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Fa Ja uns anys, diversos uups I organitzacjons

de cafte ecologista VII €I1 dur una campanya de SCII

sit)  de l'uptnio puttt ie i, al mateix

temps, una batalla legal a tins 1 afectes d'acon -

seguir que Sa Duagonera nu Tus urbanitzada.

La incumprenslo j el desintetes de l'Administla -

cio E el. desinteles general vet sus la detensa del

'lustre pan 11110111. /lied dlI1111E-!111,d I t oren venir ti 1. S pt-!I

la tenacitat dels qui tenien la rao del seu costal.

La rao legal se'ls dunalia també amb el temps.

panimoni del Conseil lusular de lillailorca,

o, la matelxa cosa, patinnolo. de lois els t)* [ears,

Sa Dragonela lesta per a sempre I i i tir e de la

possibilitat de ser alterada i desttuida per l

bicio i eu polit d'uns pues.

A l'altre extrem de Villa, un petit arxiprelag,

Gablera, esta eu aquests moments pendent d'impor -

tants decisions politiques que hauran de determi -

nar el seu futur; unes decisions que no pareixen

pateixen facils donaL que s'estan debatent dis

tints gratis de proteccto i nu es pot tenli encara

la certesa que les decisions que es prendian re-

sultin i es mos adequades i convenients. Encara que

fa historia de Gabrera es Inuit diierent a la de Sa

Dragunera.

Afectada per a tins militars Cilla ha rimas vl-

gllada 1 piolegida per un petit destacamera que, os

ben cert, no ha alterat substancialment ei medi

amblent_ Peu contra ha hagut de sopurtar unes ma -

niobres mllitars que fa temps sou tortament rebut-

fades. Aix, i tot no ha planejat sobre l'iiia el

fantasma de l'urbanitzaclo i resta practicamont

Intacta essent l'ultim reducte d'aquesta natura

que ens queda.

Com s'lla de fer per protegir Cabrera en el future

Aquest u'es el }pan debat. hl Govern de Xadrid

preten que Gabrera quedi en nans de l'Exercit,con -

finuant amb unes maniobres militars encara que re -

nunciant a l'us del foc real.
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En auuest. sent L esta ar ossegant a un
P.St1E, en contra d n Leri urs posi

clonamen Ls i ii , i e bi e (lover n Au to Dom
que, a Gaily de no i-rie sap mat t be girl na
casta de Cuti ir a par Lt des, par ix (11 sposat
a dollar et seu p lace I. a I (lest t us d ' un
distant. i pt 1t. E;e11151 hi e pixie; 	 iiLj 	 I .

A1 mai ge Waquestes 	 hi tia
Il na PiopusItAu de Llei Hrgaulca, ai

4n tici S	 no t. Is , 	 apt tivada per unani - -
mi. La t. 	 t Far lament. de tia tears qtle pre -
Ln que 1 ..1 tire rd sr girl en el tu till"	 Parc
Nat.) (ma I as ti mu - Let restie t Reset va
Integral, n 1 11.1eS aft gr au de protecc lu
que es pot aconsegul t pti una area natu-
ral sota control 	 t ad aui musty - ac 0 de
1' Entât. Pero aquest assumpte, 11115 1
tot abatis de ser dabatut, par eix que
arr -1 bar a a lion Lei me. 	 Restar 	 encara
una lei cera punsi bi 1 i tat. coin es declar ar
Cabrera Parc Natura l per la Comunitat
Autonoma, encara que 110 pai nix que	 ent-
pri aquesta via legislativa.

Far ta Olen i, cI 	 1 eShilcai s es sub i i

(-Jaye 6_101, per a pr end) c 	lie.C.1 s i 0111-,

al ec..ten I,i suit.ty 11..11 de I ! ,eu Let i -1 I. or

i el Par Lingua espanyol bony la de res

pectar- 1 es esc u po 1 usa Went . 3er I a de

desi Liar tier Lahr, .11 a que enCara som a
Le -1141S 11' 471 V 1_ LIT. u ti 11. T 00111 1 i 1 a S1111 I 1 a

n t a polio tar 	 tie	 1141-3 I i I es, 	 que I ' ac(:i o

1)01 1 t.i Ca dei s pa u Li 1,1; amb i epresentacio

par tail:Den tar ra 	 13.-1 ear s 1 a Nadrrii 1. oven

consequen 	 amt.) el S Seim pi u up s actes I

de) Par tamen 1. de i Estat etrianara I a de --

si1.1.ibl e declarac to de l'arc Nacr °liar per

a cabrera. AI tres decisi Erns lot eu un

trau i i . 	 egad a 1111 d1.-11;bal'a 1, imperil()

na blu.

cab' ex a, com .ibans Sa In agonuira, s' Ira

de veure JJJure per a sempre de la de -

1 4 -111.10 Jo t I.i des t rucc Io.    

rU1GPUNYLN T

— A Li meva vila adoptiva —.

'Son ;ru i La Vila
i en Is Font Sa Riera WIC ve cantussejont.
Na J4luçana i Na Yhtima tnncant la val.' tranquila.
LJlIu,ty i esquerp, pur la blavor 9'1:mina
vers els niguls el Galatzó gegant.

Lncara hi ha sentors .do rustiquesa
pels estret:; carrerons,
i conskTven un air( de noblesa
les grans possessions
— Son ruig, z,on N(2t, Son ¡Coca, Son foitcsa,
son Cotoner,Son Cola — ambs liars antics blasoLs.

hortets verdegen per les prades,
regits per fontanelles perfumades
de riarta i rowanins;
Larrovers i oliveres per 1@§ velles narjacWs.
i !As amunt, els boscos d'al4ines i de pins.

tresor de la bella sarrarna
espera encara en l'amagat coval,
les nits de tmpesta encara eguina,

mentre el llamp les muntanyes
el °avail tot en loe del Comte Mal.

Tardor del 1.988

Victorih Anwis d'Ayreflor
, \

71.■
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•territies dEi.

Bole des 15G•it
—Bones tardes, Colau.
—Melt bones, Mateu.
—Que t'aixeoues 	 de
jeure?
—I ara? Pots pensar!
—Com que 	 veig que
tens ets 	 ulls molt
vermeils...
—Bon punyeta, peroue
he estat llegint un
poc.
—0 llegeixes?
—Es clar, només man-
caria!
—I qué has llegit?
—Unes oégines d'un
llibre escrit per D.
Juan Bta. Ensenyat y
Pujol, titulat "Histo-
ria de Andraig".
—Que hi tens conequts
per Andraitx?
—Fa molts anys n'hi
tenia un , nera no s.é
si és mort.
—Essent six, nub te
pica d'Andraitx?
—D'Andraitx res, lo
que passa és que "His
tona de Andraig" tam-
bé parla del nostre oo
ble, Puigpunyent.

—Ah sí?, i qué diu?
—Poques coses per?) in
teressants. Tu sabios
que l'esqlésis de Puig
punyent es va constru-
ir desde l'any 1730 al
1760?
—No, no ho sabia.
—Idb sixf és. Es va
construir pernue ses
pareds de s'anterior
parròquia s'estaven en
derrocant. A més, er -a'
una parremuia molt pe-
tite per ses necessi-
tats des noble.
—Es curis.
—SI, realment. També
és curiós es fet de
que, segons aquest —
bre, fins i tot fent
ses obres a escarada,
es mestres d'obres no
van [Hider cumplir to-
tes ses condicions des
contracte i es va ha-
ver d'iniciar un plet.
—Tot aix6 és interes-
sant; no ho sabia. Que
diu qui van esser es
mestres d'obres?
—Es cis r que ho posa.

Van esser es qermans
Bartomeu i Joan hoy,
naturals de aquí ma-
teix, de Puigpunyent.
—No en tenis ni idea
d'aoueixes coses...
—També hi ha un trans
crit realment curicis:
es tracta d'un expe-
dient des plet on es-
tan establertes ses
condicions des contrac
te, signet el 19 de.

goner de 1737.
—que posa preus?
—Veiés, quan es posa
a nombrar es pactes,
és es primer, i diu
que s'han de pager a's
mestres, 325 lliures!
També se les havia de
donar casa per ester i
llit; cinc corterons
d'aiqoardent; una bar—
cella de blat i quatre
sous per semana a cada
mestre (no als minyons
que fessin feina)...
—Ja n'hi hauria de vs
ques ara!
—Pots estar segur, Co
lau, pots estar sequrT

Colau i Mateu.



CASA de
la VI LA
Donada la importancia pel futur

de la Serra de Tramuntana en general

i per a Puigpunyent en particular,

aquest mes informarem de forma

esquematica sobre el PROGRAMA

INTEGRAL
	

DE 	PROMOCIÓ

DESENVOLUPAMENT DE LA SERRA DE

TRAMUNTANA (PROPROM), actualment en

fase 	 d'estudi, 	però	que	 abans

d'acabar 1989 ha d'estar aprovat pel

Govern Balear, Gover Central i

Comunitat Europea.

Fonamentalment el Proprom te per

objectiu l'augment de la qualitat de

vida a una zona que per les seves

condicions Intrínseques ofereix unes

condicions manco favorables pel

desenvolupament d'activitats i en

conseqüência han quedat en situació

desfavorida respecte d'altres.

Més concretament l'equip

redactor de l'estudi del Proprom de

Ia Serra de Tramuntana es proposa

vint-i-cinc objectius, d'entre els

quals hem seleccionat els següents:

-Millorar els rendiments de les

explotacions agricoles, ramaderes i

forestals procurant una disminució

en, els costs del factors de

producció.

-Protegir la flora, fauna,

formacions rocoses i algues de la

zona.

-Millora de les infrestructures

lligades 	 a 	 l'aigua: 	 abastament,

sanajament, 	 de manera que 	 les

necesitats de les poblacions quedin

GALATZ0
sati7.fetes i a	 mateix temps es

preservi el medi ambient.

-Conservar i restaurar el medi

físic-natural i en especial els

espais naturals protegits,•aixi como

els declarats de utilitat pública.

-Procurar 	 ei 	 manteniment

ampliació de les mases forestals,

procurant la reintroducció d'espècies

autóctones.

-Preservar 	 la	 tipologia

constructiva tradicional.

Millorar	 els	 nivells

d'assistencia social.

Millorar els nivells de dotació

cultural i fomentar el

desenvolupament de les activitats

culturals tradicionals de la zona.

Naturalment que la consecució

d'aquests 	 objectius 	 colectius

necessitan 	 una 	 gran 	 dotació.

económica, la qual s'obtindrà de la

Comunitat Económica Europea (50% a

fons perdut), del Govern Balear

dels propis Ajuntamento.

En resum podem dir que el

Proprom és un programa ambiciós que

ha de servir per a frenar la

tendência al 'despoblament de les

zones d'agricultura de muntanya; ha

de garantitzar el desenvolupament

econòmic i social, asegurant un bon

nivell de serveis públics, socials,

culturals i comunitaris i ha

d'aconseguir la conservació del medi

natural de la zona aprofitant els

seus recursos.
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MOMTES HR Too
No hi ha cap dia de l'any que no

trobem a la premsa o a qualsevol mit-

jà de , comunicaci6 algun atemptat con-

tra la natura.

La Riera esta bruta que no es pot

ni mirar i la pudor fa quasi b6 intran

sitablee els camins de prop d'ella.

Fis torrents s'han tornat aboca-

dors de fens enderrocs i deixalles.

Els boscos que, graglnies a l'aco,-

llida que fan ale que els diumenges hi

van a passar el dia d'oci, s"omplen de

plàstics, pots buits da conserves, to-

telles de begudes, i restes de menjar

Luan Eix6 no va tambó acompanyat dole

alectrodom4stics inservibles que quan

no saben on dur-los a tirar, les garri

gues se converteixen enel lloc mes fra

qtentat.

Aquestes imatges de l'interior de

l'illa no és mes infrequent que quan

ens atracam a la mar.

Les edificacions que en molts

d'anys d'esteculaci6, tolarbncia i man

ca de sencAbilitat ecològica, han in-

vadit al nostra litoral, no solsamant

destruint el paisatge, sinó també de-

gradant leszones maritimes que els an-

revolten.

Molts pocs són els moons "verges"

que a Mallorca podem comptabilitzar.

Las Urbanitzacions ho invadeixen

tot:muntanyes, sembrades da "xabolismar,

pinars plans de quilòmetres d'asfalt amb

carreteres desertes, piatges que estan a

caparades per les terrasses dole xalets

de la nova gent rica, i unas aigaes qua

haurien de ser blaves i transparents i

qua són térboles,i amarados de les roma-

nalles dads vaixelz i iots de recreació.

Hem augmentat a Mallorca la població

tant de residents com de visitants amb

unes proporcions desmesurades i les noves

formes devida, automòbils, motocicletes,

electrodomóstic, calefaccions, polucionen

els poblats, les ciutats, els camps....

No hi ha proporció entre el millor

nivell de benestar i l'educació ecolbgica

rebuda.

Enguany no plou, i on ho fa, plou

tant qua inunda; la gota freda fa estralls.

Hi ha malalties provinents de la re-

beldia del medi-ambient qua no aguanta mês

els atacs da l'home que es diu civilitzat.

respectam la natura 2) aquesta es re-

bela i ens fa sentir el pes de la seva exi-

gència.

Du vulgui que el desastre nuclear

de Xernobyl sigui la darrera experiència

de la desnaturElitzacib del provocatius

invents que en lloc d'ajudar, destrueixen

la natura.

Pere Barceló Baroa16.



GALATZO - 7 -

DECLARACIO INSTITUCIONAL DE L'OBRA CULTURAL BALEAR

1 DE MARÇ DE 1989

AUTOGOVERN PLE, ARA

Ja fa sis anys que entró en
vigor l'Estatut d'Autonomia
per les Illes Balears. Trans
corregut el termini de cinc
anys que preveu la Constitu-
ció, és arribat el moment
d'ampliar les comnetóncies
per assoLir l'autogovern
ple que ens situf al mateix
nivell competencial que Ca-
talunya, Andalusia o Galicia
Aixó significar assumir com-
petóncies tan importans com
l'Educació (som la mica co-
munitat autónoma ab llengua
própia que encara no t4 agues
ta vital competóncia), els

, Mitjans de Comunicació i ai-
tres.
l'Assumpci6 d'aquestes noves
competóncies, contribuiró sen
se cap dubte al fet nue les
illes Balears deixin d'esser
una "provician; se r un eina
decisiva per aconsequir la
necessória recuperaci6 i nor
malització lingUistica, cul-
tural i nacional; i permetró
augmentar el protagonisme del
nostre poble en 1 'ómbit de
l'Estat Espanyol i de la Co-
munitat Europea.
La realitat del país no ner-
met ajornar aquesta ntlestió.
L'amliaci6 de competéncies
s'ha de fer ARA mitjançant
la via que la Constituciá
assenyala com a ordinóri0
la REFORMA de l'ESTATUT (la
tramitació de la qual ha ini
ciat el Parlament Balear).

Apuesta REFORMA emit oermetró
nssumir m4s aviat i amb ms
intensitat el nivell d'auto-
govern nue necessitam. I la
consecució d'un Estatut
d'Autonomia nactat amb l'Es-
tat, no atorgat com el nue
tenim.
Aprofitant aquesta ';?EFORMA,
es podrien modificar deter-
minats asnectes organitza-
tius de l'Estatut que s'han
manifestat aquests anys com
a veritables traves al fun•
cionament de les conseqüuón-
cia de la tendóncis
mitzadora iniciada, a nivell
estatal, amb els acords au-
tonómics de 1981 clixé amb
el qual es va redactar l'Es-
tatut que tenim i que ara s'
ha de reformar.
L'Obra Cultural Balear demana
a les 	 les anti-
tats i els ciutadans de les
Elles Balears que donin suport
ae manera activa a la inicia-
tiva del Parlament de les
Illes Balears de reformar
l'Estatut per ampliar les com-
petóncies fins al móxim d'iu-
togovern.

EXCURSIO UE "MATANCES" PER ELS
PENSIUNISTES.

Va esser una excursió ner la
zona de Manacor, anb berenada
de coca a Sa Gruta, visita a
Perles Majórica, al poble de
Ariany i l'esolósia. Va te-
nir com a colof6 un menjar ex-
tra de matances.
"Sa Nostra" va col.laborar en

gran part a l'esnecte econbmic
i organitzatiu.
Aix6 Va hé!

Onofre Martorell "Iouler"
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e. Asa. trti.414.4A42- •Le. crytga.

Fe uns quants dies s'esglésie des nostre noble se va

vestir de gale musical, ella i sa Petite afició des noble, ja

que varem poder gaudir de s'actusció de sa Coral Universitèria,

sens dubte una de ses minors formacions musicals de

I ho es per varis motius: un es que disposa de cantera

assegurada i oat escollir ses veus, dos es que fa uns anys

que ja funcione i tres perque te una bona direcció.

Ve resultar espectacular s'interpretació a doble cor de

ses orimeres oeces imitant sa polifonia des segles xIv -xv,

encore que a ses catedrals d'aquell temps s .arribtis a cantar

a tres i quatre cors.

Una bone orava ho son es doe cors que hi ha a la seu de

Palma devora saltar major.

Resumint,una actuació inolvidable molt mal acompanyada per

sa poca assist6ncia de ot5blic local, ja que practicament-

tothom era de fora, per aquesta banda una llgstima que adorn&

tan brillAnt actuAció.
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L.fEEz I -, 114:	 I
A	 . A Fi EZ Li. 1-Q	 .

i civ t 11th (-dot° de Cabrera con a Parc Raci. puai ,	 te ta pet mes dc-.	 Ira, 1
pet Fititlet3 per s (;,,, r ctidc rid ii ii t , 	 I ir net .4-ttSF,411 1 a la (ÌIcncJiUL 	tie	 adir 11

de 1IcJE1LIe, en coulait deh 	eti-SOS eti..1110.,101 t;t--; 1 de i,t	 I !fil I 4)1..1 if pl fi I -
Lica (lavant. els quais els btiutes ens driblemaa, 	 pex que la i 1111 ta quo ba co-
ntent, t , k;on 1. 1 nu 1 	

La mateixa delensa dc 4;i1 bue" a, s' ha alita convertint, amb un i tuita
sl 'aboli La cunti / l u destrucuto 51stenta ti efr de ta mn-a r a let i i, de la nostra
Historia I de la 1:10tii,ra Cul luxa.

1, Exce n,	 I n t	 e 	l ì 	1 .1, Nat :Lis 	i a, esta irii u i an	 01 111411

111E10,	 I. a vol 11111.'1. (Ni Uil 1 Lit	 1.1)i	 ill, pulule, 	ptuiel	 ../e111	 1. pel

.1 1 il LUI Ets fil:fiel	 . tl 	pii IJ t.; de-, •	 la et ì, iI.us	 1111 t litUl me pi e
Eientacli cUijiri pe 1 t.I, I 1n1i1.l e Stn:. I al i S.i " Liifdt-,ts	 Lit?fili. I t (.41)4?-1	 •

,i->the els humes els qui tenui que rebtriar I' absuida lili Li Lar I Lzacio en de-
i ein-.1 de no sabei, cii, tttc, e nette c.E;. ¿ms els honte,s elb qui Leur rh que der ensat
Ia iiusLïi terra pet a pt_xlet comprendre la nt -Kstra vida.

I (lavant Ia destrucci o del rbc.ai per l'home, no cal la pasivi tat.

Lina pasi vi t1iL, que esta deixant (les-
ta- ut. r arxi pielag de C.abrera pels

mi I t Lat s.
I és que d tsparat ratagues de 'lot; real

subi e iitots en els que nidiiiquen aus

Isar nes -no es un mal mentir,	 quart

moites	 aquestes aims son especies prote--

Odes	 especial tuteres biologie.
lampoc no es i prebend i a de no is de

:Je lila ts i vehicles pesa Is a una illa

que, ha estai, akut. despoblada.

No podem cu i par sistemativcanieut a tes

jill teu i oi s genet ¡Luis que han per mes I it

destrucc tu ile Fia 1 lot ca I al il • aaVa 111. els
grens I ei.s (ide estai' 5Ireeeer Ill pet il il
naCt 4111f-,, gt a tu i 1,e5 q ilft elicoln M'al la

I el Medi te: i an t ,	 nt) esta per aquests

il XI-IS.

Mari a iusep Pei tiZ,

10113 be l.

nostra i ncompe Cenci a t la 'lustra apa

al li bi	 - titis ai xi (Io. ia resposta,
W11110111 (le (Jilin) r a	 ul.e1•1 oKiint.t, que tes
pruperet, Aerierere i Orrt-> eut--; piolet atan.

Si al a ne del Dl tit)	 ,	 en ei I u tut - ,	 ta
iiol podr efil paf lai' de la nostra Ilisiot la
ni de la tu gi t. / a Let t i , per que flot t. rus,
haut em estai_ el unic$ culpables de ia

nostra propia destiut;<;4 u.
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A L. 17 J -E. A .

Despres d'haver cercal per diterents

biblloteques de ciatat, hem aconseguit

una setie de dades que cretin necessaries
pet wider coueimer, per a poder entendre
.el narxemeut del 00EAIC petit viable.

podtra començar dient.. que et nom

del :lustre pable se suposa que ve de la
cormirca do Parestrna, peru uing6 fill sap
el tx.±tque uti ha es -tat elitist-gnat a cap

dorament.

hi s pi tj1cii estabi tmett ts que consti- -

toil en ¡wells de pablacia loren, prime-

tament :ian curter,del que el primer pro-

pletari va ser D. Ramon Ri bal ( XIV-XY )
I dosptes al. 1465 hp varen ser els ger-
illata -i Bel enguer i en francesc A I bUSSa .

D'aquest darrer, es va donar el nom

d'Atbussana a la muntanya que hi ha a la

vora de Son Cortei ( d'agur el seu now
actual, Na Bauçaila ). AL 1446 va perte-
nelxer 0 WW1 Pere Jorre i al 1550 a
u' en lord). Cortel,del que el mateix 111-

uatge a douirt lion a la possessi (i

Per altra banda, hi havia Conques, que
quan era propietari en Berenguer Vida es
deia H Palmer. kl mitelx non de Longues

se li padrla atribuir a les onades que
rela el mateix terteny irregular.

nques•es passessions,mes les quatre de

Perdiu, Marco,F.s Karat 1 .Zia Mohr
1 111i pal t! I I ses de c-jSeli escampades, va-

ten set els plimets simptumes de vida de

I.' act Galilea.

Poe despi es, ja podem ti abat a una pa
blacio dedicada a Latta) i batre Writ, 1

que despres de la Lints d'anys, son tes -
limonts d'aquells Lenps, els molins quo

hi ha a a Kola.
Iota aquella Kent. uns 446 habitants a

la dariera dezena del segle XVIII, v i
-vien en un poble d'unes 113 cases, que

separades pintorescament lospiraren al
poeta Liozenç Ribes a escr1ure : " Quina

escampadisa blanca de cases fora canti
 que ens seiveixen per des-

ertare a la Galileo d'aquell temps.

.La pagesia reinela i contenta que rot-
mava aquella GaIllea,s'els hi ptesentava

una selie de ptoblemes a l'hara de luit
que ,inal j ra que Lenten que re -

(a)  ni mos ni mimeo. que cinc kiln -

metres per poder arribar a l'esglesia

mes propera, la de Puigpunyent.
Cun que aixo era un problema greu per

a tolhom, D. Ian' “arcelo Pont de la le-
ura, el no menys celebre capita Antun
amo de Conques i Letrin dels pirates
berberiscs, va exposar el problema al
Bi r be D. Fere Rubio Benedlctu t decidiren
troika - una mena de soluclo.

Aix'. que pel 1168, es reuniren tot dos
i. visitaren ei lloe a on construir el
" Dauus Dei " o Casa de Deu, i una vega -
da que el Birbe va danar el seu " vist
plou ", Se va ordenar al Rdo. Rector Mi-
guel Dezcallar que empleas tots els de-
crets i ordes necessaris per posar en
naixa l'ambicros projecte.



GALATZO -11-

-./co ho va 1 er e 1 Bi r be amb un escri t
I V.I	 e i	d o. liec tor ,	 1	 que

de i a ; "	 I lido. Re	 t pct. i qui. es mes
vi Veti d 1.	 {t.tuc.-tes	 pet tpie es 	1/C*3F:d eut
eXeCUCi	 1 il brniki TOU Mo I" ta de	 (Ille I

Il ar pe i cousoi esptr u tua I dei s po
in es de Ga I hi t pet aquest	 otAe.. tles

d' ai a dot. I de E t capel la que ha do
residit CD i- L Ut .itut.1 que pei aquest Ac-
te tie i.ti La avina c oni.;trui t • en ei I.
de Gall

El birbe Limbe va notant ai per olivet B

Ca pe 1 la ns I ai I. s s / t klit I . ti ti do
ia Par ()qui a t despi es ai Blanca firanc.esc
Pascin', 1 t. i iie n L le bat I le de ta i ta i a
n' en .1 tia u korey, Lot ai r:d (biwa a que eli
ca pe 1 la haut Id de vint e a Gal i lea

Et; C.c»nenyareit a lot 1 en pt •t mei .es poses
peu a coule nya F I atira , per o es varen de-
Lui ar w • un tel tallit de 15 anys per cau-
ses que er en t ora del Genei al Barcelo, el
quai estava decidi I. a construir ia nova
esg let.31 a a tab 1 e Seves aportad  nus.

En el I /9'/	 Genera i nier 	i uua 1 a el
pr oiec le el seu i i I I Molleeby0r iit re
1arce ho, Cd110 a r L de la ua tediai . Aquest,
va ar eg lar i va at i asar Lotes les te--
r rui tiocessar pet a I ed r t lca;lo,
aconsegit u nt que e I Lt es de bec:Atout e ie .1
1806 es possas .1,4 pi I mer a pedi a de i  e e .

glesla i que Nia est (Al dedi C.ada a I lama

(.1.; ada,	 da et dia-3 de i•e.bx k4a de I ilo.

Els I eut enV!, de	 ' roui r caro l iti 	dd

tratti, 	,rtrIeI tisament , pei L Xesca t...010 111a/
J. la Se va 1 t I la Xeeed kas t ru i OMAV .	 ORB

terrene-; que vat en aga lai el sol ar
esglesia,	 la playa, el cementirt , la

casa del capella i et seu bort.

Gus a proba dei que dotai, es Ir oba un
oli reterent al Pr ebendat t I i I i del Ge-
nera	 que va pagai tot 1 'editici da -
quenLa osg I esta de Ga li lea, 	taF38011E3 sa-
grats t dei a: El E i i ornamen Le, i om-
pl ir la vicar la i. 1 a capallania del nia--
L eix .

Va mot • -ir ei 1.3 de Fe brer del l 18 a
1 edat de íEs anys i. dos mesEK;.
i. bades preses de I S'el u predicat per
onsenyor Je:1'dt kit . e y aguer. a I ' es-

glesia de la Inunaculada Conce pet o do Ga--
lea el 9 -- IX -- 1955	 .

lallibe	 I I.e. X Iltia i lieCrif.X;1() glle pet --

I)triul.1 ia t nit; l .11, 1 V.:1 d(f l	 Gel LOT al Bal ,e o

I	 podem L'in/4kt a la tat 	 1)..i

í .1 C4	 tie ;-14111	 1,	 l> I 1.11iAlit 1,1 tin pi .11 0

de vidtes, a on hl ha el capita antont

	

eg..1 rida que duo a rxi : " hl Ir	 tes.
St s. bu .1 ne urbi n i	 601101 al Ba rco.i. o e le-
i on sitiar per a 1 esgiest a de Gal m lea.

bene Ida di a dris de tielo et in-u 1810".

bi bi tigr	 1.01 plie de	 [op un i aria de
Mal ot ca d' en	 MaS(;at c.;	 1 Ci o

tiel 1986.	 Vol um I I I .

luab un al tue tn - tire de c0E- -,P.S,	 I

dit qUe no -I a wo i tes setina ries, va sortir
per la 1 V I , cum a r epor ta Lge de rel I o tges

de Sol , el nostre que lit ha a Ia laçaria

de I.' e r-.g tenia. miii pu tigt alla que se va le,
di ne el pr ogt allia de rsigtl ta, 4d boras.

...

tittitiliatigt1litatilittitil1111141144**1**11211

AlhNCio !!

lits subsct I pl.( it s de Gai i I f--■, 1 , 	 que vo 1

gin il relalVDI	 el	 sij aiueirL,I.,	 S'1 	tri

qualque L i pus de problema amb el mateix,
VUS heu de dirigir . a n' t?rt Juan Mari.Of ell

" terra al La " .
litt cas contrari , qua 1 sevol L i pus d' ope. -

racle que es sact , set a lidLit.

000000000000000o000000000000000000000000

it***114#S411,$$ 	 Witt* titi*Clit

garroquial
ESPECIALIDAD EN PLATOS COMBINADOS

Y TAPAS VARIADAS
PLAZA MO XII
TEL. 61 41 98
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Cristallina

	 La Mallorquina. 
Mirelle, tancament de galanies 1. benyeres.
Vidres en general.

EncNrregs a Pep d'es Forn.
Miguel Santawdreu, 34 - "j• 47 SS - 0700e- PALMA DR MALLORCA
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L' OU 	 DE
	

LA	 SERPENT

* Quan de jove estudiava Història,
aquell bon mestre ens repetia molt
sovint 	 que 	 els homes pegam d'un
cap a l'altre. Talment el pèndul
d'un rellotge. I que molt poc temps
sabem estar centrats, serens, equili-
brats. Potser tot això sigui fruit
o conseqüència de les nostres limita-
cions o de no sebre acceptar(criticar/
transformar 	 la 	 realitat que anam
fent. (I com que quasi mai ens
agrada del tot, sempre volem fugir
i pegar a l'altre extrem ... J

* Ara, al meus anys, començ a veure
o entreveure com -aqui, Mallorca/Euro-
pa	 occidental- 	 s'acosta un altre
cop de rellotge. I no és que m'asusti
per 	 uns	 possibles 	 canvis, 	 sin()
perquè és ben perillós. En ell
hi esta covant -amb titol de pel.licu-
la- "L'ou de la serpent", el veri
de la mort, l'eliminació dels contra-
ris.

* I crec que -si voleu, llevau-li
totes 	 les	 possibles exageracions-
és ben hora que vegem com va arribant
a poc a poc a molts de llocs, a
moltes persones, a molts d'ambients.
I que no és cosa de rialles.

Quan llegeixes proclames racistes,
crits 	 en	 contra 	 dels estrangers
(els 	 del	 Tercer Món, no faltaba
més! 	 Els	 altres san "turistes".)
Quan esta de moda anar vestit amb
roba 'militar'. Quan al.lots/joves/i
no tan joves s'apunten a passar-s'ho
bé fent mal, causant danys, 0 tot
el 	 fenomen 	 de 	 la violència als
camps de futbol.

No, no sari rialles. La qUestió
de Vida i de Futur esta en joc.

* Si	 tots els extrems fan mal,
l'extrema dreta -també en el man
religiós- també té tots els punts
per fer-nos perdre.

* A més, encara ho podria entendre
si hi hagués un plantejament ideolò-
gic, 	 una analisi de la realitat,
una proposta positiva i concreta ...
però sols trob la negació, eliminar
el que i els qui fan nosa.

* I, sobretot, no hi ha actitud
demòcrata i democratica. I aqui si
que és prou fonamental per adonar-
nos compte de si uns plantejaments o
paraules 	 politiques sein o no sari
acceptables. Per examinar i refuar
si	 tal 	 moda, 	 si aquell corrent
cultural, 	 ... afavoreix la convi-
véncia,	 el 	 respecte, 	 la riquesa
de	 diversos parers, la democracia
de tots, 	 la justicia solidaria,
0, tot el contrari, sari passes
que ens acoten a temps que ja crèiem
superats/oblidats pels Pobles de la
nostra Europa.

* Per això, davant tantes 'anècdotes'
* 'fets' que veim i que succeeixen
hauriem de mirar si realment afavorei-
xen la nostra petita i fragil Democra-
cia.	 (És clar que té defectes i limi-
tacions ... si encara és una nina
petita i ja n'hi ha que la volen
violar!)

* I -tant de bo i tan necessari! -
que al.lots/joves/joves gran sabessin
que és un puntal que no podem perdre.
Si la perdem, Qui guanyarà?

Toni Garau

supennercat
Ofilgrati

NICERIA,CHARCUTARIA i MERCERIA
Tel: 614315. Servici a domicili
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gr.4,9td‘q,e7S.
-Tonina?
-Sí?
-Qub feim per dinar?
-I jo que se!
-Bono, ajudem a Denser.
-Qué vols?

me diquis nub faig per dinar!
-Qualsevol cosa.
-Qualsevol doss no basta per res!
-Quins mals de cap! Cads dia el
mateix!

-No menjis tð cada dia i veur‘as.
-I ara que no és el temps de les
faves tendres?

-I ..., sí.
-Id, per nub no en fas?
-I com?
-Proveles ofeqades.
-Quants seren a taula?
-Crec que quatre.
-Idó aounta:
1,5 kg. de faves tendres amb
bassó
150 gr. de cansalada (xuia)
50 gr. de camaiot.

• 	 "cabessa" d'alls.
2 patates.
1 fulls de llorer.

sal i pebrebó.
S'han de trocetjar les faves i
posarles dins una olla 71e fanc,
amb tots els altres ineredients
tallats. Tapar r , olla amb un
pl.at (fondo), ple d'aigua, i
deixar bullir.
No s'han de remenar, només
moure un poc.
S'ha de menjar ben calent.

—Joanaina, pub oenses fer de
seqon?

-Qub te fan genes?

-flub no hi ha cunill?
-Sí
-I si l'escabetxam?
-Idb endevant, anunta:

1 cunill.
3 toentecs.
1 ceba grossa.
1 cribesF:a d'alls.
1 tassa d'oli d'oliva.
1 tassa de vinagre.
grabs de oebrebó.
canyella i sal.

S'ha de trocetjar el cunill i
rentar-lo. Col.locar dins una
greixonera amb totes les altres
coses i ha de coure poc a poc.
Pot servir-se amb patates fre-
gides.

-I si fessim un poc de dolç?
-I qub vols?
-Te va bun pate; ?
—Si, beníssim.
-Endevant id?:

9 ous
300g. ametlles drues (escal-

dades, pelades i capola-
des).
ilimona rallada i canyella

mantega per untar el motile.
S'han de mesclar els vermells
d'ous amb sucre. Afegir les
ametlles, la llimona i la ca-
nyella. Pujar els blancs, i des-
preo mesclar-ho tot molt poc a
poc.
Untar el motile (que sigui alt,
peroue quail puji la pasta no
surti). Ha d'estar uma hora
dins es forn.
Posar sucre en pols per damunt.
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PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA
A principis de Marc es reunia el Patronat Municipal de Cultura amb

l'objectiu de perfilar el programa d'activitats que es preveu dur a terme
dins l'any 1989.

Les unies generals d'aquesta programació es fonamenten en
l'experiència dels actes culturals celebrats l'any passat i en la
intenció de tenir una actuació complementaria a la dels diferents grups
culturals, omplint els buits que aquests no poden cobrir normalment.

PROGRAMACIÓ D'ACTIUITATS 1989

INVESTIGACI6 I NARRATIVA BREU. 

L'exit assolit per la convo-
catòria de Treballs d'Investigació
i pel concurs de Narrativa Breu en
la passada edició aconsellen la
seva continuïtat. L'experiencia
mostra la conveniencia de modi-
ficar alguns aspectes per a
millorar aquestes convocatòries.

Es publicaran unes bases convi-
dant a la presentació de projectes
de Treballs d'Investigació sobre
temes directament relacionats amb
la cultura local. La data límit de
presentació dels projectes es
situara dins el mes de Setembre de
1989 i la dels treballs dins el
mes de Novembre de 1990, en un
intent d'eliminar els condicio-
naments de manca de temps per
enllestir una obra de vertadera
qualitat, que s'han detectat en
alguns casos en l'edició de 1988.

Es mantendr& la subvenció dels
treballs i el compromis de la
posterior publicació però el Jurat
no es constituirà fins que siguin
coneguts els títols de tots els
projectes. La complexitat dels
temes fa aconsellable la consti-
tució d'un Jurat amb especialistes
en totes les matèries que es
presentin. Per això el Jurat serà
elegit pel Patronat a proposta
d'una comissió formada per en Joan
Botti i en Bartomeu Moragues.

S'incrementarà la dotació eco-
nemica dels premis de narrativa
breu i la publicitat del concurs a
fi de guanyar participació i
prestigi. Dins la categoria d'au-

tors majors de 16 anys hi haurà un
premi absolut i un premi a la
millor obra d'autor local. També
hi haurà un premi per a autors
fins a 16 anys amb la idea d'esti-
mular la participació juvenil.

FESTES POPULARS. 

Les 	 'nés	 destacades 	 sán la
Revetla de San Joan i la Nit de
Cap d'Any. Enguany el Patronat no
organitzarà le Festes Patronals
d'Agost a Puigpunyent.

MÚSICA. 

S'organitzaran tres Concerts de
Banda (dos a Puigpunyent i un a
Galilea) dos Concerts de Cant
Coral (un a Puigpunyent i un a
Galilea) i algún Concert de Música
de Cambra amb col.laboració amb
altres institucions.

CONFERENCIES. 

S'augmentarà el número de con-
ferències i es començarà per un
cicle dedicat a la nostra llengua.
També es potenciarà la celebració
del dia del	 llibre seguint la
pauta d'anys 	 anteriors d'intro-
ducció del llibre, sobretot dins
l'ambit infantil i juvenil.

Esperem que aquesta programació
sigui ben rebuda i que els actes
comptin amb una nombrosa assis-
tència.

Bartomeu Moragues.
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LA CAMILLA
/////////

Qui no na disfrutat, assegut a la camillayle les con-

tarelles que feia la seva padrina o ei seu padrf quan

era petit.

No sols contaven rondalles, sino que també fets de ca-

da dia que de qualque manera feien sentir admiració

per aquells padrins i repadrins, gent arrelada a la

nostra terra ja que sabien "que la seca més s'enfila

com més endins pot arrelar".

Sa camilla és la mateixa peri aquell nin se fa gran

assegut alla mateix comença a elaborar i viure ro-

manos que més tard contará, aixb es llei de vida,

per l'altre dia lle gint un llibre que parla i fa

comparances de l'int4igéncia dels homes i de les ba-

llenas, amb el calor del braser de la camilla, em va

entrar una tristor, una angoixa perquè vaig pensar

queels meus néts no podran escoltar romanos meus,

perquè jo no tendre forces per contar—los que quan

jo era jove varem tallar un pinar per edificar una

gran presó de ciment semblant a una montanya de cai-

xons; varem construir piscines quan tenien la mar;

varem condemnar els nostros ocells; varem . .

I manco forces tendre per dir que tot aix6 se va fer

per doblers, doblers destinats no per enriquir la nos-

tra terra, sin6 a enriquir l'avarícia dels homes que

pensant esser molt intelftgents prest vorem que són

molt ignorants.

"busquerito"
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l'i qu,Jiui ;tt.ta ,lauviaaa la -.‘ata que ew=, rebia darrera
eI mostiador de s'oricina de Sa Nostra.

En Miguel Angel.Ferrel ens ha deixat, per anar a fer feina a una altra
olicina de Portals Nous. tot aixo, després d'haver estat tres anys i quatre
mesos entre noltros.

Miguel, GOBI es que ara ens deixes ?.
He de air que jo no havia denunat per avar- me n, io que va passar es que

a &i Central me denunarem per a minorar. .om que les oficines estan cla-
ssrlicades ara, a pi, wha ocat pu lai un altra escaló de /'escala.

Quina impressiu te put Ler; d'aquesis darrers anys ?.
Aqut, plulesionarmeni, ha estat io minor que

m'ilagues pugut passat.Aquesta es una oficina que
pet ies calacteristiques que te,has de sobre ler
de tot, la que a /a vegada es ei Director, el
caixer, alxv, profesionaiment,t'enriquelx
bastant. Nu t'arribes a enquixonar.

1 amb una rialla,com si ja conegues la pregun -

La a lei, It demanam per  una aliecdota divertida.
hl darrel migdra que cw Locava ser aqui, estant lent leina dins l'olicina

vaig J,entil de saute el renou der canuó dei lems, per una vegada m'havia
descuidai de treure ei poai dei lents, amb les presses i una vegada estat ai
carrer, vaig sentir com la porta es tancava.lotal, amb els mateixos clients
esperant a aeiura, anava intencant obrir la porta amb ei plastic d'un DNI,
iins que surtadament, ia vaig ti(A)115081JJF obrir.

uova cara de J'olicina, semble rient, ens a reb entre bromes i rialles
hl ia, Na Aagaaiena Ba;aguer,de	 anys i natural del pobie d'hstabliments

va entrai als 	 anys a la t:asa d'Aboilos, tot d'una d'haver acabat el COU.

Aagdalena, el que signis de
creus quo t'haura adudai

is a comprendre a _la gent
Venc d'estar deu anys al ca-

rier ilixiduc, una barriada an-
tiga. Però la diferencia
brutal.

(Aim que brutal
Vull dir, que a Pablo la gent

t'exigeix i aqui,te venen a de-
manar les coses, que és nolt di-
ferent.

t:om potser at x0 d'acabar :I LOU 	 començar a ter fetna a una carrera, tot.
seguit

Resulta, que quan leia el BUN, eis vespres per no estar tirada per dins
Palma, anava a fer temps a una Academia estudiant Banca, per flavors pujar
amb munpare cap a bstabliments,que per aqualis temps,fela feina a un taller

hobbles t'agraden mes
Pint pel meu compte. Faig ceramica. hstic dins ei grup de teatre local,

" Es aui.iu 	 B'agrada es sui -lt i, sore Lot, viatjar molt.

que no son moltes coses
(. 111 .1064t J. DrapLidt per tot. 'enc. aquest caracter.

He Magdalena, esperam que t'agradt estar molt per aqui. 	 . Gracies.
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NOTES DE SALUT
salut i treball 	 niedecines inulils

Qualsevol treballador esta exposat
a una série d'agents nocius en el
seu lloc de treball que poden con-
duir a tensions irreversibles o a
malalties cròniques. La temperatura,
la ventilació, el renou,la pols o
l'estrés entre altres, són factors
que poden actuar negativament da-
munt el treballador.
El renou pot produir lesions irre-

versibles a l'oida a més de trans-
torns cardiovasculars, major propen-
sió a l'arteriosclerosi i al infart,
alteracions del sistema nervi6s,di-
gestiu i endocri etc.

La pols és un altre element perju-
dicial per a la salut, ja que les
seves particules es queden allotja-
des als pulmons i poden produir si-
licosi o bronquitis crônica.
Determinades substancies químiques

'poden causar entre aires transtorns,
el cancer. De les 50.000 substan-
cies quimiques utilitzades en la
industria, unes 1.200 són tòxiques.
Cada any s'incorporen al món del
treball altres 3.000 substancies
de les que es molt dificil coneixer
quina es 'la seva toxicitat, ja que
a sa majoria no s'hi han estudiat
els seus efectes.
També la fatiga i l'estrés són e-

lements que poden influir negativa-
ment sobre la salut mental del tre-
ballador. A llarg plag l'estrés es
causa d'alteracions biològiques,
mals de cap i sobre tot insomnis.

"casa diana"
MERCERIA 	 REGALS

CERAMIQUES °MOATS
JERSEIS MIS A MA

Cl. Major, 48

PUIGPUNYENT

To161. 61 44 56

Recents investigacions duites a
terme per el servei de Farmacologia
de l'Hospital de la Vall d'Hebrón
a Barcelona, elegit per l'OMS com
a centre de vigilancia framacolOgi-
ca a Espanya donen com a resultats
que un 40% de les aproximadament
800 especialitats fabricades per
laboratoris espanyols no tenen cap
efecte farmacol6gic sobre el cos
huma. Quasi totes les medecines en-
quadrades en aquesta xifra són com-
plexes vitamínics que es posen en
venda ahans que els seus efectes
s'hagin demostrat. Aixi i tot,exis-
teix un factor psicològic que no
es pot ignorar ja que moltes vega-
des resulta positiu: la confiança
del pacient en el tractament pot
millorar els efectes estrictes del
medicament.

oecileg contra el cancer
- No fumar .
- Moderar él consum d'alcohol.
- Evitar les exposicions prologades

al sol.
- Respectar les normes de seguretat

referides a la manipulació profe-
sional, l'us o producció d'ele-
ments cancerigens coneguts.

- Consumir amb freqüència fruita i
llegums fresques, aixi com ali-
ments rics en fibres.

- Evitar l'excés de pes i limitar
l'ingesta de grasses, especial-
ment d'origen animal.

- Visitar al metge si una taca de
la pell o gra camvia de tamany,
color o sangra i també si nota
l'aparici6 d'una tumoraci6.

- Consultar també si es noten trans-
torns que persisteixen com: tos,
ronquera, transtorns del ritme
intestinal, perdues de pes inex-
plicables.

- Les dones haurien de visitar al
ginecòleg a partir de la 34. déca-
da de la vida cada any i realit-
zarse un frotis vaginal.

- Realitzarse mensualment una ex-
ploració mamaria.
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Després d'haver Ilegit les opi-
nions publicades en aquesta Revis-
ta, fetes per les persones que pads
responsabilitat tenen dins el Raft
de l'esport local. Crec arribat el
moment de dir la meva, la d'un
grup també molt vinculat a l'es-
port, però que ocupa una posició
de segona fila, ja que no som
autoritats dins l'Ajuntament ni
dins cap Junta Directiva de Club
local. Això si, estim l'esport
tant com el qui més i em preocupa
el fet de que tengui problemes.

Analitzant la situació actual,
és evident que els esports locals
més populars, com són el Bàsquet i
el Futbol, no estan en el seu
millor moment.
El Futbol esta patint una

progressiva pèrdua de practicants
des de que, fa uns anys, hi hagués
un equip federat d'al.lots. I
tampoc va durar l'intent de tenir
un equip de " futbito ", que se va
provar fa unes temporades.

El Bàsquet tampoc es troba al
seu millor moment i, sense poder
xerrar d'una crisi greu, s'ha de
dir que la situació és delicada.
Aqui, al contrari del Futbol, els
problemes poden ser que venguin
pel creixement del propi Club. Un
creixement que no ha anat acom-
panyat d'una major il.lusió dels
practicants, ni d'una millora de
les instal.lacions ( se necessita
de la Pista Coberta ) ni d'una mi-
llor gestió de la Junta Directiva.

Com que és més fàcil criticar
que analitzar, cada grup d6na la
culpa als altres en lloc de cercar
la part de culpa que hi té
cadascú. I, en aquest punt, ja hi
podem trobar dues postures ben
clares
a) L'Ajuntament considera que

d6na una forta ajuda econòmica a
l'esport, que dur endavant el pro-
jecte de Pista Coberta, que mantén
les instal.lacions, etc ... i que
la situació vé dels problemes in-
terns del propi Club i d'una manca
d'il.lusió de tots els components
del mateix . Com a consequência,

es	 troben ara dificultats allà a
on abans no n'hi havia.

b) El Club de Bàsquet pensa que
tot el mal vé de la poca ajuda
econòmica que reb, de la manca
d'una Pista Coberta i de que, si
el batlle fos d'un altre grup, ja
estaria feta i pel fet mateix que
el responsable de l'esport no
compareix mai pel Poliesportiu.

Mirant aquesta polèmica des
d'una posició fora de l'Ajuntament
i de la Junta Directiva, vull fer
unes petites reflexions
ler.- Es necessari que els es-

portistes practicants tinguem un
major esperit de sacrifici, assis-
tint amb més regularitat als en-
trenaments i amb un major entu-
siasme. Durant els mesos de durada
que té el Curs Escolar, s'ha de
procurar que el temps d'estudi no
sigui coincident amb l'hora de
l'entrenament. Els que fan feina o
disposen de més dobbers, que pen-
sin en fer qualque "inversi6" al
Club, a més de les que fan als
Cafès.

2on.- Els pares dels esportistes
més joves han d'acostumar als nins
i nines a sebre repartir també el
temps entre l'estudi i l'esport,
no sacrificant mai un per l'altre.
Han de pensar en l'educació fisica
que reben els seus infants
mitjançant la pretctica esportiva.
Això és molt important. Tampoc
s'han d'oblidar del suport
econòmic i material al Club, el
primer pagant les quotes
pertinents i els segon posant el
cotxe quan sigui necessari o
intentant ajudar a la Directiva
amb alguna feina.

3er.- Consider que a la Junta
Directiva hi ha d'haver persones
amb il.lusió i, si d'aquesta
desapareix qualque membre, s'ha de
cercar una altra persona
il.lusionada que ocupi el lloc
deixat buit. Sense voler llevar
cap mérit als actuals components,
crec necessària una ampliació
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una	 renovació de la Directiva,
que sigui més representativa i
oberta a tothom, de manera que
així es perdi la sensació de que,
si dues o tres persones deixassin
el Club, aquest no podria
sobreviure.
Esperem que, a la convocatória

de la propera Junta General, no
just es parli de que falten
dobbers, de que la gent no
col.labora, de que l'Ajuntament no
pensa amb el Bàsquet, i de que si
se doni una passa llarga i
decidida cap a la democràcia
interna del Club, fent conèixer
als socis el dret que tenen a
escollir els directius i a ocupar
un càrrec com a tais si volen.

L'única manera de que el Club
pugui seguir endavant, es acon-
seguint mecanismes de funcionament
sense cap tipus de personalisme.

4art.- Molt decepcionats queda-
riem si l'Ajuntament actual no

, aconseguís fer realitat la Pista
Coberta. I més encara si això fos
degut a dificultats econòmiques
per no poder atendre als projectes
de la Casa de Cultura i de la
Pista Coberta. Benvinguts aquests
dos projectes, però a l'hora de
fixar prioritats, crec més
necessària i merescuda la Pista,
ja que el món de l'esport té una
implantació més forta i ii estan
quedant petits o antiquats els
espais de que disposa, dificultant
la practica diària del mateix.
En canvi, el món de la Cultura,

que em mereix tot el respecte, no
crec que estigui passant per
aquestes dificultats, ja que
disposa del Saló Parroquial, de la
Biblioteca, del Saló d'Actes de la
Casa de la Vila i d'es Racó. A més
de no tenir ninguna constatació de
cap acte cultural no fet o suspés
per falta del lloc adequat. El
Bàsquet si que ha vist suspeses
moltes activitats per no disposar
de Pista Coberta i que, una vegada
feta, també podria acollir acti-
vitats culturals populars que ara
es celebren, soportant les incle-
mencies del temps. Si el batlle
vingues més vegades pel Poli-
esportiu, veuria personalment tot

això per posar-hi remei.

Per acabar, vull dir que, si ara
la gestió municipal de l'esport
del Sr. Arbona em preocupa pel fet
basic de veure incert el futur de
la Pista Coberta per problemes
econòmics 	que	 no existirien,
segurament, sense el projecte de
la Casa de Cultura, lo fet pel Sr.
Pérez durant els darrers vuit anys
tampoc és tan 	 brillant i, per
demostrar-ho, estudiem un parell
de coses que es veuen cada dia
però	 de 	 les 	 que
curiosament, diu res

- Qui té la culpa de que caigués
el Talus ?. 	 A	 lo	 millor un
projecte no molt costós hagués
estalviat la no menys despreciable
xifra de 8.000.000.- de pessetes,
que ha costat el mur de contenció.
( Amb aquests dobbers podríem
tenir quasi la Pista Coberta ).

- La teulada dels vestuaris no
pot aguantar la força del vent.

- El trispol d'arena del camp de
futbol no va 	 funcionar 	 i fou
necessari canviar-ho per zero. Més
de 300.000.- pessetes perdudes.(De
les de llavors ).

- De que ha servit la lona per
protegir la taula - d'anotadors ?.
Ben senzill, per fer ara nosa dins
els vestuaris. Més dobbers tirats.

- La pista actual ja té clivells
per tot arreu.

- Els vestuaris es varen fer
enmig de tot, quan lo normal era
haver-los fet a un costat. Ara,
resulta que destorben per fer la
Pista Coberta.

- La	 pista 	 actual 	 es va
construir al lloc més exposat al
temps, així el vent hi pega ben de
ple. Just un poc mes arraconada
tot hagués estat diferent.

Esperem 	 que 	 venguin millors
temps per 	 l'esport, 	però, per
favor, no tornem al passat.

Antoni Betti Moragues.
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