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Chitorial

Tots els esdeveniments d'una certa categoria
que succeeixen en el món, tenen una ropercussió
per tot arreu. Per enfora que passi el desastre,
per exemple, ens afecta a tots els humans de ca
da vegada més, d'una manera o altra, si la cosa
és prou important.

Dins l'estepa russa, a mils de quilòmetres
de la nostra roqueta, hi va haver fa unes mesa-
des un cataclisme ecològic: va rebentar, dit en
terminologia comuna, una central nuclear. El ni
vol radiactiu es va escampar gairabé per tota -
Europa, poc o molt; pareix esser que les aus va
ren esser afectades: hem de pensar que els de-
més animals i també les plantes i l'home mateix
varen esser tocats per la radioactivitat. D'acl
a un parell d'anys ho sabrem.

El que sí veim ara, avui i ací, és que una
innocent costum que tenen un bon grapat de pai-
sans, la de aixecar-se dematinet i , abans de
partir cap a la feina, anar al coll unes hore-
tes a caçar toros, o agafar la escopeta per fer
la mateixa cosa, se n'és anat en orris per un
parell - d'anys. Apart, les pérdues econòmiques
que el no poder comercialitzar les aus migratò-
ries representa per a armeries, restauració,
exportació, lloguer de colls, etc - pérdues de
desenes ae millions 	 tenen ben capficada a
molta gent.

Tal volta ha arribat l'hora de qstionar la
energia nuclear, ara que encara és poc.

No ho trobau?

4:1 <1115 ›4‹ 1:14.

La portada d aquest mes
Es ben sabut de tots, que "Gelatz6"
està realitzant ambi interés, un pe-
tit homenatge a ses nostres posses-
sions. ba portada d'aquest mes corres
pon e sa possessió de Son Forteza. -
A portades de siguents mesos, ani-
rem publicent temes relatzionats amb
ses altres possessions.
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En el darrer ple.celebrat el dia
5 de Novembre,es varen pendre els se-
güents acoros:

-Designar com a representants del
nostre poble,dins la Mancomunitat de
Tramuntana,a1 Sr.Batle Antoni Colon

el regidor Sr.Jordi Martorell.
-Comprar un "busco",aporoto per

poder localitzar el metge durant les
24 hores en cos d'urgència.

-Aprovar la creació d'un Petronat
municipal de Cultura,firant uns esta-
tuts que estan a la disposició del pú-
blic,per qualsevol reclamació.

-Convocotoria per seleccionor le
persono encarragado de la Biblioteco
Municipol.La normativo de lo convcco-
tecia -,serè exposada o l'Ajuntament.

DEMOGRAFIA

ANAM D'EXCURSIó

Quan ja som a damunt de tot, la
vista és excepcional: pel sud, si fa
bon dia veim Caimari, Selva i Inca i
un tros del Pla. I pel nord hi ha la .

majestuosa cordillera del Puig de Massa-
nella. A mà esquerra i davall aquest
Puig veim tot el bosc, també anomenat
de Massanella.

Així contat des d'aquí no pareix
gran cosa, però vist des del Puig de
N'Alí tot això, és un espectacle natural

Ha deixat d'estar entre nosaltres
en Miquel Marqués Martoroll(Miauel
Serm) de b9 anys,que va morie el pa-
ssat dia 8,per les montanyes a'Andraitx.

NAIXEMENTS
d'una gran bellesa. A dalt hi ha una
creu i un betlem molt curiós: està dins 	 Mentres uns s 'en von, altres arriben a
una cantimplora foradada. El varen pujar lo nostre comunitat .Dia 11 a 'Cctubre
uns escoltes. vo néixer Na Marío, f 1 la de Francisca

Frau Bauzè i. ae Antonio Sánchez Jover.MIQUEL A. FERRER
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mlittlez dEJ.

Bame des Nollt

-Bon dia, Tófoll
-8on dia, Llorenç, i
que has sentit dir res

de sa radioactivitat
des tords?
-I en va parlar se ra
dio ehirl
-I qué deia?
- se majoria des
tords estavan contami-
nats amb un alt greu
ae redioactivitet.
-Tu ho creus aixó?
-Jo si, s'altra dia
vaig anar a cercar es-
clatesangs, i estava
plè de tords, si no
fos vera, es caçadors
ferien festa.
-Jo he sentit ains es
cafè oue hi havia ceça-
dors que hi anaven però
les mollaven.
-Aqu sts ho fen bé,perà

n'hi ha d'altres que no
noms els caçen sino
cue també els mengen.
-S'altra dia es diari
va dir que encara no se
sabien es resultats que
podria haver-hi a ses
persones humanes.
-Desgraciadament, es-
perem que no sigui ai-
xi, per ventura d'aqui
uns auans anys, se po-
dran comprovar es re-
sultats.
-Idà noltros en po-
dem menjar, ja serem
morts d'aoul uns quans
anysl

-No diguis animalades,
qué l'estimes de poc a
se vidal
-No és que l'estimi
poc, sinó que diuen que
aizó surtirè dins deu
anys, i ja en tendré

98...
-Ell jo pens arribar
as 120 anysl
-Ja ten deuen quedar
pocs per aixól
-No som tan vell tam-

poc!
-No, diuen que ets es
clatesangs també tenen
coses que dónen malal-
ties.
-Sa gent agafa coses
que ja no són esclate-
sangs, hi hawdomingue-
ros"cue en lloc d'aple
gar esclatesongs, es
dediquen a collir bo-
lets i esclatesagns de
llet...
-He_„ que entre rusos
i norteamericans, airtí
sa seva "Guerre de les

Galaxies", com si fos-
sin infonts jugant a
"pistoleros", es pobres
mallorquinets mos hem
quedat amb sos filats
aplegats.
-Tàfol, m'en vaig a
dinar, qua avui hi ha
tords amb col i escla-
tesangs torrats.
-I tií fa un poc no me
deies que es tords fe-
ien mal?
-Poc 8 poc, S8 meva
Angusties encara en té
de congelots des que
tú les hi regalares
l'eny passat.
-Idà am ,)odries convi
dar u dos tortets i
quatre esclatesangs...
-Ah gran gorrerIn'es-
tic segur que en ven-
dries a dinar emb jol
-Es que conque jo no
confieva de que fossin
dolents, enguany ja
m'he empesolats tots
es tortets de sa reser

va• • •
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GRETANT DINS LA NOSTRA HISTÒRIA
n1‘,.	 '

Els "quintos" del 25	 der anar, el vespre, a	 Sort que de Galilea a
presumien de dur capell, la festa de San Pere, a Puigpunyent varen baixar
encara que fos per ells Esporles, patró del po- "un rato a pie y otro
un bon sacrifici haver- ble, amb els seus
lo d'anar a comprar,	 panys.

Dia 14 d'octubre de
1.980, mestre Gaspar
Palmer Bonet (a)Blava,
nascut a Galilea i vei-
nat de Puigpunyent, me
contè que, quan era jove
va anar\ de Galilea a Ciu
tat per les dreceres i l -

a estones per la carre-
tera, amb el cavall de
"San Fernando", i 	 tot
per comprar un capell
que li va costar 10 ptes.
Ja comprat, tot orgullós,
emprèn la tornada a Ga-
lilea, però, això	 sí,
per tal de no cansar el
cavall "de San Fernando"
va fer el retorn amb el
cavall "d'en cama i d'en
taló". Tot això per 	 po- -

MÚSICA

com- andando", perquè el pa-
sseig fos més distret.

El camí de Puigpunyent
a Esporles ho varen fer
colcant: el modern camió
"Ford Potada", d'en Benet
Colomar(a) "Des Forn Nou"
les va emportar. I més
contents que unes "Pas-
cuas" i amb les butxaques
més netes que un cel de
lladres.

En acuell temps les
tendes de Ciutat i dels
pobles, els diumenges i
festes tenien obert el
dematí. Per tant, no va
haver de perdre cap jor-
nal per comprar el cape-
llet.

Onofre Martorell
"Teuler"

altre dia, dissabte 25 d'octu-
bre, estava anunciat un	 recital,
patrocinat pel	 Consell Insular i
organitzat per l'Ajuntament a
l'esgtèsia del poble del bariton
Francesc Sosch i la socrè M? José
Martorell acompanyats al piano pel
mestre Andreu Bennassar.

El repertori estava constituit
per romances de sarsuela, (Don Pa-
nolito, la del soto eel parral, Lui
sa Fernanda, la canción cel olvido,
etc) i cançons populars arranjades
(Jou, veri vou...), amb una paraula
un repertori molt popular.

ComençN el concert a les 820 del
capvespre (estava anunciat a les 8)
i el motiu del retard no va esser la
manca de puntualitat dels músics,
sinó l'escassa assistència de públic.

Malgrat això, els cantaires varen
executar les peeses anunciades sen-
se escatimar mitjans ni il.lusió i
els assistents passaren una estona
molt agradable.

I és que, (i ara ve la reflexió),
hi ha tan poques ocasions, en acuest
poble,de disfrutar d'actes culturals,
en no ser esportius o polítics, que
és una verdadera llèstima que no ens
solidaritzem tots(un dia per tu, un
altra per mi) fent al manco acte de
presència, de tal manera que els or-
ganitzadors no es sentin defraudats
i així, a pos a poc, s'animin a com-
plaure des de els "rockers" i moder-
nos" passant pels folcklòrcs fins a
les més selectes odes de la nostra
localitat.

Conxa Gonzélez
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SA CANOVA: (SEGnNA	 PART)

Quan l'agricultura s'anticipa al futur

El cultiu hidropènic no té proble-
mes de terra, si li falta cala,s1 té
massa substències a'una cosa i de
l'altra gens.Els hivernacles dins
oquest camp solen tenir uns 1000m2.

També hi ha actinídies.La sevo
fruito és el KIWI:fruito tropical de
gran interès económic.Cado un val 110
ptes.Només hi ho 15 arbres d'aquest
i de cada 5 femelles hi ha un mascle.
És un arbre molt exigent.En l'estiu
ho de mester 5 litres d'aigua.E1 vent
li és contrari i ho de mester un ti-
pus de sòl especial.No li poden obeu-
rar el tronc.S'enreaa molt com la pa-
rro. També l'han de podar molt com
la parra i 11 ho han ae llevar quasi
tot.Estan ficats amb fil ae ferro,
per anor rectes.

GARROVER. Té cos tipus de repro-
ducció:sexual i asexual.Sexual per
llavors i asexual per separació.Te-
nen el problema o les arrels.Hi ha un
tipus de regar que és per microosper-
sió.Quan surt el sol s'ho de regar un
pic cado 10 minuts.També es pot regar
per aspersió i la manera més tradi-
zional és per solcs. passant d'un a
l'altre,

A la UVI el lloc de selecció de
vors estè o 20 2 .Se solen seleccionar
les llovors de gorrover,i així quan c
volen empeltot un garrover,no importo l
Se'n duen les llovors,se sembren i
quasi totes solen treure i oferren
el posen a lo soca.

També hi ha unes 12 varietats de h
tomètiques,perè només són 5 les que
es poden cultivar ains hivernacles.

Dins l'hivernacle hi ha tres tipust
de reguiu per goteig:zug,charco i go- c
teig normal.E1 zug és una tuberia ambi
forats que es rego segons lo pressi6 s
que li donen.

Hi ha tomètigues de període
mitjó i curt.

Hi ho tombé assaigs sobre farratge
per sober quin és més productiu.

En l'entrado en el mercat comú to-
tes les classes de carns havien do
marcar-se i aquella tinto era tóxioo.
En aquesta finco hi ha els "FRAMBUE-
SOS'que és l'única tinta no tóxica
a les carns i es cultiva dins aquestc
finca.Es reguen per aspersors proce-
dents de Bodajoz.Es uno flor oloroso.

En 1977 es vo posor el primer ti-
pus de reg per aspersió i f5 va res-
taurar dins , aquesta finca.

Lo terro és molt molla,no és molt
fina i no hi surten herbes.
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Hi ha cultius hidropènics del cla-
vell.Les arrels de la terra xuclen
sals minerals i aquestes s'estenen en
totes direccions.E1 cultiu hidropènic
es rega un pic cado hora.Dins els hi-
vernacles hi ho calefacció enterrada.

HIVERNACLES:

1 Dins els hivernacles s'aconsegueix

un microclima, és o dir, una tempe-
Totura adequada per a toto classe de

1 cultiue,També hi ha una cosa molt cu-rioso, que és un tipus de cultiu sen-
se terra.Vos demanareu si és possible. Tomb hi ha una agricultura que es

1	 diu de latèncio,que és quon no xuclen
5i, que és possible. Es diuen cul- aigua ni sals minerole.

ltius hidropènics: hidro«aigua,pènicui 	 El tipus de reg és de goteig.
conreu.

Es tracta d'un cultiu amb molta
d'aigua i amb certa quantitot de fems

fert4itzants mesclats.Tombé se'n
• diuen cultius de llana de roca.

Aqueixa experimentació es réalitza
dins els hivernacles on tot l'any hi
ha flors.

Garbera.No li pot pegar la llum
directoment,però en necessita molta.
Per aixo dins els hivernacles hi ha
unes xerxes com a filats negres, que
no deixen passar directament la llum.
La temperatura és de 18 arous tot el
dia.Dins els hivernacles,per a cada 1(
100 litres d'aigua 1i posen un quilo-
gram de fems.

La f3ór gerbera procedeix d'Asio.	 Els hivernacles són encalentits per
Es cultiva dins hivernacles.EEsdedérJric

calefacció aèria.També es poden obrir
' stronc verd i llarg, amb les fulles per o fer respiror les plantes i fer-
com de tarongers.Cada flor vol 65ptes los canviar l'oxigen.Dins el hiverno-
poden durar tot un mes dins la ca- cles hi ha un encalentidor hidrogrà-

'sa•
fic per a montenir la temperatura



SES TIMBES

Eren uns amics del Llevant de Mallorca
i ens havíem trobat a un carrer de Ciutat.
La conversa normal : els fills,  els amics
comuns, el treball... I, a les poques frases,
una exclamació:iQuina posta de sol! iMai
podrem oblidar-la! Fou un horabaixa de
novembre de fa un parell d'anys en que
els amics pujarem per primera vegada a
Galilea. Ses Timbes cada horabaixa de
tardor, en complicitat amb el sol i el
vent, despedeixen el dia entre els més
exquisits festivals de colors.

Però curiosament aquests dies Ses
Timbes resten casi desertes, tot en gros
qualque turista aperduat i embadalit
davant tanta dol çor. I és que els companys
habituals del nostre primer mirador duen
altres curolles aquesta temporada.

De bon matí, quan comença a clarejar
darrera Na Bauçana, el poble registra un
moviment poc corrent: paner en mà es
formen les colles de cercadors d' esclatas-
sangs i als agrers hi manca gent. Andrit-
xols de cap aquí i galileus i puiqpunyentins
de cap allà. Sobretot enguany que els
tords tenen bul.la .

Ah, emperò aquí es manifesta potser
la cara més infantil dels homes granats
de les nostres contrades. Homes que a la
taverna o a la festa no escati men un
duro per a obsequiar els companys, es
tornen interessats com mai quan es tracta
de bolets. Mentides respecte del lloc la
collita, enveja d èxits aliens, utilització
del qui no és acceptat com a amic però
coneix un agrer interessant, el mal cerca-
dor que es queda fora perquè la gent
s' entén mig en secret... Una broma en el
moment oportú o una indirecta amollada
amb gràcia torna les coses al seu lloc.

Les vetlades de Galilea aquestes setma-
nes s' ompl en de la flaire dels esclatas-
sangs torrats.

025 de la revista Galatzó avui volem
retre homenatge a la figura de Joan Al-
cover, un dels nostres poetes entranya-
bles que algú ha definit com a "Inúsica
i caliu humà" de la poesia mallorquina.
Alcover nasqué a la ciutat de Mallor-

ca l'any 1854 i morí el 1926.
Pertanyia a la primera generació de

l'escola mallorquina i , juntament amb

Costa i LLobera, en fou el punt dapar-
tenca. Una generació que es caracterit-
zà pel seu conservadurisme i religiosi-

tat. I que no aconseguí de conectar amb
els moviments prugressistes del Princi-
pat.

L'obra alcoveriana més primerenca és
en castellà i presenta influències de

Sécquer i Campoamor.
Cap a l'any 1903, per, la seva poe-

sia sofreix una doble renovació: a ni-
vell temàtic -el buit, el desassossec

oroduit per la mort dels fills i espo-
ses inspirarà al poeta algunes de les
més belles composicions. La poesia és
l'única que li queda, la darrera esoe-
rança on emparar-se- i a nivell lin-
gliístic -abandona el castellà per la
llengua materea que, millor uue cap al-
tra, oot donar sortida a tot el seu des-

fici interior.

La producció en català és més breu,nuE .

la castellana. Es redueix a dos

Cap al tard (1909) i Poemes bíblics

La segona és una obra de madu-
resa on el poeta segueix molt de prop

els textos bíblics.

Possiblement Cap al tard és el recull
més representatiu de la poesia d'Alco-

El llibre s'articula en una sèrie d'a-
partats on cal destacar el primer grup
de composicions que, sota el títol de
Cançons de La Serra, presenta una in-
terpretació simbblica i humanitzada del
paisatge mallorquí.
Les nostres muntanyes inspiraren al-

guns d'aquests poemes que aniran sor-
tint a les pàgines de la nostra revis-
ta.
El conjunt obre amb el poema de la

"Balanguera" que ha esdevingut un him-
ne

L'ERMITA QUI CAPTA

Hoste só,de l'altura; és mon of1c1

de casa en casa demanar almoina,

per tota l'encontrada a on els ecos

de l'ernütatge tremolant arriben.

Ma petja seny pels viaranys del terme;

conec les heretats 1 les cabanes
1 els pobles 1 els veïns, 1 els deman noves

de llurs tribulacions 1 llurs ventures.

Per ço del mlrador de l'alta ermita
Jo velg quelcom que els vlatgers no veuen,

els vlatgers que lndlferents trescaren

la terra del voltant.

51 vols estendre

pels amples horitzons de la muntanya

l'esguard contemplatlu, ans de pujar-hi

recorre pam a p.in tota la terra

que des del cim dominarès; atura't

al comellar, al bosc; !_;uaita la mina,

saluda e!s nius humans; vulles conèixer
la clap Je verdor si 	 blat o és ordi,

aixis, escorcollant cosa per cosa,

a la contemplació ton ull prepara.

La segona part del llibre rep el nom
cole Elegies. Són composicions tristes,

molt interessants consagrades a la me-
mbria dels familiars perduts i OU8 gi-
ren a l'entorn del tema de la mort.

La mort és un tema molt present a
la poesia d'Alcover. L'amor cap al

paisatge i la preocupació per l'ho-
me i la patria esdevenen les altres
d=a.constants temàtiques del nostre

Tot aixb fa que la seva obra pugui
definirse com un art humanitzat, sín-
tesi de passió, popularisme i sereni-
tat.

No per això s'esvairà el mIsterl,

del fons de tota cosa inseparable;

si avança la claror, l'ombra recula,

com més va reculant, més imponenta.

La nit plena d'estels, per l'home savi
que 1s coneix d'un en un, 	 menys divina
que pel qui veu només en

una munió de signes incompresos?

Un temps, per la nocturna escnparlissa

de Ilumets casolans que el puig

corn un cel ajagut sobre la terra,

l'esguard lliscava indiferent; mes ara
cada llum és un món,

on he segut a dessuar a l'ombra

o he escalfat una estona les mans balbes

en la fumosa cuina; on he rebudes

mercès de pietat o la dolcesa

d'esser humil davant la porta closa.

Sota 2:;uells horitzons, altres més íntims

atreuen l'esperit; 1 així, fruint-ne
la plenitud de la visió, penetra

mirada, com aigua dins l'esponja,

en la fonda expressió de la natura.

,a,rropial
ESPECIALIDAD EN PLATOS COMBINADOS

Y TAPAS VARIADAS

Lunes cerrado

GALILEA

30-Qm,aškavelL . Pcr& cte	 -S•vvto,..	 Galatzó -

PLAZA PIO Xll
TEL. 61 41 9S
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*** *** ** ***2:1
El mestre interna-

cional ROMAN .TORAN
defineix el TEMPS, en
escacs, com sa cada
jugada de desenvolu-
pament. Es pot perdre
i guanyar .TEMPS. Anem
a posar uns quants
exemples de pèrdues i
ganàncies de TEMPS.

a.-Davant una ju -
gada d'atac, sovint
es pot defensar de
dues, tres o més ma -
neres. Tornant la nos
tra peça, per exemple,
a una posició passada
és una manera de per-
dre un temps. Si mous
trencant l'amenaça i
a la vegada desenvo -
lupant la peça, així
guanyew un temps. De
perdre un tamps a gua
nyar-lo, hi ha molte-s-
trinques, El qui ten-
gui el joc millor de-
senvolupat, guanyarà
la partida.

b.-Si coMocam una
peça a una casella on
pot esser atacada amb
una bona jugada de
desenvolupament del
contrari, l'haurem de
retirar perquè no la

matin: el contrari ha
guanyat un temps i no
saltres l'hem perdutT

c.- Un tercer cas
de ganència i pèrdua
de temps es produeix
quan es realitza un
canvi de peó o peça i
el contrari recupera
el material amb una
jugada de desenvolu-
pament. El contrari
ha guanyat un temps:
Això és dolent per no
saltres.

Anem a fer una par
tida un poc comentada
per tal de veure la
importància del TEMPS
i del DESENVOLUPAMENT.

1. P40, C3AR
2. P4AD, P40

Una jugada dolenta,
P4D. Els peons en el
centre han d'estar
protegits per peons
i no per peçes.
3. PxP!, CxP

Si ara les negres
haguessin jugat
3. DxP les blan-
ques guanyarien	 un
TEMPS amb
4. C3AD, atacant	 la
Dama negra, que s'hau
ria hagut de retirar.

4, C3AR, A2D?
Altra mala jugada,

ja que "peça mal si-
tuada, no està desen-
volupada". S'Alfil,
ací, l'únic que fa
és nosa,
5. P4R,

Un exemple de bon ,

desenvolupament actiu
i ganència de TEMPS,
5. C3C
6. C3A, P3R
7. A3D, C3A
8. A4AR, P3A?

Hagués estat
moure l'AR, preparant
l'enroc.
Y. 0-0,

Ara, les	 blanques
tenen les peçes deser
volupades i dominen e.
CENTRE. Ho tenen molt
bé.
9. P4CR??

Una gran equivocacid
S'intenta un atac sen-
se tenir les peças
desenvolupades,
10, CxP!,

Això obri pas a
10. PxC
11. 05T+, R2R
12. AxP+, R30
13, C5C Escacs i mat.
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BAR RESTAURANT

PLA DE SA SINIA
Servels de:

NOCES • COMUNIONS
FESTES • CUINA TIPICA
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anam
d'excursici

PUIG DE N ALI

Començam a caminar des del poble
de Caimari, com si anàssim a Lluc a
peu, però uns 100 metres abans d'arribar
a la primera volta, agafam el primer
camí cap a l'esquerra, que està asfaltat
Es una carretera que ens durà fins a
la possessió "dels Horts", per un come-
Ilar del mateix nom. A mà dreta tenim
el Puig de N'Escuder.

La carretera asfaltada s'acaba
en arribar a les cases anomenades. Lla-
vors ve un camí de carro amb moltes
pedres, però que es bo de seguir. Més
endavant passam pel "Comellar de sa
Jonqueta", fins que arribam a una font
petita, tapada com si fos una sitja,
d'una aigua groguenca degut a les roques
que la revolten, però potable. Aquí
deixam la garriga i comença la pujada
ja que som a les faldes del Puig. El
camí l'hem de seguir per la torrentera
de l'esquerra i és fàcil confondre'ns
per mor de les mates i branques d'ullas-
tre que hi ha, però com que sempre es
veu el cim, no ens podem perdre. A dalt
només s'hi pot pujar a peu per la part
n(Ird, això vol dir que l'hem de revoltar
ja que noltros venim del sud. • • •
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PUI PUNYENT

lear s'ho presentat aquests dies pa-
ssats una Mostra ae Cultura kossello-
nosa.Aquesto mostra s'inclou dins
l'interconvi cultural que la Conselle .

ria de Cultura manté amb institucións
ressellonoses,especialment l'exposi-
ció de l'any passat al Chateou
de Colliure,organitzada per la Conse-
Ileria de Cultura.

Galatzó -12-
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Dissebte dia 8 de novembre,va tenir

LOCAL	 lloc • "Na Burguesa", la trobada ju-
venil en favor de la Pau.L'acte con-
sistí en una entretengude pujada •
peo desde l'esglèsia parroquial de
Gènova fins o dolt de la muntanyo,

Dia 1 de novembre,aia de tots Sants, pujodo que fou presidisa per la Ver-
Puigpunyent vo esser un cominoi cons- ge de la Pau i refrenada per varis
tant ca el cementiri.Tots ferem home- centenars ae joves.
natje als nostres familiars desapare-
guts.

La comisió ae cultura de l'Ajunta-
ment ae Muro,convida o la "diado de
Premso Part Forano" a la revista Go-
latz6.A1 mateix temps,es celebrar
una Assamblea generol ordinaria.Si
Ueu vol,serè la primero assamblea en
que Puigpunyent estarè representat
per mitjè de la nostro revista.	 També aquets dies,tenim a Palma,e1
A partir d'aro tot són passes enaevant.Festivol de Jazz,que porta a escena

consioeraoes figures ue gran renom,
El nostre company i vei de Puigpu-	 com Miles Uovis per exemple.Tot un

nyent,Antoni Ripoll,estè ejercint com espectacle.
a professor de mecènica a l'establi-
ment penitenciari de Palmo(ols reclu- 	 L'Ajuntament ae Palma està realit-
sos ae 16 o 21 anys) i al Centre ,1

	
zont uno labor ue milloro de calçades

d'odults ae Son Conals.Aquesta plaça
	

i allumenat públic,en vi3te5 a bene-
temporal l'obtengué emb una instonci
	

flCij""Ij carratera de ba Vileta.
ol Ministeri d'Educació i Cièncio amb

	
Els habitants de Formentero,ja no

sustitució d'un altre professor que 	 hauran de desplaçar-se a Ibiza per
té les oposicions aprobades però que	 renovar els seus carnets d'identitat.
encaro no s'ho pogut incorporar al
	

La policia municipal és l'encargada
curs.	 de emprendre aquesta labor a

de Formentera.
Varis carrers ael nostre poble,Puig-

punyent,han estot esfaltcts omb més o	 A la Casa de Culturc de Govern Bo-
menys bons resultots,perè, 4i els
altres? Deixar per exemple un Carrer
Major pitjor que els altres,no creim
siga molt convenient.

A la terminal B ae l'aeroport de
Son ban Joan,hi ho hagut aquets pri-
mers aies de novembre,e1 segon salon
ae tecnologia per a lo inaustria tu-
rística: Tecnoturística 86 .Aquesta
exposició va obrir les portes a tot
el públic que tengué interés en
tor-la.



NACI

L. ciutat de	 desnrés

candidat::. per guatre

ser, la ciutat olfmnic de

Acuesta s la gran notici2 rue el
proper 17 d'octubre past un

catalN, Fresidont del CCI, en Jorn -
Antcni Sranch, les 13,3C,
ciutt suissa de

ers .f:ens fci.. Prf.s tg.r:.bó
S'hi h•vien empenyat

els coverrlants, les tnstitucions i les

force vives frroese.

kalgrat	 ononentsi
tanta categori:: com

no poguerem tenir els 47 vots del
Comitó ÇlirnDic flterncional.

A	 ,inaren el nresident
del overn Felip Gonlez, el prest--
dent de la Geners:litTt, Jordi Fujol,
el at11e de	 F:tscu21

el president ce	 junts, rue pro
mocionnv, 11iririda per 	 rcelona, - •

Ferrer i més de La eitt dfl ,Js-

pany esperav - n	 nsietat.

Tenen	 6 •:-ny rur a pre-iararse.
31 :rojecte de les ::nst1-cions tpor--
tives per el jocs XXV Climpip.C.
preveu el seu repgrtiment en ruAre -
grans ner hoste dels
atletes, 1. 2t per acollir els .".rbi-
tres i jUtges; la 3g per les diverses
competicions i L 4g per lescliverses

dels mitjans de comunica-
cions.

:arcelow, s'ho h	 : ,_ , cnyat	 pols.
Fer	 Barcelon mós oue mai!

- 1J-

•INTE NACDNAL
31 d=er dílluns d'octubre, din 27,

el Fap Josn P U. II es va reunir amb« més
15C caps' rc-ligiosos Per ::regar per
-7nu	 mon.

ciutt d'Asfshi cuciiren musul-
budiste, hindus, jueus, b jir , sa-

cerdots de cultes i.nis i cps de religions
:-nimistes

	

Tots plefflts rer:-.ren 	 seu "néu-per
comú

	

tots els frentn, on hi 	 errue
- 1 mTnco	 uncijr declsin uns , .
La Fs_u r un

no	 pau la Ir-és
molt nés rue un dia

de --,au rue si•-. auténtic:' No creim rue
pau	 no-més el stlenci de les -.=es.
Creim	 çue estir.E-ui d'acord

declaració dels Drets Humans de 1r. CNU
de l'rtny 148.

2s cert rue	 del Pap-es
tic2uem o no d'acerd rib tot el cue f i
diu el Sant Pare de	 arueixa inicia-
tiv:4 fou molt interess•-nt, ecumènic i
colortst: ,.. '211 tot. la histria de le re-
ligions 17,1 shavia nrodut unr ceremènia
t-n son-da.

Aruest dilluns	 gd, més de vint
ornitzcions guerreres i frups ar

mts	 fer csLlir les armen. Tan—
de bo cue arribi 1-'est e dia en.e .ten-uen
silenci de les armes =eu. del mon i rue
a tots el naTsos as respetin els Drets ---

Eumans.

6~6"zip"t9~GW9

Meteorologia
En aquestes cinc

setmanes de tardor,
les darreres d'oc.-
tubre i les prime-
res de novembre, en
relació al temps

atmosfèric, •han es-
tat prou moderades
•de dies de pluja
1 de temperatures.

El sol ha enca-
lentit bé el nostre
vall gairebé cada
dia i la humitat
lativa ha minvat.

Un dia, quan dis-
posem d'aparats un
poc fiables, donarem
dades riguroses.

Les pluges a te-
nir en compte són
les segOents:

Dia 17-X-86...10 1.
Dia 24-X-86...26 1.
Dia 25-X-86...52 1,



"casa diana"
MERCERIA	 R.EGALS
CERAML:UES BRODATS

JERSEIS FET5 A M;-\

C/. Major, 48

PUIGPUNYENT

Teléf. 61 44 56

Quasi segur,que el mes passat quon
vareu veure la receta de l'ensalmodo,
molts vos animareu a fer-lo,i va sor-
tir boníssima.

A veure si ora tomb vos animau i
feis uns "Escaldums Fins", o si no
"Una cuixa de xot"

Galatzó -14-

CUINA

-Escaldums Fins:	 (Només se menjava el dia de Pasque)

Especiolment per aquest dia se matava una gollina o un endiot.Una vega-
da mort l'animal,se fa net,i després se fan trossos,També s'ho de solor i
enforinar-la i mentres de freigeix la carn,s'ha d'encalentir aigua dins
una greigonera (calculant que hi ha d'haver un plat d'aigua per persona).
Quan lo gallina estè frita.se posa dins l'aigua calenta.

En el morter,se fa un capolodís amb una grapada de ametles,(també es
pot fer amb avellones).Una vegada picat,s'ha de tirar dins la greixonera
i deixar bullir un poc.Per ocapar s'afegeix patató frit.

-Cuixo de xot: 

Només se menjava el dia de la More de Déu d'agost)

Se li han de fer uns talls a la cuixa que s'umplen de sobresada,sa po-
sa sal i pebre bo,Ilavors s'unta amb molt de sal'm i finalment bastant de
suc de Ilimona,1 ja estè a punt per onar el forn.

Aquestes recetos, que pareixen tan bones,me'le va donar na Francisca
Roca Corbonell,més coneguda com a "madó Francisca d'es Trost".Ella té 79
anys,1 encara s'en recordo que ella els va aprendre de la seva tia Rofaelo.

Oes ae aquí,madó Francisca,i unaservidora (Xisco Ramón),vos desitjam
bon profit.

*** * ***** * *********** * *** * ** * * *** *** * ***** * *****

CAFETERIA-RESIAURAIIT

ES PONT

C/. Sa Travessla, 2 - T. 81 40 31
PU113 PUNYENT
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NICERIA,CHARCUTARIA i MERCERIA
Tel: 614315. Servici a domicili.

SENIOR MASCULI

Puigpunyent - 56
Fla de No Teso - 55

Comentari: En el derrer

segon,i amb un punt de
tir lliura,es va acon-
seguir guanyor;uno vtc-
tori molt traballada,
però merescuda.

SENIC›< FEMENI

Puigpunyent - 56
Ses Salins - 58

Comentari: Unq mala de-
fenso4iy errodes en la
conducció técnica de
l'equip,de l'entrenador
local,donaren com a re-
sultot lo derrata.

*.
-
SEN10k FEMENI

Jdan Capó - 45
Puigpunyent - 39

BASQUET

SENIOR FEMEN1

Puigpunyent	 - 61
C.U.Escolor	 - 22

Comentari: Una gran vic-
tèrio de l'equlp local,
tenguent enfront un aè-
bil contrari,
La primera port va

ésser dolenta, mentres
que la segono,jugant
amb rapides,va ésser
acceptable.

SENIO FEMENI

Binissalem	 - 43
Puigpunyent - 44

Comentori: Difícil i tra-
ballado victbria,oconse-
guiaa després de jugar
un temps complementari
(ae 5 minuts de duració)
devun -.	 equip molt
ogressiu.

ESPORTS Galatzó - 15 -

CADETE MASCULI

Puigpunyent	 - 39
,S.Josep A	 - 66

Comentcri: Impresionant
partit realitzat pels
nostros cadetes,que ju-
gont amb un equip supe-
rior,li varen sabre plan-
tar cora i jugor-li du-
rant moltes fases del
partit de tú a tú.

Itr

CAUETE MASCULI

C.B.Ramón Llull - 54
Puigpunyent	 - 62

Comentari: Una Important
victèrto del nostro equip
que sempre vo anor per
devant en el marcaaor.

Comentort: El Puigpu-
nyent, o pesar d'anor
guanyont tota la pri-
mera port,no va poder
evitor la derrota,ja
.que no va saber atacar
la defensa en zona de
l'equip
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74 5 FUTBOL

PDIGPUNYEN1 - 3
(.;.D0P0bLENSE - 3

FRUTAS•VERDURAS
CARNICERIA• CHARCUTERIA
CONGELADOS•CONSERVASii
VIN0S• LICORES
FERRETERIA•DROGUERIA

:(	 ()L-H	 Pui;mitil\ ent „sisÌ
•	 k4t~.41Wilaw"1~~0106111111~00	

Puigpunyent

Comentari: Partit molt
dolent,jugat a la pista
del Jovent,perè un bo i
molt important resultat,
aconseguit de cara a les
aspirocions de l'equip
puigpunyentí.

ESPCIRTS 
MINI FEMENI

C.D.Roblet - 0
S.Agustí - 17
	

C.D.Puigpunyent - 0
Puigpunyent - 31

Comentari: Un portit ju-
gat o la defensiva per
port del nostro equip,
aguantant els atacs lo-

* cols i sortint en con-
traatac,posant amb pe-
rill,tont sols amb dues
ocasions,la porteria del

Roblet.
Comentari: A pesor d'anor
perdent per 6 punts en

C	 1.els primers minuts,e1 	 .O.Puigpunyent -
.-nostro equip va guanyar 	

C.D.SHoto	 - 1

amb claretat a un eauip
amb més altari,grècies
a lo bona defensa.

que practicaren un fut-
bol dolent i en el mig
del camp.Per resumir
aquest partit,basto orlo•
menor un sol xut o portc
per part de l'equip locc

Son Cotoneret	 - 2
Puigpunyent	 - 3

G.Bouzil d )P0
Comentari: El lider,va
venir aquí,a confirmar 	

Comentari: Gran portit

la seva condició de mi- el disputat pel Puigou"
llor equip,perè el Puig- nyent devent el Son C6-;
punyent,li va donar una toneret,que se vo mostrw,‘

lliso,de com sa juga a un eauip lluitador,oerà
futbol,i per poc,s'en	

el nostro,va tenir més j
,

dur uno victori	
!_,ort i vo ficar 3 gols'

BASQUET

CADETE FEMENI

Puigpunyent	 - 96
Perlos Manacor- 15

Comentari: El marcador
registrat ho diu tot.
Partit jugat sense his-
tèria i que podia haver
acabat,amb un resultat
molt més obultot,si
s'hoguessin mantengut,
durant tot el partit,
les 5 jugadores titulars.

CADETE FEMENI

Jovent Cimse	 - 39

Comentori: Bon comen-
çament de lliga,amb una
victòria fècil del nos-
tre equip.

MINI FEMENI
P.
Puigpunyent	 - 32
Jovent	 - 18

Gol mort per Bouzè
Comentari: Mal partit
jugat pels dos equips,

- 42	 (Nany,1 i P.Mortore11,2)




