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EL FUTBOL, TOTA UNA INSTITUCIÓ
Al llarg dels mesos. em anat informant

des d'aqu stes pàgines deis resultats i dels
aconteixements mes importants del nostre
esport local, intentant donar-li d'aquesta
manera el protagonisme que es mereix.

Però a vegades, ens trobam amb una série
de noticies que no tenim més remei que
ressaltar-les per la importancia que tenen i
pel suport que els hi volem donar.

I aquest és el cas del nostre equip de
futbol.

Ara que està a punt d'acabar la temporada
1989/90, el nostre equip ja ha aconseguit el
SL( principal objectiu : el de salvar la
categoria. I si encara hi ha un poc de sort.
acabarA amb qualque altre positiu.

Aquesta temporada, tal vegada hagi estada
la més complicada i dificil de les que ha
viscudes l'equip de futbol. A les lessions
inevitables de cada any, s'hi han afegit
altres factors que han fet que darrerament
s'hagin suspesos els entrenaments per la poca
assistencia que tenien i que a qualque partit
hi siguin els onze jugadors justs. Fins que
arribam al punt, on ja n'hi ha que es demanen
si hi haura o no per a la propera temporada
futbol a la nostra vila.

El que és ben cert, és que si enguany no
n'hi ha, al segUent tampoc no n'hi haura i.

aixi passaran un bon grapat d'anys sense que
poguem gaudir d'aquest esport, perdent el
nostre Poble un dels seus " tarannAs
quotidians 	 que tant vArem predicar . a
l'editorial del mes de Desembre.

Es aixi que aquest Consell de Redacci6,
des de la seva modesta opini6, demana a totes
les persones que es sentin identificades amb
aquest esport a que es solidaritzin amb ell.

Volguem o no hi ha afició al futbol,
tenim les instal.lacions, ara ja nomes falta
trobar els jugadors suficients per poder
afrontar amb garanties la nova temporada i,
sobretot, la il.lusió necessaria per poder
dur-la endavant, requisit aquest indispensable
per afrontar qualsevol empresa, sigui del
caire que sigui.
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* Fa un parell de mesas es va constituir a Puigpunyent una Junta
local del P.F. (Partit Popular) i des de ilavors encA va mantenint
reunions amb periodicitat mensual.

La Junta Directiva esta integrada per les seguents persones:
Joana Pujai (Presidenta)
Jaume Sureda (Vicepresident)
Gabriel Flaquer (Secretari)
Bartomeu Ginard
Salvador Matas
Isabel Matas
Maria Jose De Diego
Pere Sarau
Jose Frias
Joan Frau
Jorge Martorell

* Darrerament pareix que hi ha malta gent que li agrada sortir
d'excursia. Aixi ha estat com els de la Tercera Edat anaren tins a
Menorca, i d'altres, que els podriem aficar dins el grup de la Segona
Edat, ho teren a Fatima.

* Una altra noticia, i molt bona, és que l'Agrupació "Flors des
Salt" ens tornara a organitzar una Trobada de Bali de Bot, perb

' enguany, sera pel mes de juliol.

* Enguany tornà haver la tradicional excursió ler de Maid a
Estallencs on, per primera vegada, no es va poder celebrar aquest dia
degut a les inclemencies del temps. Va ser aixi que va tenir que ser
aplacada al Diumenge dia 6.

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

Ctra. Nova d'Estellencs ns10. Tlfno. 614320.

Lunes, miércoles y viernes (tardes). Cita previa.
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%et:tales
Ilatic des 15coit
-Com anam, Colau?
-Va be, Matsu.
-alum has vist

aquesta 	 pancarta
que hi ha damunt es
Pont?

-Si que la veig,
i croc que es una
bona idee, parque
aixi sa gent se
n'adona d'aquesta
bona campanya que
porta a terme s'A-
Juntament amb s'a-
Juda des Conseil
Insular.
-Id6 Jo crac que

es per fer propa-
ganda, i que sa
gent n'estigui con-
tenta d'aquestes
dues entitats.
-No, home, aix6

es perque volen
deixar es poble
guapo.

-Sa campanya de
millorament de fa-
gangs, efectivament
si que ho es per
embellir es poble,
però crec que sa
pancarta es per em-
bellir 	 s'imatge
d'aquests dos orga-
nismes.

-Glue ho et* de
malpensat!... Saba
quill?, podem canviar

de teme i me pots
contar qualque cosa
de s'excursi6 a Es-
tellencs.
-I per qui no

venguere ?
-Perque Jo Ja som

vell i es carni be
llarg i dolent.
-I tant dolent!

alue t'en recordes,
quan •rem
d'aquell 	 caminet
empedrat que hi ha-
via a molts trossos
desde Sa Muntanya
fins a Estellencs?
-Si que m'en re-

cord!, i de cada
any diu estar mite
espenyat, 	 perque
ninga no s'en cuida
de conservar-lo.

-Tens ra6, però,
a mes d'espenyarse
pes pas des temps,
tambe	 l'espenya
s'home, perque un
poc abans d'arribar
a sa Barrera des
Pixim, hi havia un
tros que l'havia
totalment	 desfet
una meiquina.

-Liu* me dius?
-Lo que sents, i

es que s'home no
nomes no s'en cuida
d'arreglar ses po-

ques coses que ens
resten d'altres ci-
vilitzacions, sino
que &dames les es-
penya. I tambe ho
fa amb sa nostra
Natura, un exempla
d'aquest descuit de
s'home, is que un
sector de sa gent
que va anar a Este-
llencs, deixava es
fens all* on es
trobava.
-4I deixaren es

fens allà en mig?
-Si que el deixa-

ren, pero manco mal
que hi va haver uns
altres excursionis-
tes, que no wren de
s'organitzaci6, que
tengueren dos dits
de seny 'Res qu'ails
agafaren tots es

fens que trobaren
els depositaren as
contenidors d'Este-
Ilencs.
-Encara sort que

hi ha gent que
estima sa nostra
Natura.

-Però, desgracia-
dament, 	 aquesta
gent is molt poca.

Matsu i Colau.
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EN BONNER, PREMI NACIONAL LITERATURA CATALANA

(e

1 passat dijous dia 19 d'abril la majestuositat del Sal6 de Sant
Jordi del Palau de la Generalitat de Catalunya acollia l'acte
solemne del lliurament dels Premis Nacionals de Literatura Catalana.

El guardonat en la modalitat d'investigació, Anthony Bonner, rebia el
premi, que está. dotat amb dos milions de pessetes, de mans del President
de la Generalitat, Jordi Pujol. Posteriorment Bonner pronunciava un breu
discurs d'agraiment davant el nombrós públic, constituit majoritariament
per relevants personalitats de l'àmbit cultural i politic de Catalunya.

EL TREBALL PREMIAT TE COM A TITOL "OBRES SELECTES DE RAMON LLULL"

l'autor, en	 manifestacions 	 recollides per
Galatzó, comenta:"Enguany 	 es	 concedien els
premis	 en les	 modalitats de narrativa,

traducció i investigació. Les obres no es presenten
a concurs siao que és el Jurat qui estudia els
treballs que en la modalitat corresponent s'han
publicat en els darrers anys i va seleccionant les

- . fins que finalment emet el seu dictamen. Jo
«esperava el premi i vaig rebre la primera

nt...icia per teléfon, quan encara no s'havia donat
publicitat a la decisió del Jurat. Ha significat un
motiu de satisfacció pel que suposa de
recooeixement al meu treball sobre la figura de
Ramon Llull"

I 'obra premiada es titula "Obres Selectes de
Ramon Llull' i fou publicada l'any passat per
l'Editorial Moll, encara que anteriorment havia

estat editada en llengua anglesa per la Universitat
de Princeton sota el títol "Selected Woks of Ramon
Llull. 1232-1316".

1 nteressat des de sempre per l'Edat Mitjana, Bonner és un dels
investigadors que més i millor coneix l'obra i la personalitat de
Llull del que ha recopilat i estudiat gran quantitat de textes

biogràfics, filosòfics, científics i literaris.

ARA DIRIGEIX L'EDICIO CRITICA DE LES OBRES CATALANES DE RAMON LLULL.

2 ctualment - ens explica - seguesc treballant en la direcció de
l'edició critica de les obres catalanes de Ramon Llull, patrocinada
conjuntament pels governs de les Comunitats Autemdmes de Balears,

Catalunya i Pais Valencia. La concesió d'aquest premi també suposa un
estimul més per continuar aquesta feina i un reconeixement públic que em
pot facilitar la superació dels obstacles que es puguin presentar - .

(I!! 1 desti - la sort en el cas dels puigpunyentins - ha volgut que elnom d'aquest escriptor d'origen americà antts unit per tot arreu at de
la ,vila que el va acollir - generosament segons ell - fa trenta-cinc

anys, i que durant tot aquest temps ha estat testimoni del treball
constant i silenciós d'un investigador polifacètic que ha arribat a ser
una de les figures del lul.lisme i que ha vist una vegada més compensada
la seva dedicació amb la concessi6 d'un dels premis de major relleu i
prestigi del panorama cultural català - el Premi Nacional de Literatura
Catalana - per la qual cosa la Revista Galatz6 li vol expresar la seva
sincera felicitació i la més cordial enhorabona.

B. Moragues



que ens uneix al desti de la
nostra petita pàtria i ens fa
fills d'una terra que des
muntanya rocosa i aspre, que
ens	 fa lluitar contra el
misteri d'un Galatzó geganti,
d'un Comte Mal, l'esperit del
qual es fa present els vespres
de tempesta.

Aquesta pot ser la
personalitat col.lectiva de la
nostra gent, agressiva, amb un
cert grau d'hostilitat
esoterisme, Anima forta,
esperit fatalista,
treballador, auster i capac de
convertir en poesia els
esdeveniments seriosos, les
pors i la vida senzilla d'un
poble pobre.

GRACIES CATALINA
MARIBEL.

BAR - RESTAURANT

PLA DE SA SINIA
Servei de:

NOCES - COMUNIONS
FESTES - CUINA TIPICA

Carretera de Puigpunyent, Km. 14 - Teléfono 61 40 57
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Dins de la Setmana del Llibre,
a nosaltres ens ha arribat un
autèntic regal,d'aquells que,
com a loteria, ens gratifica
en molt poques ocasions.

Crec sincerament que no hem
assaborit com a poble el que
significa dins de la nostra
història local la publicació
d'un nou llibre, escrit per
dues Joyce, universitàries
totes 	 dues, 	 galileva
puigpunyentina una i altre,
que recullen dels nostres avis
les contarelles 	 les quals
molts dels nostres fills mai
no haurien recordat.

Dins de alguns pobles
primitius s'ha conservat el
tresor de la memória
col.lectiva de la comunitat a
travails del personatge mitic
del patriarca que sense saber
llegir ni escriure guardava la'
tradició (As a dir, allô que
s'havia de transmetre) per a
totes les generacions futures.

Per sort nostra i dials que ens
succeiran, comencam a tenir
una sensibilitat per la nostra
memória histórica de poble
hi ha com mai hi havia hagut
unes personas afeccionades a
tot el que fa referència a
l'Ambit 	 cultural 	 de
Puigpunyent i Galilea.

El recull d'aquest centenar de
pipings que Catalina Pont i
Maribel Font ens presenten, As
fruit d'uns mesas
d'investigaci6 gustosament
treballada i transcrita amb
tota la fidelitat que permet
el posar per escrit el que els
han comunicat de paraula.

Es un "Recull" de narrativa de
noranta set cantarelles i
llegendes quo són mAgia, mite,
gimbal, llombrigol entranyable
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ENTREV	 STA A CATALINA PONT
Aquesta entrvista alb les autores del	 MARIBEL FONT'Recull ... 0 va ser realitzada a la
biblioteca un dissapte pel sati.

Revista-Coa se vas va acudir escriureTaabe els casos de bruixeria, que a i Aquest darrer criteri és el que vares
aquest flare? 	Galilea quasi bé no s'hi parlava i en triar perquè si no ho feies aixi si que

	

canvi a Puigpunyent tot eren bruixes... 	 perdien tota la 	 seva gracia aquest
Catalina-Bé, 	 varen 	 sortir 	 unes 	 relats. Iambe partirem del criteri de
convocatories, 	 per escriure treballs R-1 coo vareu recollir tote aquesta les "Rondalles", de Joan Miralles i de
d'investigaci6 i vares pensar que era informació? 	 , Grisait, que es ho va recomanar.
una bona oportunitat per presentar-s'hi.
La questi6 de la tematica va venir M-Anares entrevistant i tasbé el que R-Es un llibre per i llegir d'una soli

donada pels nostres gusts, interessos 1 trobares a les "Rondalles', a l'Arxiduc tirada n poc a poquet 'i aeb bona

la nostra preparada, ja que som de i tasbé usares el que trobares a 'Bon lletra'?.

literatura 	 totes dues.	 Jo tenc un pia, 	 Puigpunyent, Roble Estimat 	 de
-,' ,dent perqué vaig fer un treball a Notre Martorell, perqué hi ha una part Asbdues-Poc a poc

ia ,acultat quan estudiava quart. Tasbé d'anécdotes. També el que va escriure
ens	 interessava 	 la	 part 	 del Notre Martorell a la Revista, 'Gratant C- 

La introducció és per a Ilegir-le

testimoniatge directe que trobas Os una dins la história". Esperó el recull pert 
la resta és per anar saborint-ho i

experiOcia 	 salt 	enriquidora,	molt donant-li part escrita ha perdut part de per a llegir-lo a 	
estones, com es

gratificant. 	 la gracia i expressivitat que tenia i si contava.
,	 ho hagessem de fer ara pot ser faries un
Maribel-En 	 principi, 	 volies fer un "video". Transsetre la literatura oral a R-Estau 	 satisfetes alb 	 el resultat

treball comparatiu entre els tipus de la 	 forma 	 escrita 	 té	 les 	 seves final?
narrativa que es podia produrr a les limitations.
A rees de muntanya, del pla i costeres, 	Cia, jo crec que amb la edici6 si,

però ens adonIres que això ens duria un Rios va resultar molt dificil, aquesta 
perque és molt maca, salt polida, però

parell d'anys de feina només dedicada a recollida de dades? 	 amb el contingut, no del tat perque és

això. També va ser perqué record que	 un tema que mai no es pot dir que ja

consultares a 6abriel Janer Manila i ens M- El que va resultar dificil va ser el esta acabat;
 però va ser una soluci6 que

va dir que no tendria massa sentit un transcriure la oral a lo escrit. No els l'hagessim d'entregar en un 
limits, per

treball 	 d'aquestes 	 caracteristiques tenies molt clars, el conceptes sabre això vares acabar-lo 
en el punt on ha

perqué no arribaries a cap conclusib els quals ens tenies que basar, com ho acabat el llibre,
 però evidentsent es

definitiva i 	 pensava 	 que	 era més havies de fer. Un altre problema va ser podria continuar.

operatiu, lies útil pel poble tenir un la gent quan, per exemple, parlaven de
record de lo seu. 	 bruixeria deia: "no diguis que ho he dit R-Per acabar, teniu alguna cosa que

je, i després quan et deia que no recosanar als vostres lectors?

R-La vostra intenci6, id6, is recollir tenien res que contar - te i realsent el
les tradicions del poble, no is aixi?. 	 que pensaven era que el que tenien per C-Recomanaria que, no és que vulgui fer

contar-nos no tenia importancia. Wan politica 	però si 	 l'Ajuntaaent dona

C-No, ja que tenim el llibre de Nofre veien 	 que 	 els 	 prestaves 	 atenci6, facilitats perqué la gent participi,

Martorell que ja parla de tradicions qualsevol dia ens aturaven pel carrer Ilavors la gent s'hauria de Ilencar a

d'aquest poble. Mks bé volles recollir dient que 	 tenien 	 alguna 	 cosa per aquestes convocatòries, i també perquè

el 	 que ,fos inventiva, 	 el que fos contar-nos. 	 el poble ho necessita, esta bé que el

narrativa popular, 	creació, però no	 pable tengui la seva prtipia história

costums ni aspectes socials encara que C-La dificultat sobre tot va ser 
de recollida cap a les generacions futures.

ash 	 aquesta 	'literatura' 	talibé es transcripció. Hem canviat mil vegades de
reflexen aspectes socials. 	 criteri i possiblement si ho tornassis a M-Que els Ilegesquin i ell sateixos ja

revisar, tornaries a canviar perqué una 'ho veuran.

M-També vares 	 voler 	 parlar de les cos és 	 una 	transcripció norsativa,
creences de la gent, per exemple la de ortografica 	 i	 l'altre és intentar R-Moltes gricies i esperai i desitjam

Na Fatima i la gent hi creia, en aix6. reproduir aquest 	 Ilenguatge popular. molts llibres cos ¡quest.
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A SES TIMBES la primavera la
sang l'altera, i sobre tot aquest
mes, un mes on el camp ben replet
d'herba i de tot tipus de flors,
s'ens recorda que és el mes de les
flors, el mes de Maria, i que poc
a poc es pot fer més present
l'arribada de l'estiu.

Id6 amb les ganes de que tots
disfruteu d'un maravell6s pai-
satge, SES TIMBES vos parlara d'un
pareil de coses.

La primera es que, el passat
Dissapte 28 d'Abril i dins els
actes culturais organitzats per
l'AJuntament, amb motiu de la
III SETMANA DE LLIBRE, al Grup
Xingonera va aportar el seu gra de
cultura representant, a les deu

del vespre i al Saló Parroquial
l'obra d'en M. Segura, "DON
VENTURA VERANEA 0 SES DELICIES DE
UN ESTIU", obra que agradar a tots
els asistents, i que com sempre
ens varen fer riure i passar una
bona estona.

L'altra noticia es que aquestes
passades Fastes de Pasqua, la
nostra parr6quia Va posar a
disposició de qualsevol persona el
seu estat de comptes del passat
any, el qual va estar exposat a
les portes de l'església.

SES TIMBES ha cregut covenient
que aquest estat de comptes fos
exposat dins les seves pagines,
explicant o lloant, si cal, algun
dels seus punts.

ENTRADE8 1

Rendes d'immobles (Bar) 	  124.800 pts.
Col.lectes 	  234.939 pts.
Donatiu del Bisbat 	  500.000 pts.
Donatius 	  155.798 pts.
Interessos 	 1.036 pts.

TOTAL 	  1.016.573 pts.

Col.l•ctes extraordinAries ( Fam,
Missions, Caritas, etc. ) 	  190.055 pts.

TOTAL ENTRADES DE L'ANY 1989 	  1.206.628 pt..
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SORTIDES: 

Compres (encalentidor d'aigua,
perdianes, guardarroba, etc.) 	

Tributs 	
Conservació (reparacions, aigua,

gas, electricitat, neteja, etc.
Obres extraordinAries (arreglar

cisterna, enrajolar una habi-
tació i posar-la a punt, pin-
tar part de la rectoria, tan-
car la cotxeria,etc.) 	

Funcionament 	
Activitats pastorals ( Fulls,

papers i d'altres) 	

117.020 pts.
4.000 pts.

). 114.507 pts.

437.100 pts.
43.910 pts.

60.664 pts.

TOTAL 	  777.201 pts.

Col.lectes extraordinAries 	  190.055 pts.

TOTAL SORTIDES DE L'ANY 1989 	  967.256 pts.

Saldo anterior al 31-Desembre-1988 	  239.590 pts.
Saldo actual al 31-Desembre-1989 	  532.962 pts. 

garroquial
ESPECIALIDAD EN PLATOS COMBINADOS

Y TAPAS VARIADAS

Plaza Pio XII
Tel. 6141 87
	 GALILEA 

FERRERIA
TONI HOMAR

Cam( Son forteza sin

PUIGPUNYENT	 tf.- 61 41 14                

NOTES DE SOCIETAT

El nassat dia 15 de
Marc, deixà d'estar
entre noltros na
Maria Roselle, Suau.
Tenía 88 anys.

Al cel la vegem.

El nassat dia 14'
d'Abril, deixà d'es-
tar entre noltros en
Nadal Caldentey
dentey.
Tenia 76 anys.

Al cel sia.
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Antoni Betti.

stse
9	 SOBRE LA IDIOSINCRASIA MUNICIPAL

Des de que el Juny de 1987 es va constituir el nou Consistori,
s'han duit fets des del passat mes d'Abril un total de 57 Plens, entre
els ordinaris, extraordinaris i els d'aprovació dels Pressuposts.

Com si es tractas del comencament de temporada de qualsevol equip
de basquet o de futbol, a mesura que han anat passant els mesos els
nostres regidors, al igual que l'esportista, han faltat a la seva
obligació de " cumplir " amb el que s'havien compromés.

Antoni Arbona  	 57

Miguel Vidal  	 57

Joan Betti  	 55

Manolo Pinteno  	 55

Josep Ma Pérez  	 51

Pep Sintes  	 51

Onofre Martorell  	 43

Sebastià BauçA  
	

40

Antoni Roig  
	

21

I ara que sabem a quan de Plens han assistit,
anem a saber el que cobren

Antoni Arbona 	  16.445.- ptes
Josep Ma Pérez 	  6.325.- ptes
Joan Betti 	  12.650.- ptes
SebastiA BauçA 	  6.325.- ptes
Manolo Pinteno 	  12.650.- ptes
Onofre Martorell 	  6.325.- ptes
Miguel Vidal 	  12.650.- ptes
Pep Sintes 	  6.325.- ptes
Antoni Roig 	  12.650.- ptes

Antoni Roig envie una carta al Consistori comunicant que
renunciava al seu sou, donant a escollir l'opció que es trobAs més
oportuna per destinar aquests dobbers.

Degut a que jo li donc molta importància a l'assisténcia als
Plens i al sou que cobren els nostres regidors - ja que d'això els
Independents pareix que s'oblidaren de posar-ho al programa electoral
- he tractat a continuació dos exemples clars de cada cosa.
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Muy Sr nuestrot

Solamente ones linens pare hacer un comer,—

tart° sobre le seccidn ""CASA OE LA VILLA "" de Is dltima revista publiceda.

Flacon Vds referencia el punto en el cual SP dice nos los Rogidores a partir

de shore percibirin una gretificecidn en etas segdn los cargos nue ocupen

en el coneistorio,nuestro grupo eupono quo ogre, en su ender le cools del

acts en le cual se tomo dicho ecuerdo y podre Vd comprobar qua nuestro voto

fue contrario e dicho cobro por considerar QUO loe cargos eon completemente

' VOLUNTARIOS y clue el MILIAN aproximado que debemos cobrar entre todos Man

podris destinarse a otras necesidades de los vncinos cano son noces.

Desserfamos si e Vd le parses oportuno quo en su proximo nOmero epererca

une penusAa aclarecido sobre sate punto,pues Bin ser demented° importente,

creamos clue vele le pone de QUO sus lectores satOn informedne Onbidenonte.

Puigpunyent, e Noviembre de 1.987

n atento coludo,

Pero (Portmvor)

Mn mile re
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EL PLE DE L'APROVACIO DELS PRESSUPOSTS PER A 1990 :UNS FETS PER
DEMANAR RESPONSABILITATS.

A n'aquest Ple es va posar de manifest una vegada mês, el poc
sentit de la responsabilitat del que fan gala alguns regidors.

Per una part, tenim al regidor de l'Agrupació Independent Antoni
Roig que no apareix per les oficines de S'Ajuntament des del juliol
del 88. Se suposa que per discrepancies amb el seu Grup o per la
manera de com s'ha duit a terme la gestió municipal. De totes maneres,
ês incoherent que aquest fet vagi acompanyat d'un silenci, que no es
soluciona ni amb una explicació de cara als seus electors de la
postura pressa, ni amb la proposta de dimisió fet pel PSOE.

Per altra part, tenim als quatre regidors del PSOE, els quals
solicitaren en el seu dia un Ple extraordinari per a 1 aprovació deis
Pressuposts per a 1990, argumentant el que ¿ixi podrien tenir mês
temps pel seu estudi.

Ida bê, el dia d'aquest Ple que ells mateixos varen demanar, tan
sols s'hi va presentar el seu cap de llista. De l'absência dels seus
tres companys de partit, res se sap fins ara.

Per a mês inri, en el transcurs del Ple el cap de llista del PSOE
va fer unes preguntes al Datile que quasi s'aproparen al ridicul,
deixant ben clar als pocs assistents el seu desconeixement sobre el
tema que s'esteia debatint. I si no, que m'expliquin el perquè va

per exemple,- sobre la implantació de l'impost sabre
construccions que s'aplica a les llicències urbanistiques, quan el seu
mateix Grup havia aprovat feia mesos aquesta proposta.

Es el que es diu per aquests llocs  està en clar off-side.

Pera no tot ho feren malament els nostres regidors, ja que si be
no foren els suficients per fer un debat seriós sobre els Pressuposts,
al manco entre eis dos grups hi varen concurrir eis cinc regidors
necessaris per aprovar-los.

Sempre he estat d'aquells
que pensen que quan algb ha de
cobrar dabbers ês perque s'els ha
guanyat. I no pareix aixi, com
l'entenen eis nostres regidors
del PSOE.

M'enrecord encara, quan els
Independents propasaren a un Ple
el que els regidors cabrassin.

Els del PSOE, criticaren
molt durament aquella proposta,
fins el punt de que dirigiren
una Carta al Director a
n'aquesta Revista, a fi de que
tot el Poble sabés que s'hi
oposaven totaiment.

Sens dubte, aquest va ser un
fet que els va honrar molt.

Uns mesas desprês, quina no
va ser la meva sorpresa, al sebre
que NO renunciaven a la seva
compensació econômica. Un fet
encara mês agreujat, al haver
també renunciat aquests redidars
a participar dins qualsevol
tipus de comissió informativa,
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En qüestió d'aigües, volem posar
Mallorca al corrent.
L'aigua corrent ha passat d'esser un
privilegi a constituir una necessitat
per a la vida moderna La construcció
de ponts aljubs fou la primera
passa. La canalització de l'aigua, la
segona. Avui els pobles de Mallorca
han crescut i s'han desenvolupat,
pert) molts d'ells encara no compten
amb aigua canalitzada, ni tampoc
amb una adequada xarxa de
clavegueram.
Per a pal.liar aquestes deficiencies, el
Consell Insular de Mallorca ha posat

en marxa un Pla de Sanejament i
Abastiment, un pla d'aigLies per a
posar Mallorca al corrent.

PLA DE SANEJAMENT I
ABASTIMENT D'AIGÜES
A LA PART FORANA

Un pia per a millorar

CONSELL INSULAR DE MALLORCA



SOTA LA TERRA

LA 	 TERRA 	 - LA CASA DE LA HUMANITAT 1TOTS ELS HOMES
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ECOLOGIA PASQUAL IAMBE AQUÍ

ECOLOGIA = qüestió / problemdtica humana ---"si tenim seny, Si estimam de bon de
veres la natura i si sabem dosificar conve-

nientment el progrés, posant-lo al servei del bé coma, la nostra terra tindrà futur."

Ja que, per desgracia i entre altres notes ben negatives, "les nostres ciutats i molts
de pobles han crescut de manera anàrquica i deshumanitzada, amb criteris merament
practicistes i d'abusiu aprofitament del sòl"

i tots hem de reconèixer que "les causes principals d'aquesta situació estan basica-
ment en l'home que, mogut per un afany desmesurat de lucre immediat, amb una mena
d'improvisació suicida que vol ignorar les conseqUències futures de les actuacions de
cada dia, no li ha importat destruir la natura i degradar el lloc de l'habitatge
huma quan n'ha pogut sortir eogistament beneficiat."

-->PER QUE ELS CRISTIANS HEM DE SER ECOLOGICS ?

raons / arrels / teologia 	 ECOLOGIA:

1. Déu crea l'home i la dona 'ecològics' : "Déu estableix des del principi la relació
harmònica entre parella humana i medi natural, com a condició de felicitat i de
progrés per a la humanitat. L'home apareix integrat a la natura. Aquesta és vertade-
rament 'la seva casa'.

2. L'home, senyor -respectuós i estimador- de la Creació. L'aventura i el risc del
progrés : els homes, semblants a Déu, "havien de créixer i dominar la Creació a l'es-
til de Déu: des de la llibertat emprada amb saviesa i amor, amb sentit de la bellesa
i de l'harmonia de cada cosa i del seu conjunt, amb intel.ligència, imaginació i
creativitat', amb respecte i estimació per tot el creat fins a la més petita cosa."

3. Tota . la Creació per a tota la familia humana : "L'exigència de conviure amb
pau i amb respecte mutu (el que deim 'germanor') i de compartir fraternalmet tots els
dons creats (el que deim 'solidaritat') esta ja posada per Déu a l'inici de la
história humana. I, per al creient, ve a ser el primer fonament de la dimensió social
de la propietat privada."

4. La convivência humana i el domini de la creació imposen limits a la llibertat. El
pecat a l'arrel de la desfeta ecològica : "Oposar-se deliberadament al projecte de
Déu Creador és l'arrel de la destrucció de l'home, de la destrucció de la bona relació
amb els altres i de la destrucció de la bona relació amb la natura creada. Es l'arrel
més profunda de la destrucció ecológica. Es el pecat."

5. Jesús Ressuscitat salva l'home i la natura, la 'casa de l'home' : "Si, és possible
encara construir entre tots una "terra nova i un cel nou", la 6casa harmoniosa per a
la humanitat" que els nostres pecats posen en risc de destruir. SI VERTADERAMENT HO
VOLEM."

PERO SI NO VOLEM ... si no arribam a l'arrel fonda del per qué actuam negativament

"La societat actual no trobarà solució al problema ecològic si no revisa seriosament
el séli estil de vida ... Aquesta societat s'inclina a l'hedonisme i al consumisme,
però resta indiferent als danys que aquests produeixen... Si manca el sentit del valor
de la persona i de la vida humana, augmenta el desinterés pels altres i per la
terra. L'austeritat, la temprança, l'autodisciplina i l'esperit de sacrifici han de
CONFORMAR LA VIDA DE CADA DIA."

—>darrera pregunta  QUI HA D'ACTUAR per recuperar en tot el possible
preservar i perfeccionar LA NOSTRA CASA NATURAL ?

TOTS 	 HEM D'ACTUAR
per poc i petit que ens sembli.
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Senior Masculi 

Ja ha acabada la temporada per l'e-

quip Senior masculi. Dels tres partits

disputats amb la Soledat tan sols es va

aconseguir una victória i amb aixo el

haver tangut que ocupar la darrera pla-

ga del grup. Aixi idá, a la propera tem

porada l'equip jugará en un grup d'infe

nor categoria que sens dubte, donará

mes oportunitats de victbries pel nos-

tre equip.

BÀSQUET
Senior Femeni 

El equip, que está disputant els play

-off pel titol, ja ha passada una elimi-

natória davant l'Alc4dia. Eliminatória

incompleta, ja que dels tres partis posi

Ides nomás es va jugar un, dins

amb victoria del Puigpunyent, mentre que

a la següent a disputar dins la nostra

pista les visitants no es presentaren.

Amb aixá, el nostro equip passava la pri

mera eliminatoria.

Ja a la següent dels quatre millors,

nostre equip va a lograr a la nostra pis

ta i davant el Pink, la primera victária

en un partit molt disputat amb el resul-

tat de seixenta a cinquanta.

Ara i amb una sola victoria, l'equip

aconseguirá el pas a la final per fer-se

amb el titol.

ESPORTS 

Les germanes Sampol.

MARGEDOR
feines de pedra

(marges, forros de casa,
61411"ats—) tf.- 61 41 14
CI es trast 1- 1

miquel betti moragues
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ESPORTS 
FUTBOL

PER AQUESTA TEMPORADA, ASSEGURADA LA PERMANENCIA A 2 8 REGIONAL; PER A LA PROPERA, PE

RILLA LA CONTINUYTAT DE L'EQUIP.

Quan està a punt de finalitzar la temporada i l'objetiu de l'equip de sal

var la categoria ja ès un fet, la continuTtat d'aquest a la propera temporada està

en un moment molt delicat.

D'aixó en xerram amb en Pere martorell Moragues, mAxim responsable de l'e

quip al dur tot el realcionat amb el Club.

Pere, perilla realment la

continuitat de l'equip?

- Si, la veritat ès que si.

analitzar las causes

principals?

- Bè	 desprès d'una bo

na primera volta, a l'ini

di de la segona les coses

es començaren a complicar,

quan foren sancionats per

dos anys 61s jugadors Suau

i Marquès, llavors en Bau

ça adduint una lesió i en

Somoza per discrepancies

amb jo, han deixat l'e-

quip. I si a n'aixo afegin

ha alguns jugadors que ja

han deixat entreveure que

a la propera temporada no

fitxaran, tot aixo crec

que son raons suficients

per pensar que no ha hau

rA equip:

Existeixen altres motfus?

- Si i bastants, en prin

cipi en pep Ramón ja no

va començar la temporada

ni ha participat en ella

al paréixer degut a una 	 ambient de l'equip.

mentre que en ple-
	

Que penses de l'afició?

na lliga han estat molts 	 - Realment l'afició és po

els lesionats, si a n'aixó
	

ca i aixé motiva el poc

afegim que altres, per mo 	 ambient del futbol de Puig

tuius de feina han deixat
	

punyent on tenir un equip

alguns partits i que mès 	 a 2a Regional és un mira-

d'un, abans prefereix anar 	 cle.

a jugar el seu partit de
	

Continuarás si l'equip se

futbol-sala que assistir 	 guiex la propera temporada?

als entrenaments - que 	 - Si a la reunió que farem

moltes vegades tan sols hi 	 al acabar la temporada si

havia dos o tres jugadors- del que es digui i aprobi

ha fet que oficial - 	 me convenç seguiré, peró

ment 	 s'hagin suspe 	 sense exercir d'entrena-

sos a les darreres setma- 	 dor sempre que sigui po-

nes de la competició. 	 sible.

Quina part de culpa del 	 Val ... gracies Pere.

que está succeint dones

al jugadors?. 	 Pel que deduim d'aques

- Tota, ja que exceptuant 	 ta conversació, la situa-

a uns pocs, la resta s'ha 	 ció es presenta realment •

limitat a cobrir l'expe- 	 dificil per a l'equip i

dient de jugar els par-	 si els propis interessats

tits, i tots sabem que a 	 o sigui, els jugadors, no

un Club hi ha altres com- 	 el solucionen, el futbol

promisos que cumplir pel 	 s'haurá acabat a la nos-

bon funcionament i el bon 	 tra vila.
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FRUTAS .VERDURAS
CARNICERIA•CHARCUTERIA
CONGELADOS•CONSERVAS
VINOS. LICORES
FERRETERIA•OROGUERIA

C/ MAJOR, 4. Te1.614102	 Puigpunyent

Panaderia - Pastisseria

Vidal
David Palacios

ELABORACIÓ PROPIA
SERVE! A CALVIA I STA. PONSA

DUIGPUNYENT	 Traves/a, 26 - Tel. 61 42 05

SUPERMERCAT

GALATZ
CARNICERIA, CHARCUTERIA

i MERCERIA

Tel. 61 43 15- SERVICI A DbMICILI

Instalaclons elèctriques
portes I automatismes

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

91Fnemigre-' Tallers

J.B. JAUME
XAPA I PINTURA —

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

CAFETERIA - RESTAURANT

Do ES PONT

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




