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Tancada l' entrada

La Tercera Edat rebutja
l'oferta de col.laboració de

l'Ajuntament

(Redacció).-Segons el Bolleti Infor-
matiu de l'Ajuntament, l'Associació
de la Tercera Edat de Vilafranca,
presidida per Sebastià Barceló, no
sols ha rebutjat l'oferta de
col.laboració de l'Ajuntament, sinó
que ha prohibit l'entrada al batle de
la Vila. Segons cita la mateixa font
informativa, «Aquí volem es bé per
a tothom, per padrins, pes pares i
pets al.lots. Com Antoni Torretes
pots entrar sempre que vulguis,
com a Ba tie No!».

Amb aquesta frase el batle Antoni
Nicolau a través del Bolleti Informa-
tiu conta com el president de l'As-
sociació de la Tercera Edat contesta-
va al seu oferiment de col.laboració
en una reunió que mantingueren al
club social, els membres de la direc-
tiva de dit grup, amb la presència
de dos exbatles (Joan Nicolau «Not»
i Bernat Gari) i en representació de
l'Ajuntament, endemés del batle hi
assisti el delegat d'Acció Social,
Josep Sansó actual cap del PSM.

Tot i que dir que aquesta contes-
tació ni ha caigut gairebé dins el
grup de govern municipal, ningú de
l'associació ha desmentit al batle.
Pel batle tal com explica en el Bolle-

ti de l'Ajuntament «... rebutjar el
nostre oferiment de col.laboració és
un luxe que l'Associació de la Ter-
cera Edat no es pot permetre, ates
les seves necessitats i mancances.
Crec que s'aconseguirien millors re-
sultats amb una feina comú, entre
Ajuntament i Associació. No obstant
això, cadascú és lliure de fer el que
vol...»

La resposta de l'Ajuntament a
aquest rebuig va ésser la de retirar
la subvenció que cada any se li do-
nava a l'Associació de la Tercera
Edat. La contrarresposta d'aquest
grup fou la d'organitzar una festa
pel diumenge abans de la Diada de
Santa Barbara. Antoni Nicolau des-
prés de demanar al president de
l'Associació de la Tercera Edat, va
ordenar que s'anul.lés l'acte, ja que
n'estava previst un enmig de la
plaça el mateix dia i a la mateixa
hora que el preparat a la residéncia.
Malgrat la manca d'acord entre
ambdues institucions, el batle ha
anunciat que el programa d'ajuda a
la Tercera Edat en general que té
planificat el seu grup de govern, se-
guira endavant. Sebastià Barceló, President de l'Associació

de la Tercera Edat

MOLTS D' ANYS
CAIXA DE BALEARS

'SA NCISTRA' 



- EDITORIAL

Balanç positiu dels 100
primers dies de nou

ajuntament
a fita dels 100 primers dies es el marge de maniobra que es
sol donar a qualsevol equip de govern per entrar dins l'aven-
tura de fer un analisi de la seva actuació. El nou Ajuntament
complia el passat 7 d'aquest mes els seus primers 100 dies de
treball. Per això en aquest número, (pags. 23, 25 i 26) hem de-

manat als tres partits que integren la comissió de govern de l'Ajunta-
ment (UM-PSM-Grup Mixt) una valoració d'aquesta nova etapa política
que ha transcorregut des del setembre fins aleshores. En el mes de juny,
des d'aquestes pagines aventuràvem que la moció de censura al llavors
batle Bernat Gari i PP, era la única sortida per evitar la paralització total
de l'ajuntament. Els cent primers dies de nou govern municipal han
estat prou per donar-nos la raó.

Després d'anunciada la moció contra el PP, els seus dirigents es farta-
ren d'anunciar públicament que amb nou mesos el batle que entràs no
faria res, que es perdrien moltes subvencions, que les obres del clave-
gueram no podriem seguir i inclús es varen permetre el luxe del mateix
vespre del 29 d'agost, organitzar un bon sopar per «celebrar la victoria
del 91», referint-se a les properes eleccions dels mes de maig de l'any
qui ve. Era això, una geniada d'infant quan veu que la jugueta se li
romp. La catàstrofe no ha arribat, UM-PSM-Grup Mixt han aconseguit la
subvenció més grossa mai coneguda pel poble de Vilafranca (96 milions
per les obres que han començat aquests dies a So Creueta), la gent ha
vist (encara que no hagi sabut les vertaderes cincumstancies) que amb el
nou Ajuntament ha pagat menys imposts, que s'han col.locat «Stops» es-
perats durant molts d'anys, que per qualsevol urgència, amb anar a la
Unitat Sanitaria hi trobarà un metge i un ATS que tenen una ambulancia
per si cal anar a Son Dureta. En el camp de futbol, els futbolistes i els
seus pares veuen que s'estan construint unes grans torres per a una
nova illuminació, els camins de la voravila s'estan arreglant, es va po-
sant més llum en els carrers, s'ha ajuntant a tots els grups culturals en
un Patronat que començarà a funcionar a partir del proper gener i també
s'ha assegurat un abaratament de les obres del clavegueram. La millor
prova de transparencia és el «Bolletí Informatiu» que arriba a les cases
del poble per informar del que fa l'Ajuntament i amb que es gasta els
doblers públics. A les festes de Santa Barbara hem pogut comprovar la
capacitat de treball del nou Ajuntament. Tots aquests fets obliguen a fer
una valoració molt positiva dels 100 primers dies de nou govern munici-
pal. La nota més negativa l'ha posada l'Associació de la Tercera Edat al
no reconèixer al nou batle i tancar-li les portes, però  això ja és una altra
història que no pot embrutar una tasca enriquidora començada per Anto-
ni Nicolau d'UM i seguida pels regidors del PSM i del Grup Mixt.

Reunificar les revistes
El fet de que hagin desaparegut els condicionats (potejar la llibertat

d'expressió) que provocaren la ruptura dins la redacció de la revista
«Santa Barbara Full Parroquial» allà pel setembre del 86, obre una via a
ta reunificació, creim, de les dues revistes locals. Des d'oEs Molí Nou»,
fa unes setmanes, exposarem la nostra disponibilitat a parlar-ne amb els
capdavanters de la revista parroquial. El 91 pot ser un any d'ajuntar.
Pert, per a que hi hagi un matrimoni cal el consentiment de dues parts.
Our. el Nadal serveixi per a la bona reflexió i que el 91 ens sigui ventu-
os. Molts d'anys a tots!.
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Desprès d'alguns mesos d'absència, torna a
col.laborar amb «Es Molí Nou», es capellà Pere Fons.
Davant la proximitat de Nadal li hem suggerit un
tema, «La Verge ha parit un Infant» per a què amb la
profundidat i la claredat amb la que es distingeix, Pere
Fons analitzí el misteri.

«La Verge ha pant un Infant»

1 normal es que tot òvul fecundat es desen-
volupi i, al seu temps, surti a la llum el fruit
de la sembra.

Segons ens conten les tradicions apostòli-
ques, un fill de Maria de Natzaret i de

Josep, el fuster, fou circundit i anomenat Jesús. Tot fill
de l'home es fill de Deu, ho reconegui o no, ho es per
naturalesa, per no poder esser d'una altra manera. Si és
vera que hi ha una «Deitat», un inmóvil, un principi no
començat, tota la resta, totes le coses han de tenir que
veure amb aquest principi, amb aquest progenitor, a
qui se li pot dir pare.

L'home, voluntariament, pot reconèixer Deu, i lliura-
ment escollir-lo per pare. Per aquest principi real pot
relativitzar totes les coses i elegir com a únic absolut a
Deu.

Pens que aquest es el cas de Jesús de Natzaret. Ell va

optar per Deu, el va escollir per damunt tot, el vell,
etern, inm6vil i nou pare, Deu. Dins aquest pensament,
Jesús es convenç de la germandat universal. Ell solia
dir: «No digueu a ningú pare, perque només Deu es el
pare de tots i els altres són germans».

Després de 40 o 50 anys d'haver existit aquest perso-
natge històric-mític, anomenat Jesucrist, (Jesús per lo
històric i Crist per lo les comunitats cristianes
ens volen deixar constancia i per això ens redacten un
neixament mític a Betlem, segons les Escriptures, en re-
presentació d'aquell neixarnent histõric, normal i co-
rrent a Natzaret.

I realment i amb tota la veritat, dins el llenguatge
rnitic, podem dir, sense cap mal gust ni repugnancia:
«La Verge ha parit un Infant».

Pere Fons
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Santa Bàrbara, la gran festa popular
Fer un resum de les festes de Santa  Bàrbara pot re-

sultar Inés dificultós que altres anys, després de com-
provar com enguany, durant tota una setmana, quasi
no se'ns ha deixat descansar. Si els 90  s'han definit per
un augment de d'oferta televisiva, les Festes de Santa
Bàrbara 90 ho han fet també per oferir tota casta d'ac-
tes. la majoria, per no dir quasi tots han resultat d'un
èxit complet. Quasi tots els grups culturals han partici-
pat i la gent ha respost de forma massiva.

Bunyolada.- Després del concert de les corals a l'Es-
glésia, el bunyols apagarem més d'un gemec d'estómac.
La bunyolada preparada exquisitament el matí a Ca Ses
Monges tingué bona resposta el vespre a la plaga.

Ballada.- Malgrat el fred del vespre de Santa  Bàrbara,
foren bastants els que animats per la música de
««Arcanvir» i un poc de mistela es llançaren enmig de
la placa a moure un poc els ossos.

Nit de Rock.- El dissabte 1 de desembre a l'Ecorxa-
dor, enmig d'un fred de mil dimonis va haver-hi una
petita mostra de rok organitzada pel grup de teatre
«Mussols de Soca». A la foto veim un moment de l'ac-
tuació de «Arcanvir».
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Actes per tot arreu del poble i a tota hora
Deis actes dels que no podem oferir-vos fotografies,
hem de dir que també foren molt assistits. Entre ells la
talla rodona sobre la situació del teatre a Mallorca,
realitzada el 30 d'octubre i coordinada per «Mussols de
Soca». La conferencia del Grup Excursionista amb la
projecció de pel.lícules que ens fan estimar un poc més
la natura. No podem oblidar tampoc la gran exposició
del GOB a l'Ajuntament on s'explicava la situació que
viu el paissatge de les nostres illes, com tampoc podem
deixar de fer menció als passacarrers que amb tant
d'esment ha ofert la Banda de Tambors i Cornetes i les
majorettes grup «Vilafranca Balla i Bota» i Sis Som.

Passat el 4 de desembre, dia 5 concretament va haver-hi
una interessant conferencia sobre la situació urbanística
a Mallorca i que estigué a càrrec de Miguel Angel Marc
del GOB. El dissabte dia 8 de desembre es va organitzar
una caça de guatleres amb ca me a Son Pou. I durant
gran nombre de dies a «Sa Nostra» hem tingut ocasió
de presenciar una interessant mostra de fotografia amb
preséncia de dos vilafranquers que fan camí dins el
món fotogràfic, ens referim a Bàrbara Sansó i Joan
Jaume. El Club Voleibol també posà el seu granet
d'arena per fer més extens el rpograma festiu de Santa
Bàrbara 1990.

Ball de l'Ofrena.- És un dels actes
més atractius, per quant l'església
tota plena de gent, contempla amb
emoció com un nombrós grup de
nins i nines marxen des de l'entrada
del temple cap a l'altar per oferir a
la patrona els fruits i objectes que
simbolitzen l'estima del poble de
Vilafranca a la seva patrona Santa
Bàrbara. El ritual melodiós fa que
regni el silenci entre la multitud. Els
capellan atenen després l'ofrena
dels al.lots mentre que poc després
es dona pas als balls.

Un ball per a la patrona.- Els nins i
nines de «Vilafranca Balla i Bota»
davant l'atenta mirada dels
feligresos i al so de la música de
guiterres i bandúrries calcen el ball
abans de que la gent esclati en
aplaudiments. Es Tracta d'un ball
singular i que ompl de goig als
vilafranquers.
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GRANT PRC31VL4I1CIONT 3x2
OFERTAS DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE

ALIMENTACION
Leche Brick Unagrás L. 	  210

105 pts. x 3
Café el Molino Superior 250 grs. 	  258

129 pts. x 3 unicl.=„3&/'
Café soluble descafeinado Unagras 200 grs 	  1.280

640 pts. x 3 unld.....1,g2e.

Cereales Ralston Chex (Honey, Choco, Sugar) 	  418
209 ptas. x 3 un[c1=427"

Galletas Girasol Río 600 grs 	 380
190 pts. x 3 unid.-

Galletas caserascaseras Unagras 800 gr 	 398
199 pts. x 3 unid.-7,64 -7"

Minigrille Lu 60 gr. 	 214
107 pts, x 3 unid.= .32-1-

Copitos Glass Gullon 350 grs. 	 430
215 pts x 3 unid.=-645-

Piña Unagras 3/4 	 216
108 pts. x 3 unld.=.34--

Champiñones al natural la Huerto verde 1/2 	  318
159 pts. x 3 unid.=47-7-

Garbanzos La Huerta verde kg 	 222
111 pts. x 3 unid,=...3a-3-

Tomate Frito 500 grs. Unagras 	  128
64 pts, x 3 unld.=-4-9

Fabada La Tila 1/2 	  396
198 pts. x 3 unld.=.644'

Aceituna manzanilla Fragata 550 grs. 	  570
285 pts. x 3 unid.=.6.&5'

Aceituna rellena Unagras 450 grs 	 218
109 pts. x 3 unld.=-?T7

Patatas Crecs 200 grs 	
158 pts. x 3 unid.=471"

Calamar salsa americana Pay-Pay pack 3 u 	 422
211 pts. x 3 unid.=..,62r8-

Flletes de anchoa Mar Azul 1/8 	  258
129 pts. x 3 unicl.=.38.7"

Berberechos Mar Azul 40/60 	 280
140 pts. x 3 unid.= 420

Mejillones Mar Azul 16/20 OL-120 	 252
126 pts. x 3 unid.=.311.8"

Atún en aceite Mar Azul RO-70 pack 3 u 	 258
129 pts. x 3 unld.=-867

Mahonesa Ilgeresa Calvé 225 grs. 	  198
99 pts. x 3 unid=.247

Arroz Unagras kg. 	 270
135 pts. x 3 unld.=-4843

Turrón Mona Unagras 300 grs. 	  672
336 pts. x 3 unid.=_LOE3ft

Turrón alicante Unagras 303 grs. 	 672
336 pts. x 3 unid.....1-reet -

Turrón chocolate Unagras 300 grs. 	  450
225 pts. x 3 unid=4515"

BEBIDAS Y LICORES
Zumo Unagras brick I 	  258

129 pts. x 3 unid.=.....38/-
Pepsi, 1' 51. 	  298

149 pts. x 3 unid.=_44-7"
Vino Unagras brick L 	  198

99 pts. x 3 unid=19 .7*
Cava cristalino Jaume Serra 	 756

378 ptx. x 3 unid= -1-1-34

CHARCUTERIA
Chooped pork mini RevIlla 400 grs 	 428

214 pts. x 3 unid...44'2'
Salchichas Revilla Frankfurt 7 u. 	  142

71 pts. x 3 unid,=-2-1-3"

CONGELADOS
Calamar a la romana Fridasa 400 grs. 	  478

239 pts. x 3 unid.=
Pizzas Comarcal (Margarita, 4 estaciones) 	  598

299 pts. x 3 unid.=.19.7
Croquetas 12 u. Comarcal 	 272

136 pts. x 3 unid.=4e8.

316	 PERFUMERIA Y LIMPIEZA
Jabón líquido Dermo Unagras L 	 438

219 pts. x 3 unid.= 6557
Champú suave Unagras L. 	 438

219 pts. x 3 unid.=.6&/- -
Pañal bragulta Unagras T.Gde. 30 u 	  1.956

978 pts. x 3 unid.=.2,9e71-

Servilletas Unagras 100 u 	  166
83 pts. x 3 unid.=-Pd&'

Rollo cocina Unagras pack 2 u. 	  318
159 pts. x 3 unid.= 4. 7

Papel higiénico Unagras pack 4 u. 	 258
129 pts. x 3 unid.=-æT

Vajillas Unagras L 	  198
99 pts. x 3 unld.= 2.47

Suavizante Unagras 2 I. 	  398
199 pts. x 3 unid.= .64/-

.48.5	
1.590

795 pts. x 3 unid...2
Detergente Unagras 5 kg. 	
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Vilafranca esclatà en càntics

La Primera Trobada de Corals a Vilafranca en el marc
de les Festes de Santa Barbara va resultar tot un exit,
amb una església totalment plena, després d'haver-se
acabat la missa. La gent va seguir atentament els petits
concerts de la Coral de Son Servera, que estigué igual
que «Els Brulls» dirigida per Nadal Caldentey, en una
primera part. En una segona part actua la coral de la
vila i finalment sorti la Coral de Porreres.

Cada un dels grups interpreta quatre peces i per aca-
bar, les tres es fusionaren en una sola per interpretar la
famosa peça de Haendel «Alleluia». Va esser una inter-
pretació tan esplèndia que no fou precis que la gent de-
manés una nova interpretació. El Pare Nadal posa les
mans al vent per a què els càntics dels prop de 90 can-
tadors enlairassin la nit mentre la gent nedava dins un
mar d'excel.lent música. Fou en definitiva un acte es-
plendorós que sols pot enir un marc extraordinari
com és la nostra església.

Tots junts
Les tres corals es varen juntar com podem comprovar

a la fotografia, per cantar una peça de forma conjunta.
L'«Alleluia» d'Heandel fou interpretada pels cantadors
de tres pobles que cultiven una gran part de la seva
cultura i fan de la música el seu propi patrimoni. Molta
gent va quedar bocabadada després d'aquesta Primera
Trobada de Corals. Hi havia motius.



'Cejar So

vos desitja
BONES FESTES

Carretera Palma - Manacor, Km. 41
Tels. 56 00 20 - 56 06 77	 VILAFRANCA

Sup ermercat

CATALA
Les desitja bones festes

de la Beata

Bona compra per a un
Bon Nadal

Carrer Principal, 4	 -	 Tel. 56 00 20

VILAFRANCA
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Els socis d'aquesta revista en rebran un de gratuit en el seu domicili

Presentat el llibre «Del vent i del paper», el
treball que recolleix l'obra de cinc glosadors

populars del nostre poble

1 1

(Redacció).- El Saló d'Actes de
l'Ajuntament acollí el dia 1 de de-
sembre la presentació del llibre «Del
vent i del paper», obra que recolleix
el treball de Nicolau Dols i Antònia
M. Andreu sobre cinc glosadors po-
pulars de Vila franca. L'escriptor Ga-
briel Janer Manila fou qui presenta
l'obra que ella mateix havia encarre-
gat als dos autors, que havien estat
alumnes seus a la Universitat. Els
dos glosadors vius, Joan Nicolau i
Jaume Nigorra, així com familiars
dels ja desapareguts presidiren l'ac-
te presentat pel president de l'Obra
Cultural Balear a Vilafranca, Xesc
Amengual. L'autora Antònia M. An-
dreu, (Colau Dols no pogué assistir-
hi), el batle Antoni Nicolau i el de-
legat de Cultura, Jaume Sansó aca-
baren per completar la taula.

Janer manila destaca els motius
pels que es va encarregar l'estudi de
la glosa, concretament a Vilafranca,
i remarca la gran trascendència his-
tórica del glosats. Per això, digué,
cal que les arrels de la cultura po-
pular no se perdin i es fad tot el
possible per donar-les a conèixer.

Una vegada haver acabat la seva in-
tervenció, Janer Manila dona pas a
unes paraules de Antònia M. An-
dreu que agrai als familiars dels
glosadors tota la ajuda que reberen
en el seu treball. Més tard, la matei-
xa Antònia M. Andreu constata que
tenia ascendència de Vilafranca, fet
que segons ella la va animar més a
fer l'estudi. Després de les interven-
cions dels altres membres de la
taula es va donar per tancat l'acte,
al final del qual es va regalar un
exemplar del llibre a cada un dels
nombrosos assistents que ompliren
la sala d'actes. Per acabar volem in-

formar als nostres sods que prest
rebran un exemplar gratifit del llibre
a ca seva.

Fotos: M.B.

Els glosadors, Joan

Nicolau i Jaume Nigorra,
així com familiars dels
glosadors desapareguts
ag ,istiren a l'acte



Pagamos hasta el

desde la primera peseta

Sin comisiones ni descuentos
en imposición a plazo fijo, a doce meses,de

MARCH HIPOTECARIO, S.A.
De 1.000.000 a 2.500.000 # 12,- - %TAE

De 2.500.000 a 5.000.000 # 12,50%TAE

A partir de 5.000.000	 # 13,- - %TAE

Infórmese en cualquiera de nuestras oficinas.

BANCA)IkMARCH
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El saló de l'Ajuntament es va quedar petit per acollir a tota la gent

«Es Metge Ven» ja es fill il.lustre del poble

13

(Redacció).- Molta gent que vol-
gué assistir a l'acte de proclamació
de Guillem Joan Galmés Sastre «Es
Metge Vell» com nou fill il.lustre no
va quedar petit davant l'interès po-
pular en seguir els actes de les Fes-
tes de Santa Bàrbara. «Es Metge
Vell» es des del 3 de desembre el
quart fill illustre de Vilafranca. Fet
que l'Obra Cultural Balear ha acon-
seguit dur a terme dos anys després
de la seva sol.licitud que fins ara no
havia estat atesa pels responsables
municipals de l'àrea de cultural.

Francesc Amengual, president de
la Delegació de L'OCB a Vilafranca,
va Regir al començament de l'acte,
l'instAncia de sol.licitud feta per
aquesta associació cultural, així com
les consideracions al nomenament
que acompanyaven l'informe pre-
sentat a l'Ajuntament en el mes
d'octubre del 88. Després es va Re-
gir l'acta de ple pel que s'aprovava
el nomenament i a continuació va
donar pas als discursos.

En llurs intervencions, tant el
batle Antoni Nicolau, com el presi-
dent del CoLlegi de Metges com el
metge Montserrat Galmés de Mana-
cor que descendeix d'una branca de
la familia de «Es Metge Vell» resal-
taren la figura del ja il.lustre vila-
franquer, el primer que no ha ten-
gut cap relació amb l'Esglesia. L'o-
bra de Guillem Galmés s'ha donat a
conèixer al poble mitjançant la pu-
blicació d'un llibretó que ha editat
l'Ajuntament de Vilafranca en
col.laboració amb l'Obra Cultural
Balear i que ha arribat a totes les
llars de Vilafranca. El retrat del nou
fill il.lustre ha estat pintat per na
Cati Rosselló que ha realitzat una
esplendida pintura on es recolleix
exactament la fisonomia del metge
vell segons ens han apuntat alguns
majors que el varen conèixer. Al
final de l'acte de proclamació de fill
illustre la Coral «Els Brulls» var .

interpretar «La Balanguera», pr a

després donar pas a un petit refresc
al que convidà l'Ajuntament. Per
acabar hem de destacar que la I Tro-
bada de Corals de dia 4 de desem-

wEls Brulls» fent costat. La coral de la vila
va voler posar el seu granel d'arena a l'acte,
cantant La Balanguera. En un primer intent
la cosa no va sortir aix í com el Pare Nada
volia i per això es va repetir. «No passa
res», sernbla dir a la foto el director de 4 ,(Els
Brulls».

Montserrat Galmés, un prestigiós metge de
Manacor descendent de la familia de «Es
Metge Vell» va estar present a la
proclamació de fill illustre. El delegat de
Cultura va conduir totes les presentacions.

bre va anar dedicada al nou fill
il.lustre.

Fotos: M.B.



GIMNÀSTICA: MASSATGE TERAPEUTIC

* Manteniment
* Aeròbic
* Gimnàstica correctiva
* G. per la 3. Edat
* Psicomotricitat (Infants)
* Sala de manteniment
* Sala de culturisme

* Dolors musculars
* Ciàtica
* Artrosi
* Dorsalgies
* Lumbagies
* Retenció de liquids
* Obessitat i Cel.lulitis
* Drenatge limfàtic

ESTÉTICA:
PERRUQUERIA

* Neteja de pell (cutis)
* Tractaments facials
* Tractaments corporals
* Cel.lulitis
* Maquillatges
* Depilació

* Canvis d'imatge
* Coloració
* Permanents
* Talls
* Per homes i dones

SAUNA

Bon Nadal i Fell( 1991
INAUGURACIÓ: DIA PRIMER DE SETEMBRE 1990
AL CARRER DE STA. BARBARA, 12- TEL. 56 05 46
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Per que feim gimnássia?
Vat aquí deu raons que convé llegir amb deteniment

a fi de reflexionar sobre la necessitat de mantenir el cos
en forma.

1.-Activam la circulació sanguínea del nostre cos, evi-
tam retenció de liquids, varius, etc.

2.-El nostre cos guanya flexibilitat i elasticitat.
3.-Els nostres ossos i músculs es tornen més forts i

per tant evitarem lessions en possibles caigudes.
4.-Reduïm l'artrosis i reumatisme, ja que a l'activar la

sang es produeix una eliminació dels productes tòxics
del nostre cos.

5.-Les grasses i cel.lulitis del nostre cos es substituei-
xen per cèl.lules musculars, per tant, adquirim força i
llibertat de moviment.

6.-Els nostres orgues (estómac, fetge...) es beneficien i
tenen un minor funcionament.

7.-Reduïm l'estrés, els nirvis, ja que alliberam l'ener-
gia negativa acumulada durant el dia.

8.-Evitam dolors musculars i lumbalgies, dorsAlgies,
ciàtiques...

9.-Ens ajuda a reforçar la voluntat, disminuir el con-
sum de tabac i alcohol i per tant, ens permet estar més
actius.

10.-Amb l'activitat de la gimnàstica, el nostre cos veu
com es produeix un retràs en l'envelliment.

PUB S'ALTELL
Convida a tots els seus clients i públic en general a passar la Nit de Nadal

acompanyats per la bona música del duo EUPHORIA
Hi haurà una gran xocolatada

BONES FESTES



16 	 CONTARELLA 

Crònica d'un diumenge
C..) i sempre que la teva dona i tu

sortíeu a sopar amb el teu amic,
t'omplia el cap amb la mateixa con-
tarella: «pareix mentida que en
Jaume, tan ben plantat i culte com
és, encara no hagi trobat cap al.lota
per casar-se». I no solament a mi,
sinó que a en Jaume també li venia
la mateixa histeria, pert) en Jaume
es feia el desentès. Lo collonut és
que tu, que també el coneixies de
tota la vida, et feies la mateixa pre-
gunta, però, com que el coneixies
bé, no gosaves aficar-te dins el te-
rreny que no era de la teva propie-
tat; perquè en Jaume no era un
al.lot viver, ans el contrari, era un
allot de casa seva, aqui agradava la
companyia d'un bon llibre o escoltar
música clàssica, i que sempre remu-
gava quan li telefonaves per sortir a
sopar a fora, perquè s'estimava més
un pa amb oli a casa teva, acompan-
yant d'una bona tertúlia, que no
anar a sopar al minor restaurant de
Ciutat i acabar la vetlada com sem-
pre, assegut a la terrassa de qualque
bar de Gomila.

Era per això que tant tu com la
teva dona volíeu que en Jaume ven-
gués acompanyat, perquè pensàveu
que la soledat no és bona compan-
ya, i el teu cap no s'aturava de fer
voltes i mês voltes, intentant trobar
la solució; fins i tot la teva dona
havia provat de dur qualque amiga
a sopar, però la cosa no havia encai-
xat, i és que en Jaume era un al.lot
molt especial per a les dones, ho
volia tot, és a dir, que el físic anas
en consonancia amb el cervell, per
la qual cosa no era gens estrany,
doncs, que en Jaume continuas es-
sent fadrí.

Pere) un d'aquells vespres que ha-
víeu sortit a sopar a fora i mentres
prenieu la fresca i matàveu el temps
asseguts en una terrassa de Gomila,
inesperadament va comparèixer una
al.lota molt elegant i simpàtica, la
qual acaparava la mirada de les tau-
les dels que us enrevoltaven, i
que li faltava, segons que em co-
menta en Jaume poc temps després,
era una mica més de tit nee) re-

marcar, no massa -realment, no es
que n'hi mancas; el que passava és
que ell volia que a una dona, quan
giras el cap de cantó, primer se li
veiés el pit abans que la punta del
nas-, al contrari de tu, que t'agrada-
ven més amb el cul estret i un pit
que no cridàs massa l'atenció, és a
dir, fent joc amb la seva cintura;
però que li farem?, les coses vénen
així i nosaltres no som qui per fer-
les canviar.

Be, tornem allà on érem; tu et
vares aixecar, li donares una besada
a cada galta i vares aprofitar per fer
les presentacions: «na Miquela, en
Jaume i la meva dona». I afegires:
«na Miquela es una de les joves
promeses mallorquines d'aquesta
estranya raça anomenada pintors»; i
el teu millor amic, abans que tu po-
guessis afegir res més, ja va estar
dret, i, mentres li donava una mà
per saludar-la, amb l'altra, agafà
una cadira per convidar-la a acabar
la vetlada amb nosaltres.

Jo vaig pensar que realment havia
de valer la pena, perquè en Jaume
era un d'aquests -com ja he comen-
tat abans- que, amb les al.lotes, feia
els roïssos grossos.

Fos el que fos, aproximadament
tres o qua tre mesos després d'haver
fet les presentacions, en Jaume em
comentà que ell i na Miquela se n'a-
naven un parell de dies a Faris en
visita cultural per recórrer una sèrie
d'exposicions. No cal dir que en
Jaume, als sopars, ja venia acom-
panyat de na Miquela, i això no era
tot, sinó que ella i la teva dona feien
bones miques; «vamos», com diuen
els forasters es queien més que bé. I
la teva dona, que no s'aturava de
comentar-te: «mira com són les
coses: a en Jaume, fa pocs dies, jo ja
el feia un fadrí yell, i mira'l ara, me
pareix que no estarem gaire temps a
veure'l passar per la sagristia, per-
què és de vuere, na Miquela no fa
més que parlar-ne, d'ell».

Per altra banda, en Jaume també
es desfeia en elogis envers la seva
estimada; els temes de conversa als
moments cue estaves amb ell eira-

Francesc Amengual

ven entorn exclusivament de na Mi-
quela. Que si na Miquela amunt,
que si na Miquela avall, i tu que no
t'aturaves de demanar-li que qual-
que defecte tendra, pert) ell, «erre
que erre» amb na Miquela fins que
un dia en Jaume et va demanar:
«per cert, i tu, d'on la coneixes, na
Miquela?, perquè d'ella jo ja t'ho he
contat tot, fil per randa, però encara
ara no sé d'on punyetes la conei-
xes». En aquell moment, el bessó de
la gargamella et va quedar aferrat i
la teva llengua era incapaç d'articu-
lar cap paraula, però la teva reacció
va ser ràpida -tu ja ho tenies pactat
d'abans. «Es que es client de l'em-
presa on jo treball».

El cert va ser que les noces foren
de pinyol vermell, com conten les
rondalles, i na Miquela i en Jaume
eren una d'aquelles parelles que fan
enveja just de veure'ls tan feliços.

Després d'un any i ii-dg d'haver-
se casat, en Jaume em dona la bona
nova que na Miquela estava emba-
rassada. El pobre estava tan emocio-
nat que quasi no li sortien les pa-
raules quan m'ho contava, per aca-
bar afegint: «i perquè ho sàpigues,
na Miquela m'ha fet el comentai
que tu podries ser el padrí jove, ja
que, segons ella, tu indirectament,
ets el causant de tot aquest embo-
lic».

I tu no hi cabies de goig, t'havia
costat temps i mal-de-caps arribar a
tancar aquest capitol de la teva
vida, però aquests mal-de-caps ha-
vien dat el fruit que tu tant desitja-
ves: que la teva amant estigués
sempre al teu costat, que et donAs
un fill i, a sobre, que tu fossis el
padrí jove d'aquest fill teu, això sí, a
canvi de trair i d'hipotecar la vida
del teu minor amic.
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18 	MUNICIPI 

Vilafranca ja té el PAC

(Redacció).- Des del passat dillum
dia 10 de desembre, la Unitat Sani-
taria de Vilafranca ja té el Punt d'A-
tenció Continuada (PAC), on des de
les cinc de l'horabaixa fins a les nou
del mati del dia següent s'atener
totes les urgencies dels pobles del
voltants. Tal com ja s'informà a l'e-
dició passada, aquest PAC es la
passa prèvia a la constitució d'un
Centre de Salud Comarcal a Vila-
franca que s'espera pugui entrar en
t-uncionament durant el proper
estiu.

L'entrada en funcionament del
PAC s'ha adelantat en tres setmanes
a la data d'iniciació prevista del
gener del 91. El número al que cal
cridar en cas d'urgència es el
560389, on un metge i un ATS hi
estan de torn per atendre els casos
urgents. Es recomana que el malalt
sempre que no tengui cap impedi-
ment gros es desplaci a la Unitat Sa-
nitària on podrà esser ates amb ales
mitjans tècnics que no en el seu do-
micili particular. Cas de que això no
fos possible convé cridar al telèfon
abans esmentat i posar en coneixa-
ment del metge l'estat greu del ma-

lalt i la impossibilitat de desplaçar-
lo a la Unitat Sanitària.

La delegació de Sanitat de l'Ajun-
tament va fer un comunicat on ex-
plicava la posta en funcionament
del PAC i quina serà la seva funció
d'aqui en endavant. El comunicat

escrit va arribar a totes les cases del
poble per a que la gent sapiguès de
la nova estructura d'atenció sanità-
ria tant a nivell local com comarcal.
Els vilafranquers serem els més
avantatjats per haver aconseguit que
el PAC s'instal.lés a la nostra vila.   

"a0NeS 
es-I es

Rocabertí, 29 TELEFON 56 01 05

VILAFRANCA
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Activitats per acomiadar l'any 1.990

Els alumnes del Col.legi Públic
«Es Cremat» han preparat conjunta-
ment amb l'Associació de Pares i el
professorat una série d'activitats per
acomiadar aquest any 1.990.

La setmana del 17 al 21 de de-
sembre montaran a l'entrada de
l'Escola un betlem de fang on tots
els cursos aportaran els treballs fets
al taller de fang de les aules.

Els més petits, cicle inicial, faran
les casetes, els molins, els safreixos i
els castells.

Els del cicle mitja tendran la mis-
sió de fer entre altres coses, els ani-

mals.
I els de 2 etapa taran els pastors,

els Reis Màgics i eis Sants.
Aquesta mateixa setmana també

s'exposarà ia mostra de nadales
fetes pels alumnes de l'escola i eis
partulets. També ornamentarem les
aules.

Dia 21 de les 9 a les 12 l'escola es-
tira en festa, es cantaran cançons,
sonaran les flautes, ballarem i farem
gimnástica i per acabar els pares ens
convidaran a un refresc on hi esta-
ran convidats tots els pares i pa-
drins dels alumnes de la nostra es-

cola i del parvulari.
Aquest betlem i les Nadales esti-

ran exposades a l'escola totes les va-
cances de Nadal, on podreu venir a
veurer-les tots els veins d'aquest
poble.

L'horari estira exposat a:
-la pissarra de l'Ajuntament
-l'entrada de l'Escola
Només ens queda desitiar a tots

els Vilafranquers i totes les Vilafran-
queres UN BON NADAL I FELIÇ
ANY NOU.
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Votacions al Consell Escolar
Novament aquest any hem hagut

d'elegir nous membres pel Conseil
Escolar que es un orgue col.legiat
de govern que ha de constituir-se en
tots els col.legis o instituts i en el
que estan representants i participen
tots els grups de persones directa-
ment implicades en l'activitat edu-
cativa.

Les funcions del Consell Escolar
són les següents:

-Elegir el Director i designar l'e-
quip directiu proposat

-Decidir sobre l'admissió d'alum-
nes.

-Resoldre conflictes i imposar en
materia disciplinaria

-Aprovar el projecte de pressu-
post del Centre.

-Aprovar i avaluar la programació
general del Centre.

-Elaborar les directrius per a les
activitats complementaries.

-Aprovar el Reglament de Regim
Intern del Centre.

-Supervisar l'activitat general del
Centre en materia administrativa.

-Informar la memòria anual sobre
les activitats i situado del Centre.

-Conèixer l'evolució del rendi-
ment general del Centre.

PROFESSORAT
Per part del professorat tot el

Claustre era candidat. Les professo-
res de 1r, 2n i 3r ja formen part del
Consell Escolar per la condició d'e-
quip directiu, a més sortiren elegits:
Magdalena Estelrich
Carmen Guardia Jiménez
Paloma Sainz Calvo
Canne C. Santos Cerda

ALUMNAT
Es presentaren candidats:

Sônia C. Catalã Sequeda
Antònia Gari Riera

Jaume Sansó Bauza
Sebastià Sans() Nicolau

Havent una participació del 97'7%
a les votacions, sortiren elegits:

Antònia Gari Riera
Sebastià Sansó Nicolau

PARES
Es presentaren candidats:

Antoni Amengual Barceló
Bartomeu Oliver Pascual
Rafel Sansó Caldentey

Com havia el mateix nombre de
candidats que membres havien de
formar part del Consell Escolar sor-
tiren elegits tots els candidats.

La baixa participació dels electors
fou la nota predominant d'aquesta
votació. D'un cens de 237 persones
sols votaren 55.

Les causes podrien eser:
-El fred que feia aquell dia?
-Que havia tres candidats i havien

de sortir tres membres i era inutil la
votació?

-0 per altra part el poc interés a
tot el que es refereix a l'educació?

Vos convidam a fer aqueixes ma-
teixes reflexions i ara que sabeu
quins són els vostres representats al
Conseil Escolar animau-vos a fer-
les-hi arribar les vostres preocupa-
dons i resolguem les coses des de la
mateixa escola i no del carrer.

AJUNTAMENT

Per part de l'Ajuntament designa
ren a: Joan Bauza com a represen
tant d'aquesta institució.

Aixi es com queda pel curs 1990
91 i 1991-92 el nou Consell Escolar:

-President: Catalina Oliver Riera.
-Cap D'Estudis: M Assumpci

Viete Barber.
-Secretaria: Margalida Ballerte

Poul.
-Representant Ajuntament: Joar

Bauza.
-Representants Professorat: Mag

dalena Estelrich Grimalt, Carmer
Guardia Jiménez, Paloma Saini
Calvo, Carme C. Santos Cerda.

-Representants Alumnat: M All

tônia Gan Riera, Sebastià Sansó Ni
colau.

-Representants	 Pares:	 Anton
Amgngual Barceló, Bartomeu Olive
Pascual, Rafel Sans() Caldentey.

Foto: M.11
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22 	CARTES A LA REVISTA 

Carta al concejal Tomeu Oliver

Sr. director: Agradecería la publi-
cación de esta carta abierta dirigida
al Sr. Oliver.

Con relación a la noticia que apa-
reció el día 9-XI-90 en el «Diario de
Mallorca» donde se confirmaba la
subvención de algo más de noventa
y seis millones de pesetas, para ter-
minar las fases de alcantarillado de
la villa, y que en su día quedaron
sobre la mesa en un pleno cuando
aún era Alcalde el Sr. Cali: me gus-
taría aclarar al Sr. Oliver, que en
aquel pleno me indigne porque creí
que anteponía sus intereses políticos
y particulares a los del pueblo. Me
equivoqué, y con esta noticia no hay
más remedio que rectificar o al

menos pedir disculpas por mi cris-
pación y llamarle públicamente
irresponsable e incompetente.

Indudablemente no tengo alma
política, y si algo me parece injusto
me indigno y no puedo disimularlo.
Alguien dijo que para tener madera
política, había que estar hecho de
un material especial, de forma que
cuando te den una patada en el tra-
sero no se te note en la cara. No es
mi caso.

No obstante si de hombres es
equivocarse también lo es el enmen-
dar y por tanto pedir disculpas, y si
le increpé públicamente, de recibo
es que estas sean también públicas,
motivo por el que me dirijo a este

medio informativo.
Sin otro particular y esperando

que el Sr. Oliver acepte estas discul-
pas y agradeciendo al Sr. Director la
publicación de esta carta.

Se despide atentamente,
Antonio Ugena Partearroyo

Médico titular de Vilafranca

NOTA DE LA REDACCIÓN: Per
evitar possibles confusions de tra-
ducció al català s'ha decidit publi-
car l'anterior carta en castellà. Es
una excepció dins la norma de pu-
blicar tots es escrits i comunicats
en la nostra llengua.

14, "ia Caixa
CAIXA DE PENSIONS

oN N 081)
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La feina que feim està a la
vista de tothom

Antoni Nicolau; UM

El grup municipal de govern for-
mat per UM-PSM-Grup Mixt ja ha
passat el periode de novell. S'han
complit els 100 primers dies de
canvi. Un temps prudent com per
veure que es o pot ser el govern
municipal, com a manco fins a fi-
nals del maig del 91, quan les umes
sentendin la continuïtat o no dels
qui ara porten les riendes de l'Ajun-
tament. Cent dies després de l'histo-
ria, per fet del canvi politic, 29 d'a-
gost, ens atrevim a prendre el pols
als polftics que propiciaren una
nova batlia i un nou equip de go-
vern. La manera millor de fer-ho era
entrevistant als caps d'un i altres
gulps que integren la majoria de
l'Ajuntament de la vila.

I hem començat pel ha tie mateix,
a qui demanam una primera impre-
sió del que han estat els seus pri-
mers 100 dies com a batle de Vila-
franca:

-«La valoració que faig d'aquesta ;

diguem-ne primera etapa es molt

positiva i crec que la feina que hem
començat a fer esta a la vista de tot-
horn. El canvi de gestió administra-
tiva esta portant bons resultats
Hem acabat les obres del clavegue-
ram a la carretera i just aquest dies
ja han començat les del sector A.
Les maquines són a Sa Creuta co-
mençant a excavar. Les Festes que
hem organitzat han esta un e)dt tant
de participació com econòmic. Ens
hem ajustat la corretja per controlar
les despeses de l'Ajuntament a fi de
no acabar l'any amb deficit tenint en
compte l'herència de l'anterior grup
de govern. Crec que hem donat una
gran passa cap a la transparencia de
l'Ajuntament amb el Boiled Infor-
matiu que surt cada mes. La gent se
n'ha donat que hi ha hagut un canvi
per a be, que no ens hem menjat a
ningú i que l'Ajuntament ha cone-
gut el que es una bona gestió».

La darrera acció que ha vist el vi-
lafranquer ha estat l'entrada en
funcionament del nou servei d'ur-
gències?

-Si es el darrer objectiu aconseguit
dels molts que ens tenim fixats. En-
cara queda molt de temps per fer-ne
molt més. Ara només hem comen-
çat. El PAC es una gran passa cap a
la consecució de que Vilafranca ten-
gui centralitzats una serie de serveis
comarcals. Després de que es con-
centres la Guardia Civil al nostre
quarter, el PAC ens confirma que
som un poble capital per la seva si-
tuació geogràfica. Amb això no vull
dir que el fet de centralitzar la
Guardia Civil fos per mor de les
presions del nostre Ajuntament. Del
PAC si que podem dir que hem
posat el nostre granet d'arena i hem
facilitat la tasca a les autoritats sani-
tàries de l'Insalud i de la C.A.

L'enfrontament Ajuntament-
Tercera Edat ha estat tal volta el
pitjor glop durant els 100 primers
dies de nou govern?.

-L'Ajuntament no ha obert cap

front de IDolemica. Sols puc dir que
la Associació de la Tercera Edat no
representa a tot el col.lectiu, que es
una associació de caire social amb
un dirigents due no han volgut re-
conèixer ei paper ciel nou Ajunta-
ment. Ja sabem gill són eis que
mouen el fils. per tant a l'hora de
dir Tercera Edat convé concretar.
L'Ajuntament que presidesc fará tot
el possible per atendre and com cal
a la Tercera- Edat, amb associació o
sense associació. Els qui voig-ueren
fer una resta quan l'Ajuntament
havia organitzat acres de les Festes
de Santa Barbara varen tornar arrera
quan veren que la gent de la Terce-
ra Edat i ho hem demostrat. Cap
persona d'edat té perquè haver de
pujar 30 o 40 escalons per quaisevol
certificat o consulta que vulgui fer a
l'Ajuntament per això hem baixat
les oficines.

Pareix esser que en aquesta casa
anomenacia Ajuntament sols es res-
pira optimisme.

-Hi ha motius per respirar-ne. La
gent ara sap amb que es gasten els
seus doblers que paga en imposts.
M'ompl de satisfacció anar pel ca-
rrer i que ia gent em digui que el
Boiled Informatiu es una gran eina
per saber on se'n van els doblers de
tots. Aix() demostra que tenim
transparencia i que la gent esta sa-
tisfeta perquè ara sab que si venen a
l'Ajuntament se l'escoltarà i que hi
pot venir sense por.
S'asfaltaran els carrers afectats per
les noves obres?

-Sí. Esperam poder pagar l'asfaltat
de diverses subvencions, que segons
pareix també estaven perdudes per()
que nosaltres intentarem repescar.
Aquestes destinades a pagar l'obra
de desviació de la carretera de Fela-
nitx, i la destinada a la plaça nova
ens podran servir per pagar l'asfal-
tat del carrers del sector A.

Miguel Barceló
Foto: Xesc Amengual
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«La gent ha comprovat que
amb nosaltres paga menys

contribució»

Josep Sans& PSM

L'opinió del cap del PSM i primer
Linent de Baile, Josep Sansó, sobre
As primers 100 dies de nou govern
municipal es de què «el PSM no té
Lot el poder, només en té la pa/vela
més grossa, pert) això no basta per
fer tots els projectes que el grup
PSM té pensats. Les coses se consul-
ten i hi ha propostes nostres que no
es duen a terme perquè no hi ha un
consens entre totes les forces». «De
totes formes -segueix- el fet de con-
sultar les discrepancies dins un
ordre moltes vegades resulten posi-
tives».

El cap del PSM creu que la tasca
que s'ha feta des del 29 d'agost fins
ara ha estat un llaurat on s'hi co-
mença a sembrar, esperant recollir
bona anyada pel maig del 91. Es re-
fereix sense dubte a les eleccions
municipals. «Es tractarà de veure si
podem governar en solitari a partir
de les properes eleccions o en canvi
haurem de pactar amb qualque
Força de centre o independent».

-Considerau que aquest temps és
una evaluació periòdica en vista a
"examen final del maig del 91?

-Pot ser-ho. Aquesta experiència,
de govern en coalició, ens pot resul-
tar molt bona. La convivencia politi-
ca dins l'Ajuntament és la primera
passa per a transmetre la nostra vi-
vència als sectors dividits. Les elec-
cions no ens preocupen massa. La
nostra obligació, ara, és la de gover-
nar. D'aquí a les eleccions queden
encara cinc mesos llargs i amb
aquest temps encara haurem fet
moltes coses positives.

-En que creus que la gent ha
notat el canvi després de 100 dies
de govern municipal de centre-
esquerre?.

-En el pagament de contribucions
la gent ja ha comprovat que amb
nosaltres paga menys i per l'any qui
ve procurarem que tornin baixar. La
gent afectada per les noves obres
del clavegueram que ja han comen-
çat a Sa Creueta comprovaran que
pagant menys contribucions espe-
cials que la gent del sector B, tenen
els mateixos serveis i això vol dir
que tendran comptador posat sense
pagar una sola pesseta per aquest
concepte. Si en el sector B la sub-
venció aconseguida només va esser
del 50 per cent, ara és del 75 per
cent.

-Qué destacaries del que vosal-
txes deis «bona gestió»?.

-Totes les arces de treball tenen
els seus objectius que es van acon-
seguint. «Obres», té el clavegueram
en marxa, nova il.luminació en el
camp de futbol, més hum en els ca-
rrers, adobaments als camins rurals.
«Sanitat», ha aconseguit el PAC,
tend rem una ambulancia permanen-
tement a la Unitat Sanitària i es tre-
ballo per fer possible una carretera
de Palma de cada dia més segura.
En Cultura, ja hem vist de què es
capaç En Jaume Sansó amb les Fes-
tes de Santa Barbara, hem aconse-
guit la cessió del saló parroquial per

30 anys, s'ha montat un Patronat
Municipal de Cultura i es promocio-
na la creació de nous grups cultu-
rals. A l'escola i a l'esport se li té el
màxim d'esment i en definitiva
anam fent coses positives i tractam
de desfer els embulls que hem tro-
bat.

-0 sigui que aqui tot es de colo-
ret de Cel?

-No. Simplement la gent va com-
provant que no som tan dolents
com alguns personatges amb poder
de manipulació volen fer veure.

-De la teva area d'Acció Social,
Mancomunitat i Hisenda que ens
contes?

-A Acció Social treballam en un
pia per atendre a la Tercera Edat
així com nosaltres consideram que
se l'ha d'atendre i farem especial in-
cidència a la gent major més neces-
sitada. El projecte va madurant i
més envant ja adelantarem tot el
seu contingut. Jo voldria destacar la
gran acollida que han tengut els
cursos per adults, ja que Vilafranca
és el poble amb més gent inscrita de
tota la Mancomunitat. Que la gent
major se preocupi d'aprendre és
molt agradable i demostra que
anam per envant en lloc de recular.

-I de l'oposició que en pensau?
-Hem vist que no fan gaire feina i

que duen poc interès per les coses
municipals. Fora de l'Ajuntament no
sé quina feina fan, ara, aquí dins en
fan ben poca. No varen voler parti-
cipar de la comissió govern i des-
prés volien participar del «Bolletí
Informatiu» que és precisament allà
on s'ha de reflexar la feina de La co-
missió. Endemés ells varen tenir l'o-
portunitat de fer un bolletí que sols
varen esser capaços d'aguantar un
parell de mesos i ningú del PP ens
va demanar si volíem participar.

M. Barceló
Foto: B. Amengual
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«Hem hagut de fer me ita
feina per posar l'Ajuntament

en ordre»

Salvador Barceló, Grup Mixt

Per a En Salvador Barceló del
Grup Mixt, els primers cents dies de
nou govern municipal, han suposat
moltes hores de feina, «de dia i de
nit, a fi de posar l'Ajuntament en
ordre». Després d'aquesta primera
etapa, creu que «ara ja en comen-
çam a veure els primers profits».

Pensa que ja hi ha moltes coses
fetes però que encara queda temps
per fer-ne més.

-Quina valoració fa el Grup Mixt
de la seva experiéncia de govern

amb les altres dues forces políti-
ques?

-Ens entenem i jo estic amb ells,
cadascú té la seva area de treball i
el batle coordina que es així com
toca funcionar un Ajuntament.

-De la teva area de Sanitat i Poli-
cia, qué is el que més  t'ha satisfet,
d'aquestes coses que dius ja estan
fetes?

-Jo destacaria que l'haver aconse-
guit que el funcionaris compleixin
ara quasi el 100 per cent de les
seves funcions és un objectiu a des-
tacar. El més inmediat a fer, pel que
a jo respecte, sera mantenir una
constancia en el treball per minorar
la circulació. D'aquí pocs dies tots
els carrers que donen a la carretera
tendran la senyalització que pertoca.

-Com ha funcionat el PAC en els
seus primers dies?

-En linees generals ha funcionat
bé. Jo esper que la gent entengui els
petits errors que hi pugui haver en
el temps de rodatge inicial. Poc a
poc crec que les coses s'aniran po-
sant en ordre i que s'aconseguirà un
funcionament òptim per a tots. Prò-
ximament col.locarem totes les ini-
ciacions que calguin, indas n'hi
haura de lluminoses, per facilitar a
la gent de fora poble la localització
del servei d'urgències.

-S'han acabat les obres a la Uni-
tat Sanitària?

-Pel que fa a obres grosses sí. En-
cara queda arreglar un passadís on
es pugui aparcar fàcilment i també

s'arreglarà el jardí que envolta l'edi-
fici. Per altra part vull remarcar que
a l'escorxador es va fent obra per
adaptar una sala com a magatzem
de l'Aiuntament. La biblioteca ac-

tual es canviarà de lloc i la sala que
ocupa actualment es dedicarà a fun-
cions administratives o de gestió
municipal i la Biblioteca esperarem
a col.locar-la o bé aquí dalt o al Saló
Parroquial. Tot dependrà del canil
que segueixi el tema del Saló Parro-
quial.

-S'ha comentat darrerament la
possibilitat d'arreglar o més bé de
crear un arxiu municipal.

-Sí això es un tema vegonyós.
Estam estudiant la necessitat de fer
tot el possible per tenir un arxiu en
ordre.

-D'aquests primers cents dies
dins el nou grup de govern, quina
és la teva opinió sobre la tasca del
PP com grup d'oposició?

-Llevat de la polémica que hi va
haver a un ple i que ja és de tothom
coneguda pel demés la seva postura
ha estat correcte, han votat a favor
del que creven que havien de fer-ho
així i han votat en contra d'alió que
no hi estaven d'acord.

-Em referesc a l'apartat de feina.
-Que jo sàpiga a l'Ajuntament no

han fet res. Si a defora n'han feta jo
no ho sé.

-Quina deu esser la darrera que
té pensada el Grup Mixt, cent dies
després de la presa de possessió
dins el nou grup de govern?

-Mira la darrera idea que crec que
es pot dur a terme, es mirar d'ei-
xamplar les aceres del darrer Frai
LLuis perqué entre aceres estretes
cotxes mal aparcats es fa difícil anar
a peu per aquest carrer però això es
una cosa a parlar-ne amb els demés,
com se fa amb tot.

M. Barceló
Foto; X. Amengual
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«La Veu de Mallorca» que no fou escoltada

Durant el regnat d'Alfons XIII el
restauracionisme espanyol entra en
crisi, els intents renovadors de
Maura o Canalejas, tampoc reeixi-
ren, hi ha via problemes socio-
politics, divisions internes. Amb la
crisi de 1.917 va obrir un procés que
concluí a la caiguda de la monar-
quia, malgrat el parèntisi dictatorial
de Primo de Rivera.

A Mallorca i Eivissa el panorama
politic estava caracteritzat pel pre-
domini dels liberals i dels conserva-
dors, els socialistes i regionalistes
estaven sempre en minoria, al igual
que els tradicionalistes i weyleristes.
A Menorca hi predominaven els
conservadors.

Joan March després d'aconseguir
el poder econòmic, es configura
amb maxim dirigent del partit libe-
ral, a les darreres eleccions de 1.923
guanya i significa la derrota del
maurisme. Amb la dictadura s'atura
l'activitat dels partits politics,
només hi col.laboren alguns conser-
vadors.

Perõ amb la dictadura només s'a-
conseguí una cohesió de les forces
antimonàrquiques, en la primera
consulta electoral després de la dic-
tadura es proclama la II República.

Amb el nou sistema del restaura-
cionisme sorgeig un sector social

contrari a ell, els quals juntament
amb el moviment regionalista de la
perifèria peninsular i el del Princi-
pat de Catalunya es proposen un
model a superar, el centralisme,
aquesta actitud es fa present durant
el regnat d'Alfons XIII i la dictadura
de Primo de Rivera. De les illes
només a Mallorca arrelaren forma-
cions polítiques de caire regionalis-
te, a les demés illes encara que inte-
ressin qualque descentralització, no
arribaren a bon terme.

A Mallorca l'any 1.900 un grup
d'intelectuals, Gabriel Alomar, Lluís
Martí, Joan Alcover, Miguel dels
Sants Oliver, Joan Martorell, crearen
el setmanari «La Veu de Mallorca»,
quasi tots ja havien participat l'any
1.898 amb la revista de caire literari
«Nova Planta».

«La Veu de Mallorca» va esser la
primera publicació politica catalanis-
ta de les Illes, però va tenir un gran
enemic dinàstic amb arrels a les
corts de Madrid i per altra part gran
analfabetisme que existia aleshores.

Amb el resurgir dels republicans
hi ha una aproximació al regionalis-
me catalanista, el seu cap Lluís
Martí en fou el principal defensor,
l'oposició la feien els conservadors.
El regionalisme també tingué el su-
port del clergat per part del bisme

Campins.
Al 1.909 un cicle de conferencies

organitzades al Centre Català de
Mallorca surt l'idea de crear una so-
cietat que agrupes als regionalistes
mallorquins, poc després és crea
«L'Espuma», aquesta societat es
presenta a les eleccions i fracasa, i
amb ell un defalliment de l'esperit
mallorquinista. Per() l'any 1.917 rea-
pareix «La Veu de Mallorca», i Gui-
llem Forteza forma el Centre Regio-
nalista.

El Centre Regionalista es junta
amb el liberals d'Alexandre Rosselló
al 1.919, el centre regionalista desa-
pareix, a pesar de l'etiqueta de libe-
ral-regionalista, la reinvindicació na-
cionalista es nul.la, fins al 1.930 no
es creara altra formació política.

Emperò l'any 1.923 es constitueix
«L'Associació per la Cultura de Ma-
llorca» que tingué per objecte im-
pulsar la llengua catalana com a su-
port de l'autòctona, al 1.926 la dicta-
dura prohibeix qualsevol activitat
catalanista.

Al 1.930 reempren la seva tasca i
redacta un avanprojecte d'estatut
d'autonomia per a les Illes Balears.

(Article inclòs en el Conveni de
Normalització de la Premsa Forana

amb la Conselleria de Cultura)
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Generació literària dels cinquanta
29

Amb el conflicte bélic de 1936-39
s'interrompeix a Mallorca la publi-
cació d'obres en català, els escrip-
tors foren obligats al silenci, hi
havia discrimació lingüística.

A finals dels 40 sorgeixen tres
grups que intenteran continuar amb
la literatura de preguerra.

La poesia fou la més permesa pel
règim dictatorial, es caracteritza per
seguir uns esquemes tradicionalis-
tes, sotmesos a una depuració esti-
lística. Fins a etapes posteriors no
s'obren a noves formes ni temes.

Els poetes més importants del
moment son Blai Bonet, Jaume
Vidal Alcover i Josep Maria LLom-
part, que fou el primer poeta entre-
gat al joc formal.

La narrativa sorgi amb majors di-
ficultats, la tradició era menor, fou
cultivada pels poetes del 36 i els de
la primera generació de postguerra,
els escriptors més importants son
Blai Bonet, Vidal Alcover i Llorenç

Villalonga. La narrativa hagué d'es-
perar als anys 60 en qué sorgiren
nous narradors com Baltasar Porcel
o Guillem Frontera.

El teatre era el génere que presen-
tava el panorama més desolador, la
primera obra representada en català
fou «La Corona Comtal» d'Anna Vi-
llalonga de Morey. El tea te de post-
guerra continua essent amb esque-
mes còmics i costumistes dels au-
tors del segle passat, el teatre de ca-
racter literari no té exit. Els autors
teatrals es poden classificar amb au-
tors contemporanis de l'Escola Ma-
llorquina, autors de la generació del
36, i els de la generació dels 50.

A les Illes també es produeix lite-
ratura en castellà, d'escriptors que
més envant es passen al catalã i al-
tres que són forasters afincats a les
Illes com Camilo José Cela.

(Conveni de Normalització lingüís-
tica amb la Conselleria de Cultura)
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-	  GLOSES

«Del vent i del papen>

Jo he vengut preparat
per si me feien fer gloses,
vuldria fos un ram de roses
aquesta mica de glosat.

Per esser un bon glosador
han d'estar bé per contestar,
i si no la saben rimar
no sera guapa sa cançó.

Una glosa a una dona
és un picarol d'enveia
Si sona bé a s'oreia
la te donarán per bona.

No dic lo que pens a vegades
i pens lo que mai he escrit,
pensant en lo que he dit

pens que hi ha animalades.

Si practicau sa lectura
d'un libre (que es bon invent)
millor si es bo que dolent
sempre vos sera cultura.

Molts sufriments hi ha al món,
el qui no en té es bona sort;
desde aquí donam un record
en aquest tres que ja no hi son.

Jo no som tan bon glosador
com aquests que mos han deixat,
ells no estaven apurats
per fer una bona cançó.

Del vent eren ses seves,
del paper son ses nostres;
ses mambelletes vostres
voldria fossin ses seves.

Si tenen una bona eina
fa molt més bon treballar;
voltros heu sabut explicar
i ha sortit bona feina.

Només quedam dos glosadors
des cinc, ja veis i mos sap greu
en nom nostro i en nom seu
enhorabona als autors.

De totes ses que han tretes
per tirar-les en es carrer,
pocs aplausos mereixeré,
n'hi ha poques de ben fetes.

En es dir de molta gent
sa vida esta molt cara;
m'estim més un aplauso ara
que en esser mort un monument.
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A Tomeu «Moliner»

N'hi que canten n'hi ha que ploren
ses coses així com són,
n'hi que neixen i moren
així es el carni del món.

Ses coses que mes recorden
lo més bo i lo mes dolent,
ses bones es qui s'esforcen
per ajudar a s'altra gent.

Hi ha poca gent que se mogui
per aturar lo dolent
en defensa des jovent
per a que aquest no se drogui.

Ja que ells són incapaços
es dia que han començat,
tenim un senyor preparat,
que ajuda en aquests casos.

És En Tomeu Català,
Tomeu de can Moliner
se seva feina es fer bé,
de professió capella.

Volia així recordar
ses noticies que circulen,
senyor i des que més ajuden
es En Tomeu Català.

Tu has trobat es camí
que sa Humanitat demana,
només així no s'engana
són pocs que ho facin ab&

Amb molts d'estudis i fe
però amb fe vertadera,
així es s'ilnica manera,
es qui té fe com ha de ser.

Només aixi se pot guanyar
sa glòria que tant prediquen,
com a mestre i capen,
pes qui tant ho necessiten.

Ajudes an es drogats
per a que agafin bon canil,
demostrant, fent-ho així,,
interès pes marginats.

Tu ajudes i ensenyes,
no només en es drogats
en aquests per estar enganxats,
i an es qui menos te penses.

Que per bé aquest joves curin,
i que pensin un poc mes bé,
que lo que hi ha pes carrer,
no ho agafin hi ho comprin.

Que mes des teus pensin com tu,
es manera de fer un be,
així es un pastor vertader
que s'egoïsme no se'l du.

Només això tapa ses faltes,
pura fe per a un dema,
qui pot deixar de confiar
amb qui només fa pels altres.

Ajudes i dones canil,
fent feina vius lo que es fe,
qui dubtarà creure-te
qui no te pot dir que sí.

Jo no crec que no toqui
encara alabar-te més,
demostrant anar al revés,
des qui cerquen es negoci.

D'aquests joves marginats
que ajudes amb alegria,
te visiten qualque dia,
després d'haver-se curat.

Supes deu esser que si,
tenen bona educació,
per aquest sa solució
Lambe per ells deus sufrir.

De veure alegres cares
també et deus alegrar,
hi deu haver pares i mares
que et venen a visitar.

Que puguis aguantar i dur
aquest camí molt de temps,
amb fe pets altres contents,
petita histeria per a tu.

Així es meu pensar cavil.la
només per alabar-te
que amb vida puguis esser,
fill il.lustre de la vila.

No sé si t'alegraràs
de lo que he sabut fer,
sa meya ajuda tendras,
si amb res m'has de mester.

Nadal

Per un Nadal diferent
per una Festa d'amistat
per sa Pau i s'igualdat
i per més be viure sa gent.

Per pensar més be ses coses
que es lo més convenient
per un Nadal més content
en salud i coses bones.

Per una amistat alegre
per un mirar-mos més bé
per un bon acabar es desembre
i un alegre l'any qui ve.

Per sabrer-mos conformar
que es precis i necessari
deixar sa feina en cobrar
pe's que no té jornal diari.

Que es «paro» se multiplica
mos toca reflexionar
es hora de deixar-ho anar
pe's que més ho necessita.

Per un dia sa setmana
així tendria passament
i no fer mal d'ulls a sa gent
sa joventut ho demana.

Es joves han de guanyar
quan sera que ho comprendem
que són es que han de pagar
convé que bé els ensenyem.

Així fa mes bon pagar
si un paga i s'altre cobra
no es raro si qualain roba
si no té a on guanyar.

Ells s'haurien de possar
a denunciar tot això
aquest fraude que fa por
per bon canil i bon demà.

No ho trobariem normal
perõ es sa solució
seria un demà millor
per un pròxim bon Nadal.

Biel Montserrat
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La Rica Pastenaga

La pastenaga (Dalcus carota) es
una planta umbelifera que el nom
grec «carota» vol dir color de safrà.

Propietats.- La pastenaga fresca i
crua aporta 41 calories per cent
grams, la part comestible, aigua en
un 89 per cent: cel.lulosa un 1 per
cent, glúcids un 9 per cent, lipids
un 0'2 per cent i prÓtids un 1 per
cent. Té minerals i oligoelements,
alumini, arsenic, sofre, calci, clor,
cobalt, coure, fòsfor, ferro, magnesi,
manganés, niquel, potasi, zinc i
iode.

Vitamines.- A, BI, B2, B3 (PP),
B5, B8, BC, (Acid fellic), C, E, K. La
pastenaga es un element alcalanit-
zant, molt nutritiu i remineralitzant
de la qual les propietats són les se-
güents: augmenta la resistencia ge-
neral de l'organisme, reforçant les
defenses naturals i afavorint l'elimi-
nació del rebuig produït per la con-
tracció muscular, presenta un poder
estimulant de la formació de globus
sanguinis, d'aqui les seves propie-
tats antianèmiques, conté així ma-
teix un factor bo pel creixament.

Afavoreix les funcions digestives
regulant-les i restablint-les, es cica-
tritzant gAstric i intesitnal. Es anti-
púdric, antidierretic i al mateix
temps laxant, encara que sembli di-
fícil de creure. Conte substàncies hi-
poglucemiants que la fa molt reco-
menable pels diabetics. Presenta
moltes propietats d'acció rejovine-
dora tisular (pertanyent als teixits)
cutanis. En ús extern és cicatritzant.

Per la seva riquesa en vitamines
(especialment la vitamina A) aug-
menta de forma molt notable la
visió crepuscular i nocturna.

Altres propietats.- Es depurativa,
fluidificant biliar i pectoral, diurèti-
ca, vermífuga (provoca els cucs in-
testinals), afavoreix la lactAnd
També es pot utilitzar el suc cic la

pastenaga com beguda i com ús ex-
tern (loció de suc de pastenaga).

Us Intern.- El suc de pastenaga
cura de 50 a 500 grams (al aixecar-se
o al anar a dormir), un tassó en dejú
amb llet es mi bon expectorant. Si
es tracta d'un lactant hi ha que re-
baixar-lo com a la llet, amb un po-
quet d'aigua. El suc pur o amb llet
és un excel.lent expectorant (asma,
afonies, afeccions pulmonars, etc.).

Té tota casta de
vitamines. Es molt bona
per les afeccions
broncopulmonars;
úlceres gastrouodenals.
També se recomana als
diabétics.

Contra el restrenyiment, fer un
quilo de pastenagues bullides amb
un litre d'aigua durant dues hores i
després utilitzar-lo passant-lo pel
passapurés.

Us Estern.- Decocció de pastena-
gues o aplicació de pastenagues ra-
Hades o decocció de fulles fresques:
damunt abcessos, úlceres a les
cames, cremades, forúncols i impeti-
gent (dermatosis infantil consistent
en la formació a les mans i a la cara
de vesículs dels quals raja suc que
es condensa en crostes grogues). Lo-
dons de suc de pastenaga, per la
cara i el coll, com també el cogom-
bre o pepino, la lletuga i la tomAtiga
fresca. Dona frescor a la cara i
a combatre les rues.

Principals indicacions.- Serà molt
convenient utilitzar la pastenaga
quan es vulgui reforçar la resisten-
cia de l'organisme, en periodes cri-
tics i com a prevenció de malalties
infeccioses i degeneratives així com
de l'envelliment.

Es molt indicada d'un modo ge-
neral en les abstenies (estat de can-
sanci de qualsevol origen). També
en el cas de constitucions deficients,
en certes carències en les seves con-
seqüencies, retràs en el creixament,
mala dentició, etc. Es molt impor-
tant el seu ús en els casos següents;
esfera sanguínea i cardiovascular:
anèmies (sobretot) i artereoesclerosis
(engruixement, enduriment i a vega-
des oclusió de les arteries).

Aparell respiratori.- Afeccions
broncopulmonars cròniques en ge-
neral (tuberculosis, bronquitis,
asma, afonies etc.).

Aparell disgestius: úlceres gastro-
duodenals, infeccions intestinals,
diarrees (sobretot els nins, i també
els grans), restrenyament, cucs in-
testinais, trastorns epatico-biliar.

Altres indicacions: disminució
crepuscular i nocturna, així com
també per la seva poca agudesa vi-
sual en genral. No ens olvidem lo
recomenable que es per els diabetics
la remolaxa.

Com utilitzar les pa s tena gues.-
Per preservar les seves substàncies
vitals i al mateix temps conservar
les seves propietats, es molt recome-
nable menjar la pastenaga crua. Es
pot incloure molt be en les ensala-
des rallada (però que no es pot tenir
molt de temps rallada abans de
menjar-la). Perque no es perdin els
seus principis actius és molt millor
no pelar-les, sino fer-les ben netes i
menjar-ne. Com s'ha dit es molt
bona.

Bartomeu Català, «Mut»
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«Estic més content de que tots haguem arribat
que de la meya victòria»

La carrera de «Es Pagos» va estar molt animada
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Mateu Morlà «Es Barber» primer de la seva categoria

Extraordinària actuació dels atletes
vilafranquers a la «VII Maraton Internacional

de Calvià» i en el «Cros Challenger d'es
Pagos»
Redacció.- Realment fou esplendi-

da l'actuació dels cinc atletes vila-
franquers (Mateu Morla «es Barber»,
Mateu Morla, Guillem «Cuxiné»,
Miguel «Firestone» i Maties Galmés)
a la «VII Maraton Internacional de
Calvià» correguda el diumenge 9 de
desembre sobre una distancia de
42.195 metres. En Mateu Morla «Es
Barber» va fer primer en la seva ca-
tegoria (majors de 50 anys) i els al-
tres varen fer una gran carrera, just
arribar en una distancia tan llarga es
pot considerar tot un exit.

El diumenge abans s'havia cone-
gut el «I Cros Challenger Mallorca»
puntuable pel Campionat Balear de
Cros a la finca de Es Pagos. Aquest
acte estava inclòs dins el programa
de festes de Santa Barbara. Malgrat
el fred i el mal temps la prova es va
poder realitzar. La fredor de la
diada va restar públic vilafranquer
no així de la gent acostumada i ver-
taderament aficionada al cros atlètic.
Aquesta porova va servir per a que
els corredors de la Vila que estaven
disposats a participar a la maraton
de Calvià comencessin a calentar
motors.

mes a l'esquena En Ma teu ha fet el
mateix recorregut amb dos minuts
menys. Això es motiu de satisfacció
per a una persona que ja ha superat
el 54 anys. Perb el fet de que en-
guany fossin cinc els vilafranquers
que participaven de la carrera i que
tots arribassin es el motiu de més
satisfacció per En Mateu Morlà.
«Estic més content de que tots
hagem arribant que de la meva vic-
tòria personal» ha dit a «Es Moli
Nou» qui es sense dubta el millor
atleta del poble i en la seva catego-
ria el millor de totes les Balears.

Un altre aspecte que satisfà com-
pletament a En Mateu és el fet de
que Vilafranca hagi estat el poble
que més altletes ha aportat a la ma-
raton, sempre tenint en compte els
seus habitants. «Es molt important
la participació, lo demés ja arribarà.
L'Atletisme vilafranquer va agafant
força i això és molt interessant per
l'esport del poble».

Redacció.- Tres hores i 28 minuts
va emprar en Mateu Morla per recó-
rrer els 42.195 metres de la «VII Ma-
raton Internacional de Calvià». A la
carrera de l'any passat ja queda
segon amb un temps de 3 hores
minuts. Es a dir, que amb un any
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El poliesportiu de l'escola acollí l'exposició de motos i bicicletes

II Fira i mostra de cotxes i motos

(Redacció).- Amb una notable
asistencia de públic, encara que el
fred no convidas massa, el passat
diumenge 9 de desembre va tenir
lloc a l'Avinguda de les Escoles i al
poliesportiu del col.legi, la II Fira i
Mostra de Cotxes i Motos que per
segon any consecutiu organitzava el
club esportiu local Racing Club T.R.
amb la col.laboració de moltes cases
de cotxes i amb l'ajuda de l'Ajunta-
ment entre altres institucions.

Certament amb un temps prou
frec que ens confirma que l'hivern
ha arribat abans d'hora i de quina
manera, a primeres hores del matí

del diumenge dia 9 es començaren a
veure els primers vehicles esportius
de competid() i també turismes que
s'anaven col.locant a l'avinguda.
L'ultralleuger de En Pep <Merca-
der» era instaLlat prop de la carrete-
ra, un any més amb l'objecte de cri-
dar l'atenció dels vehicles que ana-

ven passant. A la zona del polies-
portiu de l'Escola, hi tenia cabuda la
mostra de motos i bicicletes dirigida
per Joan Botelles. De tota casta i de
tot color, els vehicles de dues rodes
foren objecte d'admiració de gent
sobretot jove que passa pel recinte
ferial. La diada va transcórrer amb

tota normalitat i la gent va poder
passar un bon matí de passeig con-
templant alguns dels darrers models
de vehicles. La fredor que va apa-
rèixer amb el començament de les
Festes de Santa Barbara va voler
que la Setmana Cultural que es tan-
cava amb l'acte organitzat pel Ra-
cing Club T.R. també fos acompan-
yada a la seva recta final amb unes
temperatures baixes. No obstant la
mostra va agafant forma i en pro-
pers anys és d'esperar que es pugui
realitzar en un temps més primave-
ral que no hivernenc.

Fotos; X. Amengual

Coloms missatgers
(Redacció).- En Joan de Sa Vinya

Nova, En Joan LLuis, En Sebastia.
Verger i En Tomeu Requena orga-
nitzaren una interessant mostra de
coloms missatgers durant les passa-
des festes de Santa Barbara. El lloc
on es va poder admirar a aquestes
aus amb força suficient per recorrer
quasi mig món sense perdre el sen-
tit de l'orientació, fou el local del
club d'Esplai. El vespre de Santa
Barbara fou el moment de més visi-
ta. Molta gent s'acosta a veure el co-
loms exposats.

Foto: M.B.
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Mostrà targeta groga a Neskens després de que aquest es rompés una cama

L'àrbitre fou la «bístia negre» que provocà la
primera derrota del Vilafranca dins el camp

del Portocristo
Portocristo 2
Vilafranca 1

La primera derrota del
Vilafranca en el present
campionat de Higa arriba
en el seu vuitè partit jugat
dins Portocristo. Pel que
va passar en el terreny de
joc cal afirmar sense error
que fou provocada desca-
radament per un Arbitre,
una auténtica «bístia
negre», que allà pels anys
80 en certa ocasió se'n va
anar de Vilafranca amb les
orelles encalentides des-
prés de pitar un partit
d'infantils. A l'encontre
disputat dins el Port de
Manacor, va passar factu-
ra fent perdre al nostre
equip que endemés d'en-
caixar la primera derrota
va perdre, segurament per
a tota la temporada, a tot
un motor. Ens referim a
Pep Neskens que en una
jugada desgraciada es va
rompre el peu dret. El
col.legiat de torn fou
capaç de mostrar-li targeta
groga malgrat la greu
lesió que obliga a trasla-
dar-lo ràpidament a Ciutat
on seria operat el mateix
dia. Podem parlar de dia
negre pel futbol vilafran-
quer, no pel resultat, que
al cap i a la fi és el que
manco importa, sine) per
haver perdut a Pep Nes-
kens.

De la crònica del partit
podem dir que el Vilafran-
ca prescindia de Frau (en
el banquet per lesió a una
mA), Montserrat i Damià
(lesionat), tres puntals
dins l'actual esquema de
ioc. El Vila franca comenca

dominant i en el minut 23
arribà el 0-1. Fou una ju-
gada de Neskens per l'es-
guerra amb una centrada
damunt el punt de penal
on Llorenç Pellé atura
molt bé l'esfèric i xutà a
gol. En el minut 26 d'una
falta inexistent arribà
l'empat del Portocristo,
després d'una clara bada-
da de la defensa. Gudi va
veure una targeta groga
totalment injusta i en el
m. 34 va veure la segona i
l'equip es quedava amb 10
jugadors. En el m. 37 en
una nova jugada de con-
tracop el conjunt local
marcava el 2-1. Abans,
Pellé havia estat víctima
d'un clar penal que l'àrbi-
tre no va voler assenyalar.
El que sí va fer molt fou
pitar off-saids que sols
existien en el seu, segura-
ment diminut, cervell.
Amb 2-1 s'arribà el des-
cans. A la segona part el
Vilafranca intentà empa-
tar, però de nou l'àrbitre
tallava una vegada i altra
les jugades d'atac. La dos-
cabuida vestida de negre
es va berenar dos clars pe-
nals, un a Frau i un altre a
X. Riera. Aquest darrer
cada vegada que rebia la
pilota era objecte de falta,
emperò en cap moment
l'àrbitre assenyalà res. A
la segona part Mesquida
s'havia quedat a les case-
tes deixant el seu lloc a
Frau. Neskens, després de
l'expulsió de Gudi passà a
jugar d'home lliure. En un
creuament amb un juga-
dor local, Neskens fallà en

el rebuig de la pilota i el
seu peu es va estrellar
amb la tibia del jugador
del Portocristo, rompent-
se el peu. Amb el peu
romput Neskens va rebre
la gracia de la bubota
negre que li mostra targe-
ta groga. El jugador vila-
franquer ja no es va aixe-
car i fou traslladat cap a
Ciutat de forma inmedia-
ta.

D'aquí al final, poques
coses més que comptar. A
manca de 13 minuts pel
final Pené falla un gol
cantat i algunes jugades
dubtoses dins l'arca local
varen esser oblidades per
l'àrbitre de torn que masa-
cra a un Vilafranca que,
tot i que va jugar prou
malament, en cap instant
va merèixer perdre.

ALINEACIÓ:

Pep Julia: (3) Va quedar
venut en els dos gols i va
haver d'aguantar les gros-
series d'alguns davanters
locals.

J. Margoi: (3) LLuità
mol i va cumplir funcions
ofensives davant la feblesa
de la mitja.

Gudi: (2) Tingué un dia
negre amb moltes errades.
La primera targeta que va
veure fou injusta i a la se-
gona actua correctament
per evitar el perill a la
porteria de Pep Julia.

A. Margoi: (3) No va
estar centrat igual que al-
tres vegades. El seu home
li fugí en algunes oca-

sions.
Llull: (2) Molta lentitud.

Per la seva banda arribá la
major part del perill. No
es va entendre gaire amb
els seus companys.

Mesquida: (2) També
molt desorientat durant el
temps que jugà. Se'l va
veure fluix físicament. No
va poder fer de pont entre
la defensa i la davantera.

Sufier: (2) Igual que
quasi tots, semblà que ju-
gava amb resaca.

Pené: (4) Lluità molt.
Marcà el 0-1. Fou objecte
d'un penal claríssim i en
dues jugades dins l'ama
també fou travat. Fallà el
que hagués pogut esser
l'empat.

X. Riera: (3) Creà molt
d'espais a la mitja, que
aquesta no va saber apro-
fitar. L'àrbitre no el deixà
jugar gens.

T. Julià: (3) Molt lluita-
dor però sense sort. A la
mitja quasi ningú l'ajuda a
l'hora d'atacar.

Neskens: (3) Com sem-
pre va intervenir en la ju-
gada del gol. Quan passà
a jugar de líbero no va
poder organitzar el joc així
com ell sab.

Frau: (3) No li sortiren
massa bé les coses. Falla
molt a l'hora de centrar i
es va perdre per fer massa
passes. Així i tot la seva
entrada va donar més aire
d'equip.

Barraques: (2) El temps
que va substituir a Nes-
kens va resoldre sense
problemes. No va poder
entrar massa en joc.



joc. El 2-0 arriba en el m.
19 obra d'un Tia Julia que
lluita totes ses pilotes i
que segueix sense rebre

massa suport quan té la
pilota. En el minut 43 arri-
ba el gol visitant que dei-
xava el 2-1 en el marcador

Els benjamins marquen quinze gols en
dos partits
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Victòria

Vilafranca 2

Ariany 1

Alineació: P. Julia (2),
Llull (1), Gudi (2), Frau
(2), J. Margoi (2), Surier
(2), Montserrat (3), Nes-
kens (4), T. Julia (2), X.
Riera (4), Damià (2). Can-
vis: A. Margoi (3) per
Llull, Pelle (1) per Damià i
Mesquida (1) per Gudi.

En el minut 1 arriba el
0-1 en una greu despista-
da en defensa de Neskens
i J. Margoi. L'1-1 arriba en
el minut 10 per X. Riera
de penal i el 2-1 en el
minut 42, obra de X. Riera
en una gran jugada de
Neskens. L'Ariany a partir
del m. 43 juga amb un
home menys per expulsió.

Molt varen fer els 22 ju-
gadors en mantenir-se en
un terreny de joc impracti-
cable després del nou dre-
natge construit a base d'a-
cumular picadís enmig del
camp. L'Ariany va dur
mes problemes dels pre-
vistos i es demostrà com
un gran conjunt amb un
ferma defensa. El Vilafran-
ca va jugar el pítjor partit
vist fins aleshores. Sols
Pep Neskens i X. Riera
amb Montserrat i Margoi
es salven del deficient ge-
neral que donam a l'equip
en aquesta ocasió. L'àrbi-
tre, sense to ni so, no va
perdre els paOcrs perqué
mai els va dur, va estar
molt malament sense au-
toritat i permetent algunes
befes dels jugadors visi-
tants. Alguns jugadors del
Vilafranca haurien d'haver
deixat la tasca de protes-
tar al públic que és qui
paga.

Un mal partit

Vilafranca 2

Campanet 1

Alineació: P. Julia (3),
Llull (4), Gudi (4), Frau
(3), J. Margoi (3), Mesqui-
da (3), Surier (2), Pelle (1),
Damià (3), X.Riera (3), T.
Julia (4). Canvis: Barra-
ques (2), Montserrat (2),
Ll. Riera (2) i Bernat (2).

Parta regular el jugat
pel Vilafranca front el
Campament a qui guanya
per un just 2-1 en un en-
contre de poques compli-
cacions pe l'àrbitre de
torn, que en algunes oca-
sions va afavorir l'equip
de casa, però sense influir
en el resultat final.

La baixa de Neskens en
va notar molt en el centre
del camp on la descoordi-
nació de linees arriba pel
baix rendiment dels mit-

jos. Ni Surier, ni Mesquida
pogueren suplir el treball
enyorat de Pep Neskens.
En el partit contra el Cam-
panet la defensa crea
molts buits per entrar els
davanters visitants que
posaren la porteria local
en perill en diverses oca-
sions. L'1-0 arriba en el
primer minut obra de X.
Riera en la que fou la pri-
mera jugada del partit.

El que es pressagiava
com a golejada es va que-
dar en simple anhel. A la
manca de coordinació de
la mija s'hi afegí la manca
de marcatge de J. Margoi i
de Frau que amb l'afany
d'atacar deixaren la defen-
sa un tant inmune. Llull
que realitzà un encontre
prou bo i Gudi compliren
la seva misió. A la daven-
tera, moltes ocasions per-
dudes per la dreta, amb
un Pené prou desastrós
que quan no perdia la pi-
lota crobava en fora de

Red acció.- Quinze gols,
ni més ni manco, han
marcat els benjamins en
dos partits. Cansats també
de encaixar golejades es
veu que de tant en tant
diven «prou» i posen la
seva maquinaria golejado-
ra en funcionament.

Els resultats obtinguts
des del 17 del mes passat
fins dia 8 d'aquest mes
han estat els següents: Vi-
lafranca-Escolar B, 9-0;
Porto Cristo B-Vilafranca,
0-6; Vilafranca-Ses Salines,
1-4 i Colònia de Sant
Jordi-Vilafranca, 4-0. En
els darrers partits jugats
no hi ha hagut sort, des-
prés s'ha convertit en el
maxim golejador de l'e-
quip amb 7 gols, seguit de
Guillem García i Tomeu
Salom amb tres gols cada
un. N'Esteve Mestre i En
Pere Nicolau n'han acon-
seguit un per barba. Des-
près de les dues victóries
consecutives hi ha molta
animad() a l'equip per
veure si es pot pujar algu-

nes posicions i deixar una
mica més la coa de la clas-
sificació.

CADETS
Els cadets marxen a un
posició més o menys cò-
moda. En els dos darrers
partits jugats, fins a l'hora
de tancar la present secció
esportiva, s'havia compu-
tat una derrota a casa
front el Xilvar per 2-6 i un
empat dins el sempre difí-
cil camp de l'Alar() per 2-
2. Feriol, Mates, Morla i
Toni Bou han estat els au-
tors d'aquests darrers qua-
tre gols. En aquesta cate-
goria ja s'han acabat la
primera volta. La segona
va començar dissabte pas-
sat amb la visita del Vila-
franca al camp del Sallista
d'Inca que en el primer
partit de Hita ja guanya al
nostre equip per 4-0. El
dissabte dia 22 desembre
el Santa Maria ens rendirà
visita.

Foto: X. Amengual



CAN fotAN

Patrocina els trofeus als
màxims golejadors

III REGIONAL

1. X. Riera 	 8 gols
2. Damià 	 5 gols
3. Pellé 	 5 gols
4. Montserrat 	 4 gols
5. T. Julia 	 4 gols

CADETS

1. Moda. 	 5 gols
2. Ferriol 	 5 gols
3. Mates 	 3 gols

BENJAMINS

1. Pep Rebassa 	 8 gols
2. G. Garcia 	 3 gols
3. Salom 	 3 gols
4. E. Mestre 	 1 gols

38 ESPORTS

Malgrat acabar líder al final de la primera volta

El Vilafranca ja es deixa guanyar
per qualsevol equip comparsa

Colònia - 2

Vilafranca - 1

Alineació: Pep Julia (4),
J. Margoi (4), Gudi (2),
Bernat (3), Llull (1), Mes-
quida (1), Motserrat (4),
Sufler (1), Pené (1), LI.
Riera (1), T. Julia (1).
Substitucions: Damià (2)
entra en el descans per Ll.
Riera Barraques (1) per
Pelle en el m. 24 del
segon temps.

Després d'un inici de
temporada espectacular, el
Vilafranca ha entrat en
crisi. Caldrà esperar a
veure el començament de
la segona volta per dicta-
minar si la crisi és passat-
gera o crónica. De mo-
ment, després de veure el
darrer partit jugat diu-
menge passat dia 16 a Co-
lônia de Sant Jordi ha que-
dat clar que el Vilafranca,
sense Pep Neskens, sem-
bla tocat d'ala.

Si a la derrota dins Por-
tocristo, tinguerem, mal-
grat el mal joc, a l'àrbitre
com el gran culpable de la

primera derrota del nostre
equip, no podem dir el
mateix del que vérem a
Colónia. Un Vilafranca
sense to ni so, es va veure
superat per un equip com-
parsa. I es que per ser
campions no es pot anar
perdonant el que es va
perdonar en els deus pri-
mers minuts. Dues oca-
sions dares de T. Julia i
Pené varen tenir la réplica
de l'1-0 en una treta de
cantó en el m. 11, una su-
perbadada de la defensa
visitant va permetre que
els coloniers inauguressin
el marcador. La mil*,
mb un Suiler i T. Mes-
quida prou desorientats,
va tenir amb En Montse-
rrat revulsiu. A la
defensa, J. Margoi era el
jugador que intentava
pujar la pilota davant l'es-
taticisme del mitjos. Pep
Julia es va haver de lluir
de debó per aturar algu-
nes pilotes de gol. El Co-
lònia xuta en dues oca-
sions al pal durant els pri-
mers 45 minuts.

L'empat arriba en el m.
41 en una jugada de Pellé
per la dreta amb pilota

centrada al primer pal on
Montserrat marca al rema-
tar de cap.

En el segon temps, l'en-
trada de Damià no va
fructificar com en altres
ocasions. La mitja va se-
guir sense timó i la da-
vantera perdia les poques
pilotes que arribaven. En
el minut 29 un xut bombe-
jat es ficava per l'esquadra
dreta de Pep Julia i supo-
saya el 2-1 que ja no es
mouria. El joc del Vila-
franca, sense Frau i Xisco
Riera, es va notar en hores
baixissimes.

Darrera hora

El Vilafranca cadet va
perdre en primer partit de
la segona volta dins el
camp del Sallista per 9-0.
El benjamins salvaren
l'honor del Vila franca a la
darrera jornada disputada
al guanyar per 1-0 al
Campos B. El Vilafranca
e Ill Regional no torna
jugar fins el 13 de gener.
Sera contra el J. Sallista
dins el camp del Vilafran-
ca.

M.B.

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. P. Julia 	 37 punts
2. J. Margoi 	 33 punts
3. Judi 	 32 punts
4. T. Julia 	 32 punts
5. Damià 	 30 punts

Damià



Muebles de Cocina y Baño

Hermanos LLULL
Fabricación propia

Domicilio Tienda y Particular:
Cra. Palma - Manacor, 9
Tel. 56 06 78
VILAFRANCA

Taller:
Cl. Rossellón, 14
Tel. 84 31 69
MANACOR

MUNICIPI

El saló Parroquia cedit a l'Ajuntament fins
l'any 2020

39

(Redacció).- Mitjançant un conve-
ni entre l'Obispat, representat pel
Bisbe Teodor Ubeda i l'Ajuntament
de Vilafranca, representat pel batle
Antoni Nicolau, ambdues parts han
arribat a un acord per a fer possible
la cessió del Saló Parroquial fins a
l'any 2020 amb l'objecte de que
l'històric edifici pugui esser recon-
vertit en un Centre Cultural. Encara
que qui hagi signat l'acord sigui el
batle i el Bisbe, les vertaderes con-
versacions les han duit a terme el
rector de la Parròquia Gaspar Mont-
serrat i el delegat de Cultura Jaume
Sansó.

Després de l'acord, el Saló Parro-
quial cedit a l'Ajuntament sera cedit
gestionat per una Junta que tendra
un representant de la Parròquia i a
la vegada aquesta Junta tendra un
representant dins el recentment for-

mat Patronat Municipal de Cultura.
La finalitat del nou saló, una vega-
da s'hagi posat en condicions, sera
la de permetre la realització d'acti-
vitats cuturals i complir les funcions
de centre de conferencies i assatjos,
mostres i exposicions entre altres ac-
tivitats. De moment, i fins que no es

compti amb una Casa de Cultura, el
Saló Parroquial sera la seu de Patro-
nat Municipal de Cultura. La Parrò-
quia podrà fer -Lis del saló pels seus
fins, sempre actuant amb la coordi-
nació de la Junta de Gestió del Cen-
tre Cultural.

L'Ajuntament, es compromet a
conservar l'edifici i a renovar la
seva infraestructura. A proposta de
la Junta de Gestió podrà crear nous
espais d'infraestructura funcional.

La nova passa a donar per l'Ajun-
tament sera la d'intentar aconseguir
el maxim de subvencions amb les
que poder iniciar un pla de refor-
mes per adaptar l'edifici a les exi-
gencies culturals del poble. El pri-
mer objectiu esta complit. El Saló
Parroquial sera municipal per espai
de trenta anys, fins a l'any 2020.

Foto: M.B.

Repartides les subvencions
(Redacció).- Un total de 895.000 pessetes han estat reparti-

des enguany entre un total de 19 grups culturals, esportius i
alguns de caire social. Club de Futbol i APA són les entitats
que es reparteixen la tallada mós grossa del pastís mentre que
Racing Club T.R., Caçadors i club colombófila són els grups
que reben menys amb 15.000 pessetes cada un. La relació de
3ubvencions aprovada és la següent;

3rup de Teatre «Mussols de soca» 	  55.000
lub d'Esplai «Xauxa>> 	  25.000
OCB) Revista «Es Molí Nou» 	  45.000
tevista «Santa Barbara> 	  45.000
11,"scola de Mallorquí 	  25.000
l'ol.lectiu de Musica Rock 	  20.000
landa de Tambors i Cornetes 	  50.000
oral «Els Brulls» 	  35.000
40B 	  25.000
irup Excursionista de Mallorca 	  25.000
:ol.legi Joan Mesquida 	  75.000
acing club T.R. 	  15.000
4anos Unidas 	  25.000
4onges de la Caritat 	  75.000
	  125.000

1ub de Futbol Vilafranca 	  125.000
Colombofilia 	  15.000

sport Escolar 	  75.000

	

'-açadors    15.000

	

'otal     895.000
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L'any del canvi polític a l'Ajuntament
Arribam a final d'any. És l'hora

de fer un repas al que han estat
dotze mesos de petites històries, de
noticies, bones i dolentes, ocorregu-
des dins el nostre terme municipal.
La més destacable és sens dubte el
canvi politic a l'Ajuntament. D'a-
questa i d'altres ens feim ressò en el
següent reportatge.

GENER. L'Ajuntament admet que
hi ha molts defectes a l'abocament
d'aigues brutes al torrents. Un jove
militar mor en accident de tràfic a la
carretera, en el creuer del carrer
Nord. Detectada una gestoria

propietat d'un exregidor de
l'Ajuntament, a la plaça Major.

FEBRER. L'oposició paralitza una
obra de desviar la carretera de Fela-
nitx, després de comprovar com el
batle Bernat Cali no ha parlat amb
els ve'ins afectats per possibles ex-
propiacions. En una nova reunió
convocada per resoldre el conflicte,
el batle no es presenta a parlar amb
els veinats que es reuneixen a l'A-
juntament.

MARÇ. Quasi tots els carrers afec-
tats per les obres del clavegueram
presenten deficiències. El mal com-
pactament de les síquies obertes
provoca l'enfonsament del nou as-
falt. Es celebrar la «V Ginkama Ex-
cursionista del Pla de la Vila» mal-
gat la fredor i el fort vent. A l'hora-
baixa del dia 29 es produeixen dos
accidents de caracter lleu a la carre-
tera, un a Sa Creueta i l'altre a la
plaça de la Constitució.

ABRIL. Es demana la col.locació
de semàfors i senyals d'«Stop» a la
zona de la carretera. Salvador  Barce-
ló, regidor fugit del PP, diu que «els
qui donen suport al batle, ho fan
per interessos personals». L'Oposi-
ció municipal denúncia que el batle
afavoreix els interessos de l'exregi-
dora que el salva de la moció de

censura del febrer del 87.

.MAIG. Salvador Barceló diu que
el batle Bernat Gari demana un sou
de 300.000 pessetes i xófer corn a
condició per deixar la batlia en
mans d'un altre company del PP. El
Vilafranca acaba quart classificat del
seu grup a la Tercera Regional en la
seva retornada després de cinc anys
d'absència dels camps de futbol.

JUNY. La piscina municipal presen
ta molts crivells a tota la zona de la
terrassa. Es la segona vegada que
passa en menys de vuit mesos
PSM, UM i Salvador Barceló prepa-
ren una moció de censura contra el
batle Bernat Gari que es presentada
oficialment a les oficines municipals
el dia 29 d'aquest mes.

JULIOL. El ple de la moció de cen-
sura es dura a terme el 29 d'aquest,
mentre que UM vol expedientar al
seu regidor Antoni Nicolau
voler accedir a la batlia. Fonts del
PP anuncien que Bernat Gari no es
tornara a presentar com a cap del
PP a Vilafranca. El grup de Teatre
«Mussols de Soca» es va consoli-
dant. Comencen les obres per cons-
truir un túnel en el camp de futbol,
un any després d'haver-se adjudicat
l'obra. Les Festes de la Beata tenen
lloc en un ambient enrarit i amb la
gent parlant més del possible canvi
de batle que no de festes, de les que
el batle no ha informat a l'oposició.

AGOST. Dia 29 té lloc la moció de
censura. Amb els vots del PSM, UM
i Salvador Barceló, Antoni Nicolau
és elegit el nou batle de Vilafranca
El ple que propicia el canvi politic
es desenrotlla en un ambient tens
perb sense cap tipus d'incident.
sala fou acaparada per gent que gai-

rebé en la seva totalitat estava a
favor del canvi de batle. Antoni
colau, diu que les portes de l'Ajun -

tament «d'aquí endavant estaran
obertes a tothom».
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SETEMRE. Es forma el nou equip
de govern. Salvador Barceló és no-
menat tinent batle i regidor de Poli-
cia i Sanitat. Josep Sansó del PSM,
tinent batle i regidor d'Hisenda i a
la vegada representant de l'Ajunta-
ment dins la Mancomunitat del Pla.
Tomeu Oliver del PSM, regidor d'O-
bres. Joan BauzA regidor d'Educació i
Esports i representants de l'Ajunta-
ment dins el Consell Escolar. Jaume
Sansó del PSM regidor de Cultura i
Esteve Català regidor de Festes. El
PP rebutja la regid oria d'Agricultura
i l'entrar a formar part de la comis-
sió de govern. Es fa la Festa del
Meló, que es la primera vegada que
resulta gratuïta. Dia 29 de setembre
l'Ajuntament treu al caner el seu
«Bolleti Informatiu».

OCTUBRE. Les oficines municipals
es traslladen a la planta baixa de
l'Ajuntament. Dia 10 el batle és ob-
jecte d'un intent d'agressió per part
de l'exregidor del PP, Antoni Barce-
ló. Salvador Barceló és acossat per
un simpatitzant del PP una vegada
haver acabat el ple. Es planifica la
formació d'un Patronat Municipal
de Cultura on hi són convidades a
Participar-hi totes les entitats cultu-
rals del poble.

NOVEMBRE. Aprovat el projecte
del clavegueram en el sector A. El
pressupost es de 128.000.000 de pe -
ietes, de les que 96.000.000 stran

subvencionades pel CIM, segons
anuncia el regidor d'obres Tomeu
Oliver. Es fa una taula rodona per
informar sobre la posta en marxa
d'un Punt d'Atenció Continuada a
Vilafranca. 'El Vilafranca guanyà el
set primers partits del campionat de
lliga i es col.loca lider destacat. S'a-
caben les obres del clavegueram a la
zona de la carretera. Es col•loquen
algunes senyals d'«Stop» als carrers
que donen a la carretera. La Policia
Municipal comença torns de patru-
lla nocturna. Es col.loca nou punts
de lluim a alguns indrets dels ca-
rrers de la vila. Es comencen a arre-
glar alguns camins de la foravila. Es
gestiona la construcció d'una nova

DESEMBRE. Es presenta un llibre
sobre cinc glosadors de Vilafranca,
dia 1 en el començament de la Set-
mana Cultural programa per les
Festes de Santa BArbara. Guillem
Joan Sastre «Es Metge Vell» es no-
menat fill il•lustre del poble. Dia 10
es posa en marxa el PAC, tres set-
manes abans del temps previst. Es
comencen les obres del nou enllu-
menat en el camp de futbol. Des-
prés de l'èxit del primer any, es
convoca el II Concurs de Betlems
que compta amb una desbordant
inscripció. Les Festes de la Beata es
desenrotllen amb gran exit i moka
participació dels grups culturals del
poble. Dia 11 es presentat a Palma,
al «Bar Güell» el llibre dels glosa-
dors «Del vent i del paper». (Nota:
Aquest resum lògicament sols reco-
lleix les noticies més destacables
fins el 15 de desembre).
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DEFUNCIONS
Gabriel Rosselló Bauzà,. dia 21 de

novembre als 92 anys. Descansi en
pau.

PLUVIOMETRIA
15 d'octubre 	 2 litres per m2

17 d'octubre 	 5 litres per m2

19 d'octubre 	 31 litres per m2

4 de novembre. 	 7'5 litres per m2

9 de novembre	 68 litres per Tre
10 de novembre	 22 litres per m2

25 de novembre 	 5 litres per m2

28 de novembre 	 2 litres per m2

9 de desembre 	 17'5 litres per m2

BARBARA SANSO A
4<BALEART 80»

La fotògrafa vilafranquera Bàrbara
Sansó va realitzar una mostra sobre
els oficis artesanals del Pla a l'es-
tand que representava a la Manco-
munitat a la passada fira de «Baleart
90».

FIGUERES DE MORO DAMUNT
LA TEITLADA DE L'ESCOLA

Es tracta d'una fotografia un tant
medita. Sembla prou dificil que da-
munt la teulada de l'escola hi pu-
guin néixer figueres de moro, però
és així. Abans, fa molts d'anys, en
surtien per totes parts. Ara es veu
que no estan tan protegides i cer-
quen els llocs de manco pera Els
estudiants quan vulguin estudiar
aquesta planta bastarà que pugin
damunt la teulada.

EMBORNALS BRUTS
Si a damunt de què les tuberies

per evacuar les aigües pluvials re-
sulten estretes, els embornals es
conserven tal com papareix a la fo-
tografia, anam arreglats. No faria
res que de l'Ajuntament qualcú se'n
preoc-upas una mica més.

«SANITAT» ES REUNEIX AMB
LA PREMSA FORANA

El Conseller de Sanitat, Biel Oli-
ver, es reuní a Montuïri el passat 30
de novembre, amb els representants
de «Premsa Forana» per explicar el
nou mapa sanitari de Balears.

H CONCURS POPULARS
DE BETLEMS

Fins aquest divendres dia 21 hi ha
de temps per apuntar-se al II Con-
curs Popular de Betlems que orga-
nitzen Joan Andreu i Joan Company
amb el patrocini de l'Ajuntament de
Vilafranca. La inscripció està més
que animada. Sembla esser que tots
els nins participants tendran una ju-
gueta i que pels guanyadors els pre-
mis posen els pèls de punta. El
jurat, una vegada s'hagi acabat el
termini per a la inscripció, fara una
volta per totes les cases on hi hagi
un betlem que concursi. Dimecres
dia 26 a les quatre de l'horabaixa en
el Saló Parroquial es farà entrega

dels premis a tots els concursants
enmig d'un festival que comptarà
amb la participació deis Nins i
Nines de Ca Ses Monges, el grup
Vilafranca Balla i Bota i els Germans
Toby.

EL LLIBRE DELS GLOSADORS
PRESENTAT A PALMA

«Del vent i del Papa» fou presen-
tat el passat 11 de desembre a la 79
Tertúlia den Bar Güell de Palma.

ASSES SORIA FISCAL
En el número 18 del carrer de

Sant Martí s'ha obert des de fa un
parell de setmanes una oficina d'as-
sessoria fiscal dirigida per Llorenç
Gari. El seu horari és: de dilluns a
divendres de 10'30 a les 14 hores,
mentre que els dissabte estarà ober-
ta de 10 a 13 hores. Si voleu fer
qualque consulta podeu cridar als
telèfons 56 06 80 - 46 52 60.

GABINET D'ECONOMISTES
Una altra assessoria oberta és l'a-

nomenada «Gestió 10» situada en el
Carrer Principal, 7-1r. D. El seu telè-
fon és el 56 06 85.

Per urgències cridi
al 56 05 50



En el Centro de la Isla
EL CE\ TRO DE r
LA CONSTRUCCIO	 e

CERAMI( AR

Desde ahora. el Centro dc la Construcción de
Mallorca. Porque a nuestra ya conocida fábrica
delicti - ritos, tejas, baldosas dc barro cocido.
bovedillas, bosells, etc. hemos inaugurado
1.800 m -). de
amplias y modernas
instalaciones
íntegramente
dedicadas a la
exposición, venta
y almaan de
elementos para la
construcción.

Cerámicas, aislamientos, sanitarios.
pavimentos,.. , todo dc primera calidad y más a
su alcance que nunca, para ofrecerle el mejor
dc los Servicios. Por completo.

Así es hoy
CERAMICAR.
Estarnos a la entrada
de Vilafranca.
Entre a conocernos.
Lc vamos
a sorprender.

GRAMICAR S.A.

Ctra. Palma, Km. 38. Tels. 560154-560615 - 07250 VILAFRANCA

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION



«Joyería Fermín» desitja a tot es poble de
Vilafranca un Bon Nadal i lo millor per a 1991.

«Joyería Fermín» desea a todo el pueblo de
Vilafranca una Feliz Navidad y lo mejor para
1991. MANACOR-PORTO CRISTO-CALA MILLOR

Toda una
gama de
relojes que Ce
acompañarán
en todo
momento

3eraor.
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