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JUNY. Aquest mot es podia llegir en el

primer exemplar de GALATZg que va sortir a

llum. A la portada, sota un dibuix a plomi

realitzat per un dels nostres artistes més

cotitzats, representant una visió aeri d'un

poblet minúscul, per ventura el que ens al-

berga l amb teulades i teulades, arbres, i

també rosers i marjals, sota aques dibuix,

deiem, s'hi va escriure tot aixó: N 1 -

JUNY 86, Casi res! Tornam esser al juny.

Aixó vol dir que la criatura té un any. Amb

tots els números davant la vista, i repa -

ssant un per un els articles publicats, per

fer un poc de balanç o al menys per tenir

una idea global del que és el nostre produc

te, hem de deduir un fet: S'ha tingut un

respecte total a persones i institucions.

Volem dir que hem estat respectuosos amb

tothom. Com toca esser,

Que GALATZg en pugui complir molts més,

com ha complit el primer!



CASA de la VILA
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A la sessió ordinèrie celebrada
el Passat dia 7 de íaig, la Corooració

ce pendre els següents acords:

. - Destinar 50.000 ptes. oer comora^
mobilieri destinet al Grup Soci-Cul-
turel de Puigpunyent, .qui l'utilitze-
rè però que sirè orqietat de l'Ajun-

tamnt•

- Contrecter l'eouipament de l'Uni-
tat Senitari amb "Representeciones
Médices S.A. per un import de

1.822.341 ptes.

- Subscriure el contracte amb la
biblioteceri sra. Pont fixant amb
10 les hores setmanals la dedicació
de feina i una remunerució de 25.000
petes. El contracte tindrè une
igència inicial de 6 mesos, amb pos-
sibilitat de prbrroga.

Horaris de Serveis Públics

AJUNTAMENT:

De Dilluns e Dissabte

de 830 a 1 .30 h

Sr. Batle:

Dissebtes de 12 a 1330 h.

NOTARI:

Dimecres de 930 a 1030 h.

ARQUITECTE:

Dissabtes de 12 a 13 h.

Subvencionar amb 10.000 ptes. el 	 METGE:
G08 per la seva campanya de "Le Treoe". 	 a Puigpunyent
Gesulta curiós que se subvencioni e
entitats que no son directament del 	 Dilluns, Dimarts, Dijous
poble, encare que sigui molt loable 	 i Dissabtes de 	 10 e 11 h.
Ila seva tesce, i en canvi se deneguin
ejudes orbpies d'equí Per e realitzar	 Dimecres  	 17 a 18 h.

visites culturals.

(

de 930 a 1330 h.
El passat dia 9 de Maig varen rebre 	 i	 17 a	 20 h.

le 1§ comunió:	 Dissebtes	 de 930 a 1330 h.

Antoni Carbonell Bauzé
M! Teresa Carrescal Morey
Irene Marqués Trias	 Missa dieri e les 20 h.

a Galilea

SOCIETAT	 Dimecres de 11 a 12 h.

ffl passat dia 25 d'Abril va esser
APOTECARIA:

batejede na Ma Magdalena Ribot Mer-
De Dilluns e Divendresorell.

ESGLESIA:

També feren la 1 11 comunió el dia 10
de Maig:

Magdelene Gomis Mertorell
Mil Antònia Remón Merf

.,	 Pedro L. i Sergio Busquets

!

,-	 Franco.

Enhorabona e tots.

Dissabtes i vísoeres a les 20 h.
Oiumenges i festes a les 1130 i

e les 20 h.

Hi ha també una missa els diumenges i

festius e les 3 h. a ca ses monges.
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Aquest mes, tampoc s'han reunit
en nr31 i en Llorenç damunt es
Pont, i no trabeva amb un problema
molt gr3s, no snbi_a el eue havia
de posar a anueste p"Ngine.

I d'enuestn situnció, vaig passar
a una molt difrrent: vaig rebre
dues cartes, una d'en nfol l i
s'nitra d'en Llerenç, i no sabia
quina de ses dues havia de oosar.

jaig creure convenint, posar sa
carta d'en neol l que com veurem,
est actualitzada amb s'excursió
a Estellencs.

Sa carte d'en Ll3renç, ln posaré
es nes qui vo, semnre i quan no hi
hegués res de nou entro ses con-
flictives reacisns nfo1-Llorenç.

Aprofit per dir-lis a equets dos
senyors, que n3 aceptaré més car-
tes de cap dets dos, i si nn fan
SOS naus, es nes nui vn ser es
darrer episodi d'anuestes fatídi-
ques xerrades des Ranc d'es Pont.

Així que ja h3 sabeu, Llorenç i
nfol l o foís ses paus, o no sor-
tireu més damunt sa revista.

N'gim parlat prou, anuí vos es-
crie sa carta d'en 1Thfo1:

"Estimats lectors d'aquesta revis-
ta, en Llorenç i jo encara	 estam
enfadaes, però aquesta pgina	 no
pot deixar de sortir,per tent,vaig

rnferir-vos unes dades de Puig-
punyent de s'any 1782, bestrates
de "Historia de Andraig", de Don
Juan Bta. Ensenyat y Pujol.

69ue per nué aquestes dades?
Fa poc, es va fer sa tradicional

e-scursió Puigpunyent-Estallencs,
ara vorem com anuets dos pobles
estan molt lligats.

1782: ets límits de Puigpunyent
són ets termes de sa ciutat, Cal-
vi, Andratx, Banyalbufar i Espor-
les; i a ses seves costes d'Esta-
llencs està banyat per el mar.

Sí senyor,	 Puigpunyent a 1782, i
molt abans també, tenia pletja,gue
agafin exemple ets "madrilefios".

Puigpunyent tenia dues cavalleries
a Estallencs sa família Mora i sai
família Serralta eran ets poseedor
fins pue a sa família Mora la va
succeIr sa família dnts Fortunys. 11

Com podem veure, forts llaços ens i

junten amb ses gents d'Estalleno

"Tófol"

BAR RESTAURANT

PLA DE SA SINIA
Serveis de:

NOCES. COMUNIONS
FESTES • CUINA TIPICA

CARRETERA DE PUIGPUNYENT - Km. 14 TELEFONO 61 4057



Galatz ° 	GRATANT DINS LA NOSTRA HISTORIA
Onofre Martorell

"Teuler"

Va succeir ja fa
anys...No escric noms
perquè al protagoni,s-
ta, home vell avui,no
Ïi faria gracia.

Una família va au .2.

mentar amb altra cria
tura i la mare, :.que
en aquell temps era,
norma fer llit	 uns
vuit dies, ho feia,
i anava rQbent les vi
sites de parents i a-
mics que, com era na-
tural, portaven el
consabu•t present.

Un visitant assidu
era el fill petit l que
s'ho passava molt bé
mirant el seu nou ger
manet. A la vegada
l'al.lotell s'adonava
que tots els presents
que feien a la seva
mare es quedmven ben

guardats dins un re-
bostet cobert per una
cortina.

Luan la mare deixè
el llit, al nostre pe
tit protagonista l'eF
cantava pujar a una -
cadira i embadalir-sé
mirant els regals,Tot
i això, va descobrir
un tassó ple de confi
tura, i ja hi té el -
ditet aficat per tal
de tastar-la. Des d t é
quell dia les visite s
tenien un altre al.li
cient, i , com que amb
els ditets només en
collia un poquet, el
tassó li dur.

Mentres tant, la
mare s'en temé que el
tassó s'anava buidant
però es pensè que el
golós era qualque per

sona major de la casa
degut a l'altura que
es trobava la confitu
ra. I no ho comentè -a-
ningú.
Uns dies després, el
menut se queixé a la
mare, dient-li: "uria
mare, no sé que tenc
a sa panxa, sempre
seguit tenc caca".

Sa mare, rient, va
cridar al seu homo:
"Tomeu, ja tenim es
lladre!".

El nin, veent
re als seus pares, no
scàtania com li feien
tan poc cas. Fins que
quan va tenir ús de
raó, ho va entendre
tot. Fins i tot que
la confitura era de
pruna, * * *

Vida escolar
Disbarats en els exèmens dels nins a l'Escola,

El sacerdocio: "Yo encuentro que el sacerdocio debe ser muy sacrificado,

po puedes decir según qué cosas, tienes que comer sólo pan y agua, tiene

que estar rezando en todo momento.

Teorema de Thales: "El problema de Thales dice que no hace falta subirse

en un rbol para su longitud con saber su sombra lo que mide y lo que mi

de un bastón y también la sombra del bastón".

Enlaces químicos: "Cuando un electrón tiene 4 electrones en la otra parte
Itiene otro electrón sin ningún electrón, el electrón se desprende al otro

blectrón".

Segunda Guerra Mundial: "Hitler por estas fechas se asesinó",

bilatación térmica: "En esta dilatación se dilata a lo ancho, lados y culo"



1supermercat

OPILF\TEÉ,	 -

NICERIA,CHARCUTARIA i MERCERIA
Tel: 614315. Servici a domicili.

LA JOVENTUT, ARA.	 Galatzó -6-

Altra vegada ens tornam trobar; però
els joves d'oquet poble pareix que
s'amagan. bé, només els podem trobar
els dissabtes vespre a mitja nit que
vetlen p'Es í-ont i que fan vobtes amb
motoret
Aquest juvent no s'ha enterat que

temim una easa Cultural. Al menys si
vos posau en contacte amb qualsevol re-
presentant del Grup S'Arbre, podeu sa-
ber quines s8n totes les branques que
ti en funcionament.
Passem més endavant: els joves d'a-

quest poble s'amagan, però surten de
sobte. Aparagueren tots a la excuesió
de primer de Maig; hi havia gent de
la tercera edat que, drets o torts, amb
bastó o sense, varen arribar espotonats
però arriboren que és lo principa:.

A Estellencs aparegué tota mena de ge
petits, grans; fins i tot aparegueren
les autoritats: el nou rector, el bath:
i també teniem practicants; snica qui:
va fer falta va •sser Sor Maria, per
donar qualque injecció a olguna persomi
que ja ho acabavo tot, si ella no
hagués acabat primer.
Va venir çucsi totn lo gent de Puig-

punyent i cal donar l'enhorabona a en
Llorenc de Sa Cova, per •ss•r
Galileu que comparagué: molts d'anys
Llorenc.



passom altre vegada amb el jovent;
a Estellencs varen veure moltes de
COSeS, per •xerple com on Toni Mora i
en Guiem ginard es mollaven d'un penya-
segat, tan sols penjats d'una corda. i 

tomb com en Marc de Son Pont practicava
pesca submarina i va pescar un peix de

dos ;,ams, que devia fer un kilo i bus-
ques. Era de color verd i el se va rienjar
torrat, ; bon profit Marcl.
Fixau-vos bé: l'amo del bar dste-

llencs donb l'enhorabona a tots els
joves per a la quantitat de brou que
11 varen compror, i especialment la
cervc, sa (que degut als simptomes d'a-
quest brou l'autocar fou pregat pels
sis genets de l'Apocalipsis que es
turbs, per haver d'amoller el brou
d'aquell homonet). De part de l'amo
del bar: tornau l'any que ve, x, si
pot esser amb m;s set.

49 44-

El Grup SArbre vos dóna les grè-
ciers per la vostra participacid.
Fins l'any que volll

Cristallería

La Mallotquína. 
Mirelle, tencement de ge1onie i benyeree.
Vidres en generel.

Enc'arregs a Pep des Forn.

Miguel Sontandrsu, 38 - T 48 97 86 - 07006- PALMA DE MALLORCA



ELECCIONS

Quan vos arribi aquest número haurà començat oficialment la campanya electoral, però
ja fa dies que les dues candidatures que es presenten a Puigpuryyent Galilea han posat en
marxa les respectives estratègies per a captar I electorat.

Aquest mes hem conversat amb el primer candidat per Galilea que figura a cada una
de les candidatures.

Nofre Martorell Reverte - PSOE

Per a tu què és un polític?

- Jo intentaré respondre aquesta pre-
gunta lo més breu possible perquè és una
pregunta de la qual es pot parlar molt de
temps. Bé bàsicament jo crec que un
polític és una persona que ha triat fer
feina pel poble, que ha triat un compro-
mís de defensar els seus ideals, que creu
que són vàlids per a la col.lectivitat.
així mateix estar en contacte amb la
societat, veure quins són aquests problemes
i intentar solucionar-los i , crec que és
una persona que té un compromís fort de
feina.

Pens que aquesta pregunta respecte a
I Ajuntament de Puigpunyent, no es pot
parlar de polítics maldament es presentin
unes candidatures polítiques, sinó que s'ha
de parlar de gent que té ganes de fer
feina o de vernats del poble.

Què t'ha mogut a participar en la política?

- Jo d'ençar dels quinze anys pràctica-
ment, estic afiliat a I Agrupació Socialista
de Puigpunyent. Als quinze anys una perso-
na no té clar el perquè s'af ilia o té una
actitud de cara a la política. Però en el
meu cas em vaig interessar per la política
supds que darrera el meu pare ja que
aquest per aquests temps començà a
aficar-s'hi, i realment a mi m'atreia. Jo
sempre he estat un jove que quan s'ha

parlat de política m'ha agradat escoltar,
i això m'ha fet tenir uns criteris i uns
punts de vista que m'han dirigit cap a la
política.

Quins matisos creus que vos separen més
de l'altra candidatura?

- Si miram els dos programes electo-
rals, nosaltres vàrem presentar primer un
programa i ells en presentaren un altre,
que en teoria tractant-se de dues candida-
tures diferents, realment el que cerquen

és una millora pel poble en tots els
sentits. Les dues parlen d'una possibilitat
de cui dar les aigües, de millorar els
car rers i la xarxa d' electricitat; les dues
tenen uns objectius molt clars i concrets
que són coincidents.



Però jo el que faria constar corn a
diferència clara, és una actitud que ha
tengut la candidatura independent durant
vuit anys mantenin,-. el poble de Galilea
d'esquerra. I que després de quatre anys
va tenir I 'oportunitat de rectificar maldp
ment no hi hagués persones de Galilea
dins la seva candidatura. Si ara ens
tornen dir de que a la tercera va la •
vençuda, crec que el poble ho ha de
tenir mal de creure.

Les diferències que jo real ment veig
entre una candidatura i I 'altra són les
actituds de cara a real itzar aquestes
promeses en el poble de Galilea.

Si només poguessiu realitzar dos projectes
del vostre programa, ¿amb quin et queda-
ries?

- Si nosaltres tenim majoria absoluta
a I Ajuntament pensam fer tot el possible
per realitzar-los tots. Triar els objectius
prioritaris és mal de fer. Jo crec que un
objectiu com és que Galilea disposi
d'una xarxa d' aigua és molt important i
crec que hauria d' esser la primer cosa a
fer. Igual ment el disposar de càrrers
decents i una xarxa de llum. Però jo no
em qued amb dos, sinó amb un que és
el projecte d' il.lusió que tenim tots per
realitzar totes les millores que desitjam
per al poble de Galilea.

I fora de les preguntes que m'han
fetes per la revista, jo voldria sortir del
qüestionari per formular el desig de que
el poble trii els representants que pensin
faran la feina més ben feta, però que
no passin coses com les habituals de
dividir un poble quan s' ha d' escol lir
qualque cosa. Tothom recorda de les

eleccions de fa vuit anys i crec que és
una cosa que no s' hauria de repetir i que
joc net i les bones intencions haurien de
predominar, i estic a la disposició de tots
els galileus i puigpunyentins.

- Gràcies i que hi hagi sort.

Toni Roig Roig - INDEPENDENTS

Per a tu què és un polític?

- Un polític, per a mi, és un servidor
del poble.

Què t'ha mogut a participar en la política?

- M'ha mogut el que tenc una relació
molt personal amb el poble de Galilea, un
sentit d' agrarment. I per tant em present
com a regidor de Puigpunyent, però per
servi r al poble de Galilea en tot el que
sigui, en tot el que m'exigeixi la candida-
tura, i el servici del poble de Galilea.

Quins matisos creus que vos separen més
de l'altra candidatura?

- Mos separa el fet de que nosaltres
som independents, per tant, amb una
ideologia i amb una filosofia de servici al
poble des del poble, i a I 'altra candidatura,
clar, perteneixen a un partit i han d' obeir
concretament les ordres, els dictàmens
que vénen d' aquest altre partit. I això
sempre condiciona, encara que les dóna
una força i un poder que nosaltres sens
dubte no tenim. Nosaltres tenim el poder
del poble, ells tenen la força del partit.

Si només poguéssiu realitzar dos projectes
del vostre programa, ,amb quin et queda-
ries?

- Te refereixes a projectes materials,
supós, i molt concrets, no? En quedaria
amb fer arreglar un enllumenat públic a
Galilea i , quasi amb prioritat, arreglar els
camins i posar-los dignes. Aixr com crec
que avui no hi estan.

- Moltes gràcies, i que hi hagi sort.

,Sar Arroplal
ESPECIALIDAD EN PLATOS COMBINADOS

Y TAPAS VARIADAS
PLAZA PIO XII

TEL, 61 41 98
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11113 MOTS DE PEDAGOGIA.

Els factors que po-
den condicionar l'èxit
o el fracs en els es"._
tudis, entenent com a
fracs l'abandonar els
mateixos abans del da-
rrer curs, repetir o
no aconseguir la
duació, i seguint un
estudi de la UNESCO,
poden esser de tres
tipus: Externs ,interns
i personals. Entre els
primers es troben els
segGents: L'ambient so
ciocultural i familiar,
la disparitat lingOís-
tica l la discriminació
de l'escola rural, di-
ferències socioeconbmi
ques i la consabuda
bresa en la inversió
educativa global.

Els factors interns
més remarcats serien:
el sistema educatiu,
la formació del profe-
ssorat i els programes.

Entre els factors
del tercer grup, dels
personals, anomenaríem:
El coeficient intel.lec
tual de l'alumne,
daptació afectiva o al
tipus d'estudis, i la-
gunes en els automatis-
mes de base.

Ens agradaria comen-
tar a volaploma, per
les consabudes limita-
cions d'espai, dos fc-

tors, Dcal primer grup
triarem l'amomenat com
a ambient sociocultural
i familiar. Est è compro
vat que el néixer i
re dins un ambient on —
hi hagi estimuls cultu-
rals, riquesa de llen-
guarge, receptivitat a
la problemètica educa-
tiva, afavoreixen en
bona manera l'èxit es-
colar. Per contra, no
ajuda gens al mateix
una família que no s'in
teressa quotidianament
per les activitats que
el seu fill realitza

confiança 11 faram mi-
llorar el rendiment.

Del tercer grup vol-
dríem considerar el que
hem esmentat en darrer
lloc. Els automatismes
de base las constituei.
xen un cert número de
mecanismes de la memória
i de la intel.ligència
que han d'esser
rits suc.cessivament a
través de l'escolaritat
Els principals són: re-
coneixrnent sil.lètdc o
global de les paraules,
velocitat lectora, tau..
les, operacions aritmé-

a l'escola, o els possi 	 tiques, ortografia, con.
bles problemes que ha	 jugacions, etc,
tingut; que no !?! saben Cada automatisme ha
incitar a considerar el d'esser assumit a una
col.legi com a cosa va- edat i a un curs deter-
luosa; que no van gaire minats. S'anomenen auto
bé mai a l'escola per matismes o coneixements
interessar-se de l'evo- de base perquè l'alumm
lució acadèmica i per- els ha d'interioritzar,
sonal del seu fill;	 o	 memoritzar i automatit..
quan, enlloc de ressal- zar per tal que no hagi
tar les qualitats possi de fer "tot" el procés
tives del nin, per peti cada vegada que els em-
tes que paresquin, no-- pra. Això suposa un es-
més li retreven les ne- tali imprescindible
gatives. Davant acusa. d'esforç i d'energia
cions, renyines, cèstigs intel.lectual que ha de
o un excesiu autoritaris dedicar a qUestions mh
me, el nin es pot crear— abstractes.
sentiments de culpa i	 Si no es logren su-
trobar confirmades les perar aquets automatis-
seves propies 1imita.	 mes l'alumne el curs
cions. L'estimul i la 	 vinent, fracassarè.

CAFETERIA-RESTAURANT

ES PONT

C/. Sa Travesala, 2 - T, 61 4031
PUI PUNYENI
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INVENTARI PERSONAL	 INVENTARI PERSONAL	 INVENTARI

JO TAMBÉ CERC QUI VOTAR 

,conten que fa molts d'anys un bon home es .

.cassejava	 pels	 carrers	 d'Atenes,
ho feia amb un fanal a la mà.

La gent que el coneixia, estranyada,
'demanà què feia amb aquell fanal encès si
feia un sol	 rebent.	 Ell els va dir
que cercava un home.

- I que no mos veus?

Però ell tornà a respondre:

- Cerc un home!

I continuà,	 amb el	 fanal encès per
aquells carrers de la ciutat que havia
encetat la democràcia, cercant un home.

Idò, jo 'també, cerc qui votar. No ho
faig amb cap llanterna, ni amb cap
Ilum de carbur. Ho faig, tan sols, amb
el meu cap i, sobre tot, amb el meu cor.

0, si voleu, des del sentiment i patiment
de tanta gent que no té el mínim vital 
CASA, MENJAR, SALUT, OCUPACIO.

Des de l'extrema necessitat d'haver de
reclamar els elementals drets humans i
socials.

Des d'una gent que —probablement— ni
podrà votar.

Per això cerc qui votar.

Perquè crec en la DEMOCRACIA i en l'AUTO-
NOMIA i en l'AUTOGOVERN! (Així, en
rajúscules, perquè malgrat tantes formes
que no ens convencen hem d'exigir el
,seu feel compliment, la seva exigent
realització.)

Però, per a tots, per a tota la gent que
viu i conviu a un lloc / una Terra / un
País / un Poble. (I també a tots els
PaIsos / tots els Pobles. )

Per això cerc qui es preocupa més de
la realitat més política de la vida:
l'economia. No en benefici seu o dels
seus interessos de classe, grup o partit.
Sinó que té la decisió que els guanys,
la renda, la riquesa d'un país arribi
a cobrir, a respondre amb justícia a
totes les necessitats més fonamentals
de tots i cadascun dels seus ciutadans.

Per això cerc, darrera les paraules
i els eslògans i les grans frases, el
mirall que ho destapa tot i ens descobreix
la veritat amagada: on posareu en joc
els doblers. Quin serà el vostre Pressu-
post. A què donareu —realment/realística-
ment!— més importància.

Per això cerc, perquè no puc ni vull
votar qui es preocupa, part damunt tot, de
la seva imatge, de fer—se propaganda, de
gastar tots els diners que facin falta
en despeses sumptuàries, festivals selec-
tes i subvencions pels de més aprop.

Per això cerc

I quan voti —perquè hi crec en el joc
democràtic!—, malgrat que ningú em convenci
del tot, ho faré sense renunciar a tot
això.

I, des d'abaix, dir i recordar als qui
tenguin l'autoritat que la majoria els
hi hagi donat que tota una gent —per
desgràcia de cada dia en augment— té
unes necessitats, uns drets. uns problemes
que precisen atenció urgent.

Per això vot.

Perquè hi crec tant, que sols així —amb
el meu i el teu vot, amb el meu cap
i el teu fins que siguem majoria—
la nostra insuficient democràcia i la
nostra petita autonomia podran arribar,
de veres, als de més abaix.

I, des d'ells, a tots.

Toni Descalç

"casa diana"
MERCERIA	 REGALS
CERAMr.,UiS BROOATS

JERSIS FETS A MA

Ci. Major, 48

PUIGPUNYENT

Teléf. 61 44 56



TALLERS

J. B. JAUME
XAPA I PINTURA

C Generol Riero. 138 Tel. 20 66 17
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LOCAL
BALEARES s'ha interessat per

l'intercanvi de sa premsa forana,
intercanvi cultural que s'inicia
amb GALATZ0 a rartir d'aquest mes
de maig, a la fi de potenciar una
col.labpració de s'esmentat diari
amb ets pobles de Mallorca.

ARA VA DE BO!

Cansats de rebre notí-
cies de sa publicació
S'ARENAL DE MALLORCA,
de SES "misses" d'aque-
lla zona, aquest mes
volem donar a coneixer
selecció de miss Cal-
vià, que acuest any ha
estat otorgada a Maria
Dolores Estarellas, a-
sidua resident del nos-
tre poble.
Són marevelles que un

no se cansa de mirar.
Enhorabona.

REGIONAL
CABRERA, EL FUTUR PARC NACIONAt

' MARITIMO-TERRESTRE DE LES BALEARS

Exposició organitzada pel

GRUP BALEAR D'ORNITOLOGIA
I DEFENSA DE LA NATURALESA

Cabrera és ara objecte de polèmica: des de fa
setanta anys, quan va ser ocupada per l'Exercil,
és zona militar, i cada any s'hi celebren manio.
bres amb foc real d'efectes devastadors. Des
d'abans de l'adveniment de la democràcia a Es.
panya, un creixent clamor popular demana el
nal de rús militar de Cabrera i la conversió de
tot l'arxipèlag i mar que l'envolta en un Parc Na.
cional marítimo-terrestre. Els successius governs
han deixat sense complir les reiterades prome.
ses fetes en aquest sentit.

La creació del Parc, mitjançant una llei. és com.
petència de les Corts, a proposta del Governo
d'un grup parlamentari.

Ni l'obstinació de l'Exèrcit en mantenir Cabrera
com a territori militar. ni la por als problemesju.
rídics plantejats per un eventual retorn de rarx
pèlag a mans privades, ni el pretext que amb ur
Parc Cabrera estaria menys ben guardada que
ara, res no pot ajornar per més temps una deci•
sió de l'Administració que doni compliment a alk
que avui ja és una demanda internacional.

CONTINGUT DE L'EXPOSICIÓ
L'exposició pretén donar a conéixer al públic de les Balears
els aspectes més destacats de l'arxipèlag de Cabrera,
seu medi natural i la reivindicació del Parc Nacional.

UBICACIÓ DE L'EXPOSICIÓ



NACIONAL
Els ciutadans espanyols, en una ma

poría, estan preparant la seva declar::
,cióa hisenda de l'any avant passat 1986

1. seran quasi bé set milions i mitg
espanyols, que a partir del principi

,
de maig i fins el 20 de juny hauran de
començar a preparar els papers per dur

aterme la declaració anual.

i No fa gaire temps, ens han mostrat

com exemple de que "hisenda som tots"

iel cas de la cantant popular Lola Flores,per recordar-nos que ningú te el privi-
legi d'escaparse'n de l'obligació de de

clarar.

D'aquest cas, se'n ha fet molta pu
blicitat perque tots aprenguem la 11i96.

Hisenda espera, en aquesta campanya,

recaudar 1,8 bilións de pessetes, aumen-
tant en 400.000 el nombre de declaracions.

La política del Ministeri d'Econo-
mia i Hisenda s'està preparant per estar

cada vegada més a prop dels espanyls,
tant pel que es bo, com pel que no ho és
tant.

Hi ha més de mil inspectors i tres
mil subinspectors que durant l'any poden
examinar les nostres declaracions i asse
sorar-nos per que els consultem les nos-

tres dificultats.

L'any passat Hisenda va retornar

102 mil milions de pessetes per els tres
milions de declaracions negatives. Aquest
any no vol retornar-ne tantes i per això
ha redu•t el percentatge i volum de de-
duccions.

Que hi hagui sort per a tots.

COE1EIIIA-11ESIAIIIA111

ES PONT

C/.	 Traventa, 2 1. 8111331
PUISPUNYENTo
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INTERNACIONAL
Dia 16 d'abril, dijous de la setmana

Santa, a l'escola d'infanteria de Marina de
Campo de Mayo, Provinciaae Córdoba, de la
República d'Argentina, es va produir un al-
tre vegada més el repetit "golpe militar".

Aquesta vegada el pretexte era que els
militars es negaven a presentar-se davant

la justícia per a respondre dels seus deli-
tes contra els drets humans, durant els anys
de la Dictadura militar, que havia durat

fins are ha fet tres anys.

Fa poques setmanes la Marina de guerra

havia provocat la tensió quan els seus al-

miralls no volgueren acodir a la cita dels
tribunals, demanant amnistia.

La resposta del President de la Repú-

blica fou clara:"Abans de firmar una amnis-
tia, em tallaré les mans". Amb aquestes pa-
raules, el govern es va mostrar ferm, els

jutges no cediren i a la fi els de la Ma-
rina de guerra varen cedir.

Passat aquest primer intent, es va de-
mostrar que el mal estava més arrelat dins
tot l'exércit del que a primera vista parei-
xia. Peró hi havia una promesa del President
Alfonsín que "hi havia que jutjar, no a l'e-
xércit, però si als que haguessin delinquit"

Aixís, durant aquests dos darrers anys,
les més altes personalitats militars de la
Dictadura foren processades i condemnades .
Aixó era un foc colgat, que tengué el seu

detonant amb el capità Ernesto Barreiro i

el tinent Coronel Aldo Rico, a l'esmentat
Campo de Mayo, durant els dies de la passada
setmana Santa.

Davant aquesta crisi, la població es
va movilitzar, els partits, sindicats i
part de l'exércit es posà de part de la de-
mocracia demostrant amb manifestacions la
seva adhesió al President de la República.

Alfonsín, ple de coratge, el dissapte
sant va anunciar que ell, en persona, anava
a parlar als amotinats. Tres hores després,

es rendien els que feia tres dies s'havien
rebel.lat.

El "Tejerazo" argentí, com deien ells,
s'havia consumat. La democràcia d'Argentina,
el dia de Pasqua, ressucitava de bell nou.
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Meteorologia

En el número passat, quedaren
unes recetes penjades que 	 en
aquest despenjarem.

Començarem per la que diu com
Madó Esporlarina feia la coca dE
verdura. Anava al forn i comprava
un pa cru. L'obria i li	 posava
una tassa d'oli i bicarbonat. Lla
vors feia un trempat de bledes, -
grells i juevert, i desprs i po-
sava un parell oe tallades d'aren
oada.

Temps enrera, els diumenges se
menjava bullit, fet de la següent
manera: posaven l'olla d'aiqua al
foc amb una tomàtiga, 4 garres
(cames) i un cap de xot, i una
ceba, petates i quan era el temps
de moniatos, també n'hi posaven.

Del brou feien sopa.
Jo m'en record -tornà dir na

Maria Escaleta- que a ca nostra
menjavem patates frites amb uns
grells, i llavors mesclaven un
parell d'ous i tot ben remenat.
Alló era mel.

Aixó és tot el que vaig poder
treure d'aquestes dues cuineres,
les quals desitgen que ho trobeu
molt bó.

Xisca Ramón.

C./. MAJO1,4 Tel 614102

UN CONSELL AL TEU SERYEI,
Cada any el Consell Insular de Ikr)* -~iri.c,4'79?;pri AREA DE COOPERACIO 1

Mallorca du a terme nous pro;ectes	 ORDENACIO DELper garanbr mfflors seryels pubhcs 
a totes es persones que vluen a la	 TERRITORI
nostra Illa. A la vegada manté r in-
crementa els que ;a hr na, l tol antò
no la a través ce les seves arees
d'ac,..tuac10.,

ÀREA ECONÒMIC 
PromocIO del tunsme. Q Pro-

teccIO de l'entorn amb campanyes
ce neteja de plat;es l el nostre lloc
C Impurs de la nostra rnctústriarco-
merc. C Acconsde mdlora de a ra.
maciena r l'agricultura.

ACCIO SOCIAL I SAN1TAT 
O Hospital General. D Hospptal

Psiquiatra. C Llar de l'InlancPa O
Llar de laJoventud. O Uar oets An-
:rans. D Patronat Verge de la Sa-
ul. Q Hospdal 0. Nit.

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
No hem pogut fer

servir, enguany, cap
dels refranys de les
plujes de
recordar,"abril l

gOes mil", o "en a-
bril l cada gota val
per mil". Ni dins
mes en que comença la
primavera ni dins
mes de les flors,
fet una gota.

La temperatura
esser més alta que
la mitjana, en cinc
o sis graus, dues o
tres setmanes, i
vors va baixar	 Per
fer el que pertocat
uns 14 3 15 graus.

L'insolació sí M
sigut abundant: els
cereals i els nórdic
ja ho duen damunt, c
rats els uns i verms
llosos els altres.

O ElaboracO Cel Pla
Serveis per dotar els poblesdew
nastructura Das,c,a n mat,i
de la xarxa viana propra(39ftket
carreteres malorquines) o se
de Prevencp0 i Exunca d'priceal

Cenue de PrevencO de Salvamenl,
l'Abjs de Drogues. 1.112 Grup d'Edu-
cacO Sanuarta a les Escoles.
Elaburaclo oel Mapa de Serveis So-
cials de Mallorca.

ÀREA DE CULTURA I
ESPORT 

Q Ordenaco d'arx!us propis
d'altres organismes. O Odusio
tufftl per mpita del Teaire Prulopai

la 8,0holeca Attesana O impu!s
del cone,xemenl i l'us de la nostra
engua D DlusO oel nostre

iore O Elaboració del Pla d	 El Consell Insular oe Makextry'Ins-

u	 uucraqouae a a ala m nozif
taLtactons Esoomves en ets mum. 	 balla intensament des de
crpis.	 Foment oe l'pnatac,0 prac• a

t n ca de tor npus	

s ptut eg ¿reessf pe

0' espon	 totes !es comoddats, salyt
constant enriquiment cull
L'avanç en aquest sento tti
COntinu Curant es vull
canament del Consek	 Pr,
obringuts, mott nombroscsxoe
alx0, avt.nens sentim sat:siese
leina leta, i i la vegada,plerst
sro per incrementarda cadias

FRUTAS•VERDURAS
CARNICERIA•CHARCUTERIA
CONGELADOS•CONSERVAS
VINOS• LICORES
FERRETERIA•DROGUER I A

fr

Puigpunyent



No mos podem sostreure
de publicar qualque cosa
més d'un poeta tan repre
sentatiu, encara que
acusin de repetitius.

VARIACIONS DAMUNT UN MATEIX TEMA:

rt-
Joan Alcover: Poeta de la Terra

La história del nostre gran
poeta Joan Alcover és la história
de tants d'homes il.lustres, ar-
tistes i escriptbrs, que han gua-
nyat la inmortalitat a més de mig
camí de la vida.

Nascut a Ciutat, l'any 1.854 i
llicenciat en Dret als vint-i-qua
tre anys, ben prest assolí rèpit -
prestigi com a poeta ègil i engi-
nyós.

La seva joventut fècil i plaent
veu com els seus primerencs versos
impregnats d'influències castella-
nes i en castell expressats, no pa
ssen.d'esser discrets i estimable -s-
per no dir vulgars i sense persona
litat. Així passa més de la meita -t-
de la seva vida, sense res notable
que resalti, sense res extraordina
ri. Una existència gris i apagada.

¿Ou é havia de passar perquè un
poeta més bé mediocre es transfigu
rès en un dels grans poetes de
lliteratura universal?

Vet ací que la vida implacable
descarregè de prompte sobre ell
tot el pes de la trègica realitat.
Un a un, en tenacitat impressio-
nant i en pocs anys, li moren les

posa i dos fills. La tragèdia va
cancel.lar, cop en sec, amb inusi-
tada violència un període assosse-
gat de sa vida. El poeta ha vist
sbucar-se la prória llar i resta
Jesolat, romput, com "la soca d'un
arbre esponerós ahir que el llamp
fins a la terra ha migpartit".

Aleshores.l'alè del geni enso-
pit, ressorgeix amb força inconte-
nible. Un sentiment d'enyorança de
l'escenari rústic i el record dli-
matges ben volgudes, perdudes per
a sempre, prenen dins el seu espe-
rit immensament trist, i se 11 re-
vela la poesia autèntica, immortal
i adoptant la lleri/gua que va apren
dre dels seus pares, la llengua -
de la seva infantesar, l'única llen
gua que pot profunditzar dins
nima del propi pais, Joan Alcover
onverteix en suprema bellesa el
seu dnlor.

Heus ací com a mostra, un sonet
que titulè "Desolació", poderosa
expressió palpitant de dolor i de
bellesa, inclós en les seves famo-
ses Elegies, mereixedor de figurar
en qualsevol antologia.

6114961~9~~9~9~9

Jo som l'esqueix d'un arbre esponerós ahir,
que als segadors feia ombra a l'hora de la sesta;
mes branques, una a una, va rompre la tempesta
i el llamp, fins a la terra, ma soca migpartí.

Brots de migrades fulles coronen el bocí
obert i sense entranyes que de ma soca resta;
cremar he vist ma llenya, com fumerol de festa
al cel he vist anar-se'n la millor part de mi.

I l'amargor de viure xucla ma arrel esclava l

i sent brostar les fulles i sent pujar la saba,
i m'aida a esperar l'hora de caure un sol conhort.

Cada ferida mostra la pèrdua d'una branca
sens mi res parlaria de la meitat que em manca
jo visc sols per a plènyer lo que de mi ses mort,
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ESPORTS 

BASQUET

Sa Pobla - 90
Puigpuny - 77

Puigpunyent - 88
S. :igust1	 - 33

Cadete Femen1.-
PuiLwunyent - 63
CidP	 - 52

Joventut M. -41
Puigpunyent -61

Femení.-
Puigpunyent - 40
St Mbnica - 8

P. Poveda	 - 12
Puiwunyent - 71

Puigpunyent - 26
Llucmajor	 - 23

Cal dir que aquest
ós el primer partit,
dels tres que ha de
disputar el nostre e-
quip.

FUTBOL

En quant el nostre
equip de futbol, que
hem tengut un poc o-
blida, cal dir que
en els darrers partits
no ha tenjut molta
sort, sobre tot en el
darrer que li varen
marcar un gol quan el
temps ja passava i el
jugador estava fora
de joc.
Els darrers resultats
An:

C.D. Pui_zpuxiyent - 1
C.D. San Pere	 - 0
(gol de T.Sureda)

C.D. LLosetense - 1
C.D. Puigpunyent	 0

Dins la campanya per
tapar la pista poli -
esportiva, es va fer
entre els nins un con-
curs de dibuixos.
El tema obligat era:
" Pista Coberta ?" Si
gràcies.Expresant la
importància i necessi-
tat d'un local cobert
per la pràctica de di-
ferents actes espor -
tius.

Els dibuixos, que
varen ésser una vinte-
a, s' han exposats un

parell de dies al "hall"
de rmAjuntament, va
resultar guanyador el
de E. Palmer.

Dibuix Guanyador

Tambó destoquerem la
reculLida de firmas per
dita campa-:nya, que han
sigut moltes, i encare
ara continua.
Aixó demostra el gran

interés de la majoria
de Puigpunyentins per
que aquebta obra es fa-
ci realitat.

Després dhaver a-
cabat la lliga, els
dierents equips de
basquet dispu.ten el
torneig " Jorge Juan"
i a més a més l'equip
fe -len1 disp -,zta la fa-
se final de Balears.
Aquets s5n els re-

sultats:

TROFEU " JORGE JUAN 

Senior Femení.-
Bons Aires - 31
Puigpunyent- 57

Cadete Mascul1.-
Pollensa - 01
P-d'gpunyent 43

En quant a la fase
final del campionat de
Balears hi ha que des-
tacar el segúent re -
sultat:




