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TEMPS D'AMETLONS „„
1 D'ELECCIONS!

i també n'és una bona senyal que arribin, nova
ment,	 les	 eleccions.	 Ens diuen/Ens recordin
que -ja és qualque cosa!-vivim	 en	 un	 Estat
Democràtic.

Tots sabem que encara estam ben enfora d'unes
actuacions polítiques autènticament democràti-
ques: que nesquin del Poble i arribin
Poble	 i	 no,	 sobretot,	 a	 uns	 interessos
privilegiats.
Però, malgrat tot, sabem que 1 1 únic camí per
arribar a una Justícia, Benestar, Convivència,
Salut i Ensenyança per a tothom és el
trescar democràticament.
Encara	 que	 ens	 sembli	 poca	 cosa,	 ja hem
pogut votar un parell de vegades. (Tant de bc
no	 estassin	 -les votacions- tan escampades,
embullades i complicad2s!). Amb aquesta serà
la tercera per elegir  el nostre Batle i els 7f
seran responsables del benestar i la millora,
del	 nostre Municipi.	 I	 tots haurem après
fer-ho millor: preguntar, exigir, mirar a
Potser hàgim fet unes passes cap a una major
maduresa democràtica. I, a un poble petit coc
el	 nostre,	 sens	 dubte	 sabrem	 mirar	 més
la capacitat de feina, coneixem bé l'honradesa
dels qui se presenten, la seva
per a unes tasques,	 Votar aquí suposa cm
ho podem fer amb més informació, coneixença.
exigència,	 és un vot ben responsable.

Però, també, hi	 ha altres dues votacions:
PARLAMENT BALEAR (i al nostre Consell Insular
de Mallorca) i al PARLAMENT EUROPEU. Votaci:
per a la nostra AUTONOMIA i pel futur diaqueY'
Vell Continent.
Diríem	 que	 la	 lluita	 pel	 Govern	 Baler
serà ben forta. Tots hauríem de sebre bé a
votam	 i	 per	 què	 el	 votam.	 Sebre	 que e
vot és personal = lliure i responsable!, i que
la suma de tots dóna unes majores i unes minc•
ries, un govern i una oposició.

Tant de bo el vot de cadascú fos ben conscient'
i	 ben madur.	 I, per damunt tot i	 amb tots.
totalment respectuós amb el resultat (JE
les votacions. Així és el joc democràtic. I 18
seva exigència.

I, si no ens agrada, esperar que torni arribar
el temps	 de les ELECCIONS.
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Meteorologia
Abril... la pri-

mavera és arribada.
La flora ja és ben
esplendorosa rer tot
arreu, i la fauna...
no en parlem.

Les aigües de plu
9es, i els dies de
sol, fan miracles.

Han caigut del cel
uns 40 litres per
de pluja, el 29 va
fer calabruix, la nit
del 21 llamps i trons
i el 28 de març, aixl

- com els 3 i 4 d'abril
vent fora mida.

‘%.

TALLERES J. B. JAUME
Planchista y Pintura

, • • •
C 130. n ° 12 - Ta-I. 2 8 -16 8 8 - Son Sardina - Palma

asa de la vila

El pessat 2 d'Abril es reuní

el ple de l'Ajuntament i es pren-

gueren els segDents acords:

- Acabar le construcció d'un me-

getzem enèx al C. P. iniciada

ja per l'A.F.A..

- Sol.licitar del Consell In-

sular de Mallorca una subvenció
Per e l'adquisició de meterial
mèdic, quirurgic i sanitari, des-
tinat al dispenseri municipal.

2 Gabriel Pérez Alzina, s'acordà

l'instaleció de fenels al camp ci*

esports de GaIilea, condicionant
a 1s ot'Jblic durent 20 anys les

instalacions propietat de la Perrb
quie.

***********

Oarrerement han nascut al poble
dues nines més:

M# Megdelene Ribot i Martorell que
ve néixer die 14 de Maro de 1987 i de
son els seus pares: Frencisco Ribot
Maria Martorell.

Galatzó -3-	 A oetció del Rector de Galilee

- A proposta de la regidora de

Cultura, s'acordà comprer l'o-
bra " Corpus de toponimie de

Mellorce" de J.M. Paserius.

- Anuncier una convocatbrie

pere concedir orèstecs els a-
gricultors per tel de millorar

les seves terres.
Les bases que regiran per la
concessió d'anuests prèstecs
seren els segDents

- Objecte del prèstec: recons-
trucció de marges,compre de ma-
quinèrie egricole,tencement de
terres, adoulició d'arbres.

- Le quentie del orèstec serè
de 100.000 ptes.

- L'interé anual es de 4%

- l'amortització serè el cep
de 4 enys, pagant 28126 ptes.
anuals. ( inclòs interí's i a-
mortitzeció )

- Com a g rantia s'exigeix la
firma de dues persones.

El termini per a presentar les
sol.licituds el el proper 30
d'Abril.

Warta Mates Wertorell que va

néixer dia 11 d'Abril de 1987 i son
els seus pares: Rafel Metas i Weria
Martorell.

També el oassetdissabte.dia 11
d'aquest mes va essser batiade na
Maria Ramón Arbós que ve néixer dia
14 de Desembre de 1986.

Enhorabona e tots.
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Ara que s'acosta una altre vegada se calor i que els turistes in-
vediren pacíficament, encare que d'une forme renovera, se nostra illa.
oodiem xerrar unn mica d'aquell jovenet músic ( tenia ten sols 28 enys)
que ve inventer aixà de fer turisme 1 repàs e Mallorce.

El que es cert i segur es que Frederic Francesc Chopin i Aurora Ou-
devent decideixen venir e Vallorce cercant una selut que els hi ?eia
falta. Ell tísic en un Rstet avançat i emb el record de la seva germene
morta de la mateixe malaltia, i elle acompanyant el seu fill Maurici a-
fectat del mateix mal.

Com molts de turistes erribaren e Mellorce entusiasmats pel Sol,
la claror, el paisatge... e bord d'equell vaixell que es deie " EL
MALLORQUIN".

Però aviat els oroblemes sorgiren per equells dos romèntics. La seve
enfermetat ere masse oerillose,feia messe aor. Hagueren de deixar le ce-
se llogada i passar al depertement de la cartoixa. Allè el fred i el men-
jar tan diferent al que estaven acastumets no els trRcteren bé.

Malgrat eixb ne G. Send afirma que en Chopin ve compondre equi molt
bé. Però els seus biògrafs asseguren que no es eixí. De la col.lecció de
Preludis qui si s'envia desd'equi el seu editor elouns ja estaven composts
ecabats abans. Encara Que elguns ten famosos com el conegut per " le gote

d'aigua" recordi la gotere entre dues teules d'une nit de oluje, segons ens
contarè la prboia senyore Sand.

Aixt el nostre estimat Frederic i le seva acompanyent ens hagusren de
deixer, ell més malait i reclòs dins un camarot que llavors hi hagué que
cremar per evitar el contagi i ella desencantada de Mallorca.

No veren esser dos turistes contents de la seva estada.



RUTES DE MUNTANYA

TROBADA D'ESCOLES DE BALL

LA JOVENTUT, ARA.	 Galatzó -5-

•, PESCOBERTA DEL LITORAL
01;4;iiDE LES ILLES

AULA DE VIDEO

TROBADES TEMATIQUES1.987

ACAMPADES
DE CAP DE SETMANA 1987

TIEMPO LIBRE:

Activitats muskals

PREMIS VIATGES CULTURALS
PER ESPANYA. 1987

ES PONT

O	

CAFETERIA-RESTAURANT

C/. Sa Travessla, 2 - T. 61 4031
PUI6PUNTENT

Tots els joves interessats amb
alguna d'aquestes activitats se
poden informor ms ampliament a
el local soclo-cultural de Puig
Punyent o a la Conselleria de :
Cultura del Govern Balear.



BEN FET!

ESPORLES: protecció oficial

als anuncis en català

Fa ja un parell de setmanes vaig tenir l'alegria
de poder Ilegir una molt bona notícia a un diari de
ciutat (cosa rara avui en dia). Es tracta que a Espor-
les els anuncis que no tenien protecció oficial (propa-
ganda, rètols, etc) ara pagaran la meitat si estan
escrits en català. No hi ha cap dubte que aquesta
és una bona iniciativa per a que el català estigui
present en aquells llocs on el trobam tant a faltar
c& els anuncis, premsa, etc. També a les escoles
del municipi el preescolar serà impartit en català,
el que suposa que els nins ja de petits aprenguin la
nostra llengua. També hem de dir que tots aquests
fets compten amb una aportació del CIM de cent-
vint mil pessetes.

L'ajuntament d'Esporles ha fet una gran obra
per promoure la divulgació de la nostra llengua. Espe
rem ara que els habitants d'aquest municipi respon-
guin bé a la proposta del seu ajuntament. Aquell ajun
tament ha predicat amb l'exemple, exemple que hau-
rien de seguir molts d'altres ajuntaments i aixf entre
tots donar al català el lloc que li correspon.

Gabriel Angel Vich i Martorell.

I)E PORTULA

PANADERIA PASTISSERIA VID II L
9)auici (J)alacios

• •
ELABORACif)

PROPiA

SERVEI A: CALVIA i STA. PONSA

PUIGPUNYENT C. Traves-ia li.o 26 Tfl. 61 4'203
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'fiTOL PRELIMINAR

Article 1.

1. --La present Llei té per objecte desenvolupar l'arti.
cle 3 de l'Estatut d'Autonomia, pel que fa a la norinalit-
zatió de la llengua catalana, com a pròpia de les Illes
Balears en tots els àmbils, i de garantir rús del català
i del castellà com a idiomes oficials d•aquesta Comunitat
Autónoma.

per tant, objectius de la Llei:

a) Fer efectiu rús progressiu i normal de la llengua
catalana en làrnbit oficial i administratiu.

b) Assegurar el coneixernent i rús progressiu del
tala com a llengua vehicular en ràmbit de rensenyament.

c) Fomentar l'ús de la llengua catalana en tots els
mitjans de comunicació social.

d) Crear la consciència social sobre la i Importància
del coneixement i rús 'de la llengua catalana per tots
,e1s ciutadans.

Article 2. . •

1.—E1 català és la llangua pròpia de les Illes Balears
i tots tenen el dret de copèixer-la i crusar-la.

2.---Aquest dret implica poder adreçar-se en català,
oralinent o pe.r escrit, a l'Administració, als organismes
públics i a les einpreses públiques i privades. També, im-
plica pcder expressar•se en català a qualsevol reunió i
dcsenvolupar en aquesta llengua les activitats profes-
sionals, laborals. politiques, sindicals, religioses 1 artís-
tiques; kiixl corn rebre rcnsenyarnent en català i rebre•hi
it:formació a tots els mitjans de comunicació social.

3.--Les manifestacions en llengua catalana, en forma
oral o escrita, pública o privada, produeixen plens efec-
tes jurídics i de l'exercici d'aquest dret no kot derivar
cap requeriment de traducció ni cap exigència dilatòria
o discriminatòria.

4.—Ningú no podrà esser discriminat per raó de la
Ilengua oficial que empri.

5.-1.es modalitats insulars de la llengua catalana se•
ran objecte d'estudi i protecció, sense perjudici de la uni•
tat de ridloma.

Article 3.

Les persones jurídiques de ràmbit territorial de les
Illes Balears s'hati d'atenir, tarnbé. als punts que esta-
bleix l'article anterior.

Article 4.

Els poders públics han d'adoptar les mesures neces-
Làries per a fer efectitis la promcció, el coneixement i rús

,noitnal de la Ilengua catalatia.

Article 5.

1 —Els ciutadans poden dirigir-se als jutges i tribu-
rials a fi d'obtenir la protecció judicial en relació al dret
tremprar qualsevol de les dues Ilengüe.s oficials, d'acurd
amb la legislació vigent.

Govern de la Comunitat Autònoma està legiti-
Inat per a actuar d'ofici o a inst:incia de part, amb els
afectats o separadament, exercitant les accions politiques,
administratives o judicials necessàries per a fer real 3 i
efectitts els drets dels ciutaduns, reconeguts a rartiele 3
de l'Estatut d'Autonornia i a la present Ilei.



Cristallería

La Mallorquína. 
lAiralls, tancament de galanies i banyeres.

Vidres en generel.

Enc‘arreos s Pe o des Forn.

Miguel Santandreu, 38 - *K• 46 97 86 - 07008 - PALMA DE MALLORCA

Freud ( Psicoanalista ) afirmava que el seu cons-

tructe teòric no era per curar als malalts, sino per

que el walalt aprengués a conviure amb les seves ma-

lalties.

No es tracte de intentar fer una reforwa d'aquestes

dues persones ( Conscient/ Incosncient ) que viuen dins

nosaltres ja que aixà no es pot fer, sinó que si ens

limitam a esser concients de les nostres contradiccions,

de les nostres moneres d'esser, no ens afectaran de la

mateixa manera que si no les coneixem. Aixi augmen-

tarem la qualitat de la nostra vida, que encara que

asemble molt curta, és tota una vida.

§ § §

Fils Punts Reculls

Galatzó -7-

1.0 que Freud Ilamaba el
inconsciente podría estar ligado a
una parte primitiva del cerebro,
conformada por los traumas de lo
infancia yniñez, y que ya no
cambiara nunca.

CONSCIENT VERSUS INCONSCIENT 

Des de sempre ha existit la tendència d'estudiar

allò que està més lluny de nosaltres.

Els primers cientifics con Galileo, etc, van co-

ruçar a observar l'univers. Els desigs de conèixer,

seive han estat encaminats al mon que ens envolta i

ens oblidem de nosaltres wateixos, de l'estudi de la

nostra personalitat.

Es interesant que ens atunbill a reflexionar sobre

la nostra persona... QuI sam ? Quin és el nostre de-

sig ?, etc.

Pot esser que aquesta reflexió ens porti a una mi-

llor qualitat de vida. i 0 no més ens importen les

malalties com la Sida i d'altres cam si d'una moda

es tractas !

La psicologia cientifica accepta la teoria del cons

cient e incosncient: ve a ser com dues persones dife-

rents dins cada un de nosaltres. L'incosncient ens

dicta lo que hem de fer, el conscient ve a esser -

l'executiu del inconscient. A vegades, tal can suc-

ceeix amb duas persones, no estan d'acord i és quan

neix el conflicte.

L'incosncient ens dicta lo que hem de fer i el nos-

tre conscient, ho amiteix o ho canvia, produint en a-

quest cas un desequilibri emocional amb el conseqüent

malestar. Això és el neixament de les nostres crisis

d'ansietat, angoixa, etc que sofrim tots nosaltres un

dia o l'altra.
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SES TIMBES

Potser no estaria gens malament que es
posassin uns indicadors perquè, sobretot a
Sa Font, la gent creu que es tracta d'un
pas privat i nc saben cap a on partir.

Ses Timbes encara conserven fulles
d'olivera i qualque coa de candela que
recorden una Setmana Santa que en la
seva senzillesa tal volta fa honor al nom
bíblic del nostre pcble: Els visitants queden
impactats per l'austeritat i llenguatge
directe del nostre DavallamEnt i pel
saborino popular de l'"Encuentro" que
segueix a la Vigília Pasqual. Un signe
dels temps que sorpren als majors és
comprovar que no tothom enten la Setmana
Santa com un temps especialment religiós.

Uri altre tema que no sols ha arribat
a Ses Timbes, sinó a les famílies i a les
tertúlies que ccmparteixen afinitats ideolò-
giques és el de les candidatures a les
pròximes eleccions municipals i els respec-
tius programes. En grups amples es va
més alerta a fer comentaris perquè aques-
ta vegada no es tracta d'elegir els líders
nacionals, ni solament els autonòmics,

sinó persones que comparteixen la vida
del poble, amics al cap i a la fi.

Ses Timbes ja són un esclat de sol. El
nostre primer mirador sembla una platja
de primavera. Grups i parelles de tots els
indrets i de totes les edats reposen prop
dels lledoners i deixen que el sol i l'amor
rejovenesqui els seus cossos.

I ja que som a la Plaça, existeix un
cert malestar per lo poc que es respecta
el disc que prohibeix l'entrada de vehicles
motoritzats, sobretot les motos i motorets.
Hi ha qui parla de fer-hi dos o tres
escalons a l'entrada o posar-hi una altra
classe de barrera. De fet és una llàstima
que, sobretot les motos de gran luxe, no
respectin aquesta zona peatonal que consti-
tueix un lloc privilegiat per a jugar-hi
els nins, passejar-s'hi els majors i passar-
hi una estona d'assossec i ccntemplació
tothom qui ho vulgui. es podria
solucionar amb una mica més de bona
voluntat per part de tots?

Els nostres carrers també s'omplen
aquests dies de biciclistes que morts de
sed donen vida als nostres bars i excursio-
nistes que amb la motxilla a l'esquena
demanen informació per a pujar al Galatzó.
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GALILEA

Vàries coses criden I atenció ara que
ja es coneixen les candidatures i els
programes. Es estrany que no hi hagi una
candidatura que es declari de dretes.
També es comenta que el cep de llista
del PSOE hagi estat un membre destacat
del Grup Independent que ha tengut
majoria a I Ajuntament les dues darreres
leaislatures. No ha vengut tant de nou
que En Nofre Martorell, f i II , hagi pres el
relleu de son pare.. La incorporació d En
Toni Roig a un dels primers llocs de la
llista dels Independents ha sorprès els
galileus i hi ha comentaris per a tots els
gusts. Una cosa és certa: aquesta vegada
la televisió no ens pot rentar el cervell,
tots coneixem bé iES glóries i les misèries
dels qui ens demanen el vot i haurem
d'actuar amb la màxima respcnsabi I itat
democràtica; amb un gran respecte a
tots. Una cosa és votar el qui més ens
agradi (votar és un deure democràtic) i
l'altra desautoritzar amb atacs personals
l'adversari. El fet que aquesta vegada no
hi hagi col.legi electoral a Galilea (perquè
s'han llevat els dels pcbles menors de
200 habitants) i haguem d'anar a votar a
Puigpunyent pot llevar molts de vots
galileus. I, si no s'organitza amb netedat
el transport per anar a votar, es poden
repetir situacions que recordin les vota-
cions de la segona república.

YO TAMDIEN
SO Y

ADULTERA
I 	‹F

Els programes són molt extensos i
xoquen amb el real isme de les ncstres
gents que es mostren més bé escèptiques
davant tanta bel I esa. Un problema del
que se'n parla poc i tal vegada mou
grans interessos, és el de les I I icències
d'obres i la consideració de zones urbanit-
zables o no.

Ses Timbes també han escoltat comen-
taris de que el nostre jovent ja ha comen-
çat a preparar una vetlada per les festes

que el "X ingonera" ha començat a
fotocopiar els papers d'una comèdia... I
tenint en compte que les dues candidatures
han d' afavori r les festes, ja vos ne podeu
començar a llepar els morros!

CANÇÓ DELS PINS

De la costa brava som la cabellera,
i sobre els abLsmes del mar avançant,
som de la Roqueta la visió primera

que saluda de lluny al navegant.

Quan lilla va néixer, la ma creadora
en la terra verge llençà la llavor
de la raça nostra, qui dominadora,

per tot arreu la clapa de verdor.

Som una harmonia de lilla qui canta;
de la nostra escorça degota salut;
i sota l'espessa verdor onejanta,

brunzeix un món d'eterna joventut.

Tribus espargides que es veuen d'enfora,
alenam empeses per un rítme sol;
sl un pi destralegen, la pineda plora;

si la pineda cau, 1IIla se'n dol.

Aqui la llegenda hl té son hostatge;
palau de columnes que s'alcen a
van, al clar de lluna, per sota el ramatge,

blanques vlslons de tüniques subtils.

Coronam la serra de segles enrera,
1 sobre els abísmes del mar avançant,
som ae la nostra 1.11a la vísló primera

que encoratja de lluny al navegant.

Aqui la sofrença hl troba colliris:
l'insecte s'hi penja de l'or que ha teix1t;
1 el pastor, a l'hora que es baden els llirls,

hl consulta l'horarí de la nit.

Atreim a la terra la boira que pasM.;
som l'aura dlvína de la llibertat;
si la destral sona, com una amenaça,

retruny al cor d'un món esparverat.

(1- oan Alcover
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anam d'excursió
Aquesta sortida no és tan llarga

com les altres que hem vist fins ara,
per això hi podem partir en Diumenge.

Ara que és convenient partir-hi prest.
El costum és llogar una cel.la ,

al Monestir, el dissabte horabaixa i
així l'endemà podem començar l'excursió
tranquil.lament, sense presses.

Al costat de ca les monges hi par-
teix un camí que nosaltres agafam i
després de vàries voltes, costa per
avall, veim un pla, bastant gran, s'ano-
mena "Es Clot d'Albarca". Per enmig
hi passa el "Torrent de Lluc". Seguint,
deixam a l'esquerra les possessions
de Son Massip i Albarca. Més avall
trobam les cases de "Can Pontico" i
de "Son Llobera", amb uns jardins pre-
ciosos, de molt variada flora. Seguint
pel camí pujam i deixam unes marjades
a dreta i esquerra (marges de Can Pon-
tico), fins que trobam les "Cases des
Cosconar". A mà esquerra tenim la inmen-
sa endinsada del "Torrent de Lluc" i
"S'Entreforc" que ja en xerràrem a la
sortida del Torrent de Pareis. Pel camí,
pegam a la "Font des Poll". Després,
a uns 10 minuts de marxa, veim les gran-
dioses ruines del "Quarter dels Carabi-
ners", un casal a on el primer pis ha
passat per ull, i d'aquí uns quants
anys hi passaran les teulades; temps
enrera hi degueren cabre, tota una guar-
nició de Guàrdies Civils. Fa molta esto-
na que està abandonat i avui només ser-
veix per acollir les ovelles i algun
excursionista que hi passa la nit, si
no ha tengut temps d'arribar a Lluc.

A partir d'aquí comença el camí
de ferradura que li diuen "Es pas d'En
Segarra" i la vista és excepcional.
Comences d'esquerra a dreta veient:
Morro de Sa Vaca (Sa Calobra), Torre
de Lluc, Morrillo de Bordils, Cala es
Codolar, Morro d'En Llobera, etc...
A mà dreta hi ha la "Font des Nespler"
molt arraconada i mala de trobar, però
no ens hem de preocupar si no duim aigua

"SA VOLTA A N'ES PUIG ROIG"

ja que rés endavant hi ha un petit safa- , c)
reig que hi degotissa una font, ara
bé d'una aigua neta i molt bona.

Al cap de mitja hora més tard, pujam rct
al "Coll dels Ases" i per un caminoiet
entram dins un bosc d'alzines i sortim
a la possessió de Mossa.

Llavors seguim el camí, ample però
sense asfaltar, cap a la carretera Po-
llença-Lluc i caminam uns 900 m. fins
arribar a unes barreres, a mà dreta
per agafar un camí que és un tros del
vell, a peu, de Lluc a Pollença. A l'es-
querra veim molts de xipresos sembrats
i després passam per l'acolliment de
Lluc pels excursionistes, on s'hi pot
acampar amb tendes de campanya i fer
foc. I a la fi, pel camp de futbol,
arribam a Lluc.

Moltes vegades, per aquestes zones
anomenades, sobretot pel Pas d'En Sega-
rra, hi ha voltors, grans aus de rapinya
quasi extinguides que arriben a fer
fins a 3 m. d'envergadura i que, desgra-
ciadament, a Mallorca només en queden
unes vint. Val la pena observar-les
perquè tenen un vol admirable.

.4 .2kE'rE A.4
tr,n/k-Z44/

\
Lt e_Arr	 "ij C	 JIN,	 ,JC0

1

s.	 so'tJ LtosERA
POWT IC 0

c. cAlteé>

CAIXA DE BALEARS

"SA NOSTRA'



CONSTRUCCION S

Cl U TAT

C/. Cala Pí, 9- 5.° - 3. °

Son Cladera Tel. 27 0132 .

QUATRE GLOSES BEN CANADES
• • • •

GALATZd

De Galatzó el romaní
ambalsama tot l'ambient;
l'aroma escampat aquí
arriba a tota la gent.

En Es Puig de Galatzó k
he vist estepa blanera;
posada una llumenera
és bona per dar claror.

També creix el ginebró
a la muntanya més alta;
per fer ginebra fa falta
el durem ae Galatzó.

Si vols ser bon escrit4
d'una revista simptica,
una copeta fa falta,
d'aiguardent amb ginebró.

la revista Galatzó
estrella clara i d'altura,
per tothom és bon t1m6,
i de ruta ben segura.

Essent bona la llavor
que ella sembra cada
serà abundant la collita
si troba bona saó.

Francesc de S'Ermitaj

Galatzó -12- LOCAL
El dia 29 de març, el nostre puig de
Galatzó es va tenyir de dol. Gonzalo
Gual de Torrella, un jove de 22 anys,
va trobar la mort quan intentavo esca
lar l'esmentat puig amb companyia d;
dos companys. Des d'oquí ens unim al
aolor oels seus familiars.

Com és habitual, els cursos de 7g i
8g d'E.G.B., es pasaren la típico set
mona del viatge d'estudís. Aquest an;-,
han anat a Barceèona i Anoorra, i en-
tre eltres, vísitarer els següents --
llocs: La Sagrada Família, el Museu -
de la Ciència, el Palau de gel, l'es-
tadi del Nou Camp, el Tibidabo, el Zo
olègic, el Parc Guell i l'estació
d'esquí de Palc

Afortunadament, els feliços viatjants
no tingueren cap problema amb les vo-
gues que van assolont el panorama na-
cional.

REGIONAL
Del dia 27 ue setembre al 2 d'octu.
bre, es celebrar el XIII Congrés -
d'Histèría de la Corona d'Aragó, que
estè destinat a l'estudi de les te-
rres y gents que Ps varen integrar
dia baix la monarquio oragonesa. A-
quest acta té un gran significat per
a Menorca, que el 17 de gener de l'oà,
de grècla de 1287, veu com ol'seu -
port de Mció, es confrontaren decisi-
vament les mesnades des catalano-aro-
goneses 1 les tropes musulmanes que
defensaren Menorca.

~9~961¥96~~9~"

Notlficom als lectors de "Galatzó",-
que rebem aaesiara tota mena de guies,
estuals explicatius de la Conselleria
ae Cultura, estadíetíques, llibres,etc.
En propers edicions farem una llista
dels ejemplors que dísposom per a les
persones ínteresades per a la seva --
consulta.

Galatzó est6 rebent propaganda de di-
versos partits polítics, tals com CDS,
f->CE i PSM, que per cert, el PSOE, ja
va fer la presentació de la seva llis-
ta conaídato o les eleccions municipals
al restaurant "Sa Sínío". Esperam anor
rebent propcgonda dels demés grups P0-
lítics.
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NACIONAL
En el Congrès del febrer passat

fou elegit nou President d'A.P. un
(jove de la dreta espanyola. Antoni
Hernéndez Mancha i juntament amb ell
un equip d'homes també joves, que no
havien participat a la guerra civil,
ini tan sols als fet de la transi-

ció.
Els mitjans de comunicació, per

espai de dues o tres setmanes li pres

i taren atenció preferent. La nova dre

ta era notícia.
Als pocs dies, en el Congrés de

,Diputats es produí un fet prou impor

tant, la discusió damunt l'estat de
la Nació i per qUestions del regla-

nent de la Cambra baixa, el nou

der no hi pogué prendre part. No

n'era diputat.
Per altra part, les dates de les

eleccions autonMiques i municipals
es precipitaven i era necessari un -

cop de força.
I així, amb el reglament a la mà,

es va donar la volta a la truita i es
va presentar una "moció de censura"
al govern socialista.

Ja pot Antoni Hernández Màncha,

presentar-se davant la T.V.E., capi-
talitzar tots els fets socio-polítics
que per aquells dies es produIen als
carrers de la majoria de Ciutats d'Es

panya i intentar un atac frontal al
-Govern socialista.

Però les cròniques i comentaris.
quasi bé, de tots els altres partits
i de tots els mitjans de comunicació,

descalificaren l'actuació de la nova
A.P. tan com a alternativa de govern,
com a una manca d'un programa cohe.-

i rent.

¿Qui n'ha sortit guanyant? Pens
que no ha estat ni A.P. ni la situa-
ció real del Poble. Es una pena que
!no surtin alternatives possibles.

quan?.

INTERNACIONAL
Xile esuna dictadura.-Fa quasi be

tres quinquennis que tot un poble demo-
cràtic passa per la injusta situació de
sofrir el silenci forçós i la tortura de

de joves i d'a.ltres persones cue
lluiten.per les llibertats.

Es curiós com aqueixa dictadura és di-
ferent a la que tenguérem a Espanya amb el
General Franco. Allá hi ha uns Bisbes que
es manifesten amb claretat contre el règim
de Pinochet i els ho permet. Un periodista
d'escuerres escriu i critica durant anys,
però un dia es segrestat i assasinat. Es
una lluita entre la llibertat relativa
la inseguretat.

Hi ha uns partits politics a la clandes-
tinitat que obertament lluiten i tenen els
seus líders al carrer. La publicació de lli-

bres no té cap mena de cencusra des de 1983.
Es el d Pinochet un règim contradictori amb
si mateix.

En aquest país va arribar el Papa Joan
Pau II a iorincipis del mes d'abril. Cap
dels viatges d'aquest Papa havia despertat

tantes esperances i d'interrogants, dins
i fora de Xile.

Totes les forces d'oposició creueren
que, ja mai més després d'aquestes dates,
Xile seria el mateix després de la visita
del Sant Pare.

Ha passat la visita pastoral del Papa
Joan Pau II, i el balanç ha sigut: un pa-
rèntesi de més llibertat d'expressió durant
uns .dies, unes paraules de conhort i d'altres
d'estímul, un desencantament per molts i
una por a la repressió per part de tots.

la pena? . El temps ho dirà.
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CONSELL INSULiR DE MALLORCA
Cada any el Consell Insular de

Mallorca du a terme nous projectes
. per garantir rmllors serveis públics
a totes es persones que viuen a :a
nostra illa. A la vegaca manté i in-
crementa els que ia hi ha. l tot aixö
ho fa a traves de les seves arees
d'actuac:d.

ÀREA ECONÓMICA 
ce tur;srne.	 Pro-

tecc , o de l'entorn amb carnpanyes
ce neteja de paties I el nostre lloc.

Impuls de la nestra Indústna i co-
merç. Acclons de de la ra-
rnader . a r l'agricu!tura.

E Consell Insular de Mallorca tre-
bal'a intensament des de aquestes
quat'e wee.s perque a la nostra 11;a
es pugui viure cada da m!!lor, amb
totes les comod:tats, salut, r un
constant enriquiment cultural.
L•avanç en aquest sentit ha estat
continu durant e:s yuit anys Ce fun-
conament del Consell, fru,ts
obtirguts, molt nombrosos. Per
axò, avui ens senhm sahsfets de la
fena feta r ! a :a vegada, plens
só per incrementar-:a cada any.

4

Centre ce Preyenclo de
l'Abús ce Dogues	 Gruo d'Edu-
cacio Sanitana a les Escoles
Eaborac:ó del Mapa ce Serveis So-
c:als de Manorca

ÀREA DE CULTURA
ESPORT

Ordenac:o d'arxtus props
d'altres organismes. alusio cut-
turat per mitja del Teatre Princ!pat

'a Bitýloleca Artesana. 2 Imouls
det coneixement i l'us de !a rostra
llengua. L Ddusid del nostre folk-
lore. 2 Elaboració del Pla d'!ns-
tai lacions Esporhyes en els muni-
cip.s. Foment de iniciacro r prac-
tica de tot hpus
d'esport.

ÀREA DE COOPERACIÓ I
ORDENACIO DEL
TERRITORI 

Elaborac:O ce! Pla d'Obres i
Serveis per dotar els poo:es de rin-
frastructura bas.ca. Manteniment
de la xarxa viària pròpia (39% de les
carreteres mallorqumes). 2 Serve.
de Preyenc n C) i Exhnciö d'incends
Salvament.

ACCIÓSOCIALISANITAT 
Hosplial Ger.eral. 	 Hosp.tal

Psiquiàtric 2 Llar de l'In'anc:a.
Llar de la ..;oyentud. 	 Llar dels An-
c:ans.	 Patronat Verge de la Sa-
lut.	 Hospital de

"

".4 Yi't:mALLORL.A

SEPREIS—AL

Galatzó -14- CUINA

L'altre dlo, qudn jo anavoa

la botigo; en mig a'Es Planet ern

va uturar na Moria de S'Escaletc

(Maria marimon), i em va

dir que li agradcva molt la rAgi.

na de cuina a'aquesta revista.

Quan la llegecs -deia na Maric.

m en record dels menjars que feic

mo mare, (Margalida Talaia).

Mo mare, feia unes patatas so-

fregides amb molta tomótiga, ceba,

llorer i sal. Quan estovo mig ouF

se tapava d'aigua i el deixava bu.

llir i, quasi al darrer, li posovc

unes tallades de camaiot. Després,

dins un plat hi posava un porell

de sopes i, els escoldava (a oixè

li deien una cassola d'estiu). Po•

sava el plct en mig ae la toula,

i tots menjaven d'alló mateix.

Allò. era bonissim.

Després vengué na Margalida

Pons balaguer (modó Margalido Es.

porlarina), i tombé va començor
o doncr-me recetes de quan ello

era més jove i, tombé contar-me
anèdotes com aquesta:

Perquè dues persones poguessin

menjar arengada, en compraven uno

lo xapaven per la meitat; tot

això era perquè no hi havia doble

Madè esporlarina volgué col.le-

borar, dien-me com se feien els

crespells fa 40 anys.

Anaven el forn i comproven un

pa cruu, l'obrien i li posaven

una cuarada de bicarbonat, unoto.

ssa d'oli, una de llet, una de
ronja, llimona rallada, una gro-

pada de sucre i això es tot.

També me va air com se fa uno

coca de veraura i, un bullit, pe .

ró houreu d'esperar fins al mes

que ve, perquè si no, seria un
poc llarg.	 Xisca Remon
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SENIOR MIASCUL1 

fillIGPuNYENT 50 - SA POBLA 49 

.Partit força interesant el que es

va disputar en un diumenge fred a

ia nostra villa.

Clara avantatge flsica i tecni

ca de l'equip Pler que no va sa-

cer

A la primera part, el Puigpunyent

va fer defensa individual agressiva,

reró no va accnseguir en cap nuenc

superar l'adversari, finalitzant

primera part amb un tanteig de 28-

a favor dels Poblers.

Cesprés del descans, els equips

sortiren a la pista amb ganas de

çuanyar i feren una defensa molt

!orta, provocant situacións conflic

tives. Es pitaren dues tecniques al

(cpip visitant i a la fi, l'equip

guanyador fou el millor en defensa,

ja que amb atac no es va exhibir

gaire bàsquet.

§ § §

ALCUDIA 60 - PUIGPuNYENI . 59 

Amb dues baixes s'enfrenta el

Puigpunyent al Alcudia dins el seu

magnIfic pavelló.

Fou realment una pena no poder

Konseguir la victòria ja que els

punts son vitals en aquest play-off.

Hem de destacar la gran actuació

de Jordi Sureda que va realitzar

una tasca can a base molt bona,

amb 12 punts al seu marcador.

Amb un punt d'avantatge, treu de

fons l'Alcudia quan faltaven 34 se

gons, aguantant la pilota fins al

final. Els ,',rbitres no aplicaren la

regla dels 30 segons de possesió,

perjudicant al nostre equip, ja que

disposaven de quatre segons per in-

tentu aconseguir una cistella que

significava la victòria.

§ § §

PORRERES 62 - PUICPUNYENT 65 

Iffmrtant victòria a damicili del

nostre equip. Partit força nivellat

fins al minut 18 de la primera part

en el que el Puigpunyent va encaixar

un parcial de 9-0, finalitzant la

primera part a favor dels locals.

A la segona part es va. anant re-

duint la diferencia, fins que al

minut 17 el Puigpunyent es posava

davant per S8-60. El Porreres acon

segué empatar un altre pic i final

menz en una gran asistencia de

Colam a Xavier Picó es va senten-

ciar el partit.

A destacar la gran actuació de

Jaume Brunet, la gran capacitat en

'cistelladora de Paco Perelló que a

; conseguí quatre cistelles de tres

punts.

§ § §

PUIGPUNYENT 58 - CAMPOS 40 

Partit guanyat sense cap ti-

pus de problema. Clara su-

perioritat dels locals.

CLASSIFICACIO

Alcudia	 8 6 2 435 420 14

Sa Pobla 7 4 3 481 375 11
PUIGPUNY 7 4 3 381 362 11

Porreras 7 4 3 415 412 11

Campos	 7 0 7 305 448 7

SUSCRIVILI-VOS A

FRUTAS*VERDURAS
CARNICERIA•CHARCUTERIA
CONGELADOS•CONSERVAS
VINOS• LICORES
FERRETER IA•DROGUER IA

C/ MAJOR 4 Te1.614102 Puigpunyent
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Aquest equip ha aconseguit,
una vegoO3 acabade le competició,
un excel.lent cuart 110c.

Aquest lloc deixa molt conten-
tes a 1	 jugadores, però s'hagués
pogut Jullorar si les desgrócies
en forma de lesions no haguessin
fet la seva	 munyeca rom-
puda de C. Horrach i Mtg Sureda
i peu romput de S. Pérez. On altre
fet que va influir va	 la in-
corporació un poc mas s a tqrd al
equip clePP. Fluxè, A. Arbós i 1tg
:Aartorell,Per això devem conside-
rar, i de fet ho consideram, el
cuart lloc com exeel.lent.

Una ve .. odx acabada la lliga,
el nostro equip, ha acanseguit
quedar I	 pel que se
proclama CAMPIÓ DE MALLOCA; aie.e5
11 permetelx, alsHitar el campio-
nat de Balears.

Aquest fet, és el prim(3r que
e produeix a lo história del

Basket pulgpunyentí, pel que mos
haurem ae felicitar toto la famí-
lia deportiva i com no tot el po-
ble.	 Enhorcbona I

I ara a esperar i desitjar que
ses nostres nines tenguin sort en
aquest campionat, però lo gucnyat,
guanyat est, i aixè ningú mos
ho llevaró.

11111111N1111•1 • n•• • •11•11•1111,	 • 
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ii;Endevant Pulgpunyentill

Er1TRP/ISTA ~1111	 •••••••	 •n•••••n • •     
Ben poc clesprés oel darrer en-

contre del carpionat de mini fe-

•ení, en el qual el nostre equip

s'ha proclamat carpló de Illga,

terr tingut l'oportunitat de par-

lar amb una jugadora: Elsa Palmer.

- Elsa, enhorabona.

- Gracies, moltes gràcies.

- Expliquem ccm ha anat això, hi

ha hagut mcIts de nervis.?

- Bé, si... hi havia molts de ner-

vis perque ho teniem molt dif1-

cil ja que si ens guanyaven de

més de 15 punts ja no quedavem

classificats en el prirer lloc

la presló ambiental era molt

- Com heu jugat el partit.?

- Bé...mmm, a la primera part ens

nan guanyat bé ja que no ham acon

seguit encistellar fins al minut

tres r això de la responsabill-

tat, els nervis, s'ha notat molt

encara que a la seçcna part hem

411 MMNIMO 110

- Què creus tu que és el que ha

fet que a la sesena part ha mi-

llorat el vostre jcc ?

- S1,.. la consigna del nostre en-

tnenacbr ha estat la de fer els

marcages més forts 1 també els

nostrPs seguldors que ens han a-

nimat molt.

- H1 havia molta gent del Poble ?

- SI,S1, a més dels pares, han

vingut els nins de l'escola

dins al pavelló de Llucmèjor es

sentian força bé ja que la pis-

ta està coberta.

- Parlant de pista coberta. Qua

11

t'asembla la idea de cobrir la

pista Oe Pbigpunyent ?

- M'agradarla molt.

- Elsa, que se sent quan se és ó%

pió de lliga ?

- No sé, és difIc11... L.113 alegrit

molt intensa.

- MbItes gràcies i enhoralm u1

altre cop.

--	 444

forta.	 mallorat molt.

BAR RESTAURANT

PLA DE SA SINIA
Servels de:

NOCES. COMUNION
FESTES • CUINA TIPICA

CARRETERA DE PUIGPUNYENT - Km. 14 TELEFONO 61




