
,



rp4

PUBLICACIÓ MENSUAL

Dipòsit Legal: PM 431/86

Major, 4 *** 61 42 15
07194 PUIGPUNYENT

EDITA GRUP S'ARBRE

CONSELL DE REDACCIÓ

Mi quel Mora
Si on Verger
Bi el Pérez
Bi el Frau

EQUIP DE COL.LABORADORS 

Grup S'Arbre
Xisca Ramon
Pere Bar•celó
Xavier,Picó
Margalida Morey
Onofre Martorell
Antònia Ginard
Rafel Ramon
Cati Pont
Margalida Barceló
Antoni Bonner
Ernest Fuster
Antoni Garau
Miquel A. Ferrer
Maria Nagd. Vidal

Merxe Mufloz

Pere Martorell
Tolo Morey

ADMINISTRACIO

Maria Matas

exemplar	 125 ptes.

subscriptors 100 ptes.

IMPRIMEIX "APÓSTOL Y

CIVILIZADOR"

PETRA,

dels articles publicats

en aquesta revista sols en

són responsables els seus

autors.

Galatzó -2

Quan, després d'una mesada, pensam unes
paraules per a tornar entrar a ca vostra, el
primer tema que repica en el nostre ànim és
el de les festes populars que acabam de viure.

Els dos pobles, Puigpunyent i Galilea, han
sortit al carrer per participar en els actes,
saludar amics i veinats i retrobar tots els qui
aprofiten aquests dies per tocar mare.

Dos detalls volem remarcar:

Ur., la naturalitat amb que tothom es sent
col.laborador i dóna una mà per a col.locar
cadires, aixecar un tractor, carregar o descarre-
gar un camió...

L'altre, que cada vegada són més els
puiapunyentins que pugen a Galilea i els galileus
que devallen a les festes de Puigpunyent. En-
guany hi ha hagut el detall hermós de que els
grups "Xingonera" i "Flors des Salt" actuassin
als dos llocs amb gran acceptació popular.
Venturosament anam passant d'un veinadeig
tens, agressiu, fet de rivalitats, a una bona
convivència, a una major coneixença mútua. Si
d'altre temps encara en recordam qualque
apedregada, trofeus robats, danys als vehicles...
avui volem brindar per la rialla fresca comparti-
da, per la mà allargada al visitant.

El ritme escolar que marca la vida de les
nostres families mos convida a la tasca diària
i callada de conèixer-nos, estimar-nos, sentir
el poble i les seves coses com a nostres. Viure
la presència de l'altre (persona, família , poble)
com un enriquiment i no com una amenaça o
un rival.

"Galatzó",	 senzill,	 obert,	 constant,	 vol
esser-hi.

la portada d'aquest mes
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DIUMENGE 13 DE SEPTEMBRE
• GIOIA I RICHARD

hlo., és de Livorno (Itàlia). Ell, d'Amè-
rica però també amb arrels de la Medite-

rrania per : -..vantpassats seus.

- Fa aproximadament un any que pensava
parlar amb ells i com ara més que mai
necessitam estar junts amb ells i ells
amb noltros feim realitat tal desig.

CURRICULUM PER A LA PAU ?

- Festa increïble a Puigpunyent com
a resposta a una necessitat de pau difícil
de compartir per uns, mala d'entendre

per altres i amb problemes de posar-
la en funcionament, mantenir-la viva, neta
i real.

- RICHARD, QUÈ ÉS AIXÒ ?

- Hace aproximadamente dos afios que
a través de mis poesías, en las publica cio
nes, hablaba de esta idea de la paz, cre-
un curriculum, de que la gente viviera esta
realidad, de verdad, de entendimiento entre
nosotros, entre todas las personas,
para poder llevar a cabo este proyecto.

De totes maneres aquesta Festa de la Pau
encara me pareix increïble. Normalment se
sol parlar però no actuar i encara estam
impressionats d'aquesta actuació de
diumenge vespre. No per la Festa en
si, que va esser molta i bona; sinó
de com es feia cada actuació, cada explica-
ció. Teniem una sensació de què estàvem
integrats i assimilàvem, compartíem i res-
piravem en aquell ambient tot el que
a través d'aquests dos anys En Richard
assimilava, madurava i preparava perquè
pouéssim fer viva dins noltros una idea
cldra de la pau que ell vivia, expresava i
manlfesta a través de la seva poesia.

- En Richard, un cert dia, estant encara a
Apèrica, va decidir deixar sa feina que
tenia de misser, especialitzat en crimino-
logia, amb una bona posició social i
económica i traslladar-se a un lloc, a un
lloc on trobàs el que cercava, junt amb
la seva sensible i humana companya Gioia.

- Varen estar uns anys a Mèxic, després,
apropant-se a la Mediteràrània, passaren
a viure a Israel. I, ja des d'aquí,
recalaren a Mallorca. Cada vegada tenia la
sensacio de què estava més aprop del
que cerca\h„ Estant a Palma Nova arribaren,

. „

passejant, al nostre Poble. Na Gioia va
veure la caseta -on ara viuen- des del ca-
mí i,per casualitat, al cap de set mesos,
aquella caseta es llogà i vengueren
a viure aquí, al carrer dels Romaguers. Ac-
tualment, ja en fa quasi quatre anys.

- En Richard compara el nostre Poble amb
un fet misteriós, imaginari: que apareix
de dins els niguls i després desapareix.
S'hi troba molt bé. Igualment Na Gioia.

- Pareix que Na Gioia i En Richard han tro-
bat un punt on, després de tenir dia
a dia una inquietud per trobar el lloc on
expressar	 i veure fer realitat aquest
CURRICULUM PER A LA PAU.

- Pensant insistir a fi de no perdre aquest
moment increïble i meravellós perquè es
mantengui el contacte, la fe entre tots i
mantenir	 clara	 i viva la sempre tan
difícil pau.

- En Richard pensa que, a més d'aquest punt
neuràlgic dins la Mediterrània, seria bo
que hi hagués també un altre Curriculum per
a la Pau a Israel.

- La Mediterrània ha estat sempre testimoni
de moltes topades bèl.liques, culturals,
històriques, des de sempre; i per això
se sent identificat i motivat per realitzar
el seu projecte aquí , a la fi, ja.

- Qualque cosa més, Richard?

- Todo mi agradecimiento a todas las
personas	 que	 han	 hecho posible este
Curriculum, pero sobre todo a María, Sebas-
tiàn	 i Francisco Días de Castro, que
han puesto en marcha todos los mecanismos
de los demàs colaboradores y necesidades
para que este día fuera una feliz realidad.

- Richard, a través de "GALATZOn t'ajuda-
rem amb el que faci falta.

- Richard i Gioia, estam contents de
tenir-vos entre noltros. 	 4/
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Encarregar un estudi de viabilitat
tècnica i econòmica per a la dis-
tribució d'aigua potable des de
Puigpunyent e Gelilea i construir
la xerxe.

El passat dia 10 d'Agost, es
va celebrar la sessió ordinari
del Ple d l'Ajuntament i es oren
gueren els següents'acords:

Aixecar un talud de contenció
en el poliesportiu mitjançant
la contractació directa de l'o-
bra.

Habilitar un crèdit de 7.791.123
otes. destinat a l'ejecudió de
l'esmenteda obra.

Crear una plaça eventuel de oer-
sonal encerreget de l'inseecció
d'obres, diree'ció Poliespertiu,
sueervisió i control del personal
laboral i serveis municioels.

Le retribució sirà de 480.000
otes. liquides anuals.

Nomenar tresorer municipal a D.
Manuel Pinte"eo Gómez.

Restaurar el Pou situat a le cerre
tera d'Esporles.

Pintar de blanc i també instalar
un extractor d'aire en el reoeti-
dor de TV

ree,:e zezsoremoyeenoei

Ampliar la rotulsció dels carrers
de Gelilee i confeccionar els
murals en ceràmica, un del plènol
de Galilea i s'altre amb una po-
esia referent a una font e sa
Paret de sa manxeta.

Pintar un oas de preferència
peatonal e sa sortida de s'escola

Es ve acordar una sèrie de millores
a s'escole com:

ointer s'interior de s'escola
arreglar pissarres
repassar teulades
col.locar un'friso . de oroteccióeh
baixos de ses aules.

Si bé era era voluntat de sa Coroo-
ració Municipal dur a terme aquestes
millores inmediatament , eixb no hew
estet possible ja que s'estè eseerselts
que es retiri l'instalació elèctricae'
tiga.

Malgrat eixb s'estè ecabant un lawe
a sa sala de dalt evitant així que els
al.lots petits haguin de sortir defore

1=)/..reef del pregó del batle a la Festa del Curriculum per la Pou

darantitzar	 una
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Aqueixes festes han tingut un detell especial. Per primera vegada des
de fa trenta anys es rebosillos han tornat botar i girar, es devantals i
voltents de ses faldes han girat a tota i ses espardenyes a cop de ounta
i taló han senyalat es punts de sa jota i es bolero,sempre ecompanyets
pels sons de ses guitarres i dels llaüts i bandurris de ifisa flor des salt"
de Puigpunyent.

Com es pot veure a ses fotografies, aquells jovenets i jovenetes que
varen formar part d'aquella primera agrupació han canviat una mica. Però
el que es més important son, tal volta, aquets nins i nines que ara van
amb ells, per que son qui esseguren sa seva continuitat, son el seu futur.

Des de ses pègines de " Galatz6 " sa nostra felicitació a tots els qui
han fet possible aqueixa renaixença i en especial al seu director.
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La matinada infantil de la " Festa del Curricu3um per la P."

que es va celebrar el dia 13, va consistir amh:un concurs de dibuix,

un de comtes, un	 poesies, una gimkama, cançons, titelles, i una

pinyota.

Els guanyadors de les poesies foren na Catalina Nadal i dos

cosins seus. Na xisca Llabrís, Xisca Matas, i Margalida Barce16 0I varren
fer el millor comte.
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SES TIMBES

Ses Timbes aquest pic són com un
d'aquests mercats mallorquins que es fan
en el carrer on podeu trobar-hi gairebé de
tot. I és que aquests mesos que estam
acabant són els més moguts de l'any.

Ses Timbes volen comunicar una
barreja de vida agre-dolça. Amb tota la
gamma dels colors, com aquestes postes de
sol que prést tornarem tenir davant i que
tan prompte ens tallen l'alè per la
seva dolçor com ens posen la pell de
gallina anunciant tempesta.

En aquest mirador encara es recorda
el començament d'estiu amb la joia inno-
cent de dues primeres comunions: Miquel
Angel Salom i Manuel Pintefio. Era el
21 de juny.

El juliol ha tengut l'alegria de
l'encontre del jovent que durant l'any tot
just pot passar a Galilea un cap de
setmana i ara començava unes vacances
plenes d'expectatives que, al començament,
senbla que mai s'han d'acabar. Les
nits ja apuntaven les festes amb els
assaigs del Xingonera.

També en aquest mes hem d'enregis-
trar un fewt tan poc freqüent com esperan-
çador per al nostre poble: el batiament
d'En Jaume, fill d'En Jaume Llaneras i Na
Maria Antónia Garau, el 25 de juliol.

El mes d'agost, tot i començar amb
la bulla de les noces d'En Toni Vico i Na
Duice Maria Coll, el dia 1, passarà a la
petita història de Galilea com un mes
gairebé sinistre. Encara aquest mateix
vespre Ses Timbes escoltaren les sonates,
preludis, cantilenes i demés harmonies de
la flauta de Heidi Ehrhardt Nocken i la
guiterra de Helmut Zehe.

El mal fat comparegué, malaursada-
ment, la matinada del 7 d'agost. La jardi-
nera que l'Ajuntament acabava de construir
feia poques hores damunt el que abans era
un transformador elèctric, a "Sa Rcca de
s'Encantament" (ironies de la toponímia)
aparegué feta miques. Qualcú havia sentit
picar a les cinc de la matinada, però
ningú havia vist res. Nasqueren les sospites
i les conjectures. Per a afegir al banyat,
aquest personatge, que hi és a tots els
pobles, que anega la bondat amb l'alcohol,
que mescla la generositat amb la immadu-
resa, havia donat l'espectacle etílic la nit
anterior i havia amenaçat venjança al
regidor que du el Bar Parroquial. La bolla
de neu començava a redolar.

Sis dies més tard, la matinada del
tretze, foradaren les rodes del cotxe del
mateix regidor. Naturalment hi hagué
comentaris per a tots els gusts com era
inevitable, es canalitzaren les simpaties i
antipaties personals que tan facilment
cream en els pobles petits.

AVAVAlkVA

,Sar "arroquial
ESPECIALIDAD EN PLATOS COMBINADOS

Y TAPAS VARIADAS 

PLAZA 110 XII

TEL... 61 41 98
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Dia vint d'agost, a les sis de l'hora
baixa, En Llorenç (de qui la guàrdia civiT

i alguns havien sospitat), de sobte, es
plantà a la terrassa del Bar Parroquial,on
es trobava l'esmentat regidor regant els
cossiols, i sense que hi hagués cap parau-
la, l'encanonà amb una escopeta de
cartutxos	 carregada	 mentre	 cridava

com enfollit "venc a matar-te". L' acció
decidida d' una guàrdia civil que casual ment
era al bar evità la tragèdia.

Tots desitjam al lunyar aquesta quin-
zena com un malson i amb una anhel
profund de que es faci jt4tícia i s' aclareixin
tots els fets. Ses Timbes, la veritat, no
són gaire opti mistes en aquest aspecte.

El mes ha acabat amb bull de festa.
L'Ajuntament ha rotulat els carrers amb .
.una ceràmica senzilla i hermosa, recobrant
els noms antics. Per cert, mos feren a
sebre que I enci mentat del camí de Can
Goixo era obra del consistori anterior..
Molt fi també el mapa del poble en. cerà-
mica que han posat a S' Escopidor.

El mes de setembre ha començat
també amb el batiament, dia cinc, de Na
Cecília, filla d' En Miquel QLetglas i Na
Beatriz Muñoz.

Les Festes del poble han sortit
molt bé. El bon temps ha acompanyat, i
els galileus i puigpunyentins més que el
temps. Enhorabona !

Ses Timbes no volen acabar aquest
mes sense recollir un clam popular. Aquest
estiu el nostre poble ha estat el prototipus
de la f al,ta de respecte ciutadà. Motos a
tota màquina i a totes hores han fet
impossible qualsevol moment de repòs. Es
la tasca més urgent que necessita iniciar
I 'autoritat competent; altrament anam a
la Ilei de la selva.

Per no acabar tan aspre Ses Timbes
vos volen fer arribar una grapada d' arrós
de les noces de N' Emi I io Monleón i Na
Cecília Maria Ruíz el dia 19.

Ses Timbes es preparen per a escol -
.tar remors de curs escolar.
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festa del
per la

curriculum
pau

Els dies 12 i 13 de Setembre, Puig -

punyent va ésser escenari d'una festa

singular, la del Curriculum per a la

Pau. Fou singular per la seva dinàmica

i per la seva finalitat. Una festa ober

ta, tothom hi estava convidat4

La col.laboració, organització i

participació de tota la gent, va fer

possible una festa tan emotiva com a-

questa. Tan sols un moviment en favor

per a la rau, té aquesta capacitat de

concentració de cultures, de llengües...

de persones.

Aquestes pàgines serien insuficients

rer parlar de tot el que va succeir i

dels artistes que hi participaren, però

intentaré fer una visió generalitzada.

La coloma blanca de la Pau, es va

fitxar, en un dels seus vols, amb la

rlaça del nostre poble, i va pensar que

allà hi feria la festa. Això succel més

o manco a l'hivern. Es tractava de què,

durant dos dies, totes les aigües con-.

vergesin a un mateix punt.

Les primeres aigUes en arribar foren

si]encioses, però molt exrresives:

pintures i tapissos comparegueren

ment amb ceràmiques i fotografies.

tard ho va fer la música: corals, múlsice

popular i ball de bot. L'aigüa musical

arribà a la plaça fins Ien tard, deede

músics profesionals fins a cantautors

locals.

Ben entrada la matinada, es va fere:

so més bonic del • món, el silenci. Les

aigUes quedaren tranquil.les fins a Y

demà mati. Els nins foren els primerse

trencar el silenci: jocs, cançons i

canyes. Ells van ésser els preferits

la coloma de la Pau, que va aixecar el

seu vol, anant-se a posar al balc6 del

Ajuntament per a presidir la festa.

A l'horabaixa hi comparagueren les

aigües poètiques, les aigües clàsiques

CAFETERIA-RESTAURANT

ES PONT

C/. Sa Travessla, 2 • T. 61 40 31
PUIBPUNYENT



que van fer rebossar el llac de la I au:

les previsions fetes es quedaren curtes,

puispunyent es va inundar el dissabte

diumenge per la festa del Curriculum per

a la Pau. Un projecte que contempla un

ampli programa amb especial èmfasi en el

procés de conciliació aplicat a la gamma

completa d'assignatures que normalment

formen part d'una carrera universitària.

Cada llicenciat estarà capacitat, dins

la seva especialitat,

arbitrar disputes en

circumstàncies altament

:,:rovocatives. Prescindeix

d'ideologia politica i

ligiosa. Admet tècniques

de conciliació pragmàti-

ques cw,petents, però el

treball serà pràctic

realista.

PROPOSITS 

Crear la base d'una Universitat d'alt

acadèmic i moral que sigui:

Cornplet, Internacional, Apolític	 Inde-

pendent.

Els estudis donaran als estudiants

una bona preparació per a la comprensi6

d'aquell s aspectes de cada assignatura

relacionats amb el camp de la conciliaci

Els llicenciats, per tant, estaran ca-

.	 -
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paci tats Per realitzar tasnues normals

de la seva àrea ( Comptabilitat, Eco-

nérniques, Histbria, Dret ) i a més, es

taran preparats com a consellers i ar-

bitres sensibles dins aquest contexte.

egijPizig- punijP87
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Meteorologia

tot arreu, a Ciutat,

al Pla i a la Serra l

com sabeu les tempera

tures foren sobrades.

A migjan agost s'apro

paren molt als quaran

ta graus. En els dies

Quina calorada que	 de referència, i per

ha fet aquest estiu,	 Grècia una onada de

amics de GALATZ! Per	 calor procedent del

desert de Libia va
llerg: més de 700 p er .

sones mortes. En canui

a Corea hi va haver

unes ferestes inunda.

cions. De què va e l

món? Com acabarN ajxòr

PLUVIOMETRIA

24-26 juliol--20
31	 " --12 1,

== 1» C cc c LE)

Un servici que mancava desde

sempre al pobie era, tantes ve-

gades ho varem comentar!, una

Biblioteca Municipal. El Govern

Autonòmic ho va posar bé a tots

els pobles de Mallorca que en

volguessin obrir, amb la donació

dels primers llibres, i a Puig-

punyent l'inaugurarem aquest es

tiu passat. Creim que el fet de

tenir una Biblioteca oberta és

l'esdeveniment cultural més im-

portant de la història del poble,

exceptuant l'inauouració de la

petita Escola, allà al principi

del temps...

Els factors que es donen al

local de l'edifici Consistorial

destinat a Biblioteca, com poden

esser l'ambient de silenci, 	 el

recolliment, els llibres de con-

sulta que hi ha, diccionaris i

enciclopèdies, a més dels propie

nibrgseí de texte que el lector

pot emprar, també el servici de

préstecs, són circumstàncies ben

positives que els estudiants de

tot tirus, E.G.B. o B.U.P. o

gent del carrer,pot aprofitar

gratuitament si l'horari els h

és còmcmie.

Funciona també una hemeroteca

amb la col.lecció actualitzads

de les revistes i publicacions

que s'editen a la Part Forana.

A un raconet de la sala tan-

cat amb les mateixes prestatge-

ries, hi ha la secció pels nins

i nines de menys edat, amb

bres adequats i mobiliari per

a ells.

La bibliotecNria l capaç i

simpàtica, ajuda i assessora a

qui li demana qualque cosa, i

cuida de que tot estigui al seu

lloc.

Ens ha causat un bon efecte,

aquest servici de l'Ajuntament,

Lri
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SERVEI A: CALVIAi STA. PONSA

. PUIGPUNYENT CI.Travésrian.ó26. nq. 6142,05

Vida
escolar
Al darrer número de GALATZCI,

i en la secció VIDA ESCOLAR, els

lectors varen poder llegir un su

ccint resum del pro jecte de re--

forma educativa a Espanya. Però

és que acf, a la nostra Escola,

també enguany hi ha projectada

una reforma, una manera nova de

veure la tasca educativa. 	 Per

intentar millorar la qualitat

de l'ensenyança, per modernitzar

la metodologia.

Funcionaran tres unitats, que

es distribuiran de la segtient ma

nera: una professora tindrà els

pàrvuls i a més, primer i segon

d'EGB. L'altre docent impartirà

classes als alumnes de tercer,

quart i quint. I les àrees de la

segona etapa, sis, set é	 vuites

es repartiran entre els altres

dos professors. Hi ha més nove-

tats, com seran les classes de

música i també d'í3ng1és.

Tot i amb això pensam cue,

agafat amb interès per part del

cos docent, de l'element discent,

dels pares i de les institucions

relacionades amb la tasca eciúca-

tva, es pot alçar el llistó

el que és més important, que els

nostres fills acabin el curs o el

cicle tan ben preparats com tots

desitjam,

«4961*~~~14.9"ho

"casa diana"
MERCERIA	 REGALS

CERAMIUUES BROOATS

JERSEIS FETS A MA

!	 C/. Major, 48

PUIGPUNYENT

Tedéf. 61 44 56



TOMEU MARTORELL I TONI RIPOLL

La primera prova, es disputà amb
mptiu de les Festes Patronals de
Puigounyent. El circuit, que ses
trenava, es va fer dins Son Net. -

CLASSIFICACIONS:

Fins a 600 c.c: 1* Tom n	 Marto-
rell, amb Citroen 2 CV.	 Pep Mo
E2y, amb Seat 600.
A nartir de 600 c.c:	 * Tonf Ri-

poll, amb Seat 127.	 *Jhon, amb
Seat 3amba.4 127.
Scratch: I* Llni  Riooll.	 To-
meu Martorell, 3.Jhon.

GUILLEM MOREY ADELANTA A JHON

La segona prova, es disput sa al '

també nou circuit de Sa Moln a Ga
lilea, aprofitant les seves fes-
tes.

CLASSIFICAC1ONS:

.Toni Rinoll, amb Seat 127.
• Tomeu Martorell, amb Citroen

2

3 , Miquel Sastre,	 amb Renault

R-8 TS.
Enhorabona a tots anunts

pits enamorats del volant.
intrè-

UN ESPECTACULAR MOMENT

Galatzó -14-

1t tnriguba be I'MAT

L'auto-cross, ha estnt, indiscu-
tiblement, el fet més sionifica.
tiu d'aquets dos darrers mesos,
al nostre terme.
Pilots, m'anuines, pols i nualoue

pedra, han estnt les constantg tf
oinues de molts de dies d'anues .

passat estiu que tnntes cnlors ha
oortat.
Per), els amnnts d'aquesta moda-

litat esoortiva, no en tengueren
ni mica de calor, e s'els podia
veure, diariament, fent proves.
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Abundant fou la narticipaci6 de

nilots a les dues proves d'autp-
cross, l'esoort revelació al nos
tre poble. No es pot parlar
guanyadors, a pesar 'de oue les
classificacions xerran ger elles
mateixes. I dic que no es pot
parlar de guanyadors, perque lo
emocignant d'aouest esport es
l'espectacle: pols, "trompos"
qualque trabucada; un espectacle
que es va poder sentir palpitar
dins els nins dels espectadors.

EL DOBLE CAM PIO TON I RIPOLL

%ffligNIVIN•eliza"WEVIWNW
COMPETICIONS ESPORTIVES A PUIGPUNYENT I GALILEA DURANT LES FESTES PATRONALS

NATACIO Tots— els --qui competiren varen
guanyar ja que tots ells -ben

3	 joves,	 per	 cert-	 s'ho varen
merèixer.

A PUIGPUNYENT, AGOST

FUTBOL Puigpunyuent 2 - Valldemossa

BASQUET Senior Masculí
Puigpunyent 78 - J.Mariana 51

Senior Femení
Puigpunyent 49 - J.Mariana 29

Joveni femení
Puigpunyent 63 - Bons Aires 59

Cadete masculí
Puigpunyet 47 - Pollença 43

TIR AL PLAT Guanyador: Martorell Moragues

AUTO CROSS

Categoria fins a 600
Bartomeu Martorell

Categoria més de 600
Antoni Ripoll

Categoria absoluta
Antoni Ripoll

PING-PONG Categoria més de 15 anys
Antoni Ripoll

Categoria menors de 15 anys
Gabriel de Oleza

Categoria femenina
Sofia Pérez

Parelles
Tolo Morey - Sofia Pérez

TRUC Guanyadors: Antoni Arbós-Tomeu Ginard

A GALILEA, SETEMBRE

FUTBOL
Fadrins 1 - Casats 7

TORNEIG DE FUTBOL 1 2 Buades Electricista
2 2 Galilea

FUTBOL INFANTIL 1 2 Ramon Llull
2 2 Galilea

AUTO CROSS Guanyador: Antoni Ripoll

Rallye MOTOS Guanyador: Gabriel Ferrà

TIR AL PLAT Guanyador: José M Pérez

TIR PNEUMÀTIC Masculí
Joan Bauzà

Femení
Angela Ramis

Joves
Guillem Llaneras

TRUC Guanyadors: Rafel Matas-Antoni Arbós

ESTELS Joanet Martorell

PING-PONG Masculí majors
Jordi Sureda

Masculí menors
Vicenç Llaneras

Femení
Maria V. Morey

Parelles
Jordi Sureda-Baltasar Bauzè
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Cristalleria

Miralls, tancament de galenies i benyem

Vidres en general.

Encsarregs a Pep des Forn.

Mlguel Santandreu,38 -	 46 97 86 - 07006-PALMA DE MALLORCt

SUp0M1ErEat

WLPITEÉ1

CARNISSERIA- EMBOTITS MERCERIA

Tel: 614315. Servici a domicili,

•

No.

BAR RESTAURANT

PLA DE SA SINIA
Serves de:

NOCES • COMUNIONS
FESTES•CUINATIPICA'

CARRETERA DE PUIGPUNYENT - Km. 14 TELEFONO 610;

FRUITES • VERDURES

CARN ISSERIA • EMBOTITS
CONGELATS .CONSERVES

VINS • LICORS

FERRETERIA

DROGUERIA

C/ MA JOR 4 Te1.6141 02	 Puigpunyent

Galatzó -16-

Es bàsica per la nostra cultura.
• a
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