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A LA FI TENIM NN. SS.!!

Amb la recent aprovació cie les Normes Subsidiaries culmina
una iniciativa de l'Ajuntament que tó coin a objectiu instaurar un
nou model de planejament urbanístic per al nostre poble.

Enrera queda un Pla aprovat pocs anys abans de la
democratització de les entitats locals, desarrollista, en el que la
major part de la superfície del terme era susceptible de ser
urbanitzada i que contemplava un desorbitat creixement
demografic.

Ara di sposam d'unes Normes proteccionistes, que preserven
la nostra geografia de la degraciació urbanística i que preveuen un
creixement de la població més equilibrat. Per tal d'afavorir aquest
creixement contemplen un increment de la superfície urbana en
els nuclis de Puigpunyent i Galilea a fi de disposar del nombre
suficient d'habitatges.

Afortunadament el canvi s'ha produit quan encara hi som a
temps. Efectivament, existeix la possibilitat redefinir el model
urbanístic ciel municipi perquè la major part de la seva extensió no
esta degradada.

També era un canvi necessari si no vollem contemplar com
en pocs anys es transformava precipitadament i sense ordre la
fesomia del poble. La pressió de l'especulació urbanística es deixa
sentir amb força quan al fet de comptar amb un N, a1u6s patrimoni
natural i paisalgístic s'afegeix el d'una priviligiada situació al
costat de Palma. Com a botons de mostra basta citar la pedrera de
Son Cotoner o el LT,Oi f de Son Pont..

L'el.laboració de les Nonnes Subsidiaries s'ha let. amb
transparència. Els ciutadans tenen dret a una exhaustiva informació
i a que es tenguin en compte les seves opinions.  Això i el consens
entre les di ferents forces polítiques asseguren unes Normes ben
assumides i amb vocació d'una liarga pervivéncia.

Per() la transparència, els nombrosos entrebancs burocratics
i la complexitat própia del procés impliquen la seva lentitud: han
fet faint un parell d'anys per arribar a la situació actual.

Es tracta d'una obre que ha duit molta de feina i que ha costat
un important esforç econòmic i que, paradoxalment, per mor de les
seves característiques sol passar desapercebuda.

És, finalment, una obra d'una enorme transcenciência ja que
determina les transformacions que dibuixaran el perfil físic del
poble a mig plaç.

Ara resta la tasca de plasmar a la reali tat el que esta previst
en els papers. Per això caldra que les autoritats s'esforcin en
aplicar les Nonnes amb rigor i _justícia, i que els particulars
practiquin el també di fícil exercici dic sonnetre els interessos
particulars al hé collectiu. Però això ja són figues d'altre sostre.
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El passai dia 15 de juliol Ungué lloc al saló de sessions de
l'Ajuntament de Puigpunyent un Ple ordinari, del qual nosaltres en
destacam els segfients punts:

DENOMINACIÓ FESTES DE PUIGPUNYENT

El Grup Popular proposa que prOxima la seva celebració les
festes patronals tornin a denominar-se "Festes Patronals de la Mare
de Deu i Sant Roc" corn anteriorment i durant moltissims d'anys se
venien denominant, i que scgons aquest grup es el ciesig de la majoria
ciel poble.

El Sr. Batle contesta que el seu grup pensa que el més
important, de qualsevol fesla que organitzi i patrocini l'Ajuntament es
que siguin Per a Tothom, que arribi a tots els veins des dels més petits
als més grans, amb el maxim respecte a qualsevol grup, col.lectiu,
credo o persona. La cienominació de la festa és aleshores seeunciaria.
El nom concretque des de fa tres anys tenen les nostres festes majors:
FESTES D'AGOST respon al desig del Grup de Govern de desvincular
el nom de qualsevol consideració religiosa perquè d'aquesta forma
ningú es pugui sentir discriminat.

"Se'ns pot dir que el nom que proposa el Grup Popular es més
tradicional, la qual cosa seria discutible per() en qualsevol cas el que
no volem fer ara es discutir sobre traciicions, que n'hi ha de tota casta
i no necessariament les hem che mantcnir totes".

Finalment afegique la qfiestie) ciel nom no havia estat polémica
fins l'any passai en que el Partit Popular en va fer bandera. En aquest
punt recorda que cies de l'any 1984 a cap programa surt que les festes
organitzacies per l'Ajuntament es facin en honor de la Mare cie Déu.

Pe'. tant entenem que el motiu dc encalentir l'ambient amb aquesta
polemiva respon ja a una estrategia electoralista motivada pel seu
desig legitim d'ocupar el govern municipal, cosa que no succeira com
a minim fins a 1995. si és que és aquesta la voluntat popular. Quant
el PP arribi al govern municipal ja posara el nom que més els plagui.

El portaveu del PP contesta que no era cosa electoralista, que
s'ha dit aiNi sempre i han presentat la proposta perqué es un desig del
poble, que es manifesta amb el !Ace che firmes que presentaren perque
se clenominin Festes che la Mare cie Deu d'Agost, i altres manifestacions
pabliques. Aleshores es un contrasentit que el Grup Independent
vulgui desvincular cl nom de la Marc de Den quan ells denominen nit
de Sant Joan. El portaveu afageix que no dira cl motiu perquè cl fan
perquè és una paraulota.

El regidor Sr. Betti contesta que el Grup Independent es
ratifica en el clue han dit abans i que les manifestacions del Sr.
Flaquer confirmen que es tracta d'una qüestió politica.

El Sr. Flaquer contesta que no.
El Sr. Beth diu que el PP no ha assimilat que el concepte poble

ha canviat. Ara es regeix pets 1143 habitants.
El Sr. Flaquer diu que ho tenen asimilat perque ho diu el cens.
Després d'aquestes intervencions es rebutjada la proposta

pets cinc vots en contra del Grup Independent i l'abstenció del PSOE.

	 Tallers

J.B. JAUME
XAPA I PINTURA

C/. General Riera, 138
	

Tel. 20 66 17	 Palma

SUBVENCIÓ CURSOS DE NATACIó I ESCOLA DE TENIS

El Regidor Sr. Ferra. proposa la celebració d'un cursei

nataciti que es faria clins el mes d'agosti que corn es va fer l'any passat,

l'Ajuntament el subvencionaria amb una aportació dc 70.000 ptes.

Abá mateix té previst realitzar un curset de tents, per al que

l'Ajuntament hauria d'aportar una subvenció ciel 50 % ciel seu cost.

Dita proposta s 'aprova per unanimitat ciels presents.

Així Lambe, dia 16 de setembre hi hagué un altre Ple ordinari

on es tractaren, entre altres, els següents punts:

LIQUIDACIÓ FESTES D'AGOST.

El Balle dona compte deis ingressos i despeses corresponents

a les festes d'agost d'enguany, segons el següent resultat:

Ingresos:

Col.laboradors económics 	  554.000 ptes.

Vendes bar	 671.919 pies.

total ingressos 	 1.225.919 ptes.

Despeses:	 2.070.037 pies.

diferência 	  844.118 ptes.

La Corporació acorda per unanimitat aprovar l'anterior

liquiciació.

RESERVA PUIG DE GALATZO

La Corporació Municipal va fer seu l'informe de la Comissió

Municipal d'Obres en quan a la legalització i ampliació de les obres i

instal.lacions realitzacies a la finca cl'Es Ratxo i Peplotació turns tic -

cultural-ecológica cie la Reserva Puig de Galatzó.

A continuació, es ilegi el contingut cl'aquest informe.

Finalment, la Corporació acorda per unanimitat aprovar

inicialment la present ordenança i que es posssi a informació pública

a efectes de reclamacions i suggeriments.

CERTIFICACIÓ VIA ENLLAÇ SA  TRAVESSIA-CAMÍ DE SA VELA

Examinada la primera i única certificació de les obres de la

via d'enllaç entre el carrer de Sa Travessia i el Canil de Sa Vela,

autoritzada per l'arquitecte Miguel Astray Gonzalez i realitzades per

l'empresa ,,AGLOMSA” -Aglomerados Mallorca, S.A.-, per import de

4.550.000 ptes., de les quals són a can -ec cle l'Ajuntament 1.592.500

pies. i a carree dei CIM 2.957.500.

La Corporació acorda per unanimitat aprovar la certificació

abans esmentacia i sol.licitar ciel CIM l'abonament de la part que

correspon.

APROVACIó FACTURES REFORMA SALO D'ACTES

Es donò comp te de la relació  che despeses de la reforma ciel

Salõ d'Actes de l' Ajuntament que en total són 2.309.753 pLes. Essent

cl pressupost aprovat en el seu chia per la Corporació Municipal (le

2.495.995 ptes. S'obté un estalvi de 186.242. S'acorcia donar trasllat

cl'aquest acord al Sr. David Stein pel sell- pagament.
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LES FESTES A PUIGPUNYENT
A continuació feirn un breu repas del programa de

les Festes Patronals de Puigpunyent. Corn ben be el nostre

lector podrá apreciar, no feirn un estudi exhaustiu de cada
acte, sino que ens limitam a cobrir la informació de

manera superficial.

PREGO DE FESTES

El passat dia 13 d'agost, el nostre rector Tomeu
Catalã va fer el prego de les nostres festes de Puigpunyent,

al nou saló de sessions de l'Ajuntament.

Després de saludar a l'auditori, i aclarir que

nomes era and per ser pregoner de la Festa i no per altres

motius, va intentar distinguir que és fer festa i que es no

fer-ne:
No fer festa, va dir, es deixar-se dur pels altres, o

per una societat consumista, o per coses externes a un
mateix, fer festa no es deixar-se comprar, sense viure
intensament. No fer festa es passar de tot i de tothom i és

desaprofitar aquell moment tan especial per estar amb
gent que un aprecia a uns dies de tanta felicitat.

Fer festa, pel nostre Tomeu, és ser l'amo de la
própia vida, es poder disfrutar de cada moment en el que
la gent esta amb tú. Es decidir tú mateix el que vols fer,
a més de tornar a la joventut per jugar, com si al.lots
fossirn. A les festes -va dir- no hi ha un rnillor que els

allies, simplement som tots gent que vol passar-sho be,
però per voluntat prepia no per imposició dels denies.

Fer festa es obrir la porta cap a clefora per obtenir
la felicitat: aquell que intenta empenyar-la cap a clins, se
li tanca. Sols fa festa acjuell que és capaç de ser solidad
amb els altres. Només fa festa el que vol i el que pot.

Finalment Mn. Torneu va fer una crida a la fe ciels
creients perqué tenim un Salvador i a la seva Mare, que es
Ia Patrona de la nostra parròquia, encoratjant-nos a fer
aquestes festes per fruir-les, i conviclant a tots a Lenclresa
i a details, a perdió i convivencia. Desitjant a tothom bones
testes i molts d'anys per a tots!

Joan Ignaci

MARATÓ FOTOGRÀFICA

El diumenge abans de les Festes es va celebrar la

I Marató Fotografica de Puigpunyent. El grup Gall de Foe
era l'encarragat de organitzar-lo, i estava previst que

duràs prop de cinc bores.

La Marató consistia en passar una série de controls

on s'els donaven els temes a realitzar, cosa que havien de

fer els participans amb rigurós ordre.
En principi pareixia atractiva la idea, però quan

els organitzadors donaren la sortida... només lai havia clos

participants!
Cal clemanar, des daqui, més participació per

propers anys, i també cal clin que les fotografies presentacles

pels clos participants: Miguel Serra Porta i Margarida
Morelli Martorell, gaudeixen de gran qualitat i denoten
gust en la fotografia. Enlaorabona a tots dos.

Biel Frau

VETLADA DE TEATRE

Expectació, nirvis, curiositat per part de tots els

puigpunyentins, que el dia de la festa Major, ompliren la

Plaça cle Son Bru, de gom a gom.

Els nostres joves artistes del Gall de Foc, que de

cacla any notam la seva professionalitat en el nostre teatre

mallorqui, enguany estranaven una obra del nostre amie

i campany cle Reclaceió, Gabriel Frau: FINS I TOT LA

MORT S'EMBULLA.
I la veritat és que va tenir tot l'aucli Lori , durant tot

el temps de la representació, pendent, intrigat i sense

poder preveure el final.

Els interprets, cada ú en el seu paper, ens feren

dure, emocionar, imaginar i mereixeren tot l'aplaucliment
d'un públic agrait.

En quant a l'autor, li volem dir senzillament

ENHORABONA!!! La teva obra, Gabriel, ja ha estat re-

presentada en el teu poble, l'han acollida amb una llarga

ovació, malgrat el refrany cle que ningú es profeta a

caseva. El teu primer llibre ja l'has publicat, l'has fet

públic. Aix() es el minor merit. Els critics que cliguin el que

vulguin, a nosaltres els teus païssans, ens has cleixat en

ganes cle demanar-te que seguesquis escrivint.
• P. Barceló

INAUGURACIó DEL NOU SALO DE SESSIONS DE

L'AJUNTAMENT

Com un dels primers actes de les Festes d'enguany

es varen obrir les portes del nou Saló de Plens de

l'Ajuntament, remodelació que ens ha regalat el senyor cle

Son Net, Mr. David Stein.

Es una sala molt clignai per a les grans celebracions

queda corn marc adient, senyorivol i per a petits grups

amb Ambit d'intimitat.
Que cls puigpunyentins i galileus el poguein

disfrutar molts d'anys. Les obres ben fetes duren per

sempre.



GALATZ6/5

GINKAMA

Corn cada any per les Festes, el Grup S'Arbre de
Puigpunyent i el Grup Terra Alta de Galilea organitzaren
conjuntament el Ginkama de les Festes cl'Agost. Aquest es
va celebrar cha 16 de les 11,30 h. ciel mati lins les 20 h. ciel

vespre.

En total hi participaren uns cinquanta joves,
repartits en set equips. Si bé en un principi hi havia vuit
equips inscrits. Finalment, a l'horabaixa ja tan sols hi
havia sis equips en competició.

Durant tot el cija es va respirar un ambient cie

companyerisme, soliciaritat i alegria. Cal destacar la
quantitat d'anims que es &maven els equips participants
entre ells matcixos, la qual cosa no s'havia vist cap vegada
en anteriors echelons.

La classificació quedà de la següent manera:
ler.- El grup «Son Serralta: El Regreso».
2ons.- Els grups «Ses percludes» i «Mota de Mata»
3er.- El grup «Es negritos»
4art.- El grup «Fureta grup»
5e.- El grup «Bésties ocultes»

Enguany, a diferencia de l'any passat, cl premi va
ser un sopar per a tots els equips participants a la Plaça
de l'Ajuntament, un diploma com a record per la seva
participació en cl Ginkama, i un plat de fang ciecorat pels
organitzadors pels tres primers classificats.

Recordar que Pecan') guanyador de l'edició
d'enguany estava format per en Pedro i en manse Penalva,
en Pedro i na Cal)/ Martorell. i en J. Diego Proliens.

Teresa Mora

VETLADA DE DIA 16: COQUES, VADELLA, MÚSICA I

PERSONATGE POPULAR

La nit de Sant Roc es celebra a la Plaça de
l'Ajuntament amb un programa d'actes que, encara que
tenen una traclició de pocs anys, compten amb una gran

acceplació. Tal es el cas del concurs de coques, el sopar de

vaclella i Felecció del Personatge Popular de l'Any.

CONCURS DE COQUES

Formaven el jurat en Baltasar Alomar. en Jordi

Vidal, en Tomeu Catalã i en Sebastia. Martorell. Ho
tengueren dificil per triar els guanyaciors. donada la

qualitat de les 8 coques salades i 28 . clolces presentades a

concurs. Finalment atorgaren el premi a la millor coca

salada a la presentada per na Magdalena Rosselló i a la
millor coca dolça a la presentada per na Xisca Carbonell.

SOPAR COL.LECTIU

No sabem perque.... però el sopar col.lectiu va ser

un ciels actes festins que major entusiasme despertaren
entre la gent. Tal fou el fervor popular que els 161 quilos

cie vaciella rostida acompanyada d'enciam i pa, no foren
suficients per satisfer la demanda de tot el públic, i n'hi va
haver que romangueren sense tastar les sabroscs viandes.

En aquest moment critic es sentiren alguns comentaris
salaclets: «De cada 10 que en veig nomes en conec un», en
al.lusió a la gran afluência de forans, i , «N'hi ha que ja han

omplit es plat tres vegades», que no necessita aclariment.
L'organització va demanar disculpes per() s'ha

(Facia -10Tc quecertarnent es molt dificil encertar  Ia quantitat
de inenjar que es consumirà en un acte d'aquestes

característiques i per Lain: és molt probable que unes
vegacies en sobri i altres en falti.

PERSONATGE POPULAR

Un ciels actes mes entranyables de les Festes fou
Ia proclamació del Personatge Popular de l'Any. L'elecció
d'en Rafel Ramón fou rebucia amb entusiasme general, ja
clue reuneiX merits mes que suficients per a aquest titol.

El breu parlament de proclamació, liegit pel batle Antoni
Arbona, i que reproduim segidament, constitueix una
tendra i nitida ciescripció del perfil rien Rafel:

«Anit, i per segon any consecutiu en el si de les

nostres festes, volem proclamar el personatge de l'any.
Tasca que ens sembla una de les más entranyables de tota

l'activitat festiva perquè significa expressar el
reconeixement a un ciels nostres vehiats per esser perso-
na senzilla, cordial, la principal característica de la qual
és la. seva bonhomia.

El personatge d'enguany reuneix tots aquests

requisits. Simpàtic, afable, servicient, a qui trobam

conversant amb tota casta de persona. Caminador incan-

sable, de bon mati ja pociem sentir la seva rialla fresca i la
seva cantarina.

No l'espanta el fred ni la calor i cada dia recorre el

seu estimat poble d'un cap a l'altre.
Com amor primer la fwailia, després la mnsica i

el futbol es disputen la segona plaça. Es declara fervor-6s

del Mallorca i el seu entusiasme per la música es ben

manifest. Passant pes Planet, alla on hi ha clues merleres

engabiades, sovint sentim el so inconfundible d'una

bandúrria. Expert en aquest art, i com a persona generosa
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que es, no se'l guarda per a ell mateix sinó que amb ciencia
i paciência el tradasmet a una colla clal. lots del poble.

Imaginam clue tots ja sabeu qui és, sol sens queda

dir que cada dia ens fa arribar el diari de ca nostra i

proclamar amb il.lusió i alegria el seu nom: RAFEL
RAMON .FIETEStt.

Bartomeu Moragues

LA MÚSICA DE LES FESTES

Com cada any, després de les Festes, nosaltres

vos donam la informació tal, com pertoca a una revista del
nostre nivell (tampoc vol clic que aix6 sigui bo). Parlant
daquests temes, vos hem de demanar disculpes pel fet
que la informació que va sortir respecte a la música en les
Festes fos tan errada, empero va resultar clue hi llagué

canvis de darrerahora que anaven en contra del program -na
facilitat a aquesta revista. Be, després d'aquesta auto-
flagelació, vos comentarem les músiques de les Festes.

clia 14 va ser el nostre primer dia de la música
amb tres grups: El gm-up Rasgos, que geia versions de hits
ciels 40 principals, cosa que agrada als més joves.
Seguidament actuaren la Pa amb Oli Band, que com és
tradicional (amen no se quants d'anys tocant a les nostres
testes. Aquest podria ser un fet criticable a l'organització,
hi ha grups nous clue mereixen oportunitat d'escoltar
nova música. ja que el repertori ciels deianencs va ser, si
fano fa, igual que els dels anys anteriors) mocaren versions
ciels 50's i 60s, que agrada als rockers per alla perduts.
Seguidament tocaren els Atlantic, que animaren força a la
gent a ballar temes de gran tradició a totes les berbenes.

Dia I 6, després del sopar de vadellla (llàstima que
fos tan escasa, perque era realment bona), començaren a
tocar un grup de veterans músics clue toquen a l'indigo,
amb música berbenera que anima la Festa. Després
tovaren el grup local Els Esqui Ls. La veritat és que segons
cis comentaris sorprengueran molt, per la seva qualitat,
encara clue el so no fou tan ho com hauria cl'haver estat.
Seguidament tocaren Poker. un grp molt bregat que
tocaren versions de gairebé tot tipus cie música (rock ciel
50s, salsa, Dire Straits,...) que diverti moltissim a la gent.
La gransorpresa arriba quan acabaren de tocar els grups
prevists, ja que una al.io americana, Suzi, es decidí a

pujar a l'escenari i ens delecta amb una veu impressionant

interpretant terries de Witliney Houston.
Dia 17 i per acabar amb les Festes, continuant

amb el costum instaurat l'any passat, amb l'ambientaci6

dim acollidor café, a la Plaça de l'Ajuntament tocaren

Debbi Carter i Coant Fussuon. El seu estil era el jazz amb

tocs cie pop i soul. Els músics, amb la incorporació del

guitarrista Arthur Hansen a darrera hora, form molt

solvents, tocant temes de gran di ficul tat tecinica i de gran

bellesa. La veil de la Carter es excepcional, per6 es veu que

el poble no esta preparat per una música de tanta qualitat

i el poble fou fogint poc a poc, i quan acabaren la plaça

estava pràcticament buida. Fou certament força penós.

Com a resum, concloure aquesta resenya dient

que enguany les festes musicalment han estat de qualitat
diversa, i de participació també diversa, a alguns actes la

gent balla i es diverti, en nitres, simplement parti. Podem

dir sene por a equivocar-nos clue el clue flies agrada a

amplest poble és el pasdoble.
Xavier Barceló

EXPOSICIÓ DE JUGUETES ANTIGUES

Per les Festes, concretament clia 13, l'Associació

de Persones Majors de Puigpunyent organitza una

interessant exposició de juguetes antigues.

A la mateixa, podia trobrar des d'una balclufa,

carros o cotxes antics en miniatura i, this i tot una

preciosa cuina antiga de llenya.
Sens cluble, va ser aquesta una original exposició

que segur va dur a la memeria de Ines cl'un algun mimic altre

record de la infancia.

LA PARROQUIA A LA SEVA PATRONA

Corn a cada any, la Mare de Déu Assumpta

reuneix la comunitat cristiana de Puigpunyent, en torn

ciel seu llit, en la imatge preciosa scie la Verge, que dorm

l'espera de ser pujada al cel.
La murta, les banderes al campanar i cl repicar de

campanes ens ho anunciavcn. es festa religiosa, pero la

joia ciels cristians ens fa viure tots cis actes, com allo que

cies de dins ens vessa.
I-es Completes de la Vigilia ens prepararen per a

sentir el goig ciel Cantle cie Maria i la crida histenica, en

boca de reixerit Ernestet, mini ens evoca el perque de

tantes generacions de puigpunyentins, des -de l'any 1248.

any rera any, a aquestes dates es reuneixen en torn de

laltar cie la Mare de Déu, ala nostra Parr6quia.

Hem de destacar que a aquest acte hi assistiren

9MN, VAR*
InstaI.Iacions i Reparacions

Elèctriques

Ora. Nova d'Estellencs, 21
Tel.: 61 43 98	 07194 Puigpuoyent
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com uns feligresos més C Pressident .cle La Comunitat
Autônorna l'Honorable Gabriel Cafaellas, aixi corn també
hi vérem al nostre Bade i un bon grill) d'amies de

Puigpunyent.
Cal també resenyar l'aportació històrica en el molt

acurat toilet() de Mn. Francasc Llinàs, sobre l'himne de la

Mare de Dé'u d'agost.
El clia de la Patrona, la solemne Missa Concelebrada

fou molt nostra, molt participada. Hi acudiren els capellans,
estimats a Puigpunyent, uns per que hi havien estat de
Rectors, altres per veïns o per ser fills del nostre poble.
Predica, eneortjánt-nos, Mn. Antoni Garau, qui encara no

fa un any estava entre nosaltres.
Dia 16, a la Festa de St. Roc, ha començat una -

clue voldríem que fora- bona tradició, amb goig, sense por,
cantant, un nombrossisim grup de majors i no tant
majors reberen el Sagrament de L'Unció. Emotiu i molt

alegre, com un acte de vicia i no cie morts, s'ha romput un
labia. Tots ho agraïnr.

Després de la missa assistirem a un bon Concert.
El nostre ven -rat de Son Serralta, Ignaci Fui-ló -un gran
Mestre en el piano- ens °fed una petita mostra de mússica
d'orgue que, sabent-nos a poc, ens va fer caure en la
compte que aqui tenim un orgue barroc, amb sonoritats
i registres preciosos. Grácics, D. Ignaci.

Veus de laTardior, acompanyats del grup de j oyes
amb instruments die corda, superant-se sempre un poc
més varen presentar un petit bot6 de mostra del seu
repertori i la Coral de Puigpunyent assenyalant-se un

Ilistó molt alt, sota la Direcció de la nostra Mestre Conxa

Gonzalez, acibaren Ines amunt de totes les expectatives.

Concerts com aquests, pels qui estimam la bona mUssica,

ens estimmula a demanar tot el recolcament i collaboració

de tots perciué el sentiguem coin a molt nostre.

P. Barceló
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FESTES

Parlar del setembre a Galilea és parlar de les
Festes de la Patrona. No vos recordarem el programa
perquè estam segurs de que tots els nostres lectors o
sou comfrares o, al manco, en teniu un exemplar.

Es inevitable que dos pobles venats es
comparin i es mescli l'estima amb la rivalitat...

RRNNNN!! RRNNNNNNN!! RRRNNNNNNNNN !!
( ¿Que es aquest renouer? Aquests de les motos són
els únics que "disfruten" de la pau del nostre poble).

La polemica que els dos darrers anys
acompanya les Festes de Puigpunyent afegeix més
morbositat al tema. Sobretot consideram la forma
absolutament distinta d'organitau --les.

Ses Timbes han viscut i han sentit valorar la
millora notable que han experimentat les festes
puigpunyentines i s'omplen de satisfacció. Aquesta
mateixa millora provoca comentaris sobre la
convivencia d'un canvi en el sistema de Galilea,
sobretot pel que fa a la gratuïtat i municipalització.

RRNNNN!! RRNNNNNNN!! RRRNNNNNNNNN !!
( les autoritats, ¿ ni hi fan res? No viuen en el carrer
Major, no volen temer-se'n).

Ses Timbes consideren que les Festes de
Galilea, tal com araes fan, constitueixen unavertadera
obra d'artesania popular, un exemple molt notable i
infrequent de participació múltiple. També ho
afavoreix, naturalment, el que siguem una comuni tat

petita. Amb una paraula, que mentre tengui la vitalitat i
la qualitat que any rera any mostren, ens sembla que seria
cõrrer un rics inútil intentar canviar-les.

Parlant ja de les Festes d'enguany destacarfem,
una vegada més, la nombrosíssima participació popular
a tots els actes, tant recreatius com religiosos. Unit a
l'anterior hi ha que valorar
RRNNNN!! RRNNNNNNN!! RRRNNNNNNNNN !!
(Uf! No hi ha qui s'entengui! Això es lo més típic dels
estius a Galilea).

l'excel.lent ambient d'agermanament entre
puigpunyentins i galieus. El galileus tot sols no ompliríem
la Plaça; i ha estat de gom en gom un parell de vespres;
també l'Església. Enguany tinguérem l'agradable novetat
de que el Cor de la Tercera Edat de Puigpunyent, "Veu
de sa Tardor", animas l'Homenatge als Padrins i Padrines.
També constituiren una agradable novetai la presencia
del grup andritxol de teatre. Agara i

RNNN!!! RNNN !!! RNNN!!! RRRNNNNNNNNNN!!!
I els pares? Mentre. els al.lots no estiguin a ca seva...)

una exhibició de Ball de Saló. Les dues actuacions
teatrais estigueren transides pel sentiment de dolor per la
mort recent de nostre bon amic Joan Mas. D'ell foren les
dues obres que, amb molta gracia, ens interpretaren
l'Agara i el Xingonera.

A aqueixes Timbes les queia la cara de vergonya
quan, devers les tres de la matinada del darrer dia, un bon
grup d'adolescents i joves galileus, acompanyats dels
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puigpunyentins de sempre, es dedicava a fer destrossa de
tot el que eis venia davant. Un espectacle molt lamenta-
ble. ¿Pot estranyar que quan s'ha fet destrossa a una casa
sospitin d'ells? ¿Es posible tanta complicitat? les
autoritats? Dormint o acollonides. Potser seria millor
que dormissin durant els actes i llavonces quedassin una
hora o dues guardant el poble que els ha confiat una
responsabilitat.

ACAMPADA

Del 18 al 24 de juliol uns quaranta al.lots i monitors
han estat a Binifaldó. Els més grans devallaren amb
bicicleta fins

RRNNNN!! RRNNNNNNN!! RRRNNNNNNNNN !!!
( I no vos molesta això? ja ho crec! però ningú gosa dir
res).

a la platja de Muro. L'endemà tots anaren a Formentor
amb barca i els més grans retornaren a Binifaldó caminant

des de Campanet. Tampoc hi manca la pujada al Tomir
per veurer-hi sortir el sol. Uns dies de bona convivencia
i contacte intens amb la natura.

GITANES

Aquest dia 18 tres gitanes ens visitaren amb no
molt bones intencions. Després d'intentar entrar a robar
a un parell de cases, foren finalment detingudes per la
Guardia Civil d'Esporles. Emperò no tot va tenir un final
feliç, ja que després de que intentaSsin entrar a robar dins
la casa del rector, aquest les va perseguir amb tanta mala
fortuna que en la persecusió es va rompre una costella.

Així que ja ho sabeu, teniu esment a l'hora de
deixar a la vista de tothom segons quilles coses dins ca
vostra.

VIDA

La vida segueix inexorablement, per a be i per a
mal. El 4 de juliol es casaren n'Antonio M. Mateo
Jerónimo amb n Isabel

RRNNNN!! RRNNNNNNN!! RRRNNNNNNNNN ! ! !
(¡Mare nieva!).

Balaguer Balaguer. El 24 del mateix mes ens
deixaren dues persones molt diferents i ben populars:
Mestre Andreu Riera Simó, de Sa Cova des Bou, 89
anys., tota unainstitució, i l'Amo En Colau Arrom Pizà,
63 anys. Es gira una altra plana de la nostra petita
història.

Que al cel sien.

Bflr Arroquial
ESPECIALITAT EN PLATS COMBINATS

I TAPES VARIADES 

Dilluns tancat

PLAÇA PIO XII
TELS. Part. 61 44 74 Bar 61 41 87	 GALILEA
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SES TIMBES AMB LES PERSONES MAJORS DE GALILEA

SES TIMBES vol estar amb la gent major de
Galilea, al igual que es va recordar en els majors
de Puigpunyent.

Vos podeu demanar perquè no es va fer el
mes passat..., la resposta és molt senzilla. Les
circunstâncies de la diferencia de cinc anys en
quant al limit d'edat, la dificultat de recerca dels
veils que homanatgeaven i la diferencia en el
temps de la Festa del Veils feren que s'optás per
resenyar els nostres majors aquest mes.

Per fer un poc d'història de la Festa dels
Vells parlàrem amb DonVicens Martorell "Vicens
Carles" expresident de Sa Comisió de Festes,
ara assessor de la mateixa i un dels homanatgeats
dins la Festa, i el que ens contà ho passam a
detallar breument.

Els origens de la Festa daten de l'any 1955
quan Don Bartomeu Quetglas, representant de
assumptes socials de la provincia i resident a
Galilea, va fer la proposta de fer la Festa , la qual
cosa es va dur a terme amb l'organització de Don
Bartomeu i Don Matia Balaguer.

La Festa començava amb la reunió dels
majors amb un acompanyant i un ram de hors
a S'Escupidor per anar a la Misa i després
s'entregava un sobre amb doblei-s recollits uns
dies abans d'una collecta feta pel poble.

Entre l'any 60 i 62 l'entitat d'estalvis Sa
Nostra passà a promocionar aquesta festa oferint
un petit refresc i entregant un sobre amb doblers,
sobre que arrib à a contenir la quantitat de 500
pessetes durant 10 ó 12 anys, quantitat gens
despreciable en aquell temps.

A partir de l'any 1992 es va deixar d'entregar
doblers i fer el refresc a la placa a canvi d'un
obsequi recordatori i d'una grossa ensalmada,
gracies en gran part a la continuïtat del patrocini
de "Sa Nostra".

Enguany la Festa ha mantingut les costums
dels darrers anys, per() amb la diferencia que
durant la Misa dels Veils es va contar amb el
coro de la 3 4 edad de Puigpunyent 'Veus de la
Tardor", que magnificament i com a acta de
germanor ens complagueren amb els seus cants.
Aquest fet amb l'alegria d'unes festes i el ales
important l'alegria dels nostres majors feren un
cop més una Festa d'allò més entrenyable i
acollidora.

Enguany els majors de 70 anys que
formaren part de l'acta foren 32, i aqui la relació
de tots ells:

-FRANCISCA ARBONA POCOVI
	

92 ANYS
-SRA. INGEBORG
	

72 ANYS
-MARIA VICH BONET

	
74 ANYS

-ONOFRE MARTORELL ESTARELLAS
	

70 ANYS
-MARIA CUNILL MOREY

	
70 ANYS

-JOSE MOREY
	

78 ANYS
-MARGARITA BONET VICENS

	
71 ANYS

-JAIMITAI ESTEVA RIERA
	

73 ANYS
-BARTOLOME MARQUES ROIG

	
81 ANYS

-MARGARITA MARQUES ROIG
	

89 ANYS
-MARGARITA BONET PALMER

	
74 ANYS

-ANTONIA BALAGUER VICENS
	

77 ANYS
-MARIA ALZINA ALOY

	
73 ANYS

-FRANCISCA FRONTERA MARTOREL
	

73 ANYS
-MAGDALENA CRESPI 'VICH

	
70 ANYS

-GABRIEL MARTORELL ESTARELLAS
	

76 ANYS
-VICENTE MARTORELL BONET

	
79 ANYS

-MAGDALENA PALMER BAUZA
	

77 ANYS
-GERTRUDIS LLABRES VENY

	
92 ANYS

-JUANA A. BALAGUER VICH
	

76 ANYS
-CATALINA MARTORELL BONET

	
79 ANYS

-FRANCISCA CUNILL MARTORELL
	

86 ANYS
-ISABEL BALAGUER CALAFELL

	
75 ANYS

-MIGUEL BORDOY VICH
	

84 ANYS
-MIGUEL PUJOL VICH

	
72 ANYS

-FRANCISCA BALAGUER VICENS
	

81 ANYS
-LUIS PALMER BONET

	
80 ANYS

-FRANCISCA MARTORELL GARAU
	

77 ANYS
-BERNARDO PUJOL VICH

	
76 ANYS

-MARIA BORDOY VICH
	

72 ANYS
-JORDI BALAGUER PUJOL

	
83 ANYS

-INES BARCELO BAUZA
	

77 ANYS

Felicitacions a tots ells perque són part de la
nostra história i l'esperit del nostre poble.

GRACIES I PER MOLT D'ANYS

NOTA: Ses timbes com sabeu en la seva
darrera edició va tractar damunt el Grup de teatre
"Xingonera" i clins la pregunta de quins van ser el
seus fundadors es va omitir en GABRIEL
MARTORELL "Biel Cera". Ho feim ara i enhorabona
per la seva labor.
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XXXIII HOMENATGE ALS NOSTRES PADRINS

El darrer cap de setmana del mes de Setembre,
i organitzat pel grup de teatre Gall de foc, es va celebrar
e1XXXIII Homenatge al nostres padrins, enmarcat dins
els actes de les festes de la Mare de Déu de Puig.

Aquestes festes començaren el divendres amb
una actuació teatral a la Casa de Cultura. Els
comediants foren un grup de prestigi i tradició: el grup
Agara de Andratx. Dirigit per Pep Borràs (també actor) ,
aquest grup interpretà una divertida obra del
recentment desaparegut Joan Mas: "La Seu plena
d'ous". Aquesta obra, comedia costumista i cómica, fou
fantàsticament posada en escena per aquest grup on la
experiència es mescla de manera eficaç amb la joventut.

El clissabte horabaixa, al só del repic de campanes
i dels trons dels coets, es va fer la tradicional amollada
de bandera des del Campanar de la nostra esglesia.

Per() l'acte més emotiu no tendria lloc fins el
diumenge 27 de Setembre. Després d'un vespre de
pluja (que nomes servi per abanyar i deslluir el paparí
que adornava l'escenari cle la festa: la plaça de l'esgrèsia),
els padrins majors de 75 anys, trobant- se primer al
Pont, van assistir a l'ofici de festa. Posteimment, el
grup local "Flors de Salt" va obsequiar als assistens
amb una mostra del seu repertori de balls folklòrics.
Més envant foren les "veus de la tardor" qui alegraren

NOS
TR/k"

CAIXA DE BALEARS

l'ambient amb els seus cants. La gent assistent de
totd'una omplia la plaça, però poc a poc va anar
minvant aquesta preséncia, i al final de les actuacions,
quan els organitzadors obsequiaven al poble amb un
petit refrigeri, molt poca era la gent que hi havia.

Ara, això si, pels padrins la festa nomes acabava
de començar, perque arribava l'hora en que tots es
reuneixen per estar plegats una estona i molt
possiblement per xerrar de les seves coses i rememorar
temps passats. L'escenari, el saló parroquial, i l'excusa
el dinar de festa: arrós i estofat.

Després, emocionats, tots a ca seva, i només
quedava la feina de recollida per a els organitzadors,
Gall de Foc, grup que el proper número de la revista
elaborarà un escrit on detallarà l'estat de comptes. Com
tots sabem, les Festes de la Mare de Déu del Puig
s'elaboren amb un esperit d'autosuficiència, i és motta
la gent que col.labora econòmicament.

Entre les actuacions de Flors des Salt i de Veus
de la Tardor, tingué lloc, ala mateixa plaça de l'esglèsia,
un acte emotiu pel que representa, doncsun fill de
Puigpunyent presentava el seu llibre: «Siguiendo mi
camino». L'autor es Bernat Martorell «teuler», i el llibre,
com pot destriar-se del seu títol, esta basat en vivències
personals de l'autor. Un llibre que haurem de llegir per
xerrar-ne inés detingudament d'ell.

Enhorabona, Bernat.

Biel Frau

S IGUIEND 0
MI CAMINO
BERNARDO MARTORELL NICOLAC

los
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APROVADES LES NN. SS. DEL MUNICIPI
DESPRÉS DE TRES ANYS DE DURA ELABORACIÓ

Antoni Betti

El passat cija 30 de juliol la Comissió Insular
d'Urbanisme aprovà les NN.SS. del municipi de
Puigpunyent, si be amb certes prescripcions que no seran
cap obstacle a l'hora d'aprovar-les definitivament per part
de l'Ajuntament i la Comissió Insular en una posterior
sessió. Cal recordar que ja anteriorment l'Ajuntament va
haver de resolcIre en el seu cija una serie de deficiencies que
segons la Comissió presentaven les NN. SS., i que durant
la seva exposició pública tan sols reberen quinze
al.legacions.

Les prescripcions que en aquest cas la Comissiõ
observà varen ser, entre d'altres, que s'incliquin en els
plànols l'amplari dels carrers de Son Serralta i Galilea, així
com que es clelimiti perfectament la linea entre les zones
catalogades a la Llei cl'Espai Naturals com Àrees Rurals
d'Interès Paisatjistic i les Arees Naturals d'Especial Interès.

Les NN.SS. possen especial atenció en la protecció
de l'entorn natural com únic patrimoni amb que compta el
municipi, a la vegacla que es protegeix especialment el llit
de Sa Riera pel seu pas pel nucli urbà amb la 11 de garantir
la seva protecció.

En quant als valors paisatjístics, les NN.SS.
substitueixen el sõl urbanitzable programat del PGOU i
clivicleix el sõl en urba i no urbanitzable.

D'aquesta manera, s'ha possat punt i final a
Ilargues hores cl'estudi i de reunions amb les parts
implicacles. a la vegacia que es substitueix a un PGOU
adaptat a la Llei del Sõl de 1976 vigent cies de l'any 1980
i que era, sens clubte, molt poc real amb les necessitats
actuals del municipi.

Precisament era aquesta aclaptaciõ a la Llei del Sõl
de 1976 el que impossibilitava d'una manera juriclic-legal
la reclacció d'unes NN.SS., per la qual cosa aquest fet
obligava a la reclacció d'un nou Pla i no d'unes
NN.SS..Emperò els técnics trobaren des d'un primer
moment que aquesta no era la normativa adequada a les
necessitats d'estructura i dimensions del municipi, així
que es va contactar amb la Conselleria d'Obres Públiques
per estudiar la possibilitat de que el Parlament legislas la
permisivitat de que els municipis que es trobassin en
aquesta mateixa situació poguessin ajustar els seu
planajament urbanistic cap a unes NN.SS. Finalment, el
Parlament aprova la modificació de la Llei que tan sols
afecta als municipis de Puigpunyent i Bunyola.

Aixíicó, ara ja tan sols queda esperar a la publicació
de les NN.SS. en el BOCAIB per la seva definitiva entrada
en vigor. Unes NN.SS. que per la manera com s'han
elaborades i, sobretot, pel consens que en tot moment hi
ha hagut entre les clistintes formacions politiques locals
pareix que tincIrd molts anys de vicia.
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NOTICIES BREUS
PINTADES PER LES FESTES

Mentre es convocava una manifestació per reivindi-
car la recuperació de la tradicional denominació de les
Festes, apareixien en Es Pont unes pintades sobre l'asfalt en
clara alusió al tema.

Qui pareix que ha tret mes profit sobre la polemica
denominació de les Festes són sense cap tipus de dubte els
mitjans escrits de Palma, ja que tota vegada que es troben en
un mes informativament parlant o molt pobre», els hi serveix
per omplir alguna columna i, fins i tot, algunes pagines
durant un parell de dies. Aix() si que es diu xuclar la noticia
fins el clarrer ale.

ASFALTAT PARCIAL DEL CARRER MAJOR

Un dels carrers de Puigpunyent que es trobava en
pitjor estat de conservació era el Carrer Major. Per aquest
motiu, a finals d'aquest mes es va esfaltar aquest carrer,
concretament des d'Es Planet fin Sa Raconera. L'empresa
que va presentar la millor oferta per fer l'obra era BAYOPSA,
amb un pressupost total de 1.900.000,- ptes mes l'1VA.

La Corporació Municipal accepta en el seu dia per
unanimitat la totalitat d'aquest pressupost, amb el qual
s'asfalta la totalitat del tram abans mencionat, fent "rigoles"
als llocs on era necessari perque quan plogui l'aigua pugui
côrrer sense pujar a la voravia.

Dia 28 de juliol en Joan Miguel Carmona Puga i na
Maria Magdalena Genovarl Rosselló foren Iambe papas
d'una nina. Es nom Teresa, i pesa 3600 Kg.

Dia 29 de setembre Juan José Carrascal Morey i na
Beatriz Cano Morell varen ser pares d'una nina. (Duan va
nèixer pesa prop de 3 kg. Es nom Lydia.

Enhorabona als pares!!

Dia 20 d'agost en
Manuel Luque López i
n'Aina Maria Matas
Moragues foren per pri-
mera vegada pares d'una
nina. Es nom Cristina i
en el momentde
néixerpesa 3,550 kg.

Dia 1 de
setembre en Miguel Font
Zaragoza i na Margalida
MartorellRibot foren pa-
res d'un nin. Li possaren
de nom Marc i pesa 3,700
kg.

BODES:

En Pedro Frau
Bauza i na Bel Morey
Matas es casaren el
passat dia 26 de juliol.

NOTES DE SOCIETAT
En José Luis Cano Frias i na Francisca Morey Serra

es casaren dia 1 d'agost.

En José Miguel Castillo Juárez i na Magdalena
Palmer Frau es varen unir en matrimoni dia 19 de setembre.

DEFUNCIO:
NAIXAMENTS:  

Dia 4 de Juliol en
Biel Frau Bauza i na Maria
Magdalena Rosselló Torres
foren pares d'una nina. De
nom li possaren Maria del
Mar, i pesa 4280 Kg.

El passat dia 30
d'agost, va deixar d'estar
entre noltros en Biel
Morey Roca. Tenia 72
any.

Que el cel sia.
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ENTREVISTA A N'EN RAFEL CARRASCO,
MONITOR DE L'ESCOLA DE TENIS

Durant el el passat mes d'agost, concretament de
dia 3 fins dia 31, es va dur a terme al Poliesportiu una
escola de tenis. Aquestes classes han tingut una gran
acceptació i tot pareix indicar que aquesta experi(mcia
es tornara repetir. El monitor d'aquesta Escola va ser
el jove Rafel Carrasco, amb el qual tinguérem aquesta
conversa.

-Com va partir aquesta idea d'organitzar uns
cursets d'aprenentatge i millora del tenis?

Bé, m'ho va demanar un grup de gent que estava
interesada en organitzar-ho, ijo vaig dir que si.

-Qui ha subvencionat aquestes classes ha
estat l'Ajuntament, emperõ els inscrits pagaren
una quota, no es així ?.

Sí, el menors de 14 anys pagaren mil pessetes i
els majors de 14 anys dos mil pessetes.

-Quins dies i quin temps duraven les classes?
Els dilluns. dimecres i dijous de cada setmana

durant aproximadament una hora. Els més petits hi
anaven el mati i els més majors l'horabaixa, distribuits
tots ells en grups

-Quin era el treball a desenvolupar?
Per les dones i els infants degut en el seu baix

nivell, començaven a aprendre com pegar a la pilota,
col.locar-se, no collir mais vicis en el cop a la pilota,
etc... Pel que fa als homes férem el mateix durant les
primeres classes, per més tard passar a intensificar tot
tipus de cops.

-Creus que aquesta Escola ha estat un &it per
la quantitat de gent que hi ha participat, perque crec
que eren molts.
Si, si. realment ha tingudarnolta d'acceptació i sobretot
per part de la gent major. ja que aquests eren uns vint-
i-cinc els inscrits mentre que els menors eren uns
quinze.

-Bé, i ara com s'ha de fer perque els alumnes
perdin el que han après?

L'important seria que tots continuassin amb
aquestes classes, per exemple, les podrien fer entre ells
mateixos. D'aquesta manera, podrien continuar amb
l'hàbit dels cops apressos i, apart d'això, haurien de
jugar alguns partidets de tenis entre ells.

Bé això es tot el que ens va dir en Rafel. I en
quant als nostres lectors ja ho sabeu, a ppracticar el
tenis quant més temps pogueu millor.

ESCOLA DE BÀSQUET I FUTBOL SALA

Corn ja ve essent habit ual cada estiu, des del dia
13 de juliol fins el dia 28 d'agost es va dur a terme al
Poliesportiu Municipal una nova edició de l'Escola de
Bàsquet i Futbol Sala.

En total participaren a les clues Escoles trenta
infants, dels quals el més jovenet tenia quatre anys i
el més grandet onze anys.

El punt i final d'aquesta nova edició va tenir lloc
dia 28 d'agost amb la festa de ebenda, on després cle
realitzar els alumnes una exhibició del que havien
après, s'entrega a cada un d'ells uns diplomes
acreditatius així com una camiseta conmemorativa
com a record del seu pas per l'Escola.

Finalment, els infants acabaren la festa bevent
i menjant coques en espera de que torni arribar l'estiu
que ve.



Primera Jornada

Es Pont	 Cas Patro
Ses Cotxeries	 2	 San Vicente
Sa Sínia 	4	 Past. Vidal

Descansava Can Domingo

9
5
3

Segona Jornada

San Vicente
Cas Patrõ

5
6

Sa Sinia
Ses Colxeries

3
O

Can Domingo 3 Es Pont 2

Descansava Past. Vidal

Tercera Jornada

Ses Cotxeries O Can Domingo 4
Sa Sinia O Ca's Patrõ 2
Past. Vidal O San Vicente 8

Descansava Es Pont

Quarta Jornada

Cas Patrõ 4 Past. Vidal O
Can Domingo 5 Sa Sinia
Es Pont 2 Ses Cotxeries

Cinquena Jornada

Descansava Ses CoLxeries

Sisena Jornada

Can Domingo
Es Pont
Ses Cotxeries

4	 San Vicente
1	 Past. Vidal
2	 Sa Sinia

1
2
4

Descansava Ca's-Patró

Setena Jornada

Past. Vidal
San Vicente
Cas Patró

O 	Ses CoLxeries
3	 Es Pont
1	 Can Domingo	 2

Descansava Sa Sinia

Sa Sínia
Past. Vidal
San Vicente

3	 Es Pont
3	Can Domingo
3	Cas Patró

2

5
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AUTOCROSS PER LES FESTES
No podia mancar. Aquest any per les festes també

tinguérem la de cada any més tradicional cursa
d'autocros al circuit de "Sa Vela".

Els entrenaments van per lliure. Cada ú entrena
quan vol i pot, i els entrenaments oficials nomes serveixen
per prendre el temps als participants i confeccionar les
llistes de la cursa. Aquest any es van fer quatre grups
de sis participants. El cap de llista de cada un d'aquests
grups el marcaven els quatre millors temps dels
entrenaments.

Les classificacions són el de menys. El que si és
realment important, es la il.lusió i les ganes que hi
posen tots i cada un dels que fan possible aquest
espectacle, desde l'organització fins als participants,
passant, corn no, pel públic, que com sempre també va
respondre aquest any.

L'ordre d'arrivada a meta, a la carrera final, fou la
següent:

1.- Pep Morey.
2.- Pedro Bauza..
3.- Miguel Font.
4.- Joan Bauzá..
5.- Joan Lluís Palmer.
6.- Joan Matas.
7.- Antoni Ginard.
8.- Tomeu Borcloy.

Enhorabona a tots, i esperam que l'any que vé ens
torneu donar, al manco, el mateix espectacle d'enguany.

Biel Frau

II TORNEIG DE FUTBOL SALA

El passat dia 17 de juliol es va iniciar la segona
edició del Torneig de Futbol Sala local amb set equips
participants, un més que l'any passat.

Un segon Torneig que ha començat en polèmica
perque alguns equips han fixat jugadors de Palma que
no tenen res que veure amb el poble, la qual cosa ha
ocasionat les queixes d'un parell d'equips.

Els equips participants en aquest II Torneig són:
Can Domingo. Es Pont, Bar San Vicente
Galilea ), Ca's Patró, Pastisseria Vidal, Ses Cotxeries, i
Sa Sínia.

Quan ja hem presenciat el tei mini de la primera
volta, tenim ja ben definit quins equips lluitaran pel títol
i quins seran els que ho feran per aconseguir una "bona
classificació".

Així idõ, tenim per una part a Can Domingo i a
Ca's Patró que lluitaran fins el darrer partit per
aconseguir el títol, si bé Ca'n Domingo parteix amb un
Poe d'avantatge per aver guanyat per dos gols a un a
Ca's Patrò en un partit jugat amb molta de por per no
perdre, un fet que sens dubte va deslluir per complet
l'espectacle del futbol sala.

Per altra part. Bar San Vicente (Galilea) es pareix
definir corn l'equip que ocuparà el tercer lloc de la
classificació, mentre que per la part baixa de la
classificació no es pot fer un judici molt clar, si bé
l'equip de Sa Sínia s'ha situat en un lloc confortable de
la classificació unavegada que ha guanyat en els equips
"teòricament  del seu nivell.

RESULTATS PRIMERA VOLTA

Descasava San Vicente

* Realment, Past. Vidal va guanyar per quatre gols a clos a Ses CoLxeries, però degut a l'alineació indeguda
d'un jugador a l'equip de Past. Viciai el Comité cle Competició va decidir donar per perdut el partit a Past. Viciai i, en
conseqüència, clonal- com a guanyador de la confrontació a Ses CoLxeries per un gol a zero. A niés, el Comité va decidir
sancionar amb un punt mes a Past. Vidal.



Equip de futbol sala cl 'Es Porn
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No hi ha cap dubte del terna a tractar aquest mes

en aquesta secció. La manifestació que va tenir lloc per
agost en motiu de la polémica denominació de les
Festes va marcar, en molts de sentits, els punts de mira
de les llargues tertúlies d'estiu.

Darrera aquestes tertúlies, s'hi amagaven
critiques per la caparrudessa de Pequip de govern
municipal per voler mantenir un any més la polèmica
denominació de les Festes.

Dels esquits d'aquestes critiques tampoc no se
m'escapà. l'oposició. Per una part, ningú ha entés
encara l'abstenció del PSOE sobre aquest espinós tema
a un Ple de l'Ajuntament, quan no ia més d'un any es
manifestava obertament en contra del canvi de
denominacié. Per altra part, es criticava al PP per ser
l'organitzador de la manifestació i de ser el promotor
d'aquesta polémica des de que fa dos anys obtingués
per primera vegada representació dins l'Aj untament.

Ara bé, independentrnent de les postures que estan enfrontades, caldria que els nostres regidors fessin el
possible perque per devers el mes d'agost de l'any que vé aquesta " anormal situació " estigui j a ben solucionada,
a fi de que tinguem unes merescudes Festes de... en Pau.

Equip ac futbol sala cl'E's Pont

CLASSIFICACIO PRIMERA VOLTA

J G E P GF GC PUNTS
1.-Ca'n Domingo 6 6 0 0 25 8 12
2.- Ca's Patró 6 5 0 1 27 5 10
3.- San Vicente 6 4 0 2 25 15 8
4.- Sa Sinia 6 3 0 3 15 19 6
5.- Es Pont 6 1 0 5 8 21 2
6.- Ses Cotxeries 6 1 0 5 6 21 2
7.- Past. Vidal 6 1 0 5 8 25 1

TROFEU AL MAXIM GOLEJADOR

Tots aquests gols corresponen únicament a la
primera volta

Amb 14 gols 	 Koke ( Ca'n Domingo )
Amb 9 gols 	 Tolo alomar ( Bar San Vicente )
Amb 8 gols 	 Pichi ( Bar San Vicente )
Amb 7 gols 	 Xisco Coll ( Sa Sínia)

Equip de futbol sala de Galilea




