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El GOB inicia una campanya per declarar la Serra de tramuntana Parc Natural, mentre la
Comunitat Europea finança el pla 5B per al desenvolupament rural d'aquesta zona.—Pags. 6 i 7

Roben del repetidor els dos mbduls	 L'equip de futbol es retira de

d'Antena 3 i Tele 5. 	 pag.g la competició per manca de
jugadors.	 133.g. 15
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LA DESAPARICIO DEL FUTBOL

El Club Esportiu Puigpunyent, equip de futbol de segona
regional, acaba de retirar-se de la competició. Ja se sap que "un ca
magre tot són puces". Aquest refrany es podria ben 136 aplicar a la
situació per la qual ha passat el Club. Quan les coses no han anat així
com s'esperava, la manca d'amor propi en alguns jugadors, marcar-
se una meta sense saber massa bé quin terreny es trepitjava
sobretot, la manca de jugadors que fes possible que els diumenges
poguessin ser onze per jugar el partit, ha acabat per ser el motiu que
ha conduït l'equip a abandonar la competició.

L'objectiu que l'equip es va plantejar a començaments de
temporada esdevingué un únic desig de, corn a mínim, poder arribar
a final de temporada i poder acabar la lliga.

De la crisi del futbol ningú en té tota la culpa i tothom en té un
poc. Malgrat aquesta desafortunada situació, l'altra cara de la
moneda -s'entén esportivament parlant- de Puigpunyent i Galilea,
és molt ben distinta.

Fa pocs dies, l'Au jntament aprovava sol.licitar al Conseil
Insular una subvenció per poder dotar Galilea d'uns vesturis;
comptam a Puigpunyent amb dos equips de bàsquet (seniors
masculí i femení) quan fa un any molts pensaven que no n'hi
tornaria haver; per primera vegada des de fa molt de temps estan
federats dos equips (benjamí i infantil) de futbol-sala; aquest hivern
passat més de quaranta persones practicaren l'esport participant en
un popular I Torneig de futbol-sala; les instal.lacions esportives han
vist ampliada la seva oferta amb la creació d'una pista de tenis;
recentment l'Ajuntament ha concedit les subvencions als grups
culturals i esportius del nostre municipi; i, per acabar, fa poc que els
nostres regidors aprovaren la constitució d'un Patronat Municipal
d'Esports.

Davant de totes aquestes evidències, sembla mentida pensar
per un moment que l'equip de futbol s'hagi retirat per manca de
jugadors. Així i tot, des d'aquesta Revista hi haura sempre un desig
de suport cap al futbol i una esperança que en un futur no molt llunya
es pugui tornar a recuperar tota aquesta institució esportiva.
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Aquest dia 12 de febrer va tenir lloc al nostre
Ajuntament una sessió ordinária amb deu punts a
tractar dins l'ordre del dia, dels quals faig a continuació
una mend() dels més significatius:

* Lectura i aprovació de les actes anteriors.
Aquest punt que pareixia que no hauria de tenir

més transcendencia, va produir un debat ( un poc
ridiculós) de mitjora de rellotge. Concretament, es va
entrar en un joc de dir si s'havia dit o s'havia deixat
de dir algunes coses. FIns i tot, el portaveu del Grup
Popular, Gabriel Flaquer, va amenaçar amb assistir
als Plens amb un magnetòfon.

A conseqüència de tot abcò , els dos regidors del
PP votaren en contra de l'aprovació de les actes
anteriors, mentre que els Independents i el PSOE
aprovaren la redacció inicial de les mateixes.

* Convocatdria d'una plaça de jardiner.
L'adequat mateniment de les zones verdes

paliques, cada vegada més nombroses, aconsellen
Ia contractació d'una persona que en tengui cura. Els
aspirants a aquesta plaça podran presentar les
oportunes sol.licituds fins dia 29 de ferbrer, inclós.
Per la qual cosa, el Crup Independent proposa la
creació d'aquesta plaça que és aprovada per
unanimitat.

Els candidats hauran de presentar una serie de
requisits i d'entre ells s'escollirà el que obtengui una
major puntuació en la valoració d'una serie de merits.
En quant a la forma de contractació i retribució es va
acordar decidir-ho a una pròxima sessió, quedant
també ajornada la data per presentar les sol.licituds.

* Interposició d'un recurs contenciós-
administratiu contra el camp de golf de Son Pont.

El Grup Independent proposa que ja que el CIM
no ha resolt de forma expressa el recurs interposat en
el seu dia contra la declaració d'interès social per a
la construed() d'un camp de golfa Son Pont, feta per
Ia Comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca, i havent
transcorregut un termini prudencial de temps, es
troba convenient recórrer l'acord interposant un recurs
contenciós-aclininistraUu. S'acorda també, a proposta
del baUe, designar a n'Antoni Colom corn a procura-
dor i en el mateix batlle com a misser perque defensin
l'Ajuntament en el contenciós, corn ja ho han fet en
altres ocasions.

La proposta va ser aprovada pels cinc vots a
favor del Grup Independent i comptà amb l'abstenció
del PP i del PSOE.

* Sol.licitud d'uns vestuaris al camp de
Galilea.

Les instal.lacions esportives al poble de Galilea
presenten notables deficiencies per a la práctica de
l'esport, en minimes condicions, per la qual cosa el
Grup Independent proposa sol.licitar la construcció
d'uns ves Udors per a Galilea per un pressupost total
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CASA DE LA VILA
de 8.623.343 pessetes i demanar-ne la seva inclusió
en el Pla d'Equipaments Esportius del CIM per a
1992.

Aquesta proposta va ser aprovada per
unanimitat.

* Informe de Secretaria sobre situació
econômica.

Es donà lectura al contingut d'un info' le fet
pel Secretari sobre la situació econòmica i sobre el
compliment de la legislació vigent en materia
d'hisendes locals.

Aquestes eren les conclusions a que arribava
l'informe:

a) No es detecten irregularitats comptables,
tant en les despeses com als ingressos, llevats dels de
tipus fiscal.

b) S'ha complit amb la legalitat vigent en materia
comptable i, per tant, respecte aquest punt no es
necessari fer observacions.

c) Per aquesta intervenció, en algunes ocasions
s'han detectat factures que ja s'havien presentat
abans i, fins i tot, cobra. No obstant, aquest control
no es pot fer quant al contingut de la factura; per la
qual cosa seria desitjable que la persona que reb la
mercaderia, o el regidor encarregat de l'àrea, donds
conformitat amb la seva signatura al contingut de la
factura abans de l'aprovació pel Ple.

d) La plantilla es la normal per a les necessitats
del munipi, si be les Nor	 mes Marc, a les quals hauran
de subjectarse els Reglaments de Policies Locals,
estableix en dos el nombre d'auxiliars de la policia
que correspon a aquest municipi en relació al nombre
d'habitants.

e) Es recomana una actualització de les tarifes
de les ordenances fiscals. principalment les del servei
d'aigües, i del servei de recollida de fems, perque
aquests serveis es puguin autofinançar.

f) L'any 1990 s'han fet bastantes inversions,
com queda demostrat. No obstant abcò amb la finalitat
de no haver d'augmentar massa la pressió fiscal amb
els imposts directes i indirectes, s'aconsella molta
cautela amb les inversions que representin un cost
elevat de manteniment. Cal tenir present que la
inversió es realitza una sola vegada i en canvi el
manteniment augmenta cada dia.

g) Tampoc és aconsellable un major
endeutament encara que no s'hagi arribat al limit que
assenyalen les disposicions vigents, tota vegada que
si no es compte amb majors ingressos -cosa poc
probable amb la legislació actual en materia d'hisendes
locals- l'Ajuntament amb prou feines podrà atendre
les despeses ordinàries i d'amortització de préstecs".

Antoni Betti.
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- Bon dia, Colau!
- Regotes Mateu! I saps que feia d'estona

que no venies per aquí!
- Es que estic tomant veil, i me fa molta

peresa sortir de ca nostra amb aquest fred.
- Així sí que hi tornaràs vell si no te mous.

Segur que estàs tot es temps arrufat vora es foc!
- i sí, o vora es foc o a sa camilla mirant sa

"tele".
- I& ara te deuen haver fotut amb dos

canals menys.
- Ho vaig veure s'altre dia, que hi ha dos

canals espenyats.
- No és que estiguin espenyats, és que no hi

són.
- Que vols dir no hi són?
- Que els han robat!
- No diguis tonteries, es canals no se poden

robar.
- Es canals no, pert) sí es repetidor.
- Com és aixó?
- Mira, d'un principi es pensaven que es dos

canals estaven espanyats, i hi enviaren es técnics
que hi anaren uns dies després. Però, després
des técnics hi va haver d'anar sa Guardia Civil,
per que es lladres van fer un forat a sa paret, van
entrar as repetidor i sen van dur es móduls des
dos canals privats que ara no podem veure a
Puigpunyent.

- Recoranta pu...!
- No diguis paraulotes que ja veig es perio-

dista que torna collir nota del que deim.
- I ara, que passara?
- Home, sóns apareills que valen molts de

dobbers, però supós que s'Ajuntament iniciará
ses gestions oportunes per comprar es móduls.

- Esperem que sigui prest!
- Mateu! Que es veure molta televisió és

dolent.
- Es ver, pet-6 com més canals hi hagi més

possiblilitats tenim de veure qualque programa
de qualitat.

- Això sí... Ei! Mira!... Que veus que fa
aquell?

- Qui?
- Es de sa furgoneta.
- Home, déu anar a dinar as bar...
- Sí, pet-6 te pareix que aquesta és manera

d'aparcar un cotxe?
- Tens raó, l'ha aparcat un poc damunt sa

curva.
- Un poc dius? Si surt un poc mês es troba

amb sa senyal de Stop!
- A qualque lloc ha d'aparcar, o no?
-Així és, però jo crec que podria aparcar un

poc més amunt, que hi ha Hoc de sobres, només
és que ha de caminar 50 metres mês.

I això passa per tot a Puigpunyent. Aquí, as
Pont, ningú respecta res a s'hora de apai car: sa
corva de l'església, perillosa de per sí, normal n R'nt
es veu destorbada per cotxes aparcats a
s'ampliació que feren.

- Sí, és ver, era una ampliació perque
hagués més visibilitat, no para aparcar-hi es
cotxes.

- As Planet passa lo mateix, cotxes mal
aparcats, i as Trast, i a sa Carretera Vella
d'Estellencs, amb una paraula, per tot.

- Sí, per() de tot això no només en té sa culpa
aquest que ara deu dinar i ha aparcat malament
sa furgonteta.

- Així és, sa culpa no és només des que
aparquen, també és de ses autoritats per consetir-
ho i no posar-hi remei.

Mateu i Colau



GALATZÓ/5

LA GENT DEL FUTUR
ÉS LA NOVA GENERACIÓ DE PUIGPUNYENT

Aquesta pagina vos xerrarà i vos donara a
conèixer la gent jove.

Encara que siguem joves no disposam de
gaire temps lliure i quan tenim una estoneta no
l'aprofitam.

Què fan els joves els caps de setmana? ts
quan tenim més temps lliure i quan sortim pel
carrer. Excepte aquells que tenen per solució a
l'avorriment anar-se'n a Palma. Aquest fet és molt
trist, per() la veritat és aquesta. I qui té la culap
d'aixó? Puigpunyent; és una bestiesa dir això, ja
que Puigpunyent no és avorrit. Som nosaltres els
qui no som divertits,
els qui estam hores i
hores asseguts al bar
Es Pont, pensant qué
podríem fer per no
avorrir-nos. I no vull
dir que estar a Es
Pont sigui avorrit, ja
que sempre és bo
tenir amics amb qui
poder conversar i
discutir; però arriba
un moment en què
tot és excessivament
monótom.

Vos explicaré
com són en general,
per a tots els joves, els dissbtes i diumenges:

Quasi sempre el punt de reunió de tots
nosaltres és el bar Es Pont on som aproximadament
tots els horabaixes.

No tots els al.lots i les al.lotes estan junts, hi
ha diferents grupets, uns majors que els altres,
però al cap i a la fi a tots els passa el mateix:
l'avorriment. El dissabte horabaixa, a vegades, és
el moment més divertit, ja que a tots, els dissabtes
vespres, ens agrada sortir un poc, com ara anar a
discoteques o pubs a moure un poc el cos o a
prendre unes copes. Es clar, l'horabaixa tots xen-am
d'aixó entre nosaltres: penses com vestir-te, de
tant en tant vas a fer una volta amb la moto, jugues
un billar, o estàs fora escoltant música dins un
cotxe, etc...

La qüestió és que no penses en el diumenge;
què feras?, on aniràs?... perquè el dissabte vespre
no és etern. En fi...

Ja és diumenge, el damatí segurament vas a
missa i després a menjar un variata Can Domingo.

L'horabaixa segueix igual o pitjor que el dissabte;
xerres del dissabte vespre, jugues un billar, prens
qualque refresc, i comences a queixar-te perquè
demà ja és dilluns i has de tomar a començar a
estudiar o treballar tota la setmana. I així un cap
de setmana; un rera l'altra s'arriba a fer insopor-
table.

Doncs bé, què vos pareix?, això generalment
és el típic cap de setmana d'un jove que viu a
Puigpunyent. Segurament no sempre sera_ així,
encara que la majoria no vol fer res per canviar-lo.

Però n'hi ha que volem buscar una solució a
aquest avorriment, ja
insostenible, perque
estam "tips" que
sempre sigui el mateix
i tenim ganes de
realitzar qualsevol
idea, nova i divertida.
Pere) nosaltres tot sols
no tenim prou inicia-
tiva; necessitam una
base més sólida que
ens ajudi, i també més
gent i així participar
tots i totes.

Molts de prejectes
on nosaltres podriem
haver col.laborat per

manca de gent amb ganes de divertir-se, snese
haver d'anar a Palma.

Fa uns quants mesos, un grupet de joves
d'aquí del poble, volien muntar una emissora de
radio local, però deu haver passat qualque cosa,
perquè en aquets moments encara no esta mon-
tada. Probablement no han seguit amb aquesta
idea perquè necessitaven una mica més de voluntat.

Tots vos animam perquè reemprengueu
aquesta idea i si necessitau més gent en aquest
projecte no vos preocupeu perquè si ho xerram
entre tots. trobarem qualcú disposat a ajudar-vo.
Som gent amb ganes de fer coses diferents, noves
i intressants.

Esper que aquesta pagina que xerra de
nosaltres, ens ajudi a una comunicació més oberta
que ens motivi i permeti un intercanvi d'idees no-
ves i creatives on poguem participar tots.

Ànim!
Margalida Barceló
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EN AJUDA DE LA SERRA DE TRAMUNTANA
LA CAMPANYA A FAVOR DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE TRAMUNTANA,

PRIMERA PRIORITAT DEL GOB PER A 1992

Des que l'any 1978 es va elaborarei primer Inventari
d'espais naturals, tots els estudis i treballs elaborats sobre
àrees a protegir coincideixen en assenyalar la Serra de
Tramuntana corn l'espai més important, destacant que
hauria de gaudir d'una protecció global.

Se tracta de àrea natural més gran de les Balears.
Ocupa més de 70.000 hectàrees, quasi una quarta part de
la superfície total de Mallorca i afecta totalment o
parcialment a 20 municipis.

Des dels començaments dels estudis sobre la
naturalesa balear, la Serra de Tramuntana ha atret
poderosament l'atenció dels naturalistes: aquí les
comunitats biológicas son més variades i menys
humanitzades que en el Pla. La Serra constitueix una illa
dins d'una illa. L'altària és una vertadera barrera per a
determinades espécies de la mateixa manera que ho és un
clima sensiblement distint al de la resta de les illes. Aquest
aillament ha permès la formació i conservació de moltes
espécies i comunitats.

La Serra conserva importants i frondosos alzinars,
manté una considerable superfície de pinar, garrigues
d'ullastre, i als cims niés alts o als penyasegats costaners
sobreviuen comunitats endèmiques i relictes molt
destacables.

La Flora de la Serra és especialment variada, amb la
presència d'importantíssims endemismes.

També entre la fauna hi abunden els endemismes,
caragols geganys, coleòpters, el "ferreret" un amfibi
endémic descobert fa ben poc per la Ciéncia, i molts
invertebrats cavernícoles, ja que la configuració Idirstica
determina l'abundància de coves i avencs rics
organismes del major interès. Entre l'onitofauna sobresurt
el voltor negre, sense oblidar	 peixetera i el falcó
m arí

La diversitat de formes geològiques contribueix
l'existènc i a d'un paisatge grandiós, divers, espectacular
i singular, especialment a la costa.

La Serra, però no és un espai intocat. L'activitat de
l'home sobre la Serra ha estat constant i en algunes
époques i llocs especialment fort, sobretot l'agricultura i
la ramadaria, els aprofitaments forestals, el carbó, la
caça. A pesar de tot aquestes activitats tradicionals no ha
suposat una excessiva degradació. Actualment aquestes
activitats es troben en franca regressió.

Conflictes

El "boom" turístic i de la construcció als anys 60 i
70 tingué relativament poca incidència ala Serra: l'orografia
dificultava l'accessibilitat i la manca de platges en fou un
problema per a un turisme clàssic. Sens dubte aquests fets
han contribtfit decididament a mantenir la Serra en bones
condicions ecològiques i paisagístiques.

Aquests darrers anys, pea), la Serra està suportant
una gran pressió ininobiiiària avida d'espais oberts i de
zones no saturades. A més d'alguns projectes d'urbanització
i parcellació, sorgeixen grans i impactants inciatives en
obres públiques (túnels, noves carreteres...), que a niés de
les conseqüències ambientals directes, faciliten l'accés i
per tant l'urbanització d'aquest enclau natural .

Darrerament a la Serra hi abunden els projectes
d'instal.lacions recreatives de gran impacte, entre els
quals cal esmentar els camps de golf, que gairebé sempre
amaguen intressos immobiliaris. Igualment s'ha de fer
esment al recent interés en ubicar plantes embotelladores

L'explotació de l'alzinar s'ha incrementat
notablement aquests darrers anys, a causa d'un augment
considerable de la demanda i la proliferació de barbacoes.
En alguns casos aquesta explotació està impactant molt
negativament a la vegetació i al sól.

D'altra banda és notori l'abandonament de Factivitat
agrícola i ramadera, i conseqüentment de les possessions.

Ara ens trobam en un moment clau per a salvar la
Serra. Les amenaces que pateix la Serra poden suposar
una degradació irreversible daquesta gran àrea natural.
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C/. Na Beltrana, 21 - Tel. 61 44 82
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La campanya

Laproposta del GOB és la creació d'un Parc Natural,
d'un pare viu que permeti la subsistència dels habitants de
Ia Serra i la conservació d'uns valors naturals únics.

La campanya que se proposa se basa,
fonamentalment, en un esforç divulgador i sensibilitzador
dels valors naturals i culturals de la Serra i la necessitat de
conservar-los. Es clar que la conservació d'un territori
humanitzat és molt difícil si no se té el suport de la
població local o d'una part d'ella. Inevitablement, la
conservació i d'una forma tan justa i compensada como se
vulgui, comporta unes limitacions d'usos que s'han
d'imposar, però que no arriba a ser viables a llarg termini
si no a-NI compreses i acceptades per la població.

A causa d'això, previament o a la vegada que se
comença una tasca reivindicativa que comporta
limitacions, s'ha de tirar endavant tota una sèrie d'accions
divulgatives entre els habitants de la comarca, així com
entre la població escolar.

5B PLA DE DESENVOLUPAMENT DE LES ZONES
RURALS A LES BALEARS. 1991-93

Per altra part, la Comunitat Europea finança el Pla
5B per al desenvolupament de les zones rurals a les
Balears. EL programa operatiu d'aquest Pla inclou
inversions a sectors tan diferents com són l'Agricultura,
referit a la millora de la qualitat alimentari; o el Medi
Ambient, en quant a la preservació de la flora i fauna
autòctones, així com la lluita en contra de l'erosió i ceració
d'arees creatives.

La superfície que esta afectada per aquest Pla
ascendeix a 2.361,4 Km2. que representa el 478% de la
superfíce de la Comunitat Autònoma, amb una població
de 200.315 habitants que representa el 294% de lapoblació
de la regió. Les intervencions comunitàries de l'objectiu
513 afecten a les dues illes de Menorca i Eivissa així com
a 19 municipis de Mallorca, entre els que es troben els
pobles de Puigpunyent i Galilea.

Objectius a desenvolupar

L'estratègia del desenvolupament de les zones rurals
a les Balears ha de fer front a l'atracció que el sector turístic
exerceix sobre els recursos humans, materials i tècnics de
les zones rurals, amb l'objectiu d'aconseguir en aquestes
zones una població amb uns ingresos comparables als que
es puguin derivar dels sectors secundari o terciari.

En aquest sentit es plantejen els següents objectius:
a) Increment de les rendes generades per l'activitat

agraria incidint fonamentalment en els següents aspectes:
-Millora de les estructures de producció fent espe-

cial referència a la reducció de costos.
- Diversificació i millora de la qualitat que faciliti

l'accés a un mercat exigent i d'alt poder adquisitiu.
- Millora en el procés de comercialització.
b) Promoció de noves activitats que generin una

renda complementaria. En aquest sentit es pot citar com
exemple les activitats de turisme rural i arroturisme,  així
com la fabricació de productes artesanais.

c) Millora de les condicions d'accés i dotació de
serveis en els municipis rurals.

d) Formació profesional dirigida a la modernització
de les explotacions agràries.

Antoni Betti

BAR - RESTAURANT

PLA DE SA SINTA
Servei de:

NOCES - COMUNIONS
FESTES - CUINA TIP ICA

Carretera de Puigpunyent, Km. 14 - Teléfono 61 40 57
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HAN COMENÇAT
Si els dos darrers mesos ens hem

queixat de que hi havia una certa sensació
d'abandó, és just que avui comencem recordant
que la brigada de l'Ajuntament ha fet unapassada
pels nostres carrers i alguna cosa ha canviat.
Com a botó de mostra podeu mirar 1a taula, el
banc i l'arbre de S'Escorpidor. Esperem que
segueixin, perque queda molt per fer.

FAVA PARADA
S'acosten els "darrers dies" i

Comissió de Festes ja ho té tot a punt perque no
baixi el nivell dels darrers anys. Dia 29 de febrer,
si res no ho desbarata, Ia Plaça de Galileas 'omplirà
de bulla, desfresses, premis, fogueró, fava para-
da, coca i vi a rompre de franc. Encara que
enguany l'ajuda de l'Ajuntament hagi pujat.

,gar garroyailli
ESPECIALIDAD EN PLATOS COMBINADOS

Y TAPAS VARIADAS

Plaza Pio
Tel. 814187

	 Ct'ilLEA

Hi ha qualque cosa que esmussa les
relacions entre aquest i Ia Comissió de festes que
convendria descobrir i llevar com més prest
millor per al be de tots.



C/ N/IA.167.4 Tel 614102
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Els veïnats de Puigpunyent i Galilea no podem Veure, des del passat dimarts dia 11, els canals privats
d'Antena3 i Tele 5. Els Iladres s'en dugueren del repetidor, situat en el Puig de Na Bauçana, els dos mòduls
que permeten captar les senyals dels mencionats canals. Les perdues per aquest robatori es valoren en uns
dos milions de pessetes.

ROBEN DEL REPETIDOR ELS DOS MODULS
DIANTENA-3 I TELE 5

Texte: Antoni Betti
Foto: Torre116

Les primeres investigacions duites a terme per la
Guardia Civil d'Esporles varen donar a entendre que els
lladres no eren simples aficionats sin() que sabien el
que feien, ja que varen extreure els dos mòduls amb
molta de delicadesa a fi de no rompre cap peça.

El robatori es va realitza mitjançant un forat de
quaranta centímetres que es va fer a la caseta del
repetidor. Abans, intentaren forçar el pany de la porta
però no varen aconseguir que s'obrigués.

Pareix ser, que aquest tipus de robatori de peces
tècniques no és la primera vegada que es produeix.
Segons la Guardia Civil, no fa molt que s'en va produir
un altre de parescudes característiques al municipi de
Valldemossa.

REACCIONS

Les primeres reaccions que es varen produir una
vegada es va sebre del robatori varen ser de total
indignació.

Per una part, el batle manifestava a un mitja de
comunicació la seva sorpresa pel robatori i el calificava
de "molt extrany", a la vegada que es lamentava per
l'esforç econòmic que en el seu dia va suposar per
l'Ajuntament la compra d'aquestes peces.

Per altra part, molts de veïnats no acabaven
d'entendre com l'Ajuntament va torbar-se tant,

concretament tres dies, en donar-se'n compte del
robatori.

Sigui com sigui, la veritat és que s'ha produit
aquest desagradable fet i l'Aj untament n'haurà de treure
les conclusions oportunes a fi de que en el futur els
danys no siguin tan greus. Lògicament, no he emprat la
paraula "evitar" perque això és una desgracia que pot
succeir i tenir qualsevol de nolt-os en qualsevol moment.
Per això mateix, pareix que el més congruent per part
de l'Ajuntament sera subscriure una pòlissa
d'assegurança, ja no tan sols del repetidor, sin() de totes
les instal.lacions i materials que pertanyin a
l'Ajuntament.

Potser així, no ens haurem de lamentar tant.

FRUTAS•VEROURAS
CARNICERIA•CHARCUTERIA
CONGELADOS•CONSERVAS
VINOS. LICORES
FERRETER IA•DROGUERI A

Puigpunyent
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ANIVERSARI DE L'ESTATUT I PACTE AUTONdIMIC
Enguany, a nou anys de las promulgació

de l'Estatut d'Autonomia de les nostres  Tiles,
ens cal una celebració gens rutinària. El pacte
autonòmic nacional sembla que haurà de
marcar una important petjada en el camí de
l'autogovern per a Balears encetat amb
l'entrada en vigor de la Llei Organica que el
1983 ens atorga i reconegué el dret a gaudir
d'institucions pròpies de representació políti-
ca.

Les reiterades peticions de millora de les
dimensions competencials s'han concretat en
l'esmentat pacte, els fruits del qual, però,
encara no estan clarament perfilats. Per a
noltros els ciutadans que constituïm els pobles
de les IIles aquesta reivindicació es copsava
com a reivindicació singularment sentida; ara
ens han escoltat, tot i que hem de restar a
l'espera de conèixer com es desenvoluparan
les promeses que s'hi contenen en el pacte. No
es tractava només d'ampliar el "sostre"
competencial per la raó cronològica d'haver
esgotat el primer quinqueni de vigència de
l'Estatut, sinó també i sobretot perquè formam
una Comunitat Autónoma fonamentada en la
suficient identitat com per esdevenir una
comunitat histórica. Malgrat que no hi ha
antecedents moderns i contemporanis
d'institucions d'autogovern, ni etapes no
frustrades d'autonomia política, res no desdiu
que la personalitat histórica de les Balears
participa de les condicions culturals,
idiomatiques i històriques que adjudiquen a
altres comunitats el reconeixement
d'autonomia histórica.

S'ha dit amb prou arguments incontes-
tables que no era adient que a Balears no
poguéssim tenir la competència en Educació,
tenint en compte que no hi ha cap altra
comunitat amb llengua própia distinta a la
castellana que no la gaudesqui. El pacte
autonòmic, però, finalment hi posarà remei a
l'anomalia, sempre que estiguem convençuts
de que és una eina de desenvolupament i no
un objectiu final. I el que hem de valorar com
a cosa més important encara: mitjançant els

acords, el llistat de matèries pactades recull
una relació llarga de noves competències que
jurídicament reforçaran l'edifici de l'autogovern
que tots els ciutadans anam bastint d'encà de
la restauració del sistema democratic. Ara bé,
també pens que el pacte - i ho vull remarcar-
no ha de ser una fita finalista, sinó una nova
passa que permeti concebre noves esperances
pel nostre futur autonòmic. La clau, per tant,
no és sols l'assoliment d'un pacte, sinó el seu
posterior desenvolupament.

El nové aniversari de l'Estatut, per tant,
ens permet motivadament afirmar que Balears
és al llindar d'una etapa de major autonomia
i desenvolupament del dret constitucional a
l'autogovern. Potser només ens manca de-
mostrar en el futur immediat que, a més a
més, formam "entitat regional histórica",
segons l'expressió literal que fa la Constitució
al punt ú de l'article 143 i que aplega a les
autonomies històriques. Per aconseguir això
últim, tal volta ens caldria treballar per
aconseguir el que ja s'anomena a la Mesa del
pacte autonòmic el reconeixement a la
bilateralitat. El temps i la consciència auto-
nómica que sapiguem demostrar seran els
factors que ens atracaran a l'obtenció de la
bilateralitat amb el Govern central per fer de la
nostra una autonomia més forta, més gran,
més pròpia.

Cristòfol Soler i Cladera
PRESIDENT DEL PARLAMENT

DE LES ILLES BALEARS



CAFETERIA - RESTAURANT       

ES PONT         

C/. Sa Travessia, 2 - Tel, 61 40 31
PUIGPUNYENT
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EL PSM DEMANA UN DEBAT PÚBLIC SOBRE EL
PACTE AUTONOMIC AL PP I AL PSOE.

El PSM-Nacionalistes de Mallorca,
després de la coneixença i estudi exhaustiu
del document sobre els acords autonõmics,
elaborat pel PP i el PSOE, datat a Madrid el
febrer de 1992, es retifica en una apreciació
que cada cop es fa més evident: aquests acords
expressen les concepcions centralitzacores i
burocratitzadores dels partits que el signen i
priven els pobles de les 111es Balears d'accedir
a l'autogovern, o al menys a un grau superior
d'autonomia.

El que se'ns ha volgut vendre com un
gran avanç és una nova limitació dels drets
democràtics i nacionals de les IIles Balears. El
PP i el PSOE s'han posat d'acord en no atacar-
se més en un tema en el qual, tammateix,
tenen poques diferències, ja els basten els
temes de tràfic d'influències i de corrupció.

Per tot aix6, davant les declaracions del
Ministre d'Administracions Territorials
afirmant que les critiques al susdit pacte es
feien "per ignorancia", i la manca de rigor en la
defensa dels interessos de la nostra comunitat
autónoma expressat, una vegada més, per
President Gabriel Canchas, el PSM demana
un debat públic als maxims representants die
PP i PSOE a les IIles Balears, Sr. Cariellas i Sr.
Obrador, per tal d'analitzar les característiques
d'aquesta proposta.

Cal que tota la societat de les IIles Balears,
les entitats i associacions civiques, coneguin
aquests acords centralitzadors. Un nou
menyspreu cap a la nostra autonomia.

RECURS DEL PSM DAVANT LA MESA DEL
PARLAMENT

EL PSM VOL UN URBANISME TRANSPARENT
QUE NO ESTIGUI EN MANS DELS

ESPECULADORS.

El debat que es va produir en el Parlament
de les Illes Balears sobre la proposta de modificació
de la Llei d'Atribució de competencies als Consells
Insulars en materia d'urbanisme i habitabilitat,
tenial'objectiu, de banda del PP-UM, de mantenir
la presa de decisions sobre urbanisme en el marc
d'una Comissió Insular d'Urbanisme foimada tan
sols per membres del PP designats pel Consell
Insular i pel Govern Balear.

La manca de transperencia i el secretisme
sera, segons vol la majoria governant, la norma
d'actuació en temes tan importants com
declaracions d'interès social, camps de golf,
planejaments municipals, plans parcials, etc.
D'aquesta manera el tema que els darrers anys ha
centrat l'atenció de l'opinió pública, és a dir, tot el
que es refereix a ordenació del territori, queda al
marge de la infoimació i el debat col.lectiu.

Aquesta incomprensible actuació del PP-
UM implica una reducció important del grau de
democracia i atonomia existent. Els Consells
Insulars perden el seu protagonisme a favor
d'unes Comissions Insulars monocolors i sense
cotrol democratic.

Per() no tan sols s'empren aquesta opció
vulneradora del marc legal -tal i com indica la
sentencia del Tribunal Superior de Justicia-, sinó
que ara es pretén modificar la Ilei sense cumplir
les prescripcions necessaries d'acord amb la Llei
de Consells Insulars. Sense la consulta previa als
Consells. Tot això per a mantenir el control i
l'ocultisme sobre les decisions urbanistiques.

És per això que el Grup Parlamentari PSM-
EEM ha presentat un Recurs davant la Mesa del
Parlament de les Illes Balears, en el qual es
demana la reconsideració de l'acord d'admetre a
tràmit la Proposta de Llei esmentada i la suspensió
de la seva tramitació parlamentaria.

Aquest és un dels temes de més
trascendencia politica que els darrers anys s'han
plantejat. EL Grup Parlamentari PSM i EEM vol
expressar un cop mes, que el que s'està debatent
es el futur urbanístic i territorial aies Hies Balears,
i que seguirà treballant per les vies judicial i
politica per un control democratic de les
competencies en urbanisme. per la seva
transparencia, i per evitar les maniobres dels
especuladors i l'amiguisme.

OFICINA DE PREMSA DEL PSM.



                                 

* decoración
* murales
* furgones
* pancartas
* vallas
* fachadas
* serografia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    taller de I otu.lación. 

ROTULOS POR
ORDENADOR

Fábrica, 21 Telfs. 28 03 03 PALMA
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ARRELS PODRIDES
Ses nostres arrels s'estan podrint, o més ben dit, ja n'hi ha de

podrides.
On són d'es nostres costums?
0 es costums des nostres avantpassats?, perquè ja no podem

dir que són nostros . ?.
Perque qualcun d'ells no els hem coneguts, fins i tot, no hem

sentit parlar-ne
Es costums estan caviant, i es bo, però perquè deixar perdre

es que ja tenim?.
Es bell poder presumir de saber conservar unes activitats, de

celebrar unes t'estes, d'elaborar unes manjues, de cantar unescançons,
durant anys i anys!.

Per possar un exemple:
Es nies de Febrer, hi ha unes dates concretes que han anat

canviant segons passa es temps.
Una d'elles es sa festa de "La Candelera".
Jo, personalnient, no he celebrat mai aquesta festa, no l'he

coneuuda, ni sé quina celebració es feia antigament. Tan sols sé que
hi ha un adagi que diu:

"Si la Mare de Déu riu
Hun), es s'estiu.
Si la Mare de Déu plora
s'hivern es fora".

Una altra es "Sant Blai"
Ara se celebra a ca ses monues, se fa s'imposició d'oli a es

coll i es dur a beneir una serie d'aliments. Avui en dia, són poques
ses persones que s'enrecorden d'quest dia.

Però jo record, s'esglèsia plena de persones amb es seu
corresponent paner plc de g,alletes, caramels, xocolata, per tenir
guardat en cas que qualque membre de sa família aplauas un mal de
gargamella.

També hi ha un adagi per Sant Blai:
" Ma mare em va dur a Sant Blai
perquè aprenuués de parlar,
i ara m'hi ha de tornar
perquè diu que no call mai".

Hi ha també sa festa Uds darrers dies, relacionada amb
disfresses fava pelada, i coca amb tallades.

"Ara venen set setmanes
totes de menjar llegum,
i Ilavors vé el costum
que es qui té xot fa panades".

Així diu una cançó que sol anar acompanyada d'una
ximbomba,

" Sa ximbomba ja no sona
ni sona ni sonara,
perquè te sa pelt de ca
i sa canya que no es bona"

" Vaig passar per un canyar
vaig collir una canyeta,
per fer una ximbombeta
pels darrers dies sonar"

Els darrers dies d'ara ja no se sent cap ximliomba, (o ben
poques). Tota sa festa en si, (sa but la, ses masqueres, ses desfreses),
te un caratcr diferent. ni millor ni pitjor, tan sols diferent.

Es "Dijous ',larder", "Sa Corema"; també han agavat un
altre camí, i ja no es cl que era.

Ses arrels es comencen a podrir, entre tots no deixem que sa
podresqui sa soca.

"Na Poeta".

CUINA
CADA COSA AL SEU TEMPS

Ara es temps de...
Carxofes.
Pastanagues.
Espàrrecs.
Fava pelada.
Pinya ofegada.
Jonquillo.
Formatge tendre.
Brossat.
Cocarrois.
Coca amb tallades.

Avui farem:

"Pinya ofegada". (Per a 4 persones).

Fer trossos una col de pinya per es brots i deixar-los sencers
i rentar-los.

Tallar sobrassada, botifarró, xulla, carn magra, i sofregir-ho
dins una olla de test amb un poc d'oli.

Afegir una tasseta de vi blac sec, sal, pobre-bó, panses i
pinyons, i quail comenci a bollir posar-hi sa pinya i que es foci amb
poc foc. De tant en tant, sacsar solha perquè no s'aferri, i quan
manqui poc per apagar es foc, posar-hi pebre vermell.

Servir ben calent.

"Greixonera de brossat".

Mesclar 300g. de sucre amb una tassa de llet freda, una
llimona ratllada i canyella.

Després pesar-hi 400 g. dc brossat, i mesclar-ho tot i iambi
s'han de posar 5 ous bell batuts i colocar-ho dills una greixonera de
test untada de margarina.

Enfornar, i esperar una hora, una hora i mitga, més o manco.

Que vos faci bon profit!
"Na Poeta"



NOTES DE SOCIETAT

Aquest dia 18 de febrer deixà d'estar entre
noltros na Sebastiana Llinas Marimán. Tenia
82 anys.

Descansi en Pau.
"Na Poeta"

Dihuix de -S'Arenal de Mallorca"
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NOTICIES BREUS...
* POLEMIQUES DECLARACIONS DEL GE-

NERAL GUIL PIJUAN.
Pijuan, subdirector d'investigació del Comandament

Logístic del Quarter General de l'Aire va escriure: "Que una
Universidad como la de las
Baleares discrimine y obstruya

la lengua común, más que
infantilismo, es terrorismo, es
nacionalismo infantil desorien-
tado por los complejos". El
militar continua dient: "Hoy en
ciertas regiones entrañables,
existe la dificultad de sentirse
español, y hablar su idioma. La
violencia contra el idioma común es terrorismo cultural". Afegeix:
No estoy en contra de las lenguas autonemicas, sería una lástima

que se perdiesen, pero que no se impongan a fortiori"
Al mateix article, que es titulava "Patriotismo i Patrioteros",

publicat a la revista 'Aeronáutica y Astronáutica'  que edita l'Exêrcit de
l'Aire, continua dient: "El que un erodiputado catalán mani fieste que
en Estrasburgo se manifestará en catalán, inglés o francés, es una
soberana estupidez descalificante".

Després de conèixer aquestes declaraciones del militar espanyol,
el rector de la universitat balear, Nadal Batle, respongué clarament i
amb contundencia les "insultants" declaracions del General; igualment
respongué a aquestes declaracions n'Aina Moll, coordinadora de la
Campanya de Normalització Lingüística la qual manifesta que: "Seri
declaracions com aquestes les que enterboleixen la convivencia i la pau
lingüística."

De moment, i passat un temps prudencial des que foren fetes les
declaracions del general GEL el ministeri de Defensa no ha amonestat
de cap manera al militar per mor de les seves declaracions.

* PARROQUIA DE PUIGPUNYENT
La parròquia es una entitat religiosa que té una serie d'actes per

a vitalitzar la fe dels creients.
Vol serrespetuosa amb la consciencia de cada persona i per això

les seves activitats són un oferiement perque individualment i de forma
voluntaria tothom que vulgui els pugui aprofitar.

Tota la seva organització es de portes obertes i es ben arribat tot
aquell que hi vulgui prendre part.

A aquesta comunitat religiosa tota aportació, encara que sigui
crítica, és ben acceptada i hi te cabuda tota persona de bona voluntat.

Funciona una comissió econòmica que te com a cap a en Jordi
Curasco. És molt important que sapiguem com es gasten els nostres
doblers i que rendeixin cl flies possible.

També s'han reunit amb En Tomeu un nombrós grup de gent
Jove i els diumenges un altre respectable grup d'adolescents que es
preparen per a la Confinriacie.

Els dissabtes, a les 11, els petits tenen catequesi i els adults
mensualment es veuen per reflexionar junts i per pregarcom a comunitat
cristiana.

Els nostres dessitjos són de poder ser testimonis de pau i servei
al poble.

*DUES HORES I MITJA SENSE LLUM
Aquest dia 21 de febrer ens quedarem a Puigpunyent i Galilea

sense llum durant dues hores i mitja, concretament de les 19 h. fins les
2130 h. A tries del nostre municipi, n'hi ha haver altres devuit pobles
que varen veure tallat el subministrament d'electricitat.

Els motius d'aquesta apagada generalitzada, va ser degut a una
fallada en el centre de control de Marratxí que va desconectar la central
"San Juan de Dios", deixant sense llum a dues terceres parts de l'illa.

* UNA CARRETERA MOLT PERILLOSA.
Des de sempre i encara molt Ines per aquestes dates en que la

serena fa molt més humides les carreteres i, en conseqüència, més
perilloses, es quan hem d'extremar les mesures de seguretat. D'això la
carretera Puigpunyent-Palma no n'és una excepció.

A la mateixa s'han vingut produint darrerament molts d'accidents,
fins el punt de que ja no ens sorprén el fet de que s'en produesquin.
Normalment i afortunadament, el xófer del cotxe no es sol fer mal,
emperò el vehícle sol quedar moltes de vegades malparat.

Davant tot això, tan sols queda demanar prudencia als nostres
conductors, que es millor partir un poc més prest amb tal de no conduir
a una velocitat excessiva i, finalment, respectar la carretera perque per
moltes de vegades que es passi per un mateix lloc mai no fera que
disminuesqui el perill de poder tenir un accident.

*ACTIVITATS DE LA TERCERA EDAT.
Els nostres majors no aturen. Després de les activitats del nies

de desembre (excursi6 de matances, visita a la catedral, trobada
nadalenca, i xerrada sobre primers auxilis), sortiren el primer dia
d'aquest nies d'excursió fins el "faro" de Porto Pí i el Castell de Sant
Caries visitant els seus con-esponents Museus. Dia 14 assistiren al
Rialto per veure la comedia d'en Xesc Forteza "Puja aquí i voras Porto
Pi"; i ara mateix, els qui vulguin fer una escapadeta el mes que vé fins
les Illes Canaries ja es poden començar a possar en contacte amb el
president o el secretari de la Junta Directiva. Això sí que és no aturar.

PLUVIOMETRIA I
Mes de GENER

Dia 11 	 120 litres.
Dia 21 	 450
Dia 22 	 1840
Dia 23 	 1470
Dia 24 	 40
Dia 25 	 1450
Dia 30 	 1'60

Total:	 91'90 litres

Mes de FERRER':
Dia 16 	 56 litres.

Com a nota cuiTiosa, el nostre col.laborador Nofrc
Martorell "Teuler" ens ha facilitat cl total de litres que plogueren
l'any passat. Idõ bé, les precipitacions durant l'any 1991 foren
d'un total dc 851'50 litres.:
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BASQUET

Senior Provincial Masculí:
No hi ha cap dubte cle que el nostre equip es realment molt

irregular, essent capaç en Rocs partits de lo millor i de lo pitjor.
D'aquesta manera, podem veure com en les darreres jornades
després d'haver aconseguit guanyar al Molinar (líder imbatut) i
aconseguir una bona victòria amb la visita a l'Escolar. succeiex que
llavors els nostres jugadors no són capaços de guanyar al darrer
classificat de la competició, el Son Gotleu, el qual es  presentà
partit amb tan sols cinc jugadors i sense haver guanyat ni un sol
partit en tot el que es duia jugat de competició. Així tampoc, es va
aconseguir la victòria davant Sa Pobla en partit jugat en dimecres,
degut a que en el seu dia es va suspendre, realitzant l'equip un pesim
joc i havent perdut el partit per la manca de motivació i d'interes que
presentaven alguns jugadors, i per la mala direcciò tecnica des del
bünquet. Mentrestant, amb la visita ai Sanimetal s'obtingue una
nova derrota que ha deixat enfonsat al nostre equip a l'antepenúltim
Hoc de la classificació.

RESULTATS I CLASSIFICACIO:

Escolar 74 Puigpunyent 82
Puigpunyent 64 Son Gotleu 66
Puigpunyent 38 Sa Pobla 60
Sanimetal 77 Puigpunyent 60

1Rot. Molinar 19 15 4 1258 982 34
2. Esporles 19 14 5 1064 921 33
3. Sa Pobla 17 14 3 1054 925 31
4. Campos 18 12 6 970 881 30
5. Son Servem 19 9 10 1075 1077 28
6. Palerm 18 9 9 1026 999 27
7. Colonya 19 8 11 957 1034 27
8. Sanimetal 19 7 12 993 1123 26
9. Escolar 17 8 9 1069 1039 25
10. Sta. María 18 7 11 1109 1132 25
11. PUIGPUNYENT 18 6 12 986 1130 24
12. Son Gotleu 19 1 18 987 1305 20

Senior femení - Segona divisió:
El pas de l'equip per la Iliga no ha pogut ser pitjor, quatre

partits i quatre derrotes.
La primera derrota va super set punts a la pista de l'Espanyol,

si bd aquest resultat es va decidir en els darrers cinc minuts de partit
quan tan sols el nostre equip estava a un punt de diferencia. Amb la
visita a la nostra pista del Costa de Calviù. novament es va perdre
en els darrers minuts, quan a l'inici de la segona pat es va arribar a

guanyar un partit molt igualat amb curtes avantatges en el marcador,
malgrat que aquestes fossin sempre per les locals. Finalment, altra
volta es va predre dins la nostra pista davant del Sant Josep per un
ampla marge, si bd les visitants dominat-en a plaer tam en el joc com
en el mercador.

Corn ja ye essent habitual temporada darrera  temporada. les
components de l'equip inicien la competició amb molta d'il.lusió i
precisament aquesta encara més ja que s'havia aconseguit tenir el
müxim de fitxes cobertes, es a dir, dotze jugadores, la qual cosa
donava a entendre que al contrari d'altres anys, tant en els
entrenaments com en els part its, hi hauria d'haver "abundància " de
jugadores. Finalment, això no ha estat així.

D'aquesta manera tenim que per diverses raons quatre d'elles
han causat baixa, si a n'això afegim que  l'assistència en els
entrenaments es més bé poca i que, fins i tot, alguna jugadora no s'ha
presentat a ju gar el corresponent partit sense haver avisat abans, ben
be es pot deduir que tomam a lo de sempre, és a dir. poca serietat en
la majoria de les jugadores que comporta, corn a conseqüència
16gica, que no es jugui be i que les derrotes siguin seguides.

RESULTATS I CLASSIFICACI():

Espanyol
Puigpunyent
Bons Aires

48
43
5 1

Puigpunyent 41
Costa Calvià 51
Puigpunyent 45

Puigpunyent 15 Sant Josep 35

1.Mariana 4 4 O 204 153 8
2.San Josep 4 3 196 153 7
3.Cidc 4 3 177 169 7
4. Costa Calvià 4 2 2 203 196 6
5. Renaul Rte. Plaza 4 2 2 199 207 6
6. Espanol 4 3 177 196 5
7. Clinic Balear 4 1

O

1
3 172 216 5

8 PUIGPUNYENT 4 4 147- 185 4
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EL C.E. PUIGPUNYENT ES RETIRA DE LA
COMPETICIÓ

Tal i com es veia venir, el Club de Futbol s'ha retirat de
la competició. Els mals que venien de temps enrera
(prkticament durant tota la temporada) i així ho veníem
anunciant a les nostres cròniques, han arribat al seu punt
culminant.

En Pedro Martorell Moragues ens relata els
aconteixements:

"Ja per desembre vàrem tenir una reunió per tractar el
tema de si havíem de seguir o ens havíem de retirar de la
competició, a n'aix6 els jugadors varen respondre que havíem
de scguir, a la vegada que tambe es decidia que com en els
entrenaments hi anaven pocs jugadors, en lloc de fer-ne dos
per setmana tan sols s'en feria un. Per aquells dies ja érem en
els partits onze justs.

Les coses no tan sols no milloraven sinó que
empitjoraven, fins el punt de no fer cap entrenament i arribant
a disputar els partits amb tan sols nou jugadors, per la qual
cosa n'hi havia que havien de jugar sense fitxa a fi de poder
completar els onze jugadors. Davant tot això, alguns jugadors
demanaren una reunió, i el fet que va fer que aquesta es
convocàs va ser el diumenge dia 16 de febrer amb la visita a
Cas Concos on es va jugar el partit amb tan sols... nou
jugadors!.

Aquesta reunió es va celebrar dos dies després i a la
mateixa, tant els jugadors com la directiva, acordàvem per
unanimitat la retirada de l'equip. Per aquest mateix motiu es
va remetre una nota a tots els socis, indicant el que havíem
acordat i les citàvem a una reunió per facilitar-lis una
informació molt més directa i que de qualque manera ells
mateixos poguessin opinar.

Aquesta nova reunió es va celebrar el dia 21 a la Casa
de Cultura i a la mateixa es presentaren aproximadament un
10% dels socis (entre jugadors, socis i directiva, e rem dotze
persones), i una vegada esgotades totes les possibilitats de
continuar en la competició cils mateixos tamb6 estigueren
d'acord en retirar-mos, limit d'una persona que apuntava la
possibilitat de poder durmés jugadors, emperb els ja fitxats no
voliencontinuar pet que es feia totalment impossible el poder
continuar.

L'equip s'ha donat la baixa federativa dia 24, acordant-
se remctre una carta a tots els sods notificant la retirada.

Hi ha que dir que no tot eren dificultats esportives sinó
tamb6 les havia económiques, si be l'Ajuntament es va
comprometre a cobrir tots els gastos fins al final de tempora-
da, però ni amb això els jugadors volguercn tornar sebre res.

En quant als bens amb que compta cl Club com, per
exemple, són unes vuit o deu mil pessetes i eis equipatges,
aquests es cedi ran si es fa un non equip de futbol federal amb
estatuts i am cl nom de Puigpunyent. En quan al material com
són les xarxes i els balons, es deixaran en el Poliesportiu a fi
de que es puguin utilitzar en qualsevol moment".

G E P GE GC PTS
1.BARRACAR 16 1 5 66 32 33 +13
2. S'Arraco 15 3 4 56 27 33 +13
3. Ferriolense 15 3 4 40 33	 +9
4. IA Salle -r) 13 3 6 63 26 29	 +9
5. Montaura 13 1 7 59 28	 +6
6. Valldemosa At. 13 7 42 25 28	 +6
7. Algaida 11 6 5 36 27 28	 +,1
8. J. Buiiola 11 3 8 49 37 25	 +1
9. Porrerras 10 4 8 36 29 24	 +1

10. Rtv. Victoria 10 4 8 34 33 24
11. Lluchmayor 9 1 11 35 39 20	 -1

12. A-Llubi 8 4 10 36 48 20	 -4
13. Santa Maria 6 6 10 43 48 18
14. Cas Concos 6 4 12 34 33 16	 -6
15. Villafranca 22 7 1 14 36 51 15	 -5
16. S'Horta 22 6 2 14 33 52 14	 -8
17. Pla de Na Tesa 22 3 0 19 28 78 6	 -16
18. ITIGPLTNYENT 22 1 0 21 15 102 -20

Darrera classificacio del CE. Puigpunyent
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Cada setmana, en diumenge a mig dia, un
grup de vint-i-cinc joves, entre 14 i 18 anys, ens
veim, xerram, ens escoltam, ens aturam a pen-
sar, cantam i pregam.

El lema que agafarem des del principi és el
de confirmar-mos en la vida, en la fe.

Estam convençuts que anam descobrint
aspectes molt interessants de la vida.

Ens hem qüestionat una serie de pregun-
tes com: "si estam contents de viure?" i "per
que?"

I tots varem dir que val la pena viure,
menys una persona que va dir que no val la pena
viure quan veus l'altre gent que ho passa
malament.

Analitzarem els motius i cadascú va dir les
seves raons:

-"perque podem ensenyar els altres..."
- "perque ens queden moltes coses per

fer...
- "... en resta molta vida per conèixer"
-val la pena viure "per sentir-me estimat..."
- "pels moments bons que et fan oblidar els

dolents i et fan estimar la vida."
- "perquè hi ha persones que em necessiten

i que ho necessit"
- "perquè estas content quan vius

plenament"
- "quan fas una cosa amb un esforç"
També ens demandrem: que és el que ens

dóna vida?
- Idõ, "els amics, els pares...
- "el dur bones notes", "ajudar els

necessitats"
- "el sentir-te estimat", "el pensar que podem

donar vida a una nova persona"
- "el sentir-se útil", "el poder estimar i

sentir-se estimat"
- "que els atres es donin compte que hi ets"
- "el poder fer qualque cosa i no ser un

gandul"
- "el veure que la gent viu alegre, bé..."
Varem dir moltes altres respostes i

qüestions. Vos prometem que un altre dia en
parlarem mês.

En el número passat corresponent al mes
de gener es varen produir una serie d'errates
d'impremta, a conseqüència de les quals volem
fer la seva pertinent aclaració:

Di ERRATES.
drera a S'Hort d'Avall, quan això és totalment
fals. La pedrera a la qual devia fer referencia era
a la que hi havia a Son Cotoner d'Avall.
Lògicament, ja no manca dir que aquesta secció
està redactada pel nostre col.laborador Nofre
Martorell "Tauler".er. Ala mateixa portada, es pot comprovar

perfectament que els peus de les fotos estan
capgirats, es a dir, que els dos comentaris
superiors corresponen a les fotos inferiors i
viceversa.

20n. A la secció de "Gratant dins la nostra
história", en fa menció a l'existència d'una pe-

3er. Aixi també, a la contraportada en que
es tracten les Beneïdes de Santa Antoni, un peu
de foto diu que "Antoni Martorell aconsegui el
tercer premi" quan realment, com be ja es diu en
el contingut de l'article, es tracta d'Antoni
M ore ll.	

Redacció




