions
Maria Mascaró Nicolau, dia 6 de

setembre als 88 anys.
Antoni Gari Soler, dia 1 d'octubre

als 65 anys.
Joan Font Català dia 1 d'octubre

als 72 anys. DESCANSIN EN PAU.



Si us interessa saber que és el PAC (Punt
d'Atenció Continuada) i com funcionara el
futur Centre de Salut de Vilafranca, estau con-
vidats a la taula rodona que tendra lloc dissab-
te dia 27 d'octubre al saló d'actes de l'Ajunta-
ment a partir de les 20'30 hores.

Participaran: Metges de la comarca,
un representant de la conselleria de Sanitat i un representant de l'Insalud.

Moderarà el debat: Salvador Bauzà
Organitza: Delegado de Sanitat i Policia de l'Ajuntament de Vilafranca.
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