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Quan es va crear el Patronat
Municipal de Cultura hi hagueren moltes
persones que sentiren una gran
satisfacció perque s'omplia una llacuna
profunda per a la cultura del nostre
poble.

Ha anat passant el temps i hem
comptabilitzat festes, conferències,
tertúlies, exposicions, concerts,... i el
cert és que no sempre el públic ha
correspost	 a	 les 	 expectatives dels
organitzadors.

Els temes han estat escollits
encertadament, molts d'ells feien
referència a les nostres coses, d'altres
tenien incidència als interessos
culturals de Puigpunyent.

Els encerts mereixen totes les
nostres felicitacions i els desencerts
ens conviden a una reflexió col.lectiva.
El Patronat que mesuri millor els
interesos reals del poble i promogui el
que pugui ser ben rebut i el públic que
espavili un poc més per respondre a les
convidades del Patronat.

De tota manera cal assenyalar que hi
ha hagut absències injustificades a molts
d'actes culturals que IA mereixien al
manco la presència dels membres del
Patronat, que 	 es	 suposa, 	 ho havien
organitzat.

Esperem un nou i atractiu programa
per aquest any 1989.

La portada d' aquest mos

PARTICIPACIO: titol d'aquesta obra
abstracta significative del Carnaval a on
grans i petits, dones i homos participen en
la festa tradicional.

Realitzada per Miguel Mora.
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CASA de la VILA

S 'AJUNTAX ENT INFORMA 

DESIGNACIÓ DE FESTES 'LOCALS

Per tal de donar compliment al que

disposa la legislació vigent, malgrat

l'escasa incidência que té per a la gent

del poble, s'han designat com a festes

locals les següents:

A Puigpunyent

Dia 27 de març (2g festa de Pasqua)

Dia 16 d'agost (festa de Sant Roc)

A Galilea

Dia 27 de man.; (2g festa de Pasqua)

Dia 8 de setembre (Nativitat de la

Mare de Déu)

REGULACIó 	 DE	 LES 	 AMPLIACIONS

D'HABITATGES

S'ha • observat 	 que	 amb 	 molta

freqüência se sol.liciten ampliacions

successives d'habitatges per a superficies

inferiors a quaranta metres quadrats per

tal d'evitar la redacció d'un projecte

tècnic d'execució ja que, segons

l'ordenança 	 sobre 	 l'Us 	 del 	 s61 	 es

considera obra menor.

Es 	 evident 	 que 	 l'esperit 	 de

l'esmentada ordenança es fonamenta en la

poca superficie que representa una

construcció de menys de 40 m2, però quan

es va ' engrandint successivament es

considera necessari comptar amb un

projecte tècnic que doni garantia de

solidesa la construcció i seguretat als

seus habitants.

Per tais motius a la sessió plenaria

celebrada el dia 16 d gener s'acorda, per

unanimitat establir la necessitat de

compter amb projecte tècnic d'execució per

a l'atorgament de llicència municipal

d'obres per a ampliacions de construccions

fetes emparant-se en la normativa

referent a edificacions fins a 40 m2

sense projecte,

MILLORES A VIES PUBLIQUES

S'ha acordat col.locar una barana

protectora al carrer Romaques i una altra

al carrer Major de Galilea.

CRIDA A LA RESPONSABILITAT I AL

CIVISME

Persones no identificades

oficialment, però que al dir de molta gent

e. tracta d'un grup ben concret d'al.lots,

que s'han dedicat a rompre bombetes de

la il.luminaci6 nadalenca de la plaça de

s'Ajuntament. Aquest fet incivic

insolidari mereix la més energica

comdemna, sigui qui sigui el seu autor .

Per això, des d'aquestes unies, volem fer

una crida a la responsabilitat i al

civisme, per tal que en el futur no es

repeteixi i a l'hora animar a la gent

perquè posi en coneixement de l'Ajuntament

el nom de- les persones que se comporten

de forma tan negativa.

Finalment recordar que el Codi Civil

ifa responsable als pares del actes dels

fills menors d'edat.

Respectem dones les coses públiques

com si fossin pròpies.
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Nerzates (1E1 'r;

tlati.c des 15‘nt 

Ja tornam esser aquí.
motivats per ses llo-
ances (excesives) d'un
sector (petit) de gent
assidus de sa nostra
revista,varem intentar
xerrar amb en Tbfol i
en Lloreng,amb es pro-
psit d'arribar a un
pacte entre ells i be-
neficiar-nos noltros
poquent escriure agues
ta p'agina.
No va esser posible.
Aquests dos personat-

ges no volen saber-ne
res un de s'altre. Se
varen barallar per una
tonteria i així conti-
nuen.
I ens varem demanar

on ers s'obstacle que
impedia fer aquesta
gina. I no el poguerem
trobar. Si en Tbfol i
en Llorenç volen man-
tenir aquesta postura,
allN ells, pers que no
ens privin de ses nos-
tres xerrades des banc
des Pont.
Xerrades que, per al-
tra banda, volen esser
lo més entranyables po
sible. Xerrades que v7
len esser una earl;
quotidiana des nostre
poble. Xerrades que vo
len identificar-se amb
un poble: Puigpunyent.
Per això ferem passes
i ens pesarem en con-
tacte amb dos personat

ges més d'aquest poble,
i arribarem a un acord
amb ells.
Ses xerrades des Banc

des Pont continuen una
altra vegada amb noi-
tros, amb dos personat-
ges que t tot i no esser
els ja coneguts Tbfol
i Llorenç, intentaran
arribar sa reslitst
des nostre poble a a-
questa oàgina.
Tal i com també ferem

a ses primitives xerra
des, a aquestes que
niciam hi haurb en o-
casions, xerrades amb
gent d'aqui,que per un
motiu o s'altre preci-
sin remarcar.
Pere) aquesta nove tem-
porada de xerrades,
contar'h amb una nove-
tat. Una novetat que
consistirN, ni més ni
manco,.que en sa trans
cripcir5 literal de Xe-
rrades reels des band
des Pont.
-Que l'has sentit a
aquest? Ara vendrà a-
quí amb un aparetet
d'aquests nue graven,
i tot lo que noltros
diguem sortir'N després
a sa revista. Aixb no
pot esser, ja no po-
drem dir lo que vol-
quem, mos haurem de mi
rar bé amb ses nostres
paraules per por a fi-
car sa pota.

-No t'enfadis tant ho-
mo, wan volquem xafer
dejar de veres t fogire;
des Banc des Pont i a-
nirem a uns altra banda.
-Abend de xerrar tant
vos podrieu informar
voltros dos. Efectiva-
ment hi hatirà xerrades
reals, per?) a sa revis
ta no sortirN es no;
des qui xerra.
-IdS si és així, po-
drem aprofitar per a
mollar qualqua indi-
recta.
-Indirecta? Ben direc
tes les pens amollar!
A mss, de vegades no
sabrem si ses xerrades
de s revista són copia-
des de xerrades reels,
o bé són preparades
Per anuests dos nous
personatges.
-I qui sc5n aquests?
-No ho sé, haurem de
comprar es nou nlmero
de sa revista per co-
neix er-los.
-n no estàs subscrit?
-No, Jo le comor di-
recte cada mes.
-Id?) ja és hora de que
te facis subscriPtor.

Biel Frau
Toni Ginsrd
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Fa pocs dies s'ha publicat el llibre "Ramon Llull: vida, pensament i
obra literaria" del que són autors Antoni Bonner (medievalista i autor
d'una extensa antologia sobre Ramon Llull) i Lola Badia (profesora de
literatura catalana medieval a la Universitat de Barcelona).Un llibre
que qualifica Llull com "el nom més prestigios de les lletres catalanes:
un polifacètic que, de propagandista religiós implicat en les batalles
ideològiques del segle XIII-XIV, ha esdevingut l'ambaixador cultural més
prestigiós que hem tingut".Un llibre escrit en bona part a Puigpunyent
per Antoni Bonner, un home que ens ha distingit amb el fet de viure
entre nosaltres, i que ha acumulat en la seva persona dues virtuts
extraordinaries: la sabiduria i la humilitat.

S'ha publicat el darrer llibre d'Antoni Bonner

ititiititt 11011
ibpenšnvnt i Diva littritria
Antoni 	 Bonner	 ens	 rep a

caseva, a "Sa Torre", i parlam
del seu interès per l'estudi de
Ramon Llull i del llibre que
acaba de publicar.

¿Coin i quan es va iniciar la
teva curolla per Ramon Llull?

Hi va intervenir un poc la
casualitat.Devia ser devers l'any
1981.Jo feia traduccions de
textos de tot tipus, pert!, tenia
especial predilecció pels
medievals.Un editor Nord-Americi,
coneixedor de l'obra de Llull, va
venir a passar una temporada a
Mallorca i em va acceptar un
projecte consistent en la
traducció comentada de sis obres
de Llull.Vaig aconseguir dues
beques per a dur a terme aquest
treball i, finalment, l'any 85 es
publicà amb el titol de "Selected
Works of Ramon Llull".Ara está a
punt de publicar-se la traducció
al catalã d'aquesta obra.

¿Com 	està 	estructurat el
llibre	 "Ramon 	 Llull:
vida,pensament i obra literaria"?

Tal i con está expresat en el
seu títol 	el	 llibre está
estructurat 	 en	 tres parts.La

primera 6s una biografia de Llull
, la segona una descripció de la
seva filosofia i la tercera un
estudi de la seva producció
literitria.Jo vaig escriure les
dues primeres parts i la
professora Badia la tercera.
Després hi hagut un esforç per a
unificar criteris i presentar
l'obra con una cosa lligada.

¿Quines raons aconsellaven la
publicació d'aquesta obra?

Quan algú em demanava que
havia de llegir per comengar a
estudiar Ramon Llull, sempre
topava amb el problema de que les
obres editades eren de dos tipus:
obres de minima extensió, molt
incompletes (encara que molt
vilides) i d'altres de gran
extensió i complexitat i aptes
unicament per a especialistes.
Aquest llibre vol omplir el buit
existent presentant les idees que
els autors consideram fonamentals
per a una visió actualitzada de
Llull i está indicat per a
universitaris i persones de
nivell cultural mitjà que vulguin
assolir un bon coneixement de la
figura i obra de Ramon Llull.
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ELS ACCIDENTS A LES CARRETERES DE MALLORCA
Dimecres del nassat dio 18 o Mallorca hi va haver dos accidents

greus, a les carreteres de Menacer i de Valldemosss, amb dos morts
i cinc accidentat.

sé que aquest 4s un tens molt repetit i nue d'ell ooques coses
noves s'hi poden comentar.

Perb també és cert nue som uns gran nuantitat de gent que 	 ens
hi jugam la nostra yids i ls dels nostres familiars cads dia, per
necessitats de feins, residbncia c acumoliment de deures socials o
d'altres tipus.

Ja sabem quo el nombre de vehicles motoritaats a Balears creix
de forma desorbitada i aeuests darrers anys s'han renovat la majo-
ria d'ells, grbcies al nivell de vid, a les facilitats de comors,
gescies a la competbncia que crea la societat de consum.

Aquests autombils i motocicletes moderns estan preparats 	per
c6rrer, per satisfer les ganes dels aeicionsts als Rallyes, perque
l'agresivitat reprimida pugi esbrevar-se pitjant l'accelerador i
deixant darrera a nualsevol competidor.

No hi ha dubte nue els vehicles moderns sr5n confortables, rpids
manejables i amb més línies de diseny ben perfilades.

Malgrat aeuestes aventatges, els nostres conductors, que tenen
amb les seves mans unes mbquines molt nrenarades, es troben amb dos
inconuenients molt poderosos nue na depenen d'ells, i sf5n les ca-
res i el nembr6s trbfic amb que s'han d'enfrontar.

Les carreteres n Mallorca no estan scon ,Jicionsdes o er suportar
un pare de vehinles com amb el que comte, sobre tot, a l'estiu, a
l'bpoca plena del turisme.

Es veritat que se n'han millorades algJnes, per la majoria d'e
lles són estretes, anb un sib l deficient i un traçat antiquat, fet
ms per darros i carretons clue per autombbils moderns.

luan es publics Ia notícia dels massa freqüents accidents a les
nostres carreteres, les autoritats responsables n'haurien de fer e-
semen de conscibncia 7er veure si no en tenon part de cuira.

nerb hi ha un segon assecte tan important com aquest i és el
del factor humà del qual n'hem de respondre tots els que conduTm
qualsevol tieus de vehicle.

.No tothom es perit. No a tots els que tenon carrot se'ls ha me-
dit el gran de la seva prudbncia. No sempre un t4 conscibncia del
que dil entre mans. La velocitat és una gatera que engresca a la
gent jove i a la qua no ho és tant.

Avui es Darla molt de l'inseguritat ciudadana demanant que 	 es
persegueixi al delinqüents.

Així també hauriem de demanar i exigir més seguretat vial dins
les nostres carreteres nerque els qui en som a moments delinqüents
ens hi adonem del nerill que represents la més petits de les nos-
tres infraccions.

Srin moltes més les vfctimes d'apuesta delinpribncia i l'etilueta
dels infractors no n'estb tan mal vista com la del delinqüent coml.

Tan de bo que tots hi posem seny, perícia, cura i que les auto-
ritats hi facin les inversions necessbries oerque les carreteres
de Mallorca estiquin al nivell euroneu que els corresoon.

Pere Barceló B.
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Donam la
ma als

ajuntaments,

construïm
Mallorca
pleg ats.

El Consell Insular de Mallorca du a terne en col.labo-
ració amb els municipis petits de l'illa, un ambiciós programa
de realitzacions que es el resultat d'una estreta cooperació
en matéria técnica, jurídica i económica i en una amplia pla-
taforma d'accions en els camps més importants de l'activitat
ciutadana diaria.

El Consell Insular de Mallorca ofereix als diversos mu-

nicipis una ajuda inestimable en matéria d'assisténcia social
als ciutadans, de foment de la cultura popular, de dotations
d'infrastructura esportiva als pobles, de potenciació de les
activitats econòmiques i socials, de creació de Hots de feina,
de construcció de carreteres, de protecció del medi ambient

i de tot quant s'ha de menester perquè els petits municipis
de la nostra ilia puguin disposar d'unes dotacions d'infrastruc-
tura adequades a les seves necessitats.

Per nosaltres,
els més petits són els

més grans.

CONSUL INSULAR DE MALLORCA
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GALILEA
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I stir. 

Bones , una altra vegada tornam a
estar ab vusallres,estimats lectors
i en aquesta ocasio ho ieim per sa-
ber 1 comentar un balanç economic
que per cert, ha estat it positiu.

Dou Biel Pérez,e1 nostre capellà,
com cada any ha donat a coneixer als
galileus el balanç economic de la
parroquia del passat any vuitanta-
vuit.

SES TIMBES ha volgut comentar i
publicar aquest balanç imtentant, si
se pot aclarir-ho o,a1 manco, expli-
car-ho. Començarem per les entrades,
és a dir, per tots els diners que ha
rebut l'església; en primer 110e, les
rendes Immobiliarles.Aquestes rendes
son el lloguer del bar parroquial al
per tots conegui Manolo , a afxo
surem eis interessos d'aquestes i
d'altres rendes;en segon lloc trobam
les recol.lectes, la passada de sa
bacina de cada Dissabte I cada Dlu-
mengue,en aquest punt podem destacar
la quantitat de 231.984 pessetes, si
lein numerus podem arribar a dir que
mes o manco cada col.lecta es de
unes 2.300 pessetes i aixO no és poc
sl tenia en compte que dius el nos-
tre poble ao hi ha gaire mes d'un
centenar de persones; en tercer lloc
hi ha els donatius,uns donatius molt
signilicatius que pugen a /92.651
pessetes, d'aquestes ens cal dir que
n'hi ha 500.000 donades pel Bisbat
dins la subvencio que ens va concedir
amb motiu de les obres pera millo-
rar la nostre esglesia , pero tot; i

aixo hi ha un nombre de 292.651 pe-
ssetes de donatius per part d'al-
tres persones a les quals cal agra-
ir la seva incondicional col.labo-
racio ; i en quart lloc destaquen
les 183.145 pessetes de les col-
lectes extraordinàries , aquestes
col.lectes son ni MAS ni nanco que
les destinades als necessitats , a
uns que mitJançant Caritas , Domund
Manos Unidas, etc. se'ns acosten un
Poe Ales a nosaltres.

En resum de comptes la cosa que-
da en un total de 1.148.871pessetes
d'ingressos , sense les col.lectes
extraordinàries . Esquenatizat , el
resum seria aixi:

EXTRADES

Rendes d'immobles 	  132.200 pts.

Interessos 	  1.036 pts.

Col.lectes 	  231.984 pts.

Donatius 	  792.651 pta.

Fatal 	  1.148.871 pts.

Col.lectes extraor.... 183.145 pts.

Fatal d'entrades.... 1.332.016 pts.

Ara poden analitzar les sortides
en primer lloc, les compres del ma-
terial que degut als anys s'ha es-
patllat, aquestes compres poden ser
la del nou amplificador,la d'un ca-
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sette, eCG. ; en segrin tloc hi Up-
ham up deute J els seus Interessos.
que aquest deute ton hi dei pagament.
de les portes noves, unes poiles que
d poc u poc les auavem pagant pern
que al cap del 67 encara en quedaven
57.380 pessetes; al tercer trobam
uns tributs, que com tots hem de pa-
gar; en quart lloc hi trobam el que
avui dia vein a la nostra església
vein un interior curios i ben arre-
glat gracies a les obres extraordi-
nAries de pintar l'interior i d'a-
rreglar la clarabota, tot alzo ens a
pujat a 897.000 pessetes, la despesa
vies gran teta l'any passat; en qint
lloc unes 37.326 pessetes s'han gas-
tat en la conservació de l'esgiesia;
en sise hi ha les odiades i refusa-
des lactures d'electricitat , unes
factures de 16.359 pessetes; i Ca en
el sete lloc t darrer les activitats

' pastorals.

Tot aixO puja a 1.176.299 pessetes
que ategides a les col. teclee extra-
ordinaries , col.lectes que al cap i
a la ti Lambe son sortides , Ian un
total de 1.359.444 pessetes.Peto per
si encara no ho teniu clar aqui hi
ha un resum:

SORTIDES

Cormpres 	  42.000 pts.

Liquidació deute 	  69.144 pts.

fibuts 	  3.000 pts.

Obres extraor 	  897.000 pts.

Conservado 	  37.326 pts.

Activitats pastorals 	  51.500 pts.

Total 	  1.176.299 pts.

Col.lectes extraor 	  183.185 pts.

Total sortides 	  1.359.444 pts.

Xerrant de numeros finals hem de
dir que si a l'any 67 tenien dins el

banc 326.018 pessetes i un deute
d' mies 'i/. i() pesseles, el saldo de
i'any o8 es de 298.590 pessetes, es
.1 ail, que han sobrat unes ,;9.860
pies, peto que ategides a la dite--
reacia de saldos entre l'any 87 i
ei 88, surt el paganent del deute.
Aquest any s'ha pogut concluir

d'una manera molt positiva, ja que
s'han pogut dur a terne unes millo-
res molt importants, sense deixar
de banda les necessitats normals de
l'esglesia, i tot alzo grAcies a un
caramull de bones persones que han
col.laborat, que han fet una feina
que no es veu pero que és necessa-
ria per a la Parrnquia.
Col.laborant en feines con la ne-

teja de l'església,la dels jardins,
del cementiri, en petites obres de
conservado con poden ser les d'a-
rreglar la leulada, qualque destro-
ssa .... pero a on s'ha notat més
aquesta col.laboraciO ha estat en
leinen de picapadrer i d'electrici
tat; és per tot aixo,que SES TIMMS
vol agrair a toles aquestes perso-
ues la col.laboracio que desintere-
sadament han prestat al poble.

Alto mateix, no podem deixar de
denunciar una série de destrosses
que s'han let a Galilea, suposam,
sense cap moth' i d'una manera molt
irracional. Es aixi, que pensam que
rompent les porteries o l'interior
del Salo Parroquial,no produeix cap
benefici a ningu.
Per aixo demanam a tota la gent,

que es consciencii i reflexioni da-
vant d'aquests fets. Gracies !!.

garroquial
ESPECIALIDAD EN PLATOS COMBINADOS

Y TAPAS VARIADAS
PLAZA PIO XII

TEL. 61 41 98
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¡Ina bella imatge del dia

de Ses Beneides.

Gat I CKiSE-tt3 4E! 	 hi. A 11 101.0 101 f_At 	 Ul1 	l i dada ais nos ti PS camps,

ols nosite:i animals 1. 	 Ilit.Kr-A.t a in t e I A-111::i1W ¡Aid 1

1 4,1	 (-±t,--; 	 ballt3 (JO 	 ne 	 1-?, I tit i I) ill I In na 	 uì	 tisii 	 el punt 111E31 de

bulla 	 Wit? 10 1 es va a till .0 (11.-: ti I I ai , 	 de . t 	 de mentar botr

tarrons t sobritssades, 	 de beure

hins i lut, va navel un moment de la fiesta en que una pare i la d'entre el

public va soultr anrsoda contat a l'escenatl, donant Un eXeMple a tothom

t1P to que ti dot una bona " iÐT Li"

hl poe Li 	 I oca t	 wlic tor i ii Rands

d' Ayr eli or 1 leg i	 els seus pornses.

ccnit tinnier 0, en rent odui is tin de
dedicat at nostre prible 	

11.1161711NYRN

h la meva villa adoptiva

:.F.■(.111 bin i J	i. la

L'endema damEitt del L de Gener, la

gent es va eixecar prest a Ii 1e po-

der endiumenjar .les carrosses.

De les que es pot dir que n' hi va
haver de tota casta,esse.nt la propia

participacio de la gent, el millor

premi t; per 1111 public en gapes de
cercar les seves propies arrels.

Delis "premi t" , pet -que to t hum que va
participar a la Festa en va tenir.

1 el mateix horabaixa del Diumenge

tothom es va poder empançar un bon

grapat de rialles amb eis poemes

d' humor i sa ti rica d'en 4ictoria.

la de Lard, es varen donar elf;

pt Rout	 dels 	 IREHALLS 	 D`1.1411K311-

Gui: 10 a dos gt 1.1 ps.	 On tormat per
Wa Maltbel Font i 	No k_;aLy Pont, i
1' a I 1.1 a	 per Cii J tie I lier nandez, en
beriet Korey t nnboni Nora.

Enhorabona a tots ells
1 en es Pont Sa Riera que ve cautussejant.

Bauyina t Na hatlma taucant la vall tranquila.

tturrya i esquerp, per la blavor s'entila •

vers eis niguls el GalatzO gegant.

Encara hi ha sentors de riustiquesa

pets esttets carrerons,

1 conserven tin alive de noblesa

les grans possessi

' :.3011 Pui g, 601.1 Net , Son Roca, Son Fortesa.

.3on tAttoner , Son Punt -	 Ilurs antics blasons.

dui Lets verdegen per I es prades,
fegals per iontanelles periumades

de aulta i tomanins;

garrovers 	 01 .i veres per I e:-; vv! i tes mart ades,
wes ¡taunt, eis 61.11.-3C OE, d'aiy.ines I de pins.

iii tresor de la het la sanai na

espera encara eu i'amagat coval,

iQs iii Is de tempesta encalA egui0a,
mentte els 1 lamps Is unrotanyes ti .

el cavail de tut en too del Lotale

lardor ud 1.466
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"IO maneres de fer truites."

— iO oatata.
— De ostata i ceba.
— De col—i—flor.
— De servells.
— De gambes.
— De Pebre torrats.
— De oeix.
— De cuixot.
— De formatge.
— De llengonioa.

"IO variants de peix."
— Merlça amb pesais.
— 3scallá estofat.
— Calamars amb grells.
— Sardines amb escabetxo,
— 9oquerons amb nets.
— rlerluça a la marinera.
— Rap amb salsa de pebres.
— Tonyina (attin ) al forn.
— Lluç bollit amb verdures.
— Galls amb salsa de tontign

i col—i—flor.

IO for -nes dg t'el- barn."
— Pollastre farcit.
— Pollastre 'mb serveoa.
• Llom nob rata.
— Pilotes P1b - sr, 1Sa.
- Costelles amb sidra.
— Ternera al curr*.
— L'end° e7-7tofada.
— Culumins fprsits.
— ionyons n1 xere7.
- Cunill amb nobres torrats,

" IO nprixades de nostres."
— Tart p de noma.
— 9raq de nitano.
— Enqelada de fruites.
— Peres bollides amb xocolate.
— Crema de llimons.
— Tarte d'elbercoc.
—
— Geletes.
— Gelat He taronja.
— Figues amb formatge.

A QUI LI PUGUI INTERESAR:

Madó Margalida 9onet, voldria.vendre
un sofá, dues butaques i una tauleta*

* Tot per 15.000 oesetes.
Mes informacions a ca'n Rafel Fige.

Carretera d'Estellencs, N2 I.

* * * * * **. * * * *

"casa diana"
MERCERIA 	 REGPLS

CERAMIQUES BRODATS
JERSEIS FETS A MA

C/. Major, 48

PUIGPUNYENT

Tolif. 61 44 56

Aquest mesi nomás hi ha hagut
un aconteixament:
El naixament del fill dols
nostres companys:
Xavier Pic Homar i Mg Angeles
Fernandez Gili.

Ell ,es en Pere Josep Picb
Fernandez.

Nat el dia 5 de Gener a les
i va peser 3'356,Kg.

Moltes Felicitats.
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NOThbSDJE AtiTar
Cita anual amb la grip

La grip encara que sembli no es-
ser un problema greu. té conceqüen-
cies que Si ho son a nivell laboral
econômic i també sanitari.
Hi ha dades que ho demostren: a

Espanya les persones afectades per
la grip arriben a uns quatre mili-
ons. La seva virulència és perillo-
sa en els veils, nins petits, per-
sones que pateixen altres malalti-
es, etc. Per altra banda, cada any
es solen perdre uns 80 milions d'ho-
res de treball per baixes causades
per la grip.
Ja que no existeixen tractaments
curatius ( els antibiòtics no fan
efecte damunt dels virus gripals)
el millor que es pot fer, és recu-
rrir a les mesures preventives
LA VACUNACIO.
Practicament tots els malalts crò

-nics, els veils, nins i persones
d'alta responsabilitat laboral, hau-
rien d'ésser candidats anuals a la
vacuna anti-gripal.
Aquesta ha d'ésser anual perquè

com és sabut els virus de la grip
muten ràpidament, per lo que una
vacuna no ofereix protecció perma-
nent. La millor estació per a vacu-
nar-se és la tardor, als messos
d'octubre i novembre.

•
esteroids anabolitzants

La celebració el passat més de
Setembre dels Jocs Olimpics va fer
botar a primera página el tema dels
productes quimics a l'hora d'acon-
seguir determinats rendiments. Du-
rant aquells dies ens varem famili-

aritzar amb paraules com: esteroids
anabolitzants, betabloquejants etc.
Pent 	 què és un esteroid anabo-

litzant ?. Concretament és una subs-
tància derivada de les hormones
masculines o andrògens que serveix
per augmentar la massa muscular dels
esportistes de manera artificial.
Amb tot, els seus efectes negatius

són nombrosos. Els esteroids anabo-
litzants provoquen un augment de
l'agressivitat (el que en termes

esportius es considera un element
positiu) . També produeixen mal al
fetge i als ronyons amb la possibi-
litat de conduir a la psicosi -ma-
laltia mental- i fins i tot a la
mort. Encara així el seu efecte més
negatiu es dóna en la esfera sexual
ja que atrofien els testiculs en
els homes i masculinitza a les do-
nes.

propietats del aim

Encara que habitualment només ens
menjam lo que és la polpa del raïm
i tiram els pinyols de dintre,s'ha
comprobat que des de el punt de vis-
ta dietètic. és molt miller menjar-
se el raïm sencer.
La polpa está formada per unes pa-
rets membranoses que contenen: ai-
gUa, sucres, clor, ftsfor, sodi,fe-
rro i altres substAncies minerals
i endemés vitamines A, B i en menys
quantitat vitamina C.
La pell conté minerals, Acids a-
romàtics, ferments i cel.lulosa
que ajuden a un bon funcionament
intestinal.
Els pinyols estan formats d'una
materia resinosa i contenen nombro-
ses sals minerals com: calci, pota-
ssi, etc. junt amb olis, Acids vo-
làtils etc.
Per lo tant la riquesa alimentosa

del raïm és molt alta, únicament
presenta inconvenients per a les
persones que han de seguir un règim
ja que el seu poder en calories ès
molt elevat.

supennercat

ofiLriaraõ

NICERIA,CHARCUTARIA i MERCERIA
Tel: 614315. Servici a domicill
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AnL Iota segolia convoi ...11o ) ti, 	degu a que la pi t inctra que va , Lent i i Loci el

ti I a	 de De sentit e uti va esse! poss i bi e duc a ter n 	 I (I Ciîfl erenci a per nto

Li us de sa' ut del .0 ni et eut-tant 	e va douai ci LI ei	 de tie r al a 1 0 de

011S dit lo Casa de hi vi Id a t111.1 1..f 	 er+Hh;ta Eit)bl e MEDRA NA h:7;NA: 1 1 V A,

a car t	 del. (toc Lot Juan lianu	 I-ei t cas, 	 LIK-? t, g p dei	 yr I U 	 Pa Li 0 flO t. 	.1 del

livades El e.; I. 	led.a .

1 lPM i NI Dit. 1.,it	 i A

vii 	1A	 1: 	 UN 	 .1 fi I 	 1

DI	 I Idi Et 	 Ei:ENC ANI

I EL iJJIŠL1 t. Aii:;161 EN 1 	 A1.1 E.

Ne tilt e P I DM; Lin Per 'cas ana va t en t la

Con 1. e i putti I e assistent i del quai

:lot 01 i 1..11 - per dit que or a mol t. J ove, ana va

vei eut les di st t nies I .15e fr., titi ies 1.eE0 ons,

de qui na IA I tier  a es pod i Cli eV) tar o el) cat.

Conti .0 i , qui na CU ra mes .1 propi ada es po

seti i I , pet nu Li atiça nt de di a pi 	 t..1 ves.

D' entre les pretinteh fllt. I liter essants que es VO) en er , 	 cal des tacar - na

unit 1eta sobre les citeims, es a dir, ei que es

mi 1 101 isenjar ahans i dc-..spre.E. d LUI pTti t

de les mol tes conclusi culs a que va poder arr
	

I EL PAIRtiNAI MUNICIPAL DE

bar e1 pubitc VO esse' de 10 verti que ens tro-
	

CUL1URA VA CiR6ANIlaR PER

bam a Espanya anb aquest teilla de la medi cl na
	

PRIMERA VEGADA, UN ACiE

esoor Li. , ce spec i.e a ait 1e5 pa i ssos. 	 KENA AL POBLE.

VO I gui aquest exemple si gui J ica titi de la Po -

ca t mptirtancIa que se Ii doua a n' ,iquest te-

ma . . . A i tiarrer corset de moto toi h que Vo ha vei , I 0 tilt i , :a osi gnatur a ell

no es va t	 ex.) Me 11 I j io que tan 501S

Il 1 VOI eu dedicar dues horetes de classe

SEIP va tisser , curl )Y.6,115E111 t, la de la medici -
na e.S1)( lf' t i va.

Al
	

de la i;onierencia, el Doctot -

Per icas va Lornat 	 ti,er couvi da t. per do--

oar- na una al tra , pero aquesta vegada per

Se pat a 1, al s, I ut bol listes i als de I Bat3yuet.

Cristalleria

La Mallo/quina. 
tancement de gelantes i benyeres.

Vidres un minerai.

EncNrregs a Pep d'es Forn.
Santandneu, 34 - 	 4697 	 - 07004 - PALMA DR MALLORCA

Sota la Ioto, el Doctot Juan Manuel

Pericas al qui probablement torna-

ren d veure a Pulgpunyent.
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PORTS
RECOLZA L'AANTAME117 L'ESPOR7? 

Amg qua/si do/5 any de pneAcnii, aque/st Ajuniament, panzix	 eìz que té ogiidat a
ise4poni i a PeAponti/sta L mé/s d'un encana e/3 demana: qui é/3 ei neyidon d'e/sponts?

,Ah! é/5 ei g.ailz, idd mai /s' ei veu en cap acta eispontio quz v./3 ceiegna ai PoiieApon-
tiu.... Send que no ii aynoda i'pon?

Ei dia en que e/3 va din, quan e/s va /onman ei Painonai flunicipai de Cuituna, dei
• que é/3 pae/sident ei neydon d'ezpont, do que: "L'eispont no ha d'é/men /omeniat de/5

d'aqueist Patnonat, ja que eisid pnou impiantat u ia no/3ina viiia" i un e4 demana, qué
catendnan pen "Jsu/icientment impianiai", quin o quinA eAponi/3 eis pnaciiquen o poden
pnactican-/se ai no/stna pogie? Si iievam ei/s Ciu4/3 de Tutgoi i de Bc2/3quet, no queda
ne/s mé/s; i gé veniiat que /3 'ha pies moit d'iniené/5 en painocinan (donan dogien4)
coda any a ia Pujada de cotxeis Puigpunyent-gaiiiea, magnat que en eiia /soiz panii-
cipin do  o tne/5 connedon ocai/3, meat/Le que ei/3 Ciogz, i gé 'ten una wAveneió
(e/scaw pei voium que moven) no tenzn ei necognement aece,szaízi, pen Amentan 1e2 ac

pndpie de i'esponi que pnaciiquen, ja /sigui caeant eco/e, painocinant
ioaneig i aitneA.

SA PREOCUPA DELS CLUBS? 

Ciugz riiat antenionmeni, que moven un coieciiu d'uzii etanta e4po/tLiAtaz,
/uncionen gndciez u ia /eina /sacni/ici d'une/s poque/s penfsone/s,que deintenezoda-
meni (entnanodon/5 inciaL/3), coda iemponoda ienen que neo/d'e in/initai de pnogiemez
de iipuz pen/3onai-gunocndlic-técnic i monetani, taegaii aque/si que no e's veu i que -y
éz moii poc vaionat, pend que 4en/se eii no hi haunia cap tipuz d'activiiat eivonti-
va; elm hem de demanan qué pa/sania, iL aquetz/3 penone/3 ho deixa/sin, ia quai co-
/sa poi /31.1CC.A. en qua//sevoi momeni, ja que /en moiepen ne/3, can,3a.

Com quedania .'esponi? i qué /3enia de i'e/5poi?iiia?	 /mianta peAzonz,o que
e/3 quedanien isen/se una activitai an gonica L nece/mdnia . com é/3 i'eApont.

Ei negidon d'Ezponts d'aixd	 tendnia que pneocupan.i mantenin de tani en tant
ei didieg amí? aqueziA Ciug/3, L aix	 donaaia compte de ie/s ext4ene4 di/icuitabs
pen iz's que -o 'han de pa/man.

POLIESPORTIU 

7e2im un gon poiie4pontiu, pend hen./5,2 picina ni pi/3te/5 de ten-iA ni aitne/3, é/3 u
din, Poiiz6pontiu a miijançan, aixd oL, ia pi/sta i ei camp de /12-a0-e eztan moil gé

/s'ei/3 ha ineu; ooe ioi,a ia pia, un gnan nendiment, pen pant dei.5 Ciug4 cita
que apoaien, o I meny, ei/5 isetania cAponii/sie,3 indica.

I 4en4.e acaiait, 441 ienim en compte que /són /set ei/3 equilm /rdenai4 L que, pen
iant, en m -6 d'una ocazi6 e/s juguen doo pantii/3 oeguLLo, é/s evident que doo ve/stua-
niz no cogneixen ie/5 nEzzJsi-tat,s exLoLenLo, quan n'hi ha un a mig acagan de/3 de /a
temp/3. Penqué no 4s'acaga L e oiuciona aque/si gneu pnogizma?. 7amgé	 nota ia /ai
ia d'una majon dedicació de ea penAona que conne/spongui; ja /3igui	 ai/5 acte73.
e/voniiu/s, 40.6-2E iot o/iciai6, (en mé/3 d'ana ocaAió, Leis pen-sone-s que a/miizixen
pant_itA no poden /en.ie/s /sepia/5 nece/mitai/s pen no e6ian °gent/5 ei /Joc corail),	 en
La iiimpie/ma dei/5 veivani, Ja que no ogi.iden que excepie do/3	 iot/s eLo ne-s-
ani/5 /3'utiiitzen pen una gnan quaniiiai d'homeA L done-o, i en iante/s co/se-o padpie/5

d'une/3 inistaiiacion/s eispontive/s.

Quan	 va /en campanya a -g2/5 eieccion.3, eLo que ana aegeixen eLo cLe.t.in dei no
tne pogie, donanen pen qua/si /et, que ez /ania neaiiiat ia peiició que va /en ia mu
jonia dei pogie de cognin ia pifsia.

Aixl, ei/3 enincinaclon.o L ei6 eisponiif5te/s, Lenin que pa/man it/5 odven4itat/5 ciima-
ioidaiquz4 (Pted-veni-piuja), L tangi a vegode 4'han de isuispendne pantit/s L pendne
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Es PORTS 
o_niAenameniA, aixi coo ei poc magic (coza idyica) e-š demana... con donaAd una en-
penia peA dit pAojecie ei ”daiie AeyidoA d'ezpoAiz, zi no z'apAopa ILL peA cazuaii-
iai a VE.Ulte Ló evoiucionz deiz Dzeuz ezpoitti4tez" L compAovaA peA zi maieix diiez

penzaA que zi éz peA qüezii6 de do6.ieAz que no z'ha /eia cLiia ogAa
(diven de /eA ana nova pizia peA a cogAiA-ia), =& ana i.E2Ce/La paAL dei cozi d'aquez
ia, ze podAia aveA cukeAL ia ja exizienL, que eAa ia que ze demanava; zi com ei
que paAeix A 6e,21 ia /eAdn aquezia no zeAd arl an 6Aeu ezpai de Lamp (zon mazza mi
iionz);zinó )TLez ge u iiaAy piao poi é/SWA mazza, peiz que aguaniam ianLez adveAzi-
iaiz.

Queda-ezpeAaA, que ez pAengui conciencia peA paAi de qui coAAezponyui, le que /eA
ezpoAL i en got/EA condicionz, éz una necezziiai iani ,-L5 ¿ca con u mcalai c&-ez 1204 -

4/z diez L zogAe ioi peA ia geni jove, dei,3 que ia zeva inciuzié dedicació a Pez
poAi dinz un CiuL, éz /undameniai,peA ia zeva educació /izica,	 coilz no, cuauAai,
ja que dena oca-Lo' de coneixeA dona/L-e a coneixeA a aiiAez yentz pokiez.

TUT BOL

DezpAez dei paAeniezi nadeieng, pateix éJ3/SCA que iez coze van de ma, en piLjoA
Vequip ezid -enze joc ni moita -L zenze cap moiivació,	 d'aquezLa mana iez deAAo-
Lez zucceeixen amg_ mazza equncia.

Novameni iez iezionz han ioAnaL a agAavaA moiL me-o ia ziLuacié aixi ai daAAeA
paAtil de Pany ez vaAen iezionaA tAez jugodoitz: en l'IoAey I, en Suau i en PlaALoAeii
II, d'aquezi daAAeA ia mez negaLiva pe'  no dizpozaA d'un aitAe poALeA.

(4i LieyiA aquea edició, ja z'hauAd AecupeAai en PloAey I haveni ja dizpuiai ai-
gunz paALiiz).

' La noveLai poziiiva ezid en ia vo/ia a ia	 ezpoAiiva d'en feAAd I i
ei /ixaiye d'AnLoni Vico. PPAX3 maiyAai ioi, i'equip peA unA o aiiAez moiiuz zempAe •
va juzi d'homes de cuna diz paALiiz.

En quan aiz daAAeAz Aezuttatz (qualite pa/Lititz aquezi any) zón méz g-e negaiiuz:
eiz doz pAimeA ez jagaAen dinz ei noztice camp, ogienini ana vicidAia una deAAoia;
iiavoAz ez viziia ai Caivid, un-o deiz deA/WAA, on ez va pe-Adze ei paAiii peu  3-2, i
ei daAAeA paALLL jugarut davani ei ilaAienze, dezpAez clP un 0-7, ez va oaen-LA una Ae
maAcoda viciou-La pe-A 5-2, que gé poi haveA zeAvii pee /eA Ci-iXECa2 eiz dnimz aiA noz

jugadoAz.

,4 S	 E T

geneiza4 ets de/Nut's ize/suitat.3 han eAtaL doepniA menyis eiA de equip SeruOrt

PeA acadwz, izerruzcait d0/3 4.t.z impaatantA. Pot ulla/ -xuzi, -ea pap_46r2cia cJe -e.e.3 .e.e.sioro de Ala llai.ena
9017U..5 41 de Na (zia Pon.s (juveni,e Temerd.) d'en Pau RccIR,Igiez (]u /ui ('a/scull); a iot_A eteA, pApe-
/wan una mazia izecuxileció.

PeA	 deciAit3 d'	 Ramón de deixayz d' enbienazt. equip ,7112-raii emen4 a corvieci62
cia una 4e/tie d' adveRisitatA itrogadez aio enlizanamentis (peri a/J4i.m:ekcio cez maieixois) eidgiranent, quan
un deixa ei qw eÁir2. /ad, /iiyai. ei (pIP Lqa, peiz. CIt2C117. C 02blel2C12 (peit a e enbzenadoit cLo una ed.
poz ian 'sots -tilogazt,se Cllne- due-i 0 ¡AV/5	 wirciiaa a una ,saia conciwsir5: No Lai -61 pena /3acizi_-
/ipaz-ise quart ets pzopiÀ ini..eites no ho /an.

Toio (loAeq 



DD CAFETERIA - RESTAURANT-

ES PONT

C/. Is Travails, 2 - T. 114131
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Servals de:

NOCES • COMUNIONS
FESTES • CUINA TIPICA

CA RRETERA DE PUIGPUNYENT - Km. 14 TELEFONO 61 40 5

TALLERS

J. B. JAUME
XAPA I PINTURA

Gasend Bien. OS • Tel 20 IA 17 07010 PALMA

FONTANERIA Y CERRAJERIA

	GOMIS 	

ANTONIO GOMIS CALOENTEY

Ctra. ,Nova de Estellenchs, 16

PUIGPUNYENT

PANADERIA PASTISSERIA viD1111.
g5aui latarios

* •
ELABORACió

PROPIA

SERVEI A: CALVIA i STA. PONSA

PUIGPUNYENT C. Travesla n.° '26 Tel. 61 42 05
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