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L'esdevEniment social més remarcat
en aquests darrers temps a la nostra
villa, com ha succeit per tot
arreu als pobles i ciutats de les i-
lles i de la península, ha estat les
eleccions del 10 de juny. De resultes

d'elles tenim, ací, nou consistori,
amb cares noves, nova llecor, i cares
velles, amb l'experiéncia i la madu-
resa que donen els anys i la tasca de
senvoludada. Hi ha dues candidatures7
dos partits, l'independent i el PSOE,
que es reparteixen l'ensamada. Havia
d'esser així, perqué noms s'en pre-
sentares dos, els esmentats. Cinc re-
gidors per al primer i quatre per als
socialistes. CALATZd voldria veure
ferme per dirigir la nau, compromís i
dedicació en totes i cada una de les
propostes i mocions presentades, en
les despeses transparéncia i una ra-
cional escala de prioritats en la dis
tribució del pressupost.

L'oposició haurà d'esser forta,per
fer moure als apoltronats, forta sen-
se ofegar; constant, sense esbalti-
ments.

El programa presentat és substan-
ciós; entre tots s'ha de dur a bon
port.

6~61¥961¥96~~61%961¥9

la portada d'aquest met

Duim " ES RACO " a la nostra Portada.
Es el dibuix que molts rebéreu pera
convidar-vos. Continua obert a tots.

Aquest dibuix va ser fet per Na Marg .8.

lida Horrach, membre de la Directiva
; ..!e l'Associació Soci-Cultural de
punyent-Galilea.
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Bame des 15Qiit
Benvolguts lectors:
En Tòfol i jo estam enfadads un
anb l'altra. Ln culpa 6s sevn, com
és nnturnl, i no crec que facem
les paus. Pero la revista no pot
deixar de portar una p'agina com 6s
la nostre, per tant, he envint a-
questa darta a la redacció de	 la
revista, i esper que l'editin.
Vull aprofitar aquesta ocasi6,per
parlar d'un tenn que me preocupa,
i crec que no sols n mi.
Desde fa un cert temps, s'est'a
Posant de moda un esport dels tra-
dicionals minoritaris.Es un esport
que té totes les característiques
per esser esport nacional. Compa-
rant aquest esport amb l'actual es
port nacional, el futbol l podem oB.

servar que 6s més rpid , més eno-
cionant, i habitualment, menys abu
rrit.
M'estic referint, naturalment, al
13squet, esport que personalment
consider excel.lent.
Estic totalment d'acord que el
b'asquot se mereix tot el qu.hn con
seguit i més, i no pons critica
en cap moment nquesta actupl esca-
lada d'aquest completíssim esport.

Aquí, a Puigpunyent, dnsdc ja fn
uns qunns anys, el b'esquet est CP
lant molt fort. Tenin equips per
totes los ednts, i alguns
estnn fent molt bon paper n les se
ves corresponents lligues. Es d'ad
mirar i donar-lis l'enhorabone. -
Pero, de totes maneres, desde
molts temps, Púigpunyent
sempre un cquip de futbol,un equip
de futbol que de cada vognda m6s,
va n nonys. No n menys on quan
l'especte esportiu, que és un temn
q'hnra . no vull tocar, sino a menys
en quan nl seguinent del nnteiv.
Pot esser sigui unn mancs d'altres

equips de futbol per P la gent m6s
jove, el principal motiu d'nquesta
falta de motivaci6. De totes nane-
res, no fa nolt tenps, hi havia VP

rietat d'equips de futbol i futbi:
to, i el sistena també fracas.
S'està demostrent que aquí a Puig

punyent, el futbol no desperte en -o-
cions ocultes dins l'espectador:
que tanb6 va mancant més P l'h3ra
d'anar a veure el "Puigpunyent.
Aquí a Puigpunyent, eocara que a

pesnr met4 és així, el b'nsquet s'hn
imposnt amb claretat al futbol.
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CASA de
la VILA

Des de ses passades eleccions
municioals celebredes dia 10 de
Juny s'han fet tres plens extra-
ordinaris, arribant als segGents
acords:

Constitució de l'Ajuntament
format pel nou batle Sr. D.
Antoni Arbona i els regidors:

D. Sebastià Bauzà, D. Joan Betti,
D. Nofre Martorell, D. José MI
Pérez, D. Manuel Pinte -rio, D. An-
toni Roig i D. Miquel Vidal.

Nominar els representants en els
brgens col.legiats a le mancomunit±
de tramontena D. Antoni Arbona i D.
Manuel PinteFlo. Al Conssell Escolar
D. Joan Betti, Com a tinents batles:
D. Joan Betti i D. Antoni Roig.
A les comissions informatives de

Hisenda i presuposts : D. Antoni
Arbone Obres i urbanisme D. Joan
Betti .

Per e Galilea s'han fet els se-
gents nombraments

Representant del Batle, encerregEt
del servell de recollide de fems
enllumenta públic D. Manuel Pinter:). o.

D. Antoni Roig tindrà al seu ca -
rrec els assumptes relecionats amb
l'esport, culture, vies públiques i
sanitat.

Aiximateix per e Puigpinyent encerre
gar a D. Joan Betti	 dels temes rela-
cionats amb l'escola, cultura, cemon-
tiri i repetidor de TV.

A D. Miquel Videl s'enllumenat pú-
blic, vies públiques i abestiment
d'aigue i sanetjament.

Concedir l'orgenitzeció de ses ces-
tes patronals de Puigpunyent al club
de basquet Gelatzó, subvencionan': a
la comissió de festes amb 250.0b0 rite
oferint al mateix temns el material
eléctric necessari per emprar durant
ses festes.

Els preus de ses entrades sirèn
con e màxim de 400 ptes. i els preus
des ber no siram suneriors a un 30%
dels preus ectual dels bars de le

rinalitzadat les festes la
haurà de presenter en un plaç de 15c
una relació dingresos i desoeses .

DEMOGRAFIA

Al passat 12 de Juny a l'edat de
87 anys morí Dnya. Esperença Ferrà
Morey. Descansi en pau.

El proper dia 19 sirè batieda ne
Marta Mates Martorell. Enhorabona a
sa familia.

Dia 11 de Juliol, varen rebri. la seva
raComunió :	 •

Na Maria Magdalena i En Bartomeu Morey Mg

Na Maria del Mar i En Carlos Novell Galmé

En Pere Joan Carrasco Martorell.

M'Antoni Marí Ensefiat.

També fou batiada la germana d'En Toni : 1

Antònia Marí Ensefiat.



Cristallería

La Akallorquína. 
Mirelle, tancament de gelenies i benyeree.
Vidres en generel.

Enc .arregs s Pep des Forn.

Nligu•I Siantandrou, 38 - "1" 46 97 86 	 07005- PALMA DE MALLORCA

"casa diana"
MERCERIA	 RCGALS
CERAMI.41k_S WOOATS

JERSc:IS FETS A mA

C/. Major, 48

PUIGPUNYENT

Teléf. 61 44 56
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WETSICA

Ja som a s'estiu de ple i

en aquest temps pareix que se mú-

sica canvia de color.

Un tipus de música adquireix
una vitalitat gairebé desenfre-
nada, es sa música lleugera que

sentim tots es dies i quan passem

per devora quolque bar.

Perb també s'altre músice sa

clàssica sofreix un canvi.

Pareix com si s'alliberès de

la seva envoltura d'etiqueta i

anès com més fresca, més d'estiu.

Sol esser aquest temps d'escol-
tar e la fresca , devora un claus-
tre o e sa vorera d'un QOU una mú-
sica interpreteda també en menigues
de camia.

Es es temps de ses serenates d'estiu.
I de serenates precisament volia parlar,

Ses Joventuts Musicals de Mellorce
continua enguany amb la XVII edició

de ses serenates d'estiu que tindran
lioc com es ja habitual al claustre

. de sant Francesc.

Es cinc concerts siran en dimarts
quan surti aquesta revista restaran

dos concerts dignes de esser recomenats:

es tracta de la "Kreisler String Orches-
tra" amb obres de Mozart,Britten i Tchai

kovsky.

I després el "Trio de París" amb o-

bres de Schubert, Beethoven 1. Mozart.

Es preus son molt raonables.

El caudal pluvio-

metric ha estat nul

aquest mes. A mitjan

juliol, els 14 i el

15, va fer unes brus

Meteorolo

quetes d'estiu.

•	 Molts de dies els

gla termómetres marcaren
més de 30 graus dels

nostres. La humitat

relativa s'ha mantin

gut al voltant del

70 per cent.
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CAFETERIA-RESTAURA 11

ES PONT

Article 6.

1.– El català, com a llengua pròpia de la Comunitat
AtiLlnottia de les Illes Balears, ho és taMW del Govern
Autènorn, del Parlament i dbls Consells Insulars i, en ge-
neral de l'Administració Pública, de l'AcIministració Lo-
cal i de les corporacions i institucions públiques depea
dents de la Comunitat Autònoma.

2.—E1 català el castellà són llengües oficials a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i han d•esser
emprades preceptivament per l'Aerninistració segons la
forma regulada per la Llei.

Article 7.

1.—Les Lleis aprovades pel Pariament de la Comuni-
tat Autònoma. els decrets legislatius. les disposicions
normatives i les resolucions oficials de l'Aciministraci(*)
Pública, s'han de publicar en llengua catalana i en llen-
gua castellana en el <Butlleti Oficial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears).

En cas d'intérpretació dubtosa, el text català sern
l'autèntic.

2.—Respecte de ln llengua. la documentació derivada
de les activitats administratives, els avisos, els formulit•
ris i els irnpresos de les entitats públiques esmentacles
redactats en llengua catalana tenen validesa oficial i ple-
na eficàcia jurídica.

Article 8.

1.—Els ciutadans tenen dret d'usar la llengua cata
lana, oralment o per escrit, en les seves relacions bmb
radministració pública a l'àmbit territorial de la Cornu•
nitat Autònoma.

2.—Les còpies o .certificacions expedides per les en-
titats públiques de la Comunitat Autònoma s'han d'expe-
dir en català, llevat del cas que l'interessat o la perso.
na o entitat que les requeréixen ,en sollicitin la versió
castellana.

3.—A les Illes Balears les actuacions adrninistratives
són vàlides i produeixen plens efectes qualsevol que si
gui la llengua oficial emprada.

Article 9.

1.—El Govern de , la Comunitat 'Autònoma de les Illes
Balears ha de regular, mitjançant disposicions reglamen-
tàries, rús normal, •oralment o per escrit, de la Ilerigua
catalana en les activitats administratives dels òrgans de
la seva competencia.

2.—E1 Govern de la Comunitat Autònoma cle les Illes
Balears ha de promoure d'acord amb els òrgans compe-
tents la normalització de la llengua catalana, oralment
o per escrit, als registres públics no dependents de la
Comunitat Autònoma.

3.—Els Consells Insulars i les Corporacions Locals han
de regular rús de la llengua catalana dins l'àmbit de la
seva competència d'acorcl amb els principis i les normes
d'aquesta Lfei.

1.—A les actuacions administratives a instància 6!
part. sl hi ha altres intcressats i així ho. sollicitin.
nistracb:.: ha de comunicar-los . tot quant els afecti en
Ilengu t of:cal en què s'hagi iniciat ractuació.

En cas de no haver-hi acord entre els interessats,
d'utilitzar la llengua de la persona que hagi prorme.
rexpedient o el procediment, sense perjudici del dret
les parts que els sigui lliurada la traducció corresponer,:

2 —Aixi mateix. en els expedients iniciats d'nfici
qualsevol que sigui la Ilengua oficial que s'hi utilitzi,
ministraci6 ha de lliurar als interessats els documet
o comunicacions en la llengua oficial en què els so
citin.

3 —Els documents públics atorgats a les Illes Brileac
s'han de redactar en la llengua oficial escollida per l'atA!
.gant, o, si hi ha més d'un atorgant, en ridiorna
aquests acordassin.

En cas de discrepància els documents es redactarr
en les dues llengües.

Les còpies s'expediran en la llengua utilitzada en
matriu.

4.	 poders públics que actuen a la Coinianiz:
Autónomu, lian d'acgurar que tots els ducunients
presos o inodels oficials utilitzats a l'Administració
blica i a disposició dels ciutadans, estiguin escrits
català i castellà.

Article 11

1:—Dins rambit territorial de la Comunitat Atitónor.,:
de les Illes Balears, tots els ciutadans tenen dret a txx::
dirigir-se a l'Administració de Justicia en la llengua
cial que eslimin convenient dusar, i no se'ls pot exií:
cap classe de traclucció. Per altra banda, aquest fet
pot representar retard en la tramitació de ls serc
pretensions.

2.—Isel que fa a la llengua, totes les actuaCions,
ments, escrits, realitzats o redactats en català, són
taltnent vàlids i eficaços davant els tribunals i els
jats de les Illes Balears, len tot - cas, els interessats tei fl
clret a ser assabentats en la llengua que elegeixin.

3.—El Govern de la Comunitat Autónoma ha de
moure, d'acord amb els Orgatis corresponents, la pro:
siva normalització de rús de la llengua catalatia en
ministració de Justícia a les Illes Balears.



PARAULES  que no vaig dir

i que ara ESCRIC 

1.- Qualcú s'estima més estar totsol que
mal acompanyat. Jo m'estim més estar ben
acompanyat i alegre.
2.- M'estim més sentir veus i paraules i
música i ball que el silenci solitari que
acompanyava la falsa tranquil.litat dels
clàssics rectors. (També, a moments, ens
convé a tots el silenci i la serenor per
escoltar altres veus i altres remors: des
de la natura, tu mateix	 al teu Déu.)
3.-Una casa no pot (no ha!) estar tancada.
Es perd. Una casa viu si si ha gent viva
que l'habita. Una casa no són quatre pa-
rets, un sostre i una teulada. És un hàbi-
tat. És un espai per a uns habitants.
4.- Si un viu a una Casa del Poble 	 ha
d'estar al servei de la gent del Poble. De
qui t'ho demani. De qui ho necessiti. De
qui en pugui fer bon ús. De qui tengui un
projecte, uns objectius, una finalitat. I
que siguin populars.
5.- Així serà Casa de Poble. Si jo 	 i
tots els altres (els qui en teniu clau i
responsabilitat) 	 estam	 oberts	 a tota
una altra gent que també safegeix a 	 unes
activitats,	 uns	 moments	 d'esplai, de
xerrada, de ball, d'aprenentatge,

Podrem obrir Ca Nostra si no és ca
meva. La clau no és meva. (Es poden
llogar altres claus a altres llocs ...)
6.- I el mèrit és ben vostre. De tots vosal
tres : els qui hi heu entrat i ho heu con-
vertit en Ca Vostra/Ca Nostra. El mèrit no
és de qui tallà la cinta (la primera en la
meva vida Quin honor!) Així que
la	 història	 d'aquí escrigui els noms
de tots els qui ho feu fet real.
7.- I que duri !!!

Toni Descalç

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

Un prec de part d'ells

TOTS els qui hi voleu PARTICIPAR,..FEIS-HO

FENT-VOS	 SOCIS 

Anirà millor per a tots.



SES TIMBES

En aquest temps xafogós Ses Timbes
són la delícia dels horabaixes. I si és ver
allò de "poble petit, llengua llarga,, en

aquesta plaça d' un dels pobles més petits
de Mallorca no es deixa res per verd.

Com no podia esser d'al tra manera,
un dels temes estrella d' aquests dies és
I est rena dels nous polítics locals. Sorpre-
nentmert el regidor encarregat de Glilea
no és En Toni Roig sinó En Manolo Pinte-
rio, per no sabem quirs intríngulis legals.

Com que granera nova agrana arreu,
ja han enci mentat el camí de Can Gcixo
i el camió dels fems puja a Sa Mola i a
Sa Plaça a recollir els poals dels bars i
ha mi I lorat el servei a distints indrets.
Una cosa més discutida ha estat la rigide-
sa en la concessió de I I i cènci es d'obres;
a Ses Timbes troben que quan no és una
obra nova es podria esser més flexible,
sobre tot quan es tracta de deixar una
teulada destapada amb el risc de que un
ruixat et faci malbe el pis.

També I oposi ció es fa sentir. Promet
més que mai a grups de festes i d' altres.
Esperem que aquesta oposi ció serveixi
perquè es facin les coses ben fetes, no
per a aturar res del que és necessari fer
en bé del nostre poble.

Mentrestant el grup de teatre "Xingo-
nera" , que va presentar "Una i oli" a les
festes d' Andratx el dia de Sant Pere, ja
prepara amb il.lusió la reposició de "Mes-
tre Lau es taconer".

Eñ Vicens "Carles" ja té un bon munt
de metres de paperins i els periodistes
del "Baleares" li han fet un reportatge.

Les motos fan retronar sense remei
tota la contrada.

Es torna parlar d' una associació de
vei nats.

Es I esti u.

*
*** *

ar Arroquid
ESPECIALIDAD EN PLATOS COMBINADOS

Y TAPAS VARIADAS 

PLAZA PIO XII

TEL. 61 41 9{.t
	 GALILE



BIBLIOTECARIA

Na Catatína Pont ZLeria, vint-i-cínc
Fíeología Catalana, ha entnat,
l'Ajuntament de Puigpunyent.

- Una eina intene44ant, Catatína...

any3, • U.ícencíada en
a poc, de bíblíotecaitía a

a0Aik

Sí pekquè 3'ogekeix l'opoktunítat,
3obne tot al3 de tenín un3
matenia/3 a l'aba3t. P0t3ek e/3 majok3,
no ave3at3 a //egiA, ja no hi ehtnanan,
penò aeA a/./ot3 e/3 pot ,Sen un bon
óeAveí.

El dia que hi vaig entnan pen3ava
que a /a meva .poca haunia utat &bu/ó3
poden teniA una co3a 3emb/ant.

- Quin4 matenía/4 ten.s?

Hi ha mii cinc-cent3 quananta-vuit
tUbke3, donació inicia/ dei Con3eU
In6u/an de MaUokca. En aque3t3 moment3
utic en ta3que3 de c/a33íicacíó, penó
encaAa no he nebut tote3 /e3 .Ltxe3 de.t

En utak a punt hi haukà
,Ltxen d'autok3, de títo£3, de col.lec-
cíon3 í Uavok3 una c/a33iícacíó
numènica.

- Hi ha bilytíogka“a tocat, peit
exempie la "Híóthía de la Sao-
nia?

L/evat de /'antiga í /a nova neví3ta
"Ga/atzó" no hi ha ke3 local. Pe Mallok-
ca hi ha qua/que c03a mé3, hiAtónia,
Utenatuna bà3íca, etc.

- Quína a&ea e4tà mé4 ben ate4a
quina manco.

La millok, la Lítenatuna en genekal.
La mé3 de3ate3a, cièncíe3, p3ícologia,
IWo6o tšía...

- Qui ve a /a BíbLioteca?

8à3ícament públic inganti/ i juvení/.
També h.i han vengut algun3 adutt3, de
moment no7flé3	 mutne3	 d'e3cola.	 El
númeko va augmentant de dia en dia,
ahik en venguenen denou. Avui ja he
vengut gent a //egiA. Hi ha un 3eAvei
de pné3tec de //ibne3 que ja utà en
makxa. S'han e..t un3 vínt-íLcinc
condició indi3pen3able pen podex tkeuke
un Ilibe.

- Quín4 et demanen?

Com que la majokía 3ón nín4, la
televi3ió condiciona molt le3 3eve3
pnqenèncíe3. També demanen A3tenix,
Enid B/yton i altke3 conte3.

- Quín.6 p/tojecte4 de &tun ten?

E3 una e.Lna que m'encanta, encana
que econòmicament no compen3í penquè
ju3t 3ón deu hoke3 3etmana13.

Amb un púb/íc tan hetekogení 3'han
de pkomouke actívítat3 pen a dupentan
ínquíetud3.

E3 índí3pen3able la col.tabokacíó de
1 1 E3cola, A330cíació de Pake3, Patkonat
de Cultuka, etc. La Biblioteca depèn
molt de l'ambient cuttukal del poble í
a la vegada h..L contkíbueíx.

He e.t algun3 contacte3, pekb encaita
no hi ha ne3 utnuctunat.

- Ten6 contacte amb attitu bíblípte-
queA de pob/e4?

Com que depèn	 Con3ell 1n3ulak
aque3t ha ckeat una xekxa de bíbliote-
que3, tenim keuníon3 peníòdíque3. Hi ha
canví3 d'impke33íon3, e3 t an ge3tion3
admini3tnatíve3, e3 donen ídee3 í
ajude3 pek a actívítat3. Cukío3ament a
vegade3 e3 tkoba opo3íció entne
c.Lncionaniat de cent3 afuntament3 i en

aque3t3 ca303 kebem a33e33okament.
El3 ajuntament3 tenen l'obligació de

inventin un 025 % de£ pne33up03t en
llíbke3, enquadeknacion3, etc. í el
Con3eU e3 compkomet a apoktak la
mítat de,e que ha donat l'ajuntament.

- Qué té que veuxe aque4sta Bíblioteca
amb e.t.ó nín4 de Galítea?

Aque3ta qüe3tíó l okma pant del
pkoblema genekal de2.3 ni3 de GaUlea.
E3tan de3plaçat3 en quan a e3cola
també utan de3p/açat3 d'aque3ta biblio-
teca. Fokma pakt d'un Pkoblema mé3
global.

- Hokan.i4?

0i//un3 i dívendke3 de 17 a 19
Pimecne3 de 17 a 20
Pi33abte3 de 10 a 13



videk MINISTRE MARAIALL:

escolar REFORMA HABE MUS
Ja nthem conegut molts de Mi-

nistres d'Educació i Ciència.	 I

quasi tots, per no dir tots, t - r1

volgut fer la seva reforma, que

com és lógic, havia de ser la bomp

na, la panacea, la definitiva. Fa

uns quants anys, n'hi va haver un

de Ministre, aquell que emprava

l'avió oficial per seguir el seu

equip de futbol favorit, que, en-

tre altres barrabassades, volia

fer coincidir l'any acadèmic amb

l'anY natural, del primer de ge-

ner al trenta-un de desembre...

Va durar poc, només uns mesos, al

Ministeri.

Ara, i de cara a la darrera dè

cada d'aquest seote, se cuina un

altra reforma de l'educació en el

nostre país, que se poria subtitu

lar així: Extensió de l'ensenyan-

ça obligatória fins als setze anys

i reforma curricular.

A grosso modo, la cosa seria

com seoueix:

Educació infantil... de 0 a 6

anys.

Ensenyança Primèria... Dels 6

als 12 anys. Obligatória„

Educació Secundèria Bsica...

Dels 12 als 16 anys. Obligatória.

Educació Secundèria...Dels 16

als 18 - 19 anys. Posobligatória.

Aquesta darrera etapa tindria

dues obcions:

Batxillerat i Educació tècnic-

professional.

Així, els cursos setè i vuit

passarien a la primera etapa d e

l'educació secundèria.
El projecte de Llei comenta

que el primer cicle de l'educaoi

secuid s3dia obligatória s'imparti.

ria en els actuals Centres d'EU

i pels actuals mestres. El segon

cicle tindria lIoc en els Insti-

tuts de BUP i a les Escoles de

Formació Professional, i

tirien els actuals professors

secundèria.

L'ensenyança posobligatória

anirè des dels setze anys als

divuit- dinou anys, amb tres mo-

dalitats de batxillerat: De cièn-

cies humanes i socials, de cièn-

cies de la naturalesa i .de

salut, i técnic. L'estructura de

l'Educació tècnic-professional

abraça dos nivells: Al primer

s'hi entra quen s'acaba 1 teduca-

ció obligatória, i pot durar un

o dos cursos. Al segon nivell

s'hi entraria després de superar

dos cursos de Batxillerat o des

del primer nivell. Durar è un sol

curs i permetrè l'accés a unes

quantes carreres universitèries.

Si se prenen Mesures pressu^

postèries com cal i s'aconsegueix

motivar els estaments de la comu-

nitat edicativa.1a reforma d'er

MARAVALL podia tenir resultats

positius.



BAR RESTAURANT

PLA DE SA SINIA
Servels de:

NOCES. COMUNIONS
FESTES • CUINA TIPICA

CARRETERA DE PUIGPUNYENT- Km. 14 TELEFONO 61 40 57
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GRATANT DINS LA NOSTRA HISTORIA

Corria l'any 1.896

i ja hi havia a Puig-

punyent dos femeters

que netejaven tots els

carrers, arreplegant

excrements de cavalle-

ries.

Empraven un model

de carret fet amb un

caixó de fusta,	 amb

quatre rodes també de

fusta. Dos nins, 	 Mi-

quel i Biel, l'estira-

ven amb una corda, com

Si fossin un motor hu-

ma, no contaminant.

Portaven una pala

i una petita granera

d'arbocera o d'ullas-

tre, que sa mare	 les

havia fet. També els

aconsellava que ana-

ssin amb compte davant

el cafè de "Mestre Biel

Ferrem 9 	de la	 Vila,

perquè pel fet que s'hi

aturaven els carreters

a fer un copet, hi ha-

via molt per a reeo-

llir.

Ah!, aquest servici

de netetja no costava

res a la gent del po-

ble, perquè en Biel i

en Miquel ho feien per

tal que la seva família

tingués un bon planter

o'ametllers just suvora

l'era d'Es Casat Nou,

Pensam que no es co-

neixia, encara, l'adob

quíMic, i per a la te-

rra, empraven aquest

guano, aconseguint ai-

xí que els ametllers

es fessin ràpid i amb

la pell fina i lluenta

per poder-los vendre

prest i a bon preu.

Per premsar el fems

havien de pegar-hi uns

quants bots... tampoc

tenien les premses que

porten els camions de

fems d'avui en dia,

En Miquel i en Biel

eren com a bessons.•

Sempre anaven plegats.

Si un duia un tac als

calçons, l'altre també

en volia un, si un por

tava botes, l'altre

també.

Més envant, un va

arranjar els tràmits

per anar-se'n a Euenos

Aires a treballar... i

l'altre també ho rda

fer. Com oue no es

presentaren a files,

per complir amb el

servei militar, es va-

ren convertir en el ;

que avui diriem objec-

tadors de consciència.

Ambdós es casaren

amb mallorquines que

vivien a l'Argentina,

i allà visqueren i mo-

riren.

Onofre Martorell
"Teuler"
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:3alatzó

Si voleu aprendre a fer UN CONILL AMB ALBER 
GINIES, llegiu la recepta qur m'ha donat
na Maria Font Martorell (madó Maria
de Sa Talaia).

Se fregeix el conill, i quan està doradet
se'l fica dins una greixonera de test.
Dins el mateix oli del conill, se fa la
ceba i un poc abans de treure-la, s'hi
posa una cabeça d'alls, llorer, sal, cire-
reta i vi sec. Per acabar, posau tot això
mesclat amb el conill i el deixau coure.

També em va donar una recepta per a fer
felat, però quan vai3 anar a escriure-la,
me'n vaig donar compte que era la mateixa
que hi ha publicada en el N 9 3 d'aquesta
Revista.

Però tenc una recepta de COCA DE PASTA 
DE QUARTO, que ni feta a posta per mullar
el gelat

6 ous (els blancs pujats), lliura (125
gr.) de farina„ suc d'una llimona, un
raget de vainilla, 1/4 de quilo de sucre,
un poquet de llevadura en pols i un
paquet de flam.

Esper que vos aprofiti a tots.

X i sca Ram6n.

el nostre
país

Hem començat la segona legislatura autor

I

mica. Se'ns diu Comunitat Autònoma del
Illes Balears. Potser sigui massa llarg,
amb CAIB no ens entendríem. Parlemde
nostre Pais" i serà més concret i méseU,

'111gent. ! pitgem perquè en aquests quat
anys es (.omplesquin totes les paraules/
meses/programes dels qui es presentarer
les eleccions del 10 de Juny 1 que aques
dies han començat a situar-se.	 .

Perque -en aquests moments que escriv' .
només s'an situat. I bé que han donat:
tes a les diverses, cadiresibutaques ,
veure a qui tocaria. Fins al dar!
moment no va estar clar del tot. I sed:
que aquest embull durarà quatre anys.

Així que ja s'han situat : Gabriel CAkl
al Govern de les Illes Balears, Jer
ALBERTI al Parlament Balear i Joan VER
al Consell Insular de Mallorca. I quanes
guin tots ben situats ... de vacances!
ja ens trobarem devers setembre.

Per feina. Fer-ne i fer-ne fer.
tirar endavant. Perquè per fer Pais•
basta ser populars i connectar amb
gent de poble. Tambre -sobretot!- ma.
claredat,	 anàlisi,	 decisió	 i feineria.
quan se parla d'un Govern no -é---7-1-a -Š. ,
seu President, sinó també els seus Cons!
llers i els Directors Generals i els MIY:
tors Tècnics i ... tots els funcionaris
Que tots -tots!- FUNCIONIN !!!

Per fer País. Aquest. El nostre.

I tenim una mostra ben trista que no arw
12 joves morts per herdi . na adulterad!
DOTZE! La xifra més alta (en proporc'
als habitants) de tota Europa. Tri
rècord europeu. I tothom que se tira
pilota uns als altres. I, mentres tar: ,

dotze joves del nostre PaiS que han nir)r',
Que els hem deixat morir. "DROGAADDIU:
CONDEMNATS A MORT". *
Que funcioni la Conselleria de Saniu:
(Igualment totes les altres.)

Esperem que, després de l'estiu,
curs vagi millor per A tots.
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LES INSTITUCIONES COMUNITARIES.-

El desenvolupament de la C.E.E. va .

obligar a posar en marxa una sèrie dins

titucions amb el fí de regular els con-

tactes entre els paisos membres i l'ela

boració de Lleis Comuns que a continua-

ció descriurem:

- LA COMISIO DE LES COMUNITATS EUROPEES

- EL CONSELL DE MINISTRES.

- PARLAMENT EUROPEU.

- TRIBUNAL DE JUSTICIA.

- COMITE ECONOM1C I SOCIAL.

- CONSELL EUROPEU.

*LA COMISIO DE COMUNITATS EUROPEES:

-Vigilància sobre el cumpliment dels

tractatss pels països membres.

- Execució i gestió dels mandats del

Consell de Ministres.

- Proposa les lleis europees i les

polítiques comuns.

*EL CONSELL DE MINISTRES 
- Està compost per un Ministre de -

cada país membre.

- Aprova les Lleis europees i les -

Polítiques Comuns.

* PARLAMENT EUROPEU 
- Està format per Diputats de cada

país membre.

- Aprova els pressupostos.

- Dictamina sobre les Lleis comuns.

* TRIBUNAL DE JUSTICIA 
- La seva misió és assegurar el res-

pete i L'aplicació dels principis cons-

titutius de la Comunitat.

* CONSELL EUROPEU 

- Està format per cada Jefe d'Estat

de Govern de cada país membre.

- Té la misió de promulgar la màxima

unió entre els països membres.	
LLJ

COMITE ECONOMIC I SOCIAL

Es un orgue purament consultiu, compost

per representants d'Associacions Empresa-

rials, Sindicats de traballadors, agri--

cultors, consumidors, etc.	 -

ESQUEMA DEL NEIXEMENT D'UNA LLE1 EUROPEA 
.m

PARLAMENT EUROPEU
Dictamina

o

CONSELL DE MINISTRES fc)

Decideix damunt la
proposta
	 =D

COMITE ECONOMIC I SOCIAL

Opina sobre la proposta
de la Comisió

COMISIO

Proposta d'in-
terés per la
Comunitat             

CAIXA DE BALEARS
"SA NOSTRA"         

SA jsTRA
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COMENÇAM, AQUEST MES, A PUBLICAR UNA TANDA D'ENTREVISTES REFRESCANTS

AMB GENT DEL POBLE

ESPERAM QUE, A:Xl, ENS CONEIXEREM MES

NOM I LLINATGES : Bartomeu Sureda Moranta.

DATA i LLOC DE NAIXAMENT : Primer d'octubre del 64, a Ciutat.

CASAT 0 FADRI? : Fadrí.

ESTUDIS : BUP.

PROFESSIO : Administratiu.

CREENCES RELIGIOSES : Cristià.

SIMPATIES POLITIQUES : Ses Esquerres.

LLIBERAL 0 AUTORITARI ? : Lliberal.

ANIMAL DE COMPANYIA PREFERIT : Es ca.

MUSICA PREFERIDA : Totes, segons els moments.

ESPORTS QUE CONTEMPLA AMB PLAER I/O QUE PRACTICA : M'agraden tots.

UNA COSA BONA QUE TE PUIGPUNYENT : Ara comença a haver-hi activitats per a la joven

tut, al nostre poble.

QUÈ LI FALTA AL NOSTRE POBLE ? : El suport moral i econòmic als grups esmentats.

UNA AFECCIÓ QUE PRACTIQUI A HORES LLIURES : Esport.

UN LLIBRE QUE RECORDI AMB PLAER : Juan Salvador Gaviota.

SALUT, DINERS 0 AMOR ? : Tot.

DE TOCAR-LI CENT MILIONS, QUÈ FARIA AMB ELLS ? : De moment, pagar deutes.

QUÈ LI FALTA A "GALATZÓ" ? : En general, està bastant lograda, i per dir qualque co

sa, un poc d'imparcialitat.

QUINA VIRTUT ADMIRES EN LES PERSONES ? : Sincerita i noblesa.

QUÈ NO POTS SOFRIR D'UNA PERSONA ? : Hipocresia o mala llet.

DIUBUIXA UN ARBRE, PER FAVOR 	

superruerEal

OPILF‘TEÒ

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

Gairebé	 tots	 els esports, excepte la
natació, estan en període d'amagatall al
seu cau. Amb aquestes temperatures és el
millor que poden fer per refrescar-nos

poc.

Aprofitarem per explicar les perspectives
del bàsquet de la pròxima temporada.

Així, tots els interessats en practicar
aquest esport es podran dirigir a En Tolo
Morey o a En Miquel Ramon.

EDATS I CATEGORIES (Masculí i Femeni)

* SENIOR (Masculí i	 Femení)	 : nascuts
durant 1966, o abans.

* JUVENIL	 FEMENI : Nascuts els anys
1969 - 1970.

* CADETE MASCULI : Nascuts els anys 1 971 -
1972.

* MINI-BASQUET FEMENI : Nascuts l'any 1975
o després.

En cas de què no coincideixi la vostra
edat amb cap de les categories però esti-
gueu interessats en la pràctic o del
bàsquet,	 sebre perquè hi ha altres
opcions.

JOC EN EQUIP

TOTA UNA EXPERIENCIA !

P.- Quan començau la temporada?
R.-	 Quan fa manco calor començam els
entrenaments. Al principi, fluixets, i així
a mida que anam avançant, són més intensos
i forts.

Primer, potenciam la forma física, per
millorar la tècnica.
Els segons entrenaments ja són per millorar
les tàctiques d'equip. Sobretot quan
ja ha començat la lliga.

P.- Què passa quan comença la lliga?
R.-	 Feim tres o dos entrenaments per
setmana de 90 minuts i un partit setmanal.
Una setmana a Puigpunyent i una altra
setmana a fora del poble.

P.- Quants partits se juguen?
R.- Generalment uns 24 partits.

P.- Què poden significar aquests 24 par-
tits per al jugador?
R.- A part de l'esport, el jugador contacta
amb 10 companys més per a formar un
conjunt, i s'integra en un club de cinc
equips amb la mateixa finalitat.

Cada	 quinze dies sortim a jugar fora
de Puigpunyent, i aquest caire dóna
un aspecte molt diferent a aquesta pràctica
esportiva perquè ofereix la possibilitat
de conèixer altres pobles, i altra gent.
Són com a petites excursions, a les
quals s'integren molts de pares i altres
familiars, els quals, pel simple fet d'es-
tar fora. de Puigpunyent, es senten més
units.

Així	 mateix, això fomenta el caràcter
extreovertit i obert dels nins, ja que
la relació interpersonal és molt més
gran.

P.-	 Es	 difícil compaginar el bàsquet
amb els estudis o la feina?
R.- Amb els seniors, que són els que
fan feina, no hi ha cap inconvenient,
perquè l'entrenament es fa un pic a
la setmana, i	 a la nit,	 i els partits
són els diumenges demati.

A la resta d'equips, tots ells en edat
escolar,	 no	 hi	 ha cap inconvenient,
per compaginar les dues activitats.
La pràctica de l'exercici físic facilita
la tasca intel.lectual i la feina escolar.

En	 qüestió	 de temps de dedicació no
hi ha cap tipus de problema ja que és
flexible el temps que dedicam a la pràctica
de l'esport.

Volem que el CLUB CREIXI, i per això
HI MANCA MES GENT.

APUNTA'T-HI.	 T'ESPERAM !!!
Club de Bàsquet - PUIGPUNYENT
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BON as'-.SELL,BONS RESULTAII

Acció Social. La iasca
fonamenral d'aquesta Area ha consisru en

transformar una estruclura admirusuansa

forlameni arrelada a conceples ass:srencials,

en un Servei reenicameni preparar, qualificar

apropat al cluiada

Cultura. L'a,osnat ,uhural

s'ha cunsenual en dues arees d'a-tuaoo.

docar als pobles de l'infraesouclur4
necessaria per l'acosual cultural i polenoar

qualsesol accni per la resuperauo
conscrsam del noure patrunoni El matels

plamejamenr s'ha seguu per l'esporr

Cooperació. Les actuaoons
ric la Conusua d'Oldena.lo dcl Terr.loo

sobre la sarsa de carrderes dcl Consell

Insular i la consersaio i manimmern dels
scus ,:rnocs iSUSICfkidis han uonseguu
resultals molr sansfacrorls..asul la sisra

Economia. Ellomeode

iurione les ajudes a ta ndusina,d(Cae ,

pesa r la rarnadenalds

.J1JtIff11/.11 l'am n nar d aquesta 00.

juniameni Jmb proictin dc prcoo'col

.onser,as,o Je là nawralesa

CONSELL INSULAR DE MALLORCA




