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dels articles publicats
en aquesta revista sols en

són responsables els seus

t_Jtors.

Poc a poc les nits han anat guanyant

temps als dies, els arbres han començat

a entregar al vent ses fullea, han apa-

regut les primeres pluges di hem vist dA,

vallar els termòmetres.... és l'anunci-

de la tardos que comença.

Setembre és un mes de canvi, de tran

sició. Però no tan sols en la qUestió -

matereolbgica, sino amb molts altres as

pactes. Per exemple, en el món de l'es-

cola. Alumnes i mestres donen per acabs .

des les vacacions i reprenen la tasca.

La xafagor del mes d'Agost, les festes,

eks jocs, les pasetjades, le platja....

ja han esdeQingut records. Durant l'es-

tiú hauran cobrat les forcea i la il.lu

sió necessèria per a començar el cura -

escolar. Fina al Juny, resta un llarg -

cara / de treball an el que tota els mem-

bres de la comunitat escolar estan com-

promesos. 14.0 és qUestió d'escatimar es-

forços ja que està en joc la formació -

humana i intelectual dels infants. L'è-

xit depan de la feina del propi alumne-

i també de l'atenció de mestres, pares-

institucions, actuant sempre emb mu-

tua col.laboració. Es tracta de crèar

les condicions per a una iatieetat mía -

lliure, més respOnsable, més preparada,

més generosa..., i en definitiva, que -

gaudeixi de la millor qualitat de la

pereona: La Cultura.



WAIZETAAEIT_IMRKA
Els acords més significatius presos

Per l'Ajuntament als plens d'agost i

setembre, són:
1 CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A

ENTITATS CULTURALS I ESPORTIVES:

La convocatòria té per objecte que

les entitats culturals i esportives

Implantades al municipi, sol.licitin en un

teraini de quince dies, la subvenció de

les seves activitats, adjuntant el

programa d'activitats a desenvolupar el

proper curs; la finantzació del grup

durant el curs 87/88 (entrades i

sortides); i, si cal, breu explicació sobre

la forma en que es va invertir o gastar

la subvenció rebuda l'any passat; aixi com

qualsevol altre dada que al seu Judici

resulti d'Interès.

D'aquesta	 convocatòria	 s'exclueix

expresament al Club de Bàsquet, perquè per

la taaporada 88/89 ja ha estat

subvencionat amb 250.000 pessetes.
2 CONCESSIÓ DE SUBVEICIó AL METGE.

L'actual metge, el Dr. Garau Llompart,

passa cada dijous consulta a Galilea de

forma voluntària perquè no hi ha cap

disposició legal que lhi obligui. Per tal

motiu 1 a petició seva, amb La finalitat

que nmssistèncla sanitària a Galilea

seguetxi com fins ara, PAJuntament acordà

subvenclonar-lo amb 15.000 pessetes

mensuals.
3 COICESSIó DE SUBVENCIÓ A LES

MONGES DEL SAGRAT COR.

De tots és conegut que l'AJuntament

no disposa de cap local a Ga -dlea perquè

el metge hi pugul pas: consulta,

servint-se del que generosament ofereixen

les monges Com es de upecar el

manteniment d'aquest local <netetJa, Llum.

.4r;tufe:, eonporta unes despesses qup

1 t z - -
fins ara han asumit	 les	 monges.

Considerant, però, que aquest és un servei

que correspon oferir l'Ajuntament, s'acordà

una subvenció a les monges de 15.000

pessetes anuals.
4 PARETó DEL CARRER MAJOR DE

GALILEA.

S'acordA reconstruir el paretó que hi

Ju.a al carrer maJor de Galilea per tal

d'arnonitzar-lo amb l'estatica de la zona,

Ja que actualnent hi ha trosos sense

paretó, d'altres fets de bloquets, d'altres

en mal estat de conservació. És tracte

d'arreglar-lo o reconstruir-lo amb pedra

des de Can Karcó fins a la Jardinera.

Així mateix s'acordA la reparació del

mateix carrer a un punt que ha pait.

5 EXTRACCIÓ DE SANG PER A FER

ANALLSIS A L'UNITAT SANITÀRIA.

S'ha	 sol.licitat	 a	 L'USALUD

l'ImpIantació	 del	 servei	 d'extracció

perifèrica de sang, el que vol dir que un

dia a la setmana l'ATS titular del Doble

extreurà a l'Unitat Sanitària a

persones que necessitin anàlisis les

mostres de sans, que desprès seràn

enviades a Palaa per a analitzar,

entregant els resultats a la pròpia Unitat

Sanitària. En poc temps aquesta nova

millora dels serveis sanitaris entrarà

funcionament.

6 OBRES DE REFORMA DE L'ESCOLA.

S'acordà la contractació de les obres

de reforma de 1 escola que fonamentalment

consisteixen amb suprimir els banys de

les dues aules grosses, fent-los noU:s oa

hi havia la cuina i construir una aulb

nova sota la darrera que . es va construir.

El finatçament d'aquesta obra correspon

quasi totalment la Direcció ProvinelaJ

D'Educac;i0



-4- ALATZ0- DE NIT - 88
Al monent de sortir el grup principal, el 30 de Juliol, passaven les 11

i tot feia sospitar que l'excursio seria tot un éxit de participació; 1
alxi ho va ser, Ja que adalt del Puig hl arribaren a romandre com a poc .,
85 persones. i

Al Puig, el paissatge era variat, predoninant la gent acaramullada 11
qualsevol lloc devora sa creu, durmint no massa comodanent, Ja sigui,
perque el sonder era bonyarrut o perque la uit, passades les dotze,
s'anava retredant cada vegada nes. En aquesta nit clara 1 estrellada, anb
la lluna plena i Iluenta, alguns es •resistiren a dormir, preferint enta-,

f) blar antmada conversa.als voltants (o damunt) del "vértice geodéslco", 01
mirant els astres, estels i constelactons, els ilumets dels nombrosos po-
bles que es divisaven, o tins 1 tot, • nontar-se ''' un té calent arran del
precipici.

Un petit contratemps es produl quan trobàrem a faltar dos companys. Es
veu que perderen el calli per dins es bosc de "Sa Font des Pi ", quedant
enrera. Sortadannet saberen sortir del problena pel seu peu, i pogueren
arribar adalt del Puig a tenps, per veure la sortida del Sol.

Poc abans de les set es produi
aquest fet, i en poc temps tots
els dornIts es despertaren
s'aixecaren per veure per prime-
ra vegada en tres anys que duim
organitzant "Galatzo de nit",una
clarissina sotida de Sol," a la
tercera, la vençuda" diuen.
Ràpidament la gent davallà uns

cap a Puigpunyent, altres cap a
Galilea; quasi tots pel caní de
Sa Rosagera i un grapat, per va-
riar una mica, varen anar per Sa
Cresta.

Esperam que els unys vinents siguin,

a ser possible, iguals o nillors

que enguany 1 Ja tenim pensades un

parell d'activitats per fer adalt del

nostre Puig de Galatzó.

GRUP SIARBRE Toni Mora,

n.
•Çi

5‘,41

CAIXA DE BALEARS
"SA NOSTRA"

SA



LLU	 AMB • PESOLS

Rodanxes de lluç
Pesols bollits
Pebres torrats
Vi blanc

*

TOXATIGUES	 FARCIDES

Tomàtigues grosses i no molt madures
Lletuga tallada molt petita
Xahonesa
Un ou bollit per cada tonàtiga
Cuixot de york
Olives
Ceba tallada molt prima
Pastanagó capolat
Dues anxoves per cada tomàtiga

Se fa una mescladissa amb tot els in-
gredients menys les tomatigues i les an-
xoves .

Se buiden les tomatigues i s'omplen de
tota la mescla anterior ,a més d'adornar-
se amb les anxoves.

Se fregeixen les rodanxes i es posen
dins una greixonera de test, se tapen amb
els pesols i se decora amb els pebres. Se
rega amb el vi blanc i se deixa una esto-
neta al foc esperant que el brou minvi un
poc.

POMES	 AL
	

FORN

Dins una palangana de forn se col.loquen
mitges pomes amb sucre,suc de llimona,ca-
nyella i un poc de conyac.
Quan són fredes se serveixen amb bolles

le gelat per damunt
•	 •

CAFETERIA-RESTAURAT

ES PONT

Cl. Sa Travessla, 2 - T. 61 4031
PUI6PUNYENT

-5-
_

EIED IRETE
Aquesta parelleta està composta
per madó Xagdalena Grau i l'amc
en Toneu Llinàs Ramon "Tomeu de
sa plaça".Ells eren els padrins
de madó Xagdalena Plaçeta.

Aqueàt matrimoni va sofrir
una mala temporada a conseqüen-
cia de la mort de'n Jaume Benet
"Jaune Xolineta".

Xestre Jaume va morir desa
pigota .

Tothom que passava pel ce-
menteri sentia una olor estra-
nya. Nestre Tomeu,'que era mes-
tre d'obres , va anar a veure
que podia ésser i es va trobar
amb sa tomba de mestre Jaume
mal tapada. Ell la va arreglw - ,
però també va aplagar sa pigota

tenir que estar en quarentena.
Això va fer que els seus fami-
]iars anasin a viure a una al
tra casa, menys la seva dona i
el fill petit, que volgueren
quedar-se davora ell

La seva filla Xagdalena, sa
mare .de l'actual Xasaalena Pla
ceta , els hi havia de uur
11:37-k 4 ar dins un p.ir aue puja-
.re!;	 1.44



Nit de Festa Per

la nostra Natura
Per espai de vuic hore	 el nostre poble es va convertir en la capital

musical de tes illes.
La historia començar quan els amics de Cala Galiota denenaren al nostre

oatle per /er la Iesta a Pulgpunyent. Antoni Arbona tot d'una obri les por-
tes a una lniciativa Iestiva i nusical per detensar la nostra natura, els
espais verds, les platges sense edlticls i les muntanyes.

Els preparatius ioren molt ràpids. Amb una setuaua tot va estar enlles-
tit; s'ha de dir que el poble de Puigpunyent va col.laborar obrint les se-
es portes a n'aquest col.lectiu d'amics de Cala Galiota. Des d'en Jordi,
cècnic electrónic, en Julià "Conilleta",tots els Joves des poble,'Es Racó",
'S'Arbre",

La Festa començar a les 21 hores i el primer grup que va actuar: 'Els
aildemossa",11 seguiren tots els de ball de bot: Aliorna, Sis Som, Música
Nostra. Llavors, i quan eren aprop de les dotze pujaren a s'escenari el
grup de Deia 'Pa anb Oli Band'. Allo Ja va ésser massa, els germans Graves
• en Joanet Bibiloni ( que per cert, va rompre una corda ens recordaren
tota la marxa rockera dels anys O amb un estil molt personal 1 nolt

A les dotze í deu, quan sa lluna ens donava el màxim esplendor va sor-
-tir un dels cantants nallorquins mes esperats, sobretot, per la gent
més granada: en ioneu Peuya, que va sser molt aplaudit.

Desprès d'en Penya començar es rock, Jazz, blues,... Hàrnonica Coixa,
Slues Band, un dels grups que mes agradaren als Joves del poble. La Gran-
•a, La Isla, La Plaza, Cutres, lubos de Ensayo, i. rhe Bit, possaren punt
final a una Festa per sa nostra Batura que ha volgut ésser això, recor-

iant dls pobles de Mallorca que estem hipotecant el nostre iutur amb
els " excessos • de construccions indlscrimlnades 1 tant aprop de la mar.

Unti vegada mes. el dostre poble donar una lliçó de gernanó, d'amor per
• Natura 1 per la Pau. sobretot Pau, perque aix, en Pau va acabar
• primera ni+ de Festa a Puigpunyent per sa nostra latura.

Paco B.Rocca.
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Senyor Director

La declaració de Puigpunyent com a Nunicipi de Pau eus seunla una idea

molt encertada, Just sigui, al nenys, can expresio d'un sentiment Ja arrelat

dins nolts de veins, alguns dels quals. no poden deixar de donat -ho a

conèixer a través d'aquesta publicacio.

Sense entrar en la polèmica de si l'AJuntament va anar nés enlla ue

les seves competències o si, quan part dels seus nembres, rectificaren ia

seva postura inicial, ho feren • telédirigits ", volen recolçar la decisió

pel que significa.

Seria utópic pensar que la Pau, com altres coses, poden implantar-se

per un simple acord municipal, pero si aquest acord respon a un sentinent

popular extés, estam segurs que la Pau serà un objectiu prioritari dels

nostres governants, a tots els nivells, del contrari no seran elegits, al

menys democraticament.

Ens produeix satisiacció trobar, a l'entrada del terae, la salutacio

d'un Municipi de Pau i, si un dia, per decisió Judicial, aquesta salutació

no pogués seguir tal con està, aleshores bastarà borrar les lletres petites

que diuen : "Acord de . ." i canviar-les per unes nolt ués grosses qut_!

diguin : " DECISIO DE TOT EL POBLE ".

Nolt atentanent :	 Feresa Mora.
Antoni Betti.
Francesc Busquets.
Victorià Ramis d'Ayreflor.
Antoni Mora.
Antoni Garau Garau.
Conxa Gonzàlez Sabater
Cioia Fornari.

ShaytiL.
W:r2txu 6Lavkin.

-?-



A1 Grup	 editor
d'aquesta Revista,
que un bon ves-

pre es varen dedi-
car a penjar car-
tells pels nostres
carrers amb el
wa SUBSCRIUVOS-HI.

Sorpresa!.	 Per
l'ambictosos que

son ja que la Revista compta, en
aquests noments, amb mès de tre-
sents cinquanta subscriptors i per
un poble tan petit con el nostre.
=s més que satisfactor1

Ja que l'Obra Cul-
tural Balear convo-
ca els PREMIS 31 DE
DESEMBRE de 1.988
anb la finalitat
d'estinular	 1. de
fer sorgir activi-
tats encaminades a

us nornml de la llengua
en tots els dàlabitS.
intormació, dirigiu-vos
membre del Consell de

aquesta Revista

ntavorir
catalana,
Per a nés

a qualsevol
Redacció d'

'W)C 1

n-n

( l J
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Al representant del PSOE dins el
Patronat de Cultura, el qual passa
olimpicament d'asistir a les reuni-
ons. El que és una vertadera llàs-
tima, que aquest grup ignori la se-
va participació en les tasques cul-
turals que es duven a terne al
poble

à Ša Catalina Pont
que va guanyar a
Consell, el segon
premit a la
Interpretacio teme-
nina, consistent en
cinquanta mll pe-
ssetes

Unhorabona a Ha -atv çot Pj

up Xingonera

..;rup ralaps Locos ?. ue varer,
participar al Ginkana de dotze hores
lmb bicicleta o a peu, mentres que
-.ots els altres participants ho

en moto o anb cotxe. HI més
ao de tot ès que varen aconseguir
!guantaT -0- írts P) darrer de tot

le :.oncurs de Sarrativa
reu.a on es varen presentar set
)bres, dels que entre els tres pri-
aers no n'hi va haver cap del poble
kiXj qUe l'anv auP 7i,	 per la r0
..11tx5

de	 (idllOtd	 4ue te
lint Llum verda per /er la Festa per

Oatura ai Parc de 1a Kar	 s'ho
7aren estinar ier a	 Part Forana,
lunant-11 d'adu~a lanera an nalou
protagonisne

are que ,arep ser
cesponsables de ter
possible p/ Polles
portiu. que drd
amb .11xO del talús
ao h) ha qul els a

seva tan
dolenta gestio es-

port1va, ha suposat pel poble una
despesa de vuit mIlions de pessetes
Bé, per qualque cosa haur servít

. per fer raoppl

i'enllumenat públic del Carrer
le Sa Travessia, en el que segur
4ue entre les branques 1 fulles
dels platers es perden més d'un 75%
de la seva capacitat de llum.
Holtros hi hem trobat una solucló:
Fallar els platers o canv1ar les

faroles
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Ha oasset s'estiu i ha passat sa calor. 	 He Desset es temos
de sa bulla i se rialla i 	 pereix que emb sa tardor torna un
temps de trenquilitet, de recolliment devora es foc i de vida de
casa en dins. Fins i tot de rutina.

Tal volta amb se música passi una cosa semblant. He oassat
es temps d'escolter música a la fresca, vestits duna manera es-
tiuenca, asseguts damunt un pedrís o d'equestes cedires oue en-
geguen es cul.

Torna es •temps d'ener a escoltar se músice e llocs més
adequats pes sb, fets e posta per a això, lluny de marcs ex-
cepcionals , merevellosos i naturals però duna acústice
tal.

Aquest estiu he tingut molt d'aixb.

Pareix que han estat 52 actes musicals, mal comptats, Der
tan sols 60 dies d'estiu oficial. Tote una penxede pera quel-
sevol mig eficionet i no en parlem per e qualcú que no ho sicul
gaire.

Com deiem unes retxes més amunt. Haurà de tornar ara se
dor ner e poder escoltar més tranquilament, amb més celme algun
des pocs ectes musicals que ens esneren,i dic pocs,perque si ho
comparem amb aquest estiu haurem de dir com ho feien es nostres

vells

ga entre poc i massa sa mesure passa

Però com ve escriure en Vivaldi a un poema que 11 serv:;
e un des concerts de ses quatre estacions:

Torna se tardor
es foc vora se llar...

,3envinquda sigui.
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NECROLOGIA

-El dia 7 de Juliol d'aquest any va morir
en Sebastià Suau Joy conegut per en "Se-
bastià Bunyola.

Sa seva familia agraiex al poble i
amics es cas que li varen fer .

-E1 dia 11 d'Agost va ésser en Jaume Mar-
torell Coll de 66 anys el qui ens va
deixar.

-Desprès va ésser na Margalida Llinàs Mo-
rey que va morir el 17 d'Agost a l'edat
de 82 anys

-E1 darrer va esser en Miquel Fiol Garau
que dia 10 de Setembre va deixar d'estar
entre nosaltres a l'edat de 55 anys.

ACOMPANYAM EN EL SENTIMENT A TOTS
ELS	 FAMILIARS.

NAIXAMENTS

-Donam l'enhorabona als nostres col.labo-
radors d'aquesta revista

Ernest i Marilena pel neixament de la
seva filla, Clara La qual va apareixer
al món el dia 8-08-88.

ENEORABONA .

ollorco ens ogrado
neta, ens ogroda

verdo, puro i noturol. Neto
les plotges, als boscos, ols

bles,	 i correteres.

oig ," cristcl.IincS .i
sense ínendis forestals.
Mallorca ens agrodo guopo.
Cuído Mallorca delci moteixo
monero que cuides co tevo.
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Succeeix s voltes que les coses més

elementals i evidents, semblen

extraordinaries. Quan aixó passa és que

c4uelcom falia.

Darrerament el nostre Municipi ha

ventura no som prou concients de la

importància de l'equilibri ecològic. Hi ha

que frenar les agressions que brutalment

sofreix la naturalesa, per poder mantenir

la pau, del contrari ben aviat no hi serem

sembla,	 doncs,	 la

una conseqüencia lògica

de viure en pau. No cal

estat	 protagonista	 als	 mitjans	 de

aomunicació social per qüestió d'haver

•eciarat l'Ajuntament aquest terme com a

Municipi de Pau. El rebumbori ha estat tan

que encara s'en parla i el consell de

temps. No

desnuclearització

de la necessitat

esforçar-se molt per

desastrosas secueles d'una

pensar	 les

accident d'un

redacció de la Revista Galatzó edita un

-.Jblement per divulgar i donar sopert a

iniciativa.

crec que existeixi una sola

erora al món que es pugui manifestar en

-:ontra de la pau, ja que viure en pau és

de felicitat. Aleshores per qué

prueix aquest aldarull. Evidentment

7J1com

Pensant una vegada	 una altre en

•-l'a.dusst	 fet	 he	 arribat	 a	 la

pnc',usó que el problema surgiex quan

•01 omplir de contingut la paraula "pau.

mcment de concretar el que vol dir pau,

tluIe	 en	 pau,	 municipi	 de	 pau,	 es

-:rPsenten	 Pe T a mi pau es

	

de vida, per	 altres .sinònim de

mprt	 Jet ací la z-rar diferencia que

motiva la polémica.

Pau	 com	 •inonim	 dP

. epresenta. un rete L Ufl compromís exigent.

dir que perqué h hagui pau s'ha

YP.sser frofundament respetuós amb la

amb la vida de tot	 tots, des de la

planta fins a .ta més sagrada de les

i:..ersones ,101 dir tenir per norma de

-:- onducta el respecte a tot ser vivent, a

Natura en general. protegint-la de

reactor nuclear d'una central electrica,

per no parlar de les pitjors encara de les

bombes atòmiques. No feim ciencia-ficció

quan això deim, desgraciadament els

accidents nuclears són presents amb massa

frequancia i sempre representen la

destrucció de la vida a un diametre més o

menys considerable.

D'altres, però, entenen -com deia- la

pau com a sinònim de mort, d'ordre, de

control, pau després d'ofegar les

iniciatives dels altres, la pau, en

definitiva, del silenci dels cementiris. No

vull, no volem, aquesta pau. No ens

interesa aquest tipus de pau imposada per

la força de les armes. L'ordre ha d'esser

fruit de la resposabilitat de cadascun, no

de la repressió.

Municipi de pau. Un simbol que no

pretenia enfrentaments, simplement un

desis sincer de mantenir el nostre

municipi com sempre ha estat: lliure

d'energia nuclear. Si l'Ajuntament té o no

competències per a fer aquesta declaració

ho diran el tribunals, però en qualsevol

cas el símbol continuarà viu.

Antoni Arbona Pujadas.

-;alsevol atac	 presen	 futur. Per



GUERRES I PAU
Pere Barceló B.

Wuan ens enfrontam al fet de la
Pau, tot d'una ponsam en el seu antè
nim, que és la guerra, malaurada, fa
tídioa, pernicioea, mortífera...empe

rè guerra.

Els autore solen definirla com
un confliote entre Estats sobirans,
oondulte per lee forces armades, du-
rant un període de tempe considera-
ble.

Hi ha confliote quan manca in•
tel.ligèncía mútua. Ara b4 no tote
els conflictes s'han derlosoldre per
les armes. Hi pot intervenir la di-
plomàcia, lee preesions económiquee,
ideolègiques, religioeles... etc.

Hi ha guerra sempre que es do
ni una Intervenci6 armada entre grups
políticament opoeate amb igualtat de
forces.

Hietoria de les guerres.- El
procés hietèric de lee guerres ée evi
dantment llarg. Té una durada de mil.
lenie.

Primer.-Podem recordar aquí les llui
tee dele animale tant per agressi6
com per defenea. Malgrat la lluita
eia dura, poques vegades ès mortal
entre animale d. la mateixa eepècia
freqUentment sole ho ée per la sa

tisfaoci6 de neceeitate primàriee en
tre eepèciee diferents,

També son motius de conflic
te animal, la competència, el control
territorial, el domini jeràrquio o lee
pautes de comprotament genètio.

L'home no sé si a vegadesdha
posat més baix en el seus comportaments
bel ics.

Segon.- Cal destacar en aquest procés
histório de la guerra les actitude de
l'home primitiu.

Vull fer constar que una majoria
d'antropèlege defensen que el poble mee
primitius eren pacífice i conegueren la
guerra quan es posaren en contacte amb
civilitzacione més progresistes (4De 11.1è
els serviria el nrogróe?)

Tercer.- Certament on s'hi produix le
guerra és ale pobles civilitzats, que
frueixen d'une mitjans socials bas.ant
desenvolupate scriptura, agrioulura,
ramaderia, organització, polítioa, clas
ECS econòmiques, centres comercials i un
progrée demogràfic amb augment conetant
de població.

Aixie es poden contabilitzar les
vuit grans guerree de conquesta durant
els dos mil.lenis de civilització occi-
dental, nutridee totes elles de comnoents
econòmica, ideològics, religiosos, polí-
tice i sociològics.

Quart.- Cada etapa histèrica és un pae
més diciaiu cap a la ferocitat de l'home
contr• l'home. Tres fets defineixen l'èpo
ce moderna, l'us de la pólvora, l'imprem-
ta i el descobriment de noves terres.

Aquets fete indueixen a l'explora-
ció i explotació d'una part de

dels bene que poeeeixen; desenvolu-
pen les ànsiee de poder i domini i fan de
la riquesa el nou ídol amb que s'identifi
quen els Estats.

Es poden contabilitzar a miliona
els morts, ferits i damnifloats per totee
lee guerree dels temps Moderns, i quasi
bé eempre en nom de causes que es diuen
nobles i humanithdes.

Wuint.- Per deegràcia avui hem de parlar
d'una nova guerra mós cruel que qualsevol
altre de l'histèria, és la guerra nuclear,
amb armes atòmiques, aviació a reacci6,
projectile inter-continentale i eató/ite
a l'espai.

Són més de trenta las uerres actualsi oentenare les víctimes diarIes.
Aquesta és la tasoa de la pau, que

ens tooa oonquerir. Tant de bo que prest
poguem llibertar el mon del greu ooet i
angoixa de qualsevol tipus de guerra.



CRÓNICA
Aquest es el segon estiu que se celebra la Festa a Puigpunyent : Un

per a la Pau,

de la primera celebracio fou donar a coneixer el naixement

l'agoest Currriculum.

R'objectiu d'aquesta segona celebració és ,l'EScola Secundària a Pulg-

wyent per a la Pau.

Pero, abans d'incidir amb aquest objectiu m'agradaria anar clarificant

uns paraules a les quals començam a estar habltuats però que, potser, nu

,apiguen el seu signiticat

rots els escrits que hem vist que parlen del Curriculum posen

UN CURRICULUX PER A LA PAU
(Research	 Unit>

CAtrriculum: cursa, Iluita,...
Per a la Pau: Seria l'obJectitt nare.
Research : Investigacio
Unit •	 Unida

Curriculum per a ta Pau podriem dir que és l'unió de totes les tn-

4esi1galous que tenen un objectlu conu	 LA PAU

Aquest CURRICULUN preten que uquestes investigacions siguin esencial-

menl. pedagugiques és a dir, que puguin esser enseyades als nins .

Una metadologia que ensenyi als al.lots a resoldre conflictes I arribar

la concillacto sense descuictar les matérles tradicionals académiques.

Per aixo aquesta segona festa celebrada a Puigpunyent te con a objectiu

uod ESCOLA dECUHDARIA PER A LA PAU A PU1GPURYENT.

El c)RRICULUX RESEARCH UH11 se sustenta sobre tres punts de referencla

bàsics:	 tliDEPENDEfil tATERNAC1ONAL 1 SENSE CAP TIPUS D'IDEOLOGIA.

do te Gap imporLancia des del punt de vista de linvestigació si un és
de Putgpunyent o del Japo , o si és catolic o pacifista lo pertinent a
o'aquest cas es l'unlo de tots els treballls i que es conservin
IN1)EPE1DED12	 Pet aixo la participació sempre, sempre és voluntarla
mai rettlbuida

X. Angels.
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DE. 15 A15

TELEGRAFICS SERMONS PER A UNA PAU MES PROPERA
	 Toni Gar:-,u

1. Si no vols perdre, lo millor és no voler guanyar.

2. Pensa que quan tu guanys, qualcú (i normalment més d'un ...) ha de perdre.

3. La teva rialla de vencedor sempre va acompanyada pel plor del derrotat.

4. Això de "triomfar a la vida" sempre m'ha semblat una vctòria on la peana est'à
aixecada damunt els cossos dels qui han perdut.

5. A mida que feim la vida més difícil anam deixant a les cunetes de a carrete:-.a
més i més cossos destrossats. (I sempre hi queden els qui no poden continuar...
que són, cada vegada, els més dèbils.)

6. La millor manera de defensar els teus drets és que defensis els drets dels
altres.

7. Si només te mires a tu mateix, cada vegada seràs més petit.

8. Si no ajudes	 qui t'ajudarà?

9. Quan me dius que perds els temps, començ a pensar que nas cavat un pam
la teva tomba.

10. Si vols viure (avui i demà!), no matis mai el temps.

11. La millor manera de no tenir enemics és que no te'ls fabriquis.

12. Hi ha gent (o sols és genteta?) que si no se baralla o no discuteix, ro sap
què fer.

13. No rompis la pau de ningú.. (Les meves paraules -amic jove- no te mo1est3rien
si tu no haguessis eixordat les meves orelles amb el renou de la teva motoreta.)

14. La indiferència és la guerra freda que ens mata com a persones.

15. Només hi ha una manera de guanyar una guerra : no començar-la mai .

16. Els poderosos -grans o petits- volen que tenguem por. Es més bo de fer dominar
esclaus que tractar amb homes lliures. (Més fàcil i més econòmic....)

17. Quan entra la por a ca teva, la llibertat surt per la finestra.

18. No aixequem els nostres drets de Pobles del Primer Món damunt la negació dels
drets dels Pobles del Tercer Món.

19. Es el meu món	 i penses que vius tot sol !

20. Si qualcú vol fer el que vol	 que ho faci mentre no faci pagar e1s
romputs als altres. (Sempre qualcú ha de pagar la factura.)

21. L'enveja carrega l'escopeta de la mentida i la calúmnia. Prest o tard 'ra d:s-
pararà. (Quants de morts?)

22. Podràs trescar pels carrers i les places si no tens por al "què diran".

23. Encara que semblin sermons, en tot el que he escrit hi ha molt perquè TOTS

pensem un poc. (No ens farà mal.)

24. (aquest és perquè TU l'escriguis.	 i ho facis).
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Si et desentens dels conflictes del teu poble, no cor,-
tribueixes a ia pau.

\ Si gires l'esquema al germà, gires l'esquena a la pau.
Si condemnes la violència, encara no construeixes la\

pau.
Si critiques l'acci6 dels altres, encara no et mulles per

la pau.
Si respons amb violència, bufeteges la pau.
Si recules davant la dificultat, estàs retardant la pau.
Si opines sense fonaments, enrareixes la pau.
Si només la teva opinió és la vàlida, estàs contami-

nant la pau.

0 eis hornes aprenern a estimar-nos i ens decidirn a viure pels altres, .
o els homes morirem.
Tots. Tots piegats.

nostre món no té altres alternatives:
Estirnar-nos o desaparèixer.
Cal triar.
De seguida i per sempre.

Les grans potències tenen a ies seves mans 20.000 bombes d'hidrógen:
amb una n'hi ha prou per convertir una gran ciutat en un cementiri.
I continuen endavant amb aquesta monstruosa indústria
a raó de tres bombes cada 24 hores.

Sou vosaitres, joves, nois i noies de tota la terra,
eis qui heu de dir «No» al suïcidi de la hurr,anitat.

i vosaltres esteu donant la volta a la Iluna
vosaltres m'heu dit que m'esperés
vosaltres heu creat una comissió.
vosaltres us heu posat a parlar del punt següent de l'ordre del dia.
vosaltres m'heu dit: «Per què n'has de tenir?»
vosaltres teníeu factures de napalm per pagar.

i vosaltres m'heu dit: «Ara hi ha màquines per fer aquesta mena de feina ,

i vosaltres m'heu dit: «Sempre hi haurà pobres».
i vosaltres m'heu dit: «La culpa és dels comunistes».
i vosaltres m'heu dit: «Els meus avis també en tenien».

vosaltres rn'heu dit: «No contractem ningú de més de 35 anys».
vosaltres m'heu dit: «Que Déu hi pugui més que nosaltres»

i vosaltres m'heu dit: «Ho sento. torna demà».
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ENTR EV I A AL, CURR I CUL UM PER A LA PAU

Quanta gent forna el Gurriculum per a la Pau ?.

Jo forna un nunero exacta. Participa tota la gent que ho vol. 10 és un cri-
lectiu deterrinat.

Quina edat té el Curriculum ?

Tres anys.

Com ha rebut la gent aquesta idea ?

Molt bé, pareix que la gent ajuda molt més aquí que a altres països.
Hem d'arair la gran ajuda prestada pels Joves.

Quines activitats heu tet fins ara 1 quines teniu pensades realitzar ?

Activitats acadeniques ( lectures, seminaris 	 ) a l'Universitat i a un
parell d'instituts de Palma.
Activitats Populars espontaneas ( excursions, art, música i dues festes

del Curriculum.

Ah, és que realitzau activitats a altres pobles ?

A Palma i a aquí, també volen recalcar que ens agradaria molt que altres
pobles participasin. Estaria bé demanar ajuda a Esporles.

En quant a la creació d'una Escola Secundària, a quin lloc, quan
donarà les classes ?

Ens agradaria molt que fos aquí. En quan al temps no ho sabem, perà serà
aviat. Les classes les donaran professors nallorquins, persones especia-
litzades

No vos pareix un poc utópic parlar de Pau a un món on cada dia hi ha
guerres ?

Exactanent. Se necesita ter conclenciar a la gent, fer feina a la prActi-
ca i no dins la teoria. Aquest és un moment crucial 1 si no ho teim ara,
no ho ferem mai.

Quin recoltzament heu rebut per part de les entitats públiques ?

No hen rebut cap, ajuda economica, però si que ens han ajudat nolt a
l'hora de necesitar gent per a treballar. Encara més, ens estinam no te-
nir dobbers, Ja que si hagés qualcu en dobbers, ens podria presionar.

Que vos pareix el fet d'haver declarat a Puigpunyent Municipi de Pau . ?

Molt bé, fantàstic, estem molt contents.	 Tan sols és un petit cartell,
pero la idea i el que representa ho és tot.

Entre els seus propòsits està el de crear la base d'una Universitat d'alt
nivell acadèmic i moral que sigui : Complet, Internacional, Apolític
Independent.	 Des d'aquí vos donam anims i per endavant.



casa diana 7, Ønnercat

..11n•n

BAR RESTAURANT

PLA DE SA SINIA
Serveis de:

NOCES. COMUNIONS
FESTES • CUINA TIPICA
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SES TIMBES:

Uep!, js tornsm a esser aouf, i n-
•ueixa vegnds amb més alrorin i poin
nue msi. Per nué? Ses festes han fet
acta de oreséncia n Gnlilea i
TIMBES hn estnt n l'soupit disfru-
tant de tnts els actes nl màxim, i
ner sixó vnlem relptnr i nnnlitzar
anuestes festes.
Comencem rel dijous, din 1, on n les
12 h. vnren renicnr les camnanes amb
les bnnderes al ount més alt del te-
rrnt eclesi'astic. Aixó ens nnunciavn
unes festes mnit esperades durnnt
l'any.
El dissabte, dia 3 es nresentava
torneig de futbol on dos eouins a les
19 h. i altres d3s a les 2030 h. es
disnutnven el rns a la final, varen
esser uns nartits de oran rivalitat
on l'enuio anf 4 trió amb mnln sort VP
oerdre nel tanteix de 5-3 guedant a-
ix forn de ln Final. Aguest dip tam
bé es començ'n el II torneig de truc:

-)iumenae, din 4 cal destpcnr ln no-
vetnt d'una diadn f3tngràflon, d'Un
éxit extrnnrdinnri, gran nnrticina-
ció, oran nunlitat i molt entusinsme,
on la nrgnnit -, nció aremià les millor
onleccinns i les millnrs fotigrpfies
amb unn smn1inc1:5.

es feren Pls onrtits de 3 i 4
113c on l'enuin n1i1ru vn tnrnar
lerdro, i la	 Thdem recalcar
la oncr.	 de nihitc, ja
sigui pel joc o ner l'nctuació dn
.nuip loc,a1 n ldr5 nrr jornnthl,

Enuin infnntil de futbol.

limecres, dia 7: Si fins nra hr-
vin estnt com un aneritiu, amb p-
duRE. t dimecres comencen les festc's
de bó. I cnmencen P les 17 h. amb
un concurs d'estels i milnaues que
cadn any duen més onrtici3aci3, nue
nmb noc vent i n rNfegues adjudic'N
el primer 113c a d3s estels, hi ha-•
gué un emnnt, cosa curipsa no?. A
les O30 h. s'inaugurà l'il.lumi-
nnció, nue cnm semnre dnrin un toc
inconfundible i meravellós n les
festes, 1P o1nrn amb un cenlre ma-
jestugs, el carreró d'entrada, i
l'arc nl nrincini són la culminPcií
d'un any de feins . de D. Vicenç Car-
les, que aquest any s'ha vist desa-
greYt gel mal •temns.
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tlibUiYM3 QUO foren recompensat

- .“una manera poc usual, amb -cara-

in1.1nn 4 nintures, cosa nuo ens
dernostr7-i. la poca orevisi5 i la de-
norganLtzaci6 -en nuant a premis,
in-cue pels netits •aixr:5 és sufi-

cie‘nt y Per?3 nels més grans i pels
nue miraven las dona una., innresió

molt poé. reconenable.
Continuant arnb la 'festa dels

1C1tS	 les 17 h. tonguerem les tra--
icionals ,corregudes de joies

ntos 0121 tothom tenou5 regals
Comissi6 de

ttr• - cionnr, aix6 si, a canvi

-uri -ctit qsforg a correr, qaber
nerr.ire i fer amics. .)es-

prés ni tradicional nartit de fa-
drins- 5. casats- a 1es 1830 h.

la vict73ria als casats ner un

.•gol de diferencia. Cal destscar la
uresa arnb nun s emplearen els ca-

.)ats i l'actua.ció del arbitre que
afegir un gol als guanyaciors,

ner enuivocació "sunnssrn".
vesnre del divendres ens oferi:1

nina novetat,	 d'una fun-
c3i6 de varietats que deix? rnolt nue
desitjsr, ,nornés es salvaren dol.
-.1 es -, stre el grup tos Parsguayos, de

- canr...ons suda. -re .c.icane,s- i en Piki ma-
- i.estants - c!onsren no, c esnec-

XY•lo	 r]

-3o. - -	
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ESPECIAL1DAD EN PLATOS COMBINADOS

Y TAPAS VAR1ADAS
PLAZA PIO XII
TEL 61 41 98 GALI.Ek  

Galat7.

passarin el _!issabte. I 31 	 .
te arribN, c.t, menc sa n les 11 h. smb
pl tir oneumàtic, que transcurrí

semdre nmb nerfecte normalitat.
L'horabnixa comenc'n ln festa de
'nigun, i es susnengué él rnllye

de mdtns, que el 24 de sentembre
es ren1itznr?1, i tnmbé es susnen-!.
.gué la berbena ner nor de la olut-
ja del ves2re, ner lp snrpresa,
t/no vn nloure", i ner arreglar la
sitoació es va prRnprnr una mena
de discotecn nue va agrndar al

Ln berbenn fou recuperadp
fia 16 de sentembre on VIENA ens
VP divertir fins nue de nou la
plutja ens va visitnr.
Després d'un	 banyat, el ,

temps ens sororengué nmb un diu-
menge solent on els del tir al
plat P les 10 h. comencaren n fer
trui fins OUP la mnln sort romeé
el llanna-plats, sixí cercaren
una altra mNquina que un bon nuin-
punyentí PrIs va deixar- .
A les 12 h. el ping-ponn ens

amb unes finpls emocionants
i entretengudes, per en manca de
oblic, pot esser degut n l'hora-
ri. A l'horabnixa missa i festa
homenntge nls vells, tot ,, crimnp-
nynt de ln "Lirn rsnnrlerense".
Es redert:ren ensai -mndes, gelnts,
noscntells, etc.
Després el truc n les fna1s , on
s'imposaren D. 3ie1 Pérez i 0. To-
ls Roca.

vesore n les 22 h. els ouig-
?unyen17.ins de "Flors del Snit" smo
sls eus bnlls mPllornuins. Ens

ansumnr el final de in fes-
te, nRr )) no sense nbnns entrensr
tots els trofeus' senu5.ts, cosn nijR
es	 for molt oessdp, i es va no-
tar amb la manca denh1ç. Per ;R-
- annr	 fpcs meravellosos, ndmi-
rok7).i yb , 11(7C non; lue	 ai,	 f -
rr - 	C.t?

Muestes,festes creim au F onssarpr,

sense 11Nstima ni nr‘ebnncs, o con n
mínim es recorderan 2er unes f'estss
banyades.

V PREMIS "PREMSA FURAW1"

Els premis de l'Associp-
cié de la Premsa Forana,
en ln seva cinqusna con-
vocatria van esser en-
tregats el 15 de juliol
n Ariany, al pns d'une vet
lada organitzada n l'ngra:
dpble citi de Ca ses Mon-
ges, a Arisny. Els guardo-
nats foren Antoni Miré,
de "75etmanPri" pel seu
trevall "Manacaor, uns oo-
bresn desconeguda"; una
colecnié d'articies danunt
"Les nostres nossóssions"
publicats a ":s Saig" de
Algaida; i a una altra
rie de trevnlls anpreguts
n la revista "Mel i Sucre"'
,rle Sant Joan, trevnlls nue
tfan obtenir també el nremi

i'honor, consiStent en
una escu1turn de Sarnsste.



Puiounyent en	 restes

Quau l'estiu ta sentir amb mes rigor la calor propia de l'estació, varen
tenir lloc les Festes mes tradicionals de Puigpunyent.

Cal destacar, que enguany les Festes varen ésser organitzades pel Patro-
nat Nunicipal de Cultura, participant molta gent en la preparació d'aques-
tes activitats.

Se va intentar que el prograna tos del gust de tothom,no deixant al nar-
ge les activitats musicals, culturals, jocs infantils i Juvenils,...

Les Festes varen començar amb un Ginkaaa que va durar, ni nés ni manco,
que dotze hores. Seguidanent l'artista Margarida Ordinas 1 l'Associació
de la Tercera Edat varen exposar a la Casa de la Vila pintures i objectes
antics, respectivament.

Per prinera vegada va haber un concurs de fotografia

Aquesta és la fo-
tografia que va
aconseguir el pri-
ner prenit.

Anb el títol
Pels péls", d'An-

toni )(ora.

El segon prenit
se 11 otorgå a n'en
Just Hernàndez amb
la fotografia

"Jardins"

Una altra novetat va ésser la dels campionats de billar anericà i espa-
nyol
Com activitats anuals es varen realitzar: campionat de natació, concurs

de dibuix, campionat de truc, canpionat de ping-pong, tir al plat, concurs
d'estels, tir neunatic,...

Dins els jocs infantils i Juvenils cal destacar la gran feina 1 dedicació
que va posar la gent del Racó perque es pogues dur a terne. 1 de quina ma-
nera!!. Sein varen presentar uns cent nins arribant un moment de vertader
caos al poliesportiu. Esperam que l'any que ve sigui un 'exit tan gros.

La vetl.lada de teatre lä va dur a terme un grup de Joves de Son Ferriol
representant l'obra ")(on pare és un bon partit"

1: 1 aqt.A. ,xxiem recalcar la desil.lusió que va suposar per nolta gent
especialmen a : l'organització el que no se pogués arribar a un acord

aab el grup de •Teatre "Galatzó" perque pogués posar en escena la seva obra.
Pero, malgrat aixo la vetl.lada no va deixar d'ésser alegre essent l'únic

acta a on es va haver de pagar, malgrat n'hi hagués qualquun que se va
Pstimar no entrar. Ah!, els menors d'edat no varen tenir que pagar.

Entrant dins les activitats musicals, per la gent nés clàssica va tenir
lloc un concert de cant coral a càrrec de "L'Orfeó Castellitx d'Algaida"
que va ésser bastaut interessant.
Les revetles pel Joves les varen protagonitzar els grups Zadis,Equus

Embassador arribant a durar tins altes hores de la deuatinada.



La vetl.lada de música mallorquina va ésser anenitzada pel grup SIS SOX a
més dels balls folklòrics de "Flors des Salt", I ja per acabar les Festes,
Dinarts dia 16 va tenir lloc l'entrega de trofeus I especialment pensat
pels nostres naJors un recital de cançó espanyola.

El fi de festa va acabar amb un traca.

A mencionar un fet que va marcar totes les Festes, i és que l'Escola
estela en aquells noments en obres, pel que el recinte festiu es va tenir
que trasl.ladar a la Plaça de l'Aiuntanent. Així i tot es varen dur a terme
anb bulla I renou les nostres Festes de la lare de Déu d'Agost.

te lys.041.a.

d'Oatiecte,

anti:c4

L'exposiä13 d'objectes antims que otligniltzk la'Associació de la Ter-

ceta Edat, amb el patrocini de l'Ajuntament i de la Coaselletia de Cul ,

tura del Gavern Balear, s'ha de destecar com un dels actits me 110Its

de les restes Patronala. Els associats varen tenir un la resposta esplèn-

dida a la convocatòria i tots cercaren les millors peces per a contri~

buit a 1exposició. Aixf s'arreplegaten al sal6de Sessions de la Casa

Consistorial l una gran varietat.d'objectes, alguns d'ells amb mds de

cent anys d'história. Ceramiques, brodats, llànçols, llums d'oli, vino-

ves, randes, mortors, mocadors, molinets, llumeneres, romanes de iliu-

res, rellotges, maridets, quinquers, festere de carboner, planxes, baret

celles, clucales, rampims, cabrestes, verduce, caixes, baldufes de cor-

dador d'olles 	  formaven un conjunt que, organitzat amb molt

de gust pels decoradors, capta l'atenció d'un nombrós públic durant

tots els dies de Oesta. L'organització va estat a cura dels objectes exi

exposate amb gran responsabilitat, conscient del seu important valoz

material k de .lincalculable valor sentimental pels seus propietaris

a més de la seva importincia com a testimonis mute de mds de cent anys

d'histbrie del nostre poble, i per tant„ una part entranyable del seu

Patrimoni cultural.
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Xolts . d'estudiants poden ser bous 1 inclús brillants en els anys d'estudi
d'EMB	 fius que se comença a BUP.
Al primer, es solen adaptaz bé, peru es donen una sorpresa nolt desagra-

dable al veure les notes de la prinera avaluació, en les que poden arribar
a tenir més de cinc suspeusos. Malgrat aixà, l'estudiant no es rendeix
torna a treballar is.
Però a la segona avaluacio, torna a dur uns resultats nolt parescuts als

anteriors.
Qmè ha succeit ?.

El sistema d'ensenyament dins un Institut és nolt diferent a la d'una Es-
cola,1 també en relació als progranes.En consequència,si l'estudiant no es-
tà advertit d'aquest canvi de nètode,e1 fracàs inicial és quasi inevitable.

La solució està en programar-se des del principi, per la qual cosa convé
estructurar el temps d'estudi, és a dir : Fer-se un programa setmanal d'ho-
res d'estudi, mai inferior a dues hores diàries.
Aquest prograna ha de cumplir-se sense excuses, doncs la falla està en

que l'alumne es confia 1 tan sols estudia a l'anunci d'un examen.
alià succeeix aixi, perquè dins els Instituts de BUP,per regla general,no

ks• demaneu les lliçons com a EGB, i tampoc es donen treballs per ier a ca-
sa. De manera, que ha de ser el propi estudiant el que s'hag1 d'exigir,ual-
dament els proiessors no ho iacin, precisanent perquè el consideren major.

I I	 C A .1n11=" IONAT J2) E TRUC.

Del 22 de Juliol fins el 14 d'Agost, es va disputar un, per no dir el més
estimat pel nostres majors, joc del fruc.

Va conençor onb un total de vuit parelles inscrites, fornades per
Razel Matas I Antoni Arbós; Jordi Vidal i Joan Betti; Onoire Vidal 1 Jordi
Carrasco; tomeu Ginard i 1on1 Betti; tomeu LLabrés 1 Miquel Xascaro; Pedro
Salom z Miquel Palmar; Joau Ripoll 1 Jaume Eauça; Julià Balaguer i Francesc
Busquets.

Les rialles 1 les bromes foren
la tònica general d'aquest II Caur
pionat de Truc.

Baix aquesta loto podem veure
la gran 11nal Jugada entre en
Joan RIpoll 1 en Jaume Bauçà en contra d'en Jordi Vidal I. en Joan Betti,
essent aquests darrers, els guanyadors del II Campionat de Truc.

Anb plcodetes 1 ganes de revantxa, tots digueren .„. flus l'any que vé.



1 aquestes que tenen ?, anava di-
ent la gent.

Pensan que devien de tenir picor
per devall dels braços.

Aquí en Joan LLuís va aprofitar la
seva vestiaenta d'hivern en ple
estiu ), per fer-se unes fotos.
Segur que de major deu vol ésse7 -

• nodelo ".

Guau !. VaJa follon es va armar a
fl'es Planet,la gent major tota ner-
viosa treia el cap per la finestra,
dient   que Ja venen les fulA-
nes, que ja venen 	

rnintz. ,5 -17-

L O U„KANA D. DTZE HRE....(.3 1-A XANERA

S FACIL DE COMPT-ICAR—E 8 A VIDA.

Amb molta son i preparats pel que els hi venia danunt, anaven arribant
els grups participants a la Plaça de l'Aiuntannet. D'un principi, hi havla
17 grups inscrits, pero tan sols s'en presentaren 9 grups, els quals varen
ser els següents ;

"Gatos Locos":Pep Martorell, Gaspar Xoragues i en Biel Feito.
"MaJoca" : Margalida Horrach, Carol Horrach i en Jordi Sureda.
"127"	 : Maria Morey, Toni PuJol i Quica Riera.
"En Verd": Xariló, Joana i Angela Ramis.
"Nentecatos": Pedro Arbós, Pedro Frau i Joan José Carrascal
"Xenage it Trois": Bartoneu Sureda, Margalida Martorell i Joan
"Los tres cerditos": Joan Martorell, Elsa Palner i Ka Clara.
"Els Trufitos Arronangats": Joan Llabrés, Magda Palner 1 Xagdalea.
"Serralet Vernell": Joana Matas, Bel Morey 1 Xargalida Xorey

Les proves en varen ser de tot caire, des de presentar una dona casada
vestida de nónda, a pujar un excusat a Galilea 1 fins 1 tot, improvisar una
obra de teatre a n'es Planet.

Al tinal,e1 grup guanyador va ser "Menage Trois". Uns dies després tot
Joia se va tornar a veure a n'es Saló, on l'organització va fer una pasada
de diapositives, recordant aquelles dotze horroroses 1 precipitades hores
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ESPORTS 
Seul es per avu1,1a capital del non esportiu. Ja ha començat a la capital

de Corea del Sud, la vigésdnquarta edició dels Jocs Olimpics de l'Era
Koderna.
Es tracta del maJor aconteixement nundial al que ajuda la seva condició

de quatrienal, perque l'avanç tecnològic contribueix a augnentar la xifra
de paissos i atletes participants així com les d'espectadors en directe o a
través de la televisio, de retransndsions per radio, de periodistes, d'in-
tornadors 1 de tot quan col.labora, directa e indirectanent, en l'organ1t-
zació 1 desenvolupanent d'uns Jocs.
Nalgrat afxó, la celebració d•aquest tabulós es-

pectacle ha passat un greu perill per les circums-
tancles politiques que, en els darrers anys, han
atectat molt greument en els Jocs 011aplcs anb ab-
sències de participants per raons extradeportives,
boicots, anençes, retirades i ,fins 1 tot, matances,
con la de Nunich, que varen ensagnar una de les nd-.
llors 011aplades.
Les cousequeucles de tot aixn, senpre les paga

l'esportista.
Però tan sols seran sis els paissos que no se pre-

sentaran a n'aquests Jocs Olínpics i que s'han soli-
daritzat aab Corea del Iord, privant d'aquesta nane-
ra, de la participació d'uns pocs atletes.

Al Ifnal, tant els Estats únits con l'Unló Soviética hi estaran presents.
Afx: que ja han començat els Jocs Olimpics 1 que recolliran la imAxine

audiencla de tot els tenps, inclosa l'arribada de l'Hone a la LLuna.
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La nova tenporada que Ja des del passat 18 de Setembre, està
a/rontant el nostre equip de 2§ Regional serà, una vegada més
una lluita per evitar el descens, evitat any darrera any però
sempre amenaçant, si bé els anins dels que formen l•equip de
/utbol és d'aconseguir-ho una temporada més.	•

L'equip a/rontarà la'teaporada aab cares noves 1 d'altres que no ho són,
si reapareixen, aquest és el cas d'en Ranolo Sonoza " VieJo ", conegut de
l'aticlO.
Els que si trepitjaran el terreny de Joc, per prinera vegada, en la cate-

goria son : en Francesc Morey 1 en Pedro Frau, completant d'aquesta manera
una plantilla de 15 Jugadors, nalgrat que pot haver nous tixatges.

Les baixes han sigut les d'en Benet Morey, en Bartomeu Bordoy, en Barto-
meu Sureda i.eu Salvador Ranon

Nota del Redactor : De les baixes mencionades, unes n'en son conprens1-
--------------------- bles, Ja sigui per l'edat, carèncla d'interés per la
practica de l'esport i concretament del futbol, etc .... 1 d'altres ....Ja
n'en son aolt més dilicil d'Imaginar els seus notius que les deven de te-
nfr ) pels quals no desigen practicar futbol anb fitxa, Ja que desigos
de fer esport 1 de tenir contacte anb el baló, si que ho tenen, Ja que ve-
nen regularment; als entrenos.

De totes neres, hi ha que respectar les seves decisions	 lgrat çut
un	 nu les entengui.
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Per a la temporada 88/89, el C. B. Puigpunyent comptara amb
sis equips /ederats, ua més que en l'anterior temporada; dels
quals, les categories seran : Senior t Xascull 1 Femen1 );
Juvenil ( Kascull i Femeni ); Cadete Femení i Kinibàsquet
Femeni.

Que el nostre poble tengui sis equips, parla bé de la gran aceptació
d'aquest esport per part de la Joventut i els que un seixanta esportistes
el puguin practicar, (11u molt a favor dels que amb el seu empenyorament
treball el fan possible, que si bé fins ara eren pocs, a partir d'ara seran
més, Ja que hi ha alguns pares que s'han oferit a ajudar en el que faci
falta així el treball, que . no és poc, estarà més repartit.

El que el Club de Bàsquet estigui creixent en nunero d'equips, /a nolt
aecessari, que també es produesqui dins la part tècnica.
Per tal motiu, en el Curset de Monitors que es va celebrar el passat mes

a Palma, dues Jugadores, Na Catalina 1 Na Nargalida Sampol 1 quatre Juga-
dors, en Joan Martorell, Antoni Betti, en Baltasar Bauçà 1 en Joan Vidal,
han accedit a ell, per poder adquirir els coneixements necesaris, per poder
dur tant a nivell d'entreno com des del banquet a un equip.

Les materies que es donen a n'aquest Curset són : Preparació Física, Tèc-
nica d'entrenament, Tàctica d'equip, Tecnica Individual, Direcció d'equip,
Nedicina, Metodologia i eglas de Joc.

A l'hora de redactar aquesta crònica, encara no havia acabat el mencionat
Curset, .aixi que a la próximea edició vos donarem els resultats obtinguts
pels nostres Joves. Sort a tots !.

"ESCOLA DE BÀSQUET

Del 4 de Juliol tins el 12 d'Agost va acabar de tenir lloc al Poliespor
tiu Municipal " l'Escola de Bàsquet • que amb gran exit va organitzar e3
Club de Bàsquet Puigpunyent.

Amb tres dies a la setuana i amb una durada d'una hora, -va Lehir com -
finalitat
1) La d'exercitar el cos dins l'aspecte fisic.
2> Introduir 1 ensenyar els is bàsics fonaments del Bàsquet a nins i
ties a partir dels sis anys.

Sé varen arribar a inscriure deu nins 1 dotze nines, que durant aquells
dies dislrutaren d'estar i aprendre Junts els primers secrets del Bàsquet.

A n'el darrer dia 1 despres d'una petita demostració, davant nonbrossos
pares, de les habilitats aprengudes amb un baló, es va fer entrega a cada
participant d'un diploma 1 . d'una camiseta esportiva com a record del paE
per l'Escola de Bàsquet, acabant tot amb una nengada de coca . 1 de begudes
retrescants, essent el comentarl general " d'éxit " per aquesta Escola de
Bàsquet 1 que obliga a que hag1 d'haver una continultat en propers anys.



El guanyador de la prova.

Galdtzo -20-

Els uins i nines que hi vareu participar, varen ser

Antoni Nari.
Bruno Duran.
Bartomeu Arrom.
Gabriel Flaquer.
Joan Sànchez
Joan lgnaci Barcelà.
lartí Palou.
Viçens Ripoll.
Ievier Picó.
Ievier Barcelo.

GINKAMA

Cristina Fuster.
Eva Colon.
Lina Ripoll:
Naria Antònia Ran.
Margalida Noragues.
Narta Xoncun111.
Naria Ensenyat.
Naria del LLuch Arbona.
Naria Xagdalena Korey.
Naria Arbona.
Naria del Puig Carbonell.
Rosina Kartarell.

AUTOMOBILiSTIC

Aquest any l'auto-cross ha arrelat a Pulgpunyent, tal vegada nés, que
l'any passat, 1 nolts han estat els horabaixes de nal de caps pels pilots
puigpunyentins i galileus perque els seus cotxes (o projectes de cotxes al-
guns dells ) no rodaven can calia dins Sa Vela.

A la prensa nallorquina en varies
ocasions,han sortit fortes crItiques
per aquests circuits "pirates, perà
l'Unic que se fa es divertir-se,cre-
mant adrenalina, i també benzina.
Peró la Guardia Civil bavia de conr
plir la seva tasca, 1 molts ±oren
els intents d'aplegar a alguns d'a-
quests cotxes.
I quasi ho varen aconseguir: a la

" bombilla acorralada " 11 salvareu
les cans un cop haver abandonat el
cotxe pel caml de Son Net.

El carrer Major durant bona part
del nes d'Agost, nés que un carrer
nallorquí, pareixia un típic carrer
londinense de pel.lícules de gangs-
ters, assassinats i Jack "el destri-
pador", no per aquests elenents,sinó
per la boira que allà s'eixecava.

L'Unica diferència era que la boi-
ra del nostre poble era de pols.

Les veines es quelxaven pels seus
mobles, però sortien a Sa Raconera a
veure les • entrevessades ".

Alguns monents, es va poder
observar qualque irregularitat.

La classiticació iou: 1.- Guillem Norey; 2.- •on1 Ripoll; 3.- Jhon Lowe.




