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dels articles publicats
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Galätzó-

Tal com comentàvem a l'anterior exemplar,

aquesta revista va complir un any natural;

i amb aquest número dotze, realitza el cicle

complet. Degut a l'esforç i sacrificis d'uns

per iniciar-la (GRUP S'ARBRE),uns per realit-

zar-la (EQUIP DE REDACCIO i COL.LABORADORS),

sobretot, els que la fan possible econòmica-

ment (SUBSCRIPTORS I ANUNCIANTS).

Essent així, tots feim festa.

Molts d'anys!

Com sempre vos recordam que totes les persones,

grans o petites, interessades en realitzar

algun treball o col.laboració, es posin

en contacte amb quaselvol persona relacionada

amb "GALATZO". Pensau que si no surt lo

que vosaltres voldríeu, és perquè no vos

decidiu a fer-he un poc de feina.

LA REVISTA ES LA VOSTRA PARAULA.

Una salutació del Grup de Redacció.

La portada d aquest mes
Es ben sebut de tots, que "Gelatzó"
està realitzant amb interós, un pe-
tit homenatge a ses nostres possea-
sions. Sa portada d'aquest mes corres
pon e sa possessió de son puig.
A portades de siguents mesos, ani-
rem publicent temes relatzionets amb

ses altres possessions.
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Is Punts i Reculls

LES ILLUSIONS
Quan parlem d'il.lusions ens refe-

rim a esperances fonamentades en fets

reals, al contrari de les al.lucina -

cions, les quals no tenen cap suport

real, és a dir, no estan provocades

per una realitat evident.

La il.lusió pot ésser perceptiva,

fruit del nostre esquema físic, en el

qual la realitat es veu deformada per

el nostre sistema percentiu, com es -

pot veure a les il.lustracións anexes.

Existeixen il.lusions que no forman

part del sistema perceptiu que són les

que formen part de le nostre vida quo-

tidiana i les anomenem simplement il-

lusions.

Tots hem sentit a dir qualca vegada

en fa il.lusió això, tenc il.lusió per

fer això, etc. Està molt clar que hi

ha un ampli sector del nostre poble

que té una il.lusió perque a Puig -

punyent hi hagui un pavelló cobert ler

a practicar l'esport. Aquesta il.lusió

està fonamentada per un fet real i -

realitzable que està a la ment de més

de cent esportistes del poble, els -

quals, representats per una comissió,

reclamen als nostres regidors una irs-

tal.lació per afrontar les inclemèn -

cies del temps al llarg de l'hivern

per a poder practicar el seu esport.

Per a tal tipus d'il.lusió, no per-

ceptiva, feta realitat, juntament a b

la construcció d'una piscina i una -

pista de tenis, conformen el que es

nodria anomenar:

TOT ESPORT A I-UIGFUNYENT

Si s'aconsegueix fer realitat, ro-

de-r dir que gaudir d"un complexe po-

liesportiu com aquest, on qualsevol

i a qualsevol edat hi té un lioc per

mantenir-se'n en forma.

Sols resta i també cal pensar-hi

amb un local social social al poli-

esportiu per esports-culturals tals

cor els escacs, etc, que conformaria

una cobertura total per l'esnlai.

Pot esser que tal com fan els nos-

tres veinats, caldria dir també:

•••

-'a" pareix major que "b"

c. les barres blanques s'hi veuen
tonalitats grises.

d. Les dues lineas verticals pareixen

abombades en el centre.

e. Les paral.leles pareixen convergents

o divergents.

Cristallería

La Mallooziuína. 
Mirells, tancement de gelenies i benyeres.
Vidres en general.

Enc sarregs a Pep des Forn.
Santandreu, 38 -	 46 971116 - 07006 -PALMIA DE MALLORCA
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Bame des 1,eatt
Res Vos puc dir tnnpoc aquost mes
de los rolacions ontre en nfol i
on Lleron .g.. Pareixmentrn quo dos
compnnys de totn la vidn, per unn
discusió senso gnire inport'nncia,
puguin arribnr nls extrems quo han
n:ribat aquots dps vorderols.
Parox nentira porò ós veritat. I
el cos ós frocuent per tot arrcu.
El sor hum'a ós unn raça nolt rara;
l'ego'sme, in luxuria i 1Thnsia do
covornar, inpulsnn a l'home a uns
actes realnont descsncertnnts.
L'hunanitnt,p3c a poc l s'est'a con-

duint a un nitre món, un món de te
rror, de por cap al pròxim, de
nic en pensar anb el dia després.
Ern inevitable; en xerrar del fu-
tur de l'humanitat, sempre est'a
present aquest fatal factor,un fac
tor que ha n2scut de 1 —,nnsin de po
der, d'aquest voler esser nós, vo-
ler esser nós que els altres.Aquest
factsr, hn estat catalogat com unn
de les cat'astrofes nós grosses per
a l'hLulanitat, i 13 que és pitjor,
és evitable per part de l'home, i
l'home no fa res per evitnr-ho.
Abans, quan hnvin una discusió,
ja hi posnven les mans pes mig.

t_fV,	 •;i
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Aquesta agresivitnt humnnn és una
de les causes de la situació actual
i desgrnciadanent sempre hn estat
present arreu del món.
Per?3, si bé abans una discusió con

cluia amb pocs efectes pr'actics,
ra, unn discusió pot arribar rult
amunt, massn amunt.
Imaginau-vos quó seria d'una dis-

cUsió entre des paisos. Ja és clar
que la guerrn ha existit sempre,
i desgraciadanent,e1 món ha tingut
que ontir els seus efectes, per,
hi hnurin qalcú per patir els efec
tes d'unn futurn guorra?
Personalment,	 no som pesimiste,

però ln realitat est'a aquí.
Crec que n'he nassnt. Es un ten

que ja ha passat de moda, ja ho sé,
però la meva intenció ern donnr un
potit sermó n en Mfol i en Lloren;

tamhó volia incliir in cartn der
L1oren.7 1 cartn nue vos vnig dir quE
aquest mcs sprtirin, però sense vo
ler m'he enrrallat un poc mnssn.
Demnn perdó a en Llorenç, i denan

t -int a ell com n en nfol que re-
flexionin un poc i juntin les nnm,
no hi hn renlment, res . més bonic
que l'amistnt.

-

BAR RESTAURANT

PLA DE SA SINIA
Seriels de:

NOCES. COMUNIONS
FESTES • CUINATIPICA

CARRETERA DE PUIGPUNYENT - Km. 14 TELEFONO 61 40 57



Excursió o Estellencs: aquf tenim la
!gent omb cara de son o punt de partir.

Falta poc per la sortida 	 tots els
joves esteln a punt.

44'.

LA JOVENTUT, ARA.	 GALATZ0 5

Antes de sortir, reuni'ci dels organitza-
lors. h'n1 ha que fun u1a ara.

Aguf tenim el padrf de l'excursió que

]rribiria ben espotonat.
1

Com acobament d'uqut reu twlim el
moment de lo partida umb el copellà
primera fila.

,irup :f9 cr3alitzcdor£•	 cara
an arribaren no hi estaven tant.

TALLERS

1. B. JAUME
XAPA I PINTURA

C . Generol Riero. 138 Tel. 20 66 17 	 07010 PALMA



Els	 resultats	 de	 l'escrutini
de	 les	 votacions	 per	 el	 Parla-
ment	 Balear,	 són	 els	 segUents:

AP-PL 26 dip,

PSOE 20 dip,

CDS 5 dip,

UM 4 dip,

ENTESA D'ESQUERRA 2 dip,

PSM 2 dip,

TOTAL diputats 59 dip,

SCLISC211M-V

GA LAT

GAL AT ZO 7

A aquesta pàgina podem observar els resultats de les eleccions locals.
La jornada electoral a Puigpunyent, va transcórrer sense cap tipus
d'incidents. L'escrutini es va allargar fins passada la mitjanit, i al
final, amb els resultats a les mans, va pareixer que tothom estava
content.
Desde apul volem felicitar al nou batle, i donar l'enhorabona a tots.

Puigpunyent
Abst.: 1963 o/o

Al.	 337 •	 5
FSOE:	 277	 4	 2

1983

CONCEJALES
(Indep.) Ant. Juan Arbona Puja-

das, Joan Betti Morell, Antonio Roig
Roig, Miguel Vidal Barceló, Manuel

• Pinteilo Gomet. (PSOE) José M.a Pé-
rez Fontirroig, Sebastià Bauçà Nlarto-

• rell, Onofre Martorell Reverté, José
Sintes Ramón.

Alcalde: Ant. J. Arbona Pujadas
(Agr. Indep.).

Galatzó -6-

LOCAL
Els socis de l'Agru-
pació soci-cultural de
Puigpunyent i Galilea,
el passat 6 de juny,
procediren a elegir la
seva Junta Directiva,
Junta que estarà com-
posta per; Carol Ho-
rrach, Marga Horrach,
Teresa Mora, Antonla
Martorell", Xisca Ra-
mon, Toni Ginard, Lluis
Palmer, Toni Mora i
Biel Frau.

A principis de juny,
es va fer 1 - inaugura-
ci6 del nou centre sa-
nitari de Puigpunyent.
Al manco ara estam un
poc més ben servits.

supermercat

BALFFEÓ

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

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

PuigpunyentC't M A JOR , 4 Tel 614102

"casa diana"
MERCERIA	 REGALS

CERAML,UES BROOATS
JERStiIS FETS A MA

C/. Major, 48

PUIGPUNYENT

Teléf. 61 44 56
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TIMBES

Ses Timbes han viscut unes setmanes
eztranyes. La campanya electoral sembla
que concedeix autorització perquè el
xafardeig, que en els nostres pobles petits
es practica amb tanta assiduïtat i lleuge-
resa. es pugui practicar amb certa traça
de legalitat.

Els vots han volgut que Galilea
tenoui tres regidors: En Toni Roig i
En Manolo PinteFío del Grup Indepen-
dent i En Nofre Martorell per la
candidatura del PSOE. Convendr à
tornar a llegir  detingudament els
programes electorals i posar fil a
I I agul la perquè no s' obl idi ràpidament
el que fa quinze dies es veia clar
que s' havi a de fer en el nostre
poble. Essent que els programes de
les dues candidatures tenien tantes
similituds i amb tants de regidors
nostres no pot haver-hi gai re dificul-
tats.

,Sar Arropial
ESPEC1ALIDAD EN PLATOS COMBINADOS .

Y TAPAS VARIADAS
PLAZA PIO X1I

TEL. 61 41 98
	

GALILEA

Una altra tasca urgent és la de deixar
reposar les aigües de les mútues acusacions
per a treballar amb il.lusió  i coratge per
al bé ccmú. Les can -)panyes sempre aixe-
quen i remouen els fons d' anècdotes,
ferides, recels, etc. que la nostra història
Personal o familiar ha anat congriant. La
generositat, la bonhomia, serà la condició
indispensable per poder caminar.

Potser també en aquest moment sigui
oportú recordar la necessitat d' esser
actiu en la soci etat. Tal vegada segueixi
essent una temptació per a molts la
indiferència, el "passar". Un gran pensador
del nostre segle, mort ara fa 50 anys,
deia:

"El que víve vendadenamente, 65,e0
puede ,sen ciudadano y mílitante. La
ind4enencia a abutia, a ,paka3ití3mo,
e's cobandía; no e's vída. Pon e4o odio a
£.03 inde lšenenteA. La ind.gekencía e3 ee
puo muekto de ta hiAtonia.

Lo que ,sucede, no isucede tanto
ponque a.eguno's quieken que ucada como
ponque la madsa de to.s hombnu abdica de
,su voluntad, deja hacen, pekmíte que
apkieten .e.o4 nudo ,3 que .euego 4ólo la
upada podnó conta, deja pnomu£gan
/eye.3 que .euego ,sóeo la nebelíón podnó
denogan, deja ,subin al poden a .eoó

hombneA que .euego ,só.eo una ij ubau aci..ófl
podnó denníban. La latalidad que pakece
domina .ea hiistonia no a.6 otna uma
que una apakiencia ítu ,sonía de e3ta
índgekencia, de ute ab,ŠentiAmo.

4(
4‹



L' altre dissabte a vespre dues dones
baixaren de pressa de Sa Font perquè

,...!"77r.K7r.. 	 •

Que I ' estiu comenci bé per a tots!

Ee índgenente 3e .Aníta, quí3íena
3u3tnaen3e a .ea3 con3ecuencia3, quíAíe-
na queda ,se c.eano que no quí3o, que

no e,6 upon ,sab.e.e. «guno6 Leoní-
quean ,eamento3amente, otno3 b.e.aeman
ob6cenamente, peno nínguno, o poco ,s,

pneguntan: Jo hubíena hecho
vaeen mi vaeuntad, mi opínión, :11a.bnía
pasado que ha pa ,sado? Peno ninguno
o poco ,s 3e 3ienten ecapabLee3 de ,su
ind4enencia, de ,su e4ceptící3mo, de
no haben apontado 4u bnazo y 3u activí-
dad a .eo4 gnupo6 de ciUdadano ,s que,
pnecí3amente pana evita aquee ma!.,
euchaban con pnopó,sito de con3eguin
ee bíen que 3e pnoponían.

Odio a £04 índi«nnente3 tambíÉn
ponque me lÇatídía 4u gímoteo de eten-
n04 ínocente ,s. a todo6 e404 ,ee ,s pído
cuenta ,s de cómo han de3empeRado ,ea
mi.3íÓn que .ea vída ee4 ha ímpue ,sto y
eeis impone cotidLanamente, de que
han hecho y upecia.emente de ,eo que no
han hecho. Y 3iento que puedo ,sen
ínexonab,ee, que no debo ma,ega ,stan mi
píedad, que no debo compantín con

lägnima ,s.

AntonLo Gnam ,scí
"La Città tutuna", t ebneno 1917."

Precisament per afavorir la participació
de tots, per facilitar el diàleg amb
l'administració i per donar coherència a
les distintes activitats del poble, festes,
deports, teatre, etc. es parla de constituir
una associació de veïnats.

varen vuere una gran clarandera i fum
que s' ai xecava per devers I Església. ¿On
es pegava foc? Així com anaven atracant-
se pogueren descobrir la novetat: el fum
no era altra cosa que la pols que alçaven
els futbol istes que acabaven d' instal.lar
els llums del camp de deports i I 'havien

estrenat tot seguit. Efectivament, fa
j uguera.

La il.luminació del camp de deports
parroquial completa una bona sèrie de
millores que s'han fet a aquestes instal.la-
cions amb I 'ajuda del Consell Insular,
I Ajuntament i el treball d'un grup de
galileus: anivellament del camp, tancat de
paret i reixetes, barreres i , finE_Iment,
il.luminació.

Acabarem recordant que la Comissió
de Festes ja té perfilat el programa de
les festes patronals, i que el grup Xingo-
nera actuarà el dia de St. Pere a Andratx.
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La possessió de Son Puig, com
el nom indica, va pertànyer al -
llarg de segles a la nobilíssima

'familia dels Despuig, condecorats	 Lactual Senyor, Don RaimonA1.4p •
bern n'ha fet de la petita finciamb els títols de Comte de nonte
queue ara- resta una de les posse-negro i Comte de. Montoro, fins
ssions ulés productives del ternieque, quan la runa de la família,

va establir-se. i potser la qui mes treball dona
Don Jeroni Berard i Solà, en •	 als puigpunyentins, tota vegada:

la seva obra "Viaje por las vi-	 que l'ha convertida en un hort
d'arbres fruiters que un any perllas de Mallorca", escrita a la

darreria del segle XVIII, quan
parla de Son Puig la qualifica
de "gran". Això, segons el Cava-
ller 3erard, significa que passa
va de les conc-centes quartera- -
des. Abans del sou establiment,
confrontaba Son Puig en les se-
guents possessions puigpunyenti-
nes: Son Pont, Son Cotoner d,A-
munt, Son Serralta, Es Casat Nou,
Son Forteç• i Son Fava. La sump-
tuositat del Casal de la Finca,
prou mostra la riquesa i la
ttància d'aquesta, destinada, com
totes les altres possessions del
terme, a boscos de pins i d'alzi-
nes, a garroverars i olivars.

Damunt l'any 1913, quan torna-
ren els Comtes, la finca va es-
tablir-se com resta dit mes amunt
idel seu establiment sortiren for
ça llocs i lloquets. La possessió
restà redulda al bell casal i una
trentena de quarterades, que pa-
ssaren a pertànyer a la Confraria
de Sant Pere i Sant Bernat, 'depe-
nent del Capítol de la Seu de Ma-
llorca, que va pensar fins i tot
fer-ne d'ella un Seminari d'estiu
pels al,lots estudiants de cape-
llà. La idea, però, no prosperar.
Llavors la fthnca va passar a mans
del Sr. Ramonell, però no acabà
de pagar-la i ca revertir de bell
nou a l'c:smentada Confraria. Pos-;
teriorulcnt va comprar-la D. Car-
les Alabern i Miret i per herèn-
cia passà al seu fill, D. Raimon
Alabern i Montis, casat amb donya

Núria Armenteras. Pertany, idó
a la família Alabern des de l'any
1930.

Ses nostres.
POSSeS510115

l'altre dónen un bon esplet de
fruita de tota casta.

Com dades curioses cal esmenta:
les següens: Dins els establits
de Son puig, hi restan encara le
runes d'unes ermites que hi hagu:
en temps antics i aquell lloc
serva el nom de "ses Ermites". -
En altres llocs hi ha també rune •

de talaiots, cosa que prova que
questes terres foren habitades
pels homes prehistòrics de
Per últim hem de recordar que
diada de Sant Isidre, quan Son
Puig conservava la seva grandesar
i era encara propietat dels Cord4
tes Despuig, es feia cada
solemne Ofici a la parròquia, pn
sidit pels Comtes de Montenegro,_
i l'horabaixa hi havia una pro-
cessó que anava des del Poble
les Cases de l'alqueria, on es
feia una senzilla festa,acab&la
la qual, el Comte tirava enlaire
un grapat de monedes per què els
al.lots fessen la bulla de recc-
llir-les.

També es digne de fer constar
que davall la torre, es conserva
l'anomenat "pou dels esclaus . ', 5

forma de olla i enrevoltat d'un
predís, on descansaven en temps,
passats els esclaus que treballa ,

ven a la possessió. El pou no te.
nia escala per davallar-hi, i se•
gurament aquells malanats havian
de baixar i pujar penjats ambc

D'aquesta forma els Comtes
tenien els esclaus ben guardats
de qualsevol 1 -.1a1 pensament de ce
bar sa llibertat . Coses d'altre :

emps.
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Els principals obs

tacles en que es sol

trobar l'intel.ligèn-

cia en el seu • normal

desenvolupament,	 són

tres:	 Leignorència,

el dubte i l'error.

L'ignorència sopo

sa a tot desig de se-

bre i significa una

limitació al camp del

coneixement essent

un gran perill per

racta deliberació,

'El dubte va contra

l'aspiració a la cer-

tesa que tots hauríem

de tenir. La por d'e-

quivocar-nos davant

les raons contrèries

fa que no emitiguem

el judici que necesea

riament hem format a

Itamomenada estructu-

ra profunda, i això

és bò quan és signe

d'una actitud prudent

que no es decideix

per primeres impre-

ssions, però dolent

quan, patologicament,

crea un estat d'inde-

cisió que conclueix a

lfirscepticisme.

Lterror, la gran

tragèdia de l'intel ,

lecte hum, és quan

s'afirma qualque cosa

falsa.

El més greu que

pot passar és que

l'equivocat es rea-

firmi amb l'error.

Amb el que s'equi-

voca stha de esser

pacient, amb l'error

no es por tenir mi-

sericòrdia.

La labor forma-

tiva, aleshores, ha

de mirar d'evitar

i t ionprància d'allò

que s'ha de sebre;

ha de procurar pro-

porcionar les cer-

teses que necessitam

i intentar transme-

tre les veritats ja

descobertes, fruit

de la pacient inves-

tigació que lthuma-

nitat ha anat rea-

litzant fins avui.



• Meteorologia

Dies de pluja i
quantitat, a la villa	 Dins el juny,
de Puigpunyent:	 setmana de les eleC•

cions, ho va provar
Dia 17/V -- 55 un parell de vegacie
Dia 20/V -- 6 1M per ó l'aigua quasi
Dia 29/V -- 39 1/r . va arribar a terra.
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El dia que hgiu de fer aquest menjar,

haureu de posar-vos le sabates de ballar,

i escoltar un disc d'en Presley, Ris,

o qua1ct1 que faci ROK.

) , n) vos panseu que estic boja;

el que passa és que vos vull ensenyar a

fer una Truita Roquera.

N j) m'en va ensenyar un amic meu,

també vostre. Ell fa feina a aquesta

revista; per so, respetant el seu Crsip.;

no v ,-)s diré È1 st'u n)m.

Per com(nçar.; preperau una ceba ta-

llada	 un poc de pernil de Y)rk, (tam-

bé ta":1t) , un tros de formatge (n.) m)tt

gruixat ) , 2 ods, oli i sal.

Ftentres esperau que L'oli estigui

calent, p)sau el disc i començau a ballar,

després sofr(giu la ceba; quan sLgui cui-

ta , afegiu	 pernil, el formatge, 'a sal

i	 s )us (no m)lt batuts), ballant, ba-

:lant, anau remenant t ,t, i scg 41s el

vostre gust, f(-is la truita mes o manc)

euit.

I ballant; baj'ant; v)s 'a mangau.

R‘n

En qui has depositat la CO.
fiança, en el Toni Arbona o en
el Josep Maria "Cadernera”? E s
veritat que la resposta solia
esser sempre la mateixa: "El vot'
és secret". Per, qué voleu quE
us digui? La pregunteta ens va
fer ÖrŠcia i la feiem per ací
per all. Depositar la confianç a
amb un polític! Quina llistam
llarga de motivacions sortirien
sols pensant amb la personalita:
del que vota, amb la seva
sincràsia, el seu entorn,... (11J:
extralimiten el fet lliure, no
condicionat, de depositar la cor
fiança a un líder.

Quantes manipulacions, en
meu entendre, i qué subtils, se
destapen després, per aconsegui:
el vot! Ouines el.lucubracions
més envitrecollades s'empleen!
Quina feinada amb passes, parau-
les, promeses, desprestigis, més
promeses i paraules,	 per tal
de convèncer la gent que deposi:
la confiança amb hom. Al
les urnes són sàvies i tothom
guanyat,
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•  d,excursio
Es una sortida d'un dia de duració

per fer-se a final de la primavera.
...Agafam la carretera de S'Arracó

a Sant Telm, deixam el cementeri a la
dreta i passat l'enrevolt d'uns 250 2 ,

prenim pel primer camí que veiem, sense
asfaltar. Arribam. a uns xalets, que
deixam a mà dreta. Per tot arreu hi
ha indicacions que diuen per on hem
d'anar, per això no hi ha perill de
perdrer-nos.

A la dreta veim el Puig d'En Basset,
cremat per un incendi que hi va haver
fa uns anys. I a partir d'aquí comença
la pujada, no molt llarga però feixuga.
Després d'uns tres quarts de marxa arri-
bam al Coll de ses Animes i d'aquí dalt
ja destriam La Trapa.

Devallam i arribam al Monestir,
(bé, el que queda	 Aquestes cases
foren ocupades pels anomenats frares
Trapencs, que provenien • de L'Observança
Monàstica Cistercenca i de la reforma
que dins l'any 1664 va fer l'Abat A.J.
Le Bouthiller de Rancé de l'Abadia de
Nótre Dame de La Trappe (Normandia
França).

A l'any 1791, la revolució francesa
suprimí l'Abadia i els monjos es refu-
giaren a Valsante (SuIssa) i d'aquí
l'Ordre es difongué per Europa i Amèrica
A Espanya hi arribaren per Reus, Paret-
delgada i Montblanc per a establir-se
definitivament a Reus. El 1796 es tras-
lladaren a Sta. Susanna de Maella (Terra
Alta-Catalunya) on residiren fins l'in-
vasió francesa a Espanya (1810). Torna-
ren fugir i varen venir a Andratx a
on construiren allò que ara veim mig
ruinós. (Li dèien Monestir de Sta. Maria
de la Trapa). Hi residiren fins l'any
1817 i en tan poc temps arreglaren per
l'agricultura tot el redol. Construïren
fonts i marjades que avui encara podem
contemplar; també tenien molí per a
batre el blat.

[1],	 CAFETERIA-RESTAURAMI

ES PONT
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Devers l'any 1825 una altra comuni-
tat de Trapencs va intantar restablir-

se, sense èxit, al Monestir.
Davant el Monestir hi ha un arbre,

procedent de Sudamèrica, de nom "bella
sombra" (phitolaca dioica) que té com
a curiositat una gran base d'arrels
no enterrades i tronc molt gros, pares-
cut •a un "baobab", que a la Plaça de

la Reina de Ciutat n'hi ha un d'igual.
Fa uns quants anys la finca de la

Trapa es volia vendre per urbanitzar-
-se i gràcies a'la iniciativa del Grup
Balear d'Ornitologia (GOB) feren una
suscripció popular per a comprar-la
i convertir-la en una mena de parc natu-
ral.

Així i tot la mà del poca-vergonya,
de vegades, es veu, tant a les marjades
com a les cases que moltes cambres pas-
sen per ull.

Seguint pel camí de devora el molí
arribam al Mirador, des d'on veim una
estampa preciosa de Sa Dragonera per
la part nord i el far del cap de Tramun-
tana.

També a baix del precipici veim
la Cala En Basset i a continuació "Sa
punta de sa Torre".

A la tornada en comptes d'agafar
cap al Coll de ses Animes, prenim un
camí a mà dreta també senyalat (pinta-
des), que ens durà, pel costat del pre-
cipici, fins a' la Cala, on podem pegar
un bon "capf-ico" per refrescar-nos un
poc de la devallada. Les aigüès són
netíssimes.

Tornarem arrera fins e1 creuer de
la Trapa i agafarem el camí ample, també
sense asfaltar, passant per Can Tomeví
(bar, especialitzat amb berenades) i
devers 20 minuts més de camí arribam
a Sant Telm...



Equips basket     
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BAWET 

ReRiren temporada 86/87   

Senior Yescull 

Campanya fluxa de bon resul-
tats la de aquest equip pero
positiva pel futur del jugadors
més joves.

Cadete

La temporada realitzada per
aquest equip, es pot conside-
rar bona, a pesar de no anar
acompanyada de bons resultats.
La gran progressió dels nostros
jugadors, ahn fet que aquest
equip, sigui uns dels més te-
muts i respetats. El futur d'un
	  de jugadors, es realuent

nolt pranetedor.

Senior Fer:Efii 

Després d'un quart lloc dins la
lliga y un segon lloc del Tor-
neig "Jordi-Juan" se pot consi-
derar d'exellent la temporada.

Cadete 

El passat 6 de Juny, aquest
equip va finalitzar la tempora-
da proclamant-se campiones del
torneig "Jordi-Juan" després de
jugar els millors 20 minuts de
tot el canpionat i guanyar a un
d2ls nostros "eternos enanics":
Santa :»61iCa.

FUTBOL 

Anb el darrer partit jugat a
Cas Concos, el C.D. Puigpu-
nyent, va finalir7ar la tenpo-
rada; una temporada que se pot
considerar bona, tenguent en
conr)te els petits "problemas
internos"que el nostro equip ha
hagut d'afrontar. A pesar de
tot a aconseguit mantenir la
categoria; i ara a esperar a
l'any qui ve a veure si el nos
tro equip fa un millor paper
cjie enguany.

En quant a la lliga, podan
classificar de nolt bona l'ac-
tuació d'aquest equip, guanyat
19 del 24 partits jugats. En
conclusió, :d ha que sentir-se
orgullós d'aquest equip i dels
altres femonins, que han demos-
trat tenir un dels nivells nes
elevats de tota  

• • •

Equip

futbol

• •

lini Femeni 

De brillant séha de definir la
campanya realit7Ma pel nostre
equip de nines que ha quedat
campeó de Inllorca i de Pelears
També han quedat campiones del
torneig "Jordi-Juan".



Juan Llabrés,
recientment .,)ro-
clamat campi de
Balears.

PANADERIA PASTISSERIA	 11 DaL
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Un esport que no ós mol conegut entre noltros, el ”Fisic-Culturisre n (esport de peses) ha fet, que
un esportista del notro poble, aconseguls el campionat de Ealears.

-Juan LIabrés (aquest és el
wstro esportista) en que con-
sisteix aquest esport?

-En treballar tot el cos, a ba
se de moura molts de Kgs. i fer
una dieta equilibrada, baixa en
calories i grasses.

-Quant fa que ho practiques?

-Fa uns 18 anys

-Ccm va surgir La idea de prac
tiwr aquest esport?

-Debut a que la meva complexió
física era petita, vaig voler
anb aquest esport desarro1lar.el
meu cos.

-En quina categoria participes?

-En el campionar de Ibiza (I.F.
B.B.) ho vaig fer de 63 a 70 Kss
i vaig quedar 4P i en el de Pal-
M3 (W.A.BBA) on vaig quedar carn
pió, vaig competí a pesats (JJ
a 1C0 Kgs.)

-Hi havia molts de participants?

-En el prIner, n'hi havia 34 i
unel segon 41.

-Quin temps dediques a entrenar?

-Hi ha dues fases: Una primera,
dedicada a aumentar el pes, hi de
dic hora i uitja. Una segona
abans de competicions, hi dedic
de 3 a 5 hores.

Ara, a participar en el campio
nat d'Espanya a Percelona. No
_ès abci?

- Si, a finals d'agost i per
aixo ja m'estic preparant.

- Quin és el teu objetiu dins
aquest campionat?

- Fer campió, naturalment.

- Be Juan, en espera de que ai
xí sigui, per le teva sarisfac
ció i per la de tots noltros,
el s Puigpmyentins i que ho
desitjam i per tant te dcnam
sort.
Un altre cosa Juan, creus que

aquí, a Puigpunyent, seria pos
sible practicarlo?

- Si , claro, ja que se pot fer
exercicis sense necesitat de
utilirrar les nkuines.

- I que te pareix la irice de cu
brir la pista polideportiva?

- Malt be, seria magnific ja
que ai.xí la practica d'aquest
i altres esports, se podria de
sarrollar uol millor.

Ara coneixem un poc més, d'un
esport, que ha donat a un espor
tista de la nostra loralitat,

un campionat de Baleers.

CAFETERIA-RESTAURANT

ES PONT

C/. Sa Travesala, 2 - T. 61 40 31
PUI 6 PUNYENT



Cada dijous, un nou titol

de senda a quioscs i llibreries

- 11;54.4.4
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És bàsica per la nos tra cultura O

És la Biblioteca Bàsica de Mallorca que ara t'ofereix el
Consell Insular. Són 25 obres que posen a l'abast de
tothom el més representatiu de la literatura i cultura fetes
Mallorca.
Una col.lecció única i molt econòmica que no pot mancar a
ca teva.
Ramon Llull, "Llibre d'Amic e Amat"; Gabriel Maura,

"Algoforts"; Miquel Costa i Llobera, "Tradicions i
Fantasies" i molts més autors mallorquins componen amb
les seves obres més representatives aquesta Biblioteca tan
essencial per coneixer la nostra cultura, les nostres arrels i

tradicions. Una Biblioteca que per la nostra cultura, és
basica.

MALLORCA

CONSELI. INSULAK DE MALLORCA




