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Davant les properes
eleccions

A mesura que se va apropant la data de les eleccions munidpals pet proper mes de

Maig, la veu dels nostres candidats van pujant de td, acompanyades sempre les seves opi-

nions d'uns run-mn als cafés, carrers i botigues que en la majoria dais casos sonen a de-

magògia i molts d'ells solen ser desbarats. Encara que per ara la realitat nomes sigui una. A
hores d'ara, només hem poguda publicar completa la llista electoral dels Independents, en-

cara no sabem qui sera el cap de Ilista electoral del PSOE local, i tampoc sabem quines

persones seran les que formaran la Ilista electoral d'aquest partit i la pet PP local. Tot això

només ens fa pensar dues coses: o no se posen d'acord amb quins saran els que ocuparan
els primers flocs de la llista, o que a Ciutat no acaben de donar el vist i plau.

Aix( Lambe, manquen tan sols quatre mesos per les eleccions municipals i encara no hem
pogut llegir cap programa electoral. Perd aim) tal vegada tengui la seva explicació en el fet

de que els partits politics locals vulguin esgotar el plaç que tenen per a presentar-ho davant
pública a fi de que hi pugui tenir cabuda tot el que pugui sorgir a darrera hora i que,

al cap i a la fi, solen representar vots i Lambe, el que no vulguin donar a conèixer a l'adver-
sari les propostes mes populars o més Ilamatives amb les quals pensen obrir la campanya
electoral. I es aquí, on noltros ens volem expressar Iliurernent.

La REVISTA GALATZO, al Ilarg de la seva existenda, ha anada defensant una serie de
punts que en la majoria dels casos s'han referit a temes estrictament culturals. Tal es el cas
de la Normalitlació Lingütstica en el nostre poble. Emperd amba un moment, en el que no
tenim mes remei que apostar per altres temes no menys importants i que solen afectar
d'una manera molt mes directa al funcionament normal d'aquest petit municipi. Ens esteim
referint a la política urbanística municipal.

En aquests moments, esteim entre el pas d'un molt ciavaluat PGOU a unes NN.SS que
sintonitzen vertaderament amb el que es la realitat del nostre petit municipi. Amb aquest
sentit, hem estat d'acord amb S'Ajuntament amb la idea de voler limitar les noves edifica-
cions al nucli urbà i no deixar-les construir d'una manera arbitraria com s'ha duit a terme
fins ara, i que per l'únic que ha servit ha estat per potenciar l'aparició d'urbanitzacions al
nostre terme. Tals han estat els rtasos de Son Net, Son Serralta, Sa Vinya o Conques.

Aixf també, un altre punt pal que noltros hem apostat ben fort ha estat per la nostra opo-
sició a la construccie d'un camp de golf i la seva corresponent oferta hotelera a Son Pont.
Es d'aquesta manera com vol aprofitar per demanar aquest Consell de Redacció des d'a-
questa editorial que els diferents grups politics locals ens diguin per escrit si estan a favor
o en contra d'aquest projecte i de tot io que anteriorment hem expOsat. Potser aixl, ens
podrem evitar postures ambigües i els electors podrem tenir més arguements a l'hora de
decidir a qui vol votar. I es que noltros voldrtem uns programes electorals clars, actius, vius,
millorables, amb una personalitat prdpia per fer les coses i, sobre tot, amb unes perspecti-
ves mats de futur aixi com de la manera com es podran dur a terme.

En quan als candidats, la nostra atenció no se limitara a for una analisi valoratiu dels
quatre primers de la Ilista, sine que ho farem del primer fi ns al darrer suplent de la llista
electoral aixf com del compromis que assumeixen amb els seus representats.

Quan ¡a ens trobem dins la campanya electoral, sera molt important que els nostres can-
didats no se limitin a Iluitar amb totes les saves forces por guanyar unos oleccions com
tampoc de convertir els mitings en un atac continu i do desprestigi contra l'adversari, en Hoc
de crear un debat i una exposició seriosa sobro ois sous respectius programes electorals.

Finalment, no hem d'oblidar que als electors sempre ens pocka servir de consol que as-
sent Puigpunyent i Galilea un municipi petit, el coneixement quo tenim els uns dots altres
explicara, al manco en part, la notodat de la politica municipal, i la intel.ligència i el caracter
dels nostres candidats. Per això mateix, hi podrá haver sempre un obstado per qualsovol
estúpid, dernagegic, corrupto i deshonest candidat a un càrrec públic dins S'Ajuntamont, al
no poder pressumir mai amb exit d'una virtud que no te.
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Casa de la vila

La inauguració de la Casa de Cultura, amb un variat
programa d'actes que ha girat entorn de les Festes de
Nadal i els Reis, ha estat el tema de major relevencia
dins l'àmbit de l'actualitat municipal més recent. Per això
rep un tractament informatiu especial per part de Galat-
zó, amb un treball monogràfic que podeu trobar a les
pagines centrals d'aquest número. Però en relació a la
casa de la vila s'han produït altres noticies que ens cri-
den l'atenció i que suposam són d'interés per els nostres
lectors. No parlarem en aquesta secció de les obres de
pavimentació del pati escolar, ni de l'expectació general
provocada per la noticia, apareguda a un diari local,
sobre la futura residencia de la tercera edat. Aquestes
questions també són tractades a altres seccions i no
volem ser repetitius.

NOM DEL CENTRE ESCOLAR

En compliment de la disposició que obliga tots els
centres públics d'ensenyament a adoptar un nom propi,
el Conseil Escolar propose per l'escola de Puigpunyent
el nom de -FATIMA». Coneguda la proposta, el Grup
Socialista suggeria el de -PUIG DE NA FATIMA» que
expressa en realitat l'accident geogràfic escollit per
donar nom a l'escola. Els mestres es mostraren d'acord
amb aquest suggeriment que va obtenir el consens ge-
neral i fou aprovat per unanimitat en el ple ordinari cele-
brat dia 10 de desembre.

APROVACIO INICIAL NORMES SUBSIDIARIES

Examinades les Normes Subsidiaries de Planejament
Municipal de Puigpunyent, i considerades conformes, la
Corporació acorde per unanimitat la seva aprovació ini-
cial en el ple extrabrdinari, convocat amb tal motiu, cele-
brat dia 28 de desembre. També es va acordar exposar-
les a informació pública durant el termini d'un mes a fi
de que es puguin presentar les al.legacions que es con-
siderin pertinents. També es fere pública la suspensió
de l'atorgament de Ilicencies que afectare tot el terme
municipal i que tendrá una duració maxima de dos anys
i que, en qualsevol cas, s'extinguirá amb l'aprovació de-
finitiva de les Normes Subsidiaries. Malgrat tot, d'acord
amb la legislació vigent, l'Ajuntament  podrá concedir
dins el periode de suspensió les I licencies que respectin
les disposicions del nou planejament urbanístic.

Sospitós
comportament

Tots coneixem els fets. Uns fets prou significatius. El
dia 24 de novembre, la Guardia Civil d'Esporles es va
personar a les oficines Municipals, demanant si la reunió
que es portava a terme tractava sobre el camp de golf
de Son Pont. Contestant negativament (era una reunió
de les delegacions del GOB a la Part Forana), algú va
demanar sobre el que hagués passat si la pregunta ha-
gués estat contestada afirmativament. Sense pensar-
s'ho, la Guardia Civil va contestar que en tal cas s'hau-
ria de passar un informe als seus superiors.

El jutge de Pau del nostre municipi, va elevar un infor-
me al Delegat del Govern a les Balears, el Sr. Gerard
Garcia, demanant explicacions sobre els fets. En els mo-
ments d'editar aquest número de la Revista, sabem que
hi ha haguda contestació, però la desconeixem.

La
unes llibertats públiques que vinculen a tots els poders
públics. Aquests drets i Ilibertats són un dels pilars ba-
sics que sostenen l'Estat social i democratic de Dret. I el
Dret de Reunió, públic i subjectiu, es una manifestació
primordial dels drets fonamentals.

La Llei orgànica 9/1983 de 15 de juliol, reguladora del
Dret de Reunió, al seu article 3 manifesta que no hi
haura cap reunió no illícita (tipificada penalment) sotme-
sa al regim de prévia autorització, a més d'ordenar, a
l'autoritat gubernativa, protegir tals reunions en front de
qui intenti impedir, perturbar o menyscabar el lícit exerci-
ci d'aquest dret. No creim que fos precisament aquesta
la intenció de la Guardia Civil.

Qualsevol ciutadà pot demanar la tutela del Dret de
Reunió davant els Tribunals ordinaris i, en el seu cas, a
través del recurs d'emparament davant el Tribunal Cons-
titucional. I tampoc hem d'oblidar que el nostre Codi
Penal castiga amb penes d'arrest major i multa a qui im-
pedís o obstaculitzats el legítim exercici de la llibertat de
reunió o perturbes el curs d'una reunió.

Finalment, i prescindint de tota lectura legal, no
podem menys que calificar al manco de sospitós el fet
protagonitzat per la Guardia Civil.

Conseil de Redacció
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Les festes passades

L'interessant exposioló de fotografia .Un poble, una gent. d'en
Sebastià Terrassa.

Rompent el que es el ritme lent i quotidià de tot any,
ens trobam, al final del mateix, amb les sempre entran-
yables i joioses festes de Nadal.

Seguint amb la tradició iniciada l'any passat, el grup
de Teatre Gall de Foc va elaborar un programa propi
d'actes, amb el motiu d'amenitzar els vespres nadalencs
puigpunyentins, i al mateix temps obtenir algun benefici
econòmic en favor del tan necessitat equip de so.

Per altra banda, l'Ajuntament de Puigpunyent i Galilea,
i amb motiu de la inauguració de la nova Casa de Cultu-
ra, ens va oferir un esplèndit programa de festes que
ens porta a exclamar que tan de be s'inaugurás una
Casa de Cultura cada any.

La programació elaborada pel Gall de Foc, va comen-
gar amb l'actuació musical d'un novell grup de rock:
Marca 3. La presència de més públic palmesiá que puig-
punyenti fou la tónica d'aquesta nit de marxeta al Saló
Parroquial que es va iniciar amb l'actuació de dos mú-
sics: Xavier Perez a la guitarra i Margarida Ballester a la
flauta.

Dos dies després, el 24 de desembre, quedava oficial-
ment inaugurada la Casa de Cultura, amb l'assistència
de tot el poble. Una Casa de Cultura on encara hi man-
caven alguns petits details per quedar definitivament
acabada, i una Casa de Cultura on va quedar també
oberta l'exposició de fotografia: «un poble, una gent».
Una magistral visió d'un poble. Una magistral visió d'uns
personatges populars. L'autor no podia ser d'altre: en
Sebastià Terrassa.

Aquest mateix vespre, després de les tradicionals Mai-
tines, amb la Missa del Gall, el cant de les entranyables
nadales (interpretades pels nins de l'Escola) i de l'esga-
rrifant Sibilla (Mariana Gener), el grup de Teatre Gall de
Foc va obsequiar a tot el poble i a tots els assistents
amb una gran xocolatada amb ensa .imades. A continua-
ció, els nostres padrins, formant coral baix el nom de
Veus de la Tardor, ens van interpretar vàries cançons
per finalment donar pas al sector musical de Flors des
Salt. Un vespre de bulla amb cançons folklòriques ma-
llorquines.

Coral de s'Escola. Enhorabona!

El dia de Nadal dues corals van actuar a la Casa de
Cultura. Una, de l'Esporles, l'altra, integrada per nins de
Ia nostra escola que aquestes festes tants actes extra-
escolar han realitzat.

El mateix vespre, i també a la Casa de Cultura, po-
guérem observar una fantástica obra de Teatre. Una
versió Iliure del «Teatre de Bunyola» damunt una adap-
tació al teatre de rondalles populars. L'autor: Guillem
Cabrer. El titol: «Tot Déu al cel». Una excel-lent adapta-
ció on cal destacar en general l'actuació de tots els ac-
tors, i en particular les actuacions de l'aleshores interpret
de «Kabil», Rafel Ramis (Jai de sa barraqueta i carbo-
ner), de Pere Gelabert (Jai Sion i ase jove) i de Salvador
Rosselló (Jai Nofre).

El dilluns de Nadal li tocà el torn a Galilea, on a la
plaça, la banda de música de Calvià va oferir un concert
on no hi va mancar l'ambient popular que atorguen els
pasdobles.

Després, i ja a la Casa de Cultura, hi va haver un ho-
rabaixa de cinema infantil que féu les delicies dels més
menuts.

El dia 28 de desembre (Sants Innocents), va clarejar
amb una imatge poc habitual del nostre poble. El vespre
abans, un grupet de «desconeguts» va desfressar de
diaris i altres herbes els carrers de Puigpunyent, cele-
brant els tan particulars Sants. El més destacable fou la
implantació d'un espantaocells a la plaça de l'Ajunta-
ment, amb una referència clara al golf de Son Pont (o tal
vegada era el Golf Pèrsic?)

Aquest mateix dia: el Gall de Foc va esser el protago-
nista. Introduint hàbilment una actuació al programa de
l'Ajuntament (i no al seu propi), va concentrar un grapat
de persones a la Casa de Cultura. I quan tot pareixia
que anava en serio, s'acabà l'actuació amb una gran
pancarta on es Ilegia: ,Molts d'anys, Sants Innocents».
Un fort aplaudiment es mereix el públic allá congregat,
que es va prendre la broma amb fortes dosis de bon
humor i amb molts aplaudiments.

El dia següent ens yam treure el gat del sac, i yam
saber el per que dels colors que decoren la sala de Tea-
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Die 28 de Desembre. Sense comentarla.
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«Veus de la tardor.. Clue no decalgulnI

tre i Música de la Casa de Cultura. Els seus creadors:
Rosemarie Deckel, Diego Arango i Rafel Pomar, ens van
explicar a una conferencia-colloqui la vinculació del blau
amb l'aigua i la mar, i totes les referencies simbefliques
alla plasmades (muntanya, creació, etc.) Pere) els aplau-
diments del poquíssim públic alla concentrat foren per
l'espontaneitat i sinceritat de l'autor de l'exposició de fo-
tografia: Sebastià Terrassa. Tampoc hi va mancar la
presencia de Joia, que pareix esser vol fer una escultura
per a la nostra novella Casa de Cultura.

De la nit vella hem de destacar els magnifies focs que
oferí l'Ajuntament, i l'animat ambient que fins a altes
hores de la matinada hi va haver al Saló Parroquial a un
vespre organitzat per Gall de Foc (excepte el reim, cava,
foc i bulla de la plaça de l'Ajuntament).

El dia de cap d'any tenguérem música de gran qualitat
a Puigpunyent. El Quartet de cordes de l'Orquestra Sim-
fònica de les Illes Balears va interpretar, entre altres,

Pareixia que anava «en sirio., despris resulti ser una
Innocentada.

excel.lents obres de Bach a la Casa de Cultura. Aquí es
va demostrar la professionalitat d'uns músics encapça-
lats per l'extraordinària primera violinista de l'Orquestra
Simfònica de les Illes Balears. També yam poder notar
uns ecos a l'audió, el que suposa un fallo a l'acústica de
Ia Sala.

A continuació va actuar el consolidat grup de Teatre
de Galilea: Xingonera. Una gran interpretació de «Trum-
fos Oros» que amb anterioritat havien estrenat a les fes-
tes patronals de Galilea.

El dia 4 de gener, més teatre. En aquesta ocasió
foren un grup de nins del poble que posaren en escena
l'obra «L'adoració dels reis» d'en Llorenç Moya. Només
podem dir una cosa d'ells: Molt be! Realment fou una
actuació destacable, i no només per la joventut dels in-
terprets, també per la gran feina que van demostrar ha-
vien fet per la preparació d'aquesta obra. Aquí sí que no
podem destacar a ningú, tots ho feren francament molt
be.

I per acabar, el dia dels reis, l'Ajuntament va encertar
amb l'actuació del conegut grup Cucorba d'animació in-
fantil. Uns infants que encara portaven damunt la il.lusió
que el vespre abans els va inculcar la Cavalcada dels
reis, amb la presencia de SS.MM. els Reis Màgics d'O-
rient, que es van dignar a repartir les joguines, casa per
casa.

Esperem que l'any que ve poguem gaudir d'unes fes-
tes com les d'aquest any.

Sants Innocents.

Out es l'encaputxat

que afluixa
les bomb/lies?
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La nostra casa de cultura

El passat dia vint i quatre de desembre tots els que
volguerem vàrem assitir a la inauguració de la casa de
cultura del nostre poble. Aquest projecte de l'actual
Ajuntament a la fi es feia realitat.

Les obres començaren, ara fa un dos anys, després
de que els arquitectes Guillem Oliver i Neus Iniesta en
realitzassin el projecte i que el tan-1M arquitecte Guillem
Bujosa s'en fes carreg de la direcció de les obres.

El cost d'aquest edifici, inicialment, fou valorat en 24
milions de pessetes, les quals varen ésser assumides
per el Conseil Insular, el Govern Central i l'Ajuntament
en parts iguals, encara que aquest darrer hi ha hagut
d'afegir 6 nilions per fer front al cost final que ha estat
de 30 milions de pessetes.

També vorejant aquest Casal obrint un carrer, que
uneix el de la travessia amb ses veles i el Poliesportiu
de tal manera que Casa de Cultura i Ajuntament queda-
ran constituint amb la placeta una illeta urbanística de
servei i us públic.

L'opinió de tots els puigpunyentins no es unánim
sobre l'oportunitat d'aquesta edificació, com tampoc ho
es sobre l 'estética del mateix, però ja sabem que «tants
de caps, tants de barrets» i que sempre es fàcil opinar

sobre el que esta ja fet i difícil i complicat aportar coses
noves, en definitiva crear idees. I es que disposar d'un
local acollidor, modern i acondicionat facilita, quan no
estimula, la creativitat de tots els grups e individuus, que
no són pocs en el nostre terme i possibilita el dur espec-
tacle als que sense un mínim de condicions no podem
aspirar.

El casal en el seu interior disposa d'una sala d'audi-
cions, i espectacle decorada gracies a la desinteresada
participació dels artistes locals: Rosmari, Deckel, Diego
Arango, Rafel Pomar i Gaia a la planta baixa. En el pri-
mer pis s'ha instalat definitivament la biblioteca i l'habita-
ció contigua esta dedicada a sala d'exposicions i confe-
rencies.

En el soterrani hi ha quatre dependencies utilitzables
pels diferent grups, una de les quals servira ja de cauen
aquesta Revista.

Crec que som molts els que ens alegram de la finalit-
zació d'aquest edifici, sobre-tot, tots aquells que disfru-
tam activament de la vida cultural del nostre municipi i
crec que encara més ens alegrarem quan la seva utilit-
zació sia per a la majoria un fet usual i quotidià.
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Residència per a la Tercera Edat
Es molt bona notícia la que, com taca d'oli, s'estén

per tot arreu del poble. Va seriosament. Així ho pareix.
La história que hem pogut recollir, neix de l'estiu pas-

sat. Des de les institucions autonòmiques sembla que hi
ha un projecte -diguem-li .standard— que si en els nu-
clis de població com Puigpunyent s'ofereix un solar
adient, després de les pertinents gestions, es podria edi-
ficar un Hoc de reunió, menjador i posterior esidência
per a persones majors.

La filosofia del projecte no es solament per a benefi-
cencia. L'objectiu es que sigui lloc de trobada, remei per
a la soledat, esplai per al temps Iliure, per a la creació
de grups d'activitats, teràpia pels mals de la «segona ju-
ventut».

És per això que dins una societat democratica, a un
projecte com aquest no hi caben condicions prèvies de
valors confessionals o politics d'un moment determinat.
Han de ser els grups de persones del futur els que han
d'estructurar el que ha de cobrir les seves necessitats.

No hi ha cap dubte que la tercera edat de Puigpun-
yent seria feliç si popes disposar ja d'un local espaiós,
solellós, amb un poc de jardí, unes sales de reunió...
com a primera etapa.

Sense aplaçar-ho gaire temps, un grup nombrós de
persones que viuen totes soles desitjarien que, a preu
raonable, es poguessin trobar per dinar juntes, ajundant-
los a una alimentació sana i saludable, compartida amb
alegria i recordances.

El tercer temps del projecte contemplaria la contrucció
d'una dotzena o més de cambres per hostatge dels veils
o disminuits que ho volguessin. Mai es ho desarrelar del
seus, del poble, dels amics, dels parents, del més esti-
mat per les persones.

A grans trets, aquest es l'avant projecte que ens expli-
cà l'equip municipal del govern que des de l'agost, man-
ten l'esperança de poder entrevistar-se amb el respon-
sable de la Comunitat autónoma; amb el qui havien que-
dat citats en Hoc i hora, i no hi ha hagut forma de realit-
zar la anhelada entrevista.

Puigpunyent ha respost generosament, començant per
l'Ajuntament que es compromet a aportar un solar en el

Hoc mes adequat, i, seguin per institucions (la Parròquia)
persones i families que desinteressadament i creim que
incondicionalment ofereixen les seves terres, per fer
possible un desig, un somni, una gran il.lusió i la satis-
facció d'una necessitat d'avui i d'una millora del nivell de
vida per a les generacions futures.

Creim que no hi ha res decidit, ni fins i tot cap possibi-
litat que es pugui descartar. Des de la Revista Galatzó
demanaríem a tots els puigpunyents un vot de gràcies a
les institucions, persones i families que amb un cor
ample estan dispostes a donar altruistament part de la
seva herència al poble, perquè construit, ideat i gestio-
nat pels mateixos padrins del nostre municipi, el Casal
de la tercera edat pugui acollir tots els vellets d'avui, i
també els del futur.

Esperem que els nostres regidors, els dirigents de
l'Associació dels nostres majors i tots els estaments inte-
ressats posin totes les seves capacitats al servei d'una
obra social de primer ordre com serà la de la Residència
per els nostres avis.

Pere Barce10

FRUTAS•VEROURAS
CARNICERIA•CHARCUTERIA
CONGELADOS•CONS ER VAS

LICORES
FERRETER IA•OROGUE R IA

C/ MAJOR,i4 Te1.614102 Puigpunyent
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.Fa un hivern com abans del Moviment" deia un dels
nombrosos padrins que es belluguen per les nostres
contrades. I és cert, enguany a Ses Timbes i els seus
voltants s'hi pot gaudir la melangia d'un jorn de plom,
com aquells que ens recorda la Sibilla, ens hi pot sor-
prende un calabruixada amb vent i fred o podem exta-
siar-nos-hi amb una posta de sol «de calendari".

Per melangia, els petits grups i parelles que durant
aquestes festes encara s'acostaven a l'antiga Pensió i
empenyien la porta, segur el qui duia les messions de
conèixer un racó gairebé  màgic. Ses Timbes senten re-
cança de la pensió tancada, ha Ilevat molta vida a la
Plaça. El dilluns dels Reis aquest edifici decadent ha en-
trat en un procés irreversibble de transformació; alesho-
res ja li han Ilevat el capell i un pare! l de mitjanades. A
Galilea hi fa falta un restaurant.

Aquestes festes a Nadal i Cap d'Any han repetit el ri-
tual que qui més qui manco ja té establert per a agues-
tes ocasions. Trobades familiars, trobades d'amics, visi-

tes.
Les Maitines, acte central d'aquestes festes, seguiren

l'estil dels darrers anys. Els al.lots del poble, amb distin-
tes accions i símbols, ens ajudaren a retrobar el Misteri
de Nadal i la Sibilla, Na Maria Escobar, un any ales ens
ompli d'escarrufament. Potser els que quedaren més
coixos foren els «villancicos", caldrá preparar-los una
mica millor l'any que ve. Les 170 persones que hi parti-
ciparen mostraren una gran atenció i respecte. I parlant
de Maitines, mestre Miguel «Moss& no se'n podia ave-
nir de que el més passat, quan ens recordava les Maiti-
nes de la seva joventut, Ii hagués escapat el detall de
que la Sibilla, en acabar de cantar, tallava el fil del que
hi penjava una ensaimada davant la trona.

Pere) no tot eren rialles. El dissabte de Nadal enterrà-
vem Madõ Catalina Llabrés Veny, «Tiana", de 85 anys.
El temps no es pot aturar; pert, anar a Maitines en el
Cel també deu esser força encisador.
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Els al.lots organitzaren una diada dels Innocents que
no va caure bé a tothom. Compraren tres dotzenes
d'ous i des de damunt del Penyal dels Carretons es de-
dicaven a tirar-los als cotxes i motos que passaven per
la carretera. Una broma feixuga que pot dur males con-
seqüències i que seria bo que no es repetís.

I, parlant de coses que cauen, les darreres pluges han
seguit esbaldregant els marges que donen caràcter al
nostre poble. Potser seria bo que hi hagués unes ajudes
de les cases. Ja que parlam de marges recordarem, una
vegada més, que a la carretera de Puigpunyent a Gali-
lea n'hi ha dos o tres que són una amenaça constant, el
dia que hi hagi una desgràcia no hi valdran excuses.

El Grup de Teatre Xingonera ens ha felicitat les festes
de la millor manera que ell sap fer-ho. El vespre del dia
de Nadal, en el Saló Parroquial, representà .Trumfos,
Oros.. La resposta fou massiva, varen faltar entrades.
El dia de Cap d'Any el Xingonera participà amb la matei-
xa obra als actes de inauguració de la nova Casa de
Cultura de Puigpunyent. L'acollida que donen els puig-
punyentins al nostre Grup de Teatre i a les nostres Fes-
tes és un exemplar i corprenedora.

El diumenge 20 de gener comencen en el Saló Parro-
quial de Galilea sessions de cine. Molts encara ens Ile-
pam els morros recordant aquelles sessions amenitza-
des pel renou dels cacauets i les rialles fresques i co-
mentaris dels personatges locals. Ja veurem què ens
oferiré aquesta nova etapa. El primer títol serà «Mira
como habla».

Ah, ens havia passat per malla la gran festa dels nins
(o dels pares i padrins?), els Reis. Precedits d'una posta
de sol de luxe i dels coets que puntualment fan esclatar
els «Caries., arribaren en carrossa a la Plaça i ens ob-
sequiaren a tots amb caramel.los i moixonies. Després
de presidir la missa visitaren les cases dels nins i els
deixaren els presents. No sabem de ningú que sols li
hagin deixat carbó, deu esser que els galileus som molt
bons al.lots.

Si abans parlàvem de perills a la carretera, volem dei-
xar constància d'un altre perill molt més amagat i nociu.
Ens referim a les sectes. Davall un embolcall de naturis-
me, gimnàstica, esoterisme i altres herbes s'hi amaga

una esclavització que destrossa persones i families.
Sembla que ja les tenim a les afores del nostre poble.
Fins i tot hi ha qui pensa que el blauet i els símbols de
la nova Casa de Cultura de Puigpunyent, no en són es-
tranys, malgrat la innegable bona voluntat de les autori-
tats. Vos podem dir que ens agraden més els cels de
Ses Timbes?

Dia 12 de gener es reuniren els pares i monitors dels
al.lots de «Terra Alta». Fou una trobada ben interessant
on sortiren moltes iniciatives de cara a les activitats del
grup. Tampoc hi faltaren queixes, que s'expressaren
amb tota claretat. A partir d'aquest trimestre els més pe-
tits es veuran en el Saló Parroquial i els més grans ade-
saran l'habitació de damunt la sacristia vella, ara que li
han reforçat les bigues. El tema estrella de la reunió va
esser l'acampada que es farà a Menorca del 7 al 14 de
juliol; això sí, només amb els qui hagin participat en el
grup durant el curs.

Com que creim que per a aquest mes ja n'hi ha a
bastament, deixarem per a una millor ocasió el parlar-
vos de les nombroses maniobres pre-electorals que ja
estan en marxa.

Que l'any nou vos caigui de lo millor.

MUEBLES
BIESTARIO„,

NUREDDUNA

Patronato Obrero, 24

07006 Palma de Mallorca
Teléfono 7 7 0 6 I 4 Luis hula'

MUEBLES
BESTA RD
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La pancarta del penyal d'en Font
En Toni Mora, estudiant de I NEF, que ha vengut de

vacances de Nadal, no ha tengut sossec; i ha armat una
de les accions cimeres de la campanya anti Camp de
Golf de Son Pont. Perquè ens ho conti, li obrírem els
nostres micròfons i plogueren les preguntes.

-Toni, com se vos va ocórrer penjar una pancarta a es
Penyal d'en Pont?

«Jo som una persona d'acció. Crec que n'hi ha d'al-
tres que han de fer papers, pelt a mi el que m'agrada
és moure'm.

Pens que ja s'havia fet prou peina de mentalització o
que era convenient fer una ac sonada».

-Com comença la idea?
-.He estat escolta a la meva infancia i l'esperit d'aven-

tura m'ha perseguit sempre. Vaig recordar que els meus
companys es penjaren a les Murades del Parc de la Mar
i per mimetismes se'ns va ocórrer fer una cosa semblant
a es Penyal d'En Pont»

-Per fer això es necessari ser escaladors, no?
-«Efectivament, a mi i a alguns companys del poble

ens agrada des de fa temps practicar el «rappel», i cre-
guérem que amb això crearfem impacte. Vollem posar
una tela que simbolitzàs que la muntanya plora. Per
causes tècniques va resultar impossible»

-A qui ho digueres?
—A la Coordinadora que —maigrat en principi fora es-

céptica— ho va recolzar totalment».
-Qui vàreu ser els autors materials?
-«Doncs, ho férem un grup d'amics, d'aquí i de Ciutat,

alguns dels quals deixant per dos dies la feina, construí-
rem la pancarta al Polígon de Llevant».

-De quin material la féreu?
—Es de moqueta blava. Té 6 x 15 metres cada I letra;

80 m. de tela per llarg per 1 m. d'ample, dues tuberies
de ferro de 6 metres de Ilarg i 6 spicks d'escalada afi-
cats a la paret de la muntanya».

-Com fitxareu el Hoc?
—El dimecres abans hi anarem a assenyalar-lo i dei-

xar una fita. Per cert que com anècdota puc contar que
no tenint res per senyal, jo m'hi vaig deixar els meus
calçons blancs penjats d'un garrot i des de baix, es po-
dien veure».,

Una vial° penoral de les cases de Son Pont amb el .NO. al tons

-Com va resultar, a primera vista la paret vermella del
nostre penyal?

—Erem tres professionals, de Palma i jo mateix, que
som un aficionat amb veterania i ens va causar impres-
sió veure'ns penjats a un penyal de cent metres d'altura.
Tenia una superfície extraplomada, amb un grau de ver-
ticalitat que feia difícil aguantar-s'hi».

-Tot va sortir com esperàveu?
-«No, per mor d'una vauma que tenia la paret ens

ELECTRICA JORDI PUIGPUNYENT 

Instalacions elèctriques
portes i automatismes

AUTOMATITZI SA PORTAI.
enrotllables	 verjas
basculants '	 corredores...
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Detall del 4107. en el pen ya!
de Son Pont.

-Graciós acudit! I digués-me, com ho pujàreu?
-.Mira fins a la font d'En Vic ho duguérem amb els

cotxes, perd a partir d'allà ho férem a braços i pots creu-
re que cada I letra pesava un centenar de quilos, fins a
arribar a la vorera del precipici,  suàrem a plaer..

-Quint temps empràreu?
-.Partirem a les 830 del mati, a les 10'30 érem a la

Font d'En Vic, i a les 12 començarem a davallar per ex-
plorar la paret..
vérem obligats a installar-lo més amunt d'on haviem
pensat en principi, el que fa que no tengui el contrast de
color que haviem planejat..

-Són la una del migdia i estau penjades quatre perso-
nes, i , qué féreu?

-.Amollar poc a poc la pancarta en primer Hoc i nosal-
tres darrera per por de les pedres. Amb cordes la baixa-
ren horizontalment els del grup que ens donava suport
des de dalt del penyal i després de molts d'equilibris i
d'assegurar-nos de que la pancarta anava quedant sub-
jecta, a les tres de l'horabaixa la desplaçaren. Tengué-
rem dos contratemps, quan abaix faltant dos metres per
a fixar-la, la roca s'endinsava, i fent balança arribàrem a
Liavar-la. Això ens va suposar molt més temps del que

en principi pensávem..
-Quin temps empràreu?
—Eren les sis i quart quan arribàrem a dalt i ja era

ben fosc. Ningú havia dinat, però tots estàvem molt con-
tents perquè aquella acció havia resultat..

-Aquests professionals, cobraven?
-.No, i a més hi deixaren els claus, els spicks i corda-

des que malgrat no ho comprassen, allà estan i no ho
recuperaran..

-I el cost monetari quin ha estat?
-'Doncs de 35.000 ptes. que aportarà la Coordinado-

ra, que espera recollir-les dels que recolzen la seva
tasca..

-Vos sentiu compensats?
-.Sens dubte. Es veu de tota la vall de Puigpunyent i

he rebut molts comentaris favorables de la premsa,
ràdio, TV i molts amics mallorquins.

-Vols dir res més?
-«Gràcies a tots els que ens han ajudat tant a ciutat,

com de Puigpunyent i que la nostra Vall segueixi essent
un Hoc tranquil, fértil i acollidor com ha estat sempre..

-Gràcies Toni i adéu!

9ran;411-' Tallers

J.B. JAUME
XAPA I PINTURA

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

,Sar e9larroquial
ESPECIALIDAD EN PLATOS COMBINADOS

Y TAPAS VARIADAS

Plaza Pio XII
Tel. 61 41 87
	 GALILEA
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Benedes Sant Antoni '91: Entre el
compromis i la tradició

Les Beneïdes de Sant Antoni d'enguany potser hagin
estades les més pobres i davaluades que se recorden.
Les Bene'ides en sí, tan sols duraren quinze minuts, i
semblava que el públic allà assistent hi era per així
poder complir amb el compromís de seguir amb la tradi-
ció que perdura any per any.

El programa de Festes que ens va presentar el Patro-
nat Municipal de Cultura abarca dos dies. El capvespre
del Dissabte dia 12 hi hagué una revetla a la Plaça de
S'Ajuntament amb foguerons i torrada amenitzada pels
components del grup Aliorna, els quals estbicament,
aguantaren la serena de la freda nit cantant al públic
d'una plaça gairebé buida, freda i molt poc participativa.

El dematí del dia següent, tingueren lloc les tradicio-
nals BeneTdes de Sant Antoni amb concurs de carrosses
i premi per a les tres millors, segons el criteri d'un jurat
popular. Idõ bé, al Ilarg de la mateixa tan sols hi partid-
paren CINC carrosses, i encara gràcies a què un parell
de joves desfressats de dimonis animaren un poc l'am-
bient que si no...

Ja a l'horabaixa i a la Casa de Cultura, poguérem es-
coltar una estona de gloses a càrrec dels glosadors
Joan Planisi de Manacor i Antoni Sodas de Sa Pobla.
Seguidament, el jove Jairo Llano ens entretengué amb
un concert de guitarra contemporénea.

En resum, unes Bene -ides molt pobres i devaluades
que segur sera motiu per a que els organitzadors, en fu-
tures edicions, sentin la responsabilitat que fer .ressuci-
tar» aquesta tradicional festa popular i que pareix que
per l'únic que se fa és per compromis a l'hora d'haver
de seguir amb aquesta ancestral tradició. Així també, no
hagués estat de demés que el concurs de carrosses
—amb tots els respectes cap als valents participants—
s'hagués declarat desert. La poca originalitat de les ma-
teixes i el minim ambient de festa i de participació que
se respirava, quasi ho feien necessari.
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Noticies breus...

*Trobada nadalenca de la Tercera Edat
Aquesta trobada la celebraren les persones majors de

60 anys el passat dia 14 de Desembre a Sa Sínia. Du-
rant la mateixa, el poeta local Victorià Ramis amenitzà
als assistents amb poesies nadalenques, n'Antònia
Matas i na Mariona Janer cantaren la Sibil.la, els guita-
rristes de -Elors des Salt» tocaren un parell de cançons
i per acabar els components de «Reures de Sa Riera»
cantaren un parell de villancicos acompanyats per l'acor-
deón que tocava mestre Francisco «Polei».

*Carta arqueològica
La Conselleria de Cultura dure a terme enguany una

carta arqueològica pel nostre municipi. Segons unes
dades de que dispossa, hi ha catalogats tres yaciments
a la zona de Son Serralta. Aquesta informació se basa

en un inventari redactat per l'historiador Mascará Pasa-
rius, el qual va registrar -entre altres- els restes arqueo-
lògic de Son Puig, Son Serralta, Son Fava, Son Bru,
etc...

*AI poble ja no tenim forn
Aquest dimecres dia 5 de Desembre es tance el forn.

La família Palacios s'en va anar. Si be es cert que da-
rrerament havia baixat molt el servei, també es cert que
un temps cobriren les necessitats del poble.

Creim que dins una societat com la nostra es impres-
cindible el funcionament d'aquest servei, per això mateix
esperam que el més aviat possible sia normalitzada
aquesta deficiencia i qui vulgui pugui anar a comprar pa
al forn.

*Barana nova i asfattament del pati escolar
Ja fa uns quants anys que va sorgir per part d'un sec-

tor de pares d'alumnes de l'escola la inquietut sobre la
seguretat del pati escolar degut a la poca altura, segons
el seu parer, de la barana, i així ho feren saber a la
Junta Directiva de l'APA i a la direcció del Centre.

En principi no tots hi veiem perill, ja que mai s'ha
donat cap situació conflictiva quan, ja fa anys, el marge
sols estava protegit per una reixeta completament des-
trossada i plena de forats.

Els pares, emperò, seguiren inssistint fins que el
Claustre de professors i l 'APA ho transmeteren a l'Ajun-
tament, qui durant aquestes vacances ha reformat la ba-
rana, de tal manera que es pràcticament impossible
caure i al mateix temps s'ha aprofitat per asfaltar el pati i
pintar barreres.

*Cap de llista del P.P local
Recentment hem pogut Ilegir als diaris locals que el

P.P. (abans A.P.) té ja decidit el cap de llista d'aquest
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partit a Puigpunyent. Se trata del Sr. Biel Elaquer. Amb
ell i Antoni Arbona, ja són dos els caps de Ilista que
sabem que se presenten a les properes eleccions muni-
cipals. Ara ja només falta sebre qui serà el cap de Ilista
del PSOE local.

*Entre Ia innocentada i Ia gamberrada

Des d'aquí volem cridar l'atenció a un grupet de joves
puigpunyentins que es van passejar quasi bé passada la

mitjanit del 28 al 29 de desembre, confonguent el que és
una innocentada amb una gamberrada. A diferència del
grup que s'havia passetjat el vespre abans, i que ens
van demostrar el que és fer innocentades sense fer mal
a ningú, aquest reduit grupet es va dedicar a fer alguns
petits desastres. I això que ja s'havia passat el dia dels
Sants Innocents.

També de gamberrada es pot calificar l'actuació d'al-
guns desaprensius que el darrer dia de l'any van rompre
i van tirar a terra la farola que hi ha vora l'indicatiu de
Palma, al Pont.

Notes de societat

NAIXAMENTS

-Dia 21 de Novembre a les 1635 h. va nèixer en Pep
Maria Betti Gonzalez. Pesà 3800 kg. Els seus pares són
en Joan Betti MoreII i na Conxa González Sabater.

-En Joan Ribas Bett i na Margalida Oliver Mas varen
ser pares d'una nina el passat dia 30 de Desembre. De
nom li posaren Maria de Lluc. Pesà al nèixer 3600 kg.

Enhorabona a les dues families.

NOCES D'OR

-Na Joana Quetglas Garau i En Miguel Moragues
Boned es casaren el 15 de desembre de 1940 i el 15 de
desembre de 1990 celebraren les seves noces d'or amb
tota la seva família i amb molta d'alegria.

Per molts d'anys.

DEFUNCIONS

-Dia 29 de Novembre va morir mestre Guillem BauzA
Suau, Alies Espardanyer. Tenia 79 anys.

-A 'edat de 90 anys, made) Francisca Ripoll Carbonell,
Alies mo Iluenta, deixà d'estar entre noltros. Això va ser
dia 17 de Desembre.

-Mestre Guillem Quetglas Nadal, Alies de sa Taverna,
morí dia 16 de Gener. Tenia 81 anys.

Descansin tot tres en pau.
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Bàsquet
SENIOR MASCULI

Si miram la classificació d'aquest equip veurem, com
ja efectivament varem anticipar, que esta realitzant una
bona temporada i que les victóries superen en molt a les
derrotes.

Els darrers resultats aconseguits es poden definir com
normals, amb victbries sobre equips d'un nivell inferior o
parescut al nostre. En quant a les derrotes, la sofrida
davant l'Esporles dins la nostra pista i, sobretot, en la vi-
sita davant el Montaura de Mancor de la Vall, no deixen
de ser al cap i a la fi una sorpresa.

Amb això i tot, aquestes derrotes no amaguen una
bona trajectória que es la que esta duguent en aquests
moments l'equip Senior Masculí.

1.PALMA BC 16 16 0 1499 694 32
2. AL Pollensa 15 12 3 997 856 27
3. Son Rapinya 16 11 5 1055 921 27
4 Puigpunyent 16 10 6 859 883 26
5. Esporles 16 9 7 842 874 25
6. Casal Got leu 14 9 5 790 738 23
7. Al.Femeruas 16 7 9 815 921 23
8. A. Grimal 15 7 8 820 770 22
9. Pla Tesa 15 7 8 842 888 22

10.Carroanet 14 6 8 712 725 20
11. Son Calm 15 4 11 671 795 19
12. Montaura 15 4 11 651 846 19
13. S'Espardenyer 14 4 10 674 787 18
14. eanosaiern 15 o 15 480 1009 15

SENIOR FEMENI
Les nostres femines no estan aconseguint uns bons

resultats, a la vegada que veuen a cada jornada que
passa lo difícil que es fa que puguin quedar entre les
quatre primeres de la classificació que són, en definitiva,
els qui Iluitaran pel títol final de Iliga.

Fent un repas rapid dels darrers partits, veim com tan
sols s'han aconseguides dues vitõries, una contra el
Santa Maria i l'altre contra el CIDE, seguides aquestes
d'una Ilarga cadena de derrotes. D'aquestes, només es
salvable un resultat que es l'obtingut davant el Sant
Josep, en el que en un bon partit es tractà de tú a tú al
maxim aspirant al títol. A la vegada que la derrota que
més mal ha fet al nostre equip fou l'obtinguda davant el
Joventut Mariana de &Slier ja que amb aquest equip, en
teoria, s'ha de Iluitar per una de les quatre primeres pla-
ces de la classificació.

RESULTATS I CLASSIFICACIONS
Santa Maria 30 (13-20) Puigpunyent
G. Espanyol 68 (27-18) Puigpunyent 45
Puigpunyent 50 (32-19) CIDE 37
B. Joan 57 (24-17) Puigpunyent 34
Sant Josep 50 (26-17) Puigpunyent 46
Puigpunyent 42 (14-33) J. Mariana 50

Futbol
EL NOSTRE EQUIP DE FUTBOL DE 2" REGIONAL
ACABA LA PRIMERA VOLTA AMB VUIT NEGATIUS I
OCUPANT EL PENULTIM LLOC DE LA CLASSIFICA-

No acaba el nostre equip d'aconseguir uns resultats
favorables que l'ajudin en la seva precaria situació a la
classificació, ocupant ara la penúltima posició amb uns
molt perillosos i sempre pesats vuit negatius.

En els darrers partits, va treure un punt en la seva vi-
sita al Mariense amb un resultat final d'empat a dos
gols. Contra S'Horta en el nostre camp l'equip va de-
mostra tenir un bon }oc i després de que se vessin sor-
presos per un dematiner gol, acabaren dominant i gole-
jant demostrant d'aquesta manera que sí saben jugar a
futbol.

Amb la visita al camp del Montaura del Mancor de la
Vall, no se va poder puntuar ja que després de jugar
una bona primera part acabaren en la segona golejats.

El darrer partit de la primera volta jugat dins el nostre
camp enfront del Joventut Bunyola va suposar l'enèsima
derrota del nostre equip. Va ser aquest un partit amb un
Ileuger domini a la primera part dels nostres jugadors
que se n'anaren als vestuaris havent marcat un gol, ern-
però a la segona part el Bunyola va sebre aprofitar les
poques ocasions de gol de que va disposar i acaba mar-
cant a l'equip local dos gols que, en conseq0encia, per
l'únic que serviren fou per baixar la moral i afegir a la
classificació dos negatius més al Puigpunyent.

Nota del redactor: No cap dubte que l'equip de futbol
de Puigpunyent té la qualitat suficient per desenvolupar
un millor de jocs i sortir de la zona baixa de la classifica-
ció, però per això se necessita una molt més bona PRE-
PARACIO FISICA que a l'hora de la veritat es lo que
falla. Es d'aquesta manera, com veim a molts de partits
que els nostres jugadors aguanten be les primeres parts
però a les segones acaben cedint tot el que havien
aconseguit. Malgrat tot això, és de destacar el bon am-
bient de companyarisme que se respira dins l'equip, la
qual cosa no deixa de ser una esperança per a que el
nostre equip superi totes aquestes dificultats i aconse-
guesqui una situació molt més privilegiada dins la classi-
ficació.

RESULTATS I CLASSIFICACIO
Mariense, 2 - Puigpunyent, 2 (Gols: Nacho i Biel Ferrà)
Puigpunyent, 6 - S'Horta, 2 (Gols: Andres (2), Nany (2) i
Tolo Martorell (2)).
Montaura, 6 - Puigpunyent, 2 (Gols: Tolo Martorell)
Puigpunyent, 1 - J. Bunyola, 2 (Gols: Andres)

1. FERRIOLENSE 	  16 11 	 3 2 39 .5132.5

2. ALI TONOM ICA 2.1820616ra 	  16
3 Genova 	  16

11 	 1
9 	 5

4 40
2 30

18 23.9
15 23 .5

4 Oda 	  16 9 	 4 3 36 14 22 .8
5. Port Saar 	  16 10 	 2 4 44 24 22 .8

1, J. CIMSA 9' 	 8 1 590 414 17 6 Santa Eugenia 	  15
7 Nokia 	  16

7 	 5
8 	 2

3 26
6 2.6

17 19 .3
20 18 +4

2. Gilet E. 9	 7 2 523 404 16 S. Juv Sunyola   16 7 	 3 6 20 22 17 +3
3. J. Mariana 9	 7 2 447 383 16 9 Uucfna¡oe 	  16

10 Valldernosa 	  15
7 	 2
5 	 5

7 18
5 19

22 16 -2
18 15 .2

4. Boutique Joan 9	 5 4 362 358 14 11. Roman. 	  15 6 	 2 7 23 26 14 -1

5. CIDE 9 	 3 6 384 423 12 12 Pia Na Tess 	  15
13.Sante Whet 	 . ....... .... 	  16

5 3
4 	 2

7 24
10 26

32 13 -3
25 10 -4

6. Puigpunyent 9	 3 6 374 443 12 14 S'Horte   15 3 	 4 8 22 36 10 -6

7. Bons Aires 8	 1 7 366 441 9
15. Marione   16
16 PuigpLn•ent 	  16

3 	 4
3 	 2

9 19
11 29

52 10 -4
44 	 8 -8

8. Santa Mana 8	 1 7 307 487 9 17 . Playas Galvia   16 0 	 2 14 12 48 	 2-16
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De les quals 420 corresponen a veinats empadronats al nostre municipi

La coordinadora anti-camp de golf
presenta a n'en Joan Verger cinc mil firmes
contra el projecte de Son Pont

El passat dimarts dia 15 de Gener, una representació
de la coordinadora anti-camp de golf va ser rebuda en
audiència privada pel president del CIM Joan Verger, el
qual presideix a la vegada la Comissió Insular d'Urbanis-
me que és qui en darrera instancia decidira si declara o
no el projecte de camp de golf de Son Pont < , d'interés
social». Aquesta audiència va servir per a que els mem-
bres de la Coordinadora fessin entrega al president del
CIM d'un total de 5.008 firmes recollides fins aquell mo-
ment en contra del projecte de golf, de les quals 420 co-
rresponien al sentir popular de gent que esta empadro-
nada al nostre municipi i que aproximadament represen-
ta un 60% de la població. Quan se va fer entrega mate-
rial de les mateixes, el Sr. Juan Verger no dubtà en dir
que =està clar que amb aquestes firmes Puigpunyent no
vol el camp de golf».

Al llarg de l'audiència impera entre els interlocutors
una sinceritat prou significativa, fins el punt de que el Sr.
Joan Verger se va atrevir a manifestar coses com se de
que ,, avui en dia un camp de golf sense la seva oferta
complementaria no interessa a ningú».

Així també, davant la pregunta feta per la Coordinado-
ra sobre que entenia ell per “interés social» contesta,
«és molt difícil d'explicar, és una cosa molt subjectiva i
complicada».

A l'acabament de l'entrevista, i després d'haver-se
parlat de la necessitat d'un Pla d'Ordenació del Territori i
de la premura per a que se faci un estudi previsor sobre
l'aigua amb la que comptam a Mallorca, el Sr. Joan Ver-
ger despedí als membres de la Coordinadora dient-lis
que l'únic que els hi assegurava era que se miraria tots
els projectes amb lupa un per un i que segur se n'apro-
varien un parell.

ENTREGADES MES DE MIL AL.LEGACIONS

En Biel Ramis d'Ayrflor, un resident a Puigpunyent que es
membre amb dret a vot de la Comissió insular d'Urbanisme, que
es l'orga politic que decidiré si declara o no 'lin forés 	 pel
camp de golf.

CONTRA EL CAMP DE GOLF DE SON PONT

Així també, el passat dia 28 de Desembre s'entrega-
ren davant el registre de la Conselleria d'Obres Públi-
ques més de mil al.legacions contra aquest projecte, la
major part d'elles corresponents a veïnats de Puigpun-
yent i Galilea i a un parell de grups culturals i esportius.

A les mateixes se destacava, entre altres coses, que
l'urbanització complementaria per a una capacitat total
es de 450 persones que acompanya al camp de golf
ocasionaria un greu i irreversible impacte paissatgístic i
demogràfic. Així també, el contingut de les mateixes
també se centraren en l'excessiu volum d'aigua que ne-
cessita aquest camp de golf, la perillossitat de l'utilització
d'herbicides, el perill de construir devora el torrent de
Son Pont, i la falta del preceptiu permís del MOPU per a
poder utilitzar les aigues d'aquest torrent.


