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I puig de Galatzó que dóna nom al nostre poble
és el cim més alt del Ponent de l'illa de Mallorca.

És un puig ple de liegendes i mites. Té als
seus voltants un esoterisme embruixat, que ens
parla de forces superiors i des dels seus cingles,

avencs, timbes i boscos ens mostra, al seu vessant puig-
punyentí, com si fos una cabellera espessa, formada per
Pius, garrigues i alzines.

Una d'aquestes centenaries alzines és la del Molí Nou
de Son Net, abocada damunt la Riera, dins una frondositat
refrescant i joiosa, justa davall del Molí Nou, on no fa en-
cara tant era excursió obligada per a la família dels
senyors de Son Net i de tots els nins de les escoles de ,

nostre terme.

L'alzina de l'hortet del Molí Nou ha format part del patri-
moni . popular puigpunyentí i d'un parell de generacions
dels seus habitants.

Un arbre com aquest també ha atret persones que no
són del nostre poble. Sabem de gent que creu en la força
magnètica que ve a carregar-se d'energia per a desenvolu-
par millor els seus quefers.

Sens dubte és un arbre amb história. Recentment, com
tots recordareu, una vident ens va dir que la Verge se li
aparegué damunt les seves branques. Per algunes perso-
nes és també un símbol religiós.

Malgrat aquest pès històric, sentimental, religiós i
gic la nostra alzina ES VA MORINT.

Ningú la cuida degudament. Des d'aquestes retxes edi-
torials GALATZÓ vol demanar a qui pugui fer alguna cosa:
medicar-la, esporgar-la o tractar-la, que ho faci abans que
sigui massa tard.

Aquesta alzina bé ho mereix.

E
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Entrevista al metge del poble
Pedro Garau és una persona

que va venir de fora poble fa
uns quants anys, i poc a poc,
ha anat integrant-se, junt a la
seva família, dintre la societat
de Puigpunyent i Galilea.

-Pedro, ¿quants anys fa que
estas entre nosaltres?

-Tres anys i mig.
-I habitualment vius...
-Actualment estic censat a l'A-

juntament de Puigpunyent, i el
meu domicili habitual es a la Ca-
rretera Nova d'Estellencs, n° 10.

-Durant aquest temps que
has estat aquí, ¿has tingut
algún problema significatiu?

-Sí, va esser quan la Dra.
Blanca havia acabat l'escedèn-
cia, i havia de tornar a prendre
possessió de la plaça en perjudi-
ci per a mi, i gràcies a l'ajuda del
poble, el perill es va resoldre fa-
vorablement. A nivell de feina no
he tingut cap problema ni cap
tipus de problema, i crec que
hem arribat a tenir un nivell d'as-
sistència aceptable.

-A nivell de feina, ¿estas
content del nostre terme?

-Sí, contentíssim. He posat tot
de la meva part perquè no sortís
cap problema, i he trobat una ac-
ceptació molt grossa. I això pot
esser sigui perquè Puigpunyent
es un poble diferent: només sol
acudir al metge de guàrdia quan
es realment necess in, cosa nue
no sol ocórrer a cap altre r ,ble
de Mallorca'.

-A nivell persona, ¿estas
content del poble?

-Sempre he fet feina a l'àmbit
rural, i com més petit es el poble,
més bo de dur es.

-A nivell persona, ¿estas
content de la gent del poble?

-He fet poques enemistats i
moltes amistats. Com tota perso-
na pública, crec que qualcú pot
estar en desacord amb les
meves paraules, però crec que
som amic de tothom.

-¿Quines són les teves con-
dicions de treball?

-La meva obligació es passar
consulta cada dia i estar localit-
zable set dies a la setmana,
onze mesos a l'any, sense cap
dia lliure. Crec que es l'únic
poble on el metge es troba amb
aquestes condicions, i arriba a
esser un poc pesat.

quines solucions i veus
tu?

-Només es poden millorar les
condicions si canvia la Ilei de Sa-
nitat, que pareix esser ja ha surtit
publicada al BOE. Segons la !lei,
Puigpunyent es l'únic poble que
no s'acomodarà a cap Centre de
Salut degut a la seva situació
dins la muntanya, i si el malalt
hagués d'anar a Esporles, arriba-
ria més mort que viu. A Puigpun-
yent hi haurà un cap de setmana
lliure per al metge, de cada
dos, i tots els festius. No solucio-
na pert) minva el problema.
Aquests dies hauran de pujar al
poble un metge i un ATS posat
per l'INSALUD.

-Referent a Galilea, ¿com
esta el teme?

-Tampoc he tingut problemes,
hi vaig un cop per setmana a
passar consulta, i les vegades
que faci falta. El problema es
que a Galilea hi manca un Hoc
adecuat per a una consulta en
condicions. Però les monges ens
cedeixen un petit local per poder
atendre els galileus.

-¿Què és el que no t'agrada

com a metge d'aquest poble?
-L'únic que no està en relació

amb les hores que faig de feina,
es la remuneració económica,
que es insuficient.

-Professionalment, ¿quina és
Ia patologia més habitual pel
nostre terme?

-Com tot poble de muntanya,
un poc humit, i també pel fet de
què hi ha molta gent que s'ha
dedicat al camp, per aquí hi ha
una patologia de problemes de
l'aparell locomotor: reumes, artro-
si, etc. I també molts problemes
d'alergia degut a la quantitat d'ar-
bres que enrevolten el poble.

-¿A quin nivell es troben les
condicions sanitàries?

-Les condicions sanitàries del
poble són aceptables. L'únic que
crec que manca, sanitàriament,
es una depuradora, ja que els al-
tres serveis estan cuberts: aigua
potable, eliminació d'aigües resi-
duals per les cases, etc.

-Pedro, apart de la teva feina
com a metge, aquí ets conegut
per les teves aficions políti-
ques.

-Ja que me fas aquesta entre-
vista com a metge del poble,
crec que no tenc que opinar da-
munt questions polítiques, ja que
procur que la meva vida profes-
sional i la meva vida privada res-
tin separades una de l'altra. Crec
que no hi ha que barretjar la
feina amb la política.

Un cop finalitzada l'entrevista,
en Pedro i jo estàvem comentant
damunt les noves mesures de la
Llei de Sanitat, fins que ens vam
demanar: ¿a on pernoctaran
aquest metge i aquest ATS pre-
vists per suplir aquests caps de
setmana i festius?

Biel Frau



41.04 .

.41114t:',
•

• —

• •

saquear l'Alzina.

GALATZO ha volgut fer
una série de preguntes a
les persones que varen
protagonitzar aquella pole-
mica. Demanarem també
l'opinió al Bane, pert) pa-
reix que no tingué temps
per donar-nos una respos-
ta.
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NATURA

S'Alzina de Son Net si-
tuada dins una parcela
entre dos torrents fluients
del Barranc de Sa Font de
Sa Roca, té com a veTnats
més propers als platers.

Aquesta Alzina, arbre
possiblement mil.lenari,
d'un tot significat cultural,
religiós i botànic, es troba
en bastant mal estat vege-
tatiu.

La història es remonta
dos anys enrera, quan
l'actual propietari va
sollicitar a la Conselleria
d'Agricultura i Pesca tallar
els platers per poder sem-
brar-hi arbres fruitals.

L'enginyer tècnic de la
Conselleria Don Josep Ro-
mero Casado va dir dia
ler. de Juliol de 1988 que:

1°.- Es totalmente DE-
SACONSEJABLE efectuar
las rotulaciones pretendi-
das, pues con ellas se
perdería una zona de alto

valor ecológico, cultural y
religioso.

2°.- Sería PROCEDEN-
TE, efectuar un Tratamien-
to de Mejora en ese plate-
ral, mediante el cual se
haría un saneamiento inte-
gral de pies moribundos,
torcidos, etc... Asimismo,
sería PROCEDENTE efec-
tuar el señalamiento de al-
gunos pies próximos a
,<S'Alzina de Son Nét»,
que limitan su capacidad
vegetativa.

Sería MUY ACON-
SEJABLE proceder a un
saneamiento de S'Alzina
en forma de oída de
ramas muertas y dañadas.

Un poc més tard de la
publicació d'aquest infor-
me es doné el fet on hi
havia gent que deia que a

S'Alzina s'hi apareixia la
Verge. Per a molts, això
l'únic que va fer va ser fer
perdre l'atenció damunt el
problema principal: el d'a-

Férem aquestes pregun-
tes:

ler. Com està actual-
ment l'Alzina de Son Net?

2on. Trobes que s'ha de
conservar l'Alzina com a
símbol del nostre terme?

3er. S'Alzina s'esta. mo-
rint. Quines solucions du-
ríeu a terme per salvar-la?

EUFRONIO. 	 Propietari
dels terrenys on esta si-
tuada l'Alzina.

ler.	 Igual. 	 Necessita
que se tomin les branques
mortes i se li tallin un pa-
rell de platers de les yore-
res que li peguen damunt
a ella, als tarongers i a la



Diumenge dia 3 de Juny es va produir un incendi a Sa
Vela, que gracies a la coldaboració i rapidesa dels vel-
nats en apagar el foc no tingué majors conseqüències.

Aquest mes de Juny es coneixerà com el mes dels
accidents. Va ser aixi, com a la curva de Can Pujo, hi
tingueren accidents en Lluís Palmer que anava acom-
panyat d'en Sebastià Font, i un altre en Davis Palacios.

Dels cotxos millor no xerrar-ne, d'ells, podem dir que
gracies a Déu es troben bé.
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línea telefónica, però l'A-
juntament me va dir que
no tocàs no un full, i aixo
tenint el permis de l'ICO-
NA ja tret.

Fins i tot vaig cridar l'en-
ginyer que ho vingués a
mirar, i uns de Manacor
em donaven quatre den-
tims.

2on. És ben segur que
s'hauria de conservar.
Però a jo me costava
350.000 ptes. fer-la neta
perquè es molt alta, però
em varen dir que no tocas
ni un full.

3er. Necessita que li
tomin les branques mor-
tes, però ja et dic que jo
deman les coses una ve-
gada, perd) dues no...

FRANCESC BUSQUETS.
Veïnat del nostre poble

ler. No ho sé. Fa més

d'un any que no hi vaig
per alla. Des de que ho va
comprar el senyor Eufro-
nio, se pot dir que no he
tornat més per alla, ja que
a ell no li fa molta gracia
veure-hi gent. A més, esta
vallat i no podem passar.

2on. Me pareix absoluta-
ment necessari, sinó com
a símbol com lo que es,
una Alzina millenaria si-
tuada a un lloc hermosis-
sim i, aparicions de la
Verge apart, un Hoc on
nomes el fet de passejar-
hi ja fa que trobis una gran
pau.

3er. Jo no som un entés
en la materia. Ara lo que
se es que fa dos anys un
enginyer va recomanar
que li tallassin els platers
que l'enrevolten. En quant
a les solucions hi entren
una série de factors. Lo
més interessant seria que
l'Ajuntament i la Conselle-
ria ho poguessin comprar
(ara no sé si esta en
venda, per-6 hi va estar
una temporada) i alla lo
primer curar l'Alzina i Ila-
vonces crear-hi un espai
on tot el poble es pogués
passejar i disfrutar.

NOTES DE SOCIETAT

Dia 23 de Maig feren la CONFIRMACIÓ:
Catalina Morey Prados
Margalida Sureda Moranta
Joan Lluís Palmer Frau
Antoni Ginard Barceló
Mariana Font Palmer
Mique! Moragues Palmer
Onofre Martorell Martorell

Dia 2 de Juny feren la 1 COMUNIÓ:
Les germanes Margalida i Carme Vidal Feito, i en Ga-
briel Flaquer Pujo.

Dia 26 de Maig, tingué Hoc el BATEIG de na Cati He-
lena Alves Bauzá, filla d'Antoni i na Magdalena.
Enhorabona a tots!

Qui es troben molt bé són els components del Grup
de teatre Gall de Foc, els quals han començat aquest
estiu a fer sortides per diferents pobles de l'illa de Ma-
llorca amb l'obra «Necessito una infermera».

Aixf també, s'ha convertit amb el grup amb més pers-
pectives de futur del poble, després de qua el grup de
teatre Galatzó s'hagi desfet i molts dels seus membres
hagin passat a formar part de les files del Gall de Foc.

DEFUNCIONS

Dia 19 de Maig n'Igna-
cio Llinàs Marimón, deixà
d'estar entre noltros. Tenia
75 anys.

Dia 1 de Juny en Jaume
Bauzá Suau deixa d'estar
entre noltros. Tenia 50
anys.

Al cel les vegem.
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Patronat Municipal de Cultura
El Patronat Municipal de Cultura que té com a un dels seus

principals obejctius la protecció i difusió de la cultura local, i
també amb la intenció de fomentar la creació literària de la
nostra I lengua, convoca:

III CONCURS DE NARRATIVA BREU

CONDICIONS DEL CONCURS
Les obres estaran escrites en català i seran de tema

lliure. L'extenció maxima sera de 20 fois per una cara i a
doble espai, i la mínima de 3. Es presentaran original i 3
còpies de cada obra, escrites a maquina, amb psuedõ-
nirn i un sobre tancat que contindrà les dades de l'autor.
En cas de presentar varies obres un mateix autor, haurà
de fer servir el mateix pseudònim. Damunt el sobre es
farà constar si l'autor és major o menor de 16 anys i si
és local.

Els membres del Jurat no podran presentar obres al
concurs. Tampoc es podran presentar obres premiades
a altres concursos, i seran inédites.

Les obres s'hauran d'entregar a l'Ajuntament abans de
dia 15 de juliol de 1990.

SELECCIÓ D'OBRES I ENTREGA DE PREMIS
El Jurat que haura d'elegir les millors obres presenta-

des tindrà la següent composició:
Sr. Victoria Ramis d'Ayreflor
Sr. Antoni Serra
Sra. Conxa González
Sra. Catalina Pont
Es concediran tres premis amb la següent dotació

económica:
Un premi per autors majors de 16 anys: 20.000 ptes.
Un premi per autors menors de 16 anys: 10.000 ptes.
Un premi per autors locals: 20.000 ptes.
-Aquests premis no seran acumulables. •
Els premis es podran declarar deserts, i el jurat resol-

drà lliurament qualsevol incidència no prevista en agues-
tes bases.

La publicació de la decisió del Jurat i l'entrega de pre-
mis tindran Hoc durant les Festes Patronals d'Agost de
1990.

L'Ajuntament es reserva el dret de publicar les obres
presentades.

III CONVOCATORIA DE TREBALLS
D'INVESTIGACIÓ

PRESENTACIÓ DE PROJECTES
Les persones o grups que vulguin participar en aquesta con-

vocatória hauran de presentar a l'Ajuntament abans del dia 15
de maig de 1990 un projecte que inclourà:
a) Relació dels membres del grup.
b) Descripció del treball a realitzar, metodologia i materials que
s'usaran, activitats previstes i tots els detalls que ajudin a
aportar una idea clara del treball i dels procediments a seguir

per a la seva elaboració.
c) Pressupost de les despeses derivades del material i de les
activitats previstes per a la confecció del treball.
d) Durada aproximada del treball.

SELECCIÓ DE PROJECTES
Per tal de seleccionar els projectes que comptaran amb el

patrocini de l'Ajuntament es constituirà un Jurat integrat per
persones amb coneixements amb concordAncia amb els temes
presentats.

La resolució d'aquest Jurat que inclourà la relació de projec-
tes que seran subvencionats pel Patronat, es faré pública el
dia 15 de juliol de 1990.

Un dels criteris generals que s'aplicaran per a la selecció de
projectes, a més dels que consideri oportuns el Jurat, és el de
considerar d'especial interès els treballs referit a algun aspecte
de la cultura del nostre municipi.

PRESENTACIÓ DE TREBALLS I ENTREGA DE
PREMIS

La presentació dels treballs corresponents als projectes se-
leccionats s'haurà de fer efectiva abans del dia 15 de novem-
bre de cada any (a partir del 1990 i depenent de la durada del
treball) i l'entrega de premis als seus autors tindrà Hoc el dia
31 de desembre en el decurs d'un acte cultural organitzat pel
Patronat.

PATROCINI DEL PATRONAT MUNICIPAL DE
CULTURA

Les persones o grups autors dels projectes seleccionats pel
Jurat comptaran amb una subvenció del Patronat que consisti-
ré en:
a) El pagament de les despeses derivades de la confecció del
treball en el moment en qué resulti seleccionat el projecte.
b) Un premi económic pels membres del grup autor del treball,
amb quantia a determinar pel Patronat a proposta del Jurat, i
que s'entregaré el dia 31 de desembre de cada any.
c) La publicació del treball per part del Patronat.

Es perdré el dret a aquesta subvenció en el cas que el Jurat
consideri que el treball presentat no s'adapta al projecte inicial
o no arriba als mínims de qualitat exigibles.

El Jurat resoldrà lliurement qualsevol incidência no prevista
en aquestes bases.

I CONCURS DE VÍDEO

BASES:
1.- Podrà participar-hi qualsevol aficionat.
2.- TEMA: Qualsevol aspecte relacionat amb Puigpunyent i/o
Galilea.
3.- Les cintes presentades seran de curtmetratge.
4.- Les películes hauran d'ésser sistema VHS.
5.- El termini de presentació de les cintes, que quedaran a
disposició del Patronat amb la intenció d'inicia una videoteca,

acabaré el 30 d'octubre de 1990.
6.- Un jurat especialitzat seré l'encarregat d'adjudicar els pre-
mis que seran els següents:

Primer premi 	 25.000 ptes.
Premi millor autor local 	 10.000 ptes.

- Aquests premis no seran acumulables i podran declarar-se
deserts.
- S'entregaran durant les festes de cap d'any.

NOTA: A partir del 30 d'octubre s'establirà un calendari de
projeccions a al Casa Consistorial que haurà de concloure dins
el mes de desembre.

El Patronat resoldrà lliurement qualsevol incidència no pre-
vista en aquestes bases.
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Cartes al director

Al número 42, de la revista GALATZO, corresponent
al mes de Març del present any, apareix la notícia que el
GOB ha concedit al nostre AJUNTAMENT un dels tres
premis ALZINA considerant els mèrits del nostre consis-
tori en la seva política urbanística, així com per la seva
declaració com a municipi desmilitaritzat i desnuclearit-
zat, termes aquests dos últims que normalment omplen
molt, donen bona imatge i bona premsa perd que no
han arrelat massa en els ve .ins del doble, si I levam l'or-
ganització d'alguna festa per promocionar aquesta idea.

Desconeixem els criteris que han considerat els res-
ponsables del GOB per otorgar a l'Ajuntament aquesta
distinció, al que, en primer l'oc volem felicitar, com a part
integrant que som d'aquest municipi, si bé no podem se-
guir i no esteim totalment d'acord amb la línia editorial
que sobre aquest mateix assumpte es fa psoteriorment
en el mateix número de la revista, i no podem estar to-
talment d'acord des del moment que únicament es con-
sideren els aspectes bons i positius de les actuacions
dels nostres regidors i s'olviden que encara segueix
sense resodlre's el vertit d'aigües residuals a la riera i
que des del principi ha ocasionat perjudicis a una part
dels ve .ins d'aquest poble i un Iloc del poble on la riera,
part integrant de la nostra natura, s'està degradant de
cada dia més sense que als nostres regidors sembli que
els importi donar una solució en aquest problema.

Suposam que els del GOB abans d'otorgar aquest
premi hauran fet una estirada d'orelles als responsables
d'aquest oblit i si encara no ho han entregat els recordin
la seva obligació abans d'emprendre altres feines.

Joana Pujol

Solidaritat Puigpunyentina

Vull donar les gracies a «TOT ES POBLE DE PUIG-
PUNYENT» per la AJUDA MORAL donada, des de les
finestres de ca seva des del crer, als pocs ve .ins d'a-
questa Vila que han intentat cr i servar el NOSTRE EN-
TORN del foc declarat el Diumenge 3 de Juny a «Sa
Vela».

Qui pensi que he escrit això perquè el foc amenaçava
ca meva va molt errat, ja que com vàreu poder CON-
TEMPLAR no és cert, perd crec que ja és hora de què
mos ajudem uns als altres i no que mos tirem pedres.

Esperem que aquest missatge ajudi a concienciar-nos
de què hem de cuidar lo nostro.

Bartomeu Sureda

Meteorologia

Per resumir, en el raconet del paraigua, hem de dir
que el passat mes d'Abril plogueren un total de 99 litres/
m 2 , i mentre que el mes de Maig ho va fer de 13 litres/
m 2 , amb el que duiem de Juny només va ploure 5 1/m2 .

ABRIL	 1990
Dia 1 	 36 1/m 2

Dia 2 	 7 1/m 2

Dia 9 	 43 1/m 2

Dia 14 	 1 1/m 2

Dia 22 	 3 1/m 2

Dia 25 	 .6 1/m 2

Dia 30 	 3 1/m 2

MAIG - 1990
Dia 1 	 3 1/m 2

Dia 10 	 2 1/m 2

Dia 13 	 8 1/m 2

JUNY- 1990
Dia 5 	 5 1/m 2

De sa Música de Trobada

Ets aficionats a's futbol saben que allô més impor-
tant de debò és començar de petitons. Es pescadors i
caçadors saben que no s'aprèn a pescar o a caçar
de grandolaçot i que vertaderament tots ho han après
de petits, quan acompanyaven a son pare o a's padrí.

I això ve a pensament perquè de vegades pensam
que no hi ha afició a sa música però durant aquest
mes de Maig han tingut Hoc dos fenòmens musicals
de vertadera importancia.

Vull fer referència a sa XIII Trobada de Corals in-
fantils de Mallorca que comptabilitzà sa participació
de 16 corals de tot Mallorca (més de cinc-cents
allots) i a's V Encontre de Corals Escolars que tingué
una participació de 10 Corals, (prop de quatre-cents
allots)

Descomptant una coral, una sola coral, que partici-
pa a's dos actes i fent alguns números, de totes ses
maneres ens acostam a's millenar d'allots que tenen
afició a sa música i que fan música.

Si de grans segueixen igual es futur musical esta
assegurat.

E. Fuster
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Dins aquest mes de juny, on la calor ens ha fet suar
fins i tot per les dents, SES TIMBES reapareix a les pe-
gines del Galatzó.

Aquest mes tenim un parell de noticies, un parell de
fets que creim que n'hem de fer un petit comentari, i
aquesta vegada n'hi ha qualcun que ha duit o duu o
dure de que parlar. Però ja este bé, anirem per feina.

La primera de les noticies que vos volem parlar, ja
vos n'heu més que adonat compte, SES TIMBRES vos
este xerrant de les millores que els nostres carrers han
sofert amb el seu asfaltament.

Gràcies a l'Ajuntament que ha aportat un 35 % d'a-
questes obres i al Consell Insular que n'ha aportat la
resta d'un total de 17 milions, ha finalitzada la primera
part del projecte que ens ha abarcat carrers com poden
ser el de la Mola Gran, el de La Fuente, el d'Es Pins, i
de molts altres.

La segona part d'aquest projecte es fare l'any que ve,
i això suposarà l'asfaltament de la resta dels carrers. Tot
això si aquesta segona part es inclossa dins el pressu-
post del Conseil, i en cas de que no hi hagui sort ten-
drem que esperar un altre any.

Una altra notícia es que s'este arreglant el Saló Parro-
quial, això es gràcies de la subvenció aprovada pel ple
de l'Ajuntament, als membres del Grup Xingonera i a l'a-

portació del Bar Parroquial. El primer amb els seus di-
ners aporta un fuster que arreglarà portes, finestres, i vi-
drieres, els segons aporten els demés complements ne-
cessaris a niés de la seva me d'obra, (installació de

garroquial
ESPECIALIDAD EN PLATOS COMBINADOS

Y TAPAS VARIADAS

Plaza Pio XII
Tel. 614187

	 GALILEA

FERRERIA
TONI HOMAR

Car-ni Son forteza sin

PUIGPUNYENT 	 tf.- 61 41 14
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focus demés) i el tercer aporta pintura i els pintors. Aixf
doncs tindrem un saló com cal.

SES TIMBRES dóna des d'aquí s'enhorabona per
aquesta iniciativa i els seus coldaboradors.

SES TIMBRES el 16 de Juny acudira al Saló Parro-
quial a la reunió informativa que el Batle i el seu grup,
l'Independent, faran. AIIà se'ns contara el que el grup ha
fet, esta fent i farà dins la resta de la seva legislatura.
Aquest acte es farà després de la Missa.

SES TIEMBRES de bell nou ha pogut veure amb tris-
tor com ha desaparegut la segona de les tres botigues
que abans teníem, ara tan sols en resta una.

SES TIMBRES quan s'adona d'aquest fet es demana
el perquè, de sobte, una botiga de tants d'anys i amb
tanta história ens deixava. Moguts per la curiositat,
varem parlar amb els seus propietaris que ens varen
contestar que per ells ja havia arribat l'hora de la jubila-
ció.

SES TIMBRES voldria sino ara més endavant fer-vos
un poquet de la seva história i dels seus propietaris, ja
que creim que si no deixam un poc de record es perdra
un poc de poble.

SES TIMBRES a rel d'això veu dues coses.
La primera es la pèrdua d'habitants del poble, de cada

vegada el poble en esperit esta tornant mé spetit, si poc
a poc la gent que resideix habitualment ens va deixant,
ja sigui per la cridada del Senyor, o per altres causes,
en aquest poble ja no hi quedara quasi ningú tant sols
passara a ser un poble de “Domingueros» o de «Vera-
neantes», si no es que ja ho es.

Amb la segona també hi podem trobar una certa rela-
ció. Si desapareixen quasi tots els locals de cara al pú-
blic, i amb ells la possibilitat de poder triar, el nostre
poble perd un dels pocs atractius que encara l'hi que-

den, a més que si no van vius amb el tipus d'oferta que
donen faran que la gent presindeixi d'aquesta i la cerqui
a un altre 'loc. Així doncs la gent de bell nou tornara a
forgir i condenarem el nostre poble al que ja hem dit.

Un altra notícia que creim que hem de comentar es la
de la casa que es construeix al carrer Major, just passat
s'Escupidor. D'aquesta casa SES TIMBRES n'ha sentit
parlar molt ja sigui per la seva situació, per el seu as-
pecte, etc. SES TIMBRES ha cregut necessari aclarir un
parell de punts.

La normativa actual vigent divideix el nostre poble
amb diferents sectors, cada un dels quals esta regulat
segons el PIA General d'Urbanisme. El sector que co-
rrespon al casc urbà es el que conté dita casa, i la nor-
mativa establerta diu que es podrà edificar una casa
amb un maxim de 12 m. d'altura, amb una separació de
3 m. del veTnat, com a mínim, i també amb 3 m. de se-
paració de la carretera. Així doncs, l'anomenada casa
cumpleix tota la normativa, es del tol legal.

Ara be, si entram dins el punt de vista estètic, que ca-
dasqú pensi i tregui les seves conclusions. SES TIM-
BRES després de pensar-ho no n'ha tret res de bo, pen-
sam que amb gust diuen que no hi ha res escrit però, jo
no ho sé si ho tendrfem que escriure. I... en tal cas això
ho tendria que fer l'Ajuntament, ja que ells són els que
amb això fan i desfan, són els que volen que les portes,
Ia teulada, les parets, etc. es facin d'aquesta tal manera
per no desentonar, per mantenir tots una estètica típica i
comú, cosa que ens pareix molt bé i aprovam, però el
que ens fa «gracia ,) es que fins hi tot amb la Ilei amb la
ma passin aquestes coses.

BAR - RESTAURANT

PLA DE SA SINIA
Servei de:

NOCES - COMUNIONS
FESTES - CUINA TIPICA

Carretera de Puigpunyent, Km. 14 - Te4lon 61 40 57
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DE 15 A 15

Sermons que ningú escoltarà

Segur que tots hem dit moltes vegades «val més ca-
llar»/«ningú te farà cas»/«fan el sord»/«no t'entendran'/
«només conseguiras que s'enfadin amb tu./... Aquestes
-o altres paraules semblants— les hem sentides o les
hem pensades. I llavors, tots (o gairebé tots) callam i no
deim lo que pensam.

També és cert que, normalment, tots faríem sermons
als altres. Són els altres qui necessiten escoltar això,
són els altres que fan malament això altre, són els al-
tres... (I tots som un altre, sempre, per a qualcú.).

Així que tots sempre (a) nessetiam escoltar «un
sermó». (b) leim el sord a lo que hauríem d'escoltar
amb més interès.
SOLUCIO: 1.- escoltar-nos nosaltres mateixos ja que
som els qui més ens coneixem. 2.- escoltar aquells que
ens estimen. 3.- no tapar les nostres orelles amb el
renou de «pandilles», «altres també ho fan», no passa
res»,...
PRIMER SERMO: davant tants accidents de cotxe,
moto, motorets... aquí, al nostre municipi, o a altres flocs
de Mallorca...

Val la pena cridar ANAU/ANEM ALERTA? Tenguem
coneixement. Amb bones. A poc a poc... Tot això, ser-
veix de qualque cosa? 0 sols se pot viure amb l'ai al
cor, passar ansia i pregar que s'arribi a temps a l'Hospi-
tal?.

Ens hem aturat a pensar el per què de tanta velocitat,
d'arriscar-se fent maniobres, jocs, encalçar-se amb tant
de perill? Per què se cerca aquesta «emoció», per què
«divertir-se» d'aquesta manera?.

Ens donam compte que un cotxe, una moto, un moto-
ret... és un eina prou poderosa, una arma que pot dispa-
rar i que —mal manejada— farà molt de mal?.

Reflexionam que la diferència amb altres temps és
que ara els medis amb què comptam són més forts,
més poderosos, més importants...? I és clar, mal usats,
mal dirigits, poden i fan més mal que el altre temps! (I
això, a més en tots els nivells i camps on els homes ac-
tuam). Una pedrada sol fer un trenc, una bomba en ma-
tara molts. Caure d'una bicicleta et farà un trau, embestir
amb una moto ja et rompra qualque cosa més.
SEGON SERMO: som a finals d'un curs escolar
han acabat les classes, escoles, examens, recupera-
cions
s'han entregat les notes.

Qui vol escoltar la paraula ESTUDIAR?.
Qui diu que és important SEBRE: Ilegir, escoltar, pen-

sar, estudiar...? Senzillament i únicament per ser perso-
na. Per esser un al.lot, jove, home, dona que pensa, que
sap el que diu, que sap més per viure-treballar-millorar-

fer-ajudar-...

Qui accepta la paraula RESPONSABILITAT? (per qué
hem entès que «Ilibertat» és igual a «faig lo que vull?»
Ilibertat=actuar responsablement sabent triar lo millor
per a tots!). Per que no diem que es important la serie-
tat (=homes de paraula)?.

Quins fonaments tendran els infants-nins-allots...
crescuts sense responsabilitat, sense serietat, sense Ili-
beret?.

Quin futur sense un avui d'exigència compliment de la
feina d'ara: ESTUDIAR?.

Per què tots donam tanta importancia a les activitats
extra-escolars i fugim de les que són més escolars?.

Quin al.lot, quin nin, els seus pares... vol escoltar
aquest sermó? L'escoltaran l'any que ve? Augmentarem
o minvarem la qualitat de la nsotra escola? 0 sols ens
interessa un certificar que posi no sé que.

Fugir ara de la feina que em toca és preparar noves
fuites de les feines futures) o fer-les malament... no no
fer-ne... o no poder-ne fer...).

Toni Garau
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TEMPS D'ESPLAI
JOC DELS ERRORS (Trobar els 7 errors)

(Trobar els 8 errors)
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Imatges d'ahir

Vos saludam una vegada més amb la secció d'I-
matges d'ahir. Aquest mes hem pogut localitzar
una fotografia que data aproximadament de l'any
1933.

A la mateixa, hi podem trobar els nins i nines
que vivien en aquell temps al nostre poble. Uns,
encara estan entre noltros, altres, ja no hi són.

Així també, i seguint amb la línea del darrer nú-
mero, hem posat devora els seus noms, els seus
respectius mal-noms (no amb mala intenció) a fi de
poder facilitar molt mes al lector el que pugui reco-
nèixer als protagonistes que conformen aquesta
simpàtica imatge d'ahir.

1.- Maria Roca Carbonell (Xiquina).

2.- Magdalena Martorell Llabrés (des Serrai).
3.- Antònia Morey Frontera (Xesca).
4.- Catalina Llabrés (Mixa).
5.- Catalina Pons (Ferrera).
6.- Margalida Font (de mo Geroni).
7.- Francisca Matas Cabot (de Son Forteza).
8.- Francisca Suau Ramon (Genera).
9.- Sebastiana Cabot (Berguenteta).
10.- Margalida Bauzá Moragues (Reverte).
11. Sor Teresa.
12. Magdalena (sa Cusseta).
13.- Magdalena Barceló Barceló (Serrala).
14.- Francisca Quetglas (Pixa Fluixa).
15.- Maria Llabrés.
16.- Teresa (des Pou).
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17.- Maria Ripoll (Lluenta).
18.- Maria Capllonch Betti (Malatera).
19.- La superiora Sor Joana de Sant Felip.
20.- Catalina Suau (Genera).
21.- Margalida Vidal Mayanchs (Pita).
22.- Margalida Barceló Barceló (Serrala).
23.- Magdalena Marqués Ferrá (Profetes).
24.- Francisca Marqués Ferrá (Profetes).
25.- Francisca Ferrà Llinás (Des Molí).
26.- Geroni Font (Tomasseta).
27.- Magdalena Cabot (Berguenteta).
28.- Joana Beltrán Fiol (Des Molí Nou).
29.- Maria Mas (De Son Net).
30.- Antònia Frau Font (Dueta).
31.- Antònia Homar Llinàs (Miota).
32.- Maria Marqués Bonet (Sóller).
33.- Maria Martorell Martorell (Companyeta).
34.- Catalina Martoreli Nicolau (Teulera).
35.- Francisca Palmee (Mussola).
36.- Maria Suau Fort (Des pot ,.
37.- Margalida Fornés (Bielina).
38.- Margalida Llabrés (Mixa).
39.- Bel Colomar (Des cap franc).
40.- Francisca Suau (Damiana).
41.- Magdalena Quetglas (Pixa Fluixa).
42.- Anita Quetglas (Pixa Fluixa).
43.- Maria Carbonell Beti (de Can Ros).
44.- Magdalena (Malen).

45.- Teresa Barceló Barceló (Serrala).
46.- Paula Quetglas (Pixa fluixa).
47.- Margalida Vidal (Gorreta).
48.- Magdalena Ginard Seguí (Galeva).
49.- Margalida Martorell Mayanchs (Mataxins).
50.- Antònia Morel! (Xeremiera).
51.- Maria Vidal Mayanchs (Pita).
52.- Onofre Vidal Mayanchs (Pito).
53.- Margalida Martorell Mayanchs (Mataxins).
54.- Onofre Martorell Mayanchs (Matxins).
55.- Antònia Martorell Mayanchs (Mataxins).
56.- Maria Martorell Mayanchs (Mataxins).
57.- Magdalena Ginard (de S'Estany).
58.- Francisca Ramón Martorell (Filletes).
59.- Margalida Alomar Ramón (Somereta).
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ES PORTS     

• 

BÀSQUET FUTBOL-SALA   

La temporada de bàsquet 1989-90 arriba al seu
punt i final amb el darrer partit disputat entre les
senior femení del Puigpunyent i el Joventut Maria-
na de Sóller.

El nostro equip de fèrnines no va poder jugar la
final, ja que no varen poder guanyar un dels dos
partits jugats enfront del PINK, pel que varen pas-
sar a disputar el tercer o quart Hoc.

Aquesta eliminatòria pel tercer o quart Hoc es va
començar a disputar dins la pista del Sóller amb
victòria del Puigpunyent, pert) al Diumenge següent
Ia victòria fou visitant, i ja al tercer i definitiu partit
jugat dins la nostra pista, les nostres jugadores
aconseguiren una ampla victòria i amb aim') el ter-
cer Hoc de la classificació final.

Resumint aquesta temporada cal dir que ha estat
esplèndida, tenint sobretot en compte, la joventut
de les jugadores que formen l'equip.

Es va començar guanyant el trofeu Hermanas
Rullen i es va ocupar les primeres places en les li-
guilles de classificació per, finalment, acabar ocu-
pant el tercer Hoc.

NOTA: Possiblement el nostro equip passi a ocu-
par el segon Hoc, ja que a l'eliminatòria pel primer i
segon bloc, un dels equips va ser descalificat.

Una vegada acabada la temporada, passam a
analitzar-la en els seus aspectes de passat i futur.

En aquesta recent acabada temporada un equip
de categoria aleví ha participat per primera vegada
en una competició, el qual ha tingut moltes dificul-
tats per poder guanyar partits (en tota la temporada
n'han guanyat un) degut principalment al nivell tbc-
flic quasi nul dels seus jugadors, ja que mai havien
jugat al futbol-sala i tan sols entrenaven un dia a la
setmana... els Diumenges!

Emperò no eren les victòries l'objectiu principal
del jove equip, sinó el d'aconseguir que una série
de nins dedicassin un parell d'hores a estar junts i
començar a iniciar-se a un esport, objectiu aquest
aconseguit.

Per a la propera temporada s'espera la continuï-
tat de tenir a un equip dins la categoria aleví, i
poder inscriure'n un altre dins la categoria benjamí.
De poder aconseguir-se això, seria un gran èxit,
malgrat que hi haura d'haver més collaboració per
part dels pares a l'hora d'incitar als seus fills a
jugar.

Per a les FESTES PATRONALS se tenen pre-
vists una sèrie de partits per algunes categories:
Benjamí: equip local - equip de Palma
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Aleví: equip local - equip de pares
Senior: torneig de quatre equips, dos locals i dos
de Palma; així com també alguns partits femenins.

Un estiu més, el C.B.G. Puigpunyent  organitzarà
els mesos de Juliol i Agost l'Escola de Bàsquet per
a nins i nines, dins unes dates i hores que oportu-
nament es donaren a conèixer.

També es té previst que, en vista de qua el fut-
bol-sala s'està practicant i ja un equip va participar
en una lliga l'anterior temporada, incloure-ho també
dins l'Escola de Bàsquet.

FUTBOL

L'EQUIP DE FUTBOL DESPEDEIX LA
TEMPORADA AMB GOLEJADA i, FINALMENT,
S'HA INSCRIT A LA COMPETICIÓ 1990-91

Amb el darrer partit de lliga disputat al nostro Po-
liesportiu enfront del Mariense amb un resultat fa-
vorable de 5 a 3 gols, es dona per finalitzada la
temporada 1989-90.

Una temporada que ha seguit la mateixa línea de
les realitzades pel nostre equip, és a dir, la Iluita
per aconseguir no perdre la categoria, fins el punt
que s'ha acabada la lliga talment com es va co-
mençar, és a dir, sense positius ni negatius. Una
cosa que no deixa de ser molt meritòria, sobretot si
tenim en compte la quantitat de problemes (tal ve-
gada aquesta temporada més que mai) pels que

ha tingut que passar el nostre equip.
Com ja s'ha comentat a anteriors edicions, una

gran majoria de jugadors han ,, passat» de l'equip i
així hem vist com als darrers partits del campionat
es jugava pràcticament amb els onze jugadors
justs, i això gracies als darrers fitxatges com els
d'en Sebastià Martorell i Antoni Betti o dels primers
com en Joan Vidal, perquè sinó...

Per això mateix, no deixa de ser curiós el pensar
que si ['equip de futbol amb la quantitat de proble-
mes que ha tingut aquesta temporada, encara ha
quedat “ben classificat», el que podria passar si
els jugadors actuassin com a tais —entrenant, fent
labor d'equip, jugant ,, deportivament , (les expul-
sions són una constant dins l'equip...)— i que, en
definitiva, cada jugador podria aportar.

De totes maneres, informam als lectors que a la
setmana següent del termini de la lliga, va tenir Hoc
al Bar ca's Patró una reunió entre els jugadors de
futbol per parlar sobre les perspectives de futur de
l'equip i la conveniència de la seva inclussió o no a
Ia propera competició.

El resultat de la reunió no va poder ser més po-
sitiva. Els jugadors acordaren incriure's a la compe-
tició, es parla de com funcionarien els entrena-
ments i, fins i tot, es va fixar una data pels seus
començaments, aquests seran a mitjans de Juliol.

Aixf idõ, la REVISTA GALATZÓ i aquesta secció,
dóna l'enhorabona a n'aquests esportistes i els ani-
mam i desitjam tota la sort del rnón en la nova
aventura que ben aviat tornaran iniciar.

SUSCRIVIU-VOS A .■■•••

GA LATZ
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miquel betti moragues
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