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PIIIGPUNYENT I GALILEA,
POBLES -DORMITORI

Estan a Lan sois 14 Km. de di stand a de Ciutat.
ES Ull quai 1. d' boia de i el 1 (Tige. ES tin poble li anqui J .
Les cases ti us ai a ei en bai ates.

rotes aquestes er en taons per les que es pi eni a la
decisi o	 veni I a viine a Fui gputiyent u Gal

Pero avui hi comença ha haver mol Les cases en cons
tr ucci	 etor mades unes, de nova cousla ucci o al tres;
el s sol s sci , Lie	 ìdu vegada tués ais i	 any
d' especul acio es nota de cada vegada niés.

Fent Iii oc de pl ospecti va de tutu] , no hi ha cap
dubte de que el s nosla es pobles, poc a poc, cieixen
s' hi t edossen nous pulgptinyentins i gal i 1 eus.

(mues'. tel. pot i esul Lat una espasa de dos La] Is. Per
una par L, ens alegi a que venguin nous vel us a coupai Li
amb UDi Li os la seva vida. Ai xo ta que al s pobles hi
hagi Liés wov i men I. , 	i es lenguin tes possibil i
coran ni 1..ir les,

- Pero per al 1.1 a banda, Lanbé és in per i 11 que al guns
d' ells u]tiiit let la neva vi da i udependent, desconec
Lada ti Ia del Pott] e , tins ai t i bat a que Pu gpunyent
Gal i I ea es couver tesqui n amb un subtil bi de Ci i l.a I.

perdent I es seves IdetiLl liI.s que el s car acl.ei1 Lzen con
a mil. I e nar is.

Segui ut aquest carni començat., només podi an comprar i
construir aquells que 1 engui n ii ii cer I. ni vel 1 econonic
aixo di sot I mi	 sel ecc tata , no ci ei m que per be, al s
Hast' os tul.ui s babi

Si 110 rein' Luis un est orç d' i alegrado a la vi da del
Poble, un ens podt en pi omela e un tutu] comme] Lat .

con se mat eix la II1si.i ia mil. lenii la de Puigpunyent
Gal il ea .

La portada d'aquest mes

A la portada d'aquest mes una bella
perspectiva de Puigpunyent vista des
d'Es Coverany.
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S'Ajuntament informa

SUB1IA81A OBRES TECLOSES AL PLA D'OBRES
SERVETS DE 1989,

A la S&SSio pl e1,61 a del mes d'DcI.,jbie
S' A ,j untamen I. api ova la eu) e a subhasta 1 a
consla I iccio d" un cal el d' eullaç Elo la e Sa
travessia i el Cam, de Sa Vela, amb
pressupost total de B02 pessetes, de
les quals S' &lm:dansent. apoi La 1.610.981
pesseLes; i la pt i met a lase de I asial Lat
dels cu i ei s de Gal i le essu pos lada en
17.075. 103 pesseles, amb una apoiLiciu
municipal de 5.916.286 pesse tes . Ia
diiel encia sel a apoi fada a les dues obi es
pel Conseil .insular de Aaiioìca.

SUBVEUCTOBS h LES ENI I IA IS CUE,I.URALS
ESPOR1 I VES.

De' toises 1 es enti I.aI.s espor lives i cul
Lux al s existenis a Puigpunyenl, i Galilea,
han sol . li cita I. su bvenci o M'Ili ci pal pet
desenvol ripai	 I es seves	 icI.JviIaI.s el s
seglients g/ ups, que	 ban ubli irgu I.	 I a
su bvenclo que s'indica

CLUB DE BASQIIEJ : La su bvenci o consi stil 3
en el pagamenl de 1 es despeses dels ai bi
lralges dele pai 1.1 Is oliclals en el s qui
hi pat lic.1 pin equi ps del Club, coula a la
presenlaci o dels iusl.lticani.s coi i espo
uents, despeses que el pi opi Cl ub pi e yeti
en 315.000 pesse Les . La sil bvenci queda
condicionada a que es ma lite ngui 1' actual
gratin I. de les enta ades als pai lits.

CLUB DE FILIBOL : La subvencio consistird
en el pagament de les despeses dais arbi
tratges deis pal 1.1 Le oticials de Segona
Regional, pievisi.es	 nici al men I. pel Club
en 102.000 pesse I.es .	 Com a contrapartida
es facili 1.al à I ' en irada gi atui la a dos
pai Lits que opoi lainamen s' aminci ai an.

ESCOLA DE BASQUE! : Amb la condicio que
el propel esti u es Loa ni cil gani tzar aques
La Escol a, s' ha su bvenci ona i. el detici I de
32.500 pesse Les que es in min, a I' edi ci o
d' engua ny

REVIS I A GALAU0	 Es subvenciona en
75.000 passeies, que es el dei ici I. pi evisl.
pel piopei Cuis, au& la CU Ild	 que
s' edi 1.1	 un urimei u monogi iiic sobi e el s
grups ciii lui als i- espol 1.1 us del Fobie.
Aix, Limbe, 1 accedi nt a I es seves pe

cions podi an utillizat titra de l es de pe
denci es de 1' antiga Casa Consista)! al ,

GRUP DE MAIRE GALL DE FOC : La subveirci
s' ha I xa I. en 100.000 pessetes pei a
1' adquisi ci o d' un equi p de so. La contra-
par ti d.a consisti :1 en la t epresen laci 0
grain] la d' una obi a de l'ea la e, eu data a
detei mi frai .

'TERCERA EDAI : Su bvenci onai• en 50.000
pesseles les neves aci.ivll.aI.s I COB a con
Irapai 1.1 da I.i odi an cul a de 1" oi gani Izaci o
d' una exposi ci odiii an'. les Fes les d' Agusi
de 1990 1 al tres peli tes aludes o col . la
boraci ans a conci nIai.

FLORS DES SAL I : Aquesta Agt upaci a no ha
sol . 1 i ci tai. cap subvenci o a 11' aques ta con-
vocator i a, pera a 1 ha vei subvenciona I.
S' AJunlamen I. la I II obada de Halls Fol klo
ics amb I " ac Imaci o del !pli!) Sis Som

Lota lu i uIl aestiuc l.ni a de la Festa, s' el s
hi demana com a coula aparLida una actuacio
en data a corroi ciar

GRUE' DE I EA IRE XIIIGOBERA : El. tel que
aquest. Ci up no realizas la t epresentacio
a que s'havia compt ornes I 'any  passai.,
moti va un 1 ntei canvi d' opi ni ons enti e els
regi dol s, °plant tivalmeiil. pel ai oi nai  la
concessi de la stibvencio.

Els Ci ups 1.3' Ai bi e i	 I ' Agi upado Soci
Cul tut al de Pu i g pu laye ut i Galilea	Es
Reco " no ban sol , 1 ci La I. cap mena de
subvenci o , pel u ban inani tesla I. el seu
agi.) i menl, a S' A,lu»I.aaeui pel	 aiavoi
acti vi lal.s cultui als ,

Independentnen I.	 de les	 su bvenci ans
anterlois, el Cl ub de Basquel., el Cl ub de
Fu ibol I el Grup de lealte Gall de Foc se
subvencionen amb 6.666 pessetes mes cada
un, ta que un vat del Fobie va Tel ana
donada de 20.000 pessetes pai a a epei  1h
enla e el s gitips de loves.
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ELECCIONS GENERALS 1989

El PSOE ha 1.uì cai guanyar les eleccions
genelals, pet letceia vegada consecutiva
amb mai/nia absoluta , malglat el desgast
que suposen set anys de govern.

Aine' dubtava,	 a la vista de les
enquestes, de qui guanyaila.

fan sols se dubtava de per quail.

Els lesultats electoials, vai en demos
trar que els espanyols NO estai) enua)a
confiais de que existesqui un pai Ill; ca-
pacitat pel goveinar en lloc del PSOE.

R FINS A DARRERA HORA, LELEXERT CLAU
l'EL QUE LLUITAREN ELS PARTITS FOU PER
?AMATEUR 0 ARREBATAR LA MAJORIA ABSOLUTA.

Allies novetats levelants deis Comicis,
rofen

L'avanç espectacula) de Ill, que aconse-
goia 10 escons més que al tS6.

Els nefastos lesultats del CDS, que pet

dent 5 escons en lelacio a les eleccions
del 86, pasava eh poques boles de ser la
Lercela loiça politica del Pals a la
quinta.

El qui paielkia Iambe tenir ho diticil
era el PP, abans AP. Eis 106 escons
obtinguts, ou nés que a les del U6,paleix
que ha cleat una veitadera alternativa
al PSOE.

I NT EN RUIZ 'MIROS NI ELS VERDS ACONSE -

GUEIXEN REPRESEATACIO PARLANEBTARIA.

A les BALEARS, eis lesultats electorals
del • 9 0 han douai ui espectacular aug-
ment al u6nero de vote. al PP, lo que se
tradueix anb l'obtencio de 4 seuadors en
front a i acouseguit pels socialistes,
malgial. de conseivar se el tradicional
empal. de 3 a 3 al Congres de Diputats.

I PER PRTNERA VEGADA, EL PP GUAM LES
ORNERAIS AL PSOE A LES BALEARS.

La testa de les toices politiques no
aconseguilen cap lepiesentacio a Les
Co/Ls, to que posa de naniiest una vegada
mes, el bipartidisme que domina a les
convocatolies generals de la nostra
Conunitat Autonona.

t ELS VERDS SE SINEN GON A LA QIIIBTA
FORçA MIES VOTADA DE BALEARS AL HAVER
OBTINGUT KIES DE VOIT NIL VOIS.

Un iet iambe a destacar, és que el PP
aconsegui guanyar pel primera vegada a
Ciutat, ublenint 6.600 vots nés que els
socialistes. Peto s'ha de dir Lanbé que
els populars ban aconsegult acaparal als
votants mies d'UN. kmb aixo uo volez
Ileval cap mérit als lesultats obtinguts.

Pei() es un let a teull en colmate.
Con diem, aquests bons lesultaLs han

obert la via de que es pugui encabezar a
S'Auntament de Ciulat una mocio de cen
SUTA contia el Baille socialista.

A PUIGPUAYEAl la ioinada electoral va
transcuilir anb total nornalitat, en un
dia niai cal pel bon temps i les tempara-
tures agradables.

La campanya elecLoral al illustre Poble,
es poL dil que ha estai la més moguda que
s'ha viscuda a unes eleccions de carAcier
nacional.

Cartells propagandistics a toi arreu,
uns =linge que varen aconseguir dur al
Poble a les personalitats politiques nés
signiticatives de les Balears,tal son els
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LA POLÍTICA DELS NORANTA

casos d'en Francesc Iriay 1 el d'en losep
Canyelles.

Amb up principl, la precampanya electo
val va estai narcada pet la xarla que
ens varen Merl/ els socialistes Valenli
Valenciano i la candidata al Senat Karla
ferrades, presentals Lot dos pel iegidor
socialista local, losep trai la Pérez.

Rn linees generals,	 l'andritxola Maria
ferrades eile va exposa/ breument els
avanços aconseguits pel Govern Socialista
a la da/rel a legislatura.

Al mateix salo d'actes de S'Aluntament
una selmana abans de les votacions, va

ser el PP qui eus va oterir un /lutins
electoral. El primer d'agites', Partit al
nostre Poble.

Un Pa/lit que va estar reptesentat per
eu Crisantino Borri-)s I eu losep Canyelles,
aquest daller, cap de llista al Congres
delè. Diputals pel Fr, agni a les Balears,

t'exposicio del seu ptograno electoral,
va estai marcada per la senzillesa lexica,
un Parlai quulidani que segur varen
agrair els ali.ì iennits.

Pel sen muling elecloral, el PSOE va
escollii el Ginema Gloria. La nostra
veina Solia Pérez va intervenir al mitiog,
conpletaint un cartell ia de per si signi-
ticatiu, que encapçalava en Josep iriay.

Aquesls actes, Juntanent amb la penjada
dels cai leusi propaganda electoral, ens
tan destacar els següents aspectes

Una inhabilual to ça propagandistica
a Puigpunyent.

- Una manca absoluta d'actes i de car-
iens electorals d'allres partits que no
rossi lì els dels majoriars.

- La poca assistência dels veins locals
als Ires actes públics

- I un dur se per lo t6cil de la gent,
al anar a votai amb el sobre preparat,
no sel capaços d'anal bi sense la creu la
marcada.

RESULTATS LOCALS DEL 29 - O

Al Congres,

PP 	 Mi vols VERDS 	  20 vois
PSOE 	  195 vots RN   14 voLs
PSX 	  23 vots PST 	 6 vois
CDS 	  22 vols UB   5 vols
IU	 20 vots PRO 	  1 vot

JONS 	  1 vot

Al Senat,

El tres senadors nés votats varen ser en
Sinop Pedro i en loaquin CoLoner del PP,
amb 255 i 242 vols respectivament.

El Lercer mes votat va ser Antoni Gal
cias del PSOE amb 199 vois.

N2 CENS ELECIORAL :	 806 persones.
TOTAL VOIS ESCRUIATS : 584 ( 72'45 % )
NULS : 4
EH BLANC : 6

En quan al capitol de les anecdotes suc-
ceides a la Jornada de les votacions,
destacam les segiients

Per una part, el let gradins de que
els interventors del PSOE s'aseguessin
a la dreta de la Mesa, i els del PP a
l'esquerra.

Per altra part, el moment de Lensio que
se va crear quan una dona va anar a votar
pel Senat. ResulLA que quai) auaren a in .

troduir el sob/e, aquest no pesava perque
l'urna esteia moli. plena.

Per lo que en Biel Plaquer va opLA pet
moure l'urna I d'aquesta manera pognes pa
sar el sobre. A n'aixo, va ser duranent
reprimil per en beep Maria Pérez.

Després d'intercanviar-se un pareil de
heis, la cosa no pasd a mals naJors.

I aquest darrer, pero un poc mes serins,
va ser que el nostro Col.legi Electoral
va rebre les paperetes del Senal amb un
tAcilment imperceptible petit esqueix.

Xenys nal que un votant ho va posar en
coneixement de le Xesa,que si no, a l'hora
del recompte se n'hagués pogut creat una
de bona.

loo=0111■
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ES NALRFTCT DEL REPOR1A1GE GRAFIC A
SES ELECCIONS.

Aquesta vegada Lampoc. 	 I aixo que ho
vàrem intentat. Aquesta vegada tampoc po-
dem acompanyat a un esciit d'unes elec

clans una totogratia de gent del poble
votaat.

I DO, 	 que uingri se mal pensi, aquesta
vegada no pasa lo de les Rillopees.
Fou pitioi. 	 PasA uu 	 letici.

Una vegada davant el Sr. loan Retti,
en aquells moments, Piesident . de la Mesa,
demanat em petals per fe) tolos

Aquesta vegada SI vArem iebt e l'autorit-

zacio pet let la, i sense que ning6 obJec
1.6s res. Pero lan sols se mos varen
concedit DOS KIWIS de temps i per lei
UNA SOLE Kilo.

malgiat les restriccions, Ia teiem.

Una vegada tengueiem en mA les totogra-
tias revelades, soipresa U.
totes les tolos sortiren 	 menys, la de

Ia Jotnada de les votacions. Kaletici U.

Potser, si tots tossim europeus, no, mi
lloi dit, si tots :tossim peisoiles normals,
hagessim let més d'inia tot° I aquesta,
baguet:: swill. sense cap p/oblena.
Peto basta ser un poc capailuts perque

aquestes coses passin.

Ara, bauiem d'espetai a les eleccions
municipal de 1991, de les que se pieveuen

sei au les is dines clue' hagi hagut al
upstart Poble.

De totes maneies, és up aconteixement
que no mos pensam perdue.

SA TAPA NO TAPA
Que no senyors, que sa Lapa de sa mer -

dera de Puigpunyent no tapa lo suiicient
com pei que deixi de couvettir l'entoin
els qui pe) allà passam amb els col.xos
amb uua especie de camara de gas pei o
sense cdmaia lo que es, al cap i a la
1111 consul.

'fa] vegada la soluelo estatia en ins-
tal.lai, 01 Hoc eu questio, una gran
botella de colonia que ajudai la a contra
testa' les males plots.

Alzo pot pateixet una estupidesa, peto CO
ho sei Ia taiii si se ndras de compi at
uns terrenys a devota pet :lei hi anai
el liquid, a Ii de que amb un sistema ,

de matgades i de sembiat - hi aibies, pogués

desapateixer.
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DE PLAÇA EN PLAÇA
Arrel d'haver viscut aquests darrers

mesos algunes Festes importants con, per
exemple, la de les Festes Patrouals i la
I Trobada de Balls Folklorics, s'ba pogut
lornar veure com a totnal sorgir la pole-
mica sobre la ialLa d'un tecinle teslin
adequaL pel uostro Poble.

En el cas de la I Irobada,va quedar ben
clai que el Poliesputlin Municipal és
un matc Incompatable pet aquest. tipus
d' actes mulLiLudinatis.

En quan a la Plaça de S'Ajuntanent, crec
que nolLs pocs posa] au  en dubte que no
sigui m'a glati Plaça, a la vegada bella
espaciosa 	  peio no es una Plaça per
ter -hi Fes Les.

L'acLuacin d'un Grup de teatre, l'ac-
Luacio d'un grup musical o del maleix
' Flots des SalL ", queda Lolalnent mar
cada pet la presencia de l'olivera.

La pubi a, indirecLanenL, prolagonista
de les Festes.

Avui per avui, n'hi ha molls que se de-
malien si no setia ndllor Lrasl.ladar
aquests actes a la pista nova del Polies-
polli ti o a la inLura Plaça de Son Bru.

Ubicacio del proJecle de Plaça de Son
Bru, el qual va ser elegil pel Poble dins
un segon nive]] de priorilaLs a l'enquesLa
del prograno elecLoral de la Candidalura
IndependenL.

De laies maueres, seria couvenient es-
Ludiar, que els eirois de planiticacio
que se donen a la Plaça de S'AJuntament.
se pugniu evilat a la de Son Blu, de cara
a un mil loi apiotiLamenL en el tutur,

Antoni Betti.

NOTICIES BREUS
ms TEMPS DE SERENATES.

Recordam quan eiern loves i arribava cada
any el dia de les Verges. Euguany n'hi ha
Lornal ha havei ( Lan desatinades com
senple, aixo si ) pero no hau estat les
serenates Lradicionals.

En prinpipi, ja varen ser selectives.
SerenaLes nones per aquesta i aquesta.
I aixo perque e. Per ter aixo no és ne-

cessai'. seguir amb la postula. 	 A nés, al
dia segdeuL els ' setenalisLes ' no varee
anar a menjar bunyols.

Veian si l'any que vé se tan com cal.

ut rois SACS.

El passat 1 de Novembre, va ser una data
que ens va ter tecotdar com mai amb els
nostros avanL passats, pareix com si el
nostro atecle es desperAs i ens convidAs
a fer-lis una obligada viella.
Enguany, con semple, si cal un poc niés

que els anys passats verem tandlies sense-
res, que amb els seus rams de llore, enre-
vollats de PARES ROSTROS, omplien els nos-
tros ben neteJals cenenLeris, per a recor-
dar la memoria de LoLs els nombrosos puig-
punyenLins 1 galileus que sou l'essència
de la nostra Historia.
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Gracies al Conseil de Redaccio de la
REVISTA GALAIZO pez bavez dedicat l'ediLo
rial al Cuiriculun pet a la Pau.

Pero és necessali aclariz, que el Curri-
culum no és un moviment pacifista.

Paciiisne segons el Casai es és : docLri
na de] qui condenen la guezza qualsevulla
sia	 motiu.

El Cuiriculun no és cap doctrina, no és
cap ensenyança. fdo que és

A la pagina u2 4 del monogratic Litulat
• CURRICULUM FOR LA PAZ ". Es pot Lrobar

Curziculum : cariera, cui sa, Iluita.
Reseazch : 	 investigado.
Unit : unida.

Un Curriculun és una Huila dirigida
a la zesezca de ronflai. de totes les
J nvestigacions.

T la Pau, que és la Pau e
Pau : eslat de tranquil.litat J quieLud

UD torbat pez latics, nolésLies, ans1es.2.

EsLaL conizazi a la guezza, esta'. d'una
persona o col.lectivitaL que no s'agradeix
amb una altra, exempcio, cessado d'hosti
litaLs.
Ex.: en aquell regne ha pau, un amoz de

prIncep e amen de poble son vehines.Llull.

Per poder aztibaz a aquest obJectiu, a
aquest Estai., sabem que es amb l'educacio
dels nostres fille on invertim, on semr
bram, un posam la llavor amb mes 11.1usio,
amb is anor i per aixo el Curriculum
per a la Pau és essencialnent un projecte
educacional.

I -loin a repelir per alla que no es di-
gui, que qualsevol petsona, o entitat lu--
Lei escada amb la cessado d'un Lerreny o
casa amb opcio de venda, posterior, es po
si eu contacte amb aquest n2 61-44 -52 i
demani pez na Maria Angels.

He tornat començar es curs i es al.lots han tornet e ses suies,
s'hen tornet meure e ri'equelles velles cedires , hen tornet escriu
re damunt melles taules plenes de dibuixets i petits escrits.

I a algunes escales, ten sols, a algunes escoles,han turnst
trobar-se amb sa músice.

Si, encera que ho dubteu a algunes escales n'hi ensenyen de
musica. A elgunes escales paren cloner compliment e n'es progra-
mes que marca sa llei generel d'educació.

Però ets al.lots tombé hen turnst sentir una veils pereula:
reforme.

Semble que are tot s'he de reformer, no sabem si amb se sufi-
aient il.lusid o 'nés eviat simplement emb esPerange.

Hi heurs que veure quan arriberi , si fis que arribe de veres,
se reforma de s'ensenyenge de sa mtsica, i si  arribe que ho sia
per s tots.
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UNA ESCOLA SECUNDARIA A PUIGPUNYENT

Despt ès de les eleccions del 29
amb la vi cl.ot la socialista, no bi ha cap
dubte que la Retat ma de I  Eusenyança es
durà a Lei me, en el temps previ si, i
d' acot d amb el pi olec te el a bot -al., discu --
Lit i acceptai. pel MEC i I a ma lot a de
torces i gents de 1 es c;ontuni La Ls educa-
Lives.

ES una Belo' na lugi ca, nedi lada, mode]
na i necessat Ia	pet a podei competi
amb el s al lies pa ssos de Ii Lumuujl Ial.
Economica but ttpea

En glans la el s poden i esumir la, dient
que 1 ' ensenyança ubl igalot lu començ ai 6
als 6 anys I es pet I l ongat à I i us al s
16 anys.

L' ordenacio	 selle] al del nou si s Lena
educa I.1 it es di stil boita eu qual.i e clapes

Educaci o .11,1a Ii 	il us j J s 6 anys.
Educaci 0 pi 1 m61 Ia de is 6 als I anys.
Educaci., secondai lu obl gal:ta la deis

als 16 attys.
ti Educacio posi. obl igatt» la a pat 1.11 deis
16 anys amb di vat ses modal i Lais d' oiga

tzacio	 educaci pel Ba Lxi 1 let at I pet
Ja Bi anca .1,écnica pi otessi onal .

Aquesta Relut ma es pi even que comenci a
mpat 1.11 se a pat Li t del Cui s 1991 92,

els que enguany cul sen el fié set ien el s
darret s alumnes del PM fullic.

Al nosti e poble pareix que Lendl - t ein el s
dos pr inters 'Avens. ES a dir, que el.s
nostres nins i ointes als 12 anys, haurien
de seguir els quatre anys segiieni.s, tins
els 16 anys, anant a Glu Lat per a cul sai
I 'ensenyança obligatoria.

Maigral. agiles!. si a el	 planta LI amui.
lògic, el G/ up del Gui i 1 un pet a ia
Pau, ens ha oler il. u na opot tuna I extraor-
dindi la al Lei nati va : crear a Fui gpuuyent,
per a 1.01.6 els nallot quins que vulgui
educat el s sens ii I. s amb dc1.1 Luds pet a
ia vi vência i la pi opagaci 0 de la idea de
la Pau, titia Escola Secundat la amb el s
quai.] e cm sos cor! esponents

No ta gaire mesos hi havia un aminci
denanant un solar per començat i ' edi ici .

El nes passai., a Ia na Lei xa REiiSiíi
GALAIZO, s' inserta altra vegada la mate'
xa petici   Ai xu pat ei x que va mol I.
en set lo.

Es una °pot tutti tai única que s' ens pre-
senta I. que 1.a Historia tultit a ens podi i a
i -ec1aui.

Hauria de ser una Lasca on 1.ot. el Poble
s' hi haut la d' abocar i tins i I.oL. crec
sincet alitent el ',ostie untament pel
que suposa pet - a les tutures generacions
de Pui gpuuyen I, s' hi haut i a de sentir
conprones.

Usa Escola Secund61 a per a la Pau a
Puigpunyenl. cs uii i epte que a 1' agaiam
temps o pet di em pet senti» e ulia ocasi 0
única d' una tul llot a i ncompat able pet a la
tutu' a 1 oventu I, del nosla e Poble.

P. Bat cel o Bat cela

FONTANERIA Y CERRAJERIA

GOMIS
ANTONIO GOMIS CALDE NTEY

Cra. Nova de Estellencs, 16 - PUIGPUNYENT
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Bones, SES TIMBES vos salu-
da amb gran alegria, amb
l'alegria de sabre que una
altra vegada tornau a estar
amb nosaltres. Després de que
en la passada edició
s'analitzà 	un poc com haviem
anat les Festes, varem donar
un petitissim 	 resum d'unes
quantes noticies, de les quals
n'hi ha que encara ho són.
avui dins les nostres linees
SES 	 TIMBES 	 vol acabar-les
d'explicar.

SES TIMBES anunciava la
seva alegria ja que la
companyia Telefônica aceptava
tot un gran nombre de
sol.licotuts 	 per instal.lar
una 	 gran 	 quantitat - de
teléfons, 	 a	 uns 	 preus
raonables, dins 	 les nostres
cases galileues.

Ja hi ha gran nombre de
contractes	 firmats 	 pels
particulars, i per tant
calculant un poc per damunt
podem dir que estaran
instal.lats entre finals de
Novembre i principis de
Desembre. Tot i tenguent en
compte que les obres de
Puigpunyent acabin més o menys
aviat.Es a-dir, a Puigpunyent
estan construint tota una red
de linees subterrAnees per
poder transpasar les exteriors
a les soterrAnies i aixi, com
que les exteriors queden
lliures - suposam que seran
ocupades per les noves linees
galileues. Aixi doncs cal
donar s'enhorabona a tothom.

Una altra noticia era la

creaci6 d'un grup d'esplai per
els al.lots, per gué ells
poguesen passar els capvespres
dels Dissaptes d'una manera
entretenguda i didActica al
mateix temps, i segons ha
pogut sentir SES TIMBES, això
ho fan una setmana si i una
setmana no; a més, les
activitats estan dirigides per
monitors, Joves del nostre
poble, que tots coneixem, amb
una capacitat més que
demostrada 	 a	 la	 darrera
acampada que feren.

Be, ja ho sabeu, si voleu
divertir-vos i aprendre els
caps vespres ja teniu un bon
lloc on fer-ho.
SES TIMBES aplaudeix aquestes

activitats i felicita als
seus organitzadors.

SES TIMBES es despedeix
aquest mes amb tan sols una
página escrita, tot sbn
problemes 	 d'espai 	 dins la
revista.

Arroquial
ESPECIALIDAD EN PLATOS COMBINADOS

Y TAPAS VARIADAS

Plaza Pio XII
Tel. 61 41 98
	

GALILEA
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URBANISME
PROBLEMES URBAOSTICS
L'ETERNA ASSIGNATURA PENDENT

La gestio urbamistica de S'AjunLanent als nostres nuclis urbans de Galilea
Pnigpunyent. ha tingul. des del conençament de la legislatura, 1. obi

priorilari de protegir Pent-tun 1, al mateix efecle, s'aprovA una norma-
tiva encandnada a aconseguir una major adequacio de les construccions a
l'estética tradicional del poble, limitant. les al sol rústic.

Que s'arribin a controlar les construccions està pe	 enre. I aconseguir
les abans mencionades priorilats se tan moll dificils, per no dir quasi
inpossibles.
El que Galilea i Puigpuuyent s'hagin convertil aquests darrers anys en

pobles dotnitoris, ha afavorit l'aparicio de l'especulacio i la construcció
indiscrindnada de " caseles ' al camp.
No és logic que s'arribin a pagar tins a 45.000. - ptes per llogar al mes

una casa. I no son tampoc poques les persones que s'horroritzen al
veure com llocs tan tradicionals del nostre poble com, per exenple son,
el Can, de Son Forleza o el Can* de Son Puig, es construesquin cases que
ronpen completament amb l'estética i que arriben a ser, tins i tot, de
dubtosa edificacio.

Com aquests dos exemples, a dotzenes.	 f els is esceptics no deixen de
dir, crec en plA de burla, que a n'aquests Hoes aviats s'els hi haurà de
col.locar una placa amb el non de carrel- . Esperen que no.

Dins l'actual legislatura, S'AJuntanent ha tranitat un total de 17 expe-
dients dels que, actualment, queden Q pendents d'una resolucio final.

Comprenc que aquest Lena dels expedients urbanistics sia un tema molt
espinos,. que sempre crea critiques i enendcs. Pero vista la realitat urba-
nistica del nostae terme, Ja no es tan necessaris sino inprescindibles
mes encara, arrel de la denúncia teta a un luting de les passades eleccions
municipals del 87, ou es denuncià a un regidor de S'AJnntanent d'aprofitar-
se de Les facilitats que II otorgava el seu cArrec de responsable de l'Area
d'Urbanisne per construit se Lola una vivenda. Curiosament, el denunciat
Si va ser instructor i pronotor d'un parell d'expedients urbanistics.

La denúncia, la de per si significativa, basaba els seus argunents amb
que el regidot havia construil Iota la seva actual vivenda, enparat amb
una Ilicencia i uus Lerminis que només l'autoritzaven per anpliar en una
habitacio la vivenda que encara no existia.

Estic segur que aquesta és una papeleta molt dificil per qualsevol AJun-
tanent i, al cas que ens ocupa, el nostre, Ja que s'ha d'enJudiciar a un
conpany i a un tets la passals.

Perii tora de qualsevol aprofitament o interés politic, el no continuar
anb.aquest expedient significarà el que hagi veinats privilegiats I fer-ho
impossant una dura sancio, es podria interpretar com un càstig a les difi-
cultats que possa el denunciat contra la gestio de la maJoria municipal a
S'AJuntament.

Esperem una resolucio rapida, Justa i exemplar, pero mai revanxista.

Antoni Betti Mbragues.



GALATZO - 12 -

* TERCERA EDAT * inici curs 89-90 *
L'Associació de • la Tercera

Edat ha encetat el curs 89-90
amb un variat i interessant
programa d'activitats que, com
ja és habitual, han comptat amb
l'encert de l'organització i
amb la generosa participació de
bona part dels socis de l'en-
titat. Un programa que segueix
fidelment la línia constant de
complaure la gent major, ofe-
rint-li un bon ventall de pos-
sibilitats per al seu entre-
teniment, diversió i instrucció.

Diumenge dia 17 de Setembre
es va fer una interessant
excursió a S'Arenal per visitar
Aquacity, el major parc aquatic
del món.

L'horabaixa del divendres
dia 29 de Setembre, l'acadèmic
de la Real de la História Sr.
Gabriel Llompart Moragues C.R.,
pronuncia una conferència sobre
"Com era el cristianisme a la
Mallorca Medieval". El 'ponent
va descriure amb rigor i
amenitat l'ambient i devocions
dels cristians mallorquins dels
segles XII al XV i els
principals santuaris d'aquesta
época. L'acte va tenir lloc al
Saló de Sessions de la Casa de
la Vila i compta amb
l'assistència d'una trentena de
persones. Es va cloure, com ja
és costum en les reunions de la
Tercera Edat, amb un refresc.

El divendres següent, dia 6
d'Octubre, en el mateix esce-
nari, va ser el Doctor en
Histi5ria Sr. Bartomeu Font
Obrador qui tract à el tema
"L'aventura dels mallorquins al
nou món". Va parlar d'explo-
radors, missioners, nautes,
prelats, militars i virreis que
han estat d'alguna manera en el
decurs de la Història ambaixa-
dors de Mallorca en les terres
americanes. Un tema de gran
interès si tenim en compte que,
des de sempre, hi ha hagut
molts de contactes tan humans
com culturals entre les Illes i
el Nou Món. Una gran quantitat
d'illencs, en totes les épo-

ques, han contribuït a engran-
dir América i 	 a	 crear uns
lligams indestructibles entre
aquestes terres nostres i les
americanes. A la história re-
cent trobam l'aventura de molts
puigpunyentins que partiren mar
endins cap a uns països desco-
neguts, on molts esperaven tro-
bar allá que no els oferia la
seva pròpia terra. Avui encara
són nombroses les families que
tenen parents que hi han viscut
o hi viuen.

El grup de pelegrins a Lourdes

Aprofitant el pont de la festa
del 	 Pilar 	 es 	 va	 fer una
excursió a 	 la 	 Vall d'Aran,
Lourdes 	i	Andorra.	 Dia 11
d'Octubre 	 sortien 	 cap 	 a
Barcelona 37 	 persones, entre
socis de la 	 Tercera Edat i
acompanyants, que tornaren dia
15, cansats però contents
d'haver visitat aquests llocs
tan interessants i, per molts
d'ells, desconeguts.

Hem d'acabar 	 felicitant a
tots aquests jovenets de més de
60 anys i desitjant-los que
puguin acabar aquest curs tan
bé com l'han comencat.
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S'ANADA A EIVISSA.
Sa nostra gent de FLORS DES SALT, enguany ha tengut una molt bona

anyada.

Tot va començar a principi d'any, quan s'agrupació REVTLA DE SANT
ANTOI ( de Son Ferriol ) ( que per tenir una gran quantitat d'actuaci-
ons ) va tenir que rebutjar un contracte. Peri ho proposa a s'agrupa-
cli de Puigpunyent, i ells si rue aceptaren.

I -vaja com s'ho han passat.!
Tree f, ctuacions cada dues setmanes, anant als hotels:
LIDO PARK ( de Paguera ).
FLORIDA ( dt Magalluf ).
AGUA MARIN (de San Tem ).
Tot aixi sense deixar d'assirtir als assaigs no/mals, ni quedar ma

lament a sa trobada d'Esporles; ni a sa des Pia de na Tesa, ni fins i
tot va impedir que poguessin organitzar per primera vegada, sa seva
própia trobada aquf,a Puigpunyent.

Tamb6 alegraren una nit, ses nostres festes Patronals, i ses de Ga-
lilea també.

Peró... es plat fort, per acabar sa temporada, va esser ( un altre
vegada, gracies.a san Ferriol ), s'anada a Eivissa.

Sortien dia 13 d'Octubre.
Anaven convidats per amenitzar una festa per a sa tercera 	 edat

de San Rafel.
Ballaren juntament amb sa colla de Sant Jusep i amb sa de Sant Ra-

fel.
Tots conten lo bé que s'ho passaren; varen llogar cotxes i donaren

voltes i'voltes per s'illa.
I es vespres també, que en donaren de voltes.!
Dins tota s'alegria que enrevoltava a s'agrupaci6; tots i cadescún

d'ells des d'allà, tenien es pensament posat en na Francisqueta Carbo-
nell Ripoll ( Bielona ) component de FLOR DES SALT, que no hi va poder
anar degut a una operació un poc delicada que li havien fet uns dies
abans ..

Peri a sa tornada ( que va esser dia 16 ) tengueren es detall d'ob,
sequiar-la amb un regal d'Eivissa, i es posaren molt contents de veu -
re ses millores que havia fet.

A n'aquesta alegria ens hi afegim sa resta des poble, i li deis:
ANIM FRANCISCA.
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070013 Palma de Mallorca
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PRECTI A N • ES PC113I, E .

• Desitjaria des d'aquestes telxes let
una ci ida a Lot es poble, que tent un poc
d'estotç, pet patt de Lois, ¡alentem de
mostrat que tealmeni som un Municipi de
Pau,Ja que datrerament estan succeint una
série de desaveniencies que haut lem de
superar, pe/ que moltes de vegades, degui
a ses aostres luttansigencies surten per-
Judicats autres colectius que res tenen
que veule.

N'explic

Actualment han sorgit uns petits proble-.
mes a S'Escola amb ses Activi lats Extra-
escolars, que amb bona voluntaL, no seran
molt diticils de solucionar, Ja que seria
una 116stina que es nostres tills paga
sein ses cousequêncies d'unes postures un
poc intransigents adoptades i que, com
dic, no ctec que tenguin diiicil solucio.

Taibé he sentit comentati de que a S'A-
grupacio Flots des Sali van un poc moguts
degut al patéixer, a un excés de pi alago
[ligne (que a lo Aillai - ho teceu) de qua]
cil, no ho dic en pld d'otendre a ningii,Ja
que sella una IlAstina, que degur a desa
veniencies intetnes, ens poguéssim quedar
sense es Odet de segui/ - veient ses seves
actuacions.

Encara estem a temps i crec que amb un
poc d'humiliat tot té IAcil solucio.

M' agradat 	Iambe tel una cri licei a n'a
quests lovenets, que es vespres, amb ses
seves maquinetes a Iota pastilla tan un
renou espantos pel Catrer Major, Ils pie
gana que tecapasitassin i que pensassin
que pot havei gent malalta o que necessi-
Len dotmit després d'un dia de teina i
que els hi molesta mollissim aquesta al
garrada 1 que a les poi tenu t raiais cou
sequéncies pe/ ells.

fambé vull demanar disculpes, pet - sa
meva part,a sa gent que varem nolestar sa
nit des dia 21 passai quan possAvem car-
tells a uns postes, Ja que crec que hi ha
hagut queixes amb aquest sentit, i Le -
nien rao ) pi oit que no tornarà succeir
denan disculpes i pardo.

Fecem entre Lots un Poble més unit 1. to-
lerant i que consignem que sigui verdade-
rament un Municipi de Pau.

GABRIEL FLAQUER.



6- Mantenir els peus calents i secs

Utilitzar preferiblement calge-

tins de llana o coté i sabates

de pell .
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NOTES DE SALUT
ELS PEUS DELS DIABETICS

Les persones d:Latétiques han

de cuidar els seus peus amb es-

pecial atenció ia que això junt

amb la utilització del calçat a-

denitat- ,pof 	 nombrosos

problemes. El diabètic sol presen-

tar en el curs de la seva malltia

complicacions de tious vascular.i

afectaciá dels nervis perifèrics,

les quals fan dels seus peus una

zona més vulnerable de lo normal.

Es important sequir les indica-

cions que a continuació es senya-

len:

1- Retarse diariament els peus

amb aigua teba i sabá de la

mateixa -Forma que les mans.

'2- Secar-los bé, especialment en-

tre els dits i sense fregar.

3- Tallar-se les ungles horizon-

talment -Si té problemes de Ica-

liositats ha d'anar al podéleo.

4- Hidratar la pell amb locions

però no ho faci entre els dits.

No es faci masatge .

5- Camviar-se cada dia els (-.7ge-

tins o mitges.-Han d'esser de

material suau i no han de que-

dar massa estrets ni ambl ,=-.

7- No c minar mai descalç..

8- Dur sempre sabates o sandalies
amples.

9- Vigilar que les sabates no ten-
guin cruis o irregularitats que
puguin irritar la 1:, 11.

* No cblidi caminar diariament per

estimular la circulació sanguins.,;z,

els seus peus i voste ho aorairan.
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BAR - RESTAURANT

PLA DE SA SINIA
Servei de:

NOCES - COMUNIONS
FESTES - CUINA TIPICA

Carretera de Puigpunyent, Km. 14 - Telefono 61 40 57
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--PEUS DE PORC.

s peus, se xapen per llarc, se socorren i se renten.
bullen amb totes ses herbes que tengueu a mA, sal i 	 pebreb6 .

Cuan siguin cuits, se deixen dins un colador, però no se 	 tira
es brou.

Dins una greixonera de test se fA. un sofrit amb totes ses verdu-
res. que pogueu arreplegar (tallau-les totes ben petitones ). Afegir
tomatigues capolades i un pbouet de vi blanc, se deixa coure amb ppa
foc.

Es peus una vegaa aixuts se pa:;sen per farina se sofregeigen i se
posen dins sa greixonera amb ses verdures, se posa wa poc de brou i
se deixa que fasi xuc- xuc.

.....SCLATASANGS i.Ii TOMATIGUES.
'entar es esclatasangs i deixar-los degotar.
Pelar ses tomLl.tigues i deixar-les senceres.
Encalentir s'oli i sofregir es esclatasangs durant cinc minuts,
posar un pocuet d'orègan, sal, pebreb6 i ses tomâtigues. •
Si sa fritura quan sigui cuita queda espesa es pot posar un po-

quet de vi blanc.
Se serveix ben calent.

--POES Ara CALZAMEL-LO.
Fullir pomes pelades i tallades en cuatre parts, amb un poc d'ai-

gua, sucre, un tros de closoue de llimona, i un poc de suc ( de llimona)
tjaliquit vegada cuites se posen dins una palangana regades de caramel.	 -
Se guarda dins sa gelei.a,i se serveix ben fresquet.

N.- low- ow- ow- um. No. mi.	 EN.- pm-	 sp.. N.- N.- ow. ow- pm- NW- 111.- 111.- NW-	 V.- PS.- 	 11S.- 11".- .....

NOTES DE SOCIETAT

El passat 14 d'Octubi e
va deixai d' eslar amb noi -

os en 	Pediu Joan tubos
Mar tot el .

tenia 85 anys.

Al cel sia.

131 passat 	 20 d' °club' e
va deixar d' estar amb no]
Li os na Magdalena Mar toi ell
Bauzá.

Tenia 74 anys.

Al cel Ja vegem.
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Ara que acabam de conençar un nou exer-
cici ecouomic, hem Lrobat que era el mo-
ment més oportú per inIormar a Lois els
nostres lectors del movinent d'entrades 1
sortides de l'exercici passai, és a dir,
del Juny del Ui tins el luny del 119.

EETRADEE

Quo Lee i PubliciLai 	 ,. 193.445. 	 pies
Subvencious 	  135.500. pies
Inieresos c/c  	 2.934. pies

ADTAL	 .131,879. 	 pies

SORTIDES

firada Revisia 	 278.052. pies
Despeses generals
(materials 1 	 . 47.002. pies
Sopar col.laboradors 	  38.133. pies

TOTAL 	  363.187. pies

Per molius de teina, aquesta ImpremLa
es va veure obligada a prescindir de va
ries publicacions, en Lie aquesles, la
REVISTA CALATZO.
En consequência, ens vArem Lenir que

posar a cereal una nova Impremla que, a
la vegada, tos accesiblanent economica.
Finalmeni, conseguirem contactar amb la

Impremia informacions Llevan!., de Manacor,
que és la que acivalment imprimeix la
Revista.

s' arribà a un acord economic que, mal
grat I.oi, lou superior al de l'anterior
Impremta.

PREU nunero de 16 pag. .... 26.050. pies
PREU ininero de 20 pag. .... 32.560. pies

Per altra part, el dêticii economic.
La pujada de preu per imprindr els

números de la Revisia, es pot considerar
con el /actor que roes bi va Jugar a tavor:

EALANÇ ECDNOMIC REVISTA GALATZU.

ESTRADES 	  331./179. pies
SORTIDES 	 363 187.- Wes

DEFICIT  	 31.308. ptes

Aquesis
les ramis
a partir
Juliol eu

dos tactors son, en detiniliva,
que ens varen dur a lucrenentar
del número dei passat mes de
25 pessetes.

Aquesi delicil es va cobri/ anb un real()
uent existent a la llibreta d'esialvis.
En consequência, queda el 30/0E/89 MI

uou reneneni de 102.216. pies.
&quest.) quantitai és la quaniitat lui

cial per ter Trani a l'exercici luny A9 /
luny 90,on es preveu una despesa exiraor
dinari de 200.000. pies pe/ la compra
d' nu ordinadot, de les quills bem de ter
mancar 125.000. pies que ha por Lat la
Caixa d'EsLalvis " Sa NosLra " per poder
coniribuit a la seva compra.

AUGMEll DE QUOlES.

Aix, Lambé, volem explicar les raons
que eus varen dur a augmentar les quotes.

Per una part, va ser el canvi d' im-
premia. Des de sempre, els núneros de la

REVIS1A GALATZ0 s'imprimien a la Imprenta
Apostol i Civilitzador, de Petra.

Volem agrair a Lois els uosires subs
cripiors, el que se rebés aquesla pu jada
de preu sense car queixa, o airo pareix
que ho demostreu els més de 275 subscrip-
tors amb que complam acLualneni.

Ordinador de la REVIS1A GALATZO. 0n PC
conpaLible de 640 K's i dues uniiaLs de
disquets de 360 K's cada una.



5E1ça_  jusciuj_ : finb dues der/ oies va
i ni ci al 1 equi p el Campi °liai, esse 1) I. la
segona, dine ca nosi.ra I davant un equip
que se pi esuntia accesi ble I al que se va
arri bai a guanya de 15 punis.

Pero al segiieo 1. , s' esipená 1 equi p J va
1 og/ ai guanyal , pel DI iiipeuge segiien 1. l oi -
(i1 pei di e a un pain 1.1 I. mol I. acci dental.
degui al pesin ai bi i La ige , ciel qual el
nosl.re equi p I ebt e al guues tecui ques
El da/ I et Di une lige amb I es bai xes I mpoi -

Lants d' eu J Mai 1.01 el I per 1 esi o 1 d' en
S. Mai toi el 1 pei	 souci o tedei a I..i va, es
guany3	 mai esclidoneu I. un poli diti cil
part] I.

HESULTATZ ZLILL/OLIA

CAMPOS	 QI
PUIGPURYER1 64
PUIGPIIN YEN' 62
ESCOLAR 58
PUIGPUR HW" 72

PIJIGPUBIENI	 32
SOLEDAT	 66
SAUTA MARIA • 55
PUIGPUB 'Mt! 41
AMBIEW1 NOBLES 61

: Dues vi clori es tara
coup i u na dei i oLa a pi opi domi ci 1 i, sou
el bal a nç del s i estil 1.jl.s d' aquesi. equi p.

Les vicl.oi les a Santa Maria i ålcúdia,
claies I coutundents s' esperaven, Ja que
el post/ e equi p ei a el lavo! i

I,a dei I Dia clavant el s Bons Aires, si bé
es podio esperai , no se crei a set la . I.an
coniundenI., Ja que a n'acyles', equi p se il
havia guanyal. dos pai 1.1 I.s de pi I nci pi de
tenpoi ada, un araisLos J 1 • al e, a la
tina]  del Ti pieu Gei nones Ru 1 lan.

REEULI1TZ

SANTA MARIA :31
PUIGPUNYENT 38
ALCUDIA
PUIGPUR VENT 45

Sargarmoinor.Apsr

Carres 	  5 4 1 308 274 9
Eso]lar  •	  4 3 1 238 205 7
AntientM. 	  5 2 3 316 326 7
Rignifent 	  5 2 3 271 283 7
la Sciedad 	  5 2 3 269 288 7
SantaMela	 4 1 3 228 .254 5

PUIGPIJMYEN3 47
BOBS AIRES 54
PU IGPUM MW( 44
C. CALVIA 35

Sedortammilogr. bpi

Rat:payent 	  4 3 I 174 143 7
JoventA. 	  3 3 0 202 116 6
BonsAtes 	  3 3 0 185 126 6
Costa Casot 	  4 2 2 197 178 6
Sgalskrna 	  4 1 3. 130 242 5
Gesak 	  303  98 129 3
Sta Mat 	  3 0 3 126 179 3
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El passai. dia 11 d' Octubi e,	 va coineliça]
el Camiouat Seni oi di es les seves dues
categcn les Xascul I I Feue,» , del s que rein
ai a el s cimenta] Is 

Cos .1a I lidIcveth a la passada edi ci ,
I ' equi p lu veni 1 Femen, no se va I us
ci lui e pet di spu Lai el seu coi i espoaenl.
Campi una I..

Les causes que bo Mal./ val en icn en

ler. 	 Que ()na vegada es va pi esentai la
documeu Lac' o peu 1.1 ne/11	 a I a Fedei ad i c),
aquesla va C01111111Cal que no se podi a Ira
uillai la 1.11.xa de na ° Macu " i 	 de na
Mai gal Ida Mal gués, degu 1. a Ia seva edat,
Ja que se devien balai dues calegories
aixo 110 ho pet net el Regl aneul.

2on.	 Les 1 ug.adot es " Pepi. • I Margalida
Sanpol , Lanbé pei poilus d' eda , lei ea no
acousell able la seva I ncl usio a 1 equi p.

Degui. a loi aixo, I vi st que . les que que
daven er en un númeino .111611i I ci en I., I a Di
ec1.1 va va prend' e la deduJo de tetliai

I es de la Coulpe I. J cio

Na Mai i a Ruxioii i na 	Pepi " pasai an a
Jugal amb I equi p Seni ai

Es de 1 asenLai que es doni o si tuaci uns
con I'anl.ei lot desci lia, que I • únic que
tan es dei xai o an g/ up de iii neu sense
podei piacl.lcai el Básquel.; quai -, al nos
ire Club, dui tuncionaul. des de ta sis
anys sempi e amb un nu ni ni de deu ni nes

' equi p de MIRIBASQUEL

Aix() dona a el/Lendl e que la continui tai.
de les i estants caLegories hauria d' estar
asseguinada, I ai x, ho donava a entendre
la da/ rei a lenporada amb quatre equips
en conpeticio ( Mini, Cadet, hiveni I i
Senior )

Pero enguany, a 1 ' buia de cont ecci onai
els equi ps, una sel ie de id lies val en di]
que no volien seguir lugant , toi en el cas
de : na Kai gal da Ramon, N'El sa Palme/ , ua
Magdalena Ri pol 1 1 na Sonia aixi , com Ia
autel loi nent ho ha vien tel. na Xi sca Riel a,
na Rai gal i da A I muai 1 na Patricia.

Aquestes baixes donen, com a consequen
cia, les ditictillats per tenir a les
suiiclenl.s iuiiies pel ter equi p.



Si miram la ci assilicaci 0, vel nt com el
nostre equip ocupa els 11 ocs nés bai xos
d' agues ta ; poise] la més baixa que un i e
corda en tool ts d' anys.

Si Lenin que cercar notius, polser el s
trobem, en que al equi p no hi ha luga -
dor s anb qualitat Lécnica i. Ii si ca still
cient pet dui el pes del loc, I d' ixo
pateix I ' equi p que no desart ol la WI bon
tutbol ni cap esqieu de Joc.

Per allia par I., la incl usio de nous I u -

gadot s, en Sut eda 1 en Gat au , aixt com eis
joves i. , L Ken agues i S. Nat tot ell
no ban at i i bal. encat a a I ' al tut a desi
Jada de i endime 11 I ,	 pet pode] supili l es
baixes	 us tensi bi es d' en P. Nat tot eli,
G. Pei 5, B. Not ey , K. Ramon u al la es.

l'ambé la la l la d' un en la enadt:n pulsei se
no 1.1 ;	 no només per diilgit des del ban
quel., si no Lambe pelt en It enat i estar amb
els Jugador s, sa bi e el sett es la I. II sic
ani mi c, ettc . .	 La pi esencia al banquet
d' en P. Mt Wien Vidal és d' agrair, pero
es ci lduhlEI.aucIal ; per aixo mateix potser
no i niluesqui al desenvolupament dels
par Li Is.

Esperem que en properes Jornades, J ' e
quip aixequi el cap i aconseguesqui bons
resul lats, que segur aixecarien la morai
dels lugadors i dels segui dot s I bebi
tuals aticionats d' agues'. equi p.

Aquest. per desgt Aci a, molts pocs

RESITLTATa_. 	_CLUZIFIGACtin :

PUIGYURYEKI
	

CORSEI,L
	

0 1
SARI JORDI
	

P(JIGPURYENT ( 3- 0
BARRACAR
	

PUIGPUNYEHT C 3-i
( Gol : G. Bauz5

PUIGPUNYENT	 CAMP Mira	 ( 3 2
Gois : Coke (2) i Snail

1. SANT JOR DI
2. Conseil
3. Santa Maria
4. Pert Saikr
S. Barrarar
6. Pb Na Test
7. Moolaura
& Fsporlas
9. Vandetnesa

l& Marken
11.Slob Eugenia
12.Jos. Sanista
13.Ferriolone
14.S'llorta

PuiRPorfent
16. Niger
17.Altrodk
l& Campanet

6	 II
11 6 • 2
S 4 4 •
11	 6	 •	 2
I 521
11 431

42
4 1
4 II
23
2 3

I 31
S 1 3
It 2
Li

2
11	 1

I

5 13 +5
5 12 +4
6 12 +4
6 12 +4

17 12 +4
11 +3
111 +2

13 9 +1
II I I
21 7
13
	

7 -1
12
	

7 -1
5 -3

11 5 -3
14 S .3
1 $
 

4-4
3 -5

24 2 4

13
16
IS
17
21
23
15
15
12
17

7

12
7
4
4
6

2
3
4
3
3
4
4

IS
5

e
1	 6
2 6

GALAT ZO - 19 -       

ESPORTS 

FUTBOL   
AlIONIIIIMMI■••0111•11     

No cap dubte que aquests cumul s de con
trait i eta is atecten als ,lugadors i que,
degut a n' aixo, al guns Jugadot s no estan
mot i va Is.

CAÇ A A MALI-ORCA ( T in P c r	 Ç O ) •

# PROIIIBICIONS r LIU IACTOES DE CARACTER GENERAL

A) No se pot caçar 	

A menys de 100 in. dels nuche lit bans.
A 'Denys de 50 m. de cat e Let es i cases

habitades.
A menys de 25 io. de vi es let ees

canins.
A colos privats sense pernis escrit; del

Li tul ar
- A ter ïenys de cul till i a t epoblaci uns
quan es pugui danyar a plantes I collites.

Des de vehicles o embarcacions.
Per la ni t. : només es pot; caçar des

d' una hora abans de la sortida del sol a
una hora després de la seva posta.

B) Es15 piohibil 	

Caçai and/ tocos o I 1 tints.
Caçai an& gar bel lets o t atei es, "J I oses"

o visc.
Caçar amb apat a Is i elm oductur s I amp] i

ticadat s de so a base de ci tiles magne to -
toniques.

Utili Lzaa venenos.
Caçar amb xarxes, I I evats deis Ilia Is

als coils autot Izats.
L' ús de postas.
Cat abises d aire comp J nil t. o de gas.

- Carabines del call bre 22 de percusio
anulat
- Tot Li pus d'armes que contenguin mks de
tres cartutxos.



Panaderia - Pastisseria

Vidal
David Palacios

ELABORACIÓ PRÒPIA
SERVE! A CALVIA i STA. PO NSA

oUIGPUNYENT - C/. Travesia, 26 - Tel. 61 42 05

FRUTAS•VEROURAS
CARNICERIA•CHARCUTERIA
CONGELADOS•CONSERVAS
VINOS. LICOR ES
FERRETER IA•OROGUER  IA

PuigpunyentTel 614102C/ MAJORA

PUIGPUNYENTELECTRICA JORDI

Instalacions elèctriques
portes i automatismes

AUTOMATITZI SA PORTA!
enrotllables	 verjas
basculants	 corredores... C/. Na Beltrana, 21 - Tel. 61 44 82
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SUPERMERCAT

GALATZ
CARNICERIA, CHARCUTERIA

i MERCERIA

TeL 61 43 15 - SERVICI A DbMICILI




