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Gala-tzó

No sd, estimat amic de GALATZO, si t'entretens en llegir'
1

amb gust, reposadamant, els nOmeros que van sortint de la
nostrn revisteta. Per ventura dones un cop d'ull, amb friss];
a cada pàgina i le deixes, o també pot esser que assaboreU
cade escrit, cada dibuix, cada retrat, i ho facis amb "bons
ulls", d'aquells que posem per mirar les nostres coses, lool
estimem. Sense escatimar—li temps.

Una cosa certa és que els qui treballam perqtA surti a 1 1.
aquesta petita publiceci6, ho feim amb il.lusió, amb Eisforç

sempre renovat.
Ja t'has adonat oue hi hem afegit seccions noves: Cuinel p

noticies de fora, escacs,... Esperem que, de paraula o per
escrit, ens facis arribar 1. teva opinió, la teva critica
constructiva. I si vols que se publiqui, ho dius.

nAmamos a EspaFia porque no nos guste". GALATZO no ens egi? .

38, encara, i per això de cada vegeda l'estimam més.

* * * * * * * * * * *
BEN FET! 414k&P

Q31?Of
Sa nostra revista ja pertany e s'asso 

ciaci6 de premsa forane.
Amb motiu de sa reunió ordinaria de
se citeda associació de data 8/IX/86,
se va acordar donar d'alta a sa revis-
ta "Galatz6" dins s'essociaci6 de prem
sa forana.
Aquesta inclusió supondrà un intercen

vi de noticies populars i culturals dF3
sa nostra revista en nom de Puigpunyent,
emb altres pobles de sa geografia me
llorquina. Es de destacar que je hi ha
tres pobles que s'han preocuoat per a-
quest contacte amb Puigpunyent: Inca
Santa Marie i Marratxí, representats
per ses revistes "dijous", "coanegra"
i "Pbrtula".
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GRETANT DINS LA NOSTRA HISTÒRIA

Segons els lnformes
que he anat recollint
i dades que me donaren
en Jaume Frau Roca(a)
"k3etee Font d'en Vic"
i Onofre Vidal Llinès
(a)"Pito",e1 primer cot-

r xe de luxe,"corro deL
foc"o "outo",com abons
l'anomenoven,vo orribor
Puigpunyent l'any 1919.

El cotxe ero de D.Joan
):March Ordinas(a)"Verga":
A Uon Joan March enca-
:ra l'anomenaven per l'amo
,en Joan i a la seva se-
nyora "modona Eleonor".
lot el poble sabia que

'havia d'arribar un "au-
to",i va onar molta gent
o sortir-li a camí, ja
que poco gent havia vist

grami un "outo de luxe".

L'amo Joan Martorell
Morqués (a)"Teuler",
que era el pore del Xó-
fer,vo voler colcor fins
a Son Bru.Joona Aino
Pujol Bonet(sabotero),
que era la madrastra
del xófer,no va voler
colcor,va tenir por,per
ventura com el que hem
agafat nosaltres pen-
sant en tantes morts
per acciaent de trèfic.

Els meus pares conta-
ven que un servidor,que
tenio oleshores un any
i mesos,de tant sentir
parlor de s'auto,va
esser una de les prime-
res paraules que me vo-
ren sentir oir.

El motiu de l'arriba-
da d'aquest cotxe al
nostre poble fou perquè
els lliberols havien
guanyat les eleccions
i ho celebraren fent
un dinar eà el poble.
El senyor March va ve-
nir de Ciutot amb els
seus amics x manava el
seu cotxe en Gobriel
Martorell Bauzè.

E1 dinar va esser a .

ca l'amo Antoni Roca
Cladera,cosat amb madó
Margalida Pons Carbonel.
(a)"Werrera".Vivien en
el carrer Major,n931.

No trobont cap local
digne per atendre a
D.Joan March,e1 senyor
batle,que era Antoni
Pons Carbonell(a)An-
toni Ferreru,vo dema-
nar a la seva germanc
que li deixès ca seva,
que era una casa nova,
perquè hi cabés l'Ajun-
toment en ple.

El cuiner va esser
Salvador Llabréé!_Frcu.
Varen servir la toula
la loveneta Aina Roco
Pons,filla de la casa,

Joume Beltran(a)"Jai-
mito".Acabot el dinor,
el senyer Morch va do-
nar el cuiner vint au-
ros i vint més a n'Aina
Roca,que per ventura
els va repartir amb en
Jaume Beltran.A l'any
1919,ocieesta propina
era una fortuna.

Onofre Martorell
"Teuler"

AQUEST POBLE NOSTRO   Gfia.9~14~9~~49
Continuant sa labor	 Esperant que sa seva

de s'escola de boleros labor sigui positiva,
ile Puispunyent, s'ha volem donar-li sa mes
incórpthrat per donar sincera benvinjuda.
força i ànim als nom-
brosos balladors, en	 ol9	 4\9 rt9Pere Duran des Plà de 	
Na Tesa. Aquest mestre
fa 30 anys que ja diri 	 S'associació de Pares a'alumnes del Col-lei de
gia i donava clases a-	 Puigpunyent te nova directiva, que finalment se
s'agrupament de Puigpu	 rd presidida per na Mq Ansels Fernndez.
nyent, "Sa Flor des s -Itt.	

Hi ha hagut canvi de di
re:.tor a s'escola de PUTP:
punyent. Ara serà Na Con:
xa Gonzàlez.

Enhorab3na!
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PALMA C/ Alferes Oleza Guel, 85

Vaig enar s'altra dia
es Banc des Pont, a
veure lo que deien en
Tfol i en Llorenç,per
puder escriure'ho.
Però no vengueren, es
degueren retgirar pes
temps que feia i deba-
des les podia esperar.
En aquells moments, va
passar per allè D. Ber
nat, el nostre caaellS,
i vaig recordar cue en
Tbfol m'havia dit que

s'ananava.
és vera aixó,

Don Bernat?
-5S, m'en tenc d'anar
per ordre des Bisbe,

que m'ha enviat a Ba-
nyalbufar.
-I aquí qui vendrè?
-Aquí a Puigpunyent,
vendr D. Antoni Grau,
que estava a l'Hospital
de Nit, una institució
de marginats.
-úuant de temps fa que

estè aquí?
-Fa 7 anys que som al
poble, i francament,he
trobat molta col.lebo-

' reció per part de tot
es poble, Sa gent d'a-
qui sempre ha estat dis
posta a fer comissions
i han ajudat molt sobre-
tot amb ses portes no-
ves, emb sa refcrma de
l'altar i sagrari, amb
ses matines, festes
des vells, etc.
-Pbans de Puigaunyent,

on va estar?

-Vaig estar als Hoste
lets, 15 anys a Perú,
a Sant Jordi, a Sant
Miquel de Palma, a San
ta Teresa del Nin JesZs
de Palme i després vaig
parar aquí.
-D'on guarda millors
records?
-De tots aquets ounts
on he estat, guard molt
bons records, però de
manera molt especial,
de Perú.
-Vostè s'en volia anar?
-Pes meu gust hagués
quedat, antre altres ra
ons perque sa família
són propietaris de Sa
Teulera Valle i jo ane
va cade diumenge a di-
nar amb ells, per els
ccpellans no feim sa
nostre voluntat sinó
sa que es Bisbe ens de

mana, perqu estam al -

serviui de l'Església.
-Vostš que dóna clases
as Politcnic de Pal-
Jea, què opina dels jo-
ves d'avui?

-Es joves són gent
molt oberta, però tenen
de tot i a vegades no
aprecien es valir reial
de ses coses.
-Qub és lo que l'hi he
agradar més d'os terme
de Puigpunyent?
-Es paisetge. He fet
excursionisme amb Don
Franceso, amb Nofre Te
uler i altra gent de-s.

poble, i reialment he
trobat paisatges encan
tadors.
- 1-Juè npina de sb re-
vista "Galatzó"?
-Consider que és un ve
hicle cl 'uni5 p'es poble.

i és molt interessant
fins ara.
-Pensa torner?
-Esner venir moltes ve
gedes,perquè m'ha agra-
dat molt; per lo tant,
no us dic adeu, sinó
fins are. I dic a tots
es puigpunyentins que
e sa Rectorie de Ranyal
bufar tenen ca seva.
-Sort, Don Bernat,



Ses nostres.
Possessioús

En el terme municipal de Puigpu-
nyent hi ha dues alqueries anomena-
des SON COTONER,o sia,Son Cotoner
d'Amunt i Son Cotoner d'Avell. Avui
parlarem de la primera d'elles.

Sembla que, temps enrera,Son Coto-
ner d'Amunt formave part de la gran-
diosa alqueria oe Valldurgent, caso
pairol de la il.lustre família dels
Bronaos.A lo darreria del segle XVI
va segregar-s'en un tros d'nes dua
centes quarterades possiblement com
a dot d'uno Senyora de la Cosa i es
va formar lo possessió tal com avui
la coneixem,que devé passor per mo-
trimoni a la família Cotoner que va
donor-li nom: Son Cotoner.L'any 1.697
partanyia al noble covaller Don An-
toni de Sales Sureda de Verí i de
Santocília, el qual vo construir el,
magnífic cosal, escolpit el seu bla-
só sobre l'arc d'entrada o la clastra
i feu gravar lo data d'ocaboment de
l'edifici o lo pedra via d'una co-
lumna.Posteriorment, sempre per he-
rència, ha estat propietat de les fa-
mílies bureaa-Vivot, Bernad, Rosselló
i Ramis d'Ayreflor.L'actual Senyor
n'es Don Gobriel Ramis d'Ayreflor i
Lopez-Pinto, casat amb Dofía Moría Jo-
sepa Conrado i de Villalonga i té
successió.

El Casal dIr l'alquerio és grandiós
i solemne, en revoltant la bellíssi-
ma clostra empredada, potser la més
notable de tot el terme puigpunyentí,
amb un artístic coll de cisterna de
pedre viue, i tota voltada de pedris-
cos i colcadors. La graonada de pedra
viva que pujo a la casa dels Senyors
és tombé de notoble prestència. Les
sales són nombroses i espaioses, en
llarg enfilai an quasi s'hi perd la
vista. La tofona,amplíssimo conserva
encora avui tot el seu carc5cter, a
lligual que l'antiquíssima garrovera.

Galatzó -5-

E1 conreu de la finca 45 estat des
de sempre el propi de les alqueries
de muntanyes.Marjades d'oliveres,
ametlers,figreres i garrovers, enre-
voltont les Cases i davallant cap el
torrent de Sa Riero.Més enllé els bos-
cos de pins i d'alzines, on altre
temps hi feien carbó.Tombé un petit
hort, abons regot amb l'oigua d'olgu-
n•s fonts, avui ja estroncodes i
substituides per un poo, no gaire
capdalós.

A la primerio d'aquest segle hi

hhagué unes mines de corbó mineral
segons diuen, de molt bono qualitat,
però també d'escbs rendiment.Avui es
troben abandonades i ja •sfondrodes.
Tombé va expèotar-se temps enrera
una pedrera de mèrmol d'un bell co-
lor rosat.

Es Ravellar, Sa Rota,Na Cotó, Es
Penyal Vermell,Na Fredo,No Perxona,
etc.són suggestius noms de diversos
indrets de l'alqueria.

La total finco confronta per uno
banda amb el torrent de Sa Riera,per
altra omb Son Burguet, per una altre
amb Vallodurgent,per una altre amb
Conques.per una altra amb Son Serteit
ta i per una altra amb Son Puig.

Avui Son Cotoner d'omunt,com possa
amb totes les antigues alqueries mun-
tanyenques,no és gaire rentable. Es
només un símbol de la història de
Puigpunyent i un record d'altres teR
no dic si millors o pitjors,perè cer-
toment distints.

(3on
otorier

cl'airunt
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d'excursió
Torrent de Pareis

Apareix aquesta nova secció "ENS ANAM
D'EXCURSIO" on de la mà de Miquel A.
Ferrer coneixerem els llocs on podem
anar a disfrutar de la natura i de la
bellesa dels paisatges de les nostres
Illes. Començam amb una de les excur-
sions més conegudes:ES TORRENT DE PAREIS

...Un dissabte horabaixa, amb el
"Correu" Palma-Lluc, arribam al "Coll
de Sa Batalla", (benzinera), baixam
i ja començam a caminar per la carretera
cap a Sóller. Després d'uns quatre Qms.,
arribam a Escorca, una possessió precio-
sa on hi ha una església molt petita,

diuen de "Sant Pere", que segons

la història és una de les més antigues
de Mallorca (segle XIII). Bé, aquí ja
ens desviam per un camí.aferrat a l'es-
mentada capella, i ja comença la deva-
llada cap al "Torrent de Lluc".

Es un
caminoi a trossos espenyat, però és
difícil perder-lo de vista. Baixant
tot el temps veim a l'enfront el "Quar-
ter dels Carabineros" (bastant destroçat
el pobre, però ja en parlarem una altre
vegada d'aquest edifici ruinós);
poquet més a la dreta hi ha "Ses Cases
des Cosconar", grup de vivendes cons-
truides dins la roca, i sobre aquestes
dues construccions s'alça el "Puig RoigA
de 1002 m.

Quan trepitjam el "Torrent de
ja deixam el camí d'Escorca i agafa
la part esquerra per poder anar a
caminoiet molt tapat per mates i abat-
zers, però visible. A uns sis-cents
metres de l'entrada al Torrent, arriba-

a "S'Entreforc"; és el lloc on el "To-
rrent de Lluc" se junta amb el "Torrem
del Gorg Blau", allà on se troba "Ss
Fosca", coneguda per les seves
tats espeleològiques. A S'Entrefor;
te pots asseure a terra i maravellar-
te mirant les altíssimes penyes, d'um
altura d'uns 200 ó 300 metres verticalt
que fan la delicia dels escaladon
mallorquins i forans; així i tot
ha moltes parets que avui són verge!
encara. Hi ha una pedra que, amb uns
pintada,	 sembla una fita, senyalaM
amb fletxes les direccions on pots, anar,
que són les següents: una, cap a "St
Fosca"; una altra cap a Lluc;
cap a Sa Calobra; i la darrera hi figurs
una inscripció que diu: "Millor no anar.
hi" apuntant cap a una paret inmensa.
altíssima, però que Com deiem abar:
és un lloc pels bons escaladors.

Aquesta nit la passam a SEntre for
i l'endemà comença la devallada
"Torrent de Pareis", sempre amb pare: .

molt ales a cada costat. Ens

cap a la dreta per anar pel camí i des .

.prés per les inmenSes pedres,
dit muntanyes, ja que són molt grosset
passam una sèrie de gorgs, normalflw
secs, i sobretot aquests darrers arqs
degut a la sequia que hi ha a Mallor



Entre ells hi figura el "Gorg des Capel-
llà" que si hi ha aigua no hi ha altre
remei que passar-lo nedant o bé com
una sargantana afarrat per la paret;
(ara que jo no ho aconsell perquè és
difícil). Un poquet més tard arribam
a "Sa Font des Degotissos", nom molt
adequat, ja que tot és un degotís, i
per omplir una cantimplora hi pots per-
dre les sabates.

Aquesta sortida és una excurssió
d'estiu perquè un dels alicients que
té, és que quan arribes tot suat te
tires . dins la mar per refrescar-te.

Galatzó -7 T
Ja quasi finalitzant, hi ha "Es

Gorg de Ses Anguiles" que normalment
sempre té aigua i pots pegar un capfico.
A partir d'aquí per arribar a la mar
queden uns 20 minuts de marxa.

Ja a Sa Calobra, per anar-nos cap
a Sóller hi ha dues solucions, la prime-
ra, la més bona (o millor dit la més
còmoda) es agafar la barca que ve del
Port de Sóller i l'altra és fer "Sa
Costera"; una excurssió llarga i ja
que dus la pallissa del Torrent, encara
ho pareix més...

Miquel A. Ferrer

4*** ***** ********* ***** **************4************************************

ES METGE EN CASA
PER ES DR • JOHN GUILLAUMET

%1E1 suplement vitomíniclés un dels

productes formocolègics que es recc51-
to amb més freqüència en lo consulta
mèdica.M'atreviria o dir que quasi
totes qquestes receptes de vitamines
ho són per petició del propi pocient

que acudeix o la consulta,excepte els

casos de metges que ja tenen inèrcia

en les seves prescripcions pel nom-
bre ton alt de demandes ae vitomines,
i que jo els és costum donar-les per-
què el pacient se'n vagi content i
sense protestar que no l'hon medicat,
o que "per reforçar",e1 metge li hou-
ria de donar quolque cosa que li do-
nès més defenses al cos.

Aquesto demondo de vitamines(o per
oixó,cle quolsevol meaicament)per part

aels mololts representa:

1. Uno pèrdua oe temps per al met-

ge que ho de discutir.
2. Una despesa supèrflua per a qui

pago el medicoment(bé sigui de fons

estatal o personal).
3. A més, el pacient que exigeixi,

consumeixi i no necessiti d'oport vi-
tamínic, no es beneficiarà del pro-
ducte.

Per a coneixement general i perquè

sigui fàcil d'entendre,diré que:

1. Les vitamines en forma de me-
dicoments no són necessèries més que
en comptades ocosions.com quan hi ha
ecidència o perill de poder-hi haver
una falta oe vitamines al cos.

2. Els individus amb enfermetots
que no prosueixen de costum una dis-
minució d'entrodo de vitamines ol cos,
com són: un refredat comú,ongines,
bronquitis,síndrome gripal) No nece-
ssiten suplements vitamínics.

3. La fluixedot	 les poques
ganes de menjor poden ser símptomes
d'enfermetat,perè,no tenen com a pri-
mera indicació la preso de suplements
vitominics.

4. Un individu que no pateix cap
enfermetat i tengui una dieta normal
equilibrodo i voriado:

a. No té perquè tenir falta d'aport
de vitamines.

b. No necessitarè,per tant,de su-
plement de vitamines.

c. Un suplement vitamínic no

serè de cop benefici,i no li donarè

més força ni li augmentarè les defen-

ses del cos.

5. Poden aparèixer enfermetats
greus per excés de presa d'algun ti-
pus de loitomines.

John Guillaumet
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Som al començament del curs escolar. Cada dia, a les 9, a les‘-\
12, a les 15 i a les 17 podeu veure el cotxe del pare d'algun dels
alumnes en edat d'estudiar la E.G.B. carregat de nins; i és que ni
tan sols transport escolar tenim a Galilea.

Fa seixanta anys el nostre poble tenia uns altres problemes.
Donya FRANCISCA ARBONA POCOVI, Sa Mestra, jubilada l'any 70,
conserva el cap molt clar i mos apropa aquell món.

Vostè va arribar a

L 'Qny 22 pe/ duembxe, tenia vínt-
í-do3 any3, havia na ,scut amb e ,seg/e a
MontuZxí. Com que no hí havia cap cotxe
que vo/gué,s axxíbax a Ga/í/ea (/a
caxxetexa exa un cam-(1 mo.e.t do.e.ent
,sen ,se a,s&/tax), vaig havex de Uogax
una moto amb 3ideccut pexquè endemés de.e.
conductox hí havía d'anax una. acompa-
nyant (no utava bé que una ae...e.ota
l adxína viatjà tota ,so/a).

Havía apxovat	 opo3ícíon3 /'e,stíu
de/ 20 a Baxce.eona	 havía pa ,s3at un
cuil3 p/Loví3íoncd. a Campo -L txe,s muo ,s
a- Ciutadetea.

I quin poble va trobar?

•	 Ja vo3 he contat com vaíg puja....
Aquí t.a gent tenía mo.a3 de pxob.eeli
de rÇam	 de pobite3a. No exa bo de
convèncex e£A paxe,s pexquè ebs ttir
vengue ,s3ín a .e'e3co.ea; començaven a
t eina mott j ov e3 : guaxdax cabxV,
coUíA o.eíva, etc. Fin3	 tot ei Víca
havia de demanax ats amo3 de .e.e3 po3W
3ion3 que deíxa33ín anax a £a PanAbqu.i:
ets ae..,bt3 Leogat3 pex a apilendite

Mo-eta gent no 3abia Le.egix
ucxiuxe í hí havia moLta 3upe,L3tic.U.
La gent e. divextia t ent gambcxxadu
Com podeu 3upo3aA,	 dona utava
poc con3ídexada, ce. mateix que
ínant ,s í ei3 ve// ,s.

Quan vaíg axxibax encaxa no
havía ee.ectxicítat, u3 àv em Leum3
caxbux. A mi m'agitadava anax a Ciat
( jo havía vi ,seut /a meva ínUmcia
Santa Cata.e.ína), í e.f.3 divabte3 baixa
a peu tÇín3 a E3tab/íment,s pex aga lfa4
txamvía...

Sabeu què ha canvíat Ga/i/ea!

Com la va rebre el poble?

Mo,et bé, m af udaxen amb
poguexen: //enya, UoveLe.e.3 d'ameUe ,

aqueUe3 ajude3 que e3taven ae
abat.

Feia comptes quedar-s'hi tant de
temps?

No. Pere, com que en aque// temp ,s
condíció que mé4 valia de caxa a un
concax ,s de txa ,s//at era una Uaxga
utada a	 mateíxa e3cola, jo em vaíg
pxopo3ax	 ex mèxit3 txeballant aquí.
mateix i..n	 que pogué3 anax a una
capital de cexta impoxtancía. Quan vaíg
gAtax en condícion3 de canviax jo ja
utimava ei poble í tenía un cotxe que
em pexmetía anax allà on volia.

Al3 nou any3 de víuxe aquí em vaig
ca,sax amb un gatUeu í això va acaba
degnitivament amb ets meu dubte
entxe quedax o anax-me'n.

Només hi havia la seva escola?

L'any 22 endemé3 de	 meva unítaitíct
de	 n' hi havia una Linítà/tia de
nín3	 unítàxía de nine,s de Ca Se3
Monge3. Aque3ta daxxexa	 Leevaxen pex
atta de matxícula un poc mé3 taxd

dee's nívus , quedant-ne nomé3 una de
míxta.

Quins canvis ha notat durants aquests
anys dins l'escola?

El canvi mé3 impoxtant que ha
aectat	 e3cola ha e,stat /a mínva de
poblacíó a Ga/i/ea. No hí havia lloc
de txeball í ei3 jove.3 3e n'anaxen a
Ciatat o a le3 zone3 tuxí3tique,s; pex
a/txe coistat, la venda de texxeny3
cau ats utkangex ,s o&xia une,s po,s6i-
bi/itat4 econbmique3 nove3 a le3 t amí-
Lie3.

La vexítat é que quan vaíg axxíbax
gent ten-La molt poca inquietud

cultuxal. E.e.3 3í3teme3 d'en3enyament
també han canvíat mo.et.

.
Qiirres distraccions hi havia fora de
l'escola?

No hí hav.La mé3 dí.stxaccíon3 que
qua/que gambexitada debs jove3. Mé_3
taxd, amb e. Vízaxí, vax.em t oirmait un
gxupet pex itepite3eyitak obile3 teatxats.

1 al final es va quedar sense escola i
i sense casa?

De et .e. 1 e3cola utava isupxímída í
no 3' havía anunciada £.a vacant. Hi
havia 19 nin's que jo em pen4ava que
3exíen ben xebut a l'e3co.ea de Puígpu-
nyent; quan vaíg veuxe que aíxò no exa
po43íb/e vaíg anax a ui..i..ta e S.
Mínó de Me,sa, ee, Delegat Adminítkatíu,
pex uplicax -lí que anuncia ,sín /a
vacant. Ho een ccíxí va queda
cobexta totd'una. Jo em quedava ,sen ,se
ca3a, pexò aqua/3 19 ínant's nece33íta-
ven mé3 e//3 una e3cola que jo una
ca3a pex utax.

L'any 1964 la distingiren amb la
"Encomàenda de Alfonso X el Sabio,
Categoría Lazo". El mateix any a
Galilea li regalaven un pergamí recor-
dant que s'havia preocupat "por los
intereses rnorales y nnateriales" del
poble. L' any 1972 II Ajuntannent de
Puigpunyent la declarà filla adoptiva.
Per a molts d'anys, Donya Francisca!
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ESPECIALIDAD EN PLATOS COMBINADOS

Y TAPAS VARIADAS

Lunes cerrado
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A la fi! Cada dijous, de 11 a.endrem a Galilea, a Ca Ses
Monges, el Metge i el Practicant solució no és la més bona

l: 

que podria haver-hi, però és amberència molt millor que la
que fins ara ens imposaven. Una notícia sobre tot per als
jubilats que no tenen cotxe en

Dos fets per ressaltar:
- Mass assistència de galileus al

ple de l'Ajuntament, el dijous 211bre. En dia feiner, més de.
trenta persones, els joves des dEitat i els vells fins i tot
amb crosses, s'espolsaren la perE. cap a la Casa de• la Vila
hi manca gent.

- lJnan lliçó:	 el	 poble unit,
defensant una causa justa, pot (tcamins allà on semblava que
ja no hi havia res a fer. 	 -     

-s 15-                          



TALLERES J. B. JAUME
Planchista y Pintura

• • • _
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Meteorologia

Un fenomen atmosfric
carecteritza aquesta me-
sada: La famose " GOTA
FREDA ", Une fiblonada,

vent i pluja, he pegat
fort per les terres del
llevent de la peninsula
i també ens va tocar e
les illesf la nit del dia
urel dos. Les temperatu-
res no eren molt altes,

perb feia calor degutf

la forta humitat atia
fNrica. La pluje mesur
de és:

Dia 29-9-86... 421

Dia 30-9-66... 331

Die 1-9-86„,551

Del 11 al 14„201
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Molts són els qui
han comparat una par-
tida decaus awb una
batalla i, realment,
hi ha molts de punts
de contacte: aixi, te
nim dos exèrcits—ses-
peçes blanques i ses
negres—, un camp de
combat —es tauler—, i
fins i tot dos Estats
Majors —els jugadors—.
A més, s'escacs te sa
seva estratègia i sa
seva tàctica.

Ses primeres juga-
des s'anomenen abertu-
ra, i és quan començen
a entrar en acció ses
peçes. A això se li -

diu desenvolupament.
Es tracta de tenir ses
nostres peçes tan ben
col.locades com poguem
per tal de: Dominar el
major nombre de case-
lles, intentar dobles
amenaçes i tenir—les
cobertes, l'una amb
l'altre.

El doctor Lasker,
campió mundial d'escacs
va escriure uns princi-
pis per tal d'erribar a
un bon desenvolupament
del joc, i aixf, gua-
nyar la partida.

a.— Convé obrir el
joc amb peó de Rei o de
Dama, (Aixf deixam pas
lliure a més peçes que
si movem qualsevol al-
tre peó).

b.— Fer prest una
bona jugada que, a la
vegada l desenvolupi i
amenac,i qualca cosa.
(Després de ses jugades
1.P4R, P4R el desenvo-
lupament 2.C3AR és una
bona jugada).

t.
...:

-

.

12 im
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Col.loca el cavall

a bon lloc i amenaça
un peó contrari).

c.—Desenvolupar els
cavalls abans que els
alfils.(Una vegada ju-
gat 1.P4R, s'alfil ja
domina una diagonal,
mentres que el cavall,

Galatzó —11-
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sense sortir de ca—seva
només domina caselles
ja controlades).

d.—Triar sa casella
més convenient per una
peça i dur—la d'una ju
gada (Per tal de no —
perdre temps).

e.—Fer, només, un o
dos moviments de peó a
s'obertura.

f.—No moure sa Dama
massa prest(Es valiosa)

g. —Enrocar el més
prest possible(Per pro-
tegir el Rei).

h.—Fer jugades per
dominar el centre.

i.—Procurar mantenir
un peó protegit al cen-
tre.

ESCAC I MAT AMB DUES
TORRES.

Se tracta d'arracor.
nar al Rei negre a una
banda,

Veiam com se pot do-
nar escacs i mat emprant
sols les dues torres.

1.— T4TD, R40
2.— T5TR+ 1 R3AD
3.— T6TD4.,R2CD
4.— T6CR I R2AD
5.— T7TR+,R1D
6,— T8CR escacs i mat,

CAFETERIA-RESTAURANT

ES PONT

C/. sa Travessla, 2 - T. 61 40 31
PUI PUNYENT
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REGIONAL

Dia 21 de setembre es va celebrar la
tradicional festa de la tercera edat,
amb motiu de la cual, es va fer una mis-
sa, un refresc al salon parroquial,i un
dinar a "Sa Sínia", on es feu entrega a
cada un dels nostres padrins, d'una en-
saïmada de cabell d'bngel, donades per
Joaquim Tur, No faltaren eis balladors
de boleros, perib sí faltà l'esperat
Gabriel Canyelles, visita que fou anun-
ciada amb antelació i que no es va cum-
plir.
Àquest dia també es va celebrar el SO
aniversari com a capell de Don Francesc,
regalant-li diversos obseduis de part
del poble í dels balladors.
Dia 28 de setembre es feu una passetja-
da, amb gran aflubncia d'assistents, per
diversos pobles de la nostra illa, des-
tacant la visita a Lluc, al Foro de
Mallorca i el oinar de Son Sant Martí.
Aquí foren els excursionist ,,s qui feren
obsecuis a Don Francesc, i Don Francesc
va convidar a tothom a beure xampany.
Dia 11 d'octubre, a la missa de les 7,
es va fer la despedide oficial de Don
Bernat com a rector de Puigpunyent. El
nostre capell s'en va ara a Banyalbu-
far, deixant pas a Don Antoni Grau.
Es fa saber als interessats, que ja
s'han possat en•marxa les excursions
del Grup S'Arbre.

"casa diana"
MERCERIA	 REGALS
CERAMLAJES BRODATS

JERSEIS FETS A MA

C/. Major, 48

PUIGPUNYENT

Teléf. 61 44 56

Degut al mal estet de la maionesa

del bar "El último paraíso en Tapbs",
de Palma, un gran nombre de persones
(passaren de 50), hagueren d'esser in-
ternades a Son Dureta després de so-
frir una intoxicació.
La Balears Nbutica '86, III Mostra

Flotant, fou tot un èxit pels orga-
nitzadors, que veren com més de 40.000
viaitants passaren pel recinte ferial,
La Balaers Nbutica '86, que conth com
a President d'honor amb el rei Don
Joan Carles, va sofrir alguns dies a-
bans de l'obertura, danys molt con-
siderables deguts als forts vents que
assolaren les illes els primers dies
d'aquast mes d'octubre. L'esforç dels
traballadors per reconstruir el recin-
te, ha estat alabat per tothom.
El president general d'Aliança Popu-
lar a Balears, Gabriel Canyelles, va
anunciar que a nivell regional, pot
haver-hi pactes amb PDP y PL, cosa que
no pareix que serà eixí a nivell nacio-
nal.
El Real Mallorca ha tengut un debut
triunfent e la Divisió d'honor del
futbol espanyol. DespKs de la novene
jornada, ha guanyah cuatre partits,
n'ha empatat tres i sols n'ha perdut
dos, el que fa que estigui al quert
lloc de la taula de puntuacions, a un
sol punt del tercer classificat, el
Real Madrid.

[i], 	CAFETsERIA-RESTAURATNT

C/. Sa Traveasla, 2 - T. 61 4031
PUI 6 PUNYENT



INTERNACIONAL
A principis del mes de setembre es

Veren reunir els presidens i caps
d'Estats,dels 101 Estats que integren
lo Conferencia "Cumbre" dels poIsos
no alineàts.Ho feren a Harare que é&
la Capital de Zimbabue.
Aquesta Conferència és l'octova,

durant els 25 anys que té d'existèn-
cia i,molgrat no ha tengut cap regla-
ment escrit,tenen com o norma difon-
dre una nota col.legiala de les se-
ves converses i resolucions.
A l'any 1986 han ofrontat el greu

problema de Sud-Africa,que moltes
vegades hem višt reflexat o les imat-
ges de lo TV,on els negres són rebut-
jats per una minoria blonca,que els
domina i tracte com sers ±nferiors.
Varem acordar convèncer o tota la co-
munitot internocional perquè oquesto
imposós soncions greus als governants
de Sud-Africa,creant un fons d'ajudo
als països més propers.
També porlaren del desarmament,de

la crisi económica,i de l'endeuta-
ment exterior i se comprometeren a
pagar-lo,però aemanant que els inte-
ressos no els ofegassen.
Ara bé,e1 que vo cridar més l'aten-

ció,fou Godafi que va arribar al fi-
nal del primer dia,acompanyat d'un
segon avió corregot d'un centenar de
libis vestits am les seves vestimen-
tes tradicionals.
Aquests "fans" organitzaren una

manifestació popular per aclamor-lo
amb pancartes i crits ae "visco" el
seu President,i ol sejon ala entra-
ren a la Conferència quan ell parla-
va i en la seva llengua i en anglès
atacaren o Estats Units.
Aquestes aues anècdotes estaven
preparades per a completar el "show"
d'en Gadafi que va atocar a totes
les altres nacions per no haver-lo
ajudat a contra-atacar els EE.UU.
ocusant-les de subordinades de les
grans potències.
En Gadafi els va recomenar que es

disolguessin com a Conferència.Se-
gons el seu criteri lo reunió no ser-
via per res,i s'acomiè amb la motei-
xa porafernalia de la seva arribada,
partint dies abons de que acobès la
Conferència.
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Malgrat aixó,la Conferència per bo-
ca ael seu President,en Mugabe de
Limbobue,es va comprometre o lluitar
contra l'ormatmentisme per o conse-
guir el desenvolupament,la justícia
i la dignitat de tots els pobles.

NACIONAL
Chernobil fa uns mesos va assustor

seriosament al món europeu.Recordem
que o la URSS uno central elèctrico
impulsada per energia nuclear va con-
taminar gran part d'Europo,produint
efectes,que no són inmediats,peró que
a llarg termini,podem crear cancers
i altres malaltíes greus als habitonts
i hóbitat que l'en volta.

Doncs bé,aquest fet que ens sembla
ton enfora i que quosi no ens ofecta
gens,també a Espanyo hi ha hagut una
mena de repetició sense efectes greus.

El dia 2 d'agost d'aquest any, lo
central nuclear d'Ascó II de Torrago-
na(ben prop de canostra)va tenir una
segona follado a la v61vula d'ailla-
ment,i els rèspondables es veren obli-
gots a tancar-la.

L'any passot tres centrals nuclears
esponyoles(Almaraz,Valldellós i Ascó)
també varen tenir deficiéncies a n'els
seus mecanismes de funcionament.

Aquests fets són molt preocupants
i crean seriosos interrogants.4No és
hora de pensar que vivim a la vora
d'un volcó actiu que ens amenaço cons-
tonffienh? ¿No creim que tot l'Estat es-
panyol s'hauria de preocupor per a fer
desopereixer les centrals nuclears i
suplantar-les per altres energies menys
perilloses,com el carb6,e1 petroli o
l'aigua.

Malgrat aquets perills,e1 Govern
de Madrid no en vol sentir parlar de
tancar aqueixes monstruoses plagues
de contaminació total.

Tot el resta de països europeus -
exceptuant França i Espanya- han adop-
tat mesures i diuen "Basta" o la ener-
gia nuclear.

Pot ser que - no només sien els
torts el que no poguem menjor tranquil..
soró tot el que respirom i menjom el
que d'un dia per l'altre tot quedi con-
tominat.LFins quant?
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Al nosre poble,com ja sabeu,s'ha format un
grup de socis per a la tercera edat.Presidint
el grup hi ha Na Francisca datle Venrell, més
coneguda com a Madó Petrera,que té 89anys.

L'altra dia parlant amb ella,em ba dir que,
J-fd quan es casaran els seus fills,en cada ocasió

ella mateixa va fer una gran ensaimada.Aprofi-
tant l'ocasió,li vaig demanor-ne la receta.

Ensaimada 

-4 ensaimades crues (llevat)
-Wkg. de farina de força
-1/4 de Kg. de saim
-2 tosses d'oli
-1/4 de Kg. de sucre

So mesclen tots els ingredients,tret del saim.Quan la posta ha pujat,
s'estén damunt una taula ("sa pastera"), s'estira amb un aprimador,i de
tant en quant s'empastifa amb saim.Llavors se ventila lo pasta alçant-la
amb les mons. Després s'enrotlla sense que les voreres es toquin,i es
xa tovor durant 7 (:)J8 hores. Uno vegada posada al forn (on ha d'estor de
10 a 15 minuts), se l'ha de controlar molt, i en el cas que agafi molta
calor, bastaria tapar-la amb un paper.

-1k;l

1,a portada d aquest mes

La nostra portada d'aquest
mes (1s un excel.lent dibuix
realitzat pel nostre habi-
tual dibuixant Pep Martorell.

El títol d 'aquesta obra

"Esperant 1 'hivern i rt:pre-

senta una done típica mallor

quina cue se pre.pera per e

1 'arribade de la dita estaci.6.
-

C/ MAJOR 4 Tel 614102

FRUTAS oVERDURAS
CARNICERIA•CHARCUTERIA
CONGELADOS 0 00NSERVAS

-31) VINOS0 LICORES
FERRETERIA0DROGUERIA

io, 81Puigpunyent	 1
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Uels cinc equips que participen en competicions oficials,només dos han
començat so lliga,els altres equips es segueixen entrenant per entrar en
competició.Els cinc equips són: senior mosculí i femení,cadete masculí i
femení,i finalment mini femení.

~1111111

SEN1OF MASCULI

Andratt	 - 64	 Xaloc-38
Puigpunyent-
	 SENICk FEMENI

Comentari:Primer partit	 Puigpunyent-50

de 11igo.i primera de-	 Comentarl:E1 primer par-

rroto,destacant l'esforç 	 tit oe lo lligasmés llar-

de lequip local per	 ga de tota l'historia' 
evitar la derrota.	 (14 equips en competició)

L4Andoatx,es mostrè:.:oom	 es va resoldre amb una

un equip bo i. conjuntot,	 victòria oe l'equip puig-

però els pulgpunyentins	 punyentí.

no es aonaren moi per	 La victòria va ésser

vençuts.	 clara ja que l'equip vo

A l'equip local hem	 dominar tant el joc com
el rebot,sortint ambde aestocar que hi ha	
velocitot i desbordanttres jugaoors molt jo- 	
la defensa del Xalocves (edot de juvenil)

però que ho eston fent
	 •	 •

molt bé.	 Porreres-66
•	 •	 Puigpunyent-64

Comentarl:L'equip del
Pulgpunyent,vo fer una
primera port molt do-
lenta,arribont o perdre
per uno diferència su-
perior als 15 punts.

La segono part,va
ésser totalment distin-
to,i l'equip va empatar
el partit,per tant es
vo jugar un temps adi-
clomal i el Puigpunyent
va perdre ton sols,per
dos punts de diferència.

Tolo Morey.
Entrenador equips seniors.
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El Fuigpunyent,que jugo una altra temporada a 2 9 regional,dur ja

putats,un parell de partits,amb resultats acceptablespoquertš són:

C.D.GENOVA-1 PUIGPUNYENT-2

Comentari:Una gran victòria de l'equip

puigpunyentí,que Va jugar millor,que

l'equip locol.

Gols aconseguits per P.Martorell

PUIGPUNYENT-0 PORRERES-0

Comentari:Resultat injust,per 2o que
vèrem veure en el portit, j ja.:Lque

l'equip que va tenir més oportunitats

per marcar,va ésser el nostro,perè

devont la porterio visitant es va fa-

ilar,i els gols són els que conten.

STA.EuGUIA-1 PU1GPUNYENT-1

Comentari:ELI Puigpunyent,va aconse-

guir un valiós empot dins el camp del

SIA.Eugènia,que amb un poc de sort,

s'hogués pogut convertir,amb una vic-
tòria pulgpunyentlna.

Gol oconseguit per Bouzè.

,PUIGPUNYENT-2 MARIENSE-0

Comentari:A uno partit no molt bo,

l'equip local es va imposar al

riense amb claretot,oconseguint 2

importants punts.E1 Mariense,vaco

tor omb clares ocosions ae gol,per;

que no bo aprofitat.

Gols oconseguits per;Mario i Nany

SON GOTLEU-2 PUIGPUNYENT-0

Comentari:L'equip del Son Goiteut

va mostrar,com un conjunt molt C1u

i. agressiu,no deixant jugar els

punyentins així com ells saben.

--..11111111111111.2131=~1111."--

CONSECBAL'

EHORABONA BARCELONA 

* * * * * * * * * * *
BAR RESTAURANT

PLA DE SA SINIA
Serveis de:

NOCES* COMUNIONS
FESTES • CUINA TIPICA

CARRETERA DE PUIGPUNYENT - Km. 14 TELEFONO 614i




