
N.11 3 1.986

AGO

SEMMIZR£

IRevlis	 cuiukrw.
owo011~ ePultaYent shie



eukELAllO
PUBLICACIO MENSUAL

Depósit Legal PM _431/86

Major, 4* 614215
PUIGPUNYENT

EDITA: GRUP S'ARBRE

DIRIGEIXEN:
Miquel Mora
Sion Verger
B1,1 P.,•rez
Biel Frau

COL.LABOREN:

Marilena Vidal
Toni Mora
Xisca Ramon
Psdro Sarceló
Miquel	 Ferrer
Margalida MoreY
Nadal Gomis
Toni Betti
Pep Martorell
Antonia Ginard
Rafel Ramon
Pau Giménez
SECCIO ESPORTIVA:

Miquel Ramon
Pere Martorell
Tolo Morey

ADM I NISTRA DC(B.:
Maria Matas

EJEMPLAR 125 pts
StJaSCRIPTORS 100

IMPRIMEI X:

"Apóstol y Civilizador"
(Petra)

Dels articles publicats en

aquesta revista sols en són

responsables els seus

autors

JL-

Galatzó
1

j

Aquest mes Ilarg que no hem estat amb vosaltres
nostres pobles han celebrat les Festes Patronals. Uns dies
bulla i de retrobament d'amics i familiars afavorit per
coincidència amb les vacances de molts.. Unes festes
potser, branden entre les arrels i la participació populars i
despersonalització consumista que ens aclapara.

Arribam a ca vostra en el moment de començar un n:
curs escolar. Un fet que no sols afecta els estudiants, si:
el ritme de vida de tota la família i fins i tot del pob,
Semble un retorn a la vida normal; a la responsabilitat
treball diari, a la tertúlia casi ritualitzada del cap de setmar
a l'escalfor de la foganya i les persones de cada dia. "GalE
zó" vol, senzillament, formar part de l'entorn "normal"
puigpunyentins i galileus.

Finalment, començam un curs en que caldrà sobreposar-
a desencisos, excuses motivades de que "tothom va a lo sel
consignes, corrupcions i tota l'estranya capacitat de brut
humana. Començam un curs d'eleccions municipals i haurE
de recordar que una de les tasques més dignes del ser hu -

és la de treballar per al bé de la comunitat. Si és que n'
ha que fan política bruta, que se n'aprofiten, avui més
mai necessitam homes honrats al servei dels nostres pobli .j

La nostra petita col.laboració no hi faltarà.

* * * * * * * * * *
La portada d' aquest mes

La fotografia de la porta-
ao és un racó de GALILEA,és
un contrallum que demoStra
una sensibilitat i un sentit
estètic esquisit,aue conse-
gueix l'ormonia i la pou
d'una posta de sol,junt amb
els jocs infontils,Realitzo-
da per en Manolo Gonzèlez,
veinot d'aquesta villa,i que,
en moltes altres ocasions ha
demostrat el sou interés per
o la cultura del nostre poble



Com hem vist hi ho gent especia-
-litzada:pèrits i gent pagesa.Aquesto
terra és un policultiu:terra on hi
la molts cultius i poca producció.És
3 dir, que es dediquen a tota classe

cultius i no en poden treure una
;ron quantitat per a dur ol mercat.

-Hi ha un planter d'ametlers:
-Hi ha diferents vorietats d'amet-

les. Per a les gelades hi ha la vorie-
tot que diuen Cristomorto.És italiana,
treu flor el mes de març.Han seleccio-
nat oquesta varietat perque en el cas
de les mallorquines (novelles, tarda-
nes, mollanes,etc.) hi ho bastant de
perill per les gelades, ja que solen
treure flor dins el període d'hivern
i, les tardanes, a principis de pri-
mevero.

-Lo vorietot Cristomorto estè em-
peltada de llavoofamorgo.

Lo terra de Sa Conova té molto
calç.La varietat Cristomorto resis-
teix molt,perè,tont la sequera com
la calça

id.12?
* * * * * * * * * * *

Un 1.1 oNtre rc r
entre rriu vitu e3

135r'n

Aixl tenim que casi
toca en terra,i per tant
llenega sense quasi cap
resistència,tant sigui
damunt terrc,com damunt
aigua.

S'altra motor,de ves-
,

pa,s aprofito d aquesto
facilitat de moviment
i el fo correr fins als
504(m/h.

Aquesto mèquina, que
no es un invent meu,nil
molt monco,(l'invento-
ren els anglesos allè
per l'any 60)es diu ho-
ver000fb.

Aquest mideix 370m.
per 1'70m.Un petit mo-
tor pres d'una tallado-
ra degiespo amb una hè-
lice acoplado,dins una
tobera,forço aire surt
per allò o on pot,fent
separarse lleugerament
d'en terra es faldó de
telo plèstica que ho
enrevolto tot.

Per dorrer,he de dir
que cap a la fi de la
construcció en Pep des
Rorn em va donor una
ajudo imprescindible.

s

David Bonner
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SES TIMBES

Ses Timbes aquest mes estan far
cides i arrebossades de Festa.
Unes grans festes per a un poble
petit.

Ses Timbes veuea el retorn dels
homes joves del poble per col.labo
rar en la col.locació de cordes,
arcs, paperins, escenaris, cadires
llums i tot el que externament
crearà un clima de festa popular.

I, parlant d'ambient, les fes-
tes tenen un nom: En Vicenç "3ar-
les", trenta anys de "festero",
!sis quilòmetres de paperins fets
a mà! Una vettadera obra d'artesa-
na que se'n pot anar en orris amb
deu minuts de pluja.

Enguany les festes han començat
amb un dels jocs més antics: s'em-
butar. El grup local de teatre 
"Xingonera" ha presentat "Unai
oli" d'En Joan Mas. Una altra nove
tat d'enguany ha estat la remodel-a-
ció del camp de deports: s'ha ani-
vellat el terreny i s'ha tancat
amb paret i reixeta, i queda pen-
dent la il.luminació elèctrica;
amb el suport econbmic del Consell
Insular (un milió) i també l'Ajun-
tament (220.000). Tir, corregudes,

xeremies, homenatge als
missa major, futbol, tot ha

stat una Ç;ran convivència. Perquè
ao hi faltas res s'ha hagut de sus
oendre la darrera vetlada a causa-

un ruixat
Una nota a destacar: la massiva

1 simpàtica presència de públic,
tant local com dels pobles veinats.
La Comissió de Festa s'ha alegrat
davant elsf2ests de generositat de
Tiversos col.laboradors, especal-
ment l'iuntament	 Sa MostrH.

Les Festes han estat una bona
injecció d'alegria a una Plaça que
•aquest estiu no havia viscut el
trui d'altres anys. A no ser que
comptem l'enfitós aldarull que els
motorets provoquen a totes hores
(En Toni Pujol començà les festes
rompent-se la pelvis en un acci-
dent !un gran toc d'atenció per a
pares i fills!) o la presència
dels tres escortes del Ministre 
Sr. Solchaga, que ha passat l'a-
gost a Son Falcó.

Perb la vida segueix i es des-
perten noves expectatives davant
les notícies que arriben.

Sembla que, aila fi, se'n va 
la metgesa que tan injustament ha
castigat els nostres malalts en
comptes de colpejar l'Ajuntament.
¿Procuraran els nostres regidors
posar les fites claras de cara al
futur?

L'aigua que no trobaren a Sa
Mola ha comparegut part damunt Sa
Siquiola de Puigpunyent. 6L'hi pu
jaran a Sa Mola? Es qüestió de vo
luntat política.

I, per acabar, Ses Timbes han
hagut d'obrir les orelles de pin-
ta en ample per a arribar al se-
cret que compartien alguns gali-
leus a posta de sol: ja es diuen
noms de cara a les municipals que
s'acosten...

Prest vos parlarem del floret
de corredors de cotxe .

Fins el mes que ve.

,Sar Arroquial
ESPECIALIDAD EN PLATOS COMBINADOS

Y TAPAS VARIADAS

Lunes cerrado

PLAZA PIO X11
TEL. 61 41 98
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Nerrant amb Sebastià Garau
Allà el tenim, ens espera desde Déu

sab quant de temps. Esth assegut a la
terrassa del bar "Es Pont", i noltros

ens selm devora.
-Bones tardes, com te trobes?

-Dins sa gravetat me sent francament

bé.
Es ell, sí senyor, el delata la seva
original forma d'humor. Però façem un
poc de memòria per a la seva presenta-
ció. Era poc més de migdia del diumen-
ge, dia 20 de juliol, quan ja es sabien
les classificacions de le VII pujada
Capdellb-Galilea. Com va essent habitu-
al, s'imposti Joan Tomàs amb el seu R-5
Turbo, seguit de Kalenborn i d'Onofre
Alba. Però l'expectació s'havia forma-
da cap el que fou el quart classificat
Josep Maria Ortega, que si bé defraudà
en quant a espectacle, no ho feu en
quant a la classificació final.
Aquesta prova no contà amb participa-

ci6 puigpunyent?na, ja que el nostre
pilot Llorenç Carbonell va rompre als
anteriors entrenaments, però sí hi ha-
gueren dos pilots galileus: Onofre Mar
torell i Sebastià Garau.
Aquest darrer és el que tenim devant
noltros, rient de bana gana degut a un

acudit sobre un casco.
-Quant de temps fa que corrs?
-Oos anys, duc dos anys dins aquest
món de l'automobilisme.

-Quants de cotxas has destrossat?
-GrNcios a Deu, cap per ara, no he tin
gut cap accident, però a prop del desa -s.

tre, sí hi he estat.

-Dins quin grup participes?
-Estic dins el grup N.

-Creus que podràs estar dins ln cate-
goria de n'Alba o en Tomàs?
-Aixà esper, de totes formes aquests
pilots s6n gent amb molta experiència.

-Ou opines dels pilots de Puigpunyent

i Galilea?
-Es gent amb poca experiència, però
crec que en Llorenç Carbonell pot arri-
bar molt amunt ja que té un cotxe malt

competitiu.

-Xerrant de cotxes, parle'ns del teu.

-E1 meu R-5 Capa-Turbo el vaig comprar
de segona mà, però ja estava preparat
per a la competici6. Es un cotxe que
du pocs problemes. L'anterior que va-
ig tenir va esser un R-5 Coae.

-Res puelque ajuda per córrer?
-Cap.

-ui és el tu copilot?
-Es millor, sa meva germana Maria An-
tonia Garau,

-Què opines de la nostra revista?
-Es una bona iniciativa per pert de
la gent de Puigpunyent i Galilea, pe-
rò per es meu gust hi manquen esparts,
a més d'esser una revista un pcc pe-
tita.

-Vols afegir res més?
-Sí, des d'aquí vull agrair a certes
persones tot lo que han fet per jo. Da-
munt tot a sa meva germana, sense ella
no hagués pogut córrer, i també a dos
pilots que per jo s6n es millors, com
s6n Jaume Carbonell i Tioni Pizà.

-Gràcies Sebastià, i segueix correguent
oue ho conseguiràs.

Se'n va rient i provocant a un cert
subjecte que durant tot el temps de la

nostra xerrada hs estat criticant la re-
vista i destrosaant cançons de Siniestro.
Sort "Tilín".

CAFETERIA. RESTAURAT

ES PONT

C/. Sa Travessia, 2 - T. 61 4031
PUI 6 PUIIVENT



SA CANOVA:

Quan l'agricultura s'anticipa al futur

,

n-•
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P12,1 4.51-64 PACT-

És un camp d'experimentoció ogrí-

colo.Experimenten els diversos tipus
de sèl,les plantes.ets.amb l'esse-

ssoroment de la Universitat de les
Illes Balears (Departament de Fisio-

logia General) i de la Conselleria

d'Agricultura.

So Canova té unes 20 quarterades.
És o dir, 14 hoctèreas.Uno quartera-
cha té 7.103m2 i una hecteireo,10.000m2

És una terra molt productiva.Com
que hi ha trossos de cultius molt
petits, es parla de quartons. Una
quarterada són quotre quartons i
un quartó té 1775m2.Diós la zona de

secar es porla de quarterades.

GESA. Hi col.lobora amb "ponels"
solars per a encalentir l'aiguo.D'al-
tres "panels" són per a refredar l'ai

re.Tombé n'hi ha per a la colefacció
de l'hivernacle.Dins l'hivernacle
funciona una calefacció davall terra

i una altra d'oèria.

.-Gent de Sa Conova:
-Hi ha	 matrimonis de Sa Fobh

que fan feina cada dia en oquesta
terra.També hi ha gent més especio:

litzado:pèrits,enginyers tèclbics,etc

Això vol dir que no és explotada pel
seu propietari directament,sinó que
és explotada inairectament. El propi ,

tori,GESA,encomanoAa feino a uns al
tres trebolladors.

La terra de So Canova és de 	

Hi sembren potates s tarongers,llimom

res,faves,pastanagó,etc.Tots acluest!
tipus de cultiu s'hon de regor i pe .

oixè es diuen de reguiu.L'horto con.

o cultiu és la més emprada i es pro

tica dins hivernacles.

ha pocs beneficis. SA NOSTRA,

és l'entitat que ‘ntervé amb el caF

tol necessari.



Casa de la vila

Vivendes
normals 3100pte5 anuals

150Optes
Vivend•s
allunyades mes de250mBatymeu Roca Gonzólez,en Tolo es

ferrer,que va morir el 4 de Juliol.

Galatzó -3-

DEMOGRA
. FIA

El passat mes d'Agost va aumentar
la nostra comunitat,amb dos membres
més:

-En Tomeu Enssenyat Colom,fill
d'en Jordi Enssenyat i Catalina
Colom,que va néixer dia 13.

-N"Antonia Marí Enssenyat,filla
-d'en Toni Marí i Magdalena En-
ssenyat,que va néixer el dia 26

Han deixat d'estar amb noltros 

Francisto Suau Frau,ei sen pagés,
o l'edat de 82 anys,va morir dia 25
d 'Agost.

Del darrer ple celebrat a 1'Ajun-
tament,e1 passat dia 3 de Setembre,
cal destacar els següents acords:

-Aumentar amb 50.000ptes l'apor•
tació de l'Ajuntament,fixade
abans en 150.00Optes per o les
festes de Galilea.

-Moaificar les taxes ae
do de fems,que quedquen de la
segilent manerc:

Vivendes
cllunyades entre 100y250m 2300ptes

Bars,comerços,industries

Idem amb vivenda

Restourants

Idem omb vivenda

550Optes

750Optes

1200Optes

1500Optes

-Pintor les persianes,borreres
i baranes deli
d'E.G.B.

FRUTAS•VERDURAS
CARNICERIA•CHARCUTERIA
CONGELADOS•CONSERVAS
VINOS• LICORES
FERRETERIA•DROGUERIA

C/ MAJOR,4 Te1.614102 	 Puigpunyent

•

Naixaments:



BAR RESTAURANT

• 	n:2,~	 S I Unk
SERVEI DE BEGUDES I MENJARS

PALMA C/ Alferes Oleza Gual, 85
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-Ja som aquí.
-Com llamps t'has tor
bat tant, Llorenç?
-Es que primer he a-
nat a veure sa metge-
ssa.
-I qué t'ha dit?
-Que no fumi més, mal
me toc un llampl Què
faré jo sense es meus
"Celtes"?
-Aquesta si que és bo
na, i ara a quí peg sa
gorra jo?
-Aquest problema, To-
folet, és teu.
-Escolta,qué sabs res
de na Joanaina?
-Esté ben fotuda, sa
darrera vegada que la
vaig veure va esser a
sa revetla de ses fes-
tes,i ja no anava molt
fina.
-Vols dir anares a fes-
ta?
-Ja ho crec, no paga-
ves un duro per a en-
trar.
-Així qualsevol, home,
mira qui xerrava de go-
rrers fa un poc,
-Sí, per si ho arrib
a saber, no hi hagués
anat a festa.
-Que te feren pagar
per sortir?
-No home, tampoc fou
tan gros. Només se ve
estar que no pagaven
un duro perque ses fes
tes no valgueren ni do

- 

s
centims.
-Oué és vera aix6?

-I tant, 1tnic que
valgué la pena va esser
sa comèdia i es boleros
Tant uns com ets altres
ho feren molt bé,
-I es grups musicals?
-Tant bons com un dis
curs d'un polític.
-Tan malament ho fe-
ren?
-No és que ho fessin
malament, perb si els
pobrets no ho sabien
fer millor, qué hi po-
dem fer?... I per refi
t6, sa darrera revetl;
van repetir conjunt,
els que l'havien vist
dos vespres abans, no
volgueren veure'ls de
nou.
-Vols dir que els puig
punyentins no ho pesse
ren bé?	

-

-Ni els puigpunyentins
ni els foravilers...bé,
hi hagué un grup de jo-
ves puigpunyentins que
per ventura ho passa-

ren bé; varen "passar"
de ses festes del seu
poble i se n'aneren a
ses de sa Vilanova de
Esporles.
-Aquesta sí que és bo
rial ... jo només vaig ;
nar al futbol de tot
ets actes de ses festes
Per pagd no hi va haver
lo mateix dels altres
anys: ni carreres de bi
cicleta, ni concurs de
estels, i al tir al
plet va esser aplaçat.
En fin, que de dia no
hi hagué res de b6, i
per lo vist de vespre
fou pitjor.
-Res, home, res, ens
ens van salvar ses fes
tes de Galilea que va:
ren esser millors...

ara qué cerques?
-Es tabac que no el me
trob...
-No t'ha dit sa metge
ssa que no fumis més? -

-Jo no fum més, jo
fum igual que abans.



NACIONAL INTERNACIONAL Galdtzó

Aquesta secció del nostre periò-
dic local GALATZO intentarè fer-so
eco ae les notícies mes destacades
del nostre Estat Espanyol.

No hi ha dubte que l'estiu és
temps de poques activitats,com con-
sequència de les vacances per la ma-
joria dels sectors,económic,indus-
trial,laboral i polític.

Tont és •ixí que els periodistes
creen rumors por poder tenir motèria
per els seus comentoris.És anomenada
aquesta forma de crear notícies les
serpents de l'estiu.

Ara bé, crec que podríem comen-
tar tres aspectes que destaquen per
la seva importència.

El primer es el fenomen del tu-
risme que,encara que el tenim assu-
mit com a cosa normal,no deixa de
crear tot un ambient que canvia els
costums 2. les formes de vida de tots
els espanyols.Han passat per Espanye
millions d'estrangers que venen a

compartir amb noseltres el seu temps
de descans, i mentres tant ens dei-
xen llots de feina,divisesii,per què
no dir-ho?,tombé un poc de desgavell
dins el nostre sistema ecològic i
urbanístic.

En segon lloc m'ogradaria dir
uno poroula del fet del terrorisme
ou• no respecta ni estiu ni hivern,
i que oquest mes d'agost ha causat
noves victimes.4Quan serè,Déu meu,
que podrem tenir pou?

En tercer lloc,tombé cal recor-
dor la quantitot de gent que mor a

les nostres carreteres(diuen les es-
tadístiques que aquest estiu sobre-
passen el milenar les persones mor-
tes)a les nostres correteres,Les no-
tícies oficials volen fer-nos creure
que goirobé totes tenen com cause
les falles humanes dels conductors,
quan la veritat és que les carrete-
res del Estat espanyol són molt de-
ficients i que cop govern ha pres
les mides per a afrontar-ho,com tam-
poc ha millorat els transports
blics,que minorarien els risGs del
automòbil o de la moto particular

Sens dubte tothom sap que "el
peix gros es menja el més petit",
doncs be,aixè és precisoment el que
posso al món actual.

No és uno notícia d'avui,fa anys
que és així.Hi ha dues grans potèn-
cies que s'han repartit el món i van
jugant o batalletes.cada un dins el
seu territori.

Es tenen por mutua el bloc occi-
dental i l'orientol,i com es tenen
tanta por,s'hon ormat amb armes de
la més sofisticada tècnica i costos
millionaris.

De tant en tant van mostront les
seves posibilitats bèl.liques,per ad-
vertir al seu contrari que no es con-
fii masso.I així la premsa ens dóna
compte que hi ha submarins russos a
la Meditarrónio que , espien els movi-
ments de l'altre potència que es Nord
Amèrice i els seus aliats;i que Nord-
Amèrica té les seves bases militars
a tot Europa occidentol,bombardeja
a Líbia en el mes d'obril i octual-
ment estè de maniobres novals preci-
sament davant d'aquest mateix país.

I és un amboixador de Nord-Amè-
rica,anomanat Vernon Walters,que ha
anat recorrent toto Europa occidental
per a comprometre a tots els seus
aliats,perquè facin el boicot al Co-
ronel Gadafi,President de Líbia, i
promaguin un enfrentoment interior
per a arribar al seu derrocoment.
Això estè ben prop ael nostre país,
i si és decloro uno guerro,Déu no ho
vulgui,en sortirem mal parats.

Vivim tonmateix,dins un mon d'ame
naces i de climo de guerro sorao,que
fa gostar millions en ormament i al-
tres tècniques,quan dins cadascun
dels seus èmbits,hi ha necesitats
apremiants de fam,solut,otur i eco-
nomies deprimides.

4I què hi podem fer nosaltres?
Crec que estar-ne conscients i no
deixar-nos entebanor per les paraules
diplomètiques dels governantse
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Obrim, ací, una secció dedicada a sa CUINA,

a sa gastronomia. Si teniu una bona recepta no
massa secreta i voleu donar-la a coneixer, la
mos feis arribar i la publicarem. Per començar,
ara que ja s'han collit ses ametlles, explica-
rem sa manera de fer un bon gelat amb aquesta
fruita tan puigpunyentina..

250 gr. de ametlla.
300 gr. de sucre.

1 litre de llet.
Pell de llimona i
Canyella en rama,

INGREDIENTS:

ELAb.-)kACIO:

Capolar s'ametllo ja pelado i torrado amb s'aparat que tingueu més
o mè: mèquina de copolar o picadora,tant se vol. Quan estè ben capolada,
se posa to4-11et,ametlla,sucre,conyello i ses pells de llimona-dins una
olla i so deixo bullir. Convé remenar sovint amb cullera de fusta.

Despréí d'un bull, se deixe refredar. Una vegada colot, se posa dins
•sa geladoro i, • rooar s'ho ditl

Si voleu, so propera recepta, poria esser so que ensenya a fer 
mades:ja tendriem per mullar. Aquesta secció la durè milXisce Ram6n.1

CAIXA DE BALEARS
"SA NeSTRA'
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E LABO RACiÓ
PRÓPiA

SERVEI A: CALVIA i STA. PONSA

PUIGPUNYENT C1. Traves'in n.° 26 Tel. 61 42 05
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GRETANT DINS LA NOSTRA HISTÒRIA

-...\

/
De com educova el

nou podrí als fills,
n en va porlar fa poc
Jaume Frau Koca,(a) mDe
:i font d'en Vic",qui,

essent •ncora nin ha-
via sentit quan,e1 meu
padrí patern Joan Mar-
torell Marqués (a)
,"Touler"qui tendria
opvui 136 onys,contava
Ma sa seva padrino(d'en
Jaume)Margalida Fons
Corbonell (a)na Fe-
rrera",la següent anèc-
dota:

Cansats els meus po-
drIns de que el seu

Mateu orribès
sempre tard a so tou-
lo,debut a que,jugont,
perdia sa noció des
temps,després d'haver-
lo renyot un caramull
de vegades,voren pren-
dre la determinació
de no posor plat per
ell o sa toula. L'on
demè,no trobant el seu
plat,vo demonar:1 jo,
qué meng?Son pare
contestè:àbans de di-
nar has de pujar en
aquest piló iihahad
d'oguantor es llum

d'oli,fins que noltros
acabem.I si tornes
arribar tard,a més de
pujor el llum d'oli,
un verduc ferè feina
de tant en tant.

Moi més en Mateu vo
orríbor tard.

Encora que coda èpo-
ca té la sevo manera
o'educar i cada un pen-
sa i actua com vol,a1
llarg de la meva vida
he tractat amb toto
meno de persones i
moltes vegades he sen-
tit dir:

"Ojalè els meus pa-
res m'aguesin donat
qualca morma,quon no
me portava bé,les feia
una molo contesta o
no volia anar a s'es-
cola.

Sens dubte seria ara
una persona de profit
i ven formada".I mai
he sentit parlar mola-
ment dels pares,educa-__
dors o mestres que hon
castigat als al.lots
per convertir-los en
persones decents,edu-
cades i omb estudis.

ONOFkE MARTORELL
(a)NTauleru** * * *** * * *

supermercat

NICERIA,CHARCUTARIA i MERCERIA
Tel: 614315. Servici a domicili.



"casa diana"
MERCERIA	 REGALS

CERAMLAJ .J_S	 BRODATS
JERSEIS FETS A

Major, 48

PUIGPUNYENT

Teléf. 61 44 56

SUSCRIVIU-VOS A

GA LAT
oto)04‘ '

C AFETERIA- RESTAURANT

ES PONT

C/. Sa Traveszla, 2 • T. 61 40 31
PUI PUNYENT
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LOCAL
Es demana a l'organisme a qui pertoca
el següent assumpte, que ja és hora que
es possin en marxa per esfaltar el molt
deteriorat camí de Son Puig.
Se 2stà formant un petit grup d'espeolo
aia, i es fa saber que les segDents per-
sones ja han fet alguna sortida: Biel
Rodríguez, Guillem Ginard i Toni Mora,
dirigits i guiats per Just Hernàndez i
Benet Morey.
L'escola de Puigpunyent ha experimen-
tat pel preper curs i següents, un can-
vi de Director, el fins ara Director
Sion Verger ha deixat el seu cNrreg, i
l'he ocupat la professora Conxa GonzN-
lez,
Aquest trimestre, probablRmene se fe-
rà el canvi de tota l'instalació elŠc-
trica de l'edifici escolar.
Una invesió de vespes ha asolat aeuest
estiu la zona de Na Fètima deixant els
seus afectats més encesos que un mistro.
Tothom coincideix en l'opinió de que
les festes de Puigpunyent aquest any hen
estat més bé magres, esperem que l'any

proper siguin més bones.
S'he trobat aiaue a un pou perforat per
l'ajuntament molt eprop de la "Colina
Patton". El nostre ajuntament he adqui-
rit anuests terrenys per poder benefi-
cisr el consum hidràulic del oble*

REGIONAL
Aquest estiu, els polítics més re-
levents del nostre pais, pareix esser
que s'han possat n'ecurd a l'hora de
triar el seu lloc d estiueig i un
bon nombre dels meteixoe hen coinci-
dit disfrutant de la geografia de
les nostres illes. Aquí, a Galilea
hem tineut la visita del ministre
Solchaga on es va possar bastent
moreno,

xerrant de ministres, les-minis-
tre mellorqui FNlix Pons va deixar a
les passades eleccions el seu cNrreg
per ocupar el de President del Par-
lament.
Perà no noulés hi ha hagut polítics
a les nostres illes, el rei Joan
Carles i la seva família com va es-
sent habitual tembé hen estiuejat a
la nostra elle.	 i tot, el can-
tant Julio Iglesias feu una breu vi-
site a lilla blanca ibicenca.
(ràCies e Deu, aeuest any, els in-

cendis forestals només han asolet
unes poques zones, desgraciadament,
ja queda poc ner eremar.

om cada any, els diferents ?ooles
illencs han celebrat 1s seves lo-
cals amb els seus propis actes. Han
destacat damunt les altres, les fes-
tes de Calvià i de Felenitx*



ENTREVISTA
Galatz6 —9—

Les FESTES de GALILEA suposen per a molts de veinats del nostre poble el moment
de prendre les vacacions, però no sols per a poder passar uns dies de festa tranquils,
sinó també per a poder donar una mà al treball de preparació que es fa entre tots.

L'ànima de tot aquest trui té un nom: VICENÇ MARTORELL BONET, "Carles", 74
anys. Enguany és el que fa trenta que actua com
com a President de la Comissió de Festa.

¿Trenta anys ininterromputs?

No, hi ha hagut dues interrupcions,
una perquè no era aquí i l'altra
perquè tenia malalts a ca nostra. Vaig
començar l'any 1954.

¿De on vos ve aquesta ceba?

Ah, la sent a dedins perquè estim
Galilea; i tot lo que es faci per al
poble a mi em va molt bé. No escatim
esforços, la qüestió és que vagi
endavant.

¿De qui en vàreu aprendre?

No, de ningú. Abans convocaven un
concurs i els qui volien prendre la
festa ho feien. Però a partir del 54,
amb D. Pere Palmer, el vicari, començà-
rem a fer-ho d'una altra manera. Ell
era l'amo i jo l'ajudava. Sempre he
anat amb el capellà que hi ha hagut,
hagi estat el que hagi estat.

Lo de les paperines, ¿també fa
trenta anys?

No, en fa vuit o deu.

¿Quin temps hi dedicau a les paperi-
nes?

Oh Mare de Déu! M'hi pos per l'octu-
bre i dues o tres hores cada dia... Em
faig un pla: aquest color aquí, aquesta
combinació allà, un fanalet allà...
són detalls que només les pot fer un
"xiflat" com jo.

a "festero"; els darrers cinc o sis

¿Quants de quilòmetres en feis cada
any?

Enguany sis, l'any passat cinc. Les
bolles em duen molta feina; n'hi ha
mil cinc o sis-centes.

I amb una brusca tot queda desfet...

Es que si ho pensàs no ho faria.
Només pens en que quedi bé, que doni
bona vista i que la gent disfruti de
veure-ho. I que la Mare de Déu, la
nostra Patrona, tenmgui una bona
festa.

I abans, ¿què hi posaven a la plaça?

Quatre paperins; cinquanta o cent
metres. No hi havia res de tot aixà.

¿En què han canviat les festes?

No té punt de comparació. Si lo que
ara feim fos fa quaranta anys, quan
aquí hi vivien tres o quatre-centes
persones, seria lo més gran de Mallor-
ca. En aquell temps eren senzilles
perquè la gent no col.laborava ni hi
havia tants de doblers.
Des que va venir D. Pere hem fet de

tot: toros, sarsuela, teatre, mai hem
mirat prim. Ho feiem tot a base d'en-
trades. Si hi havia pèrdues el capellà
se'n cuidava; anava a demanar a l'un o
a l'altre; a vegades estava endeutat
mig any a causa de les festes.

¿Qui continuarà aquesta tasca?

Ningú. Aixà és lo que em dóna malde-
cap, jo torn vell i no en veig cap de
suplent. I aquesta juventut d'avui en
dia no té gust en res...

¿Vos sentiu recolzat? é,Trobau col.la-
boració?

Sí, sí! Si no fos així jo ja no hi
seria. La gent es porta molt bé,
col.labora molt; tant la de Galilea
com la de Puigpunyent. El pressupost
que tenim aquí, molts de pobles de
tres o quatre-mil habitants no el
duen.

L'amo En Vicenç, enhorabona; i que,
encara que sigui ajudat amb un gaiatet.
pogueu celebrar els cinquanta anys,
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S'Ajuntament de Puigpunyent ha concedit una suma de 15.000 pessotes
a s'escola d. boleros que fou presentada dia 16 d'agost amb motiu
ses festes de Puigpunyent. Cal dir que se va oblidar la presentació
de dos alumnes de s'escola de música: Guillem Ginard i Onofre Marta
rell. Enhorabona a tots i agraim la col.laboració de s'Ajuntament.
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esecgair	 Galatzó

Dues novetats hi ha en referència al rètol que encapçala aquest
escrit. La primera és que el MEC, desenvolupant la LODE, el passat
29 de juliol va publicar en el BOE el Decret amb la normativa que
regula les associacions d'alumnes. En quant a EGp, diu que els dei
xebles de segona etapa, o sigui 6, 7è i 8, podi formar una ass

-o-
ciació d'alumnes.

La segona novetat és que, en data del dia 8 del corrent, a se-
cretaria de l'escola s'ha rebut un ofigi de la Direcció Provincial
del MEC dient que el Ministeri subvencionar; totalment els llibres
de text, de lectura, quaderns i demés material imprés dels alumnes
a totes les escoles de menys de sis unitats. Alabat •ia Déu!

A la revista dels funcionaris "MUFACE" dels mesos de l'estiu, se publica
la segOent estadística, que reprodulm per la seva curiositat.

‘11 kk kk

DE PROFESORES POR MIL HABITANTES N1ENORES DE VEINTICINCO ANOS



TALLERES J. B. JAUME
Planchista y Pintura

• •  • 
C 130. n '12 - Tel.	 16 88 - Son Sardina Palma
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eZle
A n'es joc d'escacs

hi ha, a no dubtar, un
caire tormatiu, educa-
dor. Qualcú ha escrit
que, davant s'escaquer,
s'aprén sense esforç un
sistema Aqic de raonar,
que es jugar a escacs
cultiva sa reflexió, ha
bitua a s'anàlisl, oona
penetració intel.lectual
i fomenta sa resistència
de sa voluntat, entre
altres coses bones, Tot
un medicament d'ampli
espectre per s'esprit.
una panacea.

Vollem, nosaltres,
publicar deslara qualca
cosa d'escacs, per exem
ple, una partida entre
dos grans mestres, un
poc comentada. I, més
endavant, ho farem.

Però també trobam
útil, necessari, eticaç,
convenient i inprescin-
dible es donar a coneim
xer unes situacions de
sa partida que pocs des
Jugadors només iniciats
dominen bé: Sebre donar
ESCAC I MAT amb poques
peçes i aviat.

Per això, desenvolu-
parem avui un final de

partida a on se dona
ESCAC I MAT amb sa Dama.

Anem per feina.
Primerament s'ha de

dur a1 Rei negre a un
dies costats des tauler.
Is a dir, a sa columna
de Torre, o a sa primera
casella, o a sa vuitena.
Això se aconsegueix amb
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jugades de Dama, i des.
prés, d'aproximació del
Rei, anant alerta, ales-
hores. a no ofegar-lo.

A.em a veura un cas
pràctic i molt tfnic:
1, 04A,... Aixl, es Rei
negre queda reduit a see
tres primeres línies des
camp blanc i a ses colum

nes de TR a la de Dama.
1. ...,R6A
2. D4D 1 „.. Aixi se pren
una columna més, i fixet
sa Dama ha estat posada
a bot de Cavall respecte
des Rei negre.
2, • ..,R7R
3. D3A,... Altra vegada
sa Dama a bot de Cavall,
i es Rei negre reduit al
tra línia.
3, ...,R7A
4. D3D 9 R7C
5, D3R,R8A
6, D2D,R8C
7, R7C,... Ara, comprom
vant que el Rei enemic
té dues caselles per mou
rer-se, anam acostant
nostre Rei, per cooperar
en el ESCAC I MAT.
7, • ..,R8A
8, R6C 9 R8C
9. R5C,R8A

10 0 R4C,R8C
11. R3C,R8A
12. 02A, ESCAC I MAT.

T'aconsellam que ho
provis un parell de ve-
gades fins que ho domim
nis • Anirem veient més
finals, per exemple, com
es dona ESCAC I MAT amb
ses dues Torres, i també
en sols una Torre.

o.

G~G1%.94%.94%.96144.94%9449

contrari d'anys pa-
	Aquest estiu, al	 bk z 4/1

Meteorologia

ssats que feia sa
Y 	 calorada més

ha volgutprest	
que és de agrair sem
pre. Fins i tot a

donar-se a coneixer darreria del mes, va
dins es mes d'agost. ren caure quatre go-
A finals de juliol i tes.
sa primera quinzena	

En quan a la plujad'agost, se term3-	
varem contabilitzarmetres fregaven es	
45 1/M el 13 de juliol35 0 , en canvi per	
10 1/M el 14 i 10 mésSant Bartomeu es va el 15,

anar refresQaht, lo



Comentori:Irregular partit de l'equip
local,ja que si en qualque fase del
partit oominava amb claredat,en el
joc omb altres no oconseguia centrar-
se dins el camp,degut sobre tot a la
seva juventud.

Superioritat tant física com tièc-
nico del Puigpunyent que aurant tot
el portit vo dominar en el joc per
tant el partit,dovant un bon número
d'espectaaors que disfrutoren de les
evolucions de les nines damunt lo pis.

BAR RESTAURANT

PLA DE SA SINIA
Servels de:

NOCES • COMUNIONS
FESTES • CUINA TIPICA

CARRETERA DE PUIGPUNYENT - Km. 14 TELEFONO 61 40',

ESPORTS 
SENY0 FEMEN/
Puigpunyent	 - 56
Juventud Mariano - 38

Comentori:Partit guanyot amb clare-
dot per l'equlp local que només va
poder contar amo 5 jugodors senyors,
per la qual raó varen ésser alinea-
des jugoclors cadets.

Galatzó - 16 -

FUT8OL
Puigpunyent - 5
Consell	 - 1

Comentari:Partit
clara superioritat
local devant un
equip que se vo mo!
trar físicament i
tècnicament molt
fluix.

La victòria es foment è a lo pri-
mera part grècies a una bono defensa,
que va deixar a l'equip visitant amb
tan sols 11 punts.

La segona part va estar més igua-
lada però mai vo perillar lo victò-
ria de l'equip locol,que es vo mos-
trar físicement molt millor.

PR:INFANT:L FEMENr
Puigpunyent	 - 49
Sons Aires	 - 21

Aquest partit vo
servir per fer lo
presentocló de
quip local de la
present tempora00
amb lo incorporecú
de nous jugadors
com són:Damiè Velob
ro:Joan Ferré i Ma.
rio.

EQUIP CADETE MASCULI




