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Galatzó

Ja és ací sa tardor.
Ses classes han començat i es dies

són més curts.'
Es necessari canviar ets horaris

sopar.
S'Ajuntament ha fet entrega de ses

subvencions anuals per sa Cultura.

Veurem: Quina classe d'estimulació
cyltural sabrN crear.es nou PATRONAT,
que ja ha tingut sa primera reunió per
veure quines idees se poden posar en
marxa.

Això no basta, i ser N dificultós es
trobar ses fórmules i sistemes per com
padinar ses hores que hi podran dedicar
ses persones d'aquest terme per a assis
tir i participar amb es temes que es
PATRONAT promogui.

A més, existeix es problema de sa
part econòmica, sa dedicació des mem-
bres des PATRONAT, s'acert de eleccié
de temes, eleccions de grups de feina,
etc, etc.

GALATZ0 vol donar una salutació i W
recolzament a aquest grup.

La portada d' aquest mes
La portada d'aquest mes està feta

per un nin d'Establiments, de 7 anys
i que es nom Jaume.

Fou el guanyador del Concurs de

Dibuix que es va celeb.rar el dia 13
de setembre.

Va esser aquesta una de les moltes
activitats que es feren per la festa
del CURRICULUM PER A LA PAU.

"Enhorabona, Jaume!"
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CASA de
la VILA

En els passats plens dels dies

14 j50 dp Setembre es varen pren—

de els següents acords:

* Aprovar les bases ner e la convo-

catorie concurs oposició de trebells

laborals, publicedes al BOE de die

25.

* Concedir indemnitzacións als membres

de le corporeció:

Per essistèncie e plens o comisions

informatives:
Batle: 13.000 ptes.

Regidors:de ses comisions:

10.000 ptes.

Altres regidors: 5.000 p.

Per participeció a tribunals d'ono-

sició: 2.000 / dia d'examen.

Per comisió de servells:

Dieta: 5.000 ptes.
Allotjament: 3.000 ptes.,

Menjar:	 2.000

També sabonerè el cost del viatge
que sia necesseri i si es fe amb el
vehicle propi se pageren 15 ptes/Km.

* Incorporar el pou de la carretera
de Galilea al suministre municipal.

*Millorar la depuració de les eigdes
emb la sembra de bactèries per e evi-
tar les males olors amb un cost de
306.000 ptes. més IVA.

*Suprimir l'ordenança del segell
municipal.

*Concedir les segOents subvencions:

Agrupaciósocio—culturaf: 50.000 ptes.

sol,licitud al CIM de 30.000.

Flor des Salt: 75.000 ptes
sol.licitud al CIM de 75.000 més

Revthsta Galetzó: 50.000 ptes
utilitzer l'ordenador de l'Ajuntement.

Grup Reure: 35.000 ptes i sol.licitud
al CIM de 35.000 més.

Grup S'erbre: 45.000 Ptes.

Grup de Tercers edat: 50.000 ptes.

Club de Basquet : 75.000 ptes.

Club Xingonere: 75.000 ptes.

Club Sportiu de Puigpunyent: 35.000 ptes,

Taller Sa Cleu: 85.000 ptes i sol.li-
citud de 34.000 el CIM

.0-Concertar amb el INSERSO el servell
d'essistència domiciliari pel quart

trimestre del 87.~6~6~
Subscriviumivos-hi,

EL MIRALL

OBRA CULTURAL BALEAR
Impremta, 1 , pral. -

Tel: 72 32 99
PALMA DE MALLORCA
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L'Agrupació Soci-Cultural de Puigpunyent
i	 Galilea i el Grup Galatzó, volem
agrair a tot el Poble i als Col.labo-
radors la valuosa ajuda donada, gràcies
a la qual es va poder organitzar mitja-
nament bé la FESTA HOMENTATGE ALS
NOSTRES PADRINS.

Foren molts els esforços, també moltes
les errades que vàrem fer, i volem
demanar perdó per elles. Però consideram
que la il.lusió de veure contents
als nostres padrins supera en molt
tot tipus de treballs i fallades.

Les ajudes econòmiques sortiren del
Poble, i és al Poble- a qui creim que
hem de donar-li els comptes d'aquesta
Festa.

Aquest és el Balanç dels comptes que,
ara i aquí, publicam -agraint a la
Revista Galatzó l'espai que ens deixa-

INGRESSOS

sobres recollits al	 Poble 53.860
entregat a la Parróquta 19.775
col.laboradors 29.500
Caixa d'Estalvis	 "Sa Nostra" 35.000

TOTAL 138.135

DESPESES

40.000dinar vells
aperitiu	 "Flor des	 Salt" 4.500
galledes refresc,	 caramel.los 7.705
flors 9.000
paperi,	 cinta,
coets i	 traques

11.040
10.200

ensai.mades 5.000
xeremiers 12.000
programes 1.900
refresc	 organitzadors 4.635
varis 2.155

TOTAL 108.135

Com a resultes d'aquests comptes, el
sobrant és de 30.000 ptes., doblers
que ja han estat ingressats a la
Caixa d'Estalvis en concepte de FONS
per a la PROPERA FESTA DELS VELLS.

Per a l'any que vé, esperam poder
fer una FESTA MILLOR, on no es noti
la manca d'experiencia que hi ha
hagut enguany.

Si pel que fos no som nosaltres els
qui organitzem la FESTA/1988, siguin
els que siguin els seus organitzadors,
disposaran d'aquesta quantitat, perquè
aquests dobbers són per als nostres
padrins i s'han de gastar per a ells
en la seva FESTA.

Gràcies una altra vegada a TOTS els
que han fet possible aquesta petita
il.lusió.

GRUP GALATZÓ

AGRUPACIÓ SOCI-CULTURAL DE
PUIGPUNYENT I GALILEA

("Es Racó")



PER SORTIR
DE LA DROGA

PROJECTE
HOME
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OBJECTIUS 	
- Ajuda al creixement conscient de la persona amb problemas de
• toxicomanies per mitjà de la solidaritat. •
- Atenció a rentorn sOclo-famillar.
- Creació de models de prevenció.
- Collaboració amb altres CentreSi Programes, estatals (públics) o

privats.
- Collaboració amb les lnstitucions Públiques.
- Investigació.
- Actualització professional de tots els operadors del Programa.

ESTRUCTURES BÀSIQUES 	
Centre d'Acollida.-
C. Ramon Servera Moyà, 42. - Ei Terreno.
07015- Palma.
- Primera trobada entre el drogodependent la seva familia amb el

Programa.
- Reforçament de la motivació.
- Deixa de consumir drogues.
- Es fa en regim d'externat (no hl queden a dormir).

Comunitat Terapèutica.-
Ses Sitjoies - 07630 - Campos del Port
- La Comunitat Terapeutica és normalment la continuació lògica del

procés de creixement iniciat a l'Acollida.	 •
- Interromp, temporalment, els contactes amb la família, amics i

ambient quotidà en general.
- Régirn d'internat

QUÈ SE DEMANA PER ENTRAR
AL PROGRAMA 	 •
• Ells són els autentIcs protagonistes del seu creixement
•No hi ha quotes d'antrada ni mensuals.
•Els doblers no poden esser el motiu de l'ajU da, sino que el jove o
rot/ota vulgui rehabilitar-se.
QUAN? ON? COM?
Tots el des de 	 a divendres, de 9 matí a 7 horabaixa.

•Ct Ramon Servera Moyà, 42 baixos. El Terreno.
Prop de la parada seguen( a la Pl. Gomila dels autobusos n° 3, 20,
21, 22.
Basta presentarse a 	 o bé telefonar al 45 62 12.



La brusquina el parc remulla,
el vent els arbres despulla
i el cel es vesteix de gris.
La tardor ja és arribada
com melancblica fada
que sospira en la tonada
de l'aucell enyoradís.

Benvinguda l'hora tendra
de la Ilàgrima i la cendra,
que fa dolça la tristor;
i amb un vol de fulla morta
tots els meus somnis s'emporta
per encatifar-ne l'horta,
Violant, del teu amor!

Galatzó -6-
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Tomeu Morey, i an Jcume, estiran

de saber que varen •sser guanyadors

; oesia que es va celebrar diu
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NoNo és del pecat que jo fretur:
no és el desig impur
de fer-te meva sobre llit de flames,
com el qui cull de les geloses rames
d'altri, furtivament, el fruit maduri:

El meu somni és sentir-me tendre i pur
al teu costat, units amb frec de plomes,
i volar lluny, talment dues colomes,
cantant amors per l'infinit atzur!

pni5 f4p-eiilor.



Després de les primeres aigües
cue ja han caigut, ¿quants de vol-
:ros heu anat a cercar caragols?.
Segur que molts.

Madó Antunina oe Sa Punta els
fa cuinats, ! i són mel'.	 Per
qué no ho provau?:

Rentau i bulliu els caragols
,Dins un olla heu de coure pata-
tes,fasols I tométigues,ceba,xulla,

una o cues cireretes l un manadet

d'nerbes,sal i prebebó,Els cara—

cols es posen al darrer.
Del brou, Madd Antanina fa

!un arroeet 9 amb un parell de ta-
llades de carn.

Si de primer l menjam arrog 1

ce segon caragols cuinats; de ter-
:er,	 qu4 vos pareix si feim
unes bones ronxetes ? . ( També
ajudats per madó Antonina)

Aigua l farina i sucre ; feis
una pasta que qedi igual qthe per fer
bunyols.Se frexeixen dins una pe
lla amb molt d'oli calent„ Quan si-
guin fredes posau—lis sucre amb
Pols,

Bon profit

Una petita anécdota
L'amo Perico Guillet

va tenir una experiéncia com a

cuimer quan era a114 a 1 Habana

Ell va voler cuinar ciurons 	 i
després de ferlos coure 24 hores,
S9 va quedar amb les ganes 9 (en-
cara no eren cuits).

EL IRETE AT.
A partir d'aquest nombre co-

mençarem una nova secció dedi-

cada als retrats antics.

El primer serà aquest que

hi ha aqu.f:

Ell és el pare de madó
Antonina (sa cuinera d'aquest
mes).E1 seu nom era Anofre
Marto2e11 Bonet.Feia de cami-
ner aqu.r, a Puigpunyent.

Aquest retrat està fet
a Bons Aires, a on molts hi
anaven a probar fortuna,



S'ha despert l'intrés per les ex-

cursions dins els joves i no ten jo-
ves del nostre poble. Així ferem le

primera, baixada del torrent de Pareis

des d'Escorca, resultant un vertader
hxit per la gran participaci6 de ga-
lileus i puigpunyantind, i pel merave-

116s dia del oual caudirem pue l'aca-

barem amb un apredable bany a la de-
sembocadura del torrent tan desitjat

després de l'esforç fisia;

La segona sortida estava progra-
mada pel diumenge II d'octubre a
animar-nos e pujar a l'Esclop. Les
ganes no mancaven per passar un dia
d'esplai amb companyia d'amics i
coneguts i així aprofitar per atra --
carnos una mica més uns dels altres.

Per? a 1"hora de partir la cosa
no estava tan clara, uns en vistes del
temps cue havia fet tota la nit, ja no

varen compareixe, altres s'acosteren per
dir rue ells no hi anaven, i així entre

uns i altres el nombre de decidits es
va reduir, partint amb una mica d'hn-
sia e ceusa dels nóvols i el fort

vent rue ens encronçava.

Després de deixer els cotxes a
les cases de Galatz6 , comencarem la
pujeda amb la sorpresa del dia nue s'al-

çave i veure fins	 tot Cabrera. I lo
cue no nodia mancar, tots tornarem a ca

nostre amb una bona bossa de caragols._	 _ _ _	 _

Ah! en aquesta darrera hi va haver
una enhcdota digne d'anomenar. Un del

grup després d'aixecar-se a les set i
veure el temps molt insegur Va decidir
torner-se'n a jeure:Dues hores després
enterat oue els altres havien partit i
no voler ser menya nue ells va anar
trobar-los.No sabem com ni Per on,
arribar abans i més amunt nue els altres

??1,eiknz2 d'avn.2%

Fa uns trenta anys va arribar per

orimera vegada a Galilea don Jordi

tes, persona oberta i molt comunicati-

va. Aviat ve fer grans,amistats i en
record de tots ells vol compartir

anuestes membries:

MEMORIAL D'ABSENTS

Els records tenen més poesia rue
les esperances; com les runes són
molt més pohtioues oue els plhnols
d 'un edifici en projecte. Per aixb
em plau tant recordar les meves vi-
kThncies o Galilea al llarg de gairebé
trenta anys... "rXian record l'Ille dnu -

rada confosa entre cel i mar... !Ay
Mallorca benvolgudal !Ay Ronueta, Déu

te guard! (Joan Alcover).



;.. -rralades blavenques, vermellosos
penyals, plen d'ausines rebaçudes
entre pins escabellats. M'ha plagut
senpre trescar cims, evencs i fondala-
des. He vingut a cercar, Illa estiimada,
l'agomboladora pau de tes belles au—

caries, vergers i olivaredes. Dalt de
l'alterós Galatzó he fet meu el pen-
sament de Costa i Llobera: Veig tes
ales nue es despleguen, tot lo creat
abraçant; i mos genolls se dobleguen,
se dobleguen adorant."

Perb no és el paissatge de Gali-
lea lo rue aci vull recordar ara. Són
presents, ben presents, en la meva me-
mòria els amics que en el decurs
d'anuests anys ens han deixat per a
prendre el cami de la eternitat.

"No hi ha Pel romeu cansat d'aouest
món millor bord6 nue tenir per companyó
l'amic sabi, franc i honret"(Marian
Aguiló). Aruest amic entranyable fou
per a mi don Maties Balaguer, i amb
ell comença anuest llarg memorial.

sen Jordi "Solla", l'amo Miruel de
Mola, sen Guiem "Retxa", madó Catalina
"des Forn", sen Tomeu *Conieta", mes-
tre Biel "Bieló", sen Jaume "Llarg",
madó Rosa, sen Jordi de Sa Rota • 'en
Pere, sen Pau de Cas Garricuer, sen
Toni "Esoatlona", en Guiem i na María
de Son Marcó, sen Toni "Perdiu", sen
Toni "Sai", mestre Joan "Foradí, en
Guiem "Moreno", mestre Biel "Cotxer",
madó CRtalina "Mig cèntim", sen ?Ja—
teu de Se Mola, madó Cataliné "Cera",
madó Pereta de S'Estanc i el seu fill
Biel...

TRmbé han de figurar en el nostre
memorial aruells absents rue, sense
ser fills de Galilea, se l'han esti-
mada com si ho fóssin.Sinuim permés
anomenar en primer lloc la meva es -3o
sa Neus. La darrera vegada rue Partiem
plegats de Galilea, al fer el revolt
de Son Marcó, se 11 omplenaren els
,ulls de 11Ncrimes, com si pressentís
1que ja no hi tornaria.

L'amo en Pere i madó María de Con-
oues, nue em feren viure joiosament
aquells mots de Matía Antonta Salvh:
"Volguda casa pagesa, oberta com una
mh, com una mN sempre estesa nue con-
vida a reposar."

Voldría poder anar esmerçant tot
el reguitzell d'adjectius encomis—
tics que brollen del meu cor al anar
remembrabt cada absent, pero aixb no
es possible. La mort té la virtud de
fer perdonar j oblidar els caires ne-
gatius rue tots tenim. Es per aixb nue
dels absent-s d'anuest memorial sols en
puc recordar les virtuts nue, en la
majoría d'ells, no foren poques.

Segueix, bloncs, el memorial: mes-
tre Juli	 Sabater", sen Pep "Pera",

sen Guiem "Caragol", en Toni "Rosa,
en Minuel "Organista de Galilea",
madó Catalina "Viuda, madó Catali-
na '"de Can MaciN", sen Jaume "Espat16",
mestre Toni de "S'Exclusiva",mestre

Joan "Barrax", sen SebastiN "Mossona",

Un record olè de fraternal afecte
acra/ment per a Fernando Soler, que

em va fer coneixer Galilea. I seguim:
mossèn Palmer, Vicari de Galilea, mo-
:ssèn Bartomeu çuetglas de Son Perdiu,
don Toni Esteva, donya Francisca de
1Can Patata, místress Bennie des Molí,
'mistress Meiffe de Ca Mb Esperança,
'mister Taylor, don Vicens Mulet, don

Guiem des Garrigó, don Pau Coll...

I, per acabar, una petita refle-
xió: El rue mor.amb els nostres morts

és al15 que d'ells ens separava, sub-
sistint alló que ens unía en una ma-
teixa essència.

Jordi Sintes i Pros

fAbri1—I9B7

Parroquial
ESPECIALIDAD EN PLATOS COMBINADOS

Y TAPAS VARIADAS

PLAZA PIO XII

TEL. 61 41. 98
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ÉS EL BATLE -COM A PERSONA- QUE CONTESTA AVUI LA NOSTRA

PETITA ENQUESTA. VET ACI LES INTERESSANTS RESPOSTES QUE

ENS DONA LA PRIMERA AUTUPITAT MUNICIPAL,

NOM I, LLINATGES: Toni Arbona Pujadas,

DATA I LLOC DE NAIXAMENT: Palma, el set de març de 1.953.

CASAT 0 FADRI? FILLS?: Casat. Dues filles,

PROFESSIO: Advocat,

CREENCES RELIGIOSES: M'agrada el model d'home que presenta l'Evangeli

SIMPATIES POLTIQUES: Qualsevol ideari progressista.

LLIBERAL 0 AUTORITARI:

ANIMAL DE COMPANYIA PREFERIT: Un ca,

MÚSICA PREFERIDA: La de orgue i flauta.

ESPORTS QUE CONTEMPLA AMB PLAER I/0 QUE PRACTICA: Futbol i bsquet.

UNA COSA BONA QUE TÉ PUIGPUNYENT: El paissatge.

QUÉ LI FALTA AL NOSTRE POBLE?: Activitats culturals i iúdiques amb

ms participació.

UNA AFECCIó QUE PRACTIQUI A HORES LLIURES: Llegir.

UN LLIBRE OUE RECORDI AMB PLAER: "El petit prIncep".

SALUT, DINERS 0 AMOR?: Salut.

DE TOCAR-LI CENT MILIONS, QUE FARIA AMB ELLS?: En repartiria cinquanti•

i n'invertiria altres

cinquanta,

QUE LI FALTA A ,GALAT7O"?: Articles de fons.

QUINA VIRTUT ADMIRES EN LES PERSONES?: L'honradesa.

QUE NO POTS SOFRIR D'UNA PERSONA?: Que facin dues cares,

DIBUIXA UN ARBRE, PER FAVOR:
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40.,4,rt GRATANT DINS LA NOSTRA HISTORIA
• 4

Onofre Martorell
"Teuler"

El meu padrí Joan

Martorell . Marqués

nascut en 1.e49, va

viure 84 anys i una

de les anècdotes que

agradava més con-

tar-nos era la succe-

ida amb els seus molt

estimats veTns	 el

Caporal de la Guèrdia

Civil i el Rector de

la Parróquia de Puig-

punyent.

L amo Joan era un

bon caçador de lle€.,

bres i també molt

bromista. Un dia	 ja

cansat que el Rector

i el Caporal li re-

cordassin que encara

no havien provat la

llebre caçada per ell,

les n'hi va regalar

mitja per hom.

Quan el tornaren

veure després dels

escaldums respectius,

els dos li donaren

les grècies, i el meu

padrí els agraf l'a-

tenció, per, quan,

després d'uns moments t

giraren l'esquena per
	  —

anar-seln, els va fer

una meulada ben llar-

gueta: miauuuuuu!,

repetint-los l'onoma-

, topeia un parell d'o-

casions més. El que

és cert és que es va-

ren donar per ben

assabentats, i mai

més xerraren d'aquella

llebre ni d'altra amb

el padrí... que havia

, caçar un moix salvat-

.ge, l'havia espellat,

llevè el cap i les

potes i , tallat pel

mig, nlhavia donat la

. meitat a cada un per-

què s'el menjès com

si fos llebre.

Els donà moix per

llebre!

Meteorologia

Aigua de pluja per metre

quadrat, del 15 de setem-

bre al 15 d'octubre.

29 de setembre...	 20 1/m2

1 d'octubre	 4

4-5 d'octubre	 28

10 d'octubre	 26

11	 d'octubre	 9	 ft

Total	 87 1 per m2

Cristalleria

	 1;a Mallorquina. 
Miralls, tancement de galanies i banyeres.
Vidres en general..

'Enc'arregs a Pep des Forn.

Niguei Santandreu, 38 - -A• 46 97 86 - 07006 - PALRIA DE MALLORCA
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anam
d'excursid

Coincidint amb l'Any de Lluc,
aquesta vegada xerrarem d'una sortida
a prop del Monestir.

PUIG DE N'ALI

Començam a caminar des del poble
de Caimari, com si anàssim .a Lluc a
peu, però uns 100 metres abans d'arribar
a la primera volta, agafam el primer
camí cap a l'esquerra, qUe està asfaltat
Es una carretera que ens durà fins a
la possessió "dels. Horts", per un come-
llar del mateix nom. A mà dreta tenim
el Puig de N'Escuder.

La carretera asfaltada s'acaba
en arribar a les cases anomenades. Lla-
vors ve un camí de carro amb moltes
pedres, pérò que es bo de seguir. Més
endavant passam pel. "Comellar de sa
Jonqueta", fins que arribam a una font
petita, tapada com si fos una sitja,
d'una aigua groguenca degut a les roques
que la revolten, però potable. Aquí
deixam la garriga i comença la pujada
ja que som a les faldes del Puig. El
camí l'hem de seguir per la torrentera
de l'esquerra i és fàcil confondre'ns
per mor de les mates i branques d'ullas-
tre que hi ha, però com que sempre es
veu el cim, no ens podem perdre. A dalt
només s'hi pot pujar a peu per la part
nord, això vol dir que l'hem de revoltar
ja que noltros venim del sud.

Quan ja som a damunt de tot, la
vista és excepcional: pel sud, si fa
bon dia veim Caimari, Selva i Inca i
un tros del Pla. I pel nord hi ha la
majestuosa cordillera del Puig de Massa-
nella. A mà esquerra i davall aquest
Puig veim tot el bosc, també anomenat
de Massanella.

Així contat des d'aquí no pareix
gran cosa, però vist des del Puig de
N'Alí tot això, és un espectacle natural

d'una gran bellesa. A dalt hi ha una
creu i un betlem molt curiós: està dins
una cantimplora foradada. El varen pujar
uns escoltes.

En comptes de tornar arrera, podem
seguir cap al nord, de baixada, fins
arribar al "Coll de sa Línia", que hi
trobarem unes fites que diuen si volem
anar a "ses cases des bosc", o al Massa-
nella o bé cap a Lluc, passant per les
cases de Coma Freda i sortirem al "Coll
de sa Batalla" i un poc més tard, al
Monestir.

MIQUEL A. FERRER



QUATRE GLOSES BEN CANADES
• • • •

Bé sabeu a on anam
els qui feis aquesta Festa;
altra cosa no cercau
que'l benestar de la Pau:
aixó a tots interessa.

Sa pau la tenim aquí,
defensada per penyals;
ino's rar o qu'altres veinats
la vulguin també posseir,
venguent a festa aquí,
cantant tots come germans.

• El terme a on vivim
està plantat damunt roca,
molta és sa pau que tenim,
tota sa que als bons pertoca.

Sa fulla dels abres no cau
a dins sa nostra garriga;
i perque volem tots la pau,
aquí ningú sa gatinya.

El terme se vest de blanc
cualque dia dematí;
la pau es un diamant •
que tots la volem gaudir.

De pau i tranquilidat
n'es simbol sa verda olivera;
sembrades les contemplam
per mix i per sa vorera.

Ses tanyades van brostant
de ses socas d'olivera;
prometent molt bon estar
en torn de nostra Riera,

Galatzó -13-
Per propi desig del autor

transcrivim litEralment les
estrofes llegides el Dia de
la festa del Curriculum per
a la Pau.

'FRANGESC DE S'ERMITA

Sa joventut que tenim
ies alegre i riolera;
sa cultura vertadera
que cultivar preteniu,
es cert--serà com un niu
de coloma missatjera l

escampant per tot arreu--
pau,--- de tots companyera.

Ses espases qu'uns emplean
per altres martiritzar,
fuses pronta estar4n;
i estidoras podadoras
els ferrés d'ellas farén
i els abres poderén,
que duguent molta esponera
bona fruita donarén.

Ses llanças tant punxarrudes
qu'el lloc a on no hi ha pau,
sols servexen per fer mal;
pels ferrés molt ben forjades,
es transformarén amb arades
que sa terra llaurarén,
coint-sé bones anyades
simbol clar de nostra Pau,

Sa feina qu'heu començada
a veure si l'acabau;
nos cap cosa regalada
es benestar i sa pau;
seguint axl com anau
*una i un'altra vegada,
segur... voreu coronada
sa tasca qu'heu senyalada,
Sa Gran Tasca de Sa Pau.

Puigpunyent, 13-9-87



RESULTATS 2a REGIONAL   

Galatzó    

ESPOR1r5  

Una vegada més el C.D. aligpunynent jugaré a 2a Regjanal; aquesta temporada se presenta molt dificil
poder mentenir la categoria ja que no surten jugadors joves per sustituir als més veterans i aix6 fa
que l'equip se debilita un poc més cada any i el perill del descens és cada vegada més inminent.
Esperam que aixó no passi i desijam que per la continuitat d'aquest esport a Puigpunyent surtin

nous i bons jugadors.

N.R.:
Pero per surtir futurs futbo

listes, els responsables d'aquest
esport se deurien moure un pxc.
més, ja que tenim uns dels mi- -
llors camps de futbol de 	
ce i seria una llàstima -que
no s'aprofitàs per l'esport que
iia fet tanta história a la nos-
tra localitat.

Creim que seria neceqsari po
sar-se a fer Eeina i crear una
escola de futbol o futbito que
encengui les ganes dels al.fots
jugar valque dia amb el

punyent. Una altra cosa que se
podria fer seria una crida a
tots el joves del poble perquè
s'animassin a jugar a futbol.
Al menys seria important inten-
tar-lo ja que en el ritme que
se va, dins uns pocs anys ens
tendrem que lamentar, que el nos
tro poble té un gran camp de fut
bol perè nos té lo rréS inportant,
un equip que l'aprofiti (seria
una gran llàstima). Valldemosa - 1

Puigpunyent - 1 (G.Bauzé)
iiartit irregular jugat pel nos-
tro equip, malgrat tot se va
aconseguir l'enpat.

Puigpunyent - 2 (P. Martorell
J.L. Cano)

Rotlet	 - 1
Partit bo del Puigpunyent
peró al darrer va perillar
la victoria.

Altura	 - 1
Puigpunyent - 0

L:1 resultat d'aquest partit no
es pot considerar just ja que
l'equip local va aconseguir el

d una manera

Puigpunyent - I (P.hirtonell)
Cas Concos - 1

1J on partit jugat pel Pui;:špunyent
peró en els darrers minuts de
joc l'equip contrari va aconse-
guir l'empat.

Consell	 - 3
Puigpunyent - 1 (T. Suau)

El partit va ser ben plante-
jat pel nostro equip peró a
l'hora de fer 6o1s va faltar un
poc de sort.



("--\	 CAFETERIA-RESTAURANT

ES PONT

Cl. $a Trrnula, 2 • T. 61 4031
PUI6PUIYENT$11=~1,5b

Tr5 BASKET
Galdtzó —15— E 	p •1

Una temporada més el C.B.G. Puigpunyent se presenta amb 5 equips en competició: Se
nior masculi i femení, juvenil femení, cadete masculí i mini femení.

Desijam que aquest any sigui al menys igual a l'any passat; ple de grans mèrits•es
portius, per6 s e lia de dir que el fet de tenir en competició 5 equip S de conside-
rar un gran èxit.

tklQ inici de campiona pels equips seniors i juvenils. (Els cadetes
les minis encara no han començat)

Els seniors varen perdre el primer partit i guanyaren el segon. Les

seniors un partit, una victòria; mentres que les juvenils de dos paf

tits, dues victòries: la primera va guanyar a l'Alcúdia i la segona

al Costa de Calviè.

SENIOR MASCULI 

SA POBLA - PUIGPUNYENT,

Ha començat la temporada per a la
categoria de senior masculí, i crec
que sillor no podia haver anat ja què
encare què no s'aconseguis guanyar,
si es va aconseguir donar cara al
equip pobler dins el seu feude,

La plantilla del nostre equip
està un poc mancada de personal, ja
qué sols han començat vuit homes, i
iixd és un luxe que tan sols ho poden
gaudir equips molt joves, amb un
entrenament molt disciplinat i no pas
un equip veterà E011 és el nostre,

A sa Pobla, es va saber estar a la
pista, i lo que és més , es va saber
mantenir un ritme de joc davant una
defensa aolt agresi;>a o una zona, amb
un marcador a favor •que hi van
estar molts minuts ) o en contra,

El tanteig final fou de 71-60,

PUISPUNYENT - BONS AIRES,

Priser partit jugat a casa i
primera victòria del nostre equip,
Difícil encontre el jugat contra el
Bons Aires, amb una primera part molt
bona del Puigpunyent que a la segona
part va acusar l'esforç realitzat,
per lo que es va fer difícil
aconseguir aquest trionf, Tornan
insistir en que és necessari la
participació de tres jugadors lés ja
què enguany hem traspassat de la
nostra cantera un jugado? a l'equip
junior del Patronat, Desitjam a n'en
Pep molta sort,

SENIOR FEMENI

Puigpunyent — 38

Campos — 32

Comentari: En el pri-

mer partit de la pre-

sent competició se

V8 guanyar, però no

se va jugar a un bon

nivell; malgrat això

no va perillar mai la

victòria,
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BON CONSELL,BONS RESULTATS

C_ONSF1 t, INSULAR DE MALLORCA

supgrmercat

Ofilf\TEÓ

NICERIA,CHARCUTARIA i MERCERIA
Tel: 614315. Servici a 
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BAR RESTAURANT

PLA •DE SA SINIA
Ser-Vels de :

NOCES• COMUNIONS
FESTES • CUINA TIPICA

CARRETERA DE PUIGPUNYENT - Km. 14 TELEFONO 6140!

"casa diana"
MERCERIA	 REGALS

CERAMIQUES BROOATS

JERSEIS FETS A MA

'	 C/. Major, 48

PUIGPUNYENT

Teléf. 61 44 56




