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La "Reserva Puig de Galatzó" torna obrir al públic les seves portes sota una forta
fiscalització per part de l'Ajuntament.  	Pàg. - 4 i 5

Començen de bell nou els cursos de	 El Patronat Municipal d'Esports
l'Escola d'Adults.	 -Pdg. - 7 s'organitza en comissions. 	 Vag. - 15
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PER UNA DIGNA PROTECCIÓ DEL NOSTRE ENTORN

Mai un tema com el de la Llei d'Espais Naturals havia
eixecat a les nostres Illes tanta expectació i entusiasme corn
el que hem viscut en aquest darrer any. Persones de diferents
ideologies, de diferents projectes de futur. de diferents
personalitats, han fet un front comú en defensa de la Llei
d'Espais Naturals que el Parlament Balear va aprovar el mes
de gener de 1991, i que ara el PP-UM vol modificar.

Tal vegada, a mesura que van passant els anys ens
estam fent mes madurs a l'hora de pensar i més responsables
a l'hora d'actuar, conscients de que si no canvien radicalment
les coses els nostres fills seran hereus d'un món prácticament
inhabitable. I tot, per culpa del nostre egoïsme o, potser
també, per quedar passius davant d'actuacions corn la que es
vol dur a terme ara al nostre Parlament i que van encaminades
a satifer interessos d'uns pocs, en lloc dels col.lectius, que
hauria de ser el mês normal.

A Puigpunyent i Galilea hem assistit , sense voler, a
casos realment significatius del que estam dient. Naturalment,
ens estam referint al projecte de camp de golf de Son Pont, a
la pedrera de Son Cotoner i, darrerament, a la Reserva Puig de
Galatzó. Lògicament, la majoria d'aquests projectes s'amaguen
rera empreses que compten amb capital social panameny
per tant, de molt poca transparencia i obscures intencions.

Fa poc, concretament en el clarrer Ple de l'Ajuntament,
hem tingut un clar exemple de l'ambient que es respira.
Concretament, succei que el PSOE local presentà acertadament
una moció favorable a que la Llei d'Espais Naturals que es va
aprovar el mes de gener de 1991 es conservi tal com esva
redactar.

Aquesta moció prosperà amb els vots favorables de
socialistes i independents, i comptà amb el rebuig ciels dos
regidors del PP local.

D'aquesta manera, el nostre Ajuntament s'unia, de
manera simbálica. amb molts d'altres Ajuntaments de les Illes
a favor d'una protecció digne del nostre entorn.

Amb tot això, venim a dir que les decissions ciels nostres
representants no s'haurien de veure moltes de vegades
supeditades a les directrius marcades pels seus superiors o
influides pels interessos obscurs dels promotors urbanístics
que, sense cap mena d'escrúplus, es dediquen a especular
amb el nostre territori.

De l'esforç de tots depen que aquesta situació no els hi
seguesqui afavorint.
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El passat dia 14 d'octubre tingué Hoc al saló de
sessions de l'Ajuntament un Ple ordinari, del qual
nosaltres en destacam els següents punts:

INICIAdO DELS TRAMITS PER A
L'AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

Del resultat de les peticions que es presentaren
per a l'adquisició de noves tombes s'ha demostrat que
hi ha interés per part dels veins per a l'ampliació de
l'actu al cementiri.

Considerant que la demanda resulta suficient
per l'inici dels tràmits necessaris per a l'ampliació del
cementiri municipal, la Corporació acordà per
unanimitat iniciar expedient administratiu i facultar al
Batle perquè fassi les gestions encaminades per
l'adquisició dels terrenys necessaris i per la redacció
del projecte corresponent.

MOCO SOBRE PROPOSICIÓ DE LLEI PER
REBAIXAR LA PROTECCIÓ DELS ESPAIS NATURALS

El Portaveu del Grup Socialista presentà la
present moció:

«A la ComunitatAutanoma de les Hies Balears,
preset -meta dels , espais naturals , és l'única garantia
que tenen els ciutadans de que aquesta Comunitat
continuarei essent pròspera, a la que el seus descendents
podran gaudir d'una qualitea de vida elevada.

Des de. fa temps, la inmensa majoria dels nos tres
ciutadans han CISSUIRÍt: que el binomi Conservadó dels
espais naturals-Turisme, és un binomi inseparable, ique
qualsevol projede defutur ha de partir d'aquestapremisa.

Fruits d'aquesta consciência col. lectiva, el
Parlament de la Comunitat Autemorna de les Ries Balears
va aprovar al gener de 1991 la Llei d'Espais Naturals
que ha clonal .. Hoc a lloances per tot tipus d'organitzacions
fins i tot, Ines enlla de la nostra Comunitat i de l'Estat.

Dissortadament s' ha presentat alParlamentuna
Proposició de Llei per a rebaixar laprotecció dels espais
naturals.

Per tot aixe)proposam la següent moció que conté
aquests punts:

1.- Que el Ple de l'Ajuntament foci arribar a
cadescun dels Grups Parlamentaris el rebuig del
Cons is i.Ori a la Proposició de Llei de modificació de la Llei
d'Espais Naturals.

2.- Que el Ple de l'Ajuntament se prontincii, per
taut, en defensa de la Lief_ d'Espais Naturals aprovada
al mes de genet - de 1991, en defensa al cap i a la_fi d'un
patrimoni natural i cultural, i d' un nivell de benes tar que
lia caracteritzat la nostra Comunitat a les darreres
decades.

3.- Que el Ple de l'Ajuntament s'adhereixi a
(litanies activitats democràtiques es possin en marxa
per evidenciar damn( els ciutadans la necessitat de
defensar ia Llei d'Espais Naturals , .

El portaveu del PP contestà que el seu grup
votava en contra perque no diu el que se deixa de
protegir.

El portaveu del PSOE replied que la moció
s'aprovava íntegrament o no s'aprovava.

El Batle digué que el seu grup donava suport al
contingut de• la mock) perquè estaven a favor de la
defensa d'un patrimoni natural i cultural i, per tant, a
favor de la Llei d'Espais Naturals, aprovada el mes de
gener de 1991.

Duita la moció a votació va ser aprovada per sis
vots a favor i els dos del PP en contra.

PUBLICACIÓ DEL LLIBRE “SIGUIENDO MI
CAMINO»

El Grup Independent formulà la següent
proposta d'acord:

Es proposa al Ple de l'Ajuntament l'aprovació
del següent text per incloure a tots els llibres titulats
«Siguiendo mi Camino», que es venguin a Puigpunyent.

,La primera vegada que tinguérem coneixement
que Mossèn Bernat Martorell estava preparant la
publicació d'un Ilibre, s'ens va dir que es tractava de fer
públiques les seves memóries, en base a les dades que
des defeia molts d'anys havia anat anotant al seu diari.

L'autor tenia interès en que l'Ajuntament de
Puigpunyent patrocinas la publicació i aqui, a
l'Ajuntament, troba bona disposició, perquê entenem
que cal donar suport a qui té el coratge d'escriure i la
capacitat de transmetre per escrit les seves idees.
Concretarem ia collaboració en la venda de Ilibres al
poble, ja que en doblers no podia ésser.

El temps passei i el !Libre va veure la Ilum, sense
que abans tinguésim l'oportunitat de Ilegir-lo.

Després hem pogut analitzar el seu contingut, i
ens ha parescut que algunes referencies que s'hi troben
iespecialment l'apartat memoriam , , es tan escrites en
un Ilenguatge impropi del temps que correm. El !Libre no
queda dar si aquest capitol és la reproducció d'un text
anotat al diari de l'aulor en aquelles dates; si aixtfos les
seves expressions han de servir, en lapopectiva histarica
que ara tenim. per rebutjar qualsevol comportament que
no accepti de bon grat lapluralitat i eljoc democratic. Si
per contra aquelles paraules han estat escrites ara,
volem manifestar el nostre més complet desacord i que
de cap manera ens sentim identificais ni en la forma ni
en el fons, lamentant que hi figurin a una publicacia
patrocinada pel nostre Ajuntament.

Volem fer públic aquesE comunicat per tal
d'eliminar qualsevol duble que el lector pugui tenir sobre
la postura de l'Ajuntament de Puigpunyent».

El portaveu del PP manifestà que el seu grup
s'estén a lavotació perquè desconeixen totalment aquest
assumpte quedant, per tant, aprovada l'anterior
proposta d'acord amb els vots a favor del Grup
Independent i del PSOE.
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l'Aiuntament fiscalitzarà i controlara l'us de la Reserva

LA RESERVA HA TORNAT OBRIR LES SEVES PORTES AL PÚBLIC

Una vegada que ja s'havien complit tots els tràmits legals per a la concessió de la llicència
municipal d'obertura de la "Reserva Puig de Galatzó", l'Ajuntament  li concedi dita llicencia el passat dia
16 de setembre.

Abans, foren necessaris moltes hores de conversació amb els promotors de la Reserva i, sobretot,
la seva declaració d'utilitat pública per part de la Comissió Insular d'Urbanisme, pas aquest
imprescindible per a la seva legalització.

Antoni Betti

La Reserva obri oficialment les seves portes
al públic el passat diumenge, dia 25 d'octubre. Un
dia abans, els promotors de la Reserva havien
convidat a un nombrós grup de persones, entre els
quals destacaven una série de personalitats
politiques corn la batlessa de Calvià Margarita
Nájera, el president del Consell Insular Joan Verger,
el conseller Francesc Gilet, i la consellera de
Cultura del Consell Insular Pilar Ferrer.

Aixi també. en el Ple de l'Ajuntament aprovà
un informe favorable a la legalització i ampliació de
les obres duites a terme dins la finca d'Es Ratxo,
sota les següents condicions:

a) En ordre als usos de la finca:

1.- L'activitat turistico-recreativa de
senderisme es desenrotllarà en una superficie de
19,6 Hes., úniques d'accés públic. Aquesta
superficie compren els camins, zones de descans
i zona d'aparcament.

En aquest sector hi haurà una zona de 2
Hes. en la qual es durà a terme en exclusiva
l'activitat cientifica de desenvolupament i estudi
de plantes autòctones, sense accés al públic.

2.- La resta de la finca, 166,54 Hes. es
destinarà a activitats agricoles i forestals que li son
pròpies sotmeses al control d'ús per part del
SECONA.

3.- La totalitat de la finca tindrà la
consideració de refugi de caça. Aquesta limitació
es mantindrà en tant La Reserva estigui en activitat
i així es ferà constar en els títols corresponents en
cas de transmissió de la finca.

4.- La posssibilitat de divisió o segregació
de la porció de la finca d'unes 166,54 Hes. que es

destinaran a activitat agricola-forestal, queda li-
mitada a 3 parcel.les amb una superficie minima
de 30 Hes. Aquesta limitació es mantindrà mentre
la Reserva estigui en activitat. I així es ferà constar
en els títols corresponents en el cas de transmissió
de la finca.

b) guant a l'accés

El manteniment del camí d'accés des de la
carretera de Galilea fins a la finca d'Es Ratxo, per
dins la finca de Son Net, correrà a càrrec del titular
de la Reserva.

A part ir de diumenge es pogué visitai - la Reserva

c) guant a les actuacions de gestió i control

1.- L'afluència &visitants queda limitada a
900 persones per dia durant 8 hores (112 visitants/
hora, 35 persones per quilòmetre de cattai ) .

2.- L'empresa entregará clins el primer tri-
mestre de cada any una membria referida a l'exercici
anterior, confeccionada per un biòleg sobre les
activitats i seguiment cientific en relació a la
regeneració i/o degeneració de noves espécies.



.Agost¡x9Rx::,.

':6
terme c' 

nSiafìflt

Setem
ceI6brat,igtEiI	 juntàplefiti:

fo1'11ie:t041400 	 l'arqu itectc
Q.17: , dietaln bat la de:titi:Ad

pipJec

aprova un in
Epgqpppl. -L, r:
norma Uva 'et: ¡

29 Ia otpt§sicy:

uniarnen t concedeix al
esci-va Ia Ilicéricia irlUflíCil.)al

GALATZ6/5

3.- Els residents al municipi de Puigpunyent
gaudiran d'accés gratuït a les instal.lacions.

4.- El Col.legi Públic d'EGB de Puigpunyent
gaudirà de visita gratuïta entre les 10 i les 12 hores
dels matins, mitjançant concert previ.

Mitjançant comunicació de l'Ajuntament
aquella visita podrà esser substituida per la de
col.legis d'altres municipis dins del programa
d'intercanvis que hi pugui haver entre col.legis.

Per raons de seguretat, en les visites dels
col.legis hi haurà d'anar un professor o vigilant
cada 25 alumnes.

a minim cada sis mesos. Els seus acords seran
notificats a l'Ajuntament que arbitrarà les mesures
oportunes pel seu compliment.

La propietat aportarà els fons necessaris
pel funcionament de la Comissió.

6.- L'Ajuntament aprovarà en un termini de
quatre mesos les normes de funcionament de
l'esmentada comissió, prévia audiencia de la
propietat.

Amb aquests condicionants l'Ajuntament
concedi la Ilicencia municipal per a l'obertura i
funcionament de l'activitat abans esmentada, previ
pagament dels drets corresponents per les obres
i instal.lacions, i per a la llicència de l'activitat.

NOLOCIA
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5.- L'Ajuntament de Puigpunyent podrà
fiscalitzar i controlar el funcionament i ús de la
Reserva per tal que no afecti negativament l'entorn
i el medi ambient, i amb tal finalitat podrá recabar
informes a la propietat o Institucions competents
amb la periodicitat que cregui oportuna i ordenar,
en el seu cas, les correccions necessaries.

Aquesta fiscalització es dura, a terme
mitjançant una comissió de seguiment i control
integrada per 2 representants de la propietat, 2 de
l'Ajuntament; 1 de la U.I.B. i 1 del SECONA, que es
reunirà prévia convocatória del seu president, corn

Utke
GlEiNqTr4.1W*

Installacions i Reparacions
Elèctriques

Ctra. Nova d'Estellencs, 21
Tel.: 61 43 98 	 07194 Puigpunyent

t'! (41 ial es va remet re a Ia Cornisiõ Insular
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COM UNES NINES DE PUIGPUNYENT ANAVEN A FER DE DIDES FINS A BANYALBUFAR

Alla per rally 1923, set nines de Puigpunyent entre
els vuit i deu anys, anaven a fer de dides fins el poble de
Banyalbufar.

Rebien una mensualitat de 12 pessetes, menjar,
roba neta i llit per dormir. Cuidaven a un o dos nins/es de la
familia. A més a mes, algunes havien (le fregar els plats
després cie les menjacies i dormir, fins i tot, amb l'infant.

Quan arribava la temporada de les tomatiques de
ramallet, s'en cuidaven d'enfilar-les mentre l'infant dormia.

L'amo o la madona de la casa s'eixecaven a les 3 if) a
les 4 de la damatinada i anaven amb carro a recollir les
tomatiques, fins que es feien les 10 ciel mati. Però abans de
partir, deixaven el desdejuni preparat per l'infant i la clida.
D'aquesta manera, quan s'eixecava la dida de cionnir vestia
l'infant i h donava el desdejuni, per dur-ho després a l'escola
de les monges Agustines, entre les que n'hi havia una de
Puigpunyent, na Margalida Bauza Llinâs, alies  «Cataia, Sor
Socorro.

Alta tot clos es quedaven fins que arribava l'hora
d'anar a menjar a caseva. En arribar l'horabaixa feien el
mateix que havien fet el mati.

Normalment, les clicies menjaven a les mateixes
tattles que els amos i se les tretava moit hé. I si el comportament
de la dida era bo, la madona els hi feia algun regal que, quasi
sempre era roba amb la que poder-ser fer un vestit o unes
esperdanyes.

Aquestes dides tan sols venien a Puigpunyent tres
vegades a l'any: Nadal, Pasqua i per les Festes Patronals.

En aquestes ocasions sortien de Banyalbufar a les 8
h. del mati amb el correu que arribava fins a Ciutat, el qual
s'aturava a la Granja d'Esporles on després elles collien carni
cap a Puigpunyent passant per Superna.

El dia després de les festes chnaven abans de les
dotze i amb la maleta ben carregada (un mocador de claus
amb roba dedins i unes quantes agulles de cap negre per
sujectar-lo), es trobaven totes a Ses Barreres. Quan arribaven
al , garrover de ses sabates» es Ilevaven les sabates o

espardenyes noves i se n'en possaven unes altres més \relies.
Després de Superna passaven pel predi de Son Noguera i Son
Vich, per continuar caminant després fins a Sa Granja
d'Esporles, on esperaven el correu que venia de Ciutat.
Mentre l'esperaven, es possaven a ballar boleros a una era
gran que havia a l'entrada a fi de fer el temps més curt.

Ut gent que anava clins el correu en veurer-les deien:
¡Ja venen ses dides!

Na Juanita, que és de qui he rebut quasi tota la
informació, me va dir clue les dides no pagaven mai per anar
amb correu. El clue no ha sabut és si el passatge els hi pagava
el xòfer o si eren els amos que ho feien.

Els diumenges a l'horabaixa les clicles tenien Haire i
anaven a la vorera de la mar per collir fonoll mari. Aixi quan
arribava el dilluns, ho venien a un home d'Esporles clue venia
roba a Banyalbufar. Li deien .mestre Pep de sa roba». Si les
dides li alien una bossa plena els hi pagava una pesseta i si
no cinquanta cèntims.

Banyalbufar era un poble d'economia sana, i la seva
gent era molt més acomodada que la de Puigpunyent. Es
dedicaven a la vencia de peix. Aixi també, la vinya ocupava
Hoc important, ja que produien amb el seu rem la ,, malvesia».

A causa de la fil.loxera va disminuir el cultiu de la
vinya i aquesta va ser substituida per les tomatiques de
ramallet.

A l'any 1923 les dides de Puigpunyent a Banyalbufar
eren: n'Antònia Llabrés Martorell, na Maria Barcelõ Moragues,
na Francisca Grau Bonet, na Catalina Frontera Bauza, Na
Magdalena Martorell Bauza, na Juanita Quetglas Garau, i na
Paula Bauza Ramón.

Onofre Martorell “Teuler»

ASSAMBLEA PARROQUIAL DE PUIGPUNYENT

Dia 7 d'octubre es reuni un grup de cinquanta perso-
nes al Saló Parroquial per programar el nou curs 1992-93.

Les tasques que es decidiren que treballarien aquest
any foren les segilents:

CATEQUESIS
Per infants
Confirmació
Trabad es de joves
Pares
Temes per adults

ADM INISTRACIO
Llibre de comptes
Arxiu i llibres sagramentals
Inventari de bens
Butileti Parroquial

CARITAS
Malalls
Vellets
Accidents
Difunts
Solidaritat

OBRES I SERVEIS
Conservació ciels edificis
Reformes
Neteja interior i exterior
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LITURGIA - SERVEI A L'ALTAR
Coral Parroquial
Funerals
Dia de pregaria trimestral
Actes penitencials
Festes (Advent-Nadal, Quaresma-Pasco, Mare

de Déu d'Agost, del Puig, St. Antoni...)
Devocions

La Parrbquia és obra de tots
Qui ho vulgui, que s'hi apunti!

Després d'uns dies de reflexió, ja tenim els responsa-
bles de cada una de les Comissions:

Catequesis: Lluis Palmer i Margalida More11; Chritas:
Maria Matas i Nofre Martorell; Litúrgia: Pere Barcelõ i Lluis
Palmer; Administració: Jordi Carrasco i Silvestre Vicens;
Obres i Serveis: Salvador Matas i Jordi Martorell; Neteja i
Altar: Silvestre Vicens i Maria Ribot.

Coorclina tot requip el nostre Rector Tomeu Catalã.

HAN COMENÇAT ELS CURSOS DE L'ESCOLA
D'ADULTS

A la segona setmana d'octubre començaren les clases
cle l'Escola cl'Adults, a Puigpunyent.

Sempre sorgeixen uns interrogants per part de requip
organitzador sobre el nombre dassistents, de persones
interessades en els temaris que s'oferiexen, i el dessig de que
se n'en aprofain com niés millor.

L'oferta planificada cretin que era ben atractiva i
interessant, malgrat es partis de l'experiencia de Fatly passat.

Gradual Escolar, Angles, Catalã, Cuina, Treball Artistic,
Temes actuals, Informatica i una gran novetat per aquest curs,
Ia creació de l'escola de Música, amb un pla d'estudis amb un
ventall de possibilitats ben ample.

Al recinte escolar cada vespre o capvespre veim que gent
que ja ha complert els anys obligatoris d'escolarització o gent
miles menuda, amb la carpeta o el llibre o l'instrument musical,
tresca els carrers del poble, amb l'orgull del qui sap que fa i per
que ho fa, i empren un nou curs amb la mateixa il.lussió de
l'alumne més espavilat.

Es romp aixi el tabú de que no nomes de jove es poden
aprendre coses. Corn mai, clins el mon civilizat, haviem vist
tantes persones que a qualsevol edat comencen o reemprenen
els estuclis, encara que sigui als nivells més alts.

Donant una ullada a les universitats europees,
descobrim quantitat de cursos, per a totes les especialitats,
enfocats a persones majors, post-graduats, reciclatges, estudis
novells...

Me comptava un amie nostre americà, que va visitarei
nostre poble i que és professor universitari, que la seva mare
als 75 anys havia acabat els estudis equivalents al nostre
batxillerat, i que a la cerembnia de la seva Grad ttaciô es varen
emocionar tots , els fills i la mare.

Aqui a canostra comentant, l'altre dia, dins la classe de
Gradual els motius que a un grup tant variat (joves, casats,
no tant joves) els havien mogut a recomençar els estudis, i
ens deien que allò els donava vida, que anaven a prendre
coses noves, a créixer com persones.

Deien que no entenien molt he corn en el poble de
Puigpunyent no hi havia més interès per aprofitar aquestes
vetlades que, a més a més de ser agradables poden significar
per a molts una sortida professional i un obrir-se carni clins
la vida.

Més d'un pensa seguir estudiant després d'obtenir el
Gradual, i pensa en una forrnació professional, i algú apuntava
per què no en uns estudis universitaris.

No ens cab duble que el futur passa, per una pre paraciô
cada vegada Ines seriosa i la nostra integracció a Europa ens
exigeix més qualitat en el nostre esser.

És molt estimulant comprovar que prop de quaranta
persones s'apropen a la mússica i enriqueixen l'esperit.
Sincerament crec ( i és opinió ben personal meva) que na
Comm esta fent una feina Poe agraida, però molt meritõria i
que a la memòria del poble quedara ben gravada.

Tant de bõ, que els que encara s'ho estan pensant es
decideixin prest i no deixin passar l'oportunitat que un any
niés, l'Escola &Adults els hi brinda.

Repetim l'oferta:

Graduat Escolar
Dos Nivells D'angles
Dos Nivells de Català
Temes Socials d'actualitat
Curs de Pintura i Ceramica
Curs de Cuina
Curs d'Informatica
Escola de Mússica
Per a qualsevol informació vos podeu dirigir a l'Ajuntament
o a la mateixa Escola, a horaris lectius.

Pere Hameln
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TERRA ALTA

Els monitors d'aquest grup s'han reunit
per programar el nou curs. La perspectiva que
ofereixen uns anys d'experiència i la inestabilitat
típica de la gent que creix ha duit a perfilar
millor la definició del grup i dels mateixos
monitors. Sembla que es vol treballar amb els
al.lots menors de catorze anys i que per esser
monitors no serà suficient haver arribat a de-
terminada edat.

MALA SORT

La que acompanya aquestes darreres
setmanes Ca'n Fonya. Amb poc temps s'ha
pegat foc dues vegades i ha caigut el marge que
aguanta el camí.

NOCES D'OR

família i una bona missa amb la comunitat
parroquial i mem si venen vint-i-cinc anys més
lEnhorabona!

MILLORES

Més enllà de les moltes millores que enca-
ra es poden fer, aquest capitol no té fi, la veritat
és que es van fent coses. Gairebé tots els arbres
que sembraren als carrers han aferrat, han
posat protecció a la vorera dels carrers on el
desnivell és més perillós, s'han retirat aviat les
pedres que la pluja havia tirat enmig de la
carretera. Fins i tot llevaren la terra de davant
l'entrada de l'abocador de davant Son Gual el dia
següent de l'aiguat; ja aniria bé que fessin lo
mateix a la gravera de Son Anglada.

BONA BOCA

El 18 d'octubre celebraren les Noces d'Or	 Efectivament, l'esforç dels -"festeros" i
de casats el senBematPujolVich i la seva esposa col.laboradors no va esser de bades. Les Festes
made) Maria Bordoy Vich. Un bon dinar amb la de Galilea deixaren bona boca i doblers a la        

ELECTRICA JORDI PUIGPUNYENT   

Instal.lacions elèctriques
portes i automatismes

AUTOMATITZI SA PORTA!

enrotliables	 barreres
basculants	 corredores... C/. Na Beltrana, 21 - Tel. 61 44 82



ES PONT
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caixa. Un sopar en Es Pont fou la cloenda
d'enguany.

REPARACIONS

Durant aquests dies s'està reconstruint
el marge del carni de Ca'n Fonya que, per culpa
de les pluges, s'havia esbu cat sis metres deixant
intransitable el camí.

Tota vegada que la reparació d'aquest
marge es feia urgent perque algunes cases
s'havien quedades incomunicades, l'Ajuntament
acordà en una sessió plendria encarregar a n'en
Domingo Betti la reparació inmediata d'aquest
marge.

PARTIDETS

Darrerament, cada dissabte horabaixa es
va fent habitual que un nombrõs grup de joves
es vegin per fer un partidet de futbol.

Normalment solen ser una quinzena, i el
criteri que es segueix per formar els dos equips
és que els simpatizants o «forofos» del Madrid
formin un equip i els del Barça un altre.

Per si qualcú sent més curiositat, quasi
sempre solen guanyar els qui són del Madrid.

DEFUNCIONS

A Galilea hem assistit aquest mes a la
desaparició de dues persones molt entranyables
i significatives del nostre poble. Es tracta d'en
Sebastià Pujol Llabrés ((sabater», que mori dia
29 a l'edat de 68 anys; i d'en Gabriel Pujol Bordoy
«bernarda», que mori dia 30 quan comptava 82
anys.

Que en Pau descansin!!

Sebastia Pujoi Llabre

&ìr AfrOpid
ESPECIALITAT EN PLATS COMBINATS

I TAPES VARIADES

Dilluns tancat

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

CAFETERIA - RESTAURANT

C/. Sa Travessia, 2	 -	 Tel. 61 40 31
PUIGPUNYENT



EL CANON VAL
L' ESFORÇ
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VAIGUA
NO It PREIS

L'aigua és vida.
\lecessiram aigua de bona qualitat per viure i

solucionar una Li üest i crucial per al medi

ambient, la salut, l'economia, el futur...
feines que ens afecten a tots i de ben a prop.

1 a més de ser-nós essencial, a les Balears
és escasa. Des de sempre, però de cada vegada més a causa

del progrés i el turisme, que per a nosaltres es gairehé
nate ix.

Per això, el Govern Balear, en línia amb la sensibilitat
ecològica de la nova Europa, ha posat en marxa el anon de

sanejament d'aigües per finanar entre tots una actuació
ferma per aturar la contaminació de la

natura i iniciar la recuperació, restudi i un

més gran aprofitament de tot el cicle natural

de raigua. En definitiva, una millora de la

nostra qualitat de vida.

Per resoldre les possibles dificultats a bhora d'aplicar la Llei del

anon, adreçail-VOS al
Servei del anon de sanejament d'aigües

(c/ del Palau Reial, 19-B, Palma, tel. 71 84 49)

o als Serveis Territorials de Menorca

(av. de Menorca, 90, 2, Maó, tel. 35 12 67)
i d'Eivissa - Rirmentera
(c/ d'Arap(), 104, Eivissa, tel. 39 02 85)

La vida no
pot esix-rar.
Les nostres

Liccions ara
són garantia

de fi tan-.

GOVERN BALEAR
CONSELLERIA D'ECONOMIA I HISENDA. Direcció General d'H isenda
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EL PARTIT POPULAR PROPOSA MODIFI-
CAR LA LLEI D'ESPAIS NATURALS

Fa uns dies s'ha presentat al Parlament de
les IIles, per iniciativa del Partit Popular, una
propisició de modificació de la Llei d'Espais
Naturals, aprovada al Gener de l'any passat, i que
suposa un clar interés proteccionista de les poques
àrees verges que encara subsisteixen a les Balears.
Aquesta proposició pretén rebaixar el grau de
protecció que la Llei atorga actualment a un grapat
de zones de l'andpélag.

Davant aquest intent de degradació de la
Llei inicial, s'ha creat una {(Plataforma en Defensa
de la Llei d'Espais Naturals», que ha redactat el
Manifest que transcrivim a continuació, i al qual ja
s'han adherit un nombrós grup d'associacions,
partits i entitats de tota mena.

MANIFEST EN DEFENSA DE LA LLEI
D'ESPAIS NATURALS

Els espais naturals de les Balears
constitueixen el patrimoni coLlectiu més important
de les nostres Hies, tant pels valors intrínsecs
d'aquestes àrees, com per motius culturals,
económics i de qualitat de vida. Es responsabilitat
indefugible de tots contribuir a la preservació
d'aquests espais, possibilitant així la seva
transmissió a les generacions futures.

Des de gener de 1991 comptam a les Illes
Balears amb una llei de protecció dels espais
naturals, una de les aspiracions populars més
sentides dels darrers anys.

Dissortadament ja s'ha presentat al
Parlament Balear una proposició per rebaixar la
protecció que atorga aquesta Llei. La seva aprovació
suposaria una greu amenaça per a la conservació
del nostre patrimoni natural , i constituiría un acte
d'irresponsabilitat històrica.

Les associacions, sindicats, partits entitats
i institucions que signen aquest manifest demanen:

*Que no sigui acceptada aquesta proposició
de modificació a la baixa de la Llei d'Espais Naturals.

* Que es prenguin mesures efectives per
assegurar la conservació afectiva de les àrees
incloses al catàleg.

L'AMENAÇA DEL GOLF DE SON PONT
PODRIA RETORNAR

La Coordinadora per a la Defensa de la Vall
de Puigpunyent ha acordat donar suport al manifest
i promoure una campanya per difondre'l entre les
agrupacions i institucions de Puigpunyent i Galilea,
a fi de que es produeixin el major nombre
d'adhesions possible. També ha elaborat un full
informatiu per concienciar la gent i fer pública la
seva postura contrària a la revisió de la Llei. Fa
més de dos anys que començà la lluita del poble
contra el camp de golf de Son Pont i les seves
instal.lacions hoteleres. L'aprovació de la Llei
d'Espais Naturals suposà resoldre la polemica a
favor de la majoria de puigpunyentins i galileus,
Però amb la prevista revisió torna a penjar sobre
els nostres caps l'amenaça del camp de golf i, en
general. de l'especulació urbanística. Tenguem en
compte que, com a municipi de la Serra de
Tramuntana, gaudim a la Llei d'un important grau
de protecció que ara podria debilitar-se.

NOS
TRA"

CAIXA DE BALEARS

Dissabte, 31 d'octubre de 1992 / Ultima Hora

o   



Quan avui en dia tot pareix que s'ha mecanitzat i ja res es fa amb les mans, hi ha en el nostre
poble un home de 84 anys d'edat que romp amb aquesta regla. Es tracta de mestre Antoni Arbós,
més conegut corn el sen " guillet", el qual a hores de d'ara encara utilitza el mateix mètode de fer
graneres que li va ensenyar son pare, i en aquest el seu padri.

Mestre Antoni és la persona escollida aquest mes per omplir la pagina de Personatges.
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PERSONATGES

Antoni Betti
Text i fotos

Quan una persona arriba a gaudir d'una
avançada edat i no es tenen les suficients forces i,
fins i tot, les mateixes il.lusions que els joves per
cercar qualque cosa amb la que poder-se distreure,
n'hi ha que corn mestre Antoni "guillet" es refugien
en moments de la seva infància com quan, per
exemple, aprendre a fer una granera era motiu
suficient perque un és pogués guanyar qualque
cèntim. Malgrat que, avui en dia, això hagi passat
a ser pura artesania popular i el sebrer-ne fer un
privilegi de molts pocs.

"Jo faig graneres - comença mestre Antoni -
més que res perpassarei temps, j a que de fet moltes
les regal en els veïnats i en els amics.  Així i tot, n'hi
ha molts que me les venen a comprar ".

"Jo en vaig aprendre - continua - de veure corn
munpare en fela. Aleshores, jo devia tenir devers

61e8
e (tot- PleS

guillet t,

una quinzena d'anys, i m'enrecord que la meva
padrina me deia que si no n'aprenia de tant jove
veient com en feia tantes de graneres munpare ja
no n'aprendria mai. Fins fa un parell d'anys -
segueix - aprofitant que tenia que arribar fins Es
Piconar a cercar les paumes, també recollia les
necessaris per fer la corda. Pei-6, ara per ara, un
poc per cansament i altres vedes per peressa, la
vaig a comprar ja feta a la botiga'.

Per mestre Antoni fer moltes de graneres en
un sol mati és qüestió de tenir-ho tot'. apunt. "Si
ja tenc feta l'osca a les paumes jque és el que
enreda més - afegeix - no tard mes de mitja hora
en fer una granera. I si un damati m'eixec ben
trempat i me propós fer-ne mitja dotzena, en
arribar el migdia ja les tenc totes ben preparades
i guardades damunt el terrat apunt de vendre o
regalar a qualsevol amie o veïnat".

Durant tot el temps que parlarem amb mestre
Antoni es va possar de relleu, per la seva part, un
gran pessimisme en quant en el futur d'aquest
ofici antic de fer graneres, així corn de tants
d'altres. "Quan jo i Moltes de persones que corn jo
sabem fer d'aquestes coses ja no estiguem en
aquest món, és ben cert que iota aquesta artesania
popular es perdra amb noltros. Els joves s'han
tornat molt senyors, i no tenen la suficient
paciencia per aprendre a fer corda o graneres corn
jo en vaig tenir que aprendre a fer ".

No fa molts de mesos mestre Antoni era
-protagonista, juntament amb altres artesans de

uigpunyent i Galilea, d'un video que sobre oficis
antics varen realitzar Antoni Ramón i na Conxa
Gonzalez, sota el patrocini de l'Ajuntament. Les
seves graneres son conegudes arreu de tot el
poble, i ja espera ansiosament que arribi la lluna
nova per poder anar a cercaries suficients paumes
en Es Piconar amb les que poder-se entretenir un
parell d'hores i recordar, a la vegada. velles
enyorances i trets diverits de la seva infancia.

FRUITES * VERDURES
CARNISSERIA * CONGELATS
CONSERVES * VINS * LICORS
FERRETERIA * DROGUERIA

MESTRE ANTONI t,

C/. MAJOR, 4
	

Tel. 61 41 02	 Puigpunyent



* decoració
* murals
* furgonetes
* parcartes
* valles
* façanes
* serigrafía

taller de rotulació

Fabrica, 21 Telfs.28 03 03 - 28 21 68 Palma de Mallorca
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FESTES DE LA MARE DE DEU DEL PUIG.
XXXIII HOMENATGE ALS NOSTRES PADRINS.

Un any més el grup de teatre Gall de Foc vol agrair
Ia col.laboració atorgada per les persones i organismes
que han fet possible que aquesta festa tan entranyable
pogués esser.

Com tots sabem, aquestes festes de la Mare de
Déu del Puig, que aquest any han suposat j a el XXXIII
Homenatge a la gent més major, només tenen un motiu
de existência: els nostres padrins. Gall de Foc només ha
organitzat i ha fet la feina, tasca prou grata quan és tot
el poble qui fa possible que la festa es dugui a teime.

Com cada any, l'homenatge ha estat presidit per
un esperit de autofinanciació econòmica; autofinanciació
que ha estat possible gracies a tothom.

I ja que tothom ha col.laborat és lògic que el
pressupost de les festes sigui transparent, i que tothom
tengui accés a ell per saber qué s'en fa dels doblers. I Gall
de Foc creu que no hi ha més transparència que la
publicació i ,per tant, ens aprofitam de la Revista
Galatzó per tal cosa.

ENTRADES:
Sobres del poble
	

93.100 pts.
Col.laboradors
	 123.000 pts.

Pai-rõquia (bessina de Festes)
	

20.532 pts. 
TOTAL
	

246.632 pts.
SORTIDES
Grup de teatre (Agara d'Andraitx)

	
70.000 pts.

Dinar dels padrins
	

66.000 pts.
Refresc del poble
	

19.209 pts.
Present als padrins malalts

	
29.450 pts.

Flors
	

6.775 pts.
Coets
	

13.150 pts.
Programes i sobres
	

4.950 pts.
Varis 	 9.882 pts._

TOTAL	 219.416 pts.

Podem observar que existeix una diferència a
favor de 27.216 pts. Aquesta quantitat es guarda per la
festa de l'any qui vê amb la intenció d'incrementar la
qualitat de la mateixa.

Per a més informació podeu adressar-vos als
membres del grup Gall de Foc. Un altre cop, gracies a
tots.

Gall de Foc.

NOTICÍES BREUS ...
* HOMENATGE A SOR MARIA

Per diumenge dia 8 de novembre s'ha organitzat
un homenatge a Sor Maria dels Dolors, per tots els anys
que ha viscut entre noltros i pel que ha significat en la
vida del poble.

El programa d'actes és el següent: a partir de les
11 h. concentració del poble en Es Pont per rebre a Sor
Maria; esclatada de coets i repicada de campanes;
arribats a l'esglèsia salutació i poema a Sor Maria; a
continuació celebració i eucaristica amb la participació
de la Coral Parroquial, Flors d'es Salt i Veus de la
Tardor; després de l'homilia hi haurã balls de l'oferta i
ofrenes a Sor Maria. Acabats tots aquests actes hi
haurà refresc per a tothom amb la col.laboració personal
de Gall de Foc.

Dia de tots el Sants
Dia 1 de novembre, com tots els anys, els nostres

cementeris, tant el Municipal de Puigpunyent com el
Parroquial de Galilea, S'omplen de gent silenciosa i
anyoradisa, que amb les mans plenes de fions i de
records, va a retrobar-se amb les seves arrels: avis,
reviavis, pares, amics o coneguts que han passat la
barrera d'aquest món.

El temps metereológic, enguany no ens ha
acompanyat i a Puigpunyent es volia celebrar la missa
al mateix cemented, penò aquesta experiência s'haurà
de deixar per l'any que vé. L'aigua i el fred no ho
permeteren. Amb l'Església plena de creents férem una
pregaria molt sentida pels nostres avantpassats.

A canostra, per a seguir el costum tradicional a
l'hora de dinar no hi mancaren els panellets, els
bunyols o els rosaris i els fruits de temporada. Es bó
que aquests ritus els guardem i retransmetem a les
futures generacions.

NOTES DE SOCIETAT

NAIXA1VIENT:

El passat dia 19 en Tolo Martorell Moragues " de
Ca's Patró " i na Margalida Sureda Moranta varen ser
pares d'un nin. En nèixer pesà 3450 Kg. i de nom li
possaren

Enhorabona!!

BAR - RESTAURANT

PLA DE SA SINIA
Servei-de:

NOCES - COMUNIONS
FESTES - CUINA TIPICA

Carretera de Puigpunyent, km. 14 - Teléfono 61 40 57
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E	 oc. rat'
CA'S PATRÓ GUANYADOR, PER GOLAVERAGE, DEL II TORNEIG DE FUTBOL SALA

El passat divendres dia 23 es ca celebrar la
darrera jornada del II Torneig de Futbol Sala, el qual
s'havia iniciat dia 17 de juliol.

Tal i corn ja haviem pronosticat a la darrera
edició, el primer Hoc del Torneig s'ho disputaren Ca'n
Domingo i Ca's Patró.

Ala darrera jornada la situació entre aquests dos
equips era la segfient: Can Domingo gaudia d'una
avantatge de dos punts i, per tant. li era suficient amb
un empat per fer-se amb el Torneig. Per altra part, si
Ca's Patró guanyava el darrer partit es proclamaria
campió ja que la diferencia de gols en el global li era
favorable.

Finalment, el partit ho va guanyar Ca's Patró per
tres gols a dos, el qual va jugar millor i amb mes fe amb
la victõria, mentre que Can Domingo va fer un joc molt
mes timid i mes pendent en no perdre, en lloc
d'assegurar-se la victòria. Tal vegada conscients de que
els hi bastava un empat.

En definitiva, victòria justa i merescuda de Ca's
Patró en aquest partit, a la vegada que meritõria per
haver tingut que remontar a la segona part un marcador
que li era desfavorable per un gol a zero.

Vidal en la segona volta, aconseguint vuit punts ciels
dotze possibles i, per tant, remontà aquest equip dos
Rocs de la classificació de la que eren els darrers
classificats a la primera volta

En quant a l'equip d'Es Pont, aquests
aconseguiren el seu millor resultat precisament en el
darrer partit. davant el San Vicente. als quals guanyaren
per sis gols a cinc. Per contra, Es Pont rebé la "pallissa"
des Torneig en perdre per desset gols davant Ca's Patró.

Flciulp de l'Aboi sala cle La fl I )olniro)

Mentre que Ses Cotxeries ha estai_ en aquest II
Torneig desastrós, sense poder fer-se amb cap punt en
tota la segona volta. Tot el contrari del que va fer a la
passada edició .

Equip cle 1 .110)01 sala de Sa Sina

Pel que fa a la resta d'equips, el San Vicente
(Galilea) ha estat la gran decepció del Torneig. Basta dir
que en tota la segonavolta tan sols aconseguiren quatre
punts, quan des d'un principi aquest equip pareixia
tenir capacitat per estar mes aprop ciels clos primers
classificas.

Així Iambe, novament Sa Sínia ha esta, al igual
que en el darrer Torneig, el "guanyador ciels equips mes
dèbils", malgrat sofrir les baixes d'en Benet Morey (tan
sols jugà tres partits), d'en Tolo Morey (no va jugar en
tota la segona volta) i d'en Sebastià Bauzá (no juga els
darrers quatre partits).

Per altra banda, gran reacció de la Pastisseria

Eq uip I 	 I i cci ..c lia Ic (ais Rift()

Per acabar i com a fet curiós. destacar que en tot
el Torneig no es va produir ni un sol empat.

A cl iferència de l'any passat, cada equip participant
va rebre un trofeu com a record del seu pas per aquesta
segona edició.



Sa Siffla
Ses CoLxeries
Es Pont

Galilea
Ca's Patró
Can Domingo

Galilea	 1
Past. Vidal	 3
Sa Sinia	 1

Can Domingo
Es Pont
Ses Cotxeries

2
1

'	 o
7
6
8

5
2
0*

Can Domingo
Cas l'ab-6
Galilea

9	 Ses Cotxeries
10	 Sa Sinia
2	 Past Vidal

Ses Cotxeries
Es Pont
Can Domingo

1	 Past. Vidal
6	 Galilea
2	 Ca's Patró

o
1
3

9
5
3

Past Vidal
Sa Sinia
Ses CoLxeries

2	 Ca's Patrõ
2	 Can Domingo
4	 Es Pont

6
5
5
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RESULTATS SEGONA VOLTA

Vuitena Jornada Dotzena Jornada

o
2
4

Cas Paire,	 17
Galilea	 9
Past. Viciai	 5

Es Pont
Ses CoLxeries
Sa Sinia

Es Pont
Can Domingo
Ca's Patró •

1	 Sa Sinia
8	 Past Vidal
11	 Galilea

7
1
3

Descansava Can Domingo

Novena Jornada

Descansava Ses Cotxeries

Tretzena Jornada

Descansava Past. Vidal

Desena Jornada

Descansava Ca's Patró

Catorzena Jornada

Descansava Es Pont

Onzena Jornada

Descansava Sa Sinia

Descansava Galilea

* Realment, aguets partit va acabar quatre gols a cinc a favor de Ses CoLxeries, però per alineació inclebucla
cie l'equip de Ses CoLxeries, el Comité de Competició li va donar per perdut el partit i, ai igual que succei amb Past.
Vidal. s'el sanciona amb un puni..

CLASSIFICACIÓ PRIMERA VOLTA

J G EP GF GC PUNTS
1. - Cas Patró 12 11 0 1 80 14 22
2.- Ca'n Domingo 12 11 0 1 62 15 22
3.- Galilea 12 6 0 6 52 44 12
4.- Sa Sinia 12 5 0 7 32 47 10
5.- Past. Vidal 12 5 0 7 31 48 9
6.- Es Pont 12 3 0 9 22 64 6
7.- Ses CoLxeries 12 1 0 11 14 60 1

MAXIM GOLEJADOR DEL TORNEIG

Koke (Can Domingo) amb 30 gols

PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

Una vegada j a s'ha constituit el Patronat Munici-
pal d'Esports, els seus membres s'han organitzat en
comissions. En aquesy Patronat d'Esports estan
representats tots els grups esportius del ternie muni-
cipal, aixi com les diferents formacions politiques en
representació municipal, l'A_PA i el Col.legi Públic.

En total s'han creat sis comissions, les quais
estan fornades per les següents persones:

BASQUET
	

FUTBOL/FUTBOL SALA
Toni Colom
	 Biel Ferra.

Sebastia. Martorell
	

Sebastia. Bauza
Catalina Sampol
	

Tolo Morey
Tolo Morey
	 Tolo Sureda

Antônia Martorell
	

Biel Flaquer

EXCURSIONISMEIALPINISME
Antoni Arbona
Sebastia. Bauzd
Biel Ferra

ELS PETITS COMENCEN LA LLIGA DE
FUTBOL SALA

Fa uns dies els nins ja han començat a
disfrutar la lliga cie futbol sala.

Al igual que l'any passat, es troben dos
equips inscrits en competició, concretament a les
categories Benjamí i

TENIS
Julia Alemany
Tolo Morey
Biel Ferra
Antônia Martorell

COTXES
Toni Ripoll
M" Magdalena Monjo
Antônia Martorell
Tolo Sureda

GIMNÀSTICA
Catalina Sainpol
Tolo Morey

Al proper número vos informarem dels
resultats obtinguts i que, afortunadament. no han
pogut ser millors pels nostres equips.

Per altra banda, mencionar que la secretaria del
Patronat és n'Antònia Martorell: i el tresorer en Biel
Flaquer.

Aquestes dues persones es varen presentar
voluntàriament per ocupar aquest càrrec.
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Des d'aquesta publicació sempre em aninat

en els joves pilots que durant l'estiu es dediquen
a fer autocross dins Sa Vela, tal vegada perque ho
consideram una activitat sana i noble (cremar
adrenalina, entre allies, i el que és millor: fa
companys).

Ara be, el que també no volem deixar de fer
és animar-los en aquests correclors a que amb els
seus cotxes facin el mateix que el de la fotografia:
retirar-los del carrer.

Per tot Puigpunyent es poden veure cotxes
molt veils i bruts de fang que romanen mesos i
mesos al carrer sense que el seu propietari el
mogui de Doc. Amb aquesta crua realitat, es fa
dificil assumir que tinguem dins el poble problemes
d'aparcaments.

Per tot això i vista la forca que té al nostre poble l'autrocros, potser l'Ajuntament s'hauria de
plantejar crear en el futur una normativa per regular aquestes situacions perque, evidentment, deixar-
los dins Sa Vela tampoc no seria la millor solució.

ELECCIONS A LA REVISTA

El proper dissabte dia 14 de novembre, a les 19 hores, la revista Galatzó té una important cita. I
si deim que la cita es important és precisament pel que signifiquen (dins tots els ambits) unes eleccions.

Es per tant, aquest dia, dia d'eleccions, i eleccions a dues bandes: per una part s'haurà de
confeccionar el nou Consell de Redacció, i per una altra es procedirà a l'aprovació dels Estatuts.

A ambdues eleccions podran votar els membres de l'Assamblea General. L' art. 14 del projecte
d'Estatuts ens manifesta que "L'Assamblea General és l'organ de govern sobirà de l'Associació i estarà
constituida per la suma dels socis-col.laboradors i de la Junta Directiva, a més d'una representació de
dos membres amb veu i vot del grup s'Arbre, grup editor de la revista...". Són socis-col,laboradors (i
ho consta al projecte), les persones fisiques majors de 14 anys que col.laborin efectivament amb 11
consecusió dels fins de la revista: aquesta condició de soci-col.laboradors es perdrà pel transcurs de dos
anys sense prestar col.laboració amb la revista.

La revista ha elaborat una llista amb el nom de tots els membres de l'Assamblea General, llista que
roman exposada als locals públic de Puigpunyent i Galilea i que serveix de convocatória de les eleccions,
a més de fer els efectes de Llista Electoral.

Aprovació dels Estatuts. Una de les tasques que es va imposar Factual directiva quan va fer-se
càrrec de la revista, era de dotar-la d'uns Estatuts que regulassin l'organització de Galatzó. La Junta
Directiva disposa ja del projecte d'aquests Estatuts, projecte que ha estat enviat als membres de
l'Assamblea General perque puguin estudiar-los abans de votar-los el dia 14. Es tracte d'uns Estatuts
fets a la mida de Galatzó a la que recull com a Associació. Si algun soci-col.laborador no ha rebut el
projecte pod adressar-se al sotasignat i li sera entregat. Aixi mateix, si algú alie a l'Assamblea General
té interés en conèixer aquest projecte d'Estatuts podrà adressai--se també al sotasignant.

Elecció del nou Consell de Redacció. Com manifesta el citat projecte, "El sufragi, tant actiu com
passiu, és a dir. tant els elector com els elegibles, nomes quedarà limiat per la condició d'esser membre
de l'Assemblea General". Els candidats a formar part de la Junta Directiva presentaran la seva
candidatura al Director (Antoni Betti) amb una setmana d'antelació, com a minim, a la data fixada per
les eleccions. La llista de candidats s'annexionarà a la Llista Electoral. Les eleccions s'efectuaran d'acord
amb el sistema majoritari pur, cobriran els Hoes de la Junta Directiva els candidats amb més número
de vots.

Com podem veure, el dia 14 de novembre es presenta ja no només prou important, sino que a més
decisiu per a Galatzó,

Biel Frau.




