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EDITORIAL

1986 ha sigut un eny precipitet,on no hi ha mancdt

res,ni tan sols el que voldriem hi mancs.

Oblidem per uns instants els fracasos de l'humanit.

i,centrent-nos en el punt dolç de les coses,celebrerw

que estN arribant un any nou.Acuest mes de recolliment

els llars familiars,on ens retrobam amb els nostres

esser estimats,on gratament rebem petits detalls emo-

cionants;quest mes histbric dal mixament de Jesós,on

hor celebram amb festes i tradicions consuetudinaries,

on ens banyam amb cava i engreixam amb torr6;aquestrne

també hem volgut estar amb voltros,prop del foc de le

foganya.Intentam fer-vos arribar un misatge de pau i

alegria que brirLam amb tots vosaltres,Aquest mes i

sempre,molt anys.

r«ÇS

t4
1ox•

Al5 n'ç4res

La portada d aquest mes
El dibuix lue amuest mes vms oferim

a la mdrtad?, é5 fet des nristre Com-
nny Llufs del	 jo, W715Pt

rur una de 7sn seies aficions é5 la
mintura. Throfita el Nndr4 mer nerir-
V'"<" -u nst detall i dmcar-mms
nos Festes ouo n3s1tres lt demitjam

iqualment.
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Ara que tornam a esser a Nadal, una velle tredició i
una antiga costum es repetirà entre noltres, sa des cant
de se sibil.le.

3es sibil.les eren unes dones profetisses d'aspecte,
oer cert, ferotge tel com ja Virgili les descrivia, 1 que
per tant no es semblaven gaire a l'especte dolç i envoltat
de capa i plomes dels nins que avui centen aqueixa arcaica
cançó.

.E1 seu origen no es coneix exactament ja que ha estat
transmese sempre de viva veu.

Comença al menys al segle X al monestir de Ripoll i ses
campa arreu de Catalunya.

Conquerida Mallorda el cant gregorià i la lit(trgia roma-
ne s'hi introdueixen de - ple i el cant de ha sibil.le
evrageix amb se mateixa melodia dele mossàrabs mesclada amb
alguns cents populars de s'ille.

Abans del segle XV es cantava en llatí però e partir
d'equeixa data es texte es tredult e llengua provençal.

3a lletra en català no es més que se versió vulgar del
"Judicii signumm, fragment de le processó dels orofetes que
es representava a sa litúrgia de Nadel fins el segle XVI.

Una curiositat es que antigement dins de s'esglésie hi
havia penjadPs un parell de dotzenes de WArles dolçes i quan

se sibil.le ecabave de cantar sa profecia pegava espasede i
tota s'al.lotee i també quelque gent grandolesse, pegava
tanta grapada mai per eglepir-ne una.

Disfruteu, done, d'une de les més velles cançons i tra-

Ernest Fuster dició de se nostra illa, aquest Nadal.

BAR RESTAURANT

PALMA C/ Alferes Oleza Gual, 85
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Ilarte des 15Qmt
Aquesta vegada, no vaig
voler anar a espiar el
que deien en Tbfol

en Llorenç; el que vaig
fer, fou presantar-me
un dimarts qualsevol,
al Banc d'es Pont, un
moment que hi eren tots
dos, xafardajant com
sempre.
Quan en veren, queda-
ren retgirats, i es po-
saren e dissimular,
com si no me conegue-
ssin,
-Bon dial -vaig dir.
Encara no sé si el que
dieren foren paraules
o sonits guturals.
-Venc a donar-vos els
molts anys, i a convi-
dar-vos a una copeta.
Les seves cares, can-
viaren radicalment, pa-
reixia que no tenien
més boca per somriure.
-Molt agralt -començà
en Llorenç- acept a-
questa copeta amb molt
de gust.
-Jo... -s'embullà en

Tbfol- també l'acept,
però no 11 diguessÉs •
a sa meva done, que no
puc beure ni en broma.

Mentrss estavem bbvent
un glopet d'herbes ma-
llorquines, lbs vaig
proposar cius fessin un
brindis de cara a a-

quest any nou que
vendrà.
Començà en TbfolA

-Brind per tots els
tòpics que es brinden
sempre i que mai no es
consegueixen, però que
esperem qualque dia
es cumplin.
Seguí en Llorenç:
-Jo alç la copa, per
tots els que lluiten
per la pau mundidial,
per tots els que vo-
len un món un poc més
digne, perquè qualque
dia ho consegueixin,
-I aquest any -vaig
dir jo- que ha anat
molt malament?
-Si llevam accidents
com Txernobil, tensions
com Reagan-Gadafi, ani-
malades com les dels e-
tarres, desastres eco-
lògics com l'ocurrit
al Rin, accidents com...
-Atura, atura, no co-
mençem, que no ecabariem
mai. Ara no és hora de

esser pessimistes, hem
d'essor optimistes, hem
de recordar tot lo bo
que ens ha pasaet, to-
tes les alegries que hem
tingut el 1986, i espe-
rar que l'any proper
sigui un poquet més bo.
I jo, estimats lectors,
també vull t'er un brin-
dis, per tots vostès,
perquè poguem estar
molts anys junts, per-
què aquest any del Haley
ens conduesqui a un any
nou, el 1987, més apeci-
ble i feliç. I també
alçar la cope, recordant
companys nostres que ho
passen un poc pitjor que
noltros. Vagi desde aquí
un abraç molt estret i
comprenetant e tots els
qui ho necessitin, i com
exemple, vull recordar,
ara, i de forma molt
especial, le gent de
Rianyo, el pàble condem-
nat a mort. Per ells i
per tots, vagi equest
brindis.
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Si VOLS LA PAU,NO JUGUIS A FE:t LA 
(31JEkkA

Si bé el tema de les juguetes di-
tes bèl.liques ha tingut ressó ja
moltes vegades als medis de comuni-
cazió i treballs especialitzats,aquest
escrit es referirè més bé a la jogui-
na actual que té preponderència dins
la nostra Societat.

Considerant el sentlt popular que
diu:2e1s petits s'acostumen,a fer lo
que veuen fer aJ,,s majors".Pens que no
deu esser molt difícil imaginar com
jugaran els nostres nins aquestes fes-
tes i com ho foran els nins de Nico-
raguo o Afganistan,per referir-nos
exclusivamenteol tema bèlic,mentre
uns es mataran de bromes,eit altres...
seguiran otorgant un oci mortífer i
cruel(!als vertaders responsables,
l'implIcació dels més petits amb els
ofers odiosos i sagnants,a penes oca-
sionarè pènic a ningú.

No seria mala idea després de fes-
tes organitzar una trobado entre nins
mallorquins,de Nicaragua i d'Afganis-
*ton per extreure conclusions i conèixer
llurs realitats.

COSTUMS DE NADAL

A les notres terres hi ho moltes
espècies verdes i amb fruits:la ma-
ta,e1 cusc,l'arbre de visc,l'olzina,
el pi,l'arbocera,e1 xiprell.D'aixè
se n'aprofiten els aucells que vénen
del Nord d'Europo: aquí la Naturalesa
els dóna menjar i sopluig.

Quan els homee eren pocs,es podien
permetre el luxe de tallor un arbre
per a casa i,o més,servia després per
a encalentir-se,ara bé,vos imaginau
que ara tots els homes volguessin to-
llar un orbre per Nodal?.

No és lògic anor arrabassant es-
queixos de plantes només perquè tenen
un verd gorrit o uns fruits vermells.
No ens adonam que deixam sense menjar
certs animals i empealm la reproducció
de les plantes.

Entre tots,encara som a temps de
tornar als orígens i de Celebrar la
festo de la crida.Si volem tenir cap
planto a cosa,e1 millor que podem fer
és comprar-la amb orrels i plantar-lo
nosaltres al lordí o o un cossiol,
alx1 ens donaró alegria tot l'any i

la tindrem per o altres Nodals.

Vidia escolar
Disbarats en els exmens dels nins de l'Escola.

Redacció: "Yo hacla cuentas levantarme sobre las cuatro".

Naturalessa: "Los asteroides son unos trastos que vuelan por las
galaxias, pero son inofensivos me parece a mí n .

Socials: "Los seores feudales venden sus tierras para hacer
apartamentos".

Ramón Llull: "Sus . padres eran del Pla de Sa Sinia",

Naturalessa: "Galileo era un hombre que se dedicaba a descubrir
cosas ya descubiertas".



"casa diana"
MERCERIA	 RCGALS
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s el padrí o repadrí d'una gran	 Tot va b6.E1 verro se sent que
quantitat de porcells d'aquest terme. 	 tiren,per amunt s'ha dit.No gruny
Ha complit la seva existència en aquest perè vet aquí que quan deixo de tocor
móm,enrevoltat d'una gran expectació. en terra els ormetjos comencen a pat,
Va ser el protogonista de les matances i qualcúdiu:"Alerta an es gdrIxol

m To!
que hi uo haver a can Jordi de ea sini, el miram i velm com el ganxo s'est?]
en el camí de Son Puig.

adreçant i ja esiè clar.Tu-tupl El
vergo per terra.

Tot esglaiat i desorientat d'aq"
esclat que ha pegat amb aauest apare
que els seus avantpassats no havien
conegut,no sap per on ha ae prendre,
moment que aprofita en Domingo dient
a son pare:"Es ganxo g •ros,mon parel'
En Toni més aviat que l'altra vegadc
el prepara,e1 col.loca,la tècnica es
posa en marxa i aquesta vegada si qw
el verro estb enfilat.E1 ganxo té fo!
ça suficient,són 370 kgs.,a més de
esperonetjad ,es de l'animal.E1 matancl
es prepora,l'amo en Biel... no va de
bromes,tria la guineveta més grossa,
i un poc pensant com anIrè clava
entra."Què passa aauí,quin cuiro més

Nou nomes estaven preparats. En	 grosl Re-mil llamps! LLonimol en pe.
úomingo i en Toni de Son Puig dirigien ne Š es mou i l'amo en Biel més
les operacions.E1 verro sortí tranquil; i sense manies clava molt bé el mbnic

quan va ser defora oixí mateix	 i tot.E1 verro és noble,inclús en
s'esclamè un poc veient tantes cares 	 mort.No gruny.Té una mort dolça.
noves,1 aquell aparell al qual vol
acostar.No savia que era a113 que feia

Molts de kgs de sang,uns 17 kgs
renou i pujava i baixava,anava i tor-

segons els entesos,	 oquest
nava.I què seria allè?Li preparen la

animal.
cadena amb el ganxo en el potó.L'en-
ganxen a l'aparell i en Jaume, atent

a la maniobra,e1 comença a pujar.Tot

La seva raça és Ucoc,l'altura és
1'10 per 250 de llorgoda i el seu
padrí va arriuor a pesar segons con .

aven 634 kgs,a can Tèpie de Son - Fe-

d'on provenia.

Tenia prop de sis anys,cosa claueý
ta que havio aconseguit a causo cle

gran moblesa,ja que era bo de tras11(
dar i el se'n duien sense cap problv
ma a veure les trujes de tot el term
de buit a deu COd0 ony,i si pensamc!
neixen uns dotxe porcellins de prof
podeu calcular les porcelletes que v(

ajudar a néixer.
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Poca gent ha tengut
mai s'oportunitat d'en-
tror en una cova,i d'e-
perimentar aquesta nova
sensació de ficar-se
baix terra,penetrant en
un món inexplora_t,d'una
gran bellesa,en què sa-
unten s'esperit de ses-
calada i s'aventura amb
s'estudi des medi,que
són es fonements de s'es-
peologia.

Totes aquestes condi-
cions fan que sigui bas-
tant practiccdo per sa
gent que té Š'oportuni-
;tat i es temps de poder-
l la aprendre "in situ".
Com per exempie es grupš
d'especlLgia " SPELE0
'TALES"(I),que va néixer
a partit d'un grapot
d'excursions a principi
d'estiupen què mos vel—
rem poder introduir en
cquest esport,amb s'ajut
imprescindible i nece-
ssari que ens han denot,
i aonen,en Just Hernèn-
dez i en Benet Morey.
'Així,jc hem explorat,to-
tolment o parcialment,
més de 15 coves dins es
terme ae Puigpunyent
principolment,(i encara
mos ne queden molt més
que el doble1),un bon

gropat de "llorigueres"
(2),i devers 20 .sortides,
de ses quals algunes
s'han explorat omb altres
grups,com sa que fa poc
es va explora a "Sa cova
des Marbre",orgaritzada
pes nostre grup "S'ARBRE",
i de sa qual guordam uno
bandera(3),desferrada de
devers 35 kg.

En es futur,olguns
menbres des nostro grup,
ho seran tombé des grup
d'espeologia "EST" per
poder avançar .en es co-
neixement de ses coves.

loni Mora

EXPLICACn

(I)No és un grup federat
(2)S'en diu vulgarment
d d'una cova petita.
(3)Formaci6 parescudo a

una estalactita que
s'ha aferrat a sa po-
ret de sa cava.

Només em resto dir quep
sita qualcú interessen
ses nostres activitats,

-o vol saber un poc més
""què feim,es posi en con- Equip de SPELE0 TéLPS:

ítacte amb noltros i omb	 Toni Mora - Biel Rodr-

gust linformarem. gez - Guillem Ginard' 
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Madó Francisca és la padrina del nostre poble. Fadrina, plena
de bon humor, als seus 96 anys conserva el cap ben clar i per ra
finestra de ca seva veu tothom qui passa per la carretera (a dos
o tres-cents metres). Sempre està disposada a empatar la xerrada.

(:,Quin any vàreu néixer?

El 1890, per tant tenc 'noranta-sis
anys:

Jo vaig néixer un nou d'agost,
entre les dotze i la una
i no feia falta ninguna,
perquè érem vuit en un brot.
I encara no ho he dit tot:
misèria i poca fortuna.

Francisca Vich i Marquès,
aixà és el meu nom de pila,
noranta sis anys de vida
i encara hi sent i hi veig.

A on estava la casa dels vostres
pares?

Aquí mateix, en Es Rafal. Ara
diuen Can Prats.

¿Quants de germans éreu?

Jo era la petita de deu.

I de joveneta,	 vida fèieu?

Mos n'anàrem a Sarracó, on hi feia
feina el meu pare, a veure si tendríem
per menjar; perquè no teníem doblers.
I subsistírem gràcies a que teníem un
figueral.

<;Qui vos va ensenyar a fer aquestes
gloses tan hermoses?

Les gloses em surten de dedins.
Tenia cinc anys quan vaig fer la prime-
ra. Acabava d'arribar a Sarracó i el
meu pare se'n va donar compte de que
em semblaria a ell.

Quan jo era joveneta
brodava i feia cançons,
i ara ja vaig pels racons
perquè a penes m'aguant dreta.



GALILEA

Vós vàreu viure molts d'anys a fora,
i,què vos ha fet tornar al nostre poble?

Mu mare va morir i me'n vaig anar
llogada a Deià. El senyor em cuidà
molt bé. Mai em va deixar. Posava
l'excusa que era una tia seva, i així
deia: "Si no hi hagués criades, no hi
hauria senyors".

Després de Deià vaig anar a Ciutat
amb els mateixos senyors. Als vuitanta-
sis anys vaig tornar a Galilea perquè ja
no podia fer feina. Una vegada aquí
em vaig dedicar a fer calcetins per a
tothom.

MadóFrancisca, que passeu unes bones
Festes i que arribeu als cent amb la
mateix a vitalitat.

d01,
cy

Gh)

,Stir Arropial
ESPECIALIDAD EN PLATOS COMBINADOS

Y TAPAS VARIADAS 

S ES	 TIMBES

Tímbu eAtan amekade's d'aque3t
tan pkopí de.L Nada.e. maUokquí. I

kecokden díeA en que e/ no3tne
pob/e buUía de nín í podía uceni lšícan
de oitma ,senzí//a í íngènua e/ mí3tení
de Bet.ftm. Pa ,stoket3, ogueon.6 í
e3pectac/e que citidava gent de pen tot
anneu pen a veune.

canv£ també ha anníbat aquí dalt.
Caisí no hí ha	 nomé,5 pugen eJ.. cap
de isetmana,	 la gent utà méis di,spo ,sada
a u3en upectadon que actor..

També e.6 va manígutant amb mé ,3
c/anetat, eiue pileíon ,s	 cíal,s, quí

ckeíent	 quí no. Pot ,sek pen ató
cníAtian6 de debó hagí anníbat l'hona
no ja d'escen.gican, ,sínó de víane e/
que &cpo6a et/em avui. Pe/ que conten
/eó cnòníque,s, e/ naíxement de
en la pobnua, ,senise ingluéncíu, no va
intenuióan a /a gent que tenia bon
paladan pen a tot el que & ,5 utinglado"
tant ,socíal com neZígíó.s. Gelo ,síu ,sí
que /e4 ne dupentà el ..seu títo de
Me4.8ie ,s.

Peen ats quí nealment ví4qüenen
aqueLl Nadal, e/ pnímen, g oa la duco-
benta d'un Déu duconcentant, pobne,
6enzill, que no esta/víava cap d.“icul-
tat al3 LIA, pekó que convidava a una
vida nova.

Senan capaço's e.e.6 ciliAtían d'avuí,
de GaUlea, d'u ,sen méA óenzi//3, mé.2
pneocupat3 pets quí ho paóóen ma/ament,

aco3tat's ató qui Iluíten pen /a
juAtícia í /a pau, méis obent a/ pendó,
mé,s p/en's d'upenança? Nomé,3 així
Matine4, que començanan a /e's 11 del
veópne, ‹senan una celebkació cniiótíana.

1 penan que Se.6 Tímbeó aqueót
vo.8 volíen conta	 que En Ramón ‹s'ha
nomput la mandíbula en un accídent de
cincutació í que En Seba‹stià í En "Teo"
vanen get un bon papen a la pujada de
cotxu Puigpunyent-GaLílea del dia 30.
I que /a gent que no du /a venena de
le4 cannen.ó n'eótà tipa de no donmín
tota la 4etmana antenion, d'hone.6 de
cannetena tancada, de bnutícía a /es
“.nques... e;ResuLtania molt dí t icult6.6
que cada hona de cannena e..6 deixa3 un
quant o vínt mínut.6 de pa6 //iune pe n a
tot3?

L'oneig nadalenc en ha guanyat,
iFELICITATS!

PLAZA PIO XII
TEL. 61 41 98
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Sa Cova, possessió
de Puigpunyent que
està dins Son Fortesa,
te una petita història
esdevenida fa uns cent
anys la qual ens agra-
daria contar-vos així
com la mos varen con•
tar a nosaltres.

La costum en aquell
temps és llevar-se del
llit molt dematí,	 i
abans d'anar a caçar
se f2 una trullaca
d'oli. Ln aematí, quan
Francesc, el fill pe-
tit de la casa,	 passa
per davant el portal
per anar de la cambra
a la cuina amb un llum
d'oli en la mà, se
acareix un home molt
gran, uniformat i amb
gorra de visera que
apaga el llum i li or-
dena que es calli.

Mentres en Francesc
quasi es mor de l'es-
glai,	 el	 seu	 gerrn
Bartomeu, que s'està
escalfant a la llar de
la cuina, va filustrar
cosa: se pensa que són
lladres i prova de fu-
gir per darrera, però
troba un altre home
també d'uniforme a un
cantó de la casa, com

si fes guèrdia. El nin
fent com si anàs al
llenyer, pren per dins
ses fig •ueres de moro,
corrensos cap a la po-
ssessió de Sa Muntanya
per demanar ajuda al
seu oncle "L'amo 	 en
Guillem Ferr à ",

Mentres tant,	 el
pare dels dos bergan-
tells sortia de la
tafona una vegada va
haver enganxada la mu-
la al trull, veu tot
el seregall i se posa
a cridar: lladres!,
lladres!

Bartomeu, que no
era massa enfora, sent
els crits de son pare
i més encara es pensa
que hi ha lladres a ca
seva. Avisat l'amo de
Sa Muntanya, se deci-
deix anar a cercar re-
forços a Son Fortesa
per fer front als lla-

dres de Sa Cova, ja
armats amb escopetesi
garrots. També envien
un missatge al poble
per avisar a la Guàr-
dia Civil.

A Son Fortesa hi
vivia un capellà, don
Guillem Salvà i Serra,

cunyaf de l'amo en Pe-
re de Son Fortesa, que

veient el debassoll i
henent decidit quedar
a guardar les cases,
dona aquest consell a
la collada: "Si és ne-
cessari, tirau, que
llavors ja ho aclari-
rem!".

Quan, tot decidits,
arriben al revolt des
Salt, se troben amb
una galera i els ca-
valls junyits. Gr à cies
al cotxer varen poder
aclarir el que SUCCEi8.

Continuarà.
•

Onofre Martorell
"Teuler"

BAR RESTAURANT

PLA DE SA SINIA

Servels de:

NOCES. COMUNIONS
FESTES • CUINA TIPICA

CARRETERA DE PUIGPUNYENT - Km. 14 TEUFONO 614
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Ja hem vist el que

és DESENVOLUPANENT, i
també el que es diu
TEMPS, en ese-ecs. Ens
agradaria, en aquest
número de GALATZ(1, re
passar un poc el con-
cepte CENTRE.	 A les
quatre caselles e4,
e5, d4 i d5, segons
la notacid algebraica,
denominam CENTRE.	 La
:seva importncia és
ben notòria,	 perqué
dominen el cefitre de
l'escaquer. Ací,	 les
peces tenen el
poder: dominen el ma-
jor número de caselles
i tenen el camp d'ac-
ció més ample.
• Es del CENTRE d'on
les peces poden més
aviat arribar a qual-
sevol lloc. Per tot
això ens hem d'esfor-
çar en dominar	 si
és possible ocupar,
les caselles del que
parlam.
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ESCAC I MAT AMB UNA
TORRE.

Per donar mat amb
el Rei i la Torre s'ha
d'arraconar al Rei ne-
gre a una banda i , al
final, el nostre Rei
té un paper molt im-
portant per donar el
escac i mat desitjat.
Però hem de tenir molt
en compte no ofegar al
Rei enemic. Vius i un-
gles!

Partint de la posi
del diaarama, po-

dríem jugar així:

1. T4T!,	 Per tal
de reduir al Rei negre
que ara té només qua-
tre línies.
1. R4A
2. R3R, R4C
3, T4D!, R4A
4, R30, R4C
5. T4AD, R4T
6. R3A, R4C
7. R3C, R4T
B. T5A+, R3T
9. R4C, R3C

T1A!,	 Una ju-
gada d'espera.
10. ..., R3T
11. T6A+, R2C
12. R5C, R2T
13. T7A+,	 Alerta a
3feoar—lo!
13.	 R1T
14„ R6C, R1C
15. T1A,	 Altre ju-
gada d'espera.
15. R1T
16. T8A	 ESCAC I MAT.

"LA SABIDURIA ME PERSEGUEIX, PER Û JO SOC ívlS RAPI1W

Supermercat inscripci(5 a una taula d'una Universitat espanyola.'

BALFWaö 1114Meteorologia	 4
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Hem de creure que
els pronosticats cinc
anys de sequera . s'han
acabat i que les plu-
ges tornen caure amb
la freqUéncia d'anys
enrera. Els pluvióme-
tres del poble aquest

mes han contabilitza€
165 litres per metve
quadrat. Apart, s'han
dianotar les fortes
rosades i també les
ventades dels dies 23
de novembre i 9, 15 i
16 d'aquest mes, 

CARNISSERIA
SALSITXERIA
MERCERIA

Tel. 6-14315
Servici a

Domicili.  



S'està tenguent conver-	 La C.E.E,per compensar

sacions per part del Grup	 les diferéncies de renda-

S'Arbre a la fi de conse- 	 bilitet dels sectors ovi

guir l'esperat local per 	 i caorS espanyols en rele-

la juventud puigpunyentina. cilfc e altres zones produc-
tores,LoncedirN,a partir de

urgent.
WACUINPRIA AGRICOLA

Hi ha temps fins el
Decembre de 1.986 per me-
tricular la macuinària
acricole que estigui sen-
se matricular( tractors,
remolcs,cosexadores,...).
Es necessari fer-ho,per-
nue a partir de 1.987 to-
tes les mbouines haurhar -

de passar revisi6.

L'Associaci6 de Premsa
Forana de Mallorca,amb le
colaboraci6 de "Sa Nostra"
convoca el Quart Concurs
Periodístic "Associació de
Premsa Forana de Mallorca"
amb tres premis de 30,000pts
cade "Per més informaci6
dirigirvos a qualsevol dels
membres del Consell de Re-
dacci6 d'equesta revista.

primers del 67 ,primes e la
producciA corresponents a
1.986.

Interesats;ms informa-
ció el Telf.299699 d'U.P.M

Dia 18 de desembre,es va
convocar una vage indefini-
da per part dels sindioats
estudiantils.

El die abans,els estu-
diants mellorouins,agerma-
nant-se emb la majorie
d'estudiants espanyols,
sortiren al carrer,manifes-
tant-se pel que creuen s6n
els seus drets: no a la se-
lectivitat,no a les taxes
académiques,més participa-
ció als Consells Escolars,
més atenciÖp~ pert del
professorat,no a la satu-
raci6 dins les aules,i al-
tras reivindicacions.

Ere aquets moments a la
nostr e redacci6 no han
arribat noticies que s'ha-
gui dec;convocat la vaga,

LOCAL
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PRIMES PER L'ABONAMENT'
DEL CULTIU DE LA VINYA
Hi he una Ordre del 3

de Setembre del 86 que
regula le concessió de
primese l'abonament de-
finitiu de les planta-
ciohs de vinya durant
les campanyes 86/87 a
89/90. Qui s'hi vulgui
acollir, no podrà sem-
brar mei més vinya al
mateix redol que hagui
estat objecte de sub-
venció,

TAMBE HI HA SUBVENCIO 
per sembrer vinya nova,
sempre que se rebassi
mateixa extensió de
nya vella i s'empeltidE
les varietats Gallet,
Manto Negre o Pensal
Blanc. Le sol.licitut
s'ha de fer abans de
rrebassar la vinye vellE

AIXIMATEIX HI HAURA 
DES per la plentaci6 de
tarongers, que consisti.
rà en una subvenció del
30Fic del valor del
ter.

FRUTAS*VEROURAS
CARNICERIA•CHARCUTERIA
CONGELADOS•CONSERVAS
VINOS• LICORES
FERRETERIA•DROGUERIA

C/ MAJOR 4 Te1.614102	 Puigpunyent



CAFETERIA-RESTAURANT

ES PONT
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C/• Si Travessia, 2 - T. 61 40 31
PUI PUNYENT

NACIONAL
Dia 30 del mes de novembre, diu-

menge,l'Estat Espanyol estava a l'es- •

pera de noticies de les eléccions au-
tonòmiques del País Basc.

Fins aquest dia havia governat

el Partit Nacionalista Basc. Era l'uni

ca força que t-é-nia majoria. Es un Par-
tit de centre dreta i cap altre podia
enfrontar-s'hi. Però com d'altres es

' va dividir, i el contestatari Garaicoe
chea se'n va dur 14 dels 32 escons que

tenia a l'any 1984.
El resultat fou que el PSOE guanyà

per dos escons als peneuvenistes i en
Xiqui Benegas en sortí candidat a len-
dakari per presidir un govern de concer

taci6.
Ara quedan dos messos per dialogar

i fer pactes. Tots s'hauran•de plantejar
quina és la seva postura. No hi ha dub-

te que sumant tots els vots, les distin
tes forces nacionalistes tenen el 67%.
Es un total molt important perque a l'ho

ra de formar govern no es tengui en com2
te.

No tots, emperó, n'han sortit gua-

nyadors. Ni en Suárez, ni en Fraga poden
dir que haguin trobat ressò dins aquell
país.

I aquest fet pareix que ha provocat
que el cap de l'oposició Don Manuel Fra-
ga fes pública la seva dimissió.

Aquesta dimissio ja era ben espera-
da. A la seva terra nativa Galíria no ha
Via tengut majoria absoluta. En el Refe-

rendum de l'OTAN, el seu abstencionisme
no havia caigut bé; el 22 de juny, que
Fraga no podia arribar a més amunt; a

l'estiu, la crisis es pronuncià més, amb
la destitució del Secretari General Vers
trynge i a la fi la derrota en el País

Basc fou la gota que va fer vessar el
tassó i Don Manuel Fraga l'incombustible
va caure cremat del tot.

Són uns fets que duen coa. Ja ho veu
rem més envant.

Galatzó -13-

INTERNACIONAL
A Nordamérica ha esclatat un greu

bony que deixa al seu President Reagan
en una mala situació.

S'ha descobert que des de la "Casa
Blanca" des d'on governa el President -
s'enviaren armes per•a la guerra de l'Iran
i que, en secret, bona part del producte
d'aquest negoci anava a parar a les mans
dels "contras" de Nicaragua.

Fou l'ayatollah Jomeini qui va des-
cubrir el "pastís" en unes'declaracions a
•1a T.V. del seu país.

Ja e 1 mateix havia forçat la dimi-
ssió del President Carter a l'any 1980,
i ara esta forçant una situació desespe-
rada per el President Reagan.

Aqueixes hoticies obliguen al Sr. Rea
gan a presentarse davant l'opinió pública.

En principi es va negar la noticia,
després va admetre que se n'havian enviat

en petita quantitat i que els destinataris
eren "individus" moderats de Teheran, per
a la fi, admetre que aquest negoci es feia
a través d'Israel i que el compte de Suisa
estava destinat als de la "guerrilla" de
Nicaragua que lluitan contra el govern
d'aquella Nació.

Tant el Senat com el congrés havian
denegat el seu consentiment a aqueixa aju-
da nordamericana als "contres" de Nicara-

gua, i Secretament es fa aquest ajut.
A)uests són els fets i quines serh

les con;equències? .. Son . imprevisibles. El
cas Watergate va fer dimitir el President
Nixon.6Tambél1~4 de dimitir el Presideht
Reagan? A nordamèrica tot això és possi-

ble. Esperem els aconteixements.



Ja estam ben aprop de Nadal i,

aquests dies de festa, és quant
mès se diverteix la gent; la fa-

mília i els amics estan reunits.
S'organitzan dinars i sopers on
hi ha molta menja i quasi sempre

són plats pesats. Lavors, l'ende-
mA, tots tenim mala cara per qué
ademés d'abuser de la menja, tam-

bé abusam del beure.
Si voleu quedar bé devant els

convidats amb un plat fluixet i

podeu fer uns:
-Ous farcits

-2 ous per cada 3 persones
-Tonyina (atdn) (per cada 6 , ous 1 pot)
-Maonesa (no allioli)
-1 cullerada de salsa Perrins
-Pebrebb,
-Ketchup
-Mpares
-Gambes(2 per persona)

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

N'Aina Ferrh Caldentey, filla de na

WER/OGRAWIA Paula des Molí Paperer, nascuda a fe
44 anys a Puigpunyent, va daixer d'es-
tar entre nosaltres el darrer 5 de de-
dembre. Descansi en peu.NOCES: -  

CAFETERIA-IIESTAURANT

ES PONT
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SA NOSTRA

CADCA DE BALEARS

"SA NOSTRA'

Dia 23 de novambre a la nostra
casaren en Felip ,-herca Gallego

ne Dolores Adrio EPérezt-:.

Dia 29 del meteix mes 	 toce e Josep
' Canals Estades i MagdAlena Martorell Ale-

many.

Galatzó -14- CUINA * * * * * * * * * * *
Se bullen els ous i se deixen refredar,

Després se buiden i se mescla el vermell
amb la tonyina i se tornen omplir. S'han
de col.locar cap per avall dins un plat,

Després se mesclen tots els altres in-
gredients menys les gambes,i se fa una
sa que quedi • ben colpr de rosa.Se tapen els
ous amP la salsa,i per acabar s'adorna emb

-les gambes frites.

Es una menja molt bo de fer i té molt
bona presŠncia.Si se vol se pot ecompanm
amb un ensiam tallat ben petitd.

Com eureu notat,aquest mes no és una
receta antiga ni tradicional,ni me l'ha
donada cap padrinalés un invent meu i és
per qub vos agradi.

Tambh esper que aquestes festes oe Na-
dal siguin més feliçis i alegres que mel,

• Xisca Ramon
Passiu bé

-
BON NADAL A TOT904

meer



ESPORTS 
SENIOR MASCULf
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Sta.María	 52
Puigpunyent	 - 47   

Andraixt	 - 77

Avante	 - 58	 Puigpunyent - 62

Puigpunyent- 52
Comentari:E1 Androixt
va arrollar o la prime-
ra part aconseguint una
diferència de 21 punts,

Comentari:Primera part
fdJuixa en defensa i atoc,
tònica característica de
l'equip,finalitzont amb
clora avantctge de reauip
de casa.A la segona port,
amb la surtida de A.Co-
lom o la pista,e1 Puig-
punyent reaccionó en de-
fensa i aconsengueix
acostarse al marcador.

Puigpunyent	 -54
Campos	 -50

SENI0k FEMEN/

Puigpunyent	 - 54
C.D.Campos	 - 36

Comentori:Partit de fa-
ses bones i altres no
tont,però va ésser guanyat
amb facilitat per l'equip
local.

Espanyol	 - 42
Puigpunyent- 30

Comentari:Gran partit
el jugat pel Puigpunyent,
o pesar de comptar tant
Sols amb 6 jugadors,per
malaltia ae na A.Marto-
rell i perdre a na C.
Horrach lesionada;e1 nos-
tro equip li plantó caro
a un dels millors equips
d'aquesta lliga.

Puigpunyent - 43
Andiolux	 - 20

Puigpunyent	 - 54
S.Insular	 - 47

Comentari :Bona defensa
individual practicoda
pel Puigpunyent a la
primera part,aconse-
guint una diferència
de deu punts.A la sego-
no part,e1 S.Insular
Š'acostó perillosament
al marcador (45-44),
provccant moments de
tensió i confusió.
Un acertat cnvi de de-
fensa fou la resolució
del partit,donant una
merescuda victèria al
nostre equip.

Comentari:Ma.1 partit del
Puigpunyent que no ha
aprofitot la sevo supe-
rioritat tècnica i la
major altura dels seus
jugadors molgrat d'haver
oconseguift_dos punts d'or

Comentori:Partit ben
plantejat pel nostre
equip,imposant el seu
rítme i joc,encore que
le diferéncia aconse-
guida per l'equip local
o lo primera part de nou
punts no es pogué redulr
més que a sis.
111111111•1111111111111111111111•1111111 n 111111

.ALITOMOVILISME

Comentari: Anpesar de noque	 bastaren per guanyar
el partit malgrat lo se-	 jugor bé,se vo guanyar a

gona port fos el Fuig- un contrari molt fluix.

punyent el que aconsegui A.Mortorell,amb 30 punts,

més punts. va destacar en el aspec-
te ofensiu.

Iffill11111~1.1.11~1

PUJADA PUIGPUNYENT-GALILEA

El passat dia 30 de nouembre,es
va cel.lebrar la prova automobilís-
tica Puigpunyent-Galilea,amb una par-
ticipoció de 43 pilots; entre ells
es trobaven inscrits pilots locals
com són Llorenç Carbonell "Sito"amb
Renault R-5 Copa que el final no va
participar,bebastió Garau "Tilín"amb
Renault R-5 GT Turbo i Mateu Lladó
"Teo" amb Seat 1430-1600.

Joan Tomós,com va essent Habitual,
amb la victória,seguit de Ono-

fre Albo,tots aos a mans de Renault
R-5 Turbo.
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Puigpunyent	 - 49

Coraessor	 - 35
Santa Mònica - 16
Puigpunyent	 - 46

FUTdOL 715j
Comentcri:Si bé a lo	 comentori: Fècil victè-
primera part se vo guanyar ria de l'equip puigpu-
amp claretat 27-12,a la	 nyentí,tenguent enfront
segona part hi vo haver

més iguoldat,perè sense'

perillar mai lo victèrio

local.

Santa Maria	 - 18
Puigpunyent	 - 37

Comentari:Dins una pis-

to molt dolenta i difí-

cil,ja que havlo plogut,

no se va jugar be,però

vo bostor perqué el Fuig-

punyent guanyès fàcd;1-

ment.

CADETE MASCULI

Llucmajor	 - 64

Puigpunyent - 36

Comentari: Bona primera

part del nostro equip -

20-19) però a la sego-

na no va poder amb la

velocitat de l'equip

local.
*****

Puigpunyent	 - 4C

Perles Manacor- 47

Comentari:Els dos equips

lluitaren durant tot el

partit i tan tols es va

deciair en els aorrers

minuts.

Hispània	 - 47

Puigpunyent - 44

Comentari:Irregular por*

tit el aisputat per port

Oèls 2 equips,que es va

decidir en els darrer

minuts a on l'Hispènio

va oconsseguir amb - una

lola jugada 5 punts de

diferència.

o un equip molt jove i
'amb poca_exporiènça.

•
Puigpunyent - 88

, Bons Aires	 - 2

Comentori: En aquest ca:
el resultat ho diu tot.

Santanyí	 - 14

Puigpunyent - 36

C ,bmentari:Dins el comp

del primer classificat,

ses nostres nines acon-

seguiren una gran victè-

ria,omb una bona defenso

joc

Amb aquesta victèria el

nostro equip se col.loca

en primer lloc de la cla

$Sificació.

Puigpunyent	 - 50

5.Josep A	 - 15

Comentari: Victòria fà-

cil i treballado devont

un equip molt lluitador.

En conjunt se va fer

una bona tosca tant en

aefensa com en atac.

Puigpunyent- - I
Can Picafort - 0
i(Gol d'en Marquès)

Comentori:Mal partit al

disputat pel nostro equ:
però s'aconseguiren els

2 punts que e‘n els ,que
al cap i a la fí conten,

Pla de Na Tesa	 - I
Puigpunyent	 - 0

Comentari:Amb un equip

de circunstències,debut

a les moltes lesions,e1

nostro eqyp va poder

aguantalhA*1 resultot fin

en el minut 86.

Puigpunyent	 2
Consell	 - 4

(Gols d'en Bauzè i Suou

Comentari:Mal partit el

asputat diumenge,amb

!camp amb molt males con.

dicions debut o la olujc
Hi ha que destacor la

greu lesió del nostro

diugador b.Volero,a quí

haurón d'operor.Li des

jom una ràpida recupero

CiOe
Puig.

Comentari:
Fàcil victoria
per la superió
ritat del

0111,t9~~,

"EQUIP MINI"




