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I amb aquest número fa dos anys... Dos
anys de molta il.lusió i esforç. I el final
d'aquests dos anys dóna pas a una etapa no-
va. Una etapa que pretén esser de continui-
tat i millorament. Una nova etapa que comen
çam amb la mateixa il.lusió que tenguerem -
quan varem veure dins les nostres mans, bru
tes de tinta, el butlletí número zero d'una
nova revista que titularem com el nostre -
Puig que tant estimam.

Des de aquf, no podem menys, que donar
un abraç a tots els companys que de qualse-
vol manera han fet posible, grcies al seu
treball, que aquesta il.lusió es convertfs
en realitat.

A tots, i a tu lector, que amb la teva
lectura tant ens has ajudad, una sola parau
la: gràcies.
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MIQUEL A. FERRER

anam
d'excursió

"PLATJA DES COLL BAIX"
(Anomenada antigament "Es maresos

des Coll Baix).
Hi hem d'anar en cotxe, perquè sinó

hiha una panxada de caminar per carrete-
ra i camí no gaire interessant.

Des d'Alcúdia agafam cap al Mal
Pas o La Victòria, i quan arribam a
Can Caragol, prenem per una carretera
asfaltada, també, però estreta. Està
devorael Bar Sol; no ens podem perdre
perquè és al creuament, allà on hi ha
un pi molt gros enmig de la carretera;
idò a partir d'aquí tot d una a mà
dreta.

Al cap d'uns 3 Qm. s'acaba l'asfal-
tat i entram dins terreny de l'ICONA.
Passam per un bosc mig cremat de fa
uns anys, i començam a pujar per un
camí bastant espenyat, però que, en
cotxe, no hi ha problemes.

Quan som al Coll, veim una caseta
i unes taules per poder-hi menjar. A
baix d'aquest refugi, al soterrani,
hi ha un aljub d'aigua molt bona. Per
agafar-ne té una aixeta un poc més avall
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Aquí ja deixam el cotxe i seguim'

un cartell que ho indica. Hem de caminar
uns 15 minuts costa per avall, i de
cop i resposta veim una cala preciosa,
d'uns 150 metres d'amplària, i d'una
aigua neta, No és una platja d'arena
sinó de predrolí.

Això sí, és convenient no quedar-
hi a dinar, perquè no hi ha cap ombre.

Ara que, amb tot el que ha montat
ICONA a dalt, podem pujar. Passarem
calor però com que hi ha aigua fresca
a l'aixeta, ja ens refrescarem en arri-
bar...

EL MES DE MAIC ÉS UN BON TEMPS PER
A PRIMERES COMUNIONS.

I En Tomeu i en Guillem Gomis Caldentey,
na Francesca Suau Palmer i na Maria
del Puig Carbonell Ripoll, varen combre-
gar per primera vegada el diumenge
dia 15 (de maig, naturalment).

Enhorabona	 a	 tots ells i als seus
pares.

UNES NOCES

En Baltasar Alomar Bauzà i na Maria
Rocio	 Cano Sánchez són la parelleta
que	 es	 casaren el passat dissabte,
dia 7 de maig.
Per	 celebrar-ho	 anaren de viatge
Galícia, d'on tornaren feliços tots dos.
Desitjam que aquest estat de felicitat
els duri tota sa vida.

Desgraciadament,	 dia 19 de març, va
deixar	 d'estar entre nosaltres, madó
Aina Pons Bordoy, tenia 87 anys.

El	 16	 d'abril també ens va deixar
madó Bàrbara Colomar Vidal. Tenia 92
anys.

DESCANSIN EN PAU!
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COMUNITAT AUTONOMA DE LES
ILLES BALEARS

Pálteig de les dues campanes.

Si és un home el difunt, tres ve-

Fades.

Si és UMP dona, dues vepades. I

seadare ans minuts entre tocada i

tocada.

5Z era un nin que encara no havia

fet la -rimera comunió, volteZE de

la cam-ana aetita tres vegades, i

si ere nana, dues vegades.

Em conzarea -aae durant l'epidèmia

de grin de l'any1918, havent-hi ta-

tes defuncions no tocaven les campa-

nes per tal de no alarmar els veins

del cotle.

CELS de foc

Quan en FlFuna casa o al bosc es

produie alFun incendi, tocaven "ba-

tallades" molt ràpiies i fortes amb

la camnana grossa demanant socors

i'la gent acudia amb poals Der trans

portar aigua. Pa temps que al poble

no s'ha sentit aquest toc de la qual

cosa ens podem alegrar i donar grà-

cies a Déu.

Quan es portava el vitstic a algu-

na persona malalta, tocaven batalla-

des molt separades una de l'altre

amb la campana grossa.

El sacristh o l'escalà cue acoapa-

avava el capellà tocava una campa-

neta bPstant prossa que tenia el

nam de "colés".Tocaven per avisar

la gent que passava el Santíssim.

A Puigiounyent hi havia el coetum

que molta gent acompanyava el Can-

tfesim fina a la casa del malalt

amt una candela encesa.

Durant les misses-quotidianes i

dominicals, en el Santus i en l'Ele-

vacid tocaven una camnaneta petita

cue ere substituida ner una de plata

LES
NOSTRES

CAMPANES
I ASSOCIACIÓ PREMSA FORANA

Onofre Martorell
"Tetiler"

Tots els divendres de l'any, menys

el divendres Sant, a les tres de la

tarda,tocavan trenta-tres "batallades"

molt DOC a DOC, perquh hom recordàs

la mort de Nostre Senyor Jesucrist.

• Els diumenges a la tarda, a les

tres, tocaven vint o trenta campana-

des amb la grossa, amb la finalitat

d'avisar els nins que a l'església

començaria la doctrina.

Per tal d'avisar el Sagristà que

acudís a l'església si estava treba-

llant al camp,prop del poble, tocaven

algunes campanaies amb la petita.

Ningd no recorda quantes, ja que aixb

Dassava poques vegades.

A la tarda del tia de tote Sants,

tocaven les dues campanes "de mort",

hris prop de les dotze de la nit.

Mentrestant els escolans menjaven

bunyols a la rectoria.Era meravellds

poder menjar-los ja que en aquells

temps només podiem menjar llepolies

algunes vegades.L'endemah, el dia dele

morts, el sacristh tocava les campa-

nes fins que l'ofici dels morts aca-

bava.

Com a • dada curiosa: la Dell sense

adobar del brau éa el millor material

per a subjectar el batall a la campd-

aa, segons ens informà el baster

l'Estebliments, en Josep Mayol Bergkze.

Dia 1 de novembre del 1895, dia dd-

Tots Sants, mentre el fill del sagris-

tà tocava amb les campanes el terc4

de l'Ofici, va caure un llamp a la

punta de campanar, davallà a l'esglé.

sia, passà per la capella del retaul

del Rosari, després per davall dues

dones assegudes a unes Cadiree ple-

gadisses i continuà cap a la capella

on hi havia l'estatua del Beat Ramon

Ilull vora la pica baptisdal. Havent

foradat el Beat a dos lloca, va sor-

tir al carrer travessant la paret,

davant el ndmero 4 de la Plaça Pia

XII. Encara es not veure el forat.

Van haver de baixar rescolà ja

oue de l'esplai i dels efectee del

llamp havia quedat paralitzat iaa

rant molt de temps va estar malalt

Sens dutte per e. la gent del cei ;

les cnmnenes semnre hnn estet qu al.

com molt entranyable i estimat.

La seva m,nera de tocar acomnassad,

lenta o rhaida, tenia tot un siaba

nie tothom ho coneixia.

Les nostres cam ,anes han estat

nresents a molts %oments le lavide

del poble, tant a momente de desuk.

ia com d'alegria. Quantes notíciel

poden comunicar-nos. Algunes vegma

canten i sembla rue ens cridin

d'altres, amb tristesa, ens mamcaz

la nhrdua d'un ésser estimat o q1ze.

s'administren els darrers sacrazara

a un fill del poble o el portenE

la seva darrera Dosada d'aquestmM

I també demanaven ajud quan unace-

sa o un bosc crewva.

Quantes regades vaig poder obseN

var durant la neva joventut, al o.

ment te l'AnFelus o de l'anunci

d'unA defanc16, els camperols que

es treien el canell i la personatW

més edat resava unes avemaries ea

narenostre,

Tots anuesta costums tan bonics

s'hPn oblilat tal vegada ner les

Dreasee rue norta la vida moOenu

amb el seu trull quotidià. El que

si encara nuc observar, alFunesve-

gades i ce lluny, és alguna Dersda

ma'or nue si es troba sola i toque

l'angelus o de mort, notser sense

adonar-se'n es tregui el capell o

la porra, ner murmurar, de segur,

iuna oraci6 com li haurien ensenyat

l ela seus avRntpassats.

UN AGRAIMENT A

MARGARIDA BALLESIER
FRANCESC LLINAS
JOAN INARD
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Hem d'impedir que el Parlament de les Illes
Balears aprovi la. destrucció d'un dels darrers
arenals verjos de Mallorca.

Per què l'hem de salvar?

El medi natural

Sa Canova és un petit paradis vèrd, situat a l'extrem

. sud de l'encimentada badia d'Alcúdia. i que pertany al

terme municipal d'Artà.

Els scus limits naturals. el torrent de Na Borges i el

de S•Estanyol formen. quan arriben a la mar. dues petites

zones humides o estanyols que augmenten. encara més, el

gran valor ecològic i paisatgístic dc la zona. Valor que. a

més a més, es complementa anfb la platja, un arenal dc

quasi 1'5 Km. de longitud. i amb les formacions dunars

que s'endinsen cap a l'interior.

interès té. des del punt de vista faunistic i de

vegetació, la protecció de Sa Canova? Si hem de valorar

Sa Canova. cal que avaluem la gran abundor que posseeix

d'essers vivents.

La diversitat de Ia ida

La riquesa de la vegetació de Sa Canova és conse-

quencia de la gran divcrsitat d'habitats que hi ha concen-

trats en un espai reduit. N'és un bon exemple, que de les

30 cspecies d•orquídees . presents a les nostres illes. en tro-

ham més dc la meitat (almenys 16) a la zona de Sa Canova.

La prcsencia hutnana. El perill

L'home arriba a Sa Canova fa uns tre niil anys (en

són prova els dos talaiots que hi romanen) i fins ta poc

temps hi havia viscut en equilibri amb el seu medi.

L'any 1971 fou proiectada a Sa CallOVa la urbanitza-

ciO Ravenna amb una capacitat per a 25.0()0 persones.

Lany 1974 fou declarada Centre d•Interès Turístic Nacio-

nal i. s'hi començaren les obres d'infraestruetura. que fo-

ren aturades per motius economies.

Avui. Sa Canova torna a estar en perill. zimenaçada

per una urbanització per a més de 3.0(Xt persones i de 50

Ha. d'extensió. El Parlament de les Illes Balears rebutjà

el proppassat gener una proposició de llei que tenia la fi-

nalitat de declarar Sa Canova Area Natural d'Especial In-

terès (tal com aconsellaven els informes cmesos per

ICONA i per INESE. sobre espais naturals de protecció

especial).

Cal que la protecció de Sa Canova com la d'altres es-

pais naturals estigui per damunt interessos éconómics i

litics. Per tant. hem d'eviíar que el Parlament aprovi el

projecte d'urbanització que acabaria definitivament amb

un dels darrers ecosistemes dunars de Mallorca.

Molts de llocs semblants ja han desaparegut sota els

blocs de ciment...

OcelLs i tortugues

D'entre la riquesa faunistica de Sa Canova cal esmen-

tar el gran nombre d'ocells. A la platja i a l'embocadura

dels torrents és ben freqüent de veure limicoles. com . el

tiruril•lo cama-negra. Als estanyols, hi trobam aus aquati-

ques com el setmesó o l•agró blanc, que hi cerquen els

seus darrers amagatalls davant de la progressiva destruc-

ció de les zones humides de l'illa. La zona interior de la

garriga és d'una riquesa impressionant de passeriformes

(cap-ferrerico. menjamosques, menjamosques neere reie-

tó. busqueret de cap negre...), que amagats per la densa

vegetació delaten la seva presència per la multitud de

cants.

Un dels ocells que nidifiquen al torrent de Na Borges

i que. per altra banda és ben poc comú a la resta de

és l'abellerol. L'au rapaç i de gran bellesa que podem ob-

servar fàcilment mentre vola sobre la zona de Farrutx.

prop de Sa Canova. és l'esparver.

La Tortuga mediterrània és una habitant comuna de

la garriga. ja que hi troba un habitat que encara no ha es-

tat destruit per la pressió de l'home.

Grup Balear d'Ornnologia i Defensa de la Naturalesa



Els excursionistes que anaven
davallant del Coll, s anaven
trobant amb aquesta vista pre-
ciossa del poble d Estellencs.

Galatzó	 LA JOVENTUT, ARA.

Amb aquest escrit, conençam a intornar-vos de 1 excursió del ler de Maig,
a més de desitJar que d aqui endavant els nostres lectors Joves s an1m1n
per dur aquesta secCio de la " Joventut, Ara ".

Amb dos protagonistes d'excepc1ó,
la son 1 el vent, anava arribant la
gent a ca Ses Monges. La sortida va
ser molt irregular, nalgrat que el
Grup S Arbre va donar la sortida a
les 8 45 hores, Ja n hi havia que ha-
vien partit nitJora abans, supossam
que per por de ser els darrers.

Crida 1 atencio, el fet que varen
protagonitzar no un parell, sinó bas-
tants de Joves a 1 excursió.

Resulta, que a l'hora de la sortida
veiem a la gent major molt animada de
cara als quilòmetres que s els hi
presentaven per davant; aixo ve a que
quan el migdia anavem arribant al po-
ble d Estellencs, trobàrem una gran
quantitat de Joves que havien vingut
amb cotxes, per peressa a per por de
no arribar.

Amb aquesta dada feim referència a
que 1 excuralo a Estellencs es pre-
santa cada any, amb una menys parti-
cipació de la gent que ve a peu
molts més que venen amb cotxe.
Malgrat aixo, no ens podem queixar

Ja que va haver 147 persones que va-
ren tornar amb autocar.

El Grup S'Arbre vos dona l'enhora-
bona per la participacio que hi ha
hagut de tothom 1 desitJam que per
properes excursions ens tornen a
veure.

La proxina potser que Ja hi penseu amb ella, serà pel mes de Juliol i de
vespre, per poder veure sortir el Sal damunt el nostre Puig de Galatzó.

GRUP S'ARBRE         

CAIXA DE BALEARS
"SA NOSTRA'    

SA NOSTRA     



Nes de cent persones, varen ser les convi-
dades pel grup.

Mentres les dones ajudaven a n en Miquel a
fer el dinar i els més petits feien jocs, els
més grans i els majors varen improvissar un
mini-camp de futbol a on es va fer un partit
fadrins contra casats 1 que per cert, varen
guanyar els casats aixo es que ja sentien
1 olor de 1 arrós ).

A n'el final de la nenjada, les dones amb
un detall digne d'admirar, repartiren coca a
tots els assistents, combinant amb xanpany.

Encara que a nsel final
del repartiment, una per-
sona es va quedar sense
plat. Pel proper any, hau-
rem de vigilar a n en Mi-
quel perque ens taci bè
les mesures.

EXCLIESEi A SA THILEIIRA 
' Galatzó -7 7

El Diumenge dia 17 d'Abril 1 com ja va succeïr l'any passat, el grup
folklàric " Flors del. Salt ", varen tornar a organitzar una trobada de
germano a Sa Teulera.

Sa Ieulera va ser un lloc perque balladors, fills d aquests, simpatit-
zants grup 1 anyorats dels nostres balls tradicionals, poguessin ier•

una trobada de germano.

* *	 * * *	 * * *	 * * * * * * * f

NORMALITZACIo LINGüfSIICA

Des de sempre hem criticat, el desmesu-
rat castellenisne dels nostres anuncis pú-
blics. Pareix que la idea d una Normalit-
zació Lingthstica ha anat creixent i d aixà
noltros ens alegram.

És el cas, per exemple, d aquests dos
anuncis, la seva tisononla ja no es la ma-
teixa, les seves lletres i paraules han
canviat.
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Despres de la petita primicia que vos vàrem donar a 1 anterior numero del
Galatzo, anam a ier ara una exposicio molt nès ample, damunt els punts més
importants que es varen tocar a la reunio del Dissabte 16 d Abril 1 que
varen tenir els editors, consell de Redaccio 1. col.laboradors de la Revista
a n el Raco.

Després de que en Miquel Mora anuncis la seva dim1sio com a director de
la Revista Galatzo per lalta de temps i, en consequencia, d una menys
dedicacio en la seva tasca es passa a ter, seguidament, una exposicio
dels /ets previament preparats pel grup d'editors.

Els punts que amb més força es varen criticar, varen ser les editorials
i els escrits politics.
Es va trobar una animalada que les editorials fossin exclusives d una

sola persona, ja que tots sabem que aquestes solen representar la ideologia
de les publicacions i saben ben cert, que a n el nostre cas, no ha estat
aixi
Dels escrits politics, es va decidir 1 obligatorietat de que d aqui

endavant vagin tirmats, Ja que tins ara, les consequencies no els ha pagat
1 autor -greu error- sino que les paga la propia Revista.

No volem, que aquest petit escrit s interpreti com a una critica al grup
de persones que tornaven 1 anterior Consell de Redaccio, sino que creim,
ara que s han complit dos anys d experiencla de cara al poble, que ha
arribat l'hora de millorar en qualitat i presentacio.

Ienim un nou Consell de Redaccio, a la vegada nou en cares i en Joventut,
a n els quals donam tot el nostre recoltzanent de cara als propers números

Com a grup editor que son, ens comprometem a preparar una enquesta a
nivell de tot el poble 1 que clentificament provada, esperan doni uns
resultats el més exactes 1 iidels possibles danunt el que pensa la gent de
la Revista Galatzo.
A la vegada, faren amb ajuda de tota persona que tengui una cànara

fotogratica) un arxiu de totos de cara al nostre municipi.
A més duna revisio dels Estatuts que regeixen la Revista Galatzo.

Cada mes de Juny, a la Revista es ia un balanç economic de 1 any i
que, gracies a Deu, sol acabar amb superavit. Com  Ja va succeir l'any
passat, aquests doblers es tornen a invertir culturalnent, de manera que
s els hi pugui treure el major aprofitament possible 1 que serviran per
ajudar en la mesura possible a les restants "branques" del Grup S Arbre.

1 RECORDaU : Galatzo està obert a tothom que hi vulgui participar, tant
la gent Jove con a la més major, JUNIS utilitzarem la nostra propia llen -

gUa i les paraules dels homes i dones que trepitjam aquests carrers de
Galilea 1 Puigpunyent, JUNTS remuntarem dificultats, JUNTS aprendren a
Ileglr, a escoltar 1 - tant de bó - a escriure, JUNTS farem de GalatzO un
vehicle de comunicació estimat per tot noltros,

LA REVISTA ÉS LA VOSTRA PARAULA !!
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Li agrada viure a Madrid?

PAS DEL REI
Fent els moviments del rei d'escacs podreu
compondre una frase de R. Gómez de la
Serna.
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J. B. JAUME
XAPA I PINTURA

C. General Riera. 138 Tel. 20 66 17 	 07010 PALMA
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ELABORACió
PROPÍA'

SERVEI A: CALVIA i STA. PONSA

PUIGPUNYENT Cl. Traver. la n.° -26 Tel. 61 42 0.5

CASA de

a VILA
S'AIUNTAMENT INFORMA.

CONEXIó DEL POU DE LA CARRETERA DE

GALILEA.

Es tracta de la contractació de les

obres consistents en la conexió del pou de

la carretera de Gal ilea,perf orac ió

practicada a un solar de propietat

municipal,a la xarxa municipal,La decisió

data del mes de Març i l'objectiu és

assegurar el subministre d'aigua als

abonats en tot moment.

Seguidament donam compte d'a lgunes

propostes de l'Agrupació Independent al

Ple del mes de Maig:

Galatzó — 9 —

PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DELS CARRERS

I CAMINS DE GALILEA.

La	 proposta	 consisteix	 en	 la

sol.licitud al Consell Insular de Mallorca

de cooperació tècnica per a la redaccció

del projecte de pavimentació dels carrers

de Galileal'objectiu As la inclusió

d'aquesta obra dins el Pla d'Obres i

Serveis de l'any 1989.

PISTA COEERTA.

Es proposa la petició d'incloure les

obres de construcció de la pista coberta

del poliesportiu municipal dins el Pla

d'Esports d'enguany per poder fer front a

l'elevat presupost amb l'aiuda (66%) que

pot concedir l'administració.
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PLANTEJAMENTS I PROCESSOS DE
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
MARGALIDA SUNYER I ADROVER
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EL MIRALL

(Àrea n° 1 del 11 Congrés Internacional de la Llengua Catalana. Lleida, 4-8 de Maig de 1985)

Les sessions de treball d'aquesta Area es feren a la seu de l'Estudi General de Lleida. Hi varen parti-
cipar 443 congressistes, d'entre els quals n'hi havia 16 d'estrangers, procedents de Quebec, Canadà,
Estats Units, França, Bèlgica, Israel, Finlàndia, etc. Podríem destacar noms com: A.STERN, J. COBA-
RRUBIAS, W.F. MACKEY, I. PEETERS, H. GIORDAN, CARTWRIGHT, J.D. GENDRON, P.
GEORGEAULT, BOURHIS, R. WILLEMYNS, .ORNSTEIN I IUKKA HAVU, els quals havien estat
convidats per donar conferències referents a temes sociolingüístics, processos de normalització i legislació
referent a altres estats bilingiles. Cal fer menció especial al Quebec on la qüestió de normalització està
molt més avançada que a altres països.

També hi participaren les Directores Generals de Política Lingüística de Galícia i Euskadi per expli-
car els processos normalitzadors dels seus respectius Països. Els gallecs foren molt contestats per un no-
drit grup de congressistes, mentre que els bascos foren llargament aplaudits per tots els presents.

Una tarda ens desplaçarem a
Fraga, on shi presentaren diverses
comunicacions sobre la Franja i
Lluís M. de Puig donà una conferèn-
cia sobre Processos de Normalitza-
ció Lingüística a Europa.

L'aportació de les illes a aquesta
Àrea.

Esmentarem la ponència: "Re-
lacions entre les Comunitats Autò-
nomes de Llengua Catalana per a la
normalització lingüística", elabora-
da per D. Jeroni Albertí, Josep Moll
i diversos membres dels Parlaments
de les restants comunitats de parla
catalana, i coordinada per n'Aina
Moll. D'aquesta ponència se'n deri-
va una de les resolucions més impor-
tants de l'àrea i que ha estatassumida
a les resolucions generals del Con-
grés. Fent ús de les possibilitats d'a-
cords institucionals entre comunitats
autònomes previstes a la Constitució
i als Estatuts, sobretot a l'Estatut de
les Illes Balears es proposà de crear
un organisme amb representants de
les Institucions dels diferents territo-
ris de Llengua Catalana a fi de coor-
dinar i impulsar els plans de norma-
lització lingüística, seguint el model
del Tractat d'unió de la Llengua
Necrlandesa signat entre Bèlgica i
Holanda.

Mencionarem també aquestes
tres comunicacions:

I) "Les accions institucionals
per la normalització lingüística a les
Illes Balears". Elaborada per la Co-
missió d'Assessors Lingüístics (J.
Obrador, N. Nadal, P. Vinent, J. M.
Vives) i coordinadu per B. Camps i
M. Vives, on s'arribà a les següents
conclusions:

-Cal que s'apliqui la Llei de
Normalització Lingüística amb totes
les seves conseqüències.

ES PROPOSA DE CREAR UN ORGANISME
AMB REI'RF—SEN'rANTS DE LES

INSTITUCIONS DELS DIFERENTS
TERRITORIS DE LLENGUA CATALANA.



Parlament de les Illes Balears. Aprovació de 1 Llei de Normalització Lingüística (29-2-1986).

-Que les administracions a què
pertoqui tenguin serveis d'assessora-
ment o de normalització i valoració
del Català a les oposicions.

-Que es creï una xarxa de nor-
malització per part del Govern Ba-
lear.

2) "El català als Municipis de les
Illes Balears". Elaborada per M.
Gener, P. Gener, B. Joan, C. Julià,
A. Maimó, A. Moragues, S. Nove-
Ila, F. Obrador, M. Obrador, A.
Oliver, C. Sánchez, M. Sunyer, V.
Valenciano, (amb la col.laboració
de G. Camps, P. Carrió, F. Nicolau i
M. Vives). Coordinada per M. de
Lluc Pomar. Aquesta comunicació
analitza la situació real del nivell d'ús
públic del català als Municipis de les
Illes Balears. La situació que se'n de-
dueix no és massa afalagadora a cap
dels Ajuntaments. Així i tot, destaca
l'acció normalitzadora de Ciutat de
Mallorca, Montuïri, Alaró, Esporles
i Sóller. S'arribà a conclusions com:

-La necessitat de crear una Di-
recció de Política Lingüística que di-
rigeixi i canalitzi els esforços norma-
litzadors dins de les Illes.

-La necessitat de crear serveis
d'assessorament lingüístic a tots els
Ajuntaments.

-Incloure dins dels pressupostos
dels Ajuntaments una quantitat des-
tinada a la normalització de la nostra
llengua.

-Impulsar per part de les Institu-
cions la creació de mitjans de comu-
nicació en català.

-Que es facin les gestions opor-
tunes perquè els nous funcionaris co-
neguin i usin el català i perquè s'esta-
bleixin possibilitats de reciclatge per
al funcionariat actual.

3) "El català als Centres d'En-
senyament de les Illes Balears". Ela-
borada per P. Carrió, M. Gener. P.
Gener, B. Joan, C. Julià, A. Maimó,
D. Mateu, A. Moragues, S. Novella,
F. Obrador, M. Obrador, A. Oliver,
M. de Lluc Pomar, C. Sånchez, V.
Valenciano, (amb la col.laboració
de G. Camps, G. Nicolau i F. Nico-
lau). Coordinada per M. Sunyer. La
comunicació posa de manifest la si-
tuació precària en què es troba l'ús
del català ambiental als centres d'en-
senyament, i l'ensenyament del cata-
là i en català. El nivell de catalanitza-
ció és més alt com més petit és el mu-
nicipi on està situada l'escola, també
està millor a l'escola pública i con-
certada que a la privada, i això que el

LA SITUACIó REAL DEL NIVELL D'ÚS
PÚBLIC DEL CATALÀ NO ÉS MASSA

AFALAGADORA A CAP DELS
AJUNTAMENTS.

nombre de professors catalanopar-
lants és superior a l'escola privada i a
ambdues supera el 85%. De l'anàlisi
dimanen les següents conclusions:

-La necessitat que es facin ben
aviat les transferències en matèria
educativa a la Comunitat Autònoma
Balear.

--Que millorin les relacions entre
el Ministeri d'Educació i Ciència i la
Conselleria d'Educació i Cultura.

-Que es creï l'especialitat de
Professor d'E.G.B. en català.

-Que a l'escola de Professorat
d'E.G.B. s'usi el català com a eina
bàsica de feina en totes les assignatu-
res.

-Que s'apliqui la Llei de Norma-
lització Lingüística.

De molt poc hauran servit els
desvetllaments per a l'organització
del II Congrés Internacional de la
Llengua Catalana i tots els treballs
científics realitzats si cada un del
Òrgans pertinents no emprèn i duu a
terme les tasques que 1i corresponen
per tal de normalitzar la llengua al
nostre país.



matrimoni, a l'eduoaoi6, a la partioi-
pació amb la vida cultural,a la migra-
oió i la proteoció social.

2.— Drete sociale 
Entre •lls, es poden destaoar el de

reunió, al dret a fruirAm la Securetat
Social, i el de la protecoiè

3.— Drets decarkoter eeonbisio 
De la propletat privada

va ningú en pot elor privat de forma &N
bitrària, molt menys del treball, d'unei
vaoacions retribuldee i d'un nivell de
vida adequat i digne.

4.— Drets politioe 
Tamb4 tothom té dret a participar

en el govern direotament o per repreern.
tants •l•gits lliurement; dreet al eufra.
gi universal i al vot seoret; aixis cca
tamb4 dret a l'asil en cas de pereecuch

Malgrat els quaranta anys de la
va proolamao16, •noara hi ha discrimini
oió racial, tortures a las presons, fia l

atur, analfabetieme, dictaduree, opre-
ssions... 1 fins quan?

tr

DRETS- HUMANS
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Aquest any oelebram el quaranta ani
versari de la Deolaració Univereal dels
Drets Humans, proolamada per l'Asamblea
General de les Nacions Unides el dia 10
de decembre de 1948.

El primer projecte va ser redaotat.
per René Cassin, a qui deeprie concediren
el Premi Nobel de la Pau. Es un text que
vol recollir tot l'humanisme dele penea-
dors, deede ele més antice, greos, orie-
tians, passant pel Benaixement,

bant fins ale nostres temps d'een Sartre,

Mounier, Teilhard de Chard1n, Garaudy

Joan XXIII.

Ee en el preàmbul on destaca els ob
jectius més forte que la Deolaració vol.
remaroar i diu quie "la llibertat, la jus
ticia i la pau" han de basar—se en el re
coneixement de la dignitat intrinseca i
dels drets iguals i inalienablee de tots
els membres de la família humana".

Mentres en el nostre aon no hi hagui
persones lliures de terrors i m1sèria, i
no es diefruti de la llibertat de la pa-
raula i de creença; mentres totes lee Ma
cione no tinguén una legislació que ase_
guri un règim de Dret; mentree tots els
eetate no es comprometin a promoure i
asegurar el reepecte univerersal i ef•o
tiu ala drets 1 llibertats fonementals
de l'jome... no hi podrà haver aquest hu
manieme que és propi de l'home del segle
XX.

Caldrà deetaoar ele mée importants,
per una nova lectura o por una reflexió
serena i conscient, o per contribulr a
una lluita per a la eleva defensa.

1.—Drets personals 
— Contempla tant el dret a la vida,

el rebuig a l'eeclavitut i a la tortura,
com el dret a f'intimitat personal, la
llibertat d'opini6 1 d'expreesi6, al
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Me perdonareu s'oportunitet o tal volta s'ester de moda.

Perb heu de creure i penser que equesta pereulete s'he erri-
bet e aficar dins quolsevol conversa de dieri, dins ses cases,
dins es dinars i sopers familiers i fins erreu per tot.

Estic convençut, particularment, de que molta de gent
no ho sabie que volie dir això d'homologeció, homologer i

d'homologer-se, però es cert que s'he posat de mode.

En aquest cas se culpe la tenen uns senyors que es diuen
mestres i que diuen que volen esser com ets eltres, com ets

altres qui són com ells, es e dir funcionaris.

Però enem oer músice. Servidor des de se seva petita ta-
laia musical, quan seguia, amb interés personal, tot eauest
orocés, me demenave: i se MÚSICA ? Quan estirè homologada e

ses altres ectivitats ?	 A s'escole mateix ouen sirè una

essignetura igual a ses altres ?

I no hauríem d'oblider se professió. Sense anar més enfore

s'eltre dia es diari publicava que un músic de s'orquestra
Ciutet de Palma, future simfònica de ses Balears cobreve sols

cinquente mil pessetes mensuals.

Sa pregunta per tent segueix essent interessent: Quan s'ho-

mologerè a se música.

Grècies oer deixer-me xerrer evui de doblers però no sols
de pè1 músiques celestiels viuen es músics.
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Toni Garau

* BON / MAL TEMPS 

M'agradaria que qualcú em sabés explicar
que "fer un bon sol" sigui sempre "fer bon
temps" quan, potser, en aquells dies o en
aquell mes seria molt més necessari que
caigués una bona aigua. (0 a l'enrevés).

Perquè no em faran creure que els ciuta-
dans -de Palma o Madrid o Barcelona -
no mengen del que se sembra i fa falta re-
gar o necessita saó

Crec que seria un bon exercici que
tots -també els de la meteorologia-
aprenguéssim a reconèixer que fa bon o mal
temps segons el parer d'aquells que
més ho toquen amb les mans i en pateixen
els prejudicis o els hi ajuda en la
seva feina: els pagesos.

* NACIONALISME ECONÒMIC 

Sembla que comença a haver-hi gent que
reclama i que escampa que "som una Nació!"
perquè -des de Madrid- ens agafen massa
diners o no mos ne tornen com voldrien o
necessitam.

I reivindiquen que ja està bé d'injustí
cies amb una Terra 2 uns Homes, un
i que SOM UNA NACIO!

Què voleu que vos digui?
Primer i ben clar : no estic gens d'acord
amb "els de Madrid". Que s'aprofiten de
tots noltros i només amollen i amollaran
quan no els hi queda altre remei. Sempre
ha estat aixi.
Segon i també clar : Som una Nació. Per
Història i per Cultura, amb arrels ben
fondes (molt més que les d'Espafia).

Tercer : Però no m'acab de fiar dels
nacionalistes només o sobretot per motius
d'economia, per raons de butxaca (la
seva en primer lloc).
Si és l'economia lo que hem de salvar i
passat demà troben que els anirà millor
amb una dictadura o, un feixiMe ja
tendrem DICTADURA/FEIXI'ME ECONÒMIC.
Així que, vius i ungles, i que el naciona-
lisme arribi més endins i més enfora
que la butxaca. I si hi arriben : BENVIN-
GUTS A LA NACIÓ !

* SOLLICITUDO REI SOCIALIS 

Talment així, en llatí. "LA PREOCUPACIÓ
SOCIAL" és un dels millors escrits
que he llegit enguany. Una de les més
lúcides anàlisis i un dels més profunds
estudis respecte la situació -greu i
dramàtica- social del nostre món.
També sé que -quasi tots- en faran
orelles de cònsol. Ben tapades i un poc
d'encens perquè -quan més prest, millor-
s'arraconi i no se'n parli gaire. 0 s'esti
maran més que se xerri dels seus viatges
d'un parell d'anècdotes que despisten o
ens allunyen de la fondària que ens
descobreix aquesta Carta

- l'esperança de desenvolupament apareix
molt allunyada.
- abisme creixenentre el Nord i el Sud.
- la qüestió social ha assumit una dimen-

sió mundial.
- la unitat del gènere humà està ben

compromesa: Primer Món, Segon Món, Tercer
Món, Quart Món.
- cada un dels dos blocs porta la tendèn-
cia a l'imperialisme. Aquesta situació
anormal impedeix radicalment la cooperació
solidària	 de tothom pel bé comú del
gènere humà.
- LA PAU : o és de tothom o de ningú.
- l'obligació de comprometre's pel desen-

volupament dels pobles és un imperatiu per
a tots i cadascun dels homes. Es un deure
de tothom envers tothom.
- un món dividit en blocs on dominen

diferents formes d'imperialisme, no és
més que un món sotmès a estructures de
pecat.
- l'opció o amor preferencial pels pobres
- els pobres, lluny de disminuir, es
multipliquen no només en els paisos
manco desenvolupats sinó també en els
paisos més desenvolupats.
- Tots estam obligats a afrontar aquest

tremend desafiament de l'última dècada
del	 segon mil.leni.	 I això perquè uns
perills ineludibles ens amenacen a tots
una crisi econòmica mundial, una guerra
sense	 fronteres,	 sense	 vencedors ni
vençuts.
- 'allò que hi ha en joc és la dignitat

de la persona humana.
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Que me dlus, que vens de pescar i'que dus
un lluç que fa tres quarts de quilo ?, i un
quart de gambes ?.

Doncs Ja tenim el sopar resolt. Amb això
que tu has agafat i amb les coses que jo he
collit de l'hort, estam salvats.

RUN RIJN

De les noticies bones que se poden reco-
llir del carrer, resulta que hi ha un
grup de Joves que han decidit fer comedi
per propia iniciativa, potser que l'obra
la conegueu, es diu " N Arnau S Assistent".

I encara nés bona es torna la noticia
quan sapigueu, que el grup de teatre
" Galatzo " torna a fer comedi i pareix
que amb moltes ganes Ja que sa pot dir,
aixl con van les coses, que per aquestes
venideres Festes Patronals Ja podrem
veure la seva obra preparada i que es diu
" Aigua de pluja ".

RUN, RUN, RUN el que diven les llengUes
pel carrer, paíeix que Ja n hi ha que es
demanen, si reialment es necessari que a
nel poble de Puigpunyent hi hagi d haver
dos grups de teatre.

Apart d aixo 1 enhorabona a n aquests
dos grups 1 Ja que hi som tambe donar-la
al Patronat de Cultura i a l'AJuntament,
el primer per ser el proper organitzador
de les Festes Patronals, el que segur
supossarà un maJor index de participacio
del que va haver 1 any passat 1 el segon,
per la subvenció que pensa donar de
250.000 pts al Club de Basquet, el que
provocara que no hagi d haver persones
d'aquest Club " fermades ", com cada any,
al Bar de les Festes.

Donarem un bull a les gambes i les treurem
de 1 aigua,	 que guardarem per a nés tard ).

Ara jo fondre 50 grams de nantega.
Me dus dues cullarades de farina, per

favor ?, mescla-ho amb la mantega, i Jo hi
posare 1 aigua de les gambes 1 quan comenci
a espessir-se, hi posarem les gambes, ( pela-
des i trossejades ).

El lluç Ja és cuit ?. Idó mentres Jo vaig
a treure una palangana, tu el pots pelar, xa-
par i també li pots llevar l'espina.

Ara que el peix esta llest, li posarem la
salsa de gambes per damunt, ben calenta.

Bé, i aixo segur que deu ser el segon plat
Si, de primer farem una sopa de pastanago,

amb les coses que Jo he duit.

Dins una olla i posaré un quart de pasta-
nagó, dues patates, una ceba, dues tomatigues
palades, sal, pebrebó, moraduix, una pastilla
de brou de carn, ( tot trossejat )'aigua, que
tapi Just les verdures i a bullir s ha dit.

Crec, que Ja es cuit !!.
Ho capolaré tot amb un poc de formatge ra-

llat i també nantega. Per decorar-ho un po-
quet, hi tiraré per damunt un parell de iu-
lles de moraduix capolades i Ja està !.

Quin sopar més bó !
Què no has passat gust ?
Ni el rei menja tan bé.

XISCA RAMóN

1 RUN, RUN, RUN el que s'arriba a sentir
pel carrer, de greu es pot dir que és el
que va succeir a un aspirant a ser del
Personal Laboral. Resulta, que del grup
de gent que no va poder superar aquestes
oposicions, n hi va haver un que va reme-
tre una Cata al Director a n aquesta Re-
vísta, i quina no va ser la sorpresa d un
dels afectats, quan un dia fullejant dita
Revista, es va trobar amb la Carta i el
que es mes greu, amb la seva firma baix
el document, sense que ell sapigués res.
KMMmmnunmmm, que cadascú s ho " rumii

comii paresqui	 SOCI.
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DIADA DEL LLIBRE ABRIL 1988
Cada 23 d'Abril,amb el fons de les

promocions publicitàries,de les paredetes

que monten els llibreters i de les

poncelles i roses vermelles es celebra la

diada del llibre.Els editors llencen al

carrer les darreres novetats i els autors

surten a les places i. botigues a signar

les seves obres:E1 pobre llibre,oblidat

durant la resta de l'any,es converteix en

protagonista en aquesta diada de festa.

Organitzada	 i	 patrocinada	 per

l'Aiuntament i amb la col.laboració de

l'Escola Púb1ic,e1 Parvulari de ca ses

Monges i la llibreria Embat,s'ha celebrat

a Puigpunyent4e1 21 al 27 d'Abril,la I

Setmana del Llibre Infantil I Juvenil.

Durant la setmana del 18 al 23 d'Abril els

mestres mostraren als infants el món

meravellós del llibre,catifa màgica que

permet viatjar amb l'imaginació dins

l'espai. I el tamps,i els engrescaren en

l'aventura de llegir.Els nins prepararen

uns treballs sobre el llibre que foren

exposats a11ó de Sessions de la Casa

Consistorial del 23 al 27 d'Abril.Cada

equip partIcipant va rebre com a premi un

lot de 111bres.Publicam una redacció com a

. petita mostra dels treballs dels escolars.

Dimecresodia 27,Embat montà a l'AJuntament

una exposició	 i venda de llibres

que,malgrat la insistent pluJa,enregistrà

una bona participació de públic.



xiquel Rayó,autor de contes i novel.les

[

r a infants,contà un bon grapat de

liteS als nins que acudiren l'horabaixa a

a Biblioteca Iunicipal.A les nou del

aspre,e1 mateix autor pronuncià una

nferència,seguida de ccl.loqui,sobre la

literatura infantil i Juvenil que fou

seguida amb gran interès i participació

per l'escas públic assistent.

Esperam que aquesta experiència tengui

continuitat els propers anys.

da ,necessitoi creifutessah-se

I Setmana

del llibre

Infantil

•

Juvenil
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ESPORTS 
Un deL3 pliTnícípal,3 "cuipatle6" de auef-inguenz Mgot a n'et noa£4e

Lle	 en Ped4.0 P/a4tone.41. Quí pecquí 114	 ail ijgdtht 801 mo4 cald.

'Ga1atz6 -19-

- Ped4o, quin 14eLall
,à4 pel An.cionamen£
de i'equip?

- Tot, de de pnepaAan
ieh P.txeh, ahhumpteh
econmich, mateAía£,
hocih... eh pot díA que
tot.

- £vídenLmen.t, aqueht
éh un tnagaa indihpen
4atie peA .41 maAxa d'un
pqvíp, qvP no 2..6 veu
qup ningd ho vot ACA.

(en PedAo ho a), d'a-
qui vé e, de que tin-
guem un 'calpeg.Le de
qup hí hagi /vígoL a
Puigpanyen.t.!

- Dính el tenneny eh-
poAtiv, peAeíx 4en que
dehpAéh det deAneA peA
tit jugat (guanyat peA
7-1) eh halvand la ca-
tegoAia?

- Si... hí, en3 hen ha£
vath... heguA.

- De toteh =2~ ha
ehted. una tempo4nda dí
Acit.

-

- PeAqué tan.leh di/i-
cutta.th?

- PeAquc no hí ha gent

nova... joveh...	 tam
hi ha una

Lència a fl et.ó entAenoh:
peA pant dé un paAell
de jugadonh í aíxd eh
nota a n'eih pan.fíih, a
méh de cAeaA poc am£Lent
de conjunt.

- Ouó penheh e.t quó
nia canviaA aquehta hi
.tuació?

- Nouh jugadonh, gent
jove ame ganeh; que
eh	 peA guanyaA-
he un Lbc a

- . 7nogeh quP hí ha ja-
gadonh qvP no cot-.1age
nen pon	 gona
de l'equíp?

- Si, eh veAítat 	
n'hi ha aéganh que co.t-
£ag.oAen .totament, n'hi
Aa d'aetAeh que no tant.

- Xennem de	 conlha
eh.tott La teva Lempow-
da?

- DoLenta

- Pen qué?

- Be, eh meu aoc a n'e.e
camp (davanteA-centAe)
éh	 hí et equíp
no juga gé, jo m'ho ne

isent aqueht any no
hem	 un gon ALtg.o.e.

- íingat ,e4ion4?

- Va4 .LE.11,152. un ehquín
çamen.f. de taAmea que
hem va .terU.z. un me ,sen
"se jugaA.

- 7u ei.,3 e.t goleadon de
.evquip, peAd aqueht
any no hah /D1 maith de
golh.

- No, .tan 4024 en duc
c1.62	 ,son poc.s compa-
lauL4 am.6. £e cx.tLz.e Len
poAadeh.

- Idè PedAo, a -eehpeAa
de que puguih .toAnaA
cupenaA folAccte de

i got de qvp   pu;gai halvan £a categoAí,
lacagam aqueh.ta entnevih

- VoLs 4/z cap pan.tua-
.Utzací£5?

- Vu.0 diA que tameé
m'ajuden, tant en c7aZiè
com en Nany í	 en
ScdvadoA que éh	 pne-
hiden£,	 Lant1é eis
ne.i3ea/U. pe4 un

DARRERS RESULTATS 

Mariense - 0
Puigpunyent - 2 (Nany - P. Hartorell)

Puigpunyent	 3 (Carrascal - M. Ramón
P. Martorell)

Pla de Na Tesa - 1

Porreres At. - 2
Puigpunyent - 0

Puigpunyent - 7 (Carrascal 3 - P. Martorell 3-
Nany 1)

Son Cotoneret - 1

1. SA NCELLAS
L Co1lereale
3. Saotatugenia

' 4. Stnew
5. Consell

Porreras.
7. S'llorta

Altura
' 3. Ciunp* net

14. Port SoDer.
n. RoUet

Seciunda Regional

1. Pui4Pla7lit
13, Pla
14. Earranir
1S. Cas Conros
14,Son Coloaeret
17. Vandemoso
11. Alariense

.. 32. I 421 a a 11-14 .
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33 4 4 ». lb 11 -».	 •	 ,	 -

N
. .32.11
• .132 13.
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13` S 47 42 •
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"casa diana"
MERCERIA	 REGALS

CERAMIUUES BRODATS

JERSEIS FETS A MA

CAFETERIA-RESTAURAIT

nÜ ES PONT

C/. Ma j or, 48

PUIGPUNYENT

Teléf. 61 4456

C/. Sa Travessa, 2 - T. 81 4031
PUltIPUIYENT

FRUITES • VERDURES

CARNISSERIA•EMBOTITS
CONGELATS • CONSERVES

VINS •LICORS

FERRETERIA

DROGUERIA

C/ MAJOR, 4 Te1.6141 02	 Puigpunyent

supermercat

EALK2É1
tancement de gelenies i benyeree.

Vidres en generel.

Enc‘arregs a Pep d 'es Forn.

falguel Santandreu, 38 -	 46 97 86 - 07006-PALMA DE MALLORCA
CARNISSERIA- EMBOTITS MERCERI

Tel: 614315. Servici a domicili

BAR RESTAURANT

PLA DE SA SINIA
Servels de:

NOCES. COMUNIONS
FESTES • CUINA TIPICA

CARRETERA DE PU1GPUNYENT - Km. 14 TELEFONO 614




