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Puigpunyent, a l'any 2.000

Cada miMonari ha sigut una fita destaeada
i plena de mieteris.

Ble imrterrogants que abans eren atribuite
a eaus•s négiques, avui •le ordinadors els •rl$
contesten.

Del que no en eab eap dubte ée de que
la poblaeió mundial haurà augmentat de forma
vertiginosa.

Puigpunyent tindrà un major nombrs d'ha-
bitants. Arribarem a 2.000 velne? Be ben proba-
ble.

Aixó té avantatges 1 ineonvenients. Seri
gent de Ciutat la que vindrà a viure amb noaalinpe.
Seran •xtrangers que esoolliran les eaess mée an-
tigues i oompartiran amb nosaltres la vida del
Poble.

Canviaré Puigpunyent i ens hi trobarem
com a forasters a ca-nostra? Be un perill.

Si som, eom sempre hem sigut, un poble
hoepitalari, reepeetuós amb ele que •na visiten,
ai eom oberta i no ens •nlluernan per l'exotis-
me; coneervarem la nostra identitat i ens •nri-
quirem amb lee aportaeions dels demie.

No oonsentiguem que •ne atropellin el noe-
tre medi. Defeneem el que som. Dialoguem abm
ei6 1 que no ens faei por el progris i el desenvo-
lupament.

Puigpunyent a l'any 2.000 ser4 el que no-
saltres des d'avui somiem.
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CASA de
la VILA

Del ple ardinari, celebrat dia 111) d

Juny, a la Casa de la Uile hem de

destacar:

1.— Corba de l'Esgiísia.

Es va prendre l'acord de contractar

les obres de reforma de la cerba de

L'Esglósia amb el mestre d'obree de

Galilea D. Guillem Pont, per un pre

ssupost de 1.902.000 Pts (el menor —

dels tres que es presentaren). Les

•bres consisteixen en modificar el

traçat . de la corba, eixamplant el—

carrer i reduint la plaça, i en la

pavimentació de tota la plaça (amb

lloses de pedre a la zona frontal

de l'Església).

3.— Locals Culturals.

Amb la idea de disposar d'uns locals

mentres no estigui construida la --

Casa de Cu4tura, stacerdà contractar

amb la parròquia de Puigpunyent la

utilitzaci6 del Sal'Parrequial i al
tres dependències per a la celebracrk

d'activitats culturals. La gestió --

d'aquestes dependències s'encarrega —

al Patronat Municipal de CulturR. que

haurà d'elegir una comissió que s'en

ferà responsable. Les despeses ordi-

nèries i les reparacions aniràn a --

càrrec del pressupost municipal.

1	 NOIES DE SOCIEIAT 

COUNIONS

Antonia 1. Miquel Matas Ferrer
Catarina i Vicens Ripoll Ranon
Bartomeu Arrom Bonet

de LLuch Arbona Valero
Biel Martorell Sastre

2.— Acció Secial.

La . Mancomunitat de Tramontanapparti

cipant de la creixent preocupacid-

per que els municipis disposin

d'uns serveis socials generali es

pecífics d'atenció primària, va --

prendre l'acord de crear l'èrea d'a

ció social l dotada com a mfnim d'un

assistent social a jornada completa.

L'Ajuntament, tenint en compte les

necessitats del nostre municipi amb

una important peblacid de 32 edat i

altres problemes socials, acordà —

adherirse a l'Area d'acci6 social —

de la Mancomunitat participant en —

les despeses i disposant d'un assis

tent social que dedicarà en princi-

pi mitja jornada per començar a or-

ganitzar el servei.

NECROLOGIA

Madó Kar-
garida Moragues
Bonet(Madó Ruina)
va deixar d estar
entre nosaltres el
20 de Maig.

Tenia 82 anys.
En el cel sia.

Aquests son tots els nins que
varen combregar per primera vegada
el passat 9 de Juliol.

Felicitacions a tots ells

NAIXAMENTS

Dia 7 del 4 del 88,va nèixer en To-
meu Frontera Martorell, fill d'en
Tomeu Frontera Martorell i de na MÉ!
Antónia Martorell Ribot.

Enhorabona
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GRATANT DINS LA NOSTRA HISTORIA

El padrí d'en Rafel "Fietes2

mestre Gabriel Martorell Suau

"Teuler" estava caçant d'alba

en el coll i es fica un animal

rar en els filats i quan l'aga-

fe per matar-lo se n'adone que

era una cega ficada en un pedaç.

Una vegada morta i treta

filats, comprove amb sorpresa

que aquell pedaç era un davan-

tal. Continua caçant però sen-

se deixar de pensar en la cega

amb davantal.

Una vegada hagué acabat de

caçar arribe una dona reclamant-

la cega davant l'astorament

de mestre Biel que 11 demana

perque, ja que ell l'havia ca-

çaia. Ella 11 contesta que l'ha-

via caçat primer, per b en voler-

la guardar viva, l'havia ficadj

i fermada al davantal, subjec-

tant el davantal amb el peu.

Perh mentre matava un tord ara-

bat de caçar, s'oblide del peu,

de la cega i del davantal, i a-

quests dos darrers entre bots

i esforços arribaren fins els

filats de mestre Biel, el qual

entrege el devantal a aquella

donar dient-li: El te don per-

que. és teu, per h la cega no,

perque l'he caçada i la vull".

* * * 4C- * * * * * * *

SUSCRIVIU-VOS A
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DINS SES PAELLES 
Ja tornam estat dins la cuina;
no en sortim!.

• No hem acabat el dinar, i ja
IDens ou è fer ver soDar.

Tstic dues hores per fer.ho, i
amb vint minuts s'ha anat tot.

Mal llamps, el menjar!.

Això ho diuen les Dersonea
que no els hi agrada ficar-se dinp
la cuina. Però a nosaltres, que
si ens agrada, nodeim això. Per
que disfrutam de estar-hi dintre.
Fent coses noves i velles tambè.

Pelar, rentar, tallar, bullir,
fregir,salar, tastar, pastar,i...
un parell de més coses s'hi fan
dins la cuina.

Com ver exemple, aquest Duddin
de col-i-flor.

Se bull una col-i-flor, amb sal
i Debrebò, se fonen Ioo grams de
mantega, on hi couran dues cebes
Metites. Llavors s'hi Dosen 5o
Igrams de farina, se remenerà i dep
mrés s'hi ficarà mig -litre de lleFt
pal i Debrebb.

Se deixarà bullir sense deixar
remenar, fins que sigui espès.

! Després se lleva del foc i qua
sigui fred, s'afegirà Ioo grams d
formatge rallat, la col-i-flor (j
cuita ), i cinc vermells d'ou, i
k3e mescla tot.

Els blancs se pujen i se mesclen

l
amb la resta, poc a poc.

S'untarà un motlb bastant alt i
se Dosarà tota la Dastaf estarà
minuts al forn (amb poc foc ) fin
que hagiii pujat i est4ui daurade

Se serveix tot d una.
-Jo crec oue ja que hi som,

'podem fer un altra cosa.
No vos Dareix?.

H t mi ea samble POC, aquest
Dudding.

- I, si fésim un conill amb nata?

Dins una olla fondré 50 grams
de mantega,per sofregir el

A una greixonera da test, hi
colocarí I5o grams de llenques de
xulla, després les tallad'es de co -
nill, sal, pebrebó, aig tassó de
xampany sec, llorer i romeni.

Ho deixaré bullir devers una
hora. Després de l'hora, hi posare
un pot de nata líquida i deixaré
que bulli una estona amb poc foc.

iGalatzó

EL 	

Toni Fornés Bonet ( Toni Coves ) que

va estar a Sa Caseta de superna, que a*
va casar amb mad& ,-;atalina Llabrés Front(

ra, que va tenir tres fills, que toth'm
•a el poble se l'estimava molt i que mo-
ri l'any 56 a l'edat de 78 anys:

gina.
es el qui ha retretat a aqufsta pà-

Aquest rctrat ti fcrcn el dia lu s es
celebrà la primera festa pels padrins.

Whan contat que en aquell temrs les
pensions dels nostres padrins eran de 18
duros i que després els a --pujaren a 25 du
duros no volgueu saber lo contents

que estaven, o1l6 era tot lo món.
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anys. I també la sembrada dale"pla.

teros", obra del senyor de Son Net

Oon Fernando, que marcà el principi

de la decadència de l'alzina, cada

cop més ofegada i privida d'un

ment esencial per a la seva vida:

la llum del Sol.

Tal vegada seria bo cercar una so-

lució que permetés a tothom seguir

disfrutant de l'hermós indret de -

l'alzina màgica. El temps i les

institucions tenen la paraula.

CURSOS DE CATALA 

Els darrers dies de Maig ham aca-

bat les classes dels cursos de ca-

talà (peracatalano-parlants i pera

castellano-parlants) organitzats -

per l'Ajuntament amb la col.labera

ció de l'Obra Cultural Balear. El

curs de catalano-parlants comptà -

al principi ambs , una massiva assis-

tència (mós de 30 alumnes) i a aca

bat amb nou o deu. S'han presentat

a l'examen final un total de vuit

alumnes, obtenint tots ells el co-

rresponent diploma. Dia 10 de Juny

es celebrà un sopar de cloenda -

dels cursos de català que compten

amb el suport de l'OCB a tota Ma-

llorca. Hi assistí el batle en re

presentació de l'Ajuntament í tam

bé una representació del professo

rat i alumnes. Ha estat una prim

ra , experiència que s'ha de valo-

rar positivament i desitjar que -

tengui continuitat el proper curs,

NOTÍCIES LOCALS

L'ALZINA DE SON NET 

Fa una temporadeta que l'alzina -

gegant de Son Net és, per unes o

altres raens, protagonista desta-
cada de l'actualitat puigpunyentina.

Duaant la passada Setmana Santa va -

ser notícia l recollida a la premsa lo

cal i a Galatzó, l'anuncíada apari-

ció de la Verge.

Ara es parla de l'adquisició de la -

parcela on es troba l'alzina i de la

sol.licitut del nou propietari a --

l'Ajuntament, en el sentit de tallar

els "Plateros" que l'envolten per a

sembrar el el seu lloc arbrers frui-

ters. L'Ajuntament ha demanat asse-

ssorament al SECONA i al GOB per a -

conneixer l'opinió dels experts --

abans de prendre la decisió política.

La polémica està servida i cadasctS -

hi diu la seva, - De fet hem sentit re

mor d'una campanya de recollida de -

firmes per a salvar el "bosc de

teros" en base al seu v a lor ecolègic

i paisatgistic. Per ó alguns recorden

amb nostalgia l'esponera de l'alzina

quan estava integrada dins l'hort -

des Moli Nou, sense cap arbre que

fes nosa, i els generosos esplets -

d'aglans dolços que oferia cada dos



HA MORT JOSIŠP WRIDRISAS

Divendras, dia 10 de juny de 1988, .orí a
Baroelona aquest home simbol, a la edat de
89 anys.

Ningú s'ho esperava, porb 4,11 ai. Havia es
crit •1 seu tostament politio i recioanava
l'unitat por a tota la Naoib Catalana.

Va ser Presidant des d. e1 euke d'agost do
1954 fins a 1ee elecoione autonbalques
1980.

Josep Tarradellas passara a la hietbria oom
•1 siabol de la llibartat i d'hona politio
oaPaç d'equilibrar .1 naoionalieshe oatalA
amb l'unitat do l'Estat espanyol.

Que •1 seu testaaant faoi una Catalunya més
grani alés solidaria.

Pere Baroelb

baohov, la quarta
prooés d'assentar
oanes".

Galatz6 -7-

BREU COMENTARI ARRAN DELS RESULTATS
DE ROSCOU

Les dues potinoies mundiale que governen
ens iapoaan por, ebn sense oap mena de dubte,
UBSS i USA.

Qua •a reuneixin ols seue dos caps mis ia-
portant és eompre una gran notioia, sobra tot,
ei ée amb l'eeparanga d'una major pau i tranqui
litat del mon.

Ho han fet quatre vegadas a Ginebra (1985)
Reikiavik (1986) Washington (1987) i en el aoe
de juny de 1988 a Rosoou.

Tant Reagan (USA)oom Borbaohov (UBSS) •'han
aostrat solt satisfets d'aqu•sta darrera reunib.

Malgrat que no s'aoaben de rsfiar un de l'al-
tra..La fi de la llaaentable "guerra de 1•s Ga-
latzi.e i de1 desarmament INF podon ser sotosa-
ment el començant de l'era del C,esarmament nu-
clar.

E1 dia 2 dejuny de 1988 pot ser un dia
tbrio, en •1 que finaleurnt hauria pogut aoabar
la llarga i aale/da "guerra freda".

Segons e1 omunioat final d. Rsagan 1 Gor...
internaoimal ha estat "un pas important" en •1

un fonaments mée productius en 1as relaoions soviitiques-Amari-

El dittleg ha sigut obert i oab l'esperanoa
de que prest es pugui arribar a la signatura d'un traotat bilateral.
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EN'TREV I	 A . 

• 

ANT-DN I MARIA 1-0111A -

Degut al gran interés que hi ha a n'el poble per tot el que fa referencia
al teatre 1 a in1ciat1va d'un grup de Joves que ian teatre, amb el patro-
cini del Patronat de Cultura, s'organitza una conterencla sobre teatre a
càrrec d Anton1 Maria lomas, director teatral.

De proiessiO periodista 1 amb una edat de 43 anys, va començar a assaben-
tar-se pel teatre a la Universitat, allà péls finals dels anys 60.

- Qué va a començar, essent un hobbie ?
En principi era un hobbie, la tipica activitat cultural din la Universi-

tat. M agrada molt el periodisme i mai he tingut la necessitat de viure del
teatre.

- Qué va ser, començant a ter d actor, de técnic ?
Vaig començar pel ser director, a nu mai m'ha tret interpretar personat-

ges, ser actor no m agrada.

-- I con es pot dirigir a un actor, sense abans no haver-ho estat ?
Se pot perfectament, perque pots arribar a conèixer tant el treball

l'estorç que 11 supossa a 1 actor, que arribes a una simbiosis amb ell ma-
teix, arribant a una comparaciu tal que comprens les seves diticultats com
els seus triumàs.

Recorda que un director sempre ha de tenir una visio global de 1 especta-
cle 1 l'espectacle, no es tan sols l'actor.

- Quina creus seria la millor obra per començar a representar ?
Per jo el cómic, peces curtes.

- Per què ?
A l'actor li és mes fàcil treure a la representativitat una escena conica

que representar-la dramatica, expressio tragica... I també, crec que ho és
pel director. Per l'actor es nolt més tacil treballar la conicitat, pel
director és molt mes tacil imaginar la comicitat.

- Diterencia entre teatre tradicional i teatre participatiu ?
Jo crec que el teatre tradicional fa de l'espectador un agent passiu que

se limita a rnirar 1 el teatre de participacio és un teatre que implica a
l'espectador dintre del que s'està fent.

- Seria una espécie de cercaviles ?
El cercaviles és una torna primària de ter teatre. Diria que es una lorma

expressiva artistica que demana . 1a part1c1paciu de l'espectador a un nivell
purament expresslu.

- Quines creus podrien ser les avantatges 1 els inconvenients perque a un
poble tan petit hi hagi dos grups de teatre
31 els dos grups de teatre tenen ganes de fer feina, no estaria nalament

que es poguessin juntar. Ara bé, el que no es pot ter es entrar amb compe-
tencies ridicules. Ara que lo seu seria un sol grup, ja que tindran més po-
ssib111tats per fer obres i també per alio de que si ara falta una actriu..

Però tengueu sempre en compte una cosa, un principi esencial per la vida
interna de tot grup és que tota obra que es propossa, una vegada començada
a assajar, ha de tenir el seu tinal, la seva representacio dins l'escena.
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Molt senyor meu: 11 preg que publiqui aqursta carta a la secció pertinent
de la REVISTA GALAT2o.

EN vista dels canvis produits dintre de l'equip directiu de la seva Re-
vista 1 la Justificacio donada a conèixer en el darrer número de la mateixa
voldria expresar la meva opinio del que ha de ser la tasca a dur endavant.

En primer lloc congratular-ne juntament amb tot voltros del fet de que
durant dos anys hagi arribat a totes les cases puntualment aquesta publica-
ció, que si bé en principi va ésser impulsada per en )(ora, hi ha ha-
gut tota una seria de persones que 1 han ieta possible; tal vegada d'una
manera manco protagonista, per ventura mes crítica, però no menys efectiva,
tal seria el cas d en Sion Verger.

Crec que el canvi que es produeix donarà lloc a la consolidació de 1 es-
mentada publicació, 1 aquest s hauria de produir de tal manera de que
aquest ios el vehicle d expresio de les crítiques cap a les gestions de les
institucions municipals, per part de qualsevol grup o persona, així com
aixl con a espai per a publicacions informatives, recreatives, culturals,
literàries, esportives.... Amb la tinalitat de que aquesta sia cada vegada
mès oberta, elastica i pluralista, Ja que mentres no encapçali el contrari
no pertany a cap grup, persona o interes.

Finalment sugeriria com a primera tasca per a la seva cónsolidació, es
prepares un sistema prou anunciat, obert 1 transparent 1 per suposat demo-
cratic, per tal de que tota persona o grup de persones interesades en for-
mar part de l'equip directiu tenguin opció al manco a presentar-se 1 fer-ho
saber a través dels mitjans pertinents.

Amb tot i aixo desig un present/tutur de bona gestio per tots els actuals
responsables.

SIGNAT : JOAH BETTI WELL

~ • •n••••••• •	 •.n •	 dM,	 •1 

Galatzó agreiex la intenció esmentada a n

• 

'aquesta carta,

L . • n•••••• •	 •	 ••••••n•el •	 •  

i que no fa ni més ni manco que recoltzar la línea mantinguda I
liger la revista i de la seva mateixa ideologia desde la seva'
'fundació.
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Dins 1 espai dedicat a SES 11MBES,
se ns ha passat pel cap cercar un
poc aquelles histories masterioses
alla on bruixes i rantasmes reien la
seva preséncia.
Cercant i denanant ens contaren

damunt una tal Mado Pinons,senyoreta
a la qual creien bruixa doncs en
aquell temps festejava anb un tal
Bernat, que sense ier cas de les ade
vertències dels seus amics es casa
amb ella. Madó Pinons aproiitant el
fet, enbruixava en Bernat de cada
dia mes, el qual un dels pocs dies
que podia cavil.lar ana a l'Esslesia
a inplorar ajuda. Alla el capella,
coneixent el seu estat Ii dona una
vara benerda a mes d'explicar-11 que
podia fer per tornar a tenir el cap
clar.
Aquest, ient cas del que l'hi ha-

vien dita espera el dia del seu Sant
En aquest dia, aguarda en el cami

l'arribada de 1a seva dona. En veu-
re-la prengue la vara i ii comença a
setjar, 1 anb un dels cops 11 arra-
bassa el barram quedant, al moment,
desembruixat I des d'aleshores ença
a Mado Finons encara se la recorda
asseguda davant un portal picant po-
mes u anetles per poder menjar.

lambe ens contaren el nusterius
ret de la sortida d'un llum a Son
Cortei. El llum apareizla i desapa-
reixia per diIerents llocs (Es Raral
Sa Bauçana, Son Cortel...).

GALIL13A

SES TIMBES

El poble de Galilea tot espantat
atribuia el tenomen a bruixeria,
creien que es tractava de 1'apar1-
cio d'una bruixa en forna lluminosa

Aquesta canviava de lloc de mane-
ra insospitada, cosa que dona a
parlar.

La veritat de l'historia es nolt
simple. Per aquell temps l'avall de
Sa Bauçana donava reIugi i prutec-
ciu 3 uns contrabandistes. Aquests,
de forma repetitiva es comunicaven
a traves de la. muntanya i la mar.
Anb que f Amb una llenterna que

utilitzaven per fer senyals llumi-
noses internitents.Pero podrem pen-
sar que la llenterna era coneguda
pels Galileus Doncs no, era un
intrument que encara no havia arri-
bat a les seves mans.
Aquesta historia es mes o menys

explicable, pero de la que vos con-
tarem no en tenim explicacio.

Aixó era un pages galileu que
tornava de fer feina cap a casa,amb
aquestes arriba a un entreiorc i
quan anava a prendre carrer cap a
casa se 1 hi aparegué una onbra amb

. la Ilgura d una bruixa. Es gira per
agafar l'altre •carrer tambe
sorti 1 ombra.
El pages ja espantat va decidir

agaIar el darrer cani, 1 despres de
ler una buna voltera per poder a-
rribar a casa 11 sorta un nolx, un
morx negre que 11 comença a mostrar
les ungles 1 a mirar-se 1 de íit a
fit.
El pages mort de por queda estatic

i nut ,1 insospitadament l i passa
pel cap de.senyar-se tantes '.egades
com podra; i si, aixo el va salar,
el moix amb un tres 1 no res s esiu -

ma. Desaparague de davant el seus
nassos, aixr doncs el pages pogue
tornar a casa seva.

Aquestes han estat part de les his-
tories que ens han contat, en tenin
mes, que un altre dia contarem. Pero
recordau : " Quan se vos aparegui un
noix amb mala... " ja sabeu que heu
de Ier.

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

NOIES DE SOCIF1AT

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

Dins els mesas de Maig i Juny na-
més h1 ha hagut una boda a la Parrn-
quia de Galilea, s han casat

Santiago Medina Colom

Joana Maria Coll Duran

Com a noticia del- temps, podem
destacar 1 aniversari eclesiàstic
del nostre capellà D. GABRIEL PEREZ
que celebra el passat Dijous 16 de
Juny el seu 20 aniversari de la
celebració de la primera misa que
va dir

MOLTS. D ARYS !!

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

DISCULPES

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

Aprofitam per demanar disculpes
als nostres lectors per la no apa-
ricio de SES TIES dins el passat
exemplar del GALAIZO, aixo va esser
degut a la renovacio que va soirir
la nostra Revista amb canvis dins
el Consell de Redaccio I dins el
Grup de Col.laboradors, que asectà
al nostre apartat d'una iorma mes
que sensible. Adeu.

SOPA_DELLETRES

Cerca set nons de llocs galileus

* * * * * * * * * * * *
* SLPOISAEXA*
* E0EDROGUFS*
* SGNUSNIPSE*
* 1ASCI:PRMVú*
* IRIIOEFIGJ*
* MAOESRAFAL*
* ECMDHDICI	 *
* ENGSIINETO*
* SAAPJUVAIP*
* CERASEScú*
* *	 * * * * * * * * *

,Bar ,firrogtual
ESPECIALIDAD EN PLATOS COMB1NADOS

Y TAPAS VAR1ADAS 

PLAZA PIO XII

TEL. 61 41 98
	 GALILEA
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Are que ve s'estiu i que sa calor mos ferà obrir
ses finestres, sortir a ses terraçes i fer vida oberta

cap a defora, ens veurem amb se reelitat de cd!loartir se

" nostra música " , sa que ens agrada i que escoltevem a
s'intimitat de s'hivern.

Dic comoartir perque sentirem 88 d'un veinat i sa
de séltre i es veinet sentirà se nostra i sa de séltre i
així una i altre vegada.

Aquesta es una realitat oalpable ( o gairebé audible)

Pareix que s'estiu dona més facilitat per a sa música
més de festa, més lleugera, més rítmica, més desenfedade
i tal volta més " marxosa ". Tal volta si.

Hi ha que dir iequeste oèrdue d'intimitat not fer sor-
prendre de que a can "fulanito" o e can "mengenito" tem-

bé s'escoltin :	 " los cuerente..." dellons o " los trein

ta y tres" d'aquest darrer mes.

Però es que s'estiu té aquestes coses. Be s'estiu

que e tothom 11 agrada un poc de tot, que punyetes!

Dons i que voleu,gaudiu de sa música, tembé equest
estiu, per això som més milions des qui vos penseu.

I per cert si qualcú vol seguir amb se clèssica recor-
dau que Joventuts Musicals organitze unes bones SERENATES

d'ESTIU i e Pollença segueixen amb es seu FESTIVAL

Bona MÚS10E3 1 bon estiu .
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Toni Garau

*** IMPOTÈNCIA CÍVICA ***

Supós que els Pobles -talment persones
humanes - també tornen vells i no tenim ja
la força i l'empenta de la joventut i la
maduresa. I quan són així de vells ja
depenen d'uns altres (aquests altres
sempre més joves, més forts, més podero-
sos, més potents

I els Pobles vells quan se veuen impotents
i que no se poden posar amb segons
què o amb segons qui comencen a pensar
que encara que s'hi encapirotin ja
no té remei i clue -de totes formes-
no podran fer res.

I si qualcú volgués plantar cara i inten-
tar-ho només quedaria en ridícul, amb
els calçons baixos i en evidència davant
tots els altres.

Així -tots els vells, els Pobles!- van
arraconant il.lusions i ideals de referèm-
dums i altres herbes i amb un "què hi
podem fer?" van enterrant cada dia
un poc més la seva vigoria.
I això és el pitjor que ens pot passar
i això és el que volen els potents: que
pensem que som impotents i que acceptem
el seu joc i que estimem no pensar creient
que no hi podem fer res i que només
ens encalentim el cap i res mes.
Perqué, a l'hora de la veritat, al
moment del cara a cara, som vells,
som impotents.

Tot això he pensat davant el portavions
Eisenhower i sebre que és un greu perill

nuclear.

Sort que encara hi ha gent jove que posa
nirviós al potent. Si fossin més,
segur que 11 fugirien les ganes.

*** ENVEJA PÚBLICA ***

He	 tornat	 envejar un Poble que ha
tengut homes que unien, que simbolitzaven
la	 seva	 personalitat,	 que aglapien
en	 ells	 mateixos	 totes les ànsies
de	 democràcia,	 llibertat, justicia,,
autonomia.

La mort de Josep Tarradellas també ha
posat d'acord a tots en què -en arribar
al cel- diria novament/bellament el seu
famós "JA SÓC AQUÍ". Des d'ell he
recordat el nostre poeta Costa i Llobera
amb el seu crit/prec: "SIAU QUI SOU!"

Per això tenc enveja, perquè NO SOM QUI
SOM, perquè sembla que ens comanden/dic-
ten/ordenen/ensenyen altres, a
ser altres. I si no som qui som, si no
sabem que som POBLE/PAIS com volem
que qualcú (un entre tots nosaltres) arri
bi i digui JA SOM AQUÍ?! Segur que l'ag .

faríem, el prendríem per boig i el duríem
a una clínica normalitzadora.

Així	 que enveja pública i ganes de
ser	 qui	 som,	 sense abdicacions ni
venudes ni copiades ni nous errors.



HORARIS  

-kjuntament:    
dilluns a dissabtes de 8 . 3o a 13 1 3oh.

-Notari:
dimecres de 9'3o a lo'3oh

-Batle:

dissabtes de 9 a 133oh.

-Arquitecte:

dissabtes de 11 1 3o a 13 1 30h.

-Jutge:

dissabtes de 12 a 13 1 3oh.e=)

-Metge:

dilluns, dimarts, dijouJ.i

dissabtes de lo a 11h.

dimecres de 16 1 3o a 17 1 3oh.

-Practicant:

dilluns a dissabtes de lo a 11h.

-Apotecikria:
dilluns a dissabtes de lo a 1411.

dimecres de 18 1 3o a 18h.
URGENCIES: 614044.

-Càmara agraria:

es segon i tercer dissabte de

cada mes de 11 al3h.

-Església:

dissabte, misa a les 2oh.

diumenge, misa a les 11'3o i a les 2oh.

Galatzó -14_,	 LES
NOSTRES

CAMPANES;
El mes passat acabarem de publicar

el treball signat per Onofre Marto--
rell "Tauler": LES NOSTRES CAMPANES,
La iniciativa d'aquest treball va

esser de la Conselleria de Cultura —
del Govern Balear, qui convid a to-
tes les publicacions de la Premsa Fo
rana a fer una recopilació de dades
sobre les campanes del poble corres-
ponent.

Aquí hem d'agraIr el que va fer el
passat director de Galatzó. El que —
va passar és que el Govern Balear va
voler subvencionar a les revistes —
que fessin l'esmentat treball. Galat .

zó ho va saber tart, i ens varen
que ja no ho podiem fer, millor dit,
que ja no hi havia subvenció. En Mi-
quel Mora va dir que era igual, que
els dobbers no ens interesaven (enca
ra que actualment anam un poc avall
de duros )	 que la inicia--
tiva era bona i que la duriem enda--
vant.
El nostre ex—director va trobar

l'home ideal per fer la tasca, Ono--
fre Martorell "Tauler", qui, magis--
tralment ens va fer, en tres entre--
gues, un complet treball damunt les
nostres camoanes.
'En vistes a la posible publicació

d'un llibre per part del Govern, el
mateix Onofre Martorell va voler do-
nar—nos una llista d'errades que ara
volem publicar:

lg Entrega:
On diu: "LLIMOSNES ANY 1813, ha —

de dir "ElLIMOSNES ANY 1813.
On diu: "CAMPANA GROSSA, tonalitat:

primer sol sostingut", hi ha que afe
gir "d'abaix des pentagrama".
On diu: "CAMPANA PETITA, tonalitat:

primer re natural", hi ha que afegir
"part damunt es pentagrama".

2g entrega:
Al segon pargrar es parla dels,

sants, que es tocaven amb la campa
na grossa, i no amb la petita.

3g entrega:
Al pentagrama dibuixat hi ha que

dir que la primera nota correspon
la campana grossa (sol sostingut)
la segona a la petita (re natural)

Desde aquí volem felicitar la tes
ca de mestre Nofre Tauler, i
un fort abraç.
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PRIMER ANIVERARI DEL NOU AJUNTAMENT

Al mes de Naig i priners dies de Juny de 1 any passat, el nostre poble va
ser testimoni i protagonista d un esdeveniment de gran trascendencia pel
seu futur: les eleccions municipals.
Dia 10 de Juny, les urnes donaren per tercera vegada consecutiva la con-

fiança a 1 Agrupacio Independent que ja havia gaudit de majoria al nostre
Ajuntament durant vuit anys.
Cinc regidors pels Independents 1 quatre per l'Agrupació Socialista -PSOE

fou el resultat detinitiu.
Dies després es constituia el nou Consistori i era elegit batle el cap de

llista independent, Antoni Arbona.
Aquest mes de Juny ha fet un any que va començar aquesta nova etapa i,amb

motiu d aquest aniversart, GALAFZó es sent amb el deure de reflexionar so-
bre els aspectes més destacables de 1 activitat municipal.

LES RELACIONS ENTRE ELS DIFERENIS GRUPS POLITICS

La campanya electoral es va caracteritzar per una agresivitat 1 tensio
tan excesiva com innecesaria. Era un nal presagi que, disortadament, des-
près s ha confirmat plenament.
Efectivament, les relacions entre la majoria independent i la minoria so-

ciallsta s han caracteritzat per la manca de contiança 1 de col.laboracio
mutua. Al principi el grup socialista, rebutja la distribucio de competen-
cies per considerar que mereixien un major protagonisme. Com a protesta,
comença restringint el seu ambit d actuació als plens municipals amb la
presentacia de propostes 1 ha acabat pet no presentar-ne mes iins que
s arribi a una solucio satistactória.
Els plens s han caracteritzat pel desacord entre els dos grups que s ha

fet extensiu a la maJolia dels temes importants.

LA GESIlo MUNICIPAL

Un primer aspecte a destacar es l'execucio d'obres i el desenvolupament
de projectes iniciats anteriorment 1 que tormen partde l'herència del Con-
sistori anterior. Es poden destacar com a exemples més significatius la
construccio de la xarxa d'aigUes pluvials de Na Beltrana 1 La Vila, la re-
tolacio dels carrers de Galilea, la inauguracio de la Biblioteca Municipal,
la constitucio del Patronat Municipal de Cultura, la construccio al mur del
poliesportiu, 1 abaratanent del telefon a Galilea, etc...

Un segon aspecte és la planificacio de 1 - actuacio futura.
A destacar 1 aprovacio del projecte de la futura Casa de Cultura, la re-

daccio del projecte de la plaça de Son Bru, la petició de subvencions per a
construir la Pista Coberta, les gestions per a disposar d un editici muni-
cipal a Galilea, la peticio de subvencio per a 1 enllumenat public de Gali-
lea, les gestions per a moditicar el Pla General d Ordenacio Urbana, la re-
daccio del proJecte de pavimentació dels carrers de Galilea, construccio
d'una nova aula i servicis a 1 escola, etc...

En tercer lloc, destacar l'empenta que el Patronat ha sabut donar al tema
cultural, aprotitant el terreny abonat amb 1 aparicio de novells grups



I talà a partir de 1-2-r dIEG8. lambé

eSeffilfflir es va demanar que l'àrea de Matem

tiquas s'impartís en catali. Final

ment ha arribat de la Direcció Pro

VAttlia
Donam, amb satisfacció, un grapat

de bones noticies de l'escola:

OBRES: Faltava poc temps per aca-

bar les classes quan ].escola re-

bel la visita del Director Provin-

cial del MEC, Sr. Crespf. El mo--

tiu era la recepció definitiva de

la nova instal.lació elèctrica.

El Sr. Crespí parlà també de les-

ebres de construcció d'una nova -

aula i d'uns servicis, sol.licita

des per la Comissió APA-Ajuntament

Escola, confirmant que la seva exe

cució tendria lloc durant el pre-

sent exercici.

CATALA: A principi de curs, a ini-

ciativa dels pares d'alumnes de -

!Preescolar, el Consell Escolar va

acordar sol.licitar la implantació

progressiva de l'ensenyament en ca

vincial la concessió d'aquestes -

sol.licituds. Per tant, a partir -

del pràxim curs, es començarà l'en

senyament en català a primer d'EGB

i també s'impartiran en la nostra

llengua les àrees de Socials (que

ja s'hi donava tamps enrera) i de

Matemàtiques.
FESTA: Dia 18 de Juny s'ha cele-

brat amb molta animacié la festa

de fi de curs que cada any orga-

nitzen conjuntament els mestres-

i. els - pares d'alumnes. A desta-

car la inauguració d'un mural i

de l'exposició de treballs rea--•

litzats eó les activitats extraes-

• colars i les actuacions de dife--

rents grups i d'alumnes de l'esco-

la que han donat un gran ambent a

la festa.            

CADIA DE BALEARS
"SA NOSTRA"       

SA      

GALATZ0 1E
culturals al municipi, amb 1 abundancia d actes culturals que ha organitzat
amb una feina seriosa i responsable que pensa m s ha de valorar nolt positi-
vament i que ha caracteritzat 1 actuacio del nou consistori

EL FUTUR

Esperem que s extableixiR les condicions per a una major col.laboració i
confiança entre els grups politics pensant en un objectiu comu: Millorar
la qualitat de vida de tots els velnats administrant amb seny 1 justicia
els recursos de tots. 1 també que poguem veure fets realitat els projectes
que han anat madurant durant aquest any a la Casa de la Vila.

CONSELL DE REDACCIo
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VOLEM MITJANS
DE COMUNICACIÓ
EN CATALÀ, ARA 111

La situacto de subordinació de la nostra llengua en els mitjans de comunicació, si exceptuam la televisió produïda

per i per a Calalunya, sembla ben bé la mateixa de quan es va signar un Manifest encapçalat amb el mateix eslògan que

cl d'avui, ara fa prop de dos anys, coincidint amb l'aprovació de la Llei de Normalització Lingüística al nostre Parla-

ment.
Creim necessària, doncs, una altra forta empenta que doni suport a les iniciatives adreçades a corregir el greu

desequilibri actual i que ompli de contingunt les previsions de l'esmentada Llei, la qual dedica un dels seus quatre
capítols als mitjans de comunicació, bàsics per dur a terme la normalització lingüística. Cal promoure el coneixement i
cl desenvolupament de la llengua cultura catalanes. especialment des de la perspectiva de les Illes Balears, en tots els

mitjans de comunicació social, i en particular en aquells d'on és més absent, com és ara la ràdio i la premsa popular (art.
27); impulsar la normalització a les emissores de ràdio i canals de Tv estatals o privats amb audiència a les nostres Illes,
a fi de promoure-hi l'ús del català com a llengua pròpia de les Balears (art. 28-2); fer possible que el dret dels ciutadans
a ser informats pels mitjans de comunicació social en llengua catalana tant com en llengua castellana (art. 29-1), no
sigui solament una declaració retòrica. Són tasques que pertanyen no tan sols al Govern de la Comunitat Autònoma,
sinó a totes les persones preocupades pel present i pel futur de la nostra llengua. Per aquestes raons proposam que
a través de l'Obra Cultural Balear i a partir del present 1988, s'emprengui el Projecte Proa, un programa d'accions
poçsibles nereçcàripç I a seva realització farà que preceptes bàsics del nostre Estatut d'Autonomia, al cap de cinc anys
de la seva posada en marxa, rebin el contingut que els correspon: increment del coneixement t de I us de la nostra
Ilengua, consolidació de les característiques de nacionalitat comunes dels pobles de les Illes Balears i la normalització
lingüística com a objectiu permanent dels poders públics autonòmics.

PROJECTE PROA

1.Creació d'un setmanari popu-
lar en català, de gran difusió i d'inte-

rès general.
2. Recepció de Catalunya Ràdio

dc Catalunya Música, emissores insti-

tucionals de la Gencralitat de Cata-
lunya, que gaudeixen d'una audiència
i d'un prestigi comparables al de TV3.

3.Per les mateixes raons, reccp-

ció de Ràdto 4 dc l'ens públic RTVE,

per iniciativa de la seva Direcció Ge-

ncral.
4.Suport actiu als projectes nor-

malitzadors agrupats entorn de la

"Federació per a la Legalització de les TV locals" i de les ràdios

loc;11%t comarcals de les Illes Balears. 1 de manera especial al

projecte (l'una erms.sora de ràdio. sertosa, competitiva i de

d'àmbit insular o intcrinsular.
5. Reeepció de la Televisió Valenciana (TVV), tan bon punt

comenci a emetre, sempre que rús de la llengua pròpia hi sigui
exclusiu o àmpliament majoritari.

6. Recepció del scgon canal de TV3 (7V4), tot d'una que

comcnci a emetre. Consolidació de la recepció de TV3 i del siste-
ma hilingüe (català i versió original). Atribució de frcqüència al
repetidor d'Alfàbia atcsa la petició de l'Ajuntament de Bunyo-
la. d'acord amb les indicacions de l•Administració Central.

7 - Donar supttrt a les iniciatives de creació d'un canal de TV

propi, d'ambit insular o interinsular, que a la vegada impulsi i
coordini les TV locals i comarcals.

8.Enfortiment de l'autonomia de funcionament del Centre
Territortal dc TVE-Balcars i millora quantitativa, qualitativa i
d'horari d'emissió de la seva programació.

9. Consolidació de la revista "EL MIRALL", com a revista
cultural i d'opinió de caràcter mensual, i suport a d'altres iniciati-
ves consemblants.

10Suporr a la revista "EL TEMPS", editada a València, com
a revista setmanal d'informació general.

11.Estímul a la consolidació, proressionalització, creixe-
ment t coordinació de la Premsa Forana.

12. Augment significatiu de la pres2ncia del català a la prem-
sa diària i a les ràdios privades de les Illes Balears.

13.Consecució de la presència de les Illes Balcars (a nivell
d'informació, de programació i de participació) en tots els mit-
jans de comunicació originats a les altres Comunitats Autònomes
amb llengua comuna, sobretot en cls de titularitat pública i que es
reben a les Illes Balears.

14, Enfortimen! de la col.laboració a tots els nivells entre els
Centres Territorials de RTVE (eix informatiu General Riera,
Aitana i Sant Cugat), a fi d'avançar cap a un espai de comunica-
ció de tota la nostra àrea lingüística, i recepció de tota la progra-
mació emesa en català per aquests centres.

DEMANAM el suport decidit de les institucions, entitats,
agents socials i de tots els ciutadans, perque aquest programa
pugui dur-se a terme, convençuts que les accions que conté seran
de gran eficàcia per a la promoció de la nostra llengua.

EL NI1RALL
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Senio4 Pla4cu1I: No e..s poL din que .e.t cand Aeconnegut peA .eequip,hag£ e4taf. moa gona,

ni mUL meny,s, e.~.L ,sen4e cap L.i.pu..s de dULLe, una Lempo4ada pen ulVidaA.

PUtSPA, £'11.n.i.ca co-sa pcmiLiva,hagi e.s.La£ 2'haveA donai opoALun.i.LaL4 de jugan a un 1

A.e.t.é de jove.s,amL ALLIA peA pnóxime.s Lemponade.s.

juvenil Femení: Qui.na LempoAada Lan de4Lacado .éce d'aquedsL equip

Aque4Le4 nine.s que .eany pa.sceL e4Laven a una caLegoitia	 (cadeL), pe..€ que

aque.s.£ any, ha e4LaL e.J. pnimeA juveni.é una co,sa a AecoacaA, han e4LaL una vegada m6

en.LAe .Le.s miiloAds de el(71.Ponca.

juganen 2o. ..eiguiten 4na£ peL LLLoL, a on vanen cediA davan£ el4 poLen£4 equimdel

Penya MadiLiaLa	 Pink.

En aque.s.f.s momeni.s, juguen .éa 4na£ 	  74«ell jondi joan a do's paaLLL.i, eé ..seu

va-é, e.J. Penya	 en.s va guanyaA a n'e£ pnimeA paALLL dín.s 	 camp

onze puni.s queda, peA LanL, un .segon paALLL que e.s pAe.senLa mo.éL	 penó	 mo-

nae .isegue.x	 aéLa.

Devem	 con4Lan que aque.s.L any, e..6 vanen 4.Inconflonan a fequip un paAeté de juga-

do4e.s que en 2a LempoAada antenion jugaven a 2equ..ep mini, e.s.senL un pa.s moLL weL p2.4

eLée.s e£ LoL d'un paAeLé de categon-i.e4no poden£ apoALan motLa ajuda a .eequip, penò

isegue-ixen apeenenL guanyanL amL expencia de caAa aJ. ALuA.

CoSel P104rul.1: D'aque.s.L e.qu.Lp podem diA que ha e.s.faL. 	 guanyaLL paALdA

a equip Lan poLen.L.5 com 	 e.2 PaLnonat peAden£ am a.éLA.e..ó d'un maLei..x niveél o

nion com va ,seA. e.J.joan Capó, amL e.t qual va peAdAe a n'el daAAeA	 amL aizó

2a iJnpo.6.6i..PLLLLaL de podeA jugaA La aigutha 	 peA L.LLo2. A ne.J. 7Ao/pli jondi

joan no va 1..enín quedan£ e&m,i.naLis a n'ef plUmen paALI.L. De LoLe.s maneAe.s, des4

cdAem e.é gAan eniu,sia.sme d'aque4LA jove., que e.ó vaAen enLnegan LoLaLmenL LanL a n'et

eniAenois com a n'ets pan.L.Ws, ee que que vag.in Len.i.n£ ..i..mponLants pilogne4.6 difus

L.ècn..ica de..é LdqueL.

SenioA Feneenj..: De mo.li LALÉ-ÉcuLL, podidem guaLiP..caA J.a Lemponada d'aque4L equip qweh4h

acon.segui£ quedan .segone.s a 	 a m4.3 d'haven conqui4LaL e.1 7no2u joAdi joan

cluanyaní a	 4nod (dcm pwzLits, due.s vicLdiUe.․ ) aJ.jovenLu.L. flaniana de S6.11eA.
Aque.s.f e.qu.Lp, .4)AmaL pen vuiL jugadone4 .senioA, vaAen Lenin 2•0p6A.Lac.i.e. a	 majo-

Aia deLs pazLLts, d'un paizeÉJ. de jagadone4 de 	 juveni.é, ja que aque4L..s podeniu

gaA, .sen.se cap pnoLlema, a Le.2, due.s compeL..i.cion.s (juvena 	 .serio.?>).



wni...13e~ Femerd: Una aUna campanya, a on	 no4t.n.e..3 nineds han donaL motJ. de que 
I CO

pwtewz guanyan£ pen ,segon any con,secatíu 	 .iliga	 pen	 poden dí,spat.an ei Cam

pi.onaL de Bcdean.s a flenonca que no vanen poden guanyan. (ledgna.t. aixd, hi ha que 
	

N
Ch

que	 l'imponfanf.	 guanyan, en	 el vendadenamen£ imponfant e's .tenín un

g4gp de nine4 que pnactíquen dí.,5PuLen d'un e4pont. com
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Si £. ei no4tne equíp no ha nea.e.d.zat. un .e.on 	 aque.s.t.a Lemponada, fimpontan£

ehva acon.seguín, aque-óJ. ena no pendne ta categonía, co.sa qss  a Ugune's 4.3e6 de £a

114a	 va e..6Lan gen apnop, penó a n'eLs 	 panLí.f..5 com	 d'un minacee e.ó Lnac

i tdó, t'equíp va neaccíonan va aconi3egui7. une's viciónie's mott. ímpontani.s que eLs vanen

affinyan de ta .temígie	 de categonia, pe.£ que	 pnóxima Lempoíroda eLs podnem .t.on-

na4 a veune jugan a Segona Region0P.

lina vegada accdada £a Viga, va Lenín £loc una neunió dets jugadon's pen poden p£aní-

P.caA ta pndxima Lempoitodo, a on e's va po-sa de mani~ ta	 d'un majon e/s-

&nc de .t.ots pen poden anan a en.t.nenan pen aíxí acon..segu.iz, un majon	 CLIL

Plai02 emíni.6 angíen.t. d'equip, .LamE.é en Pene Plantoneil (Pene de Cas,s Patnó) va 22.-

Ca&42 que dínis un4 aline4 ~ecte,s no Lenía que cot-Prigonan mo.U.

m6.

Pen aque.6La nova -temponada, dund £'equip de,5 de,£ .&anque.t. en Pene Ilant..oneij (Pene

SOL,) eL4 enlnenand en Bantomeu.floney; 	va decídín que haunia

d'haven eaL/Le . .t.o.t. do4,uní.f.at. de cníLeni.s pen e L'equip que Lengui que jugan ebs.pa4

Pen acaLan, de4.tacanem un e.L moLt. ímpontan.t. e ímpne.3cindí.gie díf- un equip, 	 va

6en ta pneAència a ta neuníó d'un panea de jove4 que ei néfs .3egun .ssínconpo4ín a

ed3penan£ que aíxí. 4iguí í que aé.,3 jove's ,s'animín que ú.ona &.eía £í And a

L'equip dé,cana aiAtun.

D'aque.s.t.A aUne,3 acolUeíxemen£ en ca,s de que e..ó pnodue4quín, vo.s ínonmdnem a

1..4.Cdó edicion,3.

•nn

El dissabte 11 de juny vam tornar tenir rallye per Pui gpunyent i
Galilea. Els participants també van passar per Peguera i Capdeln.

No sortia com el favorit aquesta vegada el campicš Joan Tombs. El
favorit era l'espeotacular Manuel Ortega, a mans d'un Re nault R-5
Turbo "Tour de Corse", perb la mala sort, poc abans del final, feu
que es rompés el cotxe i va haver-se de conformar amb el segon lloc.
El primer va esser Joan Toms amb Renault R-11 Turbo.
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