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Aprovat el Pressupost Municipal per enguany que ascendeix a 54.536.000 pessetes, una xifra
Eleugerement inferior a la de l'any passat. 	  Pag. 5

Galilea visqué la Festa de la Fava Para-"Ratxokos, S.A." salicita la declaració
d'utilitat pública per a la Reserva. 	  pag. 4 da amb mês participació que mai. Pag. 8
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Sabem que aquest no és un tema fàcil, que no tothom hi estarà
d'acord, que algú el pot trobar partidista pea), sense pretenir-ho,
estam convinçuts de que "ningú pot menjar peix sense banyar-se
el cul".

Nosaltres creim que en política tothom té una part de la veritat,
pea) que cap opinió és absoluta. Tot allò que està d'arcord amb la
llei és una postura legítima. Ens podrà parèixer més o manco adient,
encertada o consensuada... per() el que es cert és que si està d'acord
amb les lleis no es pot descalificar frontalment.

En cas contrari, apel.lem als Tribunals i denunciem la il.legalitat
sense més raons.

El que pot diferenciar un grup d'un altre és, sense dubte, la
diversitat d'opcions en l'aplicació de les lleis, quan cadascú creu que
per aquest camí arribarà al model de poble que ha somniat.

A l'equip de govern municipal, a qui els vots li han encomanat
la tasca de gestionar els bens públics, li correspon arriscar-se a
prendre les decisions que les seves idees i circumstkies li exigeixen.

Sense por i amb molt de coratge estan compromessos a rendir
comptes del període de govern que les urnes li han impossat.

Pel que fa a l'Oposició, li cal controlar i revisar la feina que fa
l'equip de govern. Per això mateix els vots, dins una democràcia, els
obliga a fer tota la feina a que es comprometeren.

Hi ha un lloc destinat al debat públic. És a la Sala de Plens
municipals, on ens agradaria escoltar-hi les distintes opinions dels
grups. Ja sabem que aquestes sessions a vegades són ferragoses i
pessades, però si els nostres representants preparen els temes a
consciència, segurament tindran l'auditori interessat.

Els papers on els autors són unes sigles o els cartells anònims
penjats de nit, no fan més que remoure els baixos de les aigues
brutes i, fins i tot, poden resultar il.legals.

A una comunitat tan petita com la de Puigpunyent i Galilea,

on ens hi trobam cada dia, no podem estar en campanya electoral
permanent. Cal donar la cara totes les vegades que faci falta i -dins
unes normes de convivència- dir-nos mutuament el que pensam.
Les persones civilitzades sabran discrepar i respectar.

Valdria la pena armonitzar postures i que tots els veïnats ens
sabéssim comprometre a ser agents de Pau.
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INFORMACIÓ i quan tinguis un problema o necessitat social i no

DRIENTACIO 	 sapigues quin recurs utilitzar.

RECOLCAMENT 	 ajudant-te a trobar la saluait,
PERSONAL i 	 enfront els problemes familiars
FAMILIAR 	 i socials.

AJUDA A per persanes majors, minusválido
DOMICILI

	
i	 families 	 que 	 no 	 puguin
realitzar normalment les tasques
qiiotidianes.

PREVENCIÓ
i INTEGRACIÓ
SOCIAL

evitant la m ar g inació social
dels nins amb problemes, les
minories ètniques, les persones
amb adiccie a les drogues,
els ancians, minusvalids, etc.

COOPERACIO
	

col.laborant amb associacions de pares, joves,

SOCIAL
	

ancians, etc. i oferint-te la possibilitat de
que participis com VOLUNTARI en millorar la
qualitat de vida del teu poble.
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AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

Sa Travessia. 17 - Telefon 61 4 4 5 5 - PUIGPUNYENT

Horari: 	 DIMARTS i DIMECRES

De 0 a 11 del mati i hores convingudes

SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS

AJUNTAMENT DE

¡Oberts a tothom!
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SERVEIS SOCIAL
IOBERTS A

Els serveis socials municipals fa un quants
anys que estan treballant al municipi de Puigpunyent,1
maig del 91 es va concolidar sa plaga de Treballadora
Social (A. Social) als Ajuntaments de Puigpunyent i
Esporles, els quals pertanyen a la Mancomunitat de
Tramuntana.

La funció de la T.S. es la d'informar i orientar
sobre els recursos, drets, prestacions socials que
ofereix l'Administració a tots els ciutadans.
Sensibilitzar a la població amb aquelles
problemàtiques que les afecten, arbitrar mesures de
prevenció de la marginació i fomentar l'inserció so-
cial.

Dades Memória 1991:
Al llarg del 91 s'han atés un total de 39 cassos.
D'aquest total un 49% han estat Prestacions i

actuacions de suport a la unitat de convivència i
Ajuda a Domicili.

El 44% de les demandes són fetes per persones
que viuen soles.

El 27% de les demandes les han fetes dones.
El 47% de les demandes fan referència al Servei

d'Ajuda a Domicili, S.A.D.
El 59% de les demandes les han realitzades

persones de la 3 4 Edat.

Treball amb la comunitat:
Al marge d'atendre demandes individuals la

Treballadora Social ha realizat una sèrie de contactes
i activitats amb grups, associacions del municipi.

S'han mantingut reunions periòdiques amb el
col.legi Puig de Na Faima (seguiment i derivacions de
cassos, projecte prevenció del menor), contactes
puntuals amb el metge del poble, amb l'Associació de
la Tercera Edat les reunions són periòdiques i amb
certa regularitat, organització de xerrades i cursets,
etc...

Projectes per enguany:
Pel proper any es preten prioritzar amb dos

sectors de la població: el menor i els minusvdlits
(disminuits). Els projectes seran:

1. Projecte d'Informació i Orientació. 
Esta dirigit a tota la població amb general i té com a
objectius:

-Atendre tot tipus de demanda individual-fami-
liar.

- Donar informació de tots els recursos, serveis,
prestacions... que existeixen dintre de la nostra
societat.

- Proporcionar eleents necesaris als usuaris al
objecte de trobar vies de solució al seu problema.

- Afavorir qualitativament cada situació perso-
nal-familiar o grupal de la nostra comunitat.

2. Projecte de S.A.D. Servei D'Ajuda a Domicili. 
Esta dirigit als sectors de la 3 Edat, minusvalits i

S MUNICIPALS
TOTHOM!

families amb problemàtiques greus.
Té com a objectius:
- Prevenir situacions de risc o crisi personal.
- Potenciar la independència de la persona

sense sortir del seu medi habitai.
- Fomentar l'autonomia
- Reduir problemes de soletat i aillament.
- Reinsertar a la persona dintre de la dinàmica

ciutadana.
- Educar amb el hàbits pertinents: d'higiene,

alimentaris, personals...

3. Projecte de Prevenció i d'Inserció Social. 
Destinataris: Menors i minusválits. Objectius:

- Campanya de sensibilització al municipi:
xerrades, taules rodones...

- Establir un canal de coordinació amb les
entitats, grups del poble.

- Completar la prospecció (identificació dels
minusvdlits) al municipi.

- Elaboració de tríptics de minusválits donant la
infoimacio i les dades aconseguides.

Per finalitzar m'agradaria que els serveis socials
s'entenguessin com un servei que dona l'Ajutnament
a tota la població del municipi

Catalina Mas Escalas
(Assistent Social de Puigpunyent i Galilea)
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CASA DE LA VILA

El passat dimecres dia devuit tingué Hoc al
Saló de Sessions del nostre Ajuntament un ple
ordinari amb tretze punts dins l'ordre del dia, dels
quals nosaltres en destacam un per damunt de
tots els altres, concretament el -que feia referencia
a l'informe redactat per l'arquitecte Eugenio Pérez
Mendez, redactor de les NN.SS. del municipi, en
relació a la sol.licitud per a la tramitació ,de
l'expedient de DECLARACIÓ D'UTILITAT PÚBLI-
CA PER A LA RESERVA PUIG DE GALATZÓ.

Com tots sabeu i tal com en el seu dia ja
publicarem des de les pagines de "Galatzó", durant
l'estiu passat el bathe es va veure obligat a dictar
una ordre de paralització de totes les activitats que
s'estaven duint a terme dins Es Ratxo,
concretament en la recent inaugurada Reserva
Puig de Galatzó, entre altres coses, perque algunes
obres realitzades dins la finca no comptaven amb
les corresponents ilicències, perque s'infringia
greument la Llei d'Espais Naturals i les NN.SS. del
poble, i perque els propietaris de la Reserva no
tenien ni tan sols llicència d'obertura.

Davant aquesta situació, l'Ajuntament va
requerir a l'empresa promotora de la Reserva,
"Ratxokos, S.A.", a que presentàs un projecte
datallat del que s'havia fet fins aquell moment en
Es Ratxo i el que es pretenia havia de ser en el futur
la Reserva.

Finalment, després de moltes de reunions i
gestions, "Ratxokos, S.A." s'ha vist obligada a
sol.licitar l'utilitat pública per a la Reserva, ja que
es manera de poder mantenir unes
instal.lacions d'aquest caire en una zona que, en
la Llei d'Espais Naturals, està catalogada com
Area Natural d'Especial Interès, és a dir, de maxima
protecció possible.

A hores d'ara la Reserva encara no pot obrir les seves portes al públic.

Davant aquesta sol.licitud, l'arquitecte
realitzà un informe per a l'Ajuntament, i a les
conclusions del mateixj a s 'adverteix de que aquesta
condició d'utilitat pública tan sols tindrà cabuda
en tant en quant es subordini estrictament, en les
seves condicions d'usos i funcionament, a la
fiscalització i control per part de l'Ajuntament.

Aquesta condició que pot parèixer una cosa
simple té la seva importância, ja que l'Ajuntament
s'haurà d'esforçar i estarà obligat a "vigilar" a que
dins Es Ratxo no es duguin a terme més obres de
les que ja estan fetes i que les condicions que
s'assenyalen a l'informe de l'arquitecte es
complesquin en la seva integritat.

Vist això, l'Ajuntament aprovà per unanimitat
aquest informe i proposà elevar l'expedient per a la
declaració d'utilitat pública a la Comissió Insular
d'Urbanisme que, cosa curiosa, es troba actualment
sense funcionament.

Una vegada es va dona per finalitzat aquest
ple ordinari, tot seguit es va iniciar un ple
extraordinari amb un sol punt dins l'ordre del dia,
PAPROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL
PER ENGUANY.

Ultetv
9VINO)Yr ARV

Instalaciones y Reparaciones
Eléctricas

Ctra. Nova d'Estellencs, 21
Tel. 61 43 98
	

07194 Puigpunyent 

* decoración
* murales
* furgonetas
* pancartas
* vallas
* fachadas
* serigrafíaMTN 

taller de rotulación

Fábrica, 21 Telfs. 28 03 03 - 28 21 68 Palma de Mallorca



RES UM PER CAPITOLS

INCRESSOS:

tnpots Directes
CAPIT mpots.Indirectes
CAPITOL 3: Taxes .i altres indressos
CAPITOL ..4: Transferències Corrents
CAPITOL 5: Ingressos Patrimonials

TOTAL INGRESSOS

21.890.000
3.545.000

10.767.000
17.834.000

500.000

54.536.000

DESPESES:

CAPITOL.; . 1 ..:DesPéses dé Personal -
CAPITOL	 2 ...pespese.s en bens corrents  i serve is
CAPITOL .3: Despeses Financeres
CAPITOL 4: Transferències Corrents
CAPITOL 6: Inversions ReälS.
CAPITOL 9: Passius Financers

23.172.014
12.374.234
3.444.295

11.308.536
2.603.000
1.633.921

54.536.000

GALATZÓ / 5

El Pressupost Municipal per a 1992 preveu
unes despeses d'uns dos milions de pessetes
inferiors al de l'exercici passat i, per tant, es pot
qualificar de moderat. Pei-6 aixi i tot -tal com ja
s'indica a la memória de la balia- tampoc s'ha de
creure que les xifres que es liquidaran al final
seran les previstes, ja que hi ha partides on les
previsions fetes no seran suficients per atendre les
despeses i s'hauran d'incrementar amb cdrrec al
superàvit de 1991, però al no conèixer amb exac-
titud quin és el seu import, s'ha estimat més
convenient suplementar les partides que quedin
curtes durant l'exercici.

Analitzant el capitol d'ingressos hi ha que
dir que les quantitats previstes es podran recaptar
sense grans dificultats, ja que són unes previsions
fetes a la baixa. Així i tot, es preocupant veure que
malgrat s'hagi incrementat en el cojunt dels
ingressos els tipus impositiu d'algunes taxes i
imposts, es produeix una disminució com a
conseqüência de la nova normativa, tot i aixe) que
es parla a la llei d'hisendes locals que es precura
l'autonomia financera.

Així també, al Capitol de Tranferéncies
Corrents s'hi troben quatre partides obertes amb
mil pessetes, tot amb l'objectiu de crear la partida
per suplementar amb les subvencions que arribin
de la Conselleria de Cultura pel Pla de Millora de
Façanes i del Consell Insular pel Pla d'Obres i
Serveis i pel Pla d'Equipaments Esportius.

Pel que fa al capitol de despeses, es pot
apreciar que en el capitol sobre despeses de perso-
nal es produeix un augment de les retribucions del
5667% per a tot el presonal, ja sigui un funcionari
o ja sigui un laboral, tal com preveu la Llei de
Pressuposts Generals de l'Estat, amb l'excepció de
les netejadores que passaran a cobrar les hores a
sis-centes pessetes i de les treballadores familiars
on l'increment serà del 15%. Aquest increment es
degut a que es vol que cobrin aproximadament el
mateix que les contractades a altres pobles de
parescudes característiques al nostro.

Per primera vegada, es preveu la despesa de
la persona encarregada de la jardineria pública,
per un total de quatre-centes quaranta hores a raó
de mil pessetes per hora.

Aixi mateix, no es pot per més que destacar
en aquest capitol la claredat en que ara es pot
veure el que cobra cada un dels funcionaris i
empleats municipals.

Les despeses d'aquest capitol representen
un 42'49% del total del Pressupost Municipal.

En definitva, el Pressupost de l'Ajuntament
per enguany ascendeix a un total de 54.536.000
pessetes, una xifra lleugeremt inferior a la de l'any
passat. Pel que fa als regidors de l'oposició, tant PP
com PSOE, votaren en contra de l'aprovació
d'aquests Pressuposts.

El portaveu del PP va justificar el seu rebuig
dient que no s'havien recollit totes les
puntualitzacions que va fer a l'informe de la
Comissió d'Hisenda, per ser insuficient les cent
mil pessetes destinades al Patronat Municipal
d'Esports, per no haver-ser considerat el 6% per
obres socials, i per no figurar detallat els interesos
del préstec del Patronat de la Vivenda Rural.

En quant als dos regidors del PSOE, es varen
limitar a votar en contra sense ni tan sols justificar
les raons de la seva postura.

Antoni Betti.
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TENIM POSSIBILITAT DE...

Me costa entendre el fet de que a vegades certes
possibilitats les vivim com a obligacions. I en lloc de ser
motius de joia les vivim corn a pes; per aix6, crec molt
important cercar i retrobar el sentit de les coses, de les accions
i de les decisions.

Sols quan jo decideixo i faig el que he decidit -apart de
que me suposi lluita i esforç i sacrifici- no me puc sentir
satisfet. Pens que aquesta afirmació és vAlida a molts de
nivells.

Quan em varen dir per escriure unes retxes i convidar
per Setmana Santa tot d'una vaig pensar en el que he dit abans.

M'agradapoc escriure i em costa posar-mi; però ho faig
i estic segur que estaré content. També m'alegra convidar a
una possibilitat, no a una obligació. La possibilitat de tenir uns
moments junt amb els altres de celebrar la mort i la vida, el
perdó i la misericòrdia, l'amor i l'entrega, l'afrontament del
sofriment i de la soletat, de la tristesa i de la por; igualment que
la victòria del bé sobre el mal, de l'alegria sobre la tristesa, de
la solidaritat sobre la insolidaritat i  l'egoisme.

I ho celebrarem en una doble realitat. En el fet de que
en Jesús s'ha donat ja en plenitud i això és panyora segura i en
el fet de que ho vivim noltros en molts de moments.

Quant ho farem? - Diumenge del Ram, Dijous,
Divendres i Dissabte Sant i Diumenge de Pasqua de
Ressurrecci6 junt amb una celebració de la penitencia durant
la setmana.

Quines hores i com ho farem? - En aquest moment en
que escric no ho sé, ja
que encara no ens hem
reunit el Consell Pa-
rroquial i és important
que no sigui sols decissi6
meva el quan i el com,
ans el contrari. Que molts
hi poguem participar.

Per tant els qui
volgueu, teniu la
possibilitat de viure una
Setmana Santa que valgui
la pena.

El Rector
Tomeu Català

ENCARA QUE DISTINTS, SÓN MOLT AMICS
Aquests dos amics i companys de la Tercera

Edat, en Nofre Vidal Llinas(alies "Pito") i Anton' Ferra
Ulnas (alies "d'es Molí"), han demostrar amb els seus
actes ser poseedors d'una gran amistat, sobretot per
part d'en Nofre cap Antoni degut a la situació personl
en que es troba aquest. Encara que en Nofre tampoc
pot fer feina degut a l'estat de salut en que es troba,
Antoni ha pogut passar grades a ell moltes d'hores
distret, gaudint tot dos de visitar la seva apreciada
quarterada a Son Puig. Mentrestant, berenaven i
parlaven de les noticies que succeien pel poble, o de
les que sortien per la premsa o la televisió.

Mes tard, anaven a prendre un cafetet a la
quarterada del seu germa Francesc i si no hi era el
prenien a qualsevol cafe del poble o en el mateix Moll.

Durant l'estiu acostumaven, abans d'anar a
dinar, a prendre la fresca en el pont de la Riera, un
lloc molt concorregut per les persones majors del
poble on es podia passar uns moments molt agra-
dables i on estava en boca de tots la darrera noticia
del poble.

En arribar l'hora de dinar, s'aficaven dins el ja
vell 4TL d'en Nofre que els duia, a poc a poc per() ben
segur, fins a cases. L'aparcaven dins el garatge i fins
a l'endemà.

De ben segur que escoltant les seves
interessants conversacions es podria escriure un

llibre. Així i tot, no vull dubtar de que en qualque
moment les idees i opinions d'un no coincidesquin
amb les de l'altre, pert com a bons amics que són es
comprenen i toleren.

Ara per ara, Antoni ja no pot sortir tant sovint
com abans, per() en Nofre segueix visitant-lo i si el
troba en condicions, van amb el 4 TL a prendre un
cafe amb el seu germa Francesc si ja ha arribat de
Palma, i si no ha vingut el prenen en Es Molí.

Ells diuen que la memòria ja els hi falla, per-6
mai s'obliden d'arribar cada mes fins a "Ca Made)
Sebastiana", Factual edifici de "Sa Nostra", a treure
" es retiro de ses tres pessetes" com anomenaven fa
anys.

Onofre Martorell "Teuler"
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LA GENT DEL FUTUR
Per Marga Barceló   

INTRODUCCIÓ
Aquesta entrevista abraça un parell de
temes diferents que mostra el que pensa un
jove d'aquest poble.
Nom: Xisco Xavier Morey Matas
Edat: 22 anys
Professió: Dexaina

TROBES L'AMBIENT DE
PUIGPUNYENT AGRADABLE?
-Sf, per a mi, es perfecte per viurer -hi.
PUNTUA D'i A 10 LA MARXA EN
AQUEST POBLE?
-Té dies bons i dies dolents.
T'AGRADARIA DISPOSAR D'UN
LOCAL PER ESCOLTAR MÚSICA I
FER ALTRES ACTIVITATS?
-Sf, perquè s'hi hagués un local d'aquest
tipus, la gent s'ho passaria millor ja que
deixaria d'anar-se'n a Palma i el poble en
general tendria més vida.
HAS TINGUT QUALQUE IDEA PER
MILLORAR L'AMBIENT DEL TEU
POBLE, I HO HAS DEIXAT
CORRER PER NO HAVER TROBAT
AJUDA ENTRE EL TEUS
COMPANYS?
-Tenia ganes de muntar un bar però va ser
impossible trobar un local.
CREUS QUE SERIA BONA IDEA LA
CREACIÓ DE CURSETS, TAULES
RODONES, MONOGRÀFICS ETC..?
-Si, però crec que no es faria ja que la
joventut d'aquest poble no serveix per
això.

CREUS QUE ELS JOVES TENIM
PROU INICIATIVA?
-No, excloent un desena de joves.
ET VEUS CAPAÇ DE COL.LABORAR
AMB INICIATIVA I PROU
MOTIVACIÓ AMB EL GRUP QUE
ESTA. DISPOSAT A CREAR COSES
NOVES?
-Sí

HI HA PROU COMUNICACIÓ
ENTRE LA GENT JOVE D'AQUEST
POBLE?
-No, hi ha diferents grups que entre ells
tenen molt poca relació.

"CREC QUE ES PODRIEN
FER FESTES NOMES PER
A LA GENT JOVE, I AIXÍ
NO HI HAURIA CAP
TIPUS DE COMENTARIS
NI XAFARDERIES."

PENSES QUE HI HA UN GRAU DE
MARGINACIÓ EN AQUEST POBLE
RESPECTE ALS JOVES?
-Crec que Si; per exemple, en els diferents
actes que se celebren al llarg de l'any, els
grups musicals que venen, solen estar
sempre dirigits cap a la gent més maior.
Crec que es podrien fer festes només per a
Ia gent jove i així no hi hauria cap tipus de
comentaris ni xafarderies.Record unes
festes on varen venir dos grups per a " gent
jove " i els més maiors es varen
escandalitzar. A la vista d'aquesta
diferencia de gusts, pens que seria ho que
ens dedicassin més atenció.

QUE OPINES DELS SERVEIS
DE L'AJUNTAMENT D'AQUEST
POBLE?
-Motta manca de transports Palma -
Puigpunyent, Puigpunyent - Palma, i
respecte els altres serveis crec que es podria
fer més feina i més ben feta, ja que hi ha els
encarregats.
TROBES QUE LA CASA DE
CULTURA ESTA FETA PER
ADORNAMENT?
-Crec que l'utilitza un grup determinat de
gent que no promocionen cap activitat
interessant pels joves.
T'HAS INTERESSAT QUALQUE
VEGADA PER DEMANAR A
L'AJUNTAMENT UNA HABITACIÓ
0 UN ESPAI DINS LA CASA DE
CULTURA?
-No, jo tot sol estaria perdut dins una
habitació.
QUE OPINES DEL TEME DE LES
DROGUES?
-Que hi ha moites males llengües i
desinformació damunt aquest tema dintre
del poble.
QUE PENSES DE LES CONFEREN -
CIES SOBRE EDUCACIÓ SEXUAL
QUE ES DUEN A TERME ELS
DIMECRES VESPRE A LA CASA DE
CULTURA?
-Esti molt bé perquè en definitiva és un
terna tabú, ja que de totes maneres tothom
acaba allà mateix...., i endemés pot evitar
problemes, tan sanitaris corn de nou mesos.
PENSES QUE QUALQUE DIA ES
TORNARÀ A FORMAR L'EQUIP DE
FUTBOL?
-Costarà molt que una persona competent
es posi al cap del club per dur-ho endavant.
PUNTUA D'i A 10 LA GENT JOVE
DE PUIGPUNYENT.
-Sis en general, però hi ha deus i també

uns i zeros.

•
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Ses Timbes estan mortes de set. Si Déu
no hi posa remei l'estiu sera Ilarg enguany. La
contrapartida que el bon temps ens ofereix és
Ia presència nombrosa i pintoresca de
visitants

$IÌI garropial
ESPECIALIDAD EN PLATOS COMBINADOS

Y TAPAS VARIADAS

Lunes cerrado

PLAZA PIO XII
TELS. Part. 61 44 74 Bar 61 41 87	 GALILEA

D'aigua sí que n'estan resseques Ses
Timbes, però de noticies i xafarderies no.
Endemés de les que tot seguitvos recordarem,
a aquest pedrís hi ha esclatat Ia primavera:
mals del cos i mals d'amors omplen estonces
de heure i conversa, totalment el brunzir
d'una abella.
CARNAVAL

Encara mos ne Ilepan els morros. Cada any
tenim la sensació d'haver arribat al sótil de les
notres possibilitats en Ia capacitat de gent i gres-
ca, però sorprenentment I'any que vé davant
encara ens ferem mês amunt ; ja ho veureu!

Enguany Ia Festa de Ia Fava Parada, 29 de
febrer, arreplega més gent que mai. Amb una
fam que els alçava, però no quedaren decebuts.
Els cuiners estan d'enhorabona.-



C/. Na Beltrana, 21 - Tel. 61 44 82
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Hi hagué més de cinquanta participants en
el concurs de desfresses i comparses (alguna
amb més de trenta membres).Els tres al.lots del
conjunt que animava Ia vetlada formaren el
jurat i, com resulta inevitable, el veredicte no va
complaure a tots perquè es pot fer Ia valoració
des d'angles gairebé contraposats. Nosaltres
donarfem el primer premi indiscutible a l'ambient
familiar i festós que crearen tots els participants
i organitzadors.

HAN FOBADM
L'Ajuntament ha foradat els punts clefs

nostres carrers on fa comptes sembrar-hi un
arbre. Segueix sorprenent que ara es sembrin
arbres a trossos de carrer que varen haver
d'eixamplar-se perquè no s'hi podien creuar dos
cotxes.

ESTIRAMUIXELL
Qualsevol diria que s'acosten les eleccions.

El PSOE local ha fet arribar a les nostres cases un

grapat d'acusacions molt concretes contra el
grup que comanda a l'Ajuntament. Els
Independents han tornat Ia resposta molt aviat.
No s'estalvien paraules gruixades que denoten
que el cop els ha arribat. Ens hauria agradat que
a les xifres clefs uns s'hi haguessin confrontat les
dades dels altres sobre el mateix tema.

TOMBOLA
Els al.lots de Terra Alta semblen formiguetes

que van omplint el rebost. Fa gracia veure'ls
portar alguna objexte, plens d'illusió, cap al seu
local... Preparen una tómbola.

XINGONERA
Seguint una antiga relació d'amistat amb el

grup del teatre andritxol "Agara", el nostre grup
ha actuat a Andratx el 21 de marc amb "EI metge
a garrotades". Qui poqués tenir un local com
aquell...! EI públic quasi sembla el nostre.

BAR - RESTAURANT

PLA DE SA SINTA
Servei de:

NOCES - COMUNIONS
FESTES - CUINA TIPICA

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

ELECTRICA JORDI	 PUIGPUNYENT

Instal.lacions elèctriques
portes i automatismes

AUTOMATITZI SA PORTA!

enrotllables	 barreres
basculants	 corredores...



	 Tailors

J. B. JAUME
XAPA I PINTURA

Cl. General Riera, 138	 -	 Tel. 20 66 17	 -	 Palma
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LA DROGA (I)

Amb aquest títol és la meva pretensió donar
inici a una série d'escrits versant tots damunt un
tema desgraciadament actual. Un tema força
preocupant i que tal volta sigui una de les majors
desgracies de la societat actual: la droga.

El problematic interés de la droga ha
d'observar-se des de dues vertents intensament
conectades entre sí: el tràfic i el consum.Una visió
generalitzada d'ambdues activitats serà l'objectiu
d'aquests articles que s'inspiraran amb diversos
temes: aspectes mèdics, regulació legal, aspectes
jurídics, el drogadicte, el traficant, centres de
rehabilització, la droga a la nostra societat imés en
concret: la droga a Puigpunyent i Galilea.

Gabriel Oliver, actual Conseller de Sanitat i
Seguretat Social, va escriure en el seu dia que "les
droges i les substàncies estepefaients i en concret
el seu consum, han de contemplar-se com a una
situació de servilisme i esclavitut, una forma
d'explotació, en definitiva, amb greu risc per a la
salut i que enriqueix vilment al traficant, la qual
conducta noimalment queda impune per ésser la
darrera anella d'una criminalitat organitzada".

Però, comengem des del principi. Tots sabem
que les drogues apareixen a distintes civilitzacions
sense apreciar-hi nexe de conexió. Així, són
coneguts els indis peruans amb la seva coca, els
orientals nordafricans amb el hachis, els chinesoso
amb l'opi i els asteques amb el "peyote". Són
aquestes les "cultures de les drogues" més
conegudes, però moltes més, no per desconegudes
inexistents, incrementen una llarga llista.
D'aqueixa manera, a totes les illes mediterrànies
existia una ancestral costum de consumir infusions
de plantes i llavors amb finalitats  hipnòtiques i
tranquilitzants. A les nostres illes, per exemple, el
cascai i la rovella eren emprades per una societat
rural que estava molt en contacte amb la Natura.

De totes formes, el Dr. B. Nadal Moncadas,
Metge-Forense, no hi aprecia continuitat entre
aquestes costums i l'actual problema de la
drogadicció. I així, ens diu el Dr. Nadal, foren els
nostres soldats desplegats al Nord d'Africa els qui
van formar el primer nucli social dels qui
consumeixen una substància psicodislépique. El
kiffi o grifa (cànem és consumit per
mimetisme i influència de la societat marroquí on
viuen.

Apareixeria després la moda Hippi que
entraria dins Espanya per Eivissa i Formentera.
Una moda que pot qualificar-se de moviment,
apareguda a nel dels esdeveniments de Harward
de 1960. Aquest moviment es presentava amb una

per Biel Frau

gran força argumental: arribar a la felicitat pel
camí del Misticisme. Pere) si aquest Misticisme no
s'aconseguia per via de la meditació c6smica,
s'ajudava a conseguir-lo per mitjà de substàncies
més o menys al.lucinógenes.

Ja abans de la Transició democratica
espanyola, el problema de la drogadicció era força
preocupant. Les drogues emprades pels primitius
drogadictes distaven molt d'esser les actuals (amb
més poder de destrucció). Així, a finals de 1974 a
les nostres illes no es tenia constancia judicial de
l'existència d'adictes a drogues majors (tipus
cocaina o heroina), però sí ja era elevat el nombre
de consumidors de cal-tern indià, medicaments
psicotrópics i LSD.

A partir d'aquí, el cosum de la droga es
dispara, i a influència d'això, també el consum de
drogues cada cop més fortes. Motius? Per uns les
modes juvenils, per altres la societat i per cada cas
concret els motius es multipliquen. Personalment
crec que estam en el moment menys propici per
parlar de motius: aquests ja no ens interessen.
L'aforisme tantes vegades utilitzat de "el problema
és seu" ens ha cobert sempre els ulls, i ja és hora
de que els obriguem, perque el problema es de tots.
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ARRELS PODRIRES
Jo dic que ses arrels estan podrides, pert tal

vegada estigui equivocada i tan sols és que han agafat un
altre camí, cosa que no m'estranyaria gens, ja que avui
en dia tot agafa un altre sentit

Per ventura som jo que (encara que no sigui molt
major) tenc idees massa atrassades.

És que jo som una sentimental i em sap molt de
greu veure que ses coses tradicionals es van perdent,
com per exemple, es "Dimecres de Cendre", qui s'enrecorda
d'anar a missa per posarsa cendra?.

"Sa Corema" ja no és el que era (no vull dir que ara
sigui millor, ni pitjor), pert sí que ja no té es mateix...,
millor dit, nosaltres j a no tenim es mateix esperit que es
nostre familiars majors, cosa molt normal ja que: - "Los
tiempos avanzan que es un barbaridad".

Dimecres, Dijous, Divendres, Dissabte i Diumenge

de Pasqua, són uns dies que ja no els celebram amb tanta
intensitat; es mês, ja ni feim processons.

Es Diumenge del Ram i ses seves beneides.
Encara no hem perdut aquesta festa, i molts som

es qui duim a beneir brots d'olivera.
Anar a "Sa Fira del Ram", això sí que no s'ha

perdut.
Fer panades, robiols I crespells, tampoc, però sí es

"SOLPAS", (en acabar sa missa des Diumenge de Pasqua,
es capellà i dos escolanets anaven a totes ses cases a
beneir dits aliments).

I com aquestes, moltes més festes han canviat,
però:

Que hem de fer?
Vendre ses cases

anar a lloguer !
"Na Poeta".

MESTRE GUILLEM "PRIMAVERA"

Tots els puigpunyentins recordam aquella cara riolera, d'home de bé, que era Mestre Guillem Fend  Morey,
de 83 anys d'edat. Encara no fa molt de temps que el veiem córrer pels nostres carrers en el seu motoret, i
escometent-nos per a contar-nos qualque cosa de les seves joventuts.

Ell ha estat el darrer artesà d'uns oficis i d'unes eines que avui quasi ja han passat a la história.
Cavics, aixades, xapetes, gavilans, rampins, drestrals, picassons... i qualsevol altre tipus d'eina que

necessitas ma-nee. Totes elles eren treballades al seu taller.
Els troncs utilizats havien estat tallats de lluna i d'una llenya seleccionada.
Nosaltres, els majors, recordam haver anat a Ca Mestre Primavera a damanar-li que ens fes una baldufa.

La seva paciència heredada del seu pare el feia complaure'ns en aquella capritxosa necessitat que el grup dels
altres al.lots ens imposava.

Fa un quart de segle que els tradicionals carros de cavalls han desaparegut quasi del tot dels nostres carrers
i han quedat substituits pels nombrosos automòbils.

A Puigpunyent hi havia una no despreciable quantitat de carros, i carretons de tracció animal, que
conformava el parc mbbil i de transport del nostre municipi.

Els quartereders i els amos i missatjes de les possesions poseien bastants de carros. Els particulars, els
transportistes i les possesions feien possible que un taller de fusteria com el de Mestre Primavera estàs
especialitzat amb la construcció o reparació de rodes o baranes o carroceries per aquest mitjà multisecular de
transport, tant de transport tan de persones com de maecaderies, o per a cobrir les feines de l'agricultura.

Tots els dies, d'hivern i d'estiu, horabaixa, migdia i vespres, els nostres carrers i carreteres es veien
transitades per tants i tant de vehicles, que
havien sortit del taller de Mestre Guillem.

Allà a les Barreres, hi havia tots aquells
enginys i rudimentàries maquines per atendre
totes les necessitats del transport del poble.

Avui, aquell taller esta. tancat. L'únic que li
donava vida, j a no és entre nosaltres. A les Festes
folklõriques ens fard falta la seva figura del padrí
ballador de jotes i boleros. Des d'aquí un record
molt afectuós.

Ah! i una súplica a qui correspongui:
No deixem que aquestes peces artessanals, de

museu, es perdin irremisiblement. La nostra
Cultura Popular no pot deixar esvair la memória
tan rica d'uns oficis que ja s'han perdut!

P. Barceló Barceló
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NOTICIES

* VISITA DEIS NOSTRES ESCOLARS
Fa unes setmanes, els nostres escolars

visitaren "La carpa de la Ciència", la qual es troba
instal.lada al Poligon de Llevant i que vé a ser la
reproducció per() en petit del Museu de la Ciència
de Barcelona.

En aquesta exposició s'hi poden trobar tot
tipus de materials que tot seguint les indicacions
els mateixos infants poden menejar, i tombé s'hi
troba una habitació on es realitzen demostracions
d'electrostatica.

D'aquesta visita s'en poden treure conclusions
molt positives per part dels nostres joves escolars,
ja que els hi dõna a conèixer d'una manera molt
original els principis basics de la Ciència.

Margalida Barceló

*A SA VINYA JA TENEN LLUM.
Després de més de deu anys de no poder

gaudir de Hum, es veïnats de "Sa Vinya" ja han
aconseguit el seu propòsit.

Durant un parell de dies, han tingut degut a
ses siquies tot es carni eixecat, per lo que es cotxes
tenien que quedar a dormir a Sa Central; però així
i tot haurà valgut la pena tenir uns dies
d'incomoditats.

* DOS NOUS COL.LABORADORS.
A la Revista hem fet dos fitxatges nous i, per

tant, hem augmentat s'equip de col.laboradors
d'aquesta que és de tots... "SA REVISTA GALATZO".

Tanta un com s'altre té un gran mèrit que
hagin vingut p'es seu propi peu (sense que ningú
els hi clonas una empenta) a afegir-se per fer
feina(cosa que sempre té un mèrit i molt poques
vegades passa).

Es primer cas és molt agradable ja que és una
persona molt jove, es tracta de Na Margalida
Barceló, i tot és perque són moltes ses persones
que de sa seva edat "passen" de fer feina sense un
benefici.

S'altra cas, encara molt més curiós, es tracta
d'en Joan Antoni (és de Ciutat), però fa uns mesos
que ens va conèixer i tot d'una es va subscriure, i
ara ja no li basta i vol fer feina.

Endavant a tots dos i benvinguts!
"Na Poeta"

* RIFA D'UN CUIXOT I D'UNA CAIXA DE VI.
Durant aquestes darreres setmanes els

membres d'aquest Consell de Redacció varen possas
a la venda una série de números per una rifa. En

BREUS...
aquesta es sortejava un cuixot i una caixa de vi,
el motiu que ens va dur a realitzar-la és que durant
l'actual exercici econòmic acabarem amb un poc
de déficit.

Per la vostra informació, el número que va
sortir guanyador el passat dia 13 amb l'ONCE va
ser el 214, el qual va ser venut per na Xisca a
Ciutat. •

* DISFRESSES A CA SES MONGES
Durant aquests dies de carnestoltes, els

infants més petits del nostre poble també es
volgueren apuntar a la festa de disfresses. Tots
ells, partiren de ca ses monges i feren una petita
volta pel poble per acabar, finalment, a la plaça de
Son Bru.

Alla, entre dalles, juguera i qualque plorera,
es pogué aconseguir amb molt d'esforç reunir-los
a tots per fer-lis aquesta simpatica foto de record.

* CONFERENCIES SOBRE "EDUCACIÓ
SEXUAL".

Durant els dies 4, 11, 18 i 25 d'aquest mes,
s'ha duit a terme a la Casa de Cultura un cicle de
conferències sobre "Educació Sexual". Les
mateixes, han estat duites a tedne pel  sexòleg
Kepa Pérez i han estat organitzades i patrocinades
pel Patronat Municipal de Cultura.

CAFETERIA - RESTAURANT

En ES PONT

C/. Sa Travessia, 2	 -	 Tel. 61 40 31
PUIGPUNYENT
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Proyecto
Revisto de le Conledererien Proyecto Hombre

Wit id I ist tr.r,

NOTES DE SOCIETAT

El passat dia 26 de febrer deixà d'estar
entre nosaltres mestre Guiem
Ferrá. Morey "Primavera".
Tenia 83 anys.

Descansi en Pau

"Na Poeta"
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* PRESENTADA LA REVISTA DEL
PROJECTE HOME

Fa uns dies va ser presentada a Madrid la
revista "Proyecto", revista trimestral de l'Associació
del Projecte Home, del que n'és el seu president el
nostre rector Tomeu Català. Lògicament, aquesta
revista està dedicada a la rehabilitació i reinserció
dels drogadictes ala nostra societat i compta, entre
els seus col.laboradors, a firmes de considerat
prestigi nacional.

A l'acte de presentació, a més d'en Tomeu
Català, assistiren el jugador de bàsquet Fernando
Romay, el jutge Baltasar -Garzón, i el sub-secretari
de Cultura Miguel Torres.

Des d'aquí, valgui la nostra benvinguda en
aquesta recent nascuda publicació i el nostre
humil oferiment de col.laboració en el que sens
hagi de menester.

Antoni Betti

eottr.45.
FRUITES *VERDURES
CARNISSERIA * CONGELATS
CONSERVES * VINOS * LICORS
FERRETERIA * DROGUERIA

C/. MAJOR, 4	 Tel. 61 41 02 Puigpunyent   
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NACIONAL 	
Objectiu: Seguretat

Dins de s'ampli context de noticies succeides
durant aquests dies, destacam entre elles, una de
vital importância pels esdeveniments universals;
ens referim a "s'Expo de Sevilla" i a ses "Olimpiades
de Barcelona", que a partir d'Abril fins Octubre, es
veuran incrementades amb un número molt elevat
de visitants de totes ses parts del món.

Per aquests esdeveniments, es Ministeri de
Defensa, movilitzarà un total de 25.000 homes de
reemplaçament dels exèrcits de Terra, Infanteria
de Marina' i Aire, dels quals, 3.500 custodiaran ses
unies Convencionels i ses d'es tren d'alta velocitat
(TAV) 6.000 que afectuaran vigilância amb es
paisos fronterisos i 3.000 que recoltzaran es Comi-
té Olímpic de Barcelona. Es que queden seran per

salvaguardar interessos als nuclis urbans de dites
Capitals, segons sa despren de sa nota facilitada
per DRISDE.

Dita nota assenyala que fins ara és s'única
ajuda que ha demanat es Ministeri d'Interior, per
poder atendre es punts més vulnerables que es
Ministeri de Defensa no pot atendre amb es seus
propis efectius, admitint finalment que ès possible
poder arribar a veure augmentat es número
d'efectius a dites tasques, possant es màxim
d'atenció a possibles actes terroristes, que poden
entalar es desenvolupament de dits esdevenimenis.

Esperam que aquests actes siguin per a
tothom un record inolvidable i que sa Pau remi en
tot moment.

INTERNACIONAL
Batalla Electoral

En aquest bloc, podem destacar sa batalla
electoral que sesta realitzant a EE.UU., per deter-
minar qui sera es pròxim President que sortira de
ses urnes per Novembre amb una mandat de
quatre anys.

Ases eleccions primaries es candidats que es
presenten a dita elecció es comencen a perfilar
com a favorits dins cada estat, essent en George
Bush des Partit Republica i Bill Clinton com a
Demócrata, es destacats, sense oblidar es "neonazi"
i ante membre des "Ku Klux Klan", Dabis Duke,
qui va començar sa seva campanya més tard, per
tant figura amb una desavantatge considerable
respecte als altres.

Qui ho comença ha tenir un poc més clar és
s'actual President George Bush, malgrat hagui
Ungut una baixada important segons ses actuals
enquestes realitzades, per saber quin era es suport
popular que tenia, dit marge de vots que passa as
seus més inmediats perseguidors oscilla en un
5% de diferència a favor, marge suficient per poder
arribar a sa presidència amb un poc més de
tranquilitat.

Només mancava esperar es "superdimarts"
(10 de Març) comptant amb Bill Clinton que en
unes quants estats, rebé una ajuda de delegats,
obtinguts a assemblees politiques, però no li sera
suficient per desbancar a George Bush.

Per tant, i a s'espera de que dits comicis
comencin sa recta final, per arribar a ses eleccions
de Novembre pròxim, només manca esperar i
sabrem si surt reelegit s'actual President, o pel
contrari, si tindrem una nova imatge de qui, per
elecció popular, descidesquin qui pot ésser millor
que s'actual.

Joan Antoni R.C.

NOS
TM"

CAIXA DE BALEARS 
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E jap• rrtz
BASQUET APRENENT UN POC DE BASQUET
Senior Masculí Provincial: El nostre equip ja ha

finalitzada la lliga regular on ha acabat per ocupar el tercer
lloc de la coa, i en el que hi ha hagut disparitat en quant
al joc i resultats.

D'aquesta manera, hem pogut veure com els nostres
jugadors eren capaços de realitzar un gran joc i guanyar
als primers equips de la classificaciõ, casos del Molinar
de l'Esporles, mentre que per altra part es perdien partits
teòricament fàcils davat equips inferiors com, per xemple
el Son Gotleu, destacat darrer equip de la classificació, i
que va aconseguir Púnica victõfia del campionat davant
del nostre equip.

Labans mencionada antepenúltima posició ocupa-
da pel nostre equip, fa que els nostres Senior hagin de
disputar un play-off per decidir si aconsegueixen mantenir-
se en el mateix grup d'aquesta temporada o si han de
descendir a un grup inferior.

Aquest play-off ja es va iniciar el passat dia 22,
emperò el nostre equip nova començar la seva participació
finse! dia 29. Aixi idõ, esperem que la sort els hi acompanyi
i no es faci necessari que davallin de grup.

Senior Femení 2 Divisió: Diferent sort de resultats
han tingut les nostres femines en els quatre partits
consecutius jugats a la nostra pista, dels quals dos
acabaren en victõria i altres dos en derrotes.

La primera visita va ser la del hider I imbatut
Joventut Mariana de Sóller que va finalitzar amb una
agònica victõria del nostre equip per un sol punt: mentre
que vuit dies més tard l'equip que caia derrotat era el CIDE
també en un altre partit molt igualat i per tant sols tres
punts.

En aquestes dues victòries li seguiren dues derrotes
consecutives davant del Restaurant Plaça i l'Espanyol.
Precisament davant d'aquest darrer equip es començava
a jugar la segona volta, i que a hores d'ara el nostre equip
comença com a cuer de la classificació.

Com a notes negatives a tenir en compte destaquen
les lesions de na Maria Martorell davant del &Mier, amb
lesió cervical en el coll, i de naM 4 Magdalena Gomis davant
del CIDE amb lesió de lligaments al genoll.

Aquestes lesions mantenen de baixa en aquestes
dues jugadores de la competició, i el seu retorn no es sap
molt bé quan sera .

Així idõ, aquestes desgracies en forma de lesions no
cap dubte de que han disminuit la capacitat del nostre
equip, que esperam millori i aconseguesqui bons resultats.
RESULTATS:

Puigpunyent 47 - J. Mariana 46
Puigpunyent 43 - CIDE 40
Puigpunyent 44 - Rt. Plaça 60
Puigpunyent	 31 - Espanyol	 45

Cada dissabte horabaixa, devers les quatre, un
grupet de nines, a vegades set o vuit i altres vegades onze,
arriben al Poliesportiu. No ho fan gens d'amagat, els crits
i renou se senten de lluny. La tranquilitat del Hoc queda
trencada per una bona estona.

Van al magatzem i posen dins "es carrito", una
dotzena de pilotes, els conos i els petos. Els teulers
apareixen al mig de la pista i un cop se xiulet indica l'inici
de l'entrenament. Voltes i més voltes botant la pilota amb
l'esquerra. Partir. Aturar-se. Passar pel mig dels conos.
Endavant. Enrrera. Un poc de defensa. Uns quants tirs
a cistella. Pilotes al tauler. Passades de pilota.
Contraatacs. I així fins que arriba el moment esperat del
partit.

Les jugadores dels equips blanc i vermeil hi posen
tot l'entusiasme, la pilota va d'un tauler a l'altre i totes
darrera demanant-la. El reglament pateix moltes
infraccions, per() totes són involuntàries. L'emoció del
parUt fa oblidar els consells de Pentranador, que se
desespera veient com cap jugadora defensa, com tiren
quan no ho haurien de fer i quant totes demanen la pilota
cridant.

Ha acabat Pentrenament. Retiram tot el que havien
posat al mig i, per petits grups, cada jugadora parteix a
casa seva. Caminen tira a tira i ja no criden tant. Estan
cansades. L'entrenament ha aconseguit el seu objectiu:
fer esport, treure les nines de casa, deixar la televisió,
estar amb les amigues i, a lo millor, aprendre un poc de
bàsquet.

Gràcies al regidor d'esports per haver donat un
horari de pista, al Club de Bàsquet per deixar-mos les
pilotes y a la Directora de l'Escola per haver autoritzat fer
l'entrenament al paU, quan la pista del Poliesportiu ha
estat ocupada.

Toni Colom
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Darrerament haureu pogut observa que a segons quins llocs del nostre poble

es troba exposat, de manera ben visible, un cartellet de plàstic amb un número
de llicència.

Id() bé, aquest cartellet en qüestió que, dit de pas, val quatre-centes pessetes,
l'imposa l'Ajuntament en aquelles persones que pretenen fer obra i compten amb
els oportuns permissos. Aixd que ja ho sabeu, si vos n'adonau que a qualque
fan obres i no veis aquest cartellet, heu de sebre que el propietari no compta amb
els corresponents permissos d'obra de l'Ajuntament
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GALATZÓ /16

Amb aquest número de març neix, a la Revista Galatzó, una nova seed() que es dirà "FOTO
COMENTADA". Si bé no anirà mai signada per una persona en concret, els qui l'escrivim i decidini
quina fotografia hem de comentar som els qui forma'm part d'aquest Conseil de Redacció.

El que pretenim amb aquest petit espai és fer arribar als nostres lectors totes aquelles coses
d'interès que, per petites o insignificants que puguin ser, tenguin que veure amb el viure quotidia
de Puigpunyent i Galilea. A vegades tractarem temes d'actualitat, altres vegades polèmics i, fins
i tot, algunes altres publicant fotografies" compromeses". I és que noltros, també tenim dret a
divertir-mos.

"SA NOSTRA" INSTAL.LA AL NOSTRE POBLE UN CAIXER
AUTOMATIC

Amb la intenció d'ampliar el servei als seus
clients i a la vegada per proporcionar una major
comoditat en les seves operacions bancàries, la
caixa d'estalvis "Sa Nostra" ha possat en
funcionament a la seva sucursal de Puigpunyent
un caixer automàtic

A hora d'ara, no és fàcil poder dir quants
d'usuaris n'en feran ús, emperò segur que a la llarga
seran molts els qui agrairan aquest nou servei,
sobretot, pel que fa als caps de setmana.

Així i tot, i aprofitant l'oportunitat que me dóna
ara aquesta informació, crec que és el moment més
adequat per publicar aquestes dues fotografies que
vaig trobar per pura casualitat i que correspon al dia
de la inauguració de les actuals oficines de "Sa
Nostra" en el nostre poble.

Antoni Betti
Na Magdalena Balaguer, actual delegada de "Sa Nostra" al nostre
poble, amb el caixer automMic.




