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Arrel del consentiment entre les diferents
forces politiques d'un pais que acabava de sor-
tir d'una dictadura de quasi bé quaranta anys,
va nèixer la Constitució espanyola de 1.978,
Carta Magna que constitucionalitza L demo-
cratitza els Ajuntaments en el seu article 140.

Al 1.979, l'any seglient, el Governador Civil
de les Balears ja no va poder assenyalar el que
seria batlle de Puigpunyent i Galilea, ni cap
d'altre poble, la nostra Llei Fonanental ho in-
pedia. Els Ajuntaments eren a la fi democràtics.

I d'això en fa ara deu anys.

Fa ja deu anys que els habitants de Puig-
punyent i Galilea tornam votar els nostres re-
presentants a S'Ajuntament i, indirectament,els
nostres baffles.

Concretanent, el primer batlle d'aquesta nova,
i esperam que definitiva etapa denocrAtica, al
nostre poble fou Antoni Colom Ferrá s al front de
S'Agrupació Independent, que va repetir batllia
quatre anys després també con a cap dels Inde-
pendents.
Aquesta mateixa Agrupació d'electors va tor-

nar sortir elegida ara fa dos anys, però amb un
nou cap de Ilista, Antoni Arbona Pujadas.

Cal destacar l'evolució del partit opositor
al majoritari als Consistoris d'aquests deu
anys ara celebrats. D'aquests tres Muntants
de que hem gaudit (i gaudim encara del darrer),
al primer, el paper de l'oposició va corres-
pondre a l'UCD, i als dos darrers al PSOE, par-
tit en alça al nostre poble (en vistes dels re-
sultats electorals), que tot i només tenir en
desvantatge un regidor a l'actual Consistori en
relació a la majoria Independent, han optat per
una posició gairebé pasiva en el seu paper.

També cal destacar la manca en aquests deu
anys a les nostres eleccions municipals, d'un
partit amb marcada tendência conservadora o de
dretes.

Des d'aqui, molts anys a la Democracia.
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CASA de
la VILA

HOMFNATOB A YESTFF MIQUT.T. FLORif DE

"SA TAULLFA".

E n. el marc dP la II setmana del

ilitre es va retre an senzill Lomenatge al

(- .%e fou Eatia de Fuigpunyant del 26 de

julici al 22 de novembre de 1936.

L'acta qua es celebra dia 21 d'abril

al saló de sessions de la Casa de la Vila,

compta amb la presencia de la seva esposa

Ramadios i de varis fills i nats. Tenia

com objectiu expresar el sentiment

d'agrairment del poble a la persona que va

impedir amb la seva valenta i decidida

actitut l'a.fusellament vint-i-sis

puispunventins durant els primers mesos

de la guerra aconseguint canviar la

pena capital per l'empresonament.

Els Qui varen ,..!..oneixer a Mestre

Miguel de "Sa Taulera" assesuren que fou

un home just i huma, impulsA l'esport

local i construi el camp de fútbol das

Ionca. Després a Palma, treballa com a

portuari i sempre tengue un tracte

preferencial cap als puigpunyentins.

La gran humanitat de mestre Miguel

cal esser recordada i en quedará testimoni

a la roca de l'entrada a la pla.,;a de

l'Ajuntament on s'hi ha colalocat una

rajola que diu: "A mestre Miguel Florit de

Sa Taulera, Eatle del 26 de juliol de 1936

a 22 de novembre de 1936, per la seva

humanitat a moments tan greus.

Puigpunyent Abril 1939".

PLA D'OBRES I SERVEIS 1989

L'Ajuntament acorda a la sessió

plenária 	 celebrada 	 dia	 10	 d'abril

sol.licitar al Conseil Insular de Mallorc a.

la inclusió a l'esmentat Fla d'obres.

z,prveis 	de
	

l'asfaltat 	 deis 	 segúents

carrers de Galilea: Sa Font, Ses Aizinetes,
Can FPra, 3 a Cova das 2-sus, Sa Mola Gran,

S'Escopidor, Eli Fins 	 C7)a fase 	 i Can

Fonya, amb un pressupost total de

17.07'5.109 pessetas. Aixi mateix

Ia construcció da' carrer

d'enllaç le Sa Travessia amt Pi Cami da Sa

Vela. per barrera la futura Casa de

Cultura, previst a l'actual Fla General

d'Ordenació Urbana, amb un prPssupost da

4.602.803 pessetes.

..TUTGE DE PAU

Acabat el termini per a la-

presentació d'instancies sol.licitant P1

nomenament de jutge de pau, s'en

presentaren las da Para Barceló, Rafel

Ramon, Catalina Campins, Joana Balaguer,

isabal Ya Font i Miguel Font.
o possible consensuar al

nomenament i cap deis canditats obtinsue

la majoria absoluta necessaria per accedir

al carrec. Com a jutge titular Para

Barceló fisgue 4 voto i Rafel Ramon 3

vots. Per a jutge substitut Rafel Ramon

tengue 4 vots i Catalina Campins 3 vot.

Ara sera el Tribunal Superior de

Justicia de la Comunitat Autónoma qui

efectuará el nomenament.

SUBVENCIO A LES MONGES DE

PUIGPUNYENT.

Al Pie celebrat dia 10 d'Abril es va

acordar - concedir, amb Pl vot en contre dal

Grup Socialista, una subvenció da 29.000

pessetes anuais a las monges Asu7atines

Puigpunyent per la feina de caire social

que fan al poble amb la guarderia infantil

i el menjador
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De primer ARROS DE MARISC 

Primeranant, donan voltes i is voltes
a les gambes dins una greixonera amb oli

Llavors, sofregim les boques de cranc,
sipies i cupinyes.

Afegim sal, prebe bó i aigua. Hi posa-
rem un grapat de pesais i,també,mmsclos.
Quan Ja sigui ben cuit, hi tirarem

l'arrós i Ja al darrer,afegirem les gam-
bes i un picat d'all i Jullivert.

De negou, COMILL I BOWES AMILGEEL,

Sofregirem el conill dins una greixo-
nera amb oli calent. I quan sigui mig
cuit afegiren les boques.

Hi posarem sal, prebe 106, herbesana,
moraduix,tomAtiga i una copeta de conyac.

Ho deixarem uns minuts al foc i des-
prés, apagarem el foc.

Hen de fregir la ceba apart, per lla-
vors mesclar-ho tot,perque acabi de cou-
re i quasi al final, hi afegiem un picat
d'alls i de Jullivert.

Això si, fent-ho tot amb poc foc.
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EL FETE Aa.
Aquest home que ens ocupa el retrat

d'aquest nes és mestre Guillem Bordoy,
pare d'en Francesc Bordoy i el que ara,
ens està contant la vida del seu pare de
quan se'n va anar a les Auriques.

El seu pare va sortir de Mallorca, per
primera vegada, el 14 d'Agost de 1917, i
no va ésser dels més sortats, Ja que amb
tres anys que va viure per aquelles te-
rres,fent feina de carboner de nit i dia
sense conèixer ni dissabtes ni diunen-
ges, ide) així, tan sols va poder tornar
amb cent duros, amb els quals, va poder
comprar un trosset de terra pel Cant( de
Son Puig.

A l'alegria de la tornada,se li va te-
nir que afegir la de la desgràcia, Ja
que en arribar a casa seva, es va trobar
amb una filla que havia nort degut a la
rosa.

L'any 22 se'n tornar, i va estar dos
anys més fent carbó, aconseguint reunir
d'aquesta manera 700 duros i alzò, amb
tan mala sort que, quan Ja havia fet el
giro de cap a Mallorca, els bancs varen
quebrar perdent, d'aquesta nanera, els

dobbers podent tornar, grAcies a que Ja
tenia el billet tret.
Es aixi, que va poder estar dos anys

nes a Mallorca i Ja llavors,se'n va tor-
nar a Bons Aires que, per aquells temps,
deien que feien dobbers me) molt poc
temps.

Aquesta vegada, hi va anar amb mestre
Tomeu • Xesc • i varen romandre a una
possessió de missatges. La finca, era
d'un Guardia Civil que, per cert, havia
estat a Puigpunyent.

A n'aquella possessió, no ho tingueren
nalanent, nenJaven carn cada dia i no
feien un emotes d'hores per la feina.
Hi estaren dos anys, i al darrer de

tots,feren una collita bonissima de blat
Ja apunt de segar, que el tenien a ¡liges
amb el Senyor que els hi volia donar mil
duros a cada un, en tant de que volgue-
ssin vendre la seva part i veient tan
bona anyada no ho volgueren vendre i el
vespre, abans de segar, va fer tal cala-
bruixada, que va fer perdre tota la co-
llita.

Amb la moral pels peus i les butxaques
ben buides, varen decidir tornar a Ma-
llorca, concretament a Puigpunyent, per
començar el que seria una altra nova
vida.

ksv,v4-s •
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CARTES AL DIRECTOR

Sr. .DLr'oc‘

Denunciam des d'aqui un fet que succei el passat dia 6 d'abril;
es prou representatiu de la situació linguistica i social que pa-
tim els ciutadans mallorquins "salvaguardats" per la Policia Na-
cional.

Aquesta mateixa carta l'adream als segùents diaris:"Baleares"
"Diario de Mallorca","El Dia 16","Última Hora","Avui","El País" i
"Diari de Barcelona" entre d'altres. Tan de bo que els nostres
diaris la publiquin!.

El jove mallorqui Pere Massuti de 26 anys, fou amenaçat i por-
tat a Comissaria per contestar a una parella de la Policia Nacio-
nal en català, llengua que, a més de ser la seva preTia, és ofici -

al a les Illes.
Els fets su .cceiren així: després d'aturar-lo en mig del car-

rer del Sindicat cantonada Llongeta, a les 14'30 hores, li dema-
naren que s'identificàs (cosa que féu amb el doQument d'identi-
tat) i davant la seva negativa a parlar en espahyol i argumen-
tar que tenia dret d'usar la nostra llengua a ca nostra i en tot
'moment, el "catxearen" d'alt a baix i l'insultaren. La situació
entre Pere i els dos agents es continda fent tensa, fins que va
arribar a un punt on ell els demanà la seva identificació com a
policies. No ho feren i aleshores li digueren que l'afer es re-
soldria a la Comissaria, on se l'emportaren.

Per entrar allà el sempentejaren de mala manera, i un d'ells
es tregué la porra i digué:"te voy a partir las costillas".

En mig de sis policies, dins una sala, fou víctima una altra
vegada d'insults, d'escarnis i de tota casta de befes:"Polaco",
"hijo de puta","puta mallorquin","no te quedará ni un hueso sa-
no"  

Cap dels sis policies tampoc no es volgué identificar.
Quan va demanar què podia fer per denunciar el tracte que ha-

via sofert, ii digueren que,"si lo hacía en espafiol podía diri-
girse allí mismo en Denuncias y si lo hacía en catalán o mallor-
quin que fuera al Juzgado de Guardia, al Consell o donde quisie-
ra".

El mateix dia fou presentada la corresponent denúncia al Jut-
jat de Guãrdia.

Tenim proves que no tots els policies nacionals actuen d'a-
questa manera; els qui no ho fan així, que no se sentin al.ludits

At
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Es impossible sebre el que succeirà o
sers fema de discusió en un futur inne-
diat, pero consider molt probable que se
xerri dels temes que hi ha a continuació
i, per alzo mateix, vull Ja començar a
tractar-los,amb el risc que sempre suposa
xerrar d'allò que vendrà.

PEDRERA DE SON COTONER

Quan venim de Palma i hem passat " Ses
pedreres ", vein que tot va canviant.

El paisatge es fa agradable, la carre-
tera està minor, la circulació és mes
tranquil.la.

Per aixà, no ens podem fer a la idea de
que un dia, no molt IlunyA, una d'aques-
tes pedreres pugui estar dins el nostre
terme, roegant la muntanya de Son Cotoner
d'Avall i part del nutre municipi.

Pot ser, no estigui en les nostres mans
poder fer res per evitar el desastre que
suposaria tenir una pedrera al nostre mu-
nicipi, però si poden prendre conciencia 
de lo greu que seria pel nostre entorn.

Tenim molts d'elements en contra.
Els organisnes autònoms han de decidir
casualment, el grup maJoritari no té

implantació al nostre municipi.
El mateix, no és turístic i, per tant,

el seu paisatge no és tan valiós ni nece-
ssita d'estar protegit.
Estam molt aprop de les pedreres actuals
i la de Son Cotoner podria aprofitar tota
la infraestructura existent.

Per a nes fer, la pedra d'aqui, és de
bona qualitat.
Però davant aquesta realitat i els ar-

guments tècnics, hi ha el sentiment de
tot un poble ( Ja donat a conèixer, en el
seu moment, amb una recollida de firmes )
per la perdua important que suposaria el
tenir una pedrera aqui.
Aquest paisatge no té preu per noltros

i,per tant,no voles sentir xerrar de que,
si S'AJuntament digués que si, podria de-
manar tot el que volgués,ja fos pista ta-
pada, depuradora, etc....
Ens hen d'estimar mes que els problemes

s'arreglin a poc a poc que molt aviat
sobretot, sense crear-ne de nous.

FESTES DE LA MARE DE DEU D'AGOST

Estan a pocs mesos d'Agost I l'Unic que
sabem de les Festes es que, enguany, no
les organitzara el Patronat de Cultura.
La noticia és is que preocupant,no pel

fet de que aquest Patronat renuncii a la
seva organització, sinó porque aquesta
renúncia se sap amb molt poc temps per
poder trobar un possible substitut.
El que pareix que el nostre Consistori

desconeix, és que els temps han canviat i
les Festes Patronals Ja no són lo que
eren.
Abans, amb poques atraccions i poques

pessetes,es podien fer unes bones Festes.
Ara, quelsevol espectacle que se pugui

dur, Ja l'hen vist moltes de vegades a la
televisió. A Ames, tenim molts de cotxes
per pod er anar al poble veïnat a veure el
que segur seran, unes millors Festes.

Aquests raonaments,ens podrien donar Ja
la primera idea:

L'esfoç Imes important de les Festes
hauria d'estar dirigit als nostres veils
i als nostres nins,dos grups molt agraïts
a tot lo que es faci per ells.

La segona idea a tenir en compte,és que
s'ha d'intentar organitzar activitats de
"bulla",amb participació de la gent Jove.

Això és molt important.

El tercer punt hauria de ser,cercar que
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els protagonistes siguin del poble mentre
sigui possible.

Peri) l'únic que crec.pot salvar les Fes-
tes d'enguany, es que tots els grups del
poble facin un esforç de col.laboració,
fent-se càrrec, al menys, de qualque part
del prograna, comencant pel mateix Patro-
nat de Cultura, Clubs Esportius, Teatre,
Ball de Bot, etc....
Si S'AJuntament a l'hora d'organitzar

les Festes, es troba sense l'aJuda dels
grups indicats, molt probablenent,tendrem
les Festes menys populars de fa molts
anys.
Si passAs això. hauria arribada l'hora

de canviar tota l'estructura de les Fes-
tes i haurien de conencar a xerrar de
confrares,de fer tornar pagar entrades...

Per acabar, crec que ha estat una equi-
vocació per part del Patronat de Cultura,
el no haver donat una explicació de
l'actitud pressa.

I esperem que, darrera aquesta decisió,
no s'amagui una pérdua d'il.lusió,un des-
preci per uns actes Imes populars que cul-
turals o problemes amb S'Ajuntanent o
impossibilitat de trobar persones dispo-
sades a " perdre " temps en les Festes.

Per altra part, a lo manor convé que
S'Ajuntament estudii amb atenció tot aixi)
I ho valori aixi com toca a l'hora de
subvencionar activitats del Patronat de
Cultura.

UN NOU GRUP POLITIC ?

Pareix ésser, que han començat les ges-
tions per a posar en marxa una nova for-
mació politica en el nostre poble,concre-
tanent el Partit Popular i, per si alzò
fos veritat, vull fer unes consideracions
damunt aquest fet important per la vida
municipal:

a).- L'aparició d'un nou grup suposa-
ria el final d'un bipartidisme absurd i,a
les eleccions, es molt possible que ningú
obtingues la majoria absoluta i,per tant,
hauriem d'assitir a pactes per votar ei
baffle i'definir la gentio municipal.

b).- Es podria esperar que mitjançant

dauest grup. aoguessin	 eiuir icces A
a , Ajuntament persones 'Lides aae.
ara. ao bo nan fet per talta d'identifi-
cació amb cap dels grups existents.

C).- aquest aou grup. .)oaria tenir
ana activitat constant L no,com succeelex
vegades, lue les formacions :an una

feina molt intensa cuan hi ha eleccions.
pero després, guar* comenca ia tasca ba
veritat, desapareixen.

d).- Confiem però, que aquest not]
grup no sigui tan sols una sucursal per a
replegar vots pel partit.

e).- Esperem que els seus futurs oo-
ssibles components tenguin un vertaaer
esperit de servei al poble i. que no
s'apuntin a la Illsta per poder prosperar
dins un grup d'implantació nacional i que
controla la Comunitat Autónona.

f).- Confiem, això si, que els tres
grups no es dediquin names a berallar-se
entre ells.sino que mirin mes els proble-
mes del gable I menys el dels interessas
de partit.

g).- Si no hi hagués cap candidatura
que obtingués la majoria, el futur baffle
ho hauria de fer molt be per no provocar
vots de censura i això, podria ésser 	it
positiu.

h).- De totes maneres, no deixara de
ser curiós, el seguir la campanya elec-
toral i veure com s'arregla cada grup per
oferir el millor program, sense que doni
la impressió d'haver copiat.

Per acabar, ja names dir que lo impor-
tant son les persones i no els grups, .
que cap grup ferA tornar bá un nai ele-
ment.
Per aixo,que ningu es deixi enganyar aer

una campanya ele—oral i acostumamr-nos a
analitzar noltros mateixos lo que oassa
1 treure les propies conclusions.

sobre tot, ao valorem un bartit o
una persona per lo que diu o ta uurant _a
campanya electoral que té , aim a Anic
obJetiu, al fer vats.

Anton]. detti Apiragues.
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Uep !. Con va tot, vos va be ?. Esper
que si. A noltros ens va bastant bé i per
cert, avui vos informarem d'una xerrada
que vAren tenir amb en Manolo Pintefio, el
nostre batlle • pedani ", la persona que
fa que a poc a poc vagin canviant les co-
ses a Galilea.
El mateix, ens ha anat introduint una

série de millores com poden ser la Taula
de S' Escupidor, l'escalonada al camp de
futbol, etc .... i el qui també té pro-
jectades millores de nés importancia, com
el del nou enllumenat públic, con el
d'una Casa del Poble, l'asfaltat de ca-
rrers, etc ...

D'aquestes mateixes coses,en varem par-
lar amb ell

La instal.lacio del nou enllunenat
blic, amb quin punt es troba ?.

Tot está en mar-An, les faroles s'han de
dur de la Península i sup6s que Ja no deu
faltar nolt per-que arribin, Aentres tant,
se segueix anb la instal.lació i pens que,
si tot va bé, a principis de Juny tot es-
tarà instal.lat.

Hi ha hagut qualque variació dins el
projecte inicial ?.
Si, una molt important 1 que nolta gent

no sap. I és que en principi el projecte
de les faroles eren de vuitanta-cinc
Ja bem tingut que passar a cent I bus-
ques.

.81 que en pessetes suposa un increment
d'unes 600.000 a 700.000 pessetes nes del
pressupost inicial.

Quin tipus de faroles seran i quin
funcionant tindran ?.

El sistenu de les faroles és doble, és

a dir, hi ha dues bombillos que quedaran
enceses a l'horabaixa, i a les dotze del
vespre tan sols una s'apagarà.
Maigrat que la lluminositat no sigui

tanta, al menys s'aconseguirà que no hi
hagi punts del carrer totalment obscurs.

Será aquesta un tipus de farola clásica
melt parescuda a les instal.lades a Puig-
punyent i que afavorirá l'entorn

Aranolo Pinteflo, batlle de Galilea.

Desprès d'haver fet el projecte de la
Casa del Poble, quina pasa s'estA
taut ?.

Una vegada que Ja tenim el projecte, Ja
nonés estam pendents de les subvencions
que puguin arribar del Conseil. Ili ha
molts de muions que gastar i necessitam
de l'aportació del Consell.

Quina utilitat es preté aconseguir
d'aquesta Casa del poble ?.

La idea de fer una Casa sorgir d'unes
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conversacions, unes reunions on es va ex-
posar la necessitat de tenir un dispen-
sari pel metge, un local municipal per
aixi poder tenir els serveis de S'AJunta-
nent molt més aprop dels galileus,una sa-
la polival ,,nt a on s'hi podran fer reu-
nions, s'ui podrá anar a estudiar, en
definitiva, una sala d'entreteninent per
a poder-bi pasar el tenps.

I és clar, veient la iAposibilitat de
comprar o alquilar casa alguna per part
de S'AJuntament, es va arribar a un acord
amb la Parreoquia per la cesió dels te-
rrenys per un termini de 25 anys, natu-
ralnent, renovables.

Ens podries donar una data del comen-
çament de les obres ?

Si tot va bé, i la subvenció queda in-
ClO6a dins els presuposts d'aquest any, i
crec que sera així, la subvenció arribarà
per a finals d'aquest any, per Octubre o
Novembre, i una vegada que arribi s'haurà
de fer el contracte de les obres. As a
dir, començaran a principis de l'any que
vé .... si tot va bé. Ja que de la teoria
a la prActica n'hi ha un bon tros.

Passant ja a un altre teme Manolo, ens
han arribat comentaris de que s'han d'as-
faltar els carrers de Galilea.

Sí, és veritat. Amb l'enginyer ens vá-
rem paseJar un parell de vegades pels ca-
rrers del poble i vàrem trobar que bi
havia 14 carrers que esteien en molt il
estat i que eren necesaris asfaltar.

Però tant de carrers, no suposaran una
despesa de dabbers molt forta ?.

Si que ho és, I és que el pressupost
arriba a un total de 30 Adllons de pesse-
tes.

I Ja vàrem rebre en el seu monent, una
telefonada del Conseil dient-nos que els
dobbers no esteien disponibles.

Ida adéu asfaltat de carrers !.
No que va, ni aprop fer-hi. Sabem del

Conseil que estant diposat a fer l'asfal-
tanent dels carrers per AdtJh de dues
fases.

Ona primera fase i que Ja es-th proJec-
tada, podran asfaltar els quatre carrers
carrers principals que els pobres, bé ho

necessiten.
I llavors una segona fase, Ja per l'any

que vé, 1 que serla l'asfaltat de la res-
ta de carrers.

_ I que passa an!, el Cam des Pins ?.
Aquest Gemi Ja hauria d'estar asfaltat,

però la Casa amb la que tenim el contrac-
te encara no ho ha fet, per lo que ens
estelArposant en contacte amb ella, per

sobre el que ha succeeil.

A la foto be es pot apreciar, el Lamen-
table estat en que es troben els carrers
de Galilea.

Quins projectes tens nes pensats ?.
Ob que també crec que és melt lAportant

de cara als Joves és el del camp de fut-.
bol. Arreglar les porteries 1, sobretot,
adequar el camp per poder-bi practicar
altres esports.

GrAcies Manolo.

NOTICIA.

Han deixat de fer renou i de croixir
els darrers bancs de la nostra esglesia,
ja yells i bastants destrossats han estat
substituïts per uns d'altres regalats per
la Parròquia de Sant Sebastià de Palna,en
total 10 bancs.

Enhorabona al capellA que Ja bona falta
ens feien

1444414414444I44-114.4141.411444itlati
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I I	 IETNANA DEL LLIBRE

Del 17 al 23 d'Abril i durant tota la
setnana, S'AJuntanent va organitzar per
segona vegada consecutiva, la II SETMANA
DEL LLIBRE.

El mateix prograna, molt novedós en re-
lació al de l'any passat, va estar cons-
tantenent marcat per dos protagonistes, el
llibre i l'al.lot.

Durant tota la setmana, els nins de ca
Bes monges i els del Col.legi Públic, va-
ren treballar difertents aspectes del
llibre, els quads varen estar exposats al
Saló de Sessions de la Casa de la Vila.

El Dimarts, els Joves varen anar a fer
una visita-excursió a la imprenta d'en
Tomas Graves a Delà, a on varen poder co-
nèixer el procés que s'ha de seguir per
inprindr un Ilibre..

Dijous horabaixa, varen tenir lloc te-
resetes a S'Escola, a càrrec de Ja dues
wteranes dones. " Putxinel.lis ", va po-
B“( en escena els "Tres Tranquils ".

De com s'ho varen passar els al.lots,
La roto no diu tot.

Divendres a vespre, al Saló de Sessions
de la Casa de la Vila va servir com a es-
cenari de la projecció del film," Fahren-
heit 451 ". Un film, que va tractar com
a protagonista al llibre.

El nateix, tractava de la lluita d'unes
determinades persones per no deixar desa-
pareixer els llibres, els quals eren cre-
mats. 	 Es va arribar a tal punt, que hi
va haver persones que s'anagaven als bos-
cos i s'aprenien un llibre de nenória
una vegada aprés, es crenava.

Era aquest el trionf del llibre que es
resistia a desapareixer.

Antoni Serra, andgablenent conegut com
" Mosqueiro ", va donar lloc a un inte-
ressant col.loqui - debat sobre el film
amb el públic.

No oblidan no, el fet de que abans del
començament del film tingués Hoc, per
prinera vegada, un especial homenatge.

Es va presentar al poble, una raJola-
cerAnica,1 que noltros Ja consideran his-
tórica, en record i agraiment a Mentre
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De aia 17 a diat 23 d'Abril ci 1989

Miguel Florit de " Sa Teulera ", i que va
comptar amb l'assistència de faniliars
de la seva viuda.

Aquest homo, va ser batlle del nostre
poble en els difícils mesos del conença-
ment de la ja tristanent famosa, Guerra
Civil.

Mestre Miguel Florit.

La nateixa rajola - cerâmica, està ara
aferrada a una roca de la Plaça de
S'Ajuntanent.

Des d'aqui, enhorabona a qui pertoqui,
per aquesta tan brillant idea i a la que
la REVISTA GALATZO, li desitja Una Con-
tinuitat.
Així també, volem agrair als familiars

de Mestre Miguel, les facilitats que ens
han donat a l'hora de poder aconseguir
una foto de l'homenageat.

El Dissabte migdia, els nins i nines
varen poder escoltar a Sa Biblioteca a
l'escriptor Miguel Rayó, el qual els va
amenitzar amb un grapat de contes.

L'escriptor Miguel Rayó.

I a la fi varen apareixer, després d'un
parell d'anys d'absencia a l'escenari
puigpunyenti.
El Grup de Teatre Galatzó va presentar

al poble l'obra d'en Gabriel Cortes,
" Aigüa de Pluja ".

Els actors, Na Maria Frontera,Na Marga-
lida Martorell, M'Antónia Martorell, Na
Margalida Koren, En Sebastià Ripoll, An-
toni Ginard, Antoni Ripoll i En Bartomeu
Sureda; en Jaune Ripoll com a apuntador;
als efectes de só en Jordi Ensenyat; i
baix la direcció d'en Francesc Marques,
varen aconseguir treure d'un públic que
omplia el Saló Parroquial fins la bande-
ra, totes les seves rialles i bambelletes.

Des d'aqui, Anins i endavant.
Aixi també agrair, el fet de que l'acte

fos subvencionat per S'Ajuntanent,la qual
cosa va fer possible que l'entrada fos
gratuita per a tothom.

La Banda Municipal de Calvià, va donar
Diumenge un concert a la Plaça de S'Ajun-
tament, passant punt i final d'aquesta
manera, a la II Setnana del Llibre.

Si amb tot aixe.,s'ha aconseguit desper-
tar l'interés dels nins, joves i més ma-
jors de cara al LLIBRE,tots aquests actes
hauran tingut raó de ser.
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C7111 	 Con anam Toni ?. Con ho tens per parlar amb tú, d'algunes experiêncies
com a carter ?.

Bé, 165 en voler.
Qué recordes quan vares començar ?. 1U dia 11 de &fig de 196F.
Bona memória, i durant tot aquest temps te deven haver succeeit moltes

de coses ?
CAR -FIEI?

Hm Rnmm, Ja bo crec, tantes que crec
que podríem omplir tota la Revista.
Abans,repartíem l'borabaixa,Ja que es

correu arribava clamant les 2'30b. i tan
sols fa uns dos anys que es reparteix
pel damatf.

Jo bo podia combinar perque feia fel-
na a n'es trast de plaga i COB que es
pagava poc,donava facilitats per combi-
nar els jornais.

Un carter té molta responsabilitat.
Qui ho veu de defora, es creu que tan

sols és repartir, 1 això és el nés sen-
zill de tot. S'ha de tenir un temps per
poder trobar a la persona, Ja que les
cartes o paquets va enunerats, diversos
tipus de llibres, " burocracia ',tot ha
de quedar ordenat i resolt. S'ha de te-
nir temps per retornar in necessária, i
en fl,la "burocracia" és complicada,dur
feina i estam obligats a un funciona-
ment oficial de base,en fi,és al d'ex-
plicar tot aixdo és com una central
empero en petit.

Ja bo veig Ja, i podríem parlar d'una altra cosa ?.
Be vegades, ban arribat no de persones t adreves de fa 20 6 30 anys,i

s'ha de seguir la pista dels familiars.
Ara, la felna és augmentada molt per oficines, bancs, oficis, seguros,re-

buts, propaganda, compres per correu, etc... Eh canvi, lo particular és lò-
gic que bagl minvat, és fa més via amb cotxe o per teldfon.

Els telegrames es posen per telèfons, però llavonges se'ls ha d'anar a
cobrar.
A vegades be tingut que resoldre qualque assunpte, per no baver de retor-

nar alguna cosa, Ja que sé que coneguent la persona bo voldria rebre, 1 no
ha estat pel poble me n'he fet crarrec Jo. Ara bé, nix() es pensa amb els
clients.

Es pot perdre una carta ?.
Una carta és molt mala de perdre, Ja que tot el que no vé bé, es pren no-

ta i si és correcta, és retorna, i la central la torna a passar Limb circu-
lació. Tot arriba.

Que pensa dels certificats, giros, etc...
Sein inportants i delicats. Sempre sol dur feina perque si després qualcú

reclama, és demostra, Ja que bi queda constancia als llibres. Be arribat a
qualque cas en que la persona no ha volgut firmer, creent que firmant el
" conforme de NRRRUT" tenint l'obligació de complir el que aquella carta
o document 11 fa constar.

M Toni, no sé si Ja podríem acabar per avui ?. Ja bo trob.
Que vol dir qualque cosa al poble ?.

Una salutació d'un carter que tant fent fred com a calor, neu o pluJa, ha
intentat adaptar-se al client i repartir cada dia.
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Avui erem a veure ANTON' SUITES CAMPS,carter del nostre poble fins la da-
rreria del Novembre passat. El troban a casa seva, assegut devora la xeme-
neia començant el foc.

MIQUEL NORA.



Cristallina

La Mallorquina. 
Mirells, tenement de gelaniea i banyeres.
Vidres en general.

Enchrregs a Pep d 'es Forn.

Miguel Santawdrest, 341	 "A• 44•7 MI - 07004- PALMA DR MALLORCA
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MAL..L.QRCA , 	 TERRA F'RalviESA 
P. Barceló Barceló

Resentment, a primera plana, hem pugut
veure als periòdics de que una fa-
mina inmigrant, pare, mare i sis fills
menors que acabaven d'arribar, l'Onic que
han trobat com a casa ha estat una tenda
de campanya que uns altres inmdgrants els
hi han deixat.
No tenen res més que el que duven da-

munt. Menien de l'almoina i de la venda
de deixelles que recolleixen del carrer.

La seva vida a Mallorca, de moment, 66
una tragédia.

Perqué ells i molts d'altres com ells,
venen a la nostra ilia pensant que és la
terra promesa, on hi ha llocs de feina de
més i un alt porcentatge de probabilitats
de sortir de les bosses de pobresa,que hi
ha a tot arreu de l'Estat Espanyol ?.

Les estadístiques poden ser una mentida.
És ben veritat que el tamt per cent

d'atur a Mallorca, sobretot, als meson
d'estiu és quasi bé de plena ocupació,
però no és Bianco cert que aquesta mateixa
dada pot ser l'origen o la font que crea
a l'Illa una nova bossa dé pobresa tan o
més lamentable con les de la Peninsula.

Un dia qualsevol del Iles de Naig o Juny
passeiem pels entorns de Ciutat I obser-

varen que els solars no edificats, estan
ocupats per barraques t tuguris d'inmi-
grants que enganyats, han vongut per fer

la temporada d'estiu, treballant en el
sector d'hostelerla i no troben res.

Hem de ser sincers, Mallorca no és la
terra pronesa,i no hen de proclamar ober-
tament per no enganyar a
Estam sobresaturats i la ma d'obra amb

la que compta l'Illa és suficient per
atendre el mercat de treball.

Benvinguts sien tots els qui ens han
ajudat a fer Mallorca.

Avui ja tots som mallorquins, tant els
qui ho som per herència coin els que ho
som per adopció. Mallorca és de tots.

Pere) no caiguen en l'extrem de no saber
planificar i dur a terne una politics de
goblació que crei expectatives, a les
quals després no siguem capaços de donar
satisfacció.
Els nostres serveis socials d'atenció

a totes les necesitats, han de poder co-
brir tot el que és huma i solidari.
Mallorca vol ser hospitalAria, acolli-

dora, solidaria nab tot l'Estat Espanyol.
Però és un deure de les autoritats, in-

formar de la realitat con és i proclamar
que está saturada i compromesa amb tots
els qui avui som o ens sentim mallorquins.

"casa diana"
MERCERIA	 REGALS

CERAMIQUES BRODATS
JERSEIS FETS A MA

C/. Major, 411
PU1GPUNTENT
T.10. 61 44 56



No cap dugte de que ei C.D.g. ( ( IA. Bdhquet gaiatzó) ehtd pahhant pea unh momenth
moit deiicath.

Aixd ho dona u eniendae, ia noia ehcaita ai hell dia pea ia )unta Diaectiva i /eta
aaaigaa a coda an deli jugadoich jugadoiteh dei Ciug.

La mateixa, vé a éhhea unaehum de i'actuai tempoaada piena de di/icuitath, clue /a
aaitiLaa a paendae mehuaeh a i'hoaa do continuaa a padximeh tempoitodeh.

La tempoitada actuai, iguai que a teA ant.e.4.41o4A, e4 va piaailicait en tot detoiti hi
Lé en un paincipi, he va atemoaia que hih equiph podaien ¿eu mah -ia, una vegada ehtudia
deh Le -o pohhitiiitath, toteh elieh van donaa pohitiveh.

Pohitiveh, peat; maacadeh pea una condició, ei que eih jugadoah jugadoaeh eh Lin-
guehhin que compaometaz a "ajudae jugant, quan /oh necehhaai, a i'equip hupeaioa de
Li heva aehpectiva categoaia.

7ot aixd eh dPvia, a que amg	 equipi "eh piantiiieh heaien moil cuate -o, pend
d'oquehta maneaa, cap ehpoatihta eh queda/Lia henhe jugaa.

)a en piena tempoaoda, el -i aehultath ehpoatiuh no vaiten éhhea gonh pea quasi cap
equip, e& eataenadoah, Miguel Ramon ()uvenii emeni), Antoni Detti (Cadet 7emeni)
en 7oio Moaey ei aehi_e deih equip -o, vdaen coincidia en que ia paincipai cau-sa, eh de-
via a ia poca ahhihténcia a& entaenameath de ia majoaia do jgadoah-ah, io que pitovo-
cava que eh donahhin gaeuh de/iciéncieh /ihiqueh, técniqueh de motivació en gahtantA
de jugadoah-ah, a na& paalith.

Aqueht /et, va paovocaa ia deiada d'en Miguel Ramon de L'equip luvenii Temeni, -io -
te tot, aititei d'havea mantingut una héaie de conveahacionh amg ,eh heveh jugodoaeh

peaque ana .-sin ai -s entaenamenth, ia quai co-ia, ia majoaia no va comptia.

Davant aqueht /et, Antoni Bett  eh va tenia que /ea tamgé cda/Lec d'aquehiequip.

Maigaat tot, no ih guanyaa oi que paiva, hino ei paitticipaa L dih/autaa d'un ehpoat
que enh agitada i quanh méh higuem, miiioa. Pend tot aixd, /ent-ho amg une -s noameh de
haciti/ici pea requip, L educació L goaeh /oameh cap eih entaenado4A, ja que hi /alien
aquehteh, moit maiament van Leh coheh iI aquehta tempoaada, pea dehyadcia, ha eh-tat

dano ia diaectiva pau que no toanin a hatheia aquehteh co-se-o, aniad ant peuh de
piom a i'hoaa d'inhcitiu/Le co/que equip ia padxima iempoaada.

En quan ai que ia competició eh ae/eaeix, tan /30-eh queden en competició ei Senioa
Temeni, ei )uvenii Mahcuii i ei MiniAdhquel emeni ja que PL3 aitaeh equip -o han acagat
La heva.	 A ia padxima edició hoatiad Leus heveh ciahi/icacionh y comentaaih.

Tolo Morey 
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Quan ja EAtam aAAiant
u ia 'c.a /inai de ia
iiiga	 poicion4
a ia cia.5i/icació ,s'eA
tan de/inint, anam
veient com ei notAe
equip, ma/gnat a que
no Aeaiitza una tona
campanya, ocupa una
poc -io' que	 gE no
E./3 aita, tampoc paAeix

peA u
podea aArtigaA a peAdAe
ia categoAia.

Tolo Martorell
Porter CD. Puigpunyent

Lievat, aixe	 de
que ei,3 paopeA4 paA-
titis 'han de yuanyaA,
aconeyuint d'aqueta
mana/ia, aLL punt nece

pan u podan anon
an et/3 claAnen,3 paAtit4

de /'actuai tamponada,
amg una canta tAanqui

aixi, que
yuanyaA ei4s paAtitis a
jugaA din's pAopi camp,
46n moit impoAtantis.

Le's daAaeA4
ogtingut	 pea

/'equip han e4tat noa
maLi, havent da de/sta
can ei on paittit Aea
iitzat davant ei ii-
den, ge Rotiet, en ia
6eva viita u ia noJs-
tau iocaiitat a on
tan oi45 va aconeguiA
un empat u un goi,
aLi daAAeA's minut,s.

4mg ia iiuita de /1-i

vaiitat davant
que, ocupa un

iioc ait a ia
/icació, e's va acon-se
gain una angu,52io4a
pene tAagaiiada victe
aia pen un yoi a zazo.

PlentAeA que a ia
ta ai co/-3a, ei Lio
4etenise, eis va aconJie
yuiA ia paimeAa vice
Aia aqueta tamponada
en camp contAaAi, pea
un contundent zeAo u
quatAe.

4 de,stacaa que ei
paAtit a jugclA din,s
ei PoAaeAeis, en/Aont
dei tituiaA, no e va
juyaA pea cu/pa de
que i'aA.gitile no
va pAeentaA, e/s juga
Aó iseguaament ei 26
de Plaig.

1.17'f-?‘101i1117--..k	 i.
BUGER-BARRACAR.-  	 0-4
S'IlORTA-PIA NA TESA 	
LLOSETENSE-PUIGPCNYENT 	 0-4
ESPORLAS-CAMPANET. 	 2-0
PORR ERAS AT-CALV1A  	 2-0
JLV.SALLISTA-MAR I ENSE. 	 4-2
PORT SOLLER-MINER VA.. 	 ....(Suspendido)--
ROTLET-ALTURA -   	 7-0
BINISALEM-CAS CO NCOS  	 2-1

22 2 3  91 23 46 +20
19 6 2 66 28 44 +18
12 9 6 49 24 33 +7
12 9 6 56 39 33 +5
13 6 8 82 53 32 +4
12 	 7
	

8 54 41 31 +3.
10 10
	

6 43 34 30 +6
11 5 10 71 61 27 -1
8 10 9 40 49 26 -2
98 10 38 47 26 -2
9 7 11 50 43 25 .3
9 6 12 52 67 24 -2

9 11 35 42 23 -5
8 12 36 52 22 -4
6 13 42 n 4
6 15 45 n 14 -10
4 19 36 86 12 -14
4 19 36 89 N -16

er7.7777

1.ROTLET
2.Binisalem
3.Cas Concos
4. Pla Na Tesa
S. Juv.Sallista
6. Esporlas
7.Port Soller
8. Barracar
9.S'Ilorta

10./lager
11.Puigpunyent
12.Mariense
13.Porreras At
11. Campanet
15.Altura
16.Minerva
17.Cal via
18.Llosetense

r
26
26
r

27

26

26

7
7
8
5
4 •
3
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ANTONIO GOMIS CALOENTEY

Ctra. .Nova de Estellenchs. 16

PUIGPUNYENT

BAR RESTAURANT

PLA DE SA SINTA
Serve% de :
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FESTES • CUINA TIPICA

CARRETERA DE PUIGPUNYENT - Km. 14 TELEFONO 61 40 57

LD CAFETERIA-RESTAURANT-
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9)aui4 glatacios

• •
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