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ELECCIONS MUNICIPALS 1991

Falta poc més d'un any per tornar viure
unes eleccions municipals.

Persones que ara estan amagades les veurem
al futbol, 	 als cafés, 	 als funerals, 	 als
carrers .... No perdran cap ocasió per fer-se
veure per tot i, moltes de vegades, amb
sobres a la Ind. Són els candidats que es
presenten a batlle o a regidors amb els
sobres que voldrien trobar dins les urnes.
Cartells per tot arreu, presentació de
llistes, mitings, propaganda per correu. I
sorpreses - sempre n'hi ha -, en veure
aquella persona dins una llista que mai em
haguéssim pensat.

Pere), si llavors serà el moment per tot
nosaltres de triar, mirar, escoltar i veure
tot el que succeeix pel nostre redol, ara i
només ara, és el moment que els grups i
partits comencin molt seriosament a preparar
les llistes electorals.

No creim amb la improvisació i molt menys
amb les presses de darrera hora. Ara és el
moment de cercar candidats, de posar-los un
devora l'altre i mirar si s'entenen entre
ells o no, perquè creim molt poc probable
que, si es presenten les llistes
independent, popular, socialista ... ( per
ordre alfabètic ), cap d'ells pugui obtenir
la majoria absoluta, i això significarà fer
pactes.

No volem ni per un moment pensar que un
grup, la llista més votada, es posi al davant
de la gestió municipal, afrontant no tan sols
els problemes de la mateixa gestió sinó també
els,atacs dels altres.

Es molt important, que els candidats no es
limitin a lluitar amb totes les seves forces
per guanyar unes eleccions i que no
converteixin els mítings en un atac continu i
de desprestigi contra l'adversari en lloc de
crear un debat i una exposició seriosa sobre
els respectius programes electorals i tenir,
si a la fi efectivament guanyen, la
satisfacció d'haver guanyat el contrari. I no
es tracta de guanyar o perdre, sinó
d'aconseguir una série de regidors que duguin
el Poble endavant.
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Per aixd, mateix, demanam als partits i grups que, a l'hora de
seleccionar un candidat no pensin només en els vots que, per tenir molta
familia o ser conegut i popular, pugui aportar a la llista. Els
candidats hauran de voler dedicar al càrrec, si surten elegits, moltes
d'hores cada setmana. I no es tracta de dedicar-les a la campanya
electoral que, per tractar-se d'una competició com un partit de futbol,
biisquet o una partida de cartes, és una cosa entretinguda i, a més,
només dura unes poques setmanes. Es tracta de voler dedicar moltes hores
setmanals durant quatre llargs anys a temes municipals, que segur que no
són mai tan divertits com una campanya electoral.

Qualsevol candidat que estigui disposat a sacrificar per l'Ajuntament
tot aquest temps, és mereixedor del vot, sobretot, si no es tracta de
qualcú que confia treure'n profit material.

Una llista electoral que surti d'una reflexió seriosa i responsable
dels mateixos candidats evitarà el trist espectacle actual de veure les
reunions del Ple de l'Ajuntament, no només amb les cadires buides dels
curiosos, sinó també amb les dels regidors. Regidors que deixen el
càrrec perquè no s'entenen amb els seus companys o perquè les ocupacions
personals no els permeten disposar del temps necessari per dur endavant
la gestió municipal. Això ara no succeiria si haguessin tingut un any
per pensar-se bé la passa que donaven i les conseqüències que podria
tenir.

Insistim, les presses de darrera hora no són mai bones companyeres,
una excel.lent campanya electoral mai servira per donar la victòria a
una llista mal feta, i el seu entusiasme és totalment incompatible amb
la serenitat necessaria per poder reflexionar com toca.
. Per això mateix, fein una crida a tots els grups amb vocació de fer
les coses ben fetes, perquè preparin ja els seus candidats i les llistes
amb les quals pensen presentar-se a les eleccions. Que les persones
protagonistes de la nostra vida politica, si estan cansades, deixin els
seus càrrecs i animin altres a ocupar el seu lloc. Els joves que tenguin
il.lusió de fer " qualque cosa " que s'afiquin dins el grup amb el qual
se sentin més identificats o en creïn un de nou i comencin a
experimentar el que suposa fer feina dins la gestió pública, aportant-hi
noves idees.

Els electors agrairem que la feina de triar i votar em sigui dificil,
sempre i quan la dificultat es trobi en haver de triar entre unes bones
llistes plenes d'excel.lents candidats, i mai pel contrari.

Wa.ðed alaectelc

Senyol President i entrenador de l'equip de mini-bAsquet
tement de Puigpunyent, dir] gec aquestes quatre linees al
problema de les titxes taises.

El passat dia 12 de Març ne varen enviar una carta com mentre
havia d'anai a identiticar la titxa que estava a nom de la
meva tilla i la totogratia que tesultd ser de na Inmaculada
Riera Matas.

Vaig Lenir que identiticar ne un parell nés, que no vull
anomena/. I segons be sabut pel Poble, qui els ha denunciat ha
estat l'equip del Sagiat Co/, i valgui que la proximo vegada
les denunciat é.

Atemptamenl
loan Matas Sureda.
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04a:ran
Batic •des 15coit

-Com •nam, Matsu?
-I d'aquella mane-
ra, Colau, no estic
d'all6 millor.
-Aix6 as per culpa
de ses panades, es
crespelle 	i es
robiole.
-Ah!... confiteria
de Pasqua!
-Pasqua!. sempre
m'ha inspirat res-
pecte aquest nom.
-A ta i a tota

Mallorca, eón dies
de dol i serietat.
¿TÛ sabies que es
Dijous Sant, abans,
mai no es feinetJa-
va a ses cases?
-Com?
-Si, 	 mai no es
netejava, ni s'es-
combrava, 	 ni
fregava, i a ein-
tenor de Ciutat no
deixaven circular
es cotxes.
-Es curi6s.
-A mail, durant tot
aquest temps, tant
ac quarters com a
ses cases de caça-
dore, totes ses ar-
mes es col.locaven
boca avall, en
senyal de dol. No
hi havia papas
cacador que s'obli-
dais de col.locar
s'escopeta al roves
de cm normalment

solia estar.
-Lo que he trobat
curi6s, as aix6 de
que no netejaven a
ses cases.
-Si, as cert, es
deia que si es
contravenia aquest
costum, sa casa
s'ompliria de for-
migues que eren
molt dificil d'ex-
terminar.
-Crec, que a par-
tir d'ara, encara
sera mas rigur6s
amb es meu respec-
ts.
-Però, ses festes
de Pasqua tamba
tenon sa seva part
alegre. A's camp de
Mallorca, sa festa
de Pasqua es cols-
brava tal vegada
mas que sa de Na-
dal. 	 I aixi, ta
tamba segona feste,
que aixi mateix es
diu sa mitjana fas-
ts, 	 perque, 	 no
bastant una segona
feste per commemo-
rar Sa Resurrecció,
s'afegia una altra
tercera festa, i,
aixi, sa swoons era
sa d'enmig. Qua te
pareix?
-Molt interessant!

segueix, se-
gueix!

-Quan es celebrava
Sa Resurrecci6 a
les deu des mati
des dissabte, es
ventaven ses campa-
nos de ses esgla-
sies. Aquell era es
moment en que tots
es nins i nines
mallorquins es ren-
taven 	 sa cara,
parque es deia que
aixi tornaven ben
plantats si no ho
wren, i si Ja ho
eren, aixi es con-
servaven 	 sempre.
Tamba, per aquella
hora, es _loves de
Ciutat pujaven ac
terrats amb escape-
tes per fur "sal-
ves". En aquell mo-
ment, ses escopetes
de capa tornaven a
sa seva original
posici6.
-Es realment inte-
ressant, Matsu.
-Ara, tot aix6
s'ha perdut. Ses
tradicions ac nos-
tre palls, per des-
gracia, s6n molt
dificils de conser-
var.
-Lamentablement,

aixi as.

Matsu i Colau.          *          

CAUCA DE BALEARS
"SA NOSTRA"             

SA NOT       



SOL:LICITUD 	 D'OBRES
	

AL 	 PLA

D'EQUIPAXENTSESPORTIUS.

En sessió extraordinaria que tingué

lloc dia 29 de març l'Ajuntament acordà

sol.licitar al Conseil Insular de Mallorca

la inclusió de les obres de remodelació de

les instal.lacions esportives de

Puigpunyent consistents en il,luminar la

pista nova, pintar-la per a la practica de

banquet i futbol-sala, i fer-li un

tancament de 60 cm. col.locant uns banes

per als espectadors.

Les actuacions previstes a Factual

pista tenen per finalitat adaptar-la per a

la pràctica del tenis, per això es

tancaria de reixeta i s'alfaltaria de nou.

FERRERIA
TONI HOMAR

Carni Son forteza

PUIGPUNYENT 	 tf.- 61 41 14

GALATZO -5-

S'Ajuntament informa

JUTGE DE PAU.

El Tribunal Superior de Justicia de

2alears ha anumeaat jutge de Pau titular

d'aquest Xunicipi al Senyor FERE BARGELD

PARCELO i Jutge de Pau substitut al

Senyor RAFEL RAXON NARTORELL, als quals

han pres posse:dó dels seus respectius

cArreos.

OBRES CASA DE CULTURA.

L'Ajuntament en sessió plenaria que

tingué lloc el dia 12 de març adjudica les

obres de la Casa de Cultura al

contractista Sr. Francisco Rosales per un

total de 28.886.430 pessetes.

Esta previst quo les obres comencin

a principis d'abril i es creu possible que

estiguin definitivament acabades en un

termini de deu mesos.

SOL.LICITUD D'OBRES AL PLA D'OBRES I

SERVEIS DE 1990.

A la mateixa sessió el Consistori

acorda sol.licitar al Conseil Insular de

Mallorca la inclusió de dues obres a

l'esmentat Pla. Una a realitzar a Galilea

consistent en Pasfaltat dels carrers de

Ca Made. Rosa, Can Perró, Sa Mola Petita,

Can Cabellut, Can Goixo, Es Rafal, Serra!

d'En Ferrer i Sa Roteta, amb un pressupost

de 6.039.892 pessetes, L'altre obra a

executar a Puigpunyent consisteix en la

construcció de la Playa de Son Bru amb un

pressupost de 14.439.442 pessetes.

SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA

DIRECCIÓ GENERAL DE JOVENTUD.

Aixi mateix s'acorda al Ple Ordinari

de Yarç sol.licitar una subvenció de

400,000 pessetes a la Direcció Genrral de

Joventud de la Conselleria Adjunta a la

Govern Rairs.r, per cobrir

les despesos de l'acampada que organitzada

per l'Escola tindrd lloc a la Colènia de

Sant Pere entre els dies 18 i 20 del

proper mes de Juny.
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CONSERVEM LA NOSTRA
HISTÒRIA
	

PERE BARCELÕ B.

Voldria 	 introduir, aquest
tema amb una poesia de la
categoria internacional del poeta
alemany modern que es Bertolt
Brecht, i que m'he permis
traduir.

Es 	 titulaupreguntes 	 d'un
obrer davant un llibre'1

'robes, la ciutat de les set portes ¿qui la va construir?.
En els llibres hi figuren els noes dels reis
¿Form els reis els que transportaren eh grant blocs de
mire.
I Babilônia, tantes made§ destruida,
¿qui varen ser els qui altres tantes vegades la tornaren
construir?.
¿Bins quina iene de cases
vivien aquells obrers
gut un dia edificaren
la Ciutat daurada de la LW ineartal?
La nit en que concluiren les obres
de la gran euralla xinesa
On doreiren els seus peons constructors?.
La gran Rosa Is plena d'arcs trioefals.
¿pines foren les sans que els varen erigir?
Bizanci, la rica ciutat tantes vegades cantada,
ao oh tenia 'mica pels sous innoebrables ciutadans?
I fins i tot, t la fabulosa AtlAntidi,
la nit, en que fou engolida per la ear,
els seus habitats, getegant, deeanaven l'aJut els seus
'radius.
El Jove Alexandre Nape conquer! l'India
4E11 tot sol?
El gran Char de Roll
va vence la poderosa Belie
¡Agra ni tan sols l'acompanyava un cuiner?
El rei Folio II va plorar qua es va ¡informer la seva note
¿na hi hagui Os gent, que tongues eotius per plorar?
Frederic ii guanyi la Werra dell Set anys.
Jingd alts que ell hi ve participar?
Una victoria a cada plana ¿Qui cuinava els grans sopars de
la victOria? Un gran home cede deu anys
¿qui pagava les seves despises?
Una pregunta per a cede história.

Aquest	 llarg 	 poema 	 ens
descriu 	 la	 nostra 	anônima
histbria pugipunyentina.

No tenim noms cilebres per
esculpir damunt lapides
centenaries, ni tan sols heroine
de grans gestes.

Som un històric poble de
montanya, 	 ple	 de	 plans
marJades, robades a la garriga
per alts i dificils maries de
pedra seca; estam rodejats de
grans possesions, on no més ens
hi calgut ferhi la feina del
conreu com jornalers i servents
dels senyors que a desiara ens
visitaven.

No podem presumir més que
d'una história contada per la
feina humil dells nostres
picapedrers i artesans, de
missaties i agricultors de
carboners i ramaders, i de les
tasques cotidianes de les nostres
dones envellides pel quefer no
sempre valorat del tall en el
camp i el doble Jornal a casa
seva.

El que ens conta En Nofre
Tauler al sel molt apreciat
llibre, aquesta és l'histbria de
Puigpnunyent, la de cada hora, la
de cada moment.

salutaciá
dels
jutges de. pau

Amb motiu dels nostres
recants nomenaments de Jutge de
Pau i del Substitut, volem tots
dos saludar al Poble de
Puigpunyent i Galilea per
posar-nos a disposició de tots
els seus habitants.

Nosaltres voldriem ser
homes Justs i homes de pau.

Cada dissapte, a les
deu del mati ens trobareu a
l'AJuntament pel que necessiteu.

Pere Barceló, Jutge de
Pau.
Rafel Ramon,Jutge
Substitut.



Ens hi veurem.
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Es frequentfrequent sentir dir a sa gent que hi ha una música per
a cada cosa, per a cade ambient, Per a cada gent i per a cede mo-
ment.

Es veritet que si aixe, és mixi haurem d'admetre cue hi he
una música car a s'estiu, una müsice Per a escoltar mentres xerram,
une músice ner a bailar , una música Per a riure, una músice
per a recorder a ses Persones que estimavem, una músice per a
center...

I estam tots d'acord en aus hi ha une música per e Nadal pert)

nodriem dir que hi ha una música per e Pasqua ?

Amb Nadal, per un motiu o s'altre, tothom hi est6 d'acord,

ner5 es problema és que oar e Pasqua...

Per Pasqua, altrament dit : Setmene Santa, han canviat molt
ses cnstums i ses modes, esoecialment ses religioses i aqui és
snit on es tops amb Pedra forte, oeraue pareix que seria aquesta
s'única miisica per a aquestes dates.

No hi he que oblidar que es grans autors clàssics tenen obres
especificament dedicades a equets moments ( J.S. Bach, mestre can

tar "La pasión según S. Mateo" )

Avui dia jo, oarticularment penso que Per a Pasqua qualsevol

música que ens ajudés a sa reflexió, e descansar a disfrutar d'uns
dies de tranquilitat , ja ho serie.

Per això i un poc més, es Patronat de Culture des nostre Ajun-

tament organitzerts dos concerts:

Un de cant coral i es diumenge, "Diumenge de l' àngel" a sa

plaça, concert de Benda.

BAR - RESTAURANT

PLA DE SA SINIA
Servei de:

NOCES - COMUNIONS
FESTES - CUINA TIPICA

Carretera de Puigpunyent, Km. 14 - Teléfono 61 40 57



SES TIMBES, dins 1'edici6
d'aquest mes, torna a obrir les
seves pagines perquè sempre t6
qualque cosa que contar. Id6, amb
el vostre permis comencarem:

• TRANSPORT ESCOLAR PER ELS
AL.LOTS DE GALILEA, JA NO TENDRAN
QUE SER ACOMPANYATS PELS SEUS
PARES.
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SES TIMBES des de fa jaune
quans dies, ha pogut yours com
els al.lots del nostre poble no
tenien que ser acomponyats pals
seus pares a l'hora d'anar a
s'escola. A partir d'ara i daqui
endavant, i grAcies a la
iniciativa de S'AJuntament de
Puippunyent, la directora del
Col.legi Públic i la presidenta
de l'A.P.A, contaran amb un
serval de transport escolar pel
qual podran pujar i davallar de
Galilea sense necessitar dole
seus pares.
En aquests moments el servei

:1st& cobert provisionalment per
dos cotxes que s'han possat a la
seva disposici6, però sabem que
saran canviats ben aviat per
l'esperat autobOs escolar.

SES TIMBES estA ben content de
veure com la carretera de Galilea
a Capdella esta sent asfaltada de
dalt a baix. Aim!' ens permetrà a
tots circular amb mós comaditat
per aquelles curves que tant i
tant de esglais han dotat.

Art ¿Parroquial
ESPECIALIDAD EN PLATOS COMBINADOS

Y TAPAS VARIADAS

Plaza Pio XII
Tel. 614187
	

GALILEA



Patronato Obrero, 24

07006 Palma de Mallorca
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MUEBLES
BIESTARI#

LUIt MAITI

Dr. Pedro A. Garau Llotnpart.
Especialista en ACUPUNTURA.

Ctra. Nova d'Estellencs n210. Tlfno. 614320.

Lunes, miércoles y viernes (tardes Cita previa.
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SES TIMBES vol donar el seu
condól als familiars de Don
Bernat Xic que morir el passat 25
de Març, que descansi amb pau.

• GRAN EXIT A ANDRAIXT DEL
GRUP XINGONERA AMB LA SEVA SEGONA
MOSTRA DE TEATRE.   

SES TIMBES i el públic
d'Andraixt, el passat 10 de Marc
va poder disfrutar d'una nova
representació de l'obra " Don
Ventura Veranea o les delicies
d'un estiu ".
El Grup Xingonera va demostrar

una altra vegada la qualitat dels
seus componets, cosa que fer que
fosen convidats a la II Mostra de
Teatre D'Andraixt, on feren les
delicies de tots els espectadors,
tant a grans com a petits, tant
a veils com a joves.

Enhorabona !!

• A MES DE TELEFON QUASI TOT
EL POBLE JA TE LINIA, PER FI UN
LLARG I ESPERAT PROCES S'HA DONAT
PER CONCLUIT.

SES TIMBES per darrera noticia
vol dir que ja quasi tot el poble
a mobs de tenir telèfon, com feia
mesos que estavem anunciant, ara
ja tenim unia, amb aquest punt
creim que es dona per finalitzat
un llarg i esperat procdes que
motls de tots noltros feia any
que esperàvem.
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CONSELL INSULAR
DE MALLORCA FODESNIA

El Consell Insular de Mallorca, ha iniciat el 

Projecte de Rehabilitació dels Antics Camins de 

Mallorca, que du a terme des de FODESMA, amb les

Escoles - Taller de Conservació de la Naturalesa i

de Margers.

r	 71;
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A mesd'actuar restaurant camins de gran interés
/s

com és el Carni Vell de Lluc s'està elaborant 21 ca-
45‹ .

taleg dels camins de la Serra de Tramuntana per part

d'un equip de tècnics especialistes.

• • •
I	 •

•

64.

fy9 '

Ah‘t
%. 	 17

•

Per a recollir la maxima informació possible so-

bre la xarxa viaria, la col.laboració d'Entitats i

de particulars és molt important.

Si estas interessat/da en col.laborar, si téns

informació o pots recollir-la en diferents activitats

(treball, excursions, etc.) ens serà de gran utilitat.

-

,

'1 7 tel.. ••■• 4.470
• ker

. 1

J./
•G"-c-'

It

Cl General Riera. Il I - 07010 PALMA DE MALLORCA
	 Tels 75 06 22 • 75 57 83
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LA JOVENTUT
Els canvis de mentalitat d'una

*poca a una altra sew' ben patents
en la nostra societat d'avui en
dia. Aquest is un dels temes que
tildes s'han tocat en tots els temps
i durant totes les ()mogul's.

Els grans no comprenen els mis
joves i els joves no comprenem als
grans. Però, abans de continuar
facem una mica d'histepria recent:
pens que el canvi miles gran de
mentalitat en aquest darrer mig
segle va ser a partir dels anys
seixanta, la música rock i pop: els
Beatles, Elvis, els Rolling Stones,
e l movimient "hippie"(que ara is
prActicament desaparegut....), les
idees pacifistes i en definitiva
l'esperit 	 de	 lluita	 que
caracteritzA els Joves d'aquella
època. En els primers setantes la
joventut canviava però realment Ja
no amb tanta intensitat com ho
foren els Joves en aquells anys
mAgics; però, a mitJans d'aquella
dècada sorgi un moviment que
revolucionarA el 	món de la
joventut: el moviment Punk, amb les
seves crestes, la seva agresivitat
i les seves gangs de donar guerra.
Tamb* el punk tengui música pr6pia
i el grup que mis la caracteritzava
era Sex Pistols. Aix6 juntat amb
altres moviments donaren lloc a les
tribus urbanes d'avui en dia.  Però
allô que ha revolucionat la
Joventut de la nostra *poca (o cal
dir, mils bi, de la meva dapoca, dells
vuitantes) 	 dis 	 l'era 	 de	 la
informAtica, dels ordinadors i tot
all6 relacionat amb ells. Això ha
marcat una gran diferitancia entre
e ls nostril's 	 pares i nosaltres.

Però, aixi i tot, una de les coses

que voldria remarcar is que hi ha
altres diferamcies, ademis d'això,

perque si fessim un estudi
e stadistic veuriem que gran part de
la joventut, d'ordinadors, res de

res, aixi que, hem de cercar un
altre fet que ens distancii, que is
ben negatiu, per cert, i is que las
marques ens han "merdat el
coco".Només sabem yours marques i
tothom (quan dic tothom em referesc
als Joves) som culpables o
desitjaria ser-ho, (de manera
directa o indirecta, vull dir a
qualsevol lloc trobarem alguna cosa
de marca, per desgrAcia) d'aquesta
acusació que ens fan els majors.

Després d'aquesta
puntualitzaci6 m'agradaria dir que
e ls _loves mai s'han entés amb els
grans:Ja en temps de la meva Avia
tot això hi estava a la "ordre del
dia". Sempre s'ha dit aquella trails.
de "la joventut estA corrompuda...
no saben fer una altra cosa que
divertir-se,..." i sempre acaben
diguen-la aquells que en el passat
l'escoltaren.

Xavier Barceló

(marges, forros de casa,
en/losats...)

tf.- 6141 14
CI es trast r1L.1

miquel betti moragues



Cinquanta anys avui ferk
de que mos varem casar,
en bonança i en mal temps
tots aquests anys hem passat.

Ara ja names mos queda
menJar, revar i dormir,
i esperar que Sant Pere
ses portes mos vulgui obrir.

Voltros, veinats i amics
ses grAcies vos volem dar,
quan vos hem hagut de mester
aqui tot d'una heu estat.

Maria Suau de Can Felet
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NOTES DE SOCIETAT

NOCES D'OR 

Antonia Capella
nuque el 24 de juny de 1818.

Ouill•m Riera
nascut el 11 d'octubr• da 1911.

Es casaren el 4 de goner de 1940.

Margarida F•rrà
naixia el 27 de febrer de 1909.

Julia Martorell
nascut el 28 de juny de 1907.

Es casaren el 22 de goner de 1940.

Suill•m Quetglas
va nibixer el 9 de _luny de 1909.

Maria Suau
nascuda el 6 d'abril de 1916.

Es casaren el 5 da marF de 1940.
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hr be Nail
TOTS
A PE

FINS A ESTELLENCS

El plopei ler de 'big els pobles de Puigpunyent i Galilea, igualment que

els passais darleis anys - si D6u ho vol 1 el lemps bo permet	 leim

cumples d'anat J peu tins a Estellencs per lei  una trabada, per ter la

nosita leste la.

Aixi idn,vos espeiam a Lots pet passar una bona estona caminant per antics

cual us entle boscos i muntanyes, amb l'amblent d'estiu que caracteritza

aquesta excutsia, intentant si cal tots, oblidar color i parti t, penes,

claims i liebolls, ptacutant passat un dia del ales alegre possible.

Berenat en en Es Coll d'Eslellencs 1. dinaten a Sa Cala.

Ens canceottatem a les 8100 bares a Ses Bart eres.

la sortida seta a les 8'30 bores.

La sor ilda en Bus d'Estellencs será a les 17'00 bores.

VENDA DE IIQUEF  :	 SUPERXERCAT GALATA f CAIXA DE BALEARS "SA NOSTRA".

PREU : 300 pessetes. 	 ' PLACES LINTIADES

LiNIV PERSCRIPCI6 : Divendtes 27 d'Abril.

Organitza: GRUP S' ARBRE
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ESPORTS 

SENIOR MASCULI 

BÀSQUET

Dins la disputa per a

la fase final del descens

de grup, seguiex el nos-

tro equip amb la crisi de

resultats. Davant el M.

Ambient se va perdre dins

la seva pista i dins la

nostra.

RESULTATS SENIOR FEMENI 

Curiosament, aquest da

rrer partit jugat ha es -

tat el millor que ha jugat

el nostro equip amb tota

la present temporada, fins

el punt, que se varen te-

nir que disputar tres pr6

rrogues.

Ara ja, només queden

per jugar dos partits con

tra La Soledat.

Joventut Mariana45 Puigpunyent 52

Puigpunyent 64 	 Fink 56
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SENIOR FEMENI 

Amb la gran victória

aconseguida a Sóller da-

vant el Joventut Mariana

- que era l'equip imbatit

del grup - I la següent

davant el Pink a la nos--

tra pista, les Seniors Fe

meni ha aconseguit el pri

mer lloc de la clasifica-

dó al termini de la segó

na fase.

Dagut a aixa, l'equip

femeni disputara els play

-off pel titol, amb l'a-

vantatge de poder jugar

dos partits dins Puigpu-

nyent, en cas de que s'a-

rribás a l'empat, ja que

recordam als nostros lec-

tors que els play-off se

juguen per elimenatóries

al millor de tres partits.

MINI-BASQUET FEMENIT De tota la pagina, la noticia mas negativa és la d'aquest equip

que ha estat llevat de la competició per tenir a nines jugant amb fitxes falses.

La raó de tenir aquestes fitxes falses fou:

Primer.- Al anar a inscriure les nines per jugar aquesta temporada, no foren admeses

tres d'elles per la seva edat, 8 - 9 anys, ja que se devia de tenir 11 - 12 anys

( altres tres nines de 10 anys si que varen ser admeses, però amb moltes pegues).

Segon.- als partits se devien de presentar con a minim deu jugadores, lo que suposa

va tenir-ne al menys DOTXE de fitxades.

Tenint en compte aquests fets, és ben evident que trobar a dotze nines de 11 i 12

anys i volguéssim jugar a básquet era impossible. Per aixó mateix i per permetre par-

ticipar a una competició a la resta de nines, no va haver més remei que tramitar dites

fitxes falses.

R. Tolo Morey
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ESPORTS 
FUTBOL

ENDEVANT A PESAR DE TOT

Recordant els darrers aconteixements

n gatius pels que esta passant l'equip,

agreujats mès amb la nova lesió d'en To-

lo Martorell, no cap dubte que l'equip

ha sabut recuperar el mal moment aconse

guint dues victóries molt importants

dins el nostre camp, perdent el partit

que se jugA a fora.

La primera victória se va aconseguir

davant el lider Barracar, en un bon par-

tit jugat el nostro equip. Després d'a-

cabar la primera part smb un 0 - 0, a la•
segona el Puigpunyent va sorprende als

visitants amb tres gols que se varen fer

en pocs minuts, lo que donava a enten -

dre que sería una victaria fAcil, pera

la reaccia del lider no se va fer espe-

rar que amb una millor preparaci a fisica

va fer perillar la victaria, que al fi -

nal fou minima perà justa.

Amb la visista al Campanet, no se va

jugar gens bè i no se va poder treure

cap positiu.

SEGONA REGIONAL
1. BARRACAR 26 18 5 3 68 M 41+15
2. Pla Fitt Tea 26 15 6 5 73 n 34+11
3. Mariann 26 IS 6 5 71 44 36	 +8
4. Conseil 25 17 1 7 39 11 35+11
5. Sant Jordi 26 16 3 7 43 35 35	 +1
6. fortSoller 25 IS 2 1 47 D 32	 +1
7. Manta ura 26 12 7 7 53 38 31	 +7
L Validen= 25 13 5 7 44 32 31	 +5
11. Santa Marta 26 II II I 45 34 28	 +2

It Pulnpunyent 25 11 4 14 34 31 26	 +2
11. Santa Eugenia 26 6 10 10 V 37 22	 -6
12. Emporia 26 III 2 14 44 57 22	 -4
13. Forriaiton 26 7 5 14 34 46 19	 -7
14. S'Rsrta 26 7 5 14 42 63 9	 -7
IL Alma. 26 7 1 18 21 51 13	 -1
It Campton 26 3 6 17 25 53 12	 -14
17. Jiro. Saab 24 5 2 1 34 61 12	 -If
IL kw 24 5 2 1f 23 71 12-14

Novament, i com deien anteriorment, en

aquest partit va resultar de bell nou le-

sionat el nostro porter, al rebre un fort

cop al cap i pareix ser que sera baixa de

finitiva per la resta que queda de tempo-

rada.

Al Poliesportiu Municipal i devant -

l'Alcúdia no se va jugar bé pera se va -

guanyar. Després de tornar dur una avan-

tatge de dos gols a zero, els visitants

aconseguiren empatar, pera finalment en

Valero marca un gol de cap logrant d'a-

questa manera dos valiosos punt.

Cal destacar, que en aquest partit va

estar baix els pals de la porteria en To

lo Sureda.

Amb els punts que poc a poc se van su-

mant, pareix ser que la permanència estA

assegurada, pera encara faltan partits i

l'equip no ha d'afluixar.

RESULTATS 

Puigpunyent 3 - Barracar 2

( S. Martorell, Valero, Xisco )

Campanet 2 - Puigpunyent 1 ( Cano )

Puigpunyent 3 - Alcudia 2

( Valero (2), Nany ).

GOLEJADORS 

VALERO 11 	 Gols

NANY 9	 .Gols

COKE 5 	 Cols

R. Tolo Morey
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Vidal
'David ‘TataLlos

PUIGLJNYENTELECTRICA JORDI

FRUTAS•VERDURAS
CARNICERIA•CHARCUTERIA
CONGELADOS•CONS ER VAS
VINOS• LICORES
FERRETERIA•BROGUERI A

PuigpunyentC/ MAJOR,4 Tel 614102

SUPERMERCAT

GALATZ
CARNICERIA, CHARCUTERIA

i MERCERIA

Tel. 61 43 15 - SERVICI A DbMICILI

Panaderia - Pastisseria

ELABORACIÓ PRÒPIA
SERVE! A CALVIA i STA. PONSA

DUIGPUNYENT - 	 Travesia, 23 - Te: 61 42 C5

Instalaclons elèctriques
portes I automatismes

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

Tallers

J.B. JAUME
XAPA I PINTURA

C/. General Riera, 138 - Tel. 20 66 17 - PALMA

CAFETERIA - RESTAURANT

DD ES PONT

C/. Sa Travessia; 2 - Tel. 61 40 31
PUIGPUNYENT




