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Joana bauza Rosselló la
primera vitafranquera
deA'any

Detectat un forat
de 29 milions a
l'Ajuntament
«Bernat Garí
	 (Les irregularitats

contractà obres	 comptables
sense tenir els	 condicionen el
doblers disponibles futur de l'economia
per a fer-ho. Els	 municipal. Una
comptes del
	

subvenció de 14
clavegueram i
	

milions del 86
l'asfaltat, no	 encara segueix a
quadren
	

l'aire.

Es prepara un ple per a decidir crn, es tapa el buit econòmic deixat pel PP

L'acusat
L'exbatle Bernat Gari apareix com el

màxim responsable del «forat de
gestió» provocat entre 1986 1989.

El batle Antoni Nicolau ja li ha
demanat explicacions

«Es cerca candidat». Els
partits locals ja es
preparen per a les

eleccions del mes de maig
(Pbgs. 14 115)

Molta animació per les
Festes de Nadal amb un

exitós oil Concurs de
Betlems»

(136gs. 2, 12 ¡13)

La delegado d'Urbanisme
permet obres que no

s'ajusten a les Normes
Subsidiaries

(Pàg. 5)

La cavalcada dels Reis
d'Orient arriba amb
moltes carrosses

carregades de juguetes
(Pàg. 13)
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Per Nadal poc butifarró, molta festa i molt de torró
Ja ens hem acabat les coques. Senyal de què hem passat també les fes-

tes. El Nadal 90 ja és història. Sortirem de la resaca de les festes de Santa
Barbara i entrarem de ple a les nadalenques. L'augment de participants
al concurs dels betlems, el cant de la nova sibil.la i la gran cavalcada
dels Reis foren les notes més novedoses dins una linea molt semblant a
la d'anys anteriors. El balanç es pot qualificar de molt positiu.

Margalida Sansó Andreu, fou la nova sibil.la a la Nit de Nadal, i va
estar ben acompanyada amb el grup «Aires Vilafranquins» que posaren
les notes de color i animació a la Missa del Gall. En pagines interiors es
tracta més ampliament el 41 Concurs de Betlems», però de rampellada
podem asseugurar que la cosa va millor de cada any i els bons premis
animen a la gent a participar. Sols un punt negre a l'organització i és
que tal com ja succeí a les festes de la Beata, creum que dur pellassos fo-
rasters a un poble netament mallorquí és del tot contradictori. Els més
petits no entenen res i se suposa que la festa deu anar per ells. També
en pagines interiors tractam la gran cavalcada dels Reis, amb un grup
organitzador encapçalat per Esteve Molondro que aconseguí una
excel.lent participació de gent en la Nit Magica.

Fotos: Francesc Amengual

FESTES



• EDITORIAL

L'EX-BATLE BERNAT GARÍ, UN MAL
JUGADOR AMB

ELS DOBLERS PÚBLICS

Is darrers números sortits de l'Ajuntament i que han facilitat a aquesta
revista els membres de l'equip de govern del consistori posen els pels
de punta. A més de 29.000.000 de pessetes puja el forat detectat a la

Casa de la Vila després de fer un balanç de comptes als darrers pressuposts.
Aquest buit de tants de milions no vol dir que ningú se'ls hagi posat dins la but-
xaca. Simplement, són una clara mostra de l'ample que duia la corretja l'anterior
batle a l'hora de manejar els doblers públics, els doblers que pagam els vilafran-
quers en imposts. Explicar en aquesta editorial de forma detallada, com s'ha
creat el forat, no hi hauria espai que bastés. A les pagines centrals hi trobareu
una explicació compaginada amb un gràfic que us aconsellam que repaseu un
parell de vegades. En lineas generals, si podem assegurar que els 29.528.188 pes-
setes que manquen, és l'endeutament provocat per una serie d'obres per a les
quals no es varen preveure els doblers su ficients per pagar-les.

L'herència de l'anterior batle es prou clara. Més de vuit milions en factures
menors sense pagar i un forat de gestió de més de vint-i-nou milions. Qui en
dóna més. Bernat Gait s'ha anat formant, des de que posa el peu a l'Ajunta-
ment, en un mal jugador dels doblers dels demés. Ara els qui han volgut estirar
de la manta (UM-PSM-Grup Mixt) s'han trobat amb els pedaços bruts d'una po-
lítica d'obres improvisada dirigida per una persona que ha demostrat que de nú-
meros n'enten molt poc, i darrera ell tot l'equip de regidors que l'han acompan-
yat fins ara.

La negligencia política del PP-Vilafranca ha quedat prou demostrada sols amb
quatre mesos amb els que s'ha pogut comprovar l'entremat que aquest partit
duia darrera. Resulta molt sospitós que amb set anys que va esser batle, Bernat
Gari no aconsegufs una sola obra grattifta com a contraprestació de l'empresa a
Ia que s'han adjudicat obres per més de 150.000.000 de pessetes. I més sospitós
resulta quan el nou regidor d'Obres en quatre mesos de gestió n'ha aconsegui-
des, del mateix contractista, per un valor de més de 18.000.000 de pessetes i que
s'enumeraven en el passat Boiled Informatiu de l'Ajuntament.

Manquen moltes peces per acabar el trencaclosques. Els números fets pel PP
surten per() no quadren. La conseqüència més directa sera l'hipotecament de la
economia municipal en els propers anys. S'haurà de cercar la manera de tapar el
forat de 29.000.000, com tampoc hi estarà de demés, davant la incredulitat de
cert sector d'escoltes del PP, que les irregularitats comptables trobades siguin po-
sades en mans de la Justícia. Davant casos tan greus com el descobert a l'Ajunta-
ment de Vilafranca cal actuar amb el maxim de rigor per evitar repeticions de
«reinats» tant nefasts com els que han protagonitzat els darrers baties en temps
de democracia.

LLIBERTAT PER A MACIA MANERA

entre els qui atempten contra la llibertat dels ciutadans a rebre informa-
ció en la seva llengua estan a lloure, malgrat la Justicia els hagi declarat
culpables d'emprar el «seu foc purificador» per imposar la seva volun-

tat, un jove de Montuïri, Macia Manera, ha complit més d'un any i mig de presó

per suposada pertenencia a una banda terrorista, encara que de moment no se
l'hi hagi pogut imputar haver participat en l'assassinat d'una sola mosca. Macia

Manera sera jutjat aquests dies a Madrid. Manera, un picapedrer de Montuïri
que va esser detingut mentre desenteulava una casa a foravila, rodejat amb un
helicòpter i tota casta de vehicles i armament antiterrorista, se'l vol condemnar

sense cap raó clara després d'haver complert més de 18 mesos de presó injusta.
Sovint les forces de seguretat es converteixen en represió, per això des d'Es Molí
Nou feim vots per a que Macia Manera torni a ser lliure.
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Als glosadors
Glosadors bons glosadors
es que vos trobau en vida,
sa gent demana i crida
amb ganes de sentir-vos.

Es qui no heu provat d'escriure
no poden conèixer-vos,
quant sabreu animar-vos
que això ajuda a viure.

Fa pena que no aprofiteu
es qui teniu aquest do,
de sabre fer una cançó,
com qui neix amb bona veu.

Es glosador qui hi neix
més si té gracia per riure,
qui no té gracia ha d'escriure
I té tant de valor o més.

Si qualque cançó vos atura
que no en tregue ag-uer,
una altra i deixau-la fer
que un passetemps no apura.

Es molt bo aprofitar
tot amb so mateix sentit,
així amb la mitat d'escriure
deis lo que voleu posar.

Una cançó si es pesada
sempre sol sortir més bé,
molt de pics improvisada
ja deim lo que un sap fer.

N'hi ha de més capacitats
per amollar-la al moment,
i en canvi escriguent
són millors els resultats.

N'hi ha molt de pics demanen
«m'has de fer una cançó»,
Ia pensa es glosador
i en tornar-hi hi cauen.

Li molla davant sa gent
si es d'aquestes que fan riure,
I són història sense escriure
I pareix feta al moment.

Biel Montserrat

A sa familia
vila franquera
No m'agrada es fe mal
procurar es quedar bé
fpnir cano- (in irilaçranniier

no es cap pecat mortal
tenir un nebot concejal
de cultura vos diré
per enguany i l'any qui ve
que paseu un bon Nadal
que vos surti de lo més normal
és lo que hem de menester.

Ses cusines jo els estim
ja no me queden padrins
també ardor els cosins
qui amb jo no miren prim
i de Vilafranca tenim
que som bons mallorquins
de pagesos els mes fins
i d'això em presumim.

Mentres jo sigui viu
no vos abandonaré
aniré i vendré
tant d'hivern con d'estiu
encara que vagui cop piu
me sentiré vilafranquer
aquí on mon pare nasqué
es meu cor sempre somriu.

A ses cosines Moreies
també vull saludar
per sa mel que em varen dar
i ni siquiera tenen bojes
però son tan bones pageses
que com elles no n'hi ha.

Si una cosa me sab greu
d'aquest cosins estimats
que estam tan poc plegats
i son tan acertats
es dos ministres de Déu
ells fan feina dins lo seu
i estan ben conservats
El Sant Cristo els ha ajudat
i també la Mare de Déu.

Presumir de glosador
això seria massa
Bon Nadal familia Rabassa
i Moreies perquè no
i jo deman a n'El Senyor
que mos don sa bendició
a nes qui més falta fasa.

Guillem Barceló «Rabassa»

Un roser sense roses
(Dedicat a s'aniversari de
sa meya dona)
Moltes festes per la vila,
pareix que han passat en pau,
si trobau faltes les tauau:

No som En Janer Manila.

Desde que sembrarem es roser
no ha colt cap rosa,
ses espines han fet nosa
per poder viure un poc mes be.

Si caiguessin ses roses
abans de començar,
a sa basura tirar
duríem moltes de coses.

En el món passen unes coses
que casi ningú endevina;
ha estat tan grossa s'espina
que no te lloc per criar roses.

D'aqueixes roses tan fines
de cap ha sentit s'olor,
només ha tengut dolor
de tocar tantes d'espines.

No cregueu que digui desbarat
en que no digui coses fines,
l'hi ha clavat tantes d'espines
que hi ha per tenir un infart.

Jo som com es pallassos
que fan riure, i ploren,
i ses lla grimes se torquen
en sa funda des matalassos.

El món esta pié d'embuis
i no hi ha que les entengui,
malgrat moltes rialles tengui
sempre tenc llàgrimes als ulls.

M'agradaria poder-li dir
(si hi tengués més confiança)
si mos fereu vostra semblança
Vos no devieu esser

Cada dia mos preguntam
com acabara la cosa,
sense poder cuir cap rosa
sa vida així mos passam.

I així van passant es dies
perdent tota esperança,
a sa vida, cap alabança
porque s'apaguen ses alegries.

Si això es fruit de benedicció,
jo no se que hauria estat
si l'haguessiu empeltat
a s'ull d'un altre brand).

Jaume Nigona



Aquesta es la casa que esta fora d'ordenació

MUNICIPI

No permetrà que el carrer des Sequer s'alinei amb el de Sa Creu

L'Ajuntament cluca els ulls davant una
infracció d'obra que incompleix el N.a

Urbanístic de la vila
L'obra a un buc situat al caner

des Sequer i que fa cantonada amb
el carrer Principal pot evitar que
els carrers des Sequer i de Sa Creu

(Redacció).- L'Ajuntament, al per-
metre que es faci obra al buc situat
a la cantonada dels carrers des Se-
quer i Principal, està incomplint l'a-
plicació de les normes urbanístiques
aprovades en temps del batle Joan
Nicolau. Malgrat no s'hagi donat
permís, cosa que seria il.legal, la de-
legació d'Urbanisme ha clucat els
ulls davan el fet de que la casa en
qtiestió, no sols es reformi a l'inte-
rior sinó que també.s'amplii cap a la
zona del carrer de Sa Creu.

Segons preveuen les Normes Sub-
sidiaries, el caner des Sequer s'hau-
rà d'alinear en un futur amb el de
Sa Creu. Per això caldria que part
del buc que ara s'està reformant i
ampliant s'esbuqués en bona part.
En cas contrari, i tal com succeeix,
el propietari de la finca on es fa la
reforma podrá aconseguir uns drets
que mes envant no permetrien el
desenvolupament del pla urbanistic
a aquest punt concret de la barriada
de Sa Creueta. Segons sembla empe-
rò, la incorrecció del carrer des Se-
quer ja ve d'enrrera. La tirada dona-
da ja fa temps al propietaris de la
part esquerra (mirant al sud) també
ja fou incorrecta segons les Normes
Subsidiaries.

«Fer rectificar, ara, una part i l'al-
tra no, no acaba de ser del tot just»
ha dit el regidor d'obres, Bartomeu
Oliver qui afegeix, «que foren ante-
riors ajuntaments qui permeteren
l'edificació d'un buc que com es veu
ara esta en part enmig del carrer».
Tomeu Oliver, pensa que la millor
Passa per donar legalitat a la situa-
ció sera la de rectificar el pla que

es puguin alinear en un futur tal
com es preveu a les Normes
Subsidiaries aprovades a
començaments dels anys 80.

ordena l'urbanisme a Vilafranca.

CONNEXIONS IL.LEGALS

Per altra banda, des de la delega-
ció d'Obres i Urbanisme s'ha fet en
els darrers dies, una crida a tots

Foto: Francesc Amengual

aquells veinats que tenen connecta-
des les aigües pluvials a la xarxa
del clavegueram. «De ploure molt
fort i durant molt de temps, hi ha el
greu perill de l'abocament  d'aigües
pluvials al clavegueram, faci reben-

Gràfic que representa la zona on es fa obra

tar les tuberies» ha assenyalat el re-
gidor d'Obres. També s'ha demanat
que les tuberies d'aigües brutes que
es dirigeixen cap a la claveguera del
caner ho facin directament sense
abocar al clot negre.



MANACOR
OFERTAS DEL 18 DE

ENERO AL 5 DE FEBRERO
CHARCUTERIA

ALIMENTACIÓN
Paleta Remier Casademont 1 kg. 	
Jamón 1 0 Remier Casademont 1kg 	
Mortadela Casademont 1 kg 	

598
797
337

Leche entera Blahl 1'5 I. 	 116 Bacon Palma 1 kg. 	 560
Sopa sobre Gallina Blanca 	 67 Salami Palma 1 kg. 	 640
Café La Estrella Superior 250 grs. 	 120 Chopped Pork Palma 1 kg. 	 390
Nesquik 400 gis 	 165
Chocolate Torras almendra, avellana 150 gis 	
Chocolate Torras Leche 150 grs. 	

92
83 PERFUMERIA Y LIMPIEZA

Galletas Dinosaurus 250 grs. 	 87 Jabón líquido Sanex L 	 299
Aceituna Unagrás 150 grs. pack 3 u. 	 90 Lejía Conejo 2 L 	 99
Garbanzos, alubias, lentejas Taboada kg 	 68 Fairy 680 grs 	 152
Melocotón en almibar La Molinera kg. 	 144 Suavizante Vernel 2 L. 	 169
Atún La Onza de Oro RO-100 pack 3 u. 	 182 Detergente Ariel 4 kg. 	 780
Mejillones escabeche Cabo de Peñas 1/5 	 195 Pañal Ausonla T Gde. 60 u. 	 1.699
Filetes de caballa Cabo de Peñas 1/4 	 70 Rollo cocina Colhogar pack 2 u. 	 122

Papel higiénico Albor pack 4 u. 	 99

BEBIDAS Y LICORES
Vino Vinya del Fadri 	 103 BAZAR
Martini Rosso, Blanco 	 438 Cinta de vídeo Domi Phon E-180 	 295
Terry L. 	 690
Cava Dubois Gran Cremat Semi, soco 	 199

MENAGE .

CREMERIA Lote limpieza Hogar 5 pzas. 	 1.200
Cubo con pedal 221. 	 995

Yogur Chamburcy Sabores Pack 8 u 	 199
Petit Suisse Danone 60 grs. pack 6 u 	 156
Flan de Huevo Danone 	 37 TEXTIL

Chandal caballero 	 1.200

PESCADO CONGELADO Chandal señora 	 1.400
Pijama caballera 	 1.200

Pescadilla Oliver 1 kg. 	 195 Pantalón chandal 	 799
Lenguado peq. Oliver 1 kg. 	
Calamar Romana Fribesa 400 grs. 	

290
188

Pantalón vaquero 	 1.750

Guisantes Bonduelle kg 	 267
Judías Bonduelle kg. 	 258



MUNICIPI

Previst l'asfaltat dels carrers del sector oA» i del
camí de Petra

Mitjançant el canvi de destí de
dues subvencions corresponents al
Pla d'Obres dels anys 88 i 89 de 17
milions de pessetes respectivament.
Aquest doblers, si el CIM aprova el
canvi de destí, s'invertiran en pagar
l'asfaltat dels carrers del Sector «A»
que actualment esta afectat per les
obres del clavegueram (el pressu-
post d'afaltat és de 21.751.653 pesse-
tes) i també té projectat asfaltar el
Camí de Petra, des de la carretera
de Felanitx fins a la de Palma-
Manacor (amb un pressupost de
17.173.343 pessetes).

El canvi de subvenció de 17 mi-
lions del Pla d'Obres del CIM co-
rresponent a l'any 88, és la quantitat
prevista invertir en pagar la part
més grossa del 21 milions que havia
de costar construir una plaça nova
als solars d'en Teco a la rodalia de
Son Pastor i Son Parxana. Els 11 mi-
lions corresponents al Pla d'Obres
del 89 es tenien previst invertir,

Redacció.- Segons s'informava en
el Bolletí Informatiu de l'Ajunta-
ment del mes de desembre, tècnics
de l'Institut de Sanejament Balear
(lbasan) han fet una visita a Vila-
franca per tractar amb el regidor
d'Obres, Bartomeu Oliver, la cons-
trucció de la depuradora. Aquests
dies s'estava estudiant el lloc on
sera més convenient construir-la. En
un principi sembla que la zona de
Sa-t Martí pot reunir les millors
condicions. Per la part econòmica i
segons s'informava en el Bolletí, el
cost total de l'obra, sera subvencio-
nada en un 50 per cent per la Co-
munitat Autònoma i el percentatge
restant seria pagat per l'Ajuntament
en deu anys.

Es vol acabar amb l'abocament d'aigües
brutes al torrent

l'anterior Ajuntament, en la desvia-
d() de la carretera de Felanitx. Ara,
aquesta quantitat, tota vegada que
el projecte de desviad() está aturat,
es pensar dedicar igual que els 17
milions restants a pagar l'asfaltat de
carrers i camins de la foravila. Tots
aquest canvis foren aprovats en el
darrer ple extraordinari del 90, que
tingué lloc el dimarts 18 de desem-
bre. El grup de l'oposició es va opo-
sar a la proposta de la majoria mu-
nicipal. els projectes de l'asfaltat
han estat regalats a l'Ajuntament se-
gons va dir a la mateixa sessió el re-
gidor d'Obres.

El pagament de la part de l'Ajun-
tament, es faria mitjançant un credit
i per tant, sengons el regidor d'O-
bres, no caldrà que el poble pagui
una pesseta de forma directa. El
préstec municipal es realitzaria
sense haver de pagar interessos en
els deus anys de termini per tomar-
lo. De moment, es va avançant en
les negociacions, mentre s'espera
aconseguir els terrenys on construir-
la. La compra d'aquests la farà el
propi lbasan. Per ara es considera la
zona de Sant Martí com la més
nia per acollir l'estació que ha de
depurar les aigiies residuals que
mentres tant es van abocant al to-
rrent i contaminant els pous del seu
voltant.

Es gestiona la construcció de la
depuradora
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La dècada cultural dels 80
Visió crítica i l'alternativa actual

No hem millorat suficientment
com per ara sentir la necessitat su-
prema de canviar el nostre poble en
vuit dies; si dic això és simplement
per fer un incís a l'alt grau de insa-
tisfacció popular a l'hora de cercar-
ne solucions, si més no, alternatives
culturals valides i comprovades pre-
viament. No es pot parlar d'alterna-
tives si abans no sabem amb certesa
quina ha estat la causa del nostre
desencant cultural, la manca d'in-
centius, les deficiencies guberna-
mentals, els projectes encaixonats al
llarg del temps, etc...

Per envestir a tot l'ampla i llarg
del probleme, us faig la proposta
moral de desembolicar la troca;
treure conclusions i fer de l'anàlisi
la doctrina per llançar al futur el
projecte col.lectiu de la imaginació.

Cultura es sinònim de cultiu, con-
reu, il.lustració, progrés,
instrucció, saviesa, seny. Els mallor-
quins ens hem identificat amb el
seny com la virtut més ennaltidora i
important de les que s'haguessin
pogut aplicar. L'home amb seny era
l'home just, étic, mesurador, segur i
responsable; era l'home el qual es
dipositava la maxima confiança i
que sempre responia des seus actes.

Si faig aquest incís amb el seny és
simplement per fer-ne res() i protes-
tar on es el seny dels politics qui
han pretengut fer cultura a Vilafran-
ca?, no sabien, en tot cas, que l'ética
ha de formar part de la seva tasca i
com a resultat l'interés també ha
d'esser part fonamental de les seves
actuacions?, perquè sempre han fet
del poble el responsable de la deixa-
desa cultural?, per que mai Vilafran-
ca ens ha donat la sana alegria de
tenir un erudit, i per acabar aques-
tes preguntes; quan ha intentat el
nostre Ajuntament crear uns fona-
ments sòlids, segurs, projectables de
la nostra cultura?. Tots sabem les
respostes, però mai les tendrem de
qui correspon.

Mn nrn miar-1 rnAc niln npl lar a

«Tots sabem d'on
parteix la iniciativa
cultural de Vilafranca i
tots sabem qui va esser
el seu impulsor».

la seva responsabilitat, a la seva
consiència col.lectiva, (si es que en
tenen).

Tots sabem d'on parteix la inicia-
tiva cultural de Vilafranca, tots
sabem quant va sorgir aquesta ini-
ciativa, i tots sabem qui va esser el
seu impulsor. Des d'aqui vull donar
l'enhorabona a tots els que ara fa
deu anys, apreguenren qui és el ver-
tader sentit de la colectividat, de
l'enrequiment, del seny mitjançant
la comprensió de les idees, d'esser
autocrítics, del sentit lucratiu de les
nostres accions, en definitiva, de
com poder fer poble. Mai haguessim
pensat que tots aquells projectes de
futur, totes aquelles iniciatives, se-
rien, d'alguna manera, trevades i
despòticament humiliades. De tot
això fa ara deu anys, i fa deys anys
que continuam amb les mateixes fa-
Lacies.

Record a les entitats que al llarg
d'aquesta década han intentat sub-
sistir, com també les que han nescut
i mort al llarg del camí. D'aquest
desastre ha nescut una inercia tan
aferradissa que ha creat dins l'am-
bient un síndrome d'inseguretat i
rebuie total a les institucions. (més

endevant parlaré d'aquesta demora
cultural que he trobat dins, i desde
la casa de la vila).

La deixedesa cultural ha fet de
Vilafranca, un poble amb moltes ini-
ciatives i poques culminacions, o el
manco, amb un final feliç. Jo agrai-
xo aquest desinterés, així com l'in-
tent d'imposar les seves idees, per-
qué com queda demostrat, el ma-
xims representants ho haguessin es-
panyat tot. Us pot sonar épica
aquesta conclusió, però si és analit-
zada detenidament es del tot raona-
ble.

Realment la cultura local hagués
pogut, quasi quasi, desenvolupar-se
sola. Tant sols mancava la imagina-
d() dels dirigents (que sempre fins
fa poc han estat els mateixos) i rea-
litzar un projecte, encara que ha-
gués estat senzill i concís. Els hi
mancava: saber-se coordinar amb els
grups, entitats i particulars que tre-
ballaven per la cultura del poble;
crear incentius; facilitar-els-hi el tre-
ball que desenvolupaven; i damunt
qualsevol altra idea, saber escoltar.
No fa falta tornar a citar quins han
estat els entrebancs que s'han trobat
els grups i persones al llarg d'a-
quests deu anys (segurament vosal-
tres ja sabeu de que us pari), ni corn
tampoc els projectes seriosos que
desiara les entitats presentaven a
l'Ajuntament per que fosin ells els
que les realitzassin.

Quan. l'Ajuntament ha
intentat crear uns
fonaments segurs i
projectables per la nostra
cultura? Sabem les
respostes, però mai les
tendrem de qui
correspon.



CULTURA

La deixadesa cultural
ha fet de Vilafranca un
poble amb moltes
iniciatives i poques
culminacions, o al
manco, amb un final
feliç.

Quantes vegades totes aquestes
frustacions s'han relegat a la disolu-
ció de grups o a la seva separació?,
no cal enumerar, peró són moltissi-
mes. Basta veure quants de grups
tenen més de deu anys d'antigfietat.
Sols uns quants tengueren el suport
del maxim representants del poble, i
tampoc importa enumerar, perquè
tots sabem qui són,...fins aqui també
voldria fer una pregunta, s'han
aconseguit tots els desitjos politics
que interesadament i carregats d'in-
tencionalitat, es dipositaran en un
petit nombre de entitats i conse-
quentament, fins a quin punt de les
carnes es tengueren que baixar els
calçons?.

Fins aqui hem arribat i a una de-
cada del 2000, sols tenim un tumor
aferrat a les més profundes oscuri-
tats de la nostra incomprensió: que
feren aquells grups, aquelles perso-
nes, per descarregar-les-hi tot tipus
d'humiliacions institucionals, bufa-
tades per decret i girades de carro a
cada passa. Puc pensar que soc
massa catastrofista, si mes no una
mena d'inconformista irracional,
però el que tenc clar es que les espi-
nes s'han de treure porque la ferida
puqui cicratitzar. Supós que feria
demagògia si parlas per parlar, o si
intentás oblidar l'herència mancada
de seny que ens han deixat fora una
sol.lució.

Jo per acabar el torn de la critica
us deixaré la conclusió a la qual he
arribat: tenim un poble amb un greu
problema cultural perque l'Ajunta-
ment ha demorat al maxim la seva
iniciativa a l'hora de col.laborar amb
les entitats.

Voler partir de zero a l'hora de
retrobar-me amb el mon cultural
local, (m'atreviria a dir que ho he

aconseguit), era la meva idea bàsica.
Si volia actuar en consonancia amb
els meus principis i descarregar a
l'Ajuntament de tots els perjudicis
que tenia creat, sols hi havia una
fórmula magica que els que treballa-
ven per la cultura prenguessin l'A-
juntament i es fessin acreedors
d'una herència que els-hi pertenei-
xia i que mai s'els hi havia entregat.
Aquesta herencia esta formada per
les il.lusions, les idees oblidades,
per projectes encaixonats, per treball
col.lectiu, en definitiva, per una
total negació a claudicar. Sols em
bastaren un parell de dies, (després
de la moció de censura) per  for pa-
leses les meves conclusions: hi
ha via fam de cultura, de fer

Que feren aquelles
persones per a que se'ls
hi descarregués tantes
humiliacions
institucionals, bufetades
per decret i girades de
carro a cada passa?

coses...E1 Patronat Municipal de
Cultura ja es una realitat, i els grups
i entitats de la villa ho agraiexen
posant interès perquè aquest projec-
te sigui uns dels maxims exponents
de la cultura local. No era tant difi-
cil coordinar les entitats perquè fes-
sin un intent de acostar-se a l'Ajun-
tament i aquest recíprocament
també. ide aquest projecte ja feia
dos anys que esta oblidat pels re-
presentants institucionais de la cul-
tura local (Enhorabona Vilafranca).
Feia molts d'anys que els grups no
es coordinaven per tal de fer les
nostres festes de Santa Barbara una

No era tan dificil
coordinar les entitats per
a que fessin un intent
d'acostar-se a
l'Ajuntament. Feia dos
anys que el projecte d'un
Patronat Municipal de
Cultura estava oblidat».

mostra del treball desenvolupat al
llarg de l'any, en canvi sols convi-
dant a realitzar aquest projecte a
totes les entitats han respost d'una
manera racional i carregada de cons-
ciencia de treball col.lectiu; ens ha
sortit una setmana cultural que es la
màxima consegració de que «això»
funciona. No era tan dificil (Enhora-
bona Vilafranca). L'intent, des de
sempre de tenir un edifici públic on
tots els grups poguesin mostrar al
llarg del temps les seves inquietuts,
el seu treball, dormia dins les ments
del Vilafranquers i sols la bona vo-
luntat de realitzar un somni, la afec-
tiva col.laboració entre dues institu-
cions com són l'esglesia i l'Ajunta-
ment, ha fet possible que ara les en-
titats puguin gaudir del Saló Parro-
quial com a la porta oberta que les
llançi al futur (Enhorabona Vilafran-
ca) Sols en queda per dir que agues-
ta il.lusió que del primer moment
va for possible veure en Vilafranca
una potencia cultural encara es pa-
tent i continuarà fins els darrers
dies que ostenti el meu càrrec. Jo
crec amb el treball, no amb les pa-
raules gratuitos sortides de boca os-
tentadora de poder

Jaume Same, i Caldentey
(Delegat de Cultura)



El grup de Govern estudiarà dur a Bernat Garí i al PP davant els Tribunals

Descobert un forat de 29 milions a
l'Ajuntament

«Es Molí Nou» ha tengut accés al
balanç de comptes que ha realitzat
el grup de govern municipal (UM-
PSNI-Grup Mixt) des de què es va
fer amb el poder a l'Ajuntament.
Aquest balanç, que s'ha tardat al-
guns mesos a clarificar, afecta a l'e-
tapa en què Bernat Carl era baile.
El total de números vermells a l'a-
partat d'obres és de 29.528.188.-

El batle Antoni Nicolau i Pep
Sansó del PSM, han destacat que en
tot cas, aquest buit econòmic amb el
que s'han trobat, es un «forat de
gestió» i que caldrà cercar una solu-
ció per tapar-lo. Sembla també que
s'estudiarà la possibilitat de qué
l'actuació de l'anterior batle al front
de l'Ajuntament sigui jutjada pels
tribunals de comptes. El que si sem-
bla segur es que es convocarà un
ple extraordinari on s'exposarà de
forma pública la situad() econòmica
de l'Ajuntament. A l'hora de redac-
tar la present informació encara no
s'havia posat la data a la celebració
del ple, on s'espera que Bernat
expliqui i doni la seva versió sobre
els quasi trenta milions de «forat»
creat per la seva política d'obres.

Tomeu Oliver, actual regidor d'O-
bres i Urbanisme ha declarat que el
«forat» detectat explica la forta opo-
sició del PSM a la política de Bernat
Gari a l'hora de projectar i contrac-
tar les obres sense tenir els doblers
que es necessitaven per dur-les a
terme. El clavegueram, ha estat l'o-
bra que ha generat la major del
buit económi-.

A 1986 el projecte inicial del cla-
vegueram pujava a uns 98.000.000
de pessetes i havia estat redactat pel
Consell Insular (CIM). L'Ajuntament
demanà, aleshores, la inclusió de
l'obra dins el Pla d'Obres i Serveis
del 86. El CIM va aprbvar la inclu-
sió donant una subvenció de

pessetes. Aquest forat, segons l'ac-
tual batle hipotecara ei futur de l'e-
conomia de l'Ajuntament. Els
grups que formen el govern Muni-
cipal han assenyalat que els quasi
30 milions de «forat» es deu a la

gestió de Bernat Gari i el seu
rup des del 86 al 29 d'agost de
1990.

14.000.000 (1) mentre que els
84.000.000 restants havien de ser po-
sats per l'Ajuntament. Després, amb
el mateix projecte, el PP demana
ajuda a la Comunitat Autônoma,
qui es va comprometre a donar el
50 per cent de l'obra però, s'havien
de fer unes rectificacions al projecte.
El Servei Hidràulic de la C.A. va fer
les rectificacions i el projecte va
pujar fins arribar als 134.777.968
pessetes. Llavors aquesta quantitat
tenia que dividir-se en dues parts
de 67.388.984 pessetes cada una. La
part corresponent a l'Ajuntament
s'havia de pagar en un 90 per cent
en contribucions especials i el 10 per
cent per la tresoreria municipal. El
batle de llavors, Bernat Carl, va de-
cidir jugar amb l'ajuda de la CA i la
del CIM, quan era ilegal el voler
rebre dues subvencions per a una
mateixa obra. «Així, ell va comptar
amb què a la part que tenia que
pagar l'Ajuntament se li havia de
descomptar els 14 milions d'ajuda
del CIM, qui havia aprovat el pri-
mer projecte, no el segon», explica
Tomeu Oliver. Descomptats els 14
milions de la seva part (67.388.984)
quedaven per preveure pagar
1.388.984 (49.967.811 aplicant con-

tribucions especials i 3.421.173 de la
caixa municipal). «Quatre anys des-
prés, els 14 milions que s'esperaven
per pagar part de les obres del Sec-
tor B segueixen sense arribar perquè
l'obra ja ha estat subvencionada en

L'anterior batle va
preveure una subvenció
de 14 milions pel
clavegueram, a 1986, que
mai ha arribat

un 50 per cent per la CA. Per tant
aquí tenim el primer bony. El PSM
ja sol.licita a el seu dia quan era
oposició, que es demanas al CIM
que els 14 milions destinats en un
principi al clavegueram tinguessin
destí a una altra obra del poble. La
contestació del batle, aleshores, fou
de que aquella era la manera seva
de fer les coses i que quan coman-
dassin els del PSM ja ho farien al
seu gust», diu l'actual regidor d'O-
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Claveguerar Rector B

lela Obres C1M-1986)

134.777.968 67.388.984

14.000.000

Rubv. no
concedida

(1)

53.789.984 49.967.811

(Contrib.)

3.421.173

(Aiunt.)

3.500.000

(Presup.89)

+	 78.827

- 14.000.000

-

Asfaltat de carrero
rector 5 (Pla d'Obres

001-1987) 22.609.994 12.500.000 10.109.944 10.109.994 465.187
(Presup.681

-	 9.644.757

Plaga Moca (Pia Obres
01 9-1988) 21.754.14 9. 17.403.318 4.350.630 4.350.830 500.000

(Pressup.87)
1.012.898
(Pressup.88)
2.350.000
(Pressup.891 -	 486.972

Cesviació carretera
de Felanitx (Pla Obres
C1M-1989) 17.132.543 11.136.802 5.996.741 5.996.741 521.455 -	 5.475.286

TOTAL DEL "FDRAT" - 29.528.188

bres.
L'asfalt de carrers del sector B

(afectats per les obres del clavegue-
ram) és també deficitari en quant a
les previsions. L'obra d'asfaltat esta-
va pressupostada en 22.609.994. L'a-
juda del CIM era de 12.500.000 i l'a-
portació de l'Ajuntament de
10.109.994. Aquesta quantitat se
tenia que haver prevista en el pres-
supost i haver-la consignada, pero!)
no es va fer i per tant, aquesta xifra
restada de les 465.187 pessetes que
hi estaven consignades donen un
buit de 9.644357 pessetes. De la
subvenció prevista rebre per l'obra
de la placa nova, que finalment ha
estat aturada, però la subvenció de
moment segueix vigent, tampoc
s'havia fet la consignació al pressu-
post de la part que li corresponia
pagar a l'Ajuntament. Des de l'as-
sessoria de l'actual grup de govern
s'han recuperat algunes quantitats
del pressupost a fi de justificar part
dels 4.350.830 pessetes que no esta-
ven consignades. El resultat d'a-
luest «ajustament» ha estat el que
2ncara quedin 486.972 pessetes
sense aparèixer. Del Pla d'Obres i
Serveis del 89, desviació de la carre-
tera de Felanitx, el CIM dona una
subvenció de 11.136.802 pessetes per
pagar part de l'obra prevista
( 17.132.543 pessetes) de les que l'A-
mntament n'havia d'aportar
5.996.741. La consignació que s'ha
crobat en el pressupost és de
321.455. En manquen per tant

Bernat Gari no deixà
doblers per pagar tot
l'asfaltat dels carrers del
sector B

5.475.286 pessetes que arriben a
sumar juntament amb els altres
buits, un «forat» de 29.528.188 pes-
setes.

Les previsions de Bernat Gari han
fet que les obres realitzades fins ara
estiguin encara, en grans quantitats,
sense pagar i deixant l'economia
municipal per terra. El sol.licitar
una auditoria pareix que no entra
dins els plans de l'actual grup, penò
tampoc ha estat totalment descarta-
da. L'actual batle Antoni Nicolau,
després de conèixer el forat existent
va demanar a Bernat Cali que expli-
càs la situació. Aquest va contestar,
segons s'ha sabut, «que anava acon-
sellat pels informes de Secretaria».
En canvi s'han trobat documents
(informes) de Secretaria on es reco-
mana al batle que «en el pressupost
s'han de consignar la part que l'A-
juntament ha posat a cada obra».
Aquests consells no varen esser ten-
guts en compte. El «Ferem i ja veu-
rem» va tenir més força que la seria
planificació.

Miguel Barceló

La Coral «Els Brulls»
proposa un himne per a

Vilafranca
(Redacció).- La Coral «Els Brulls»

dirigits pel Pare Nadal han preparat
un himne que van ensallant aquests
dies i que diuen que es una delicia
musical. Abans que res, emperò,
pensen proposar-lo al recentment
format Patronat Municipal de Cul-
tura per a què sigui aquesta entitat
qui hi digui la darrera paraula. En
espera de la confirmació oficial per
part del Patronat, aquí teniu la lletra
per a que us deleiteu amb la que
sera amb quasi tota seguretat la
cançó, l'himne de tots els vilafran-
quers. La lletra ha estat escrita, pel
Pare Nadal Caldentey.

Dins la llar de la campanya
vos brillau;
com el sol que neix al dia
vos daurau
Ia verdosa
de Bonany;
al treball i a l'esperança
ens cridau:
Vilafranca, Vilafranca,
els teus fills amb alegria
avui cantam.
Vilafranca, Vilafranca,
sou mon pare i ma mare
que estimam.
Sou petita i garrida,
l'ametller.
Sou de l'illa el migdia,
el roser.
Sou el blat de nostra vida,
el graner.
Sou bressol, sou acollida
pel qui ve.
Sant Martí, son Pere Jaume,
l'alenzell
son les pedres de la història
d'un temps vell
que remunten nostra vida
dali del vent,
com les plomes timoneres
a l'ocell.
Vilafranca, vilafranca...
com la mare que bressola
el seu infant,
al termini de la vida,
plorinyant
ens retornes a la terra,
desitjant
que els nous brulls de l'esperança
neixeran.
Vila franca, Vilafranca...



Margalida Barceló Hug uet tornà a aconseguir el primer Hoc.

Biel Gaya Carl' també exposei un betlem molt original a ca seva a «Rafal Figuera».

Na bana Maria Marimon muntà un esplèndid betlem i va fer tercera.
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Bona organització i notable participació

Margalida Barceló Huguet tornà a guanyar el
concurs de betlems

Un total de 31 betlems varen par-
ticipar a la segona edició d'aquest
concurs que un any mós organitza-
ren en Joan Andreu i en Joan Com-
pany. Margalida Barceló Huguet
que ja guanya a l'edició de l'any
passat torna a fer-se amb el primer
premi i amb dos viatges a Menorca.
Els primers llocs foren molt dispu-
ta ts, el segon fou per Gabriel Gaya
Carl i el tercer per Joana Maria Ma-
rimón Nicolau, el quart lloc se'l
guanya Margalida Riera Barceló i el
cinquè va esser adjudicat als ger-
mans Margalida i Jaume Sansó An-
dreu. Tots els demés fins al 31 tin-
gueren premi per haver participat.
L'entrega d'obsequis tingué lloc en
el transcórrer d'una festa al Saló Pa-
rroquial, dia 26 de desembre. Els
nins i nines de Ca Ses Monges inter-
pretaren algunes cançons, actuaren
alguns membres del grup «Vilafran-
ca Balla i Bota», i després d'entre-
gats els premis hi va haver una ac-
tuació de pallassos en castellà.

Fotos: Francesc Amengual



Els reis
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Una festa màgica

Els reis no me varen dur
a so plaça cap juguete,
ni a ca nostra mu mareta,
ningú pensa amb jo i tu.

S'alegria dels infants
que els Reis els hi causa,
quan no podran dir sa paraula
que així he dita abans.

Families sense guanyar
per menjar ni per juguetes,
aqueixes Animes tan netes
un Rei les aplegarà.

Jo no crec que Déu perdon
ni yankis ni burgesia,
es que espanyen s'alegria
i sa pau de tot el món.

Biel Montserrat

La màgia de la Nit de Reis es
capaç d'engolir-se el fred. I els més
menuts que viven el somni despert,
neden dins la fascinació que arriba
amb els tres homes savis, Reis d'O-
rient, amb la seva cavalcada plena
de juguetes per a tots. I si màgica
fou la nit, bona fou també l'organit-
zació que enguany comptà amb la
il.lusió d'un grapat de joves que
ajudaren a que la festa fos més
gran.

Fotos: Francesc Amengual
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Es cerca
candidat

MUNICIPI

Resten quatre mesos per a les eleccions
municipals de maig. Malgrat la campanya
electoral sols duri oficialment una vintena de
dies, la carrera cap a la batlia ha començat. Els
partits comencen a preparar els seus candidats i
a fer comptes. Les sumes, restes, divisions i
multiplicacions de vots estan a l'ordre del dia
de les reunions que ja han començat a
mantenir des de fa setmanes els actuals partits
i grups politics que tenen representació a la
Casa de la Vila.

«Es cerca candidat», no manca que sigui
atractiu, ni que tengui carrera feta.  Sois cal que
sigui ben vist i sigui capaç d'atreure a la
massa suficient de gent com per poder
guanyar la butaca de la batlia a finals del
proper mes de maig. Les demés qualitats són
sols de segon grau. Els partits volen homes
guanyadors per aconseguir el poder fins a
l'any 1995. I dins els propis partits ja han
començat les lluites internes, les colzades per
agafar la millor posició poden esser decisives.
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El PSM esperara a saber
quin sera el rival

conservador
El grup del PSM, esperarà a saber

quin es el candidat del PP, per triar
l'horne que ha d'encapçalar el partit
per a les properes municipals. Les
darreres reunions que ha mantingut
el PSM han estat per tractar la situa-
ció del grup dins el pacte de govern
municipal i estudiar el possible be-
nefici electoral que es pugui treure.

De totes formes, saben que encara
els hi resten qua tre mesos de go-
vern i que aquest temps potser su fi-
cient per donar a conèixer el grau
de capacitat de treball dins el con-
sistori.

Les diferents corrents que hi ha
dins el grup, emperò, ja han comen-
çat a agafar posicions. No es pot
parlar de divisió, emperò sí de di-
vergències en quant a presentar el
candidat. Per una part, l'actual cap
Pep Sansó encapçala una de les op-
cions, avalada pel gran augment de
vots a les eleccions del 10 de juny
del 87 i que queda a pocs vots d'a-
conseguir un quint regidor. Una
carta a jugar pel PSM és que Factual
número 2, Joan de Sa Vinya Nova
agafi les riendes, opció que compta
amb el suport de Tomeu Oliver i
també de Pep Sansó, sempre i quan
sigui la majoria de la gent del comi-
té local qui ho confirmi. Una tercera
jugada no descartable pel moment
és que Bartomeu Barceló «Es
Metge» pugui anar de número u, o
quan menys entri dins els primers
llocs. Si Tomeu Barceló volgués anar
de primer, els obstacles serien mi-
nims. Sigui qual sigui el candidat, el
PSM presentara si no s'ajunta amb
cap grup independent, una llista
que vol competir per aconseguir la
majoria.

Una de les baixes que podria
tenir, és la de Tomeu Oliver, que
després de vuit anys de ser una de
les persones amb més pès politic del
poble, podria «descansar» i treballar
a la sombra del grup municipal.
Jaume Sans& sembla esser que sera
un dels capdavanters a la llista, al
manco prou números en té. De totes
formes la tàctica actual sera la d'es-

perar a veure quin candidat presen-
ta el PP.

UM es pot convertir en
«Independent» i ser el

darrer en sortir
La desaparició de UM-Vilafranca

està cantada. La següent passa que
poden donar es crear un grup de
centristes independents. L'actual
cap del comité local Sebastià «Not»
pot esser l'anima d'aquesta nova
formació, que anhelaria poder pre-
sentar de número u a l'actual batle,
Antoni «Torretes», o quan menys en
els primers llocs de la llista. UM
mou a un nombrós grup de gent,
malgrat la seva representació muni-
cipal sigui minima. Volen ser opció
de centre i recollir als votants del
CDS, UM i desenganats del PP. Se-
bastià «Not» podria tornar a l'esce-
nari politic, aprofitant l'excel.lent
moment de popularitat de l'actual
batle amb qui podria fer tandem.

També d'opció independent no es
pot oblidar a Salvador Bauza i Sal-
vador Barceió, tal vegada acompan-
yats per Tomeu Barceló, «Es
Metge». Es una possibilitat, com la
de que aquesta gent es pugui juntar
amb els centristes fugits d'UM. Per
fer la «gran» coalició independent,
seria en tot cas una condició inelu-
dible el que l'actual batle l'encapça-
lAs. Salvador BauzA, s'ha convertit
en un mal somni per alguns mem-
bres del PP. El seu assessorament a
alguns politics de l'actual grup de
govern, es diguin Antoni «Torretes»
o Salvador Barceló, ha mogut més
d'un clau. Tampoc es pot descartar
que finalment qualcú empenyi a
Salvador BauzA a ser el capdavanter
d'un grup d'independents que ara
per ara, també tenen la vista posada
en el que faran les dues gran op-
cions polítiques, PSM i PP. Els inde-
pendents, de formar-se en grup po-
litic per concórrer a les municipals,
podrien trastocar tots els plans del
PP que somnien en un bipartidisme
on es pensa tenir clars avantatges
damunt els nacionalistes. En qualse-
vol cas, els independets, com sol
ocórrer als pobles, seran els darrers
en sortir a escena, i això pot deixar
menys marge de maniobra als seus

dos rivals.

El PP decidira abans de
que acabi el febrer

En el partit conservador s'està
desfullant la margalida. Contraria-
ment al que havia succeït durant les
passades consultes municipals, el
PP de Vilafranca sera un dels comi-
tés de Mallorca més enderrerits a
l'hora de fitxar el seu candidat. Això
ve motivat pel desconcert intern a
l'hora de decidir. Si tan clares ha-
guessin estat les coses com en ante-
riors ocasions, el nom del candidat
s'hauria fet públic entre les prime-
res tongades que Cariellas ha pm-
sentat. Aquí no hi haura pacte amb
UM i això que el partit regionalista
té la batlia, doncs a Vilafranca ni
uns ni els altres s'han cercat.

Bernat Garí està aguantant amb
força la seva corrent. Mentre que els
sumergits de Joan Nicolau «Not» es-
tarien treballant pel desbancament
(sense renou) de Gari, aquest no
s'ha cansat de recordar que ell ha
guanyat dues eleccions i que la da-
rrera fou per majoria absoluta. Joan
«Not» ha entrat amb mal peu dins
els esquemes del PP. Des de que es
va fer càrrec del partit a nivell local,
tot ha anat capgirat. Si les coses s'a-
dreceran, sols el temps ho dirà. Es
un clar competidor de Gari però la
situació no es de color de rosa. No
es el mateix presentar-se a unes
eleccions sortint de batle de la da-
rrera etapa del franquisme i apun-
tar-se al carro del guanyador, que
haver de sortir a la palestra sense
tenir res segur. El seu sector s'impo-
sará al de Gari, si vol, si li convé i si
veu la cosa embullada no es banya-
rà, perque sap que els vots de la
Associació de la Tercera Edat no li
són suficients. A la recAmara, pot
haver-hi sorpreses amb nom propi.
Tal volta Bartomeu MorlA o Joan Ni-
colau «Penya», si més no, poden
esser homes segurs en el cap de la
llista si el comité creu que el des-
gastament de Bernat Gait és massa
contrapès per guanyar de forma ab-
soluta i si finalment Joan «Not» es
decanta per seguir a la reserva.

Miguel Barceló
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Anàlisi a la primera volta del Vilafranca

TIA JULIA.
SIIIIIIIII•1111111111
1111111111111111111111111111
111111111111110M11111111
111111WWWW411111
• R1111111111111MIIM
111111111111111111111116,
• 111111111111111111111111

4 I	 q /o

32 Punts. Ha participat a
tots els partits. Ha estat
prou regular.

B. SUSIER
ME MUM
IMIMEMINIONN
MEMIMMEN
MEMEMEM
• ENNEMINI•
MEMENEINN
EMEMENNE

t4 tio

23 Punts. De més a
menys. Els darrers partits,
sense to ni so.

GUDI
imuumminimommunnuiammummotmemommaisiimmmummirm•aummunno• unmumm

.3 4 q / 0

32 Punts. Ha jugat els deu
partits. Bon nivell amb
alts i baixos.

J. MARGOI
11111111111111111••11111
111111111111111111111•111111
1111111111111111M11111111
111111111151MLIIMIN
ImmillE111112•111
111•1111111111111111ill
• 111•1111111111111•111

q /o

33 Punts. Molta força i
bona regularitat. Ha jugat
sempre.

En aquestes pàgines intentam oferir un resum de la
regularitat dels jugadors del Vilafranca. La puntuació
ha estat realitzada per aficionats i des de la secció
esportiva de la revista. A tots els gràfics es nota una
devallada general a la puntuació. I és que el
Vilafranca, començant amb una forta arrancada, ha
anat perdent força en els quatre darrers partits de la
primera volta. Esperem que aquesta tendència es
capgiri a la segona volta i pugui mantenir-se en el cap
de la classificació.

Fotos: X. Amengual

4 I	 q lo

25 Punts. No ha baixat de
tres. Es la sorpresa de h
temporada.

PEP JULIA.
u. • um=ammonimmommunnomoromagno
1111111111111111111n0111
• 111111111111•11111111111
11111111111111111111111111
I. 2 3 4 q /0

37 Punts. El més regulai
Imposa molta seguretat a
la porteria.

au au..uua
11111111••11111111111111

111111111111M11111111111
• 111111111/1111M11111
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111•111•1111111111111111111
11111111111111111111111111q 10

21 Punts. All nivell de joc
La seva absència es nota
molt.
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De Llorenç Riera (6 par-
tits, 14 punts), Bernat (5
partits 14 punts), Cuxiné
(3 partits, 9 punts) i Cotó
(1 partit, 3 punts), no hem

pogut comptar amb foto-
grafia i per tant hem
hagut d'optar per no in-
cloure al seu gràfic.

Joan Riera: L'entrena-

dor no ha estat puntuat
oficialment ja que el tro-
feu va destinat a premiar
la regularitat dels juga-
dors. De totes formes, ens

permetem fer-li a l'entre-
nador Joan Riera, una
puntuació de 4 a la seva
tasca que en linees gene-
rals està resultant molt
positiva.

NESKENS
111••11•111•1111111•10•1111••••••••••••••••
•••%111111•11111111111M111•111111•Ell• 11••11111••••• 15 11••••III•

4.

20 Punts en cinc partits.
Dua el millor promig,
pert') caigué lesionat.

X. RIERA•••••••111111111111111111••111••••••••1••••1111••11•1n92••••111111•11111111111m111111111111•1••••1111• II••••••III•
4 41 /o

26 Punts. Set partits. La
seva experiencia es ele-
mental per a l'equip.

DAMIÀ••••••••••
IIIN••••••••
IIIIM•50111•11••WIIII••n••111•111••••111011112•1111••••••n11•110111111•1111•••••
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30 Punts. Pot lluitar pel
primer lloc, a l'estar entre
els 5 primers.

MONTSERRAT-1

••111•••••••••••••1111011••111•111/1•1111n••12
•••111•111MMEI11111111111••••rn••••••••11

27 Punts. D'aquí a uns
quants partits el podem
veure entre els primers.

BARRAQUES

31j 	4	 Yq lo

9 Punts en cinc partits. Ha
jugat molts pocs minuts i
no ha agafat confiança.

TIA MESQUIDA••••••••••11111111•••••••••••1111•••••
•••••n••1111111
1116,1•11111•1111201111111•••n•nn••
••••1111•0111111

3L 4 q 10

19 Punts. Se l'ha vist bas-
tant fluixet de forma física
a molts de partits.

•••••••••1111
111111M1111111111111111111
••••111•1111••
••••11•111111MI
111111111NIMMUMNI
1•11111•111•111110
•••11111111161111M

14 Punts en 7 Partits. Molt
lent en les seves accions.
Li manca força.

• 1111 MIMEO
• 1111011111111111111111111
110••••••••

11111•11111MOVALI
11111111•11•E•III
• •111111•111111111
t	 3 L	 qjo

27 punts. De fer grans
partits al començament ha
passat a la nulitat.

LLULL

PELLE
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Patrocina els trofeus als
maxims 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. Morra 	 8 gols
2. Ferriol 	 5 gols
3. Mates 	 3 gols

BENJAMINS

Pep Rebassa

1.Pep Rebassa 	 8 gols
2.Salom 	 4 gols
3.Jaria 	 3 gols
4 .Ca ta la 	 2 gols
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Un àrbitre inepte al.legà que els jugadors locals l'havien acorralat

Suspès el partit Vilafranca-Sallista en el minut 37
i amb 0-1 en el marcador

«Al sacar latarjeta Roja
al jugador del Vilafranca
senegava a salir del
campo y chamado al dele-
gado de campo y se lo lle-
vara en mediata mente
todos los jugadores mean
acorralado y etenido que
suspender el partido a los
treinta y tres minutos del
primer tiempo. El jugador
del Sallista jesús gajete,
dorsal N. 4 al retirarse a
los vestuarios el delegado
dise que a recibido un ca-
bezazo y an tenido que
llevarlo a urgencias en la
Barriga. El delegado del
Vilafranca se niega a fir-
mar». Això que sembla un
dictat d'un alumne de
segon curs d'EGB, és ni
més ni menys que l'acta
arbitral dels 33 minuts de
joc jugats diumenge pas-
sat a la vila entre l'equip
local i el Sallista amb 0-1
en el marcador. Llorenç
Grimalt Guerrero, Arbitre
del partit en el m. 33 mos-
tra una targeta groga a
Frau per una forta entrada
a un contrari, després
sembla que el jugador
local demanà explicacions
i va veure la targeta ver-
mella. A l'acta hi figura
que a la segona targeta

(vermella) se li mostra per
dir que «tenía dos hue-
vos».

A partir d'aquí l'àrbitre
va constatar a l'acta que
se l'havia acorralat i que
va decidir suspendre el
partit, enmig de la sorpre-
sa general, tant de juga-
dors com del públic. Es
repetia així la mateixa his-
tòria que el dia del Vila-
franca-Ariany amb el ma-
teix arbitre que actuà de
la mateixa manera. En
aquella ocasió, se li va fer
recapacitar entre els dos
delegats de ambdós
equips. El dia del Sallista
emperò la cosa estava en-
cara més crua. El pare de
l'àrbitre Llorenç Grimalt
(de Porreres), també arbi-
tre, es va aficar a la caseta
del seu fill i li va redactar
l'acta que destaca el parà-
graf amb el que comença-
vem aquesta crònica. El
Vilafranca, el dilluns dia
14 enviava un escrit de
protesta a la Federad() i
demanava que aquest
col.legiat no torni trepitjar
el camp de Es Molí Nou.
A l'hora de redactar
aquesta informació no se
sabia res de cap decisió de
la FT'BF sobre aquest cas

insòlit que pot donar que
parlar si la Federació s'a-
treveix a sancionar al Vila-
fra nca .

Del partit hem de dir
que el 0-1 fou marcat en el
m. 29 a la treta d'una
falta. El Vilafranca havia
disposat d'algunes oca-
sions per marcar però fins
aleshores no havia pogut
moure el seu marcador. A
la porteria hi debutava un
porter manacorer, Juanito,
que substitdia a Pep Julia,
sancionat per 3 partits
degut a uns incidents ha-
guts després de jugat el
partit Colònia-Vilafranca.
L'alineació que presenta el
Vilafranca contra el Sallis-
ta fou la següent: Juanito,
Gudi, A. Margoi, J. Mar-
goi, Frau, T. Julia, Sufier,
Barraques, Damià, Pellé i
X. Riera.

BENJAMINS
Vilafranca 0 - Espanya 3
Barracar 3 - Vilafranca 1
Porreres 3 - Vilafranca O

CADETS

Sallista 9 - Vilafranca O
Vilafranca 3 - Sta. Maria 2

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

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

Pep Julia



NATURA

Complement dietètic
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Les lleva dures són bolets micros-
cópics present a l'aire que ens en-
volta i que es concentra sobretot a
les fruites i cereals. Les llevadures
ja eren conegudes fa més de 4.000
anys pels babilonis. En el codi d'Ha-
murabe es regula la cervesa i els
seus productos derivats. Les seves
propietats nutritives ja eren aprecia-
des pels antics mesopotàmics.

Els egipcis i els babilonis conti-
nuaren amb la tradició cervesera. En
el «papirus d'Ebers» (document de
l'any 1.550 abans de Jesucrist) es
descriu per primera vegada les vir-
tuts medicinals de la llevadura de
cervesa.

Hipócrates, el pare de la medici-
na, també l'utilitzava així com
també el metges Arabs, Avenoes i
Avicena, que les receptaven en les
seves prescripcions medicinals.

CONTINGUT ALIMENTICI

La llevadura de cervesa conté 16

aminoàcids i totes les vitamines del
Grup B. És per tant molt rica en les
vitamines BI i B3. Conté també la
vitamina B2 i B6, Acid pantonènic,
biotina, colina, Acid fblic i inositol.
Alguns tipus de llevadura de cerve-
sa contenen també vitamina B12,
fòsfor, ferro, calci i altres oligoele-
ments importants com el crom i se-
leni. El crom es molt necessari per
regular els nivells de sucre, això fa
que el consum de llevadura de cer-
vesa sigui molt recomendable pels
diabetics (hi ha que consultar-ho
amb el metge).

Cal tenir en compte, que només
100 grams de llevadura de cervesa
tenen:

-10 mgrs. de Vit. B1 (Tiamina)
-5 mgrs. de Vit. B2 (Riboflavina)
-30 mgrs. de Vit. B3 (Niacina)
-4 mgrs. de Vit. B6 (Piridoxina)
-3 mgrs. de Vit. H (Biotina)
-100 mgrs. d'HinositA
-10 mgrs. d'àcid pantotenic
-1 mgrs. de colina

-0'5 mgrs. d'àcid f6lic
-0'80 mgrs. de fibra
-46 mgrs. de proteïnes
-280 calories

INDICACIONS

La llevadura de cervesa es molt
rica en proteInes d'un alt valor bio-
lógic, doncs existeixen poques fonts
de vitamines del Grup B que cobrei-
xen les necessitats diàries.

La llevadura de cervesa és molt
recomenable per a totes les persones
que fan un esport continu i també
pels estudiants abans del temps d'e-
xàmens. D'igual forma per les dones
en el temps d'embaràs i com recons-
tituient en malalties generals i en
dictes d'aprimament. Però no hi ha
que consumir-la els malalts que pa-
teixen de gota o càlculs renals degut
als seus urats.

Bartomeu Català «Mut»

NOTICIARI DE LA VILA

CONVENI DE NORMALITZACIO

En el darrer ple de l'any 1990,
l'Ajuntament va acordar adherir-se
al Conveni de Normalització

D'aquesta manera i després
de tant de temps de no haver-ho fet,
Vilafranca ha estat un dels darrers
pobles en donar suport oficial a la
normalització de la nostra llengua.
Antoni Nicolau, va explicar que des
de que ell es batle no s'havia fet en-
cara degut a un lapsus.

NAIXEMENTS

Dia 1 de gener va néixer la prime-
ra vilafranquera de l'any. Joana
BauzA Rosselló filla d'Andreu i de
Joana Aina, ha estat la primera vila-
franquera en arribar en aquest any
recentment estrenat. Enhorabona als
pares!

DEFLTNCIONS

Francisca Sansó Rosselló, viuda de
Bartomeu Estrany «Puil», ens va
deixar el passat 26 de desembre als
75 anys. Descansi en pau.

PLUVIOMETRIA

Poques brusques ens han arribat
en aquest darrer mes. Sols podem
destacar dos enregistraments en el
pluviòmetre. Dia 27 de desembre
varen caure 4 litres per metre qua-
drat damunt la vila i dia 3 de gener
2 litres per metre quadrat. Dia 13 de
gener varen ploure 30 litres per m'.

APARCAMENT DE MOTOS

La foto-denúncia d'aquest mes va
dedicada als motoristes que per no
caminar trenta vuit passes (les que
van del Bar Paris a la Plaça de la
Constitució) no tenen altra idea que
aparcar davant els portals de les
cases i a damunt les aceres. Aquí
molta advertencia i molt de consell
des de la delegació de Policia de
l'Ajuntament però a l'hora de la ve-
ritat, els caparruts segueixen fent de
les seves. Fins que es tregui el bloc
de multes, la cosa sembla no dur
camí de solució.



FESTES DE SANT NTONI
Fotos: JOAN JAUME

•

ELS NOSTRES ESCOLARS DEMANEN PAU!

Dimarts dia 15 els estudiants del Col.legi Es Cremat s'a-
germanaren per demanar la PAU. Després de dos mi-
nuts de silenci al pati de l'escola, es varen adreçar arnb
les seves pancartes cap a la plaça Major on feren una
seguda.

El Golf està en guerra. Emperò nosaltres sabem que
tenim uns jovenets preparats per llaurar La Pau. Mal-
grat tot. Enhorabona, per la iniciativa, Col-legi Públic de
la Vila.

Foto: B. Roman (Cedides per Diari de Mallorca)




