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El dret que eni de poder utilitzar a les nostres

Illes, la .lengua amn que ens volguem expresar, po-

dent decidir-nos Ventre dues que en tenim d'o-

lictals a les Balears ( català o castellà ), arrtban

punt de tenlr aue escollir la llengua de la nos-

tra ensenyança ( u la dels nostres fills ).

Anb aquest aspecte, el Col.legi Públic de Puigpu-

nyent des de la un temps, intenta trobar algun sis-

tena per a la introducció del català a l'Escola, in-

tents que senpre han trobat uns obstacles en certs

punts, inadequats.

Arrlbat a n'aquest planteig, la RBVISTA GALATZ0 no

pot més que recoltzar tot intent per part de qualse-

vol centre docent de inpartir l'ensenyanent en cata-

là ( llengua dels nostres origens, tant decadent

fins ta ben poc ) per a aquells alunmes, que així ho

desigin.

fa portada d'aquest mas

L'ESGLESIA DE GALILEA HA ESTAT RECENTMENT
RESTAURADA EN EL SEU INTERIOR, ARA JA GUARDA
UNA ALTRA APARIENCIA ANB LA PINTADA DE LES
SEVES PARETS.
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'AJUNTAXENT IIFORIA

Dels Plens municipals celebrats en
sessió extraordinària el dia 1 i en sessió
ordinària el dia 10 d'octubre, cal
destecar el següents acords:

1.- SUPRESSIó D'ORDENANCES FISCALS:
Per a l'any 1989 quedaran suprimides

les .següents ordenances:
Arbitri sobre tinencia de cans.
Ordenança sobre plaques i patents;

barraques; venda ambulant i rodament.
Ordenança sobre trànsit d'animals

per la via píblica.
•Taxa sobre conservació del cementiri.

CONTRACTACIC DE LA NETEJA DE
L'ESCOLA,

Vists els problemes surgits l'any
passat amb l'empresa que tenia cura de la
neteja de l'escola, es creu que el més
convenient és que quatre persones el
divendres horabaixa facin dues hores de
neteja cada una i els dimecres dues
persones facin dues hores cada una de
repàs i en tal finalitat es convocan a les
persones que estiguin interessades en fer
aquesta feina perque . en grups de quatre
ho manifestin a l'Ajuntament per escrit,
indicant les condicions que el seu judici
les fa mereixadores dél contracte,
concedint per això un termini que
finalitzarà el dia 25 d'octubre.

El contracte es ferà pel curs escolar
88/89.

La modalitat contractual serà de
contracte de treball a temps parcial per
tres hores setmanals, retribuIdes amb el
salari minim en proporció a les hores
fetes i assegurades al regim general de la
seguretat social.

CASA de
la VILA

2.- MODIFICACIÓ D'ALTRES ORDENANCES:
L'ordenança sobre plus-vàlues sofreix

un increment del 5% en el valor del
terrenys pel bieni 89-90.

Queden sense tributar per l'impost
sobre publicitat els cartells i rètols
col.locats sobre les façanes que indiquin
el nom comercial o l'activitat exercida al
local sempre que en sigui titular una
persona física. L'exempció no comprén els
banderins y rètols sol.locats
perpendicularment a la façana.

La taxa per a la recollida de fems
queda establerta així:

a) Vivendes, 4.000 pts.
b) Tendes àe queviures del nucli de

Puigpunyent i bars de tot el terme,
excepte restaurants, 6.500 pts.

c) Tendes de queviures del nucli de
Galilea y dens locals comercials i
indastrials, 4.000 pts.

d) Restaurants, 13.000 pts.
Els locals on es desenrotllin

activitas de les assenyalades als apartats
b), c) j d) que tengui endemés vivenda,
tindràn un increment de 2.000 pts.

4.- SUBSTITUCIÓ DE LES FAROLES DEL
- ;CARRER DE SA TRAVESSIA I CARRETERA DE

1 GALILEA.
Als	 esmentats	 carrers	 hi	 ha

l instal.lades unes faroles antiestètiques
lque no guarden cap relació amb l'entorn
:endemés tenen molts de problemes . de
Imanteniment i la il.luminació que fan es
!més aviat escasa. Per tal motiu s'acordà
substituir-les Per faroles del tipus de
les instal.lades al jardins de l'Ajuntament
Io al carrer de Romagués, però de 3,6
ilzetres d'alçada.

5.- REGLAMENT DE NORMALITZACió
1 LINGüíSTICA.

Amb l'abstenció del Grup Socialista
l'Ajuntament aprovà el Reglament de
iNormalització Lingüística, per tal de
idisposar de l'instrument necessari que
reguli l'ús de les dues llengLes oficials a
la nostra Comunitat dins l'ambit
municipal. L'esperit del Reglament és la
•rogesiva utilització del català i el
respecte al dret que assisteix a tota
persona a expresar-se en qualsevol de 1E.s

.dues llengües.
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El tabac va sser introduit als

paisos europeus al segle XVI, han

estat diverses ses formes del seu

us; infusions, ungUens, en pols

(rape) etc., però la més freqUent

actualment ès la de fumar-lo ia si-•

gui en pipa, cigars o cigarrets.

Aquesta darrera forma ha augmentat

etraordinàriament desde sa seva fa-

bricació industrial estimulada so-

bre tot per la propaganda comercial.

No es tracta de cap manera d'un

hàbit inàcu. Ja a I'any 1952 un es-

tudi medic va provar sa seva relació

amb el cancer de pulmóm, i es a par-

tir d'aquest estudi que es varen fer

altres damunt dels problemas que ca-

usen a la salut de ses persones i

que per sa seva divulgació als mit-

jans de comunicació son per molts

coneguts. D'una forma molt resumida

----es podem considerar els seguents:

El fum dels cigarrets conté una

substancia que es el quitrà; la

qual dificulta els mecanismes de de-

fensa naturals de ses vies respira-

tories, ja que produeix irritació i

acumul de ses mucositats, i a la

llarga malalties com la bronquitis
crónica, enfisema (destruccio dels

alveols pulmonars), i bronquiecta-

sies (disminució i obstrucció de la
llum bronquial).

Aixi mateix l'acció repetida del
quitra damunt de les cel.lules pot

produir càncer de pulmó, faringe i

en menys frequéncia de llabis i
Ilengua.

[a llum de ses arteries i. per tant

^1a circulació de la sang. Si aixó o
urreix a ses arteries des cor, pot

produir l'angina de pit, l'infart

de miocardi, mottsUbita; si te lloc

a ses descervell; apoplexia, acci-

dents de paralisis cerebral. També

pot donar transtorns circulatoris a
les extremitats.

Durant 1'embara9 hi ha una comuni-

cació entre la sang de la mare i el

fill; si la mare es fumadora el CO2

i el CO que contè el fum del tabac

i que passen a la sang, s'uneixen a

l'hemoglobina que transporta l'oxi-

gen que el futur nin necessita per

es seu desenvolupament, i per tant

es menor la quantitat d'oxigen que
lí arriba al nin, donant com a conse-
qUencia un major nombre d'aborts,

parts prematurs, nins de baix pes

al néixer i retrasos des desarrollo.

Altres transtorns relacionats amb

l'abús des tabac son s'úlcera gàs-

trica, i cancer de bufeta i faringe.

Tampoc em d'oblidar l'efecte de de-

pendencia que la nicotina produeix

i que dona el transtorns fisics a

les persones que volen deixar de fu-
mar. Aquesta es una de les causes

per les quals es molt dificil per a

certes persones abandonar l'habit
tabaquic.

Hi ha una relació directe entre la

quantitat de tabac inhalat i la fre-

qUència i gravetat de les concegUèn

cies nocives d'aquest. Els seus

efectes mai son beneficiosos i si

d'un gran risc per a la seva salut,

a pesar d'aixo els efectes no són

irreversibles i encara que s'hagi fu -

mat durant anys, l'abandon de
i por reduir els riscs considerablement

Si vol deixar de fumar i no pot, fumi

menys quantitat mitjançant:

- Reducció del nombre de cigarrets

- Utilitzar filtres

- No aspirar el fum profundament

- Fumar la primera mitat dels cigars

- Fumar marques de baix contingut en

nicotina i quitrà

La nicotina, una altre substancia

també present al fum des tabac, aju-

da a l'aparició d'unes lesions a les

parets de ses arteries lo que afavo-

reix la formació de plaques en aques-
tes parets on es depositen grasses

i altres substancies que obstrueixen	 "TABAC 0 SALU1, DECIDU.X

Sens dubte la millor manera d'evita

els riscs de fumar es no començar a

fer.ho, ja que una vegada s'adquirit

l'habit es necessita un gran esforç

per . deixar.ho.

No ho oblidis:



ENCREUAT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
2
3

4
5
6

7
8 

En haver acabat aquest enaeuat, cen;u1e1 nom d'un escrlp-
tor madorquí en diagonai, com a una sooa de Netres.

ENCREUAT: HORITZONTALS.- I: Poble de Marca.
Que no té cap malattia. Santuan del puig de Randa déu
egtpci. 3: Sistema d'a>arcament al centre de Clutat.
quknic del scd.. Herd castelra medeval. 4: Actriu angtesa
que guanyà un Oscar el 1966. 5: Hospici, refup). D1rector de
cinema aemany que et 1924 tingi El cabinet de tes Agures
de cera, obra mestra del terror. 5: Pro}ectct del pr'rner Pla de
l'Elxampta de Outat, aprovat el 1901. 6: Comtessa de Cer-
danya I Besalú que, a la mcrt de Mn511govema aquests te-
rrttorts 1Ins l'any 942. Stmbot quirnic de l'etropi. Poema tic
(al revés). 7: Terminadó verbal (al revés). Antic barn Jueu de
Clutat. Preltx negatru. 8: Deixa-la liure.

VERTICALS: I: L'anuc nom d'un equIp mallorquí de vd&-
bot. 2: Que val mort. Carnt del tren. 3: Reg55 del SE de Gracia
central. 4: Xtfres romanes. Extremttat supenor de les aus.
Matn:ula de COrdova. 5: La ma tancada. Pintor del segle XVII
(Juan de Valdés...), autor de Finis Giortae Mund, a
de la Candad, de Sevifia. 6: El quart lac del món en extensió.
Tenc ganes, tenc dessg. 7: Arbcie nominal de persona. Repe-
tit,

	 •
conjunt musical on primer hi cantava VIcicy larraz..Nota

musical. 8: aiR mediterrania. 9: Prefix multipacadct. 24 ho-
-t 10~ de Luz de Ittna (David...), interpretat per

,ce Wiars.

SOPA DE LLETRES 

CARATDEÇXC
✓ IOL I FEOBO
E IRSTLRJOD
LITORAALNEA
G XEL"TUMAM I
RNADATNBDM
O I ESTAOLOE
IONA I PE TMR
ZSADA I SRAE
STERETALPX
L ESBSZXROC
L KJ I TRFGLW

Si cercau bé dins aquest
embolic de lletres hi tro-
,bareu els noms de deu
instruments musicals.

GALATZ0 —5--

ENDEvINIALLq

Un arbre en el tkion hi ha :
no té rels, socayi branques
i ple de fulles està.
El qui ho endevinarà
sense_haver de cabilar,
enteniment no 4,h1 manca.

7 DIFERÈNCIES,

ITROBAU-LES

Perruqueria	 de	 serres



KLAIZo -6- XXIX Homena* als nostres padrins.

.àian arriba la tardor i
els col.legis recobren
vida, aquí a Puigpunyent
ens recordam dels nostres
padrins i els feim un ne-
tit homenatge que tant es
mareixen tots i cada un
d'ells.

Salut i molts anys.

Octubre 1988.

auesta fotoo-rafia i amb aquestes paraules, començava el
nroc-rama de festes " Homenatge als nostres padrins " d'enguany,

niue malgrat no hqgUi oot celebrar.se a la data avesada, se va
dur a terme més o manco be )

Enguany trobant - que un sol dia de festa era poc, en varem fer
dos

-E1 nrimer; (dissabte, I) el començarem fent renou:
repicant les camnanes i amollant coets.

Després oferirem dues sesions de teatre.
Ia primera era només ner a la tercera edat, i la segona per la resta
lel noble.	 •

Tant a una com a l'altra la gent nareix que sortí molt satisfeta
amb l'obra que sels hi va nresentar:

Y'A•AU S'ASISTENT. Obra que va servir ner presentar al nou grup
de teatre GATI, DE FOC, del nostre poble.

-E1 serron . di4(diumenge, 2) fou el 	 important i protagonista de
la setmana.

A 1s IIh. del matí, tots els padrins i padrines es concentràren
a es Pont ner enser conduits pel grup folkloric Flors Des Salt, a
l'esglesia ner assistir a la misa que celebràren D. FrancescUinàs i
D. Toni Garau.

Pesprés s'oferf un refresc ner a tothom.
Seguilament la festa continuà a Es Plà De Sa Sinia, hon Flors Des

,alt obsequià a tot el nui volgués, amb els seus balls.



N.r

NOTA

Existeix
un fons

bancari
,Ide 30.000 pts.td

Ja que és el poble qui fà
possible que aquestes festes,
cada any se puguin fer; és el
poble qui té dret a saber com
s'atministren els seus d0-
blers.

Anuí hi ha una relació
d'entrades i sortides.

Encara que si qualcú vol
comprovar si coincideix amb el
llibre de comtes, aquest està
a disposició de tothom.

Una ve.cada finalitzat aixó, tothom es va dirigir a ca seva per dinar
menys els homenatjats cues quedaren a dinar allà (convidats

tot el Doble)
Per acabar la festa, a les 18 h. estava previst dur una banda

de música a la plaça de.l'ajuntament, pero aquesta no va aparéixer.
t'ajuntament (que s'havia compromes a dur.la ), s'excuçà dient

que no Doderen aconseguirla, ja que totes havien d'ésser avisades
amb 15 dies d'antelecio, (encara que noltros avisarem amb un mes
de temps).

Així que la traca final(prevista Der mes tart) se va adelentar;
acabant les festes com avien començat:

AMB OLT DE RENOU.

Dintre l'organització hi ha hagut èxits i també alguna errada,
Der la que demenam Derd(5.

-La primera excusa, va dirigida al bar restaurant "PLA DE SA
SINIA", Der nobaver.los posats a la llista de col.laboradors.

- També mos excusam devant en Toni Ramon, ja que ell fou el res-
Donsable de la fotografia de la portada i nos oblidàrem de posar.ho.

- Si hem fallat en qualque cosa més, (de la qual no en som cons-
cient), tambè esperam que mos perdoneu.

-Volem aprofità per donar un fort agraiment a construccions PONT,
per la feinada que va fer (ploguent i tot), a fí de que tots i en

especial els padrins, poguesim caminar mitjanament bè per damunt la
plaça de l'esglesia.

-mambè hi vallever detalls importans, com:
Seguir amb la tradióió, de obsequiar als padrins malalts amb una
ensaImada (regal del Dastisser J. Tur), i amb una botella de xam-
pany acompanyat dun ramet de clavells (regal de tot el poble).

ENTRADES.
Sobres recollits ---
Col.laboradors ---
Bessina Parroquia---
Sa Nostra ---
TOTAL

SORTIDES.
Dinar (padrins) ---
Xeremies	 ---
Programes	 ---
Sobres i fotocopies-
Caramel.los	 ---
Coets i traques ---
Refresc (poble) ---
Paperí (no posat
debut a la pluja)---
Flors
Xampany

'Bandera
Refresc (flors --
des Salt)
Varis
'Refresc (orga-,
:nitzadors).
I TOTAL

57.3o! Fts
29.600 fts
12.821 fts
35.000
134.722 ft

41.000 %
15.000

4.600 %
1.250 %
3.092 N
9.000
3.000

3.900 fts
14.2oo fts
4.000

- -- 5.579 Pts

1.000

--- 8.279 fts

- 2o.822 %
---134.722 ft
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Fent un poc d'historia, Cabrera ha estat plena de desastres, des de la
més llunyana antiguitat iins ta ben poc. Des dels nàufregs ronaus, els ca-
pellans bojos, els pirates, els presoners francesos, els nilitars menjats
pels taurons, els norts per un submari durant la Guerra Civil, la mort de
l'aviador alemany i la desaparicio d'altre avio militar durant els anys se-
tanta el darrer de tots ha estat el de la declaració de Cabrera con
a Parc Nacional.

Com tots saben, un Parc latural és una àrea que se declara per facilitar
els contactes de l'Home aub la Naturalesa. En canvi, el Parc Nacional és un
instrument en mans de l'Estat, és a dir, és el que diu qui entra i el qui
no, el que construeix i cultiva 1 el qui no, sense intervenció alguna de la
Comunitat Autònoma ni de l'AJuntament.

Ara pareix que la cosa va per en-
EL DEBA1 AL PARLAXENI SOBRE CABRERA davant, malgrat d'aquella cridada
VA CARACTERIIZAR PER UNA CLARA DES- adsteriosa que frenA tot l'embolic

COORDINAC1O I UM OPORIUNISNE ELEC1ORAL. dient, no sabem què, d'una estació
biologica custodiada per l'exér-
cit, una cosa de la qual ningn va

xerrar i ningú en tenia ni idea.
Va ser aixi com Govern 1 oposicio socialista no varen voler,amb arguments

de distracció, reconèixer obertament que, altes i potents pressions, havien
frenat l'assumpte.

I aixi com succeeix amb els polítics, el mateix renou passa amb els eco-
logistes, anb un trenc degradat com mai; una Dragonera Ja publica, perà que
va ser embrutada pels mateixos ecologistes en un dia de visita; amb una Al-
butera bruta i amb els canals taponats

Així, no és d'estranyar que, ara tothom necessiti per anar a Cabrera de
tants de permlsos 1 burocràcies com exigeix la condició mílitar. I qualque
cosa voldra dir,que els mateixos ecologistes que varen promoure la idea del
Parc amb la intenció que els allitars se n'anAssin, han firnat la permanèn-
cia eterna dels militars a IIlla els quals, l'Unic que telen eren practi-
ques de tir a un illot d'uns 10 metres quadrats, el qual no té ni vegetació
a més, de ier netes totes les cales.

Per altra part, ens preocupa la idea d'un Parc Racional, recordant el que
esta passant al Vedat de Donyana, on tan sols és utilltzada com a lloc de
vacances pels nostres ninistres i pels grans naguates a on els desas-
tres ecologics al propi Vedat Ja son una cosa quotidiana.

Així s'escriu la historia.
RAFA CARRASCO.
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DEHOGRAPiA -1111
Se5ons dasies que "Ga1.1fsè"

kfa ia1,iti4a , duran l- el
pacsat V5j eke sràcia 1187 ef nosre

ers sevs coft4irots (esfaati‘,

ftrren't.s , fucholec, (.4)Ps,
escolt3, se;fareios, salms Jt masse,
cI465	 ) reisirare44 e1se.;;alf

MOYi	 :

- AVoRTAHENT5 69
-NNIS ABAND0NArS EAl ELS PORTALS :0
-NiAJES YENVOCS A v'xvi.os• :2
- ViOLACi0145 (rtsiçlyuks):
- imTCNTS D'ASSA5i1JAT : 43
-cAmiduisme Ca ginal ciestec) : 3
- DEsAPARic;ous
-coNFEÚNciES suRE SEMALiTAT: 77

(cap pràd.ica...,tof +4 rie..))

•
EXCLUS•VATI

Ga ilatsò rçgala als seus siftl-
pftes leckors -ti4vtts"per pocler
a$isfir ra+15 als pless musicipals.

Basta amb retallar ef
dtagyr akaix i presa«far.ile a Myt SiPoti

NO es percli afvesta emocionaxf
. Rostyves,	 : 61 11227 d 614440

r ffa•	 11111. 41111 n11. 11~ 111111 Wia 011. II•11 11111

E
Pev asisiir,£•bbliee‘f ralis,

al p r•par ple nwnicÀeal. 	 •
1 (En cas qve es svspen5vi, ars(-1

T
	seà vètia pei preptr ple ). I

I 

t. No. s'admetreA fotoot
/ples • .1

«Tuktto
ctR,Tal.

EXTRAV1ADA AtiOTA bE 47 ANYS —
Ro533,	 biaLd 2 140 sei xl.45

80ociebl tjg o. E, es "Ganvrev	 ses
Çaba6esvn div,malte t maElzacta.
Es raEificara. tlf : 6i4216

OPORTUN I TAT LhJÍCA ,

Per final de temperada vendria
aleman? de -1q anys en bom edaí
(no "en esiví"). Curiosos absl-antr-se

Tel. :	 40641

`kiLik-A~A~R~A~A~A~.
CANVI 127 PER R-24

A "i, nià1 en es car, canyr el tnev

vell 42 per un R-24,no mpora color.

(427 1:•ée per raIles cle.. època 0

museus arlveot65(es)

Referinda

ATENc o'// ;

Funnà'	TRADUCCiONS AL RVS 
S'ohre.ix 6radve4or a canvi de m i5
z i solora‘sada.
Tan 5015 avtors primerf‘in43 divitiol.

Alexahavoç PopoÇ. Pl.
klemin. 40 i eseverra . 

PARTIT POLíTiC CANVÍAIWA ReGiOOR

pe ge6ipoizA.
Tàns sols ert pla formal. Curiosos
kostenir-se. Tif : 614 / 46

cValvest memys),LA REviSTA NO	 rnn RISPONSAILL DEL seus coL.L.mompatesi
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Com anamamacs Ja tornam a ser
aqui, anb k-osaltres. Aqueixa vegada
ho teim per parlar de dos lets des-
tacats durant aquest mes : La res-
tanracio interior de la nostra es-
glesia i el "rallye" de motos rea-
litzat un dissabte 24 de Setembre.

Començarem per la restauracio de
l'interlor de l'esslesta, es a dir,
tota la reptutada de columnes, sos-
tre, la neteja de lleixes krepisas)
del retrable i la retorma de la
clarabola.Per tot això 1 per inior-
mar-nos del tet , ens hem dirigit a
Don Eiel Perez , capella de la nos-
tra parroquia 1 11 hem demanat:
--Com ha sorgit la idea de pintar

l'esglesia ?
Be , aixo es una idea que venia

d'enrera, Ja altres capellans n'ha-
vien parlat, pero el que passava e-
ra, primer de tot els pocs recursos
ecunondcs de la parroquia 1 en se-
son que h1 havia obres primeres a
ter , es capell nou de s'esglesla
aixi varem pode) arreglar ses teu-
les, cosa que cada any hem de ier,
despres hem tengut s'avantatge

que ja havrem pagat ses portes , es
gastos estaven coberts i que com
que Jo Ialg tetna a Palma , no hem
de recorrer als gastos parroqulals,
aixo ha tet.que anb la subvencius
del Eisbatde 500.0uri pts. enguany
ens ha perns pintar s'esglésla
llevar s'humitat 1 la negror que
leta lleig 1 a1x0 ho eien tots
MOB sabia greu.
--wutnes passes o gestions es

trenitaren per ha dur-ho endavant
Ses passes eren en dos sentits .

Una és on podien trobar ajuda eco-
nomica i l'altra era qui ho podia

er tecnicanent bé, perqué s'incon-
venient que tenia s'esglesia era
que estava enblanquinada i per tant
era necessaria una resina especial
perqué sa cal no buti,no boti

bofegues sa pintura.
Varem anar mirant distints persu-

posts 1 es criteri empleat per tri-
ar s'empresa va esser : Primer que
la contxrem , Ja que treballa a Ga-
lilea 1 sabem com ia teina ; segon
que Ja havia pintat altres capelles
no era sa prinera exper1encia de
pintar una església ; 1 tercera que
s'oferiren a si sorgia un desper-
fecte o qualque inconvenient arre-
glar-ho . AixO foren es criteris de
tipus tècnic . De tipus economic va
esser fer unes gestions amb sa Co-
missio Diocesana d'Economia a veure
si nos ajudaven i tambe,h1 va haver
un asssesorament de sa Comdssio Ar-
tistica de s'Esglesia perqué nece-
ssitaven sabre quin color hen de
douar , si era s'apropiat o no . 1
previ a n aixo era veure si havia
restes a devall o be de marés o bé
de pedra ,perque ho poguessim treu-
re i veure-ho, cosa que no trobarem

--Com ha anat sa Ieina de pintar?
Sa teina ha anat be, ha duit dues

setnanes i mitJa de teina 'de dos
pintors i alguns dies ajudats per
dos picapedres . No només ha estat
pintar, abans de pintar, s'han lle-
vat tots els antics despertectes
d'humitat darrera es "camerino" de
la Mare Déu, a sa claraboia de sa
facana , Ja que mos entrava aigua
i a lo millor no s'ha vist el que
han fet però han encinentat 1. han
donat silicona a totes ses enclet-,
xes des finestral de davant.



de futbol ierem lo típic, botelles,
pujar a un teulo, etc. cronometrat.
Cada participant posseïa un full

de control, dins el que te marcaven
s'hara d'arribada,e1 número de par-
ticipant i un rutónetre , amb aixO
tots enfrentarem ses proves . Unes
proves que se puntuaren al millor
100 p. al segon 90 p. i així un da-
rrera s'altre . S'organització nolt
ben duita i dirigida per Don Jaure
otorgà el primer prèmit amb 890 p.
a Juan Xarterorell, el segon a Xis-
co Morey amb 880 p. i el tercer a
'Quino "La Fuente".
 NOTICIA 
Sé fan gestions a l'Ajuntanent

perque la parroquia de Galilea ce-
desqui les seves propietats per un
periode de 25 anys , i aquests fe-
rien un despatx, un dispesari i de-
és, tot aixe, si el poble ho vol
ja que serà consultat.

ADEU"'"'

11! Arropial
ESPEC1ALIDAD EN PLATÓS COMBINADOS

Y TAPAS VARIADAS

GALATZ0 -11-

-Qin és es sistema ténic emple-
at

Es sistema técnic empleat en
quan a pintura s'ha mesclat una re-
sina, perque aterras bé,amb pintura
normal . I quant a técnicament com
s'ha fet, s'ha fet pujant un andà-
mio fent-lo córrer cada monent. A1-
xó ha duit una cosa no esperada
és que a damunt ses cornises , hi
havia un pan de borrer 1 brutor,que
tirarem a baix.Tot aixo ha anat com
plenentat amb una gran ajuda de sa
gent des poble que ha vengut es
dos darrers divendres,i han fet net
és a dir,hi ha hagut una gran quan-
titat de valuntariat per deixar-la
com la tenin.
--S ha comentat damunt s'estat

des retable a veure si se podia
milllorar ?

Es retaule sempre es molt diti-
cil. Aquesta església te un gran a-
vantatge,no és rica pero si propor-
cional . Consultaren un retauredor
per donar un liquid an es dorats,
ens va dir que eren tant débils que
desapereixerien , i aixo va fer que
hi dedicasen uns doblers a fer net.

--Digau-mos, qina serà se proxima
millora a ter ?

Jo diria que en aquests moments
és necessaria lil.lurulnacio basi-
ca des cementer1.

Pasem a un altre punt , el rally.
I que podem dir del rally ? Bé

podem dir que va esser molt diver-
tit, que sa gent es passejà pel po-
ble,çiero tot aixó ja ho sabeu.Doncs
conteren amb que consisti a, quines
proves hi havia, con puntuaren,etc.
Començaren de 18 participants per

error infornatiu només se'n presen-
taren vuit 1 aquests participaren
en un rally dividit en tres sectors
(dos de ruta i un al canp de futbol)
Dins es de ruta ses proves a ter e-
ren variades , des de construir un
cuc de nin petit , cercar noms a un
lliti teleronic , ter parelles amb
ses cartes , encistellar una pilota
dins un pot tins a tirar amb una
escopeta neumatica o montar un
trenca-cloques . Dins es des camp PLAZA PIO XII

TEL.614198 GALILEA
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Arrel d'haver arribat la nostra llengua a ser declarada oficialnent

llengua propia de les Illes Balears, s ha anat intens111cant la polènlca

sobre el non de la llengua i la unitat que presenta anib els parlars de

Catalunya, Valencia, Andorra, el Rossello, la trania oriental d'Aragó

la ciutat de l'Alguer. a Sardenyd.

Aquesta polendca és possible, pel iet de a desinformació que durant

270 anys de persecuctó lingibstica mé>z. u aanco intensa segons les

époques, han anat produint.

A vegades el probleaa és que si sentla a dir que eis parlars balears

són dialectes del	 català,	 ntenen que aixo significa que són una

especie de català nal parlat, 	 no és almí

Totes les llengües estan fornades per un ;:onjunt de dialectes que,

tots Junts, constitueixen 1 idiona, sense que cap d•ells sigui superior

ni iaillor que un altre. A1x1. e) castella és fornat per nadrileny,

sevillà, aurcià, argentí, aexicà	 etc.. dialectes que, Junts, el

const1tueixen. De la nateixa	 manera, el català està fornat pel

mallorquí, el barceloni, el ralenclà, : eivissenc, el naonès, etc.,

dialectes que, junts, el constitueixen.

Una altra qüestió que convé aclarir és la de l'article.

El fet que en l'ús col.loquial utilitzen najorithrianent l'article

salat (es, sa, ses...) i en l'ús literar1 o fornal de la nostra llengua

senpre s hagi utilitzat 1 article !alat (e1, ia. les...) provoca dues

actituds que troban equivocades: d aquells que neguen carta de

naturalesa balear als articles lalats	 ia d aquells que voldrien deixar

de banda els articles salats

Cal dir dels primers, que oo -(.enen en compte que ells aateixos fan un

us dels articles lalats	 a1x) diuen. 1 de1m: La una, les dues, les tres

1 altJa (1 no ses tres	 altja),	 deim tatibé a la fi, a la llarga, al

manco, del tot, la Mare de Déu, 1a Seu, la nar	 Podríeix posar cents

d exemples més 1 si entravea a n el oanno de les cançons, els retranys

els Jalcs populars no acabarlem na1

A vegades el problena que hi troba qualcu no és l'article, ni les

paraules slnónimes, sl no la realització diversa d'una aateixa paraula.

Per exenple hi ha qui diu que en nallorquí es diu "noltros" i en catalh

"nosaltres" Que hi hagi fornes variades de pronunciar una paraula no

espenya la unitat de 1 1 1diona En tots els idiomes trobaa diferències a

1 hora de pronunciar segons quines paraules
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La darrera qüestió que podem encabir és la del nom de la llengua. Què

hem de dir? Mallorquí, nenorqui, eivissenc? Balear? Català?. Quin non

hen de donar a la nostra llengua?

Començarem proclanant que dir mallorquí a la llengua de Mallorca,

menorquí a la de Menorca, eivissenc a la d'Ilivissa i Foruentera, no és

res fals, no és cap animalada. La denominació balear no és gens ni mica

viva dins el poble. De qualsevol nanera, cap d'aquests nons no abarca el

conjunt de la Ilengua a la qual pertanyen el nallorquí, el nenorquí

eivissenc.

Valencià es va dir con a sinonim de català referit a tota la llengua,

durant nolt poc temps. Català sembla ser l'únic nom correcte quan volem

a nomenar tot l'idioma.

Dit això, que català és el nou que convé a la nostra llengua, hem

d'insistir que aquest non no deixa que poguem parlar de mallorquí,

menorquí, eivissenc, barceloní, valenclà..., si volem limitar a uns

parlars concrets 1 àmbit de la nostra referència. És més, hauríem

d'avesar-nos a no dir català, quan volem referir-nos a un territori en

concret, 1. reservar la paraula català per referir-noe a la llengua en

general.

Així que si deia : • en aquesta Escola fan les classes en català ", no

signiiica que no s'hi facin en mallorquí, no vol dir que s'empenyi a dir

noi o gos o gat en lloc de dir al.lot, ca o moix.

Significa que s'hi fan les classes en la llengua pròpia d'aquest te-

rritori 1, naturalnent, un pot dir que s'hi fan en nallorquí,o en menor-

quí, o en eivissenc, i no diu cap incorrecció, ni cap nentida.

Xerrem sempre en nallorquí, menorquí, eivissenc o formenterer.

Utilitzem la nostra llengua sempre 1 amb tothon. Si no la sabeu parlar,

demanau a n els que en saben que vos hi conversin i així n'anireu

aprenent, segurs de que la recuperació de l'ús general J. habitual de la

nostra llengua 1 la potenclació de la nostra cultura és uaa empresa

justa que convé a tots els qui vivim en aquest territori, autòctons I

immigrants, catalano-parlants 1 castellano-parlants.

Aquest article està copiat d'un full

informatiu de VIA VIDA 1 AUTOMOMIA >.



Galatzó -

escollar	 B. maraguea,

Al ndmero de julioj, Galatzó anunciava l'autorització concadida a

l'escala de Puigpunyent per a començar • dins l'actual curs 88-89 1

l'ensenyament en català a 1
ar 

d'EG8 l les matemàtiques	 tota els cura

803.

Durant l'estiu s'ha anat congriant un •oviment contrari a l'ensa-

nyamant en la nostra .Llengua, que ha esclatat fínalment els primera

dies de classe. ea polèmica s4ha ventilat principalment a botigues,

carrers, perruqueries,...etc., cosa que na causarà sorpreaa a qual-

sevol persona coneixedora de la particudar Idiosincrasia de bona part

del nostre poble.

Les primeres Assemblees de l'APA, celebrades pocs dies despr6s de

l'inici de les classes, es convertiren practicament en monogràfiques

sobre aquest tema. Les notes dominants podrien ser el desordre i l'a-

gressivitat, probablement a causa de la radicalització que a'havia -

anat consolidant les setmanes previes a l'inici del curs, de manera

que la pasió dominà la raó i practicament no hi va haver opció pel

constructiu. Va prendre cos una agra critica als membres del

Consell Escolar que, amb el seu vot a1irmatiu, avalaren la petició

alensenyament en català. Una crftica injusta a uns mestres que, en

lloc d'elegir un cami fàcil inhibint-se del problema, actuaren en -

conciència i expresaren l'opinió que, com a tècnice en educació, te-

nen sobre la qUestió lingUistica. Injusta tamb4 a la repreaentant de

l'APA en un intent de privar-la del dret de votar en conciencia l que

aisteix a tots els càrrecs representatius elegits dins un sistema

democrètic, Igualment injusta al representant de l'Ajuntament, atesa

la clara, decidida i constant actuació d'aquesta institució en favor

de la Normalització LingUistica, malgrat l'espectecuier ab3tenci6 del

grup socialista que, partint de la seva afiliacid política (progre-

ssista en teoria), sembla tenir com a Cínica explicació la pràctica de

la m4s irresponaable demagogia.

En mig d'aquest desgavell no hi havia temps ni voluntat per parlar

dels fets que evidentment s'han da valorar com a positius. Per exem-

ple, les obres realitzades durant l'estiu, amb la subvenció del MEC,

consistents en la construcció d'una nova aula, uns banya i altres

petites reformes que-, junt.ament amb, la nova instal‘lació eléctrica

la construccio dels banya de l'aula del primer pia i del magatzem,

suposen que l'edifíci escolar ha experimentat amb un parell d'anys



una millora extraordinària. 0, per exemple, la labor de la direcció

del centre per a donar eatisfacció a les peticions dels pares que -

s'han acollit al dret constitucional de demanar l'ensenyament en cas-

tellà per als seus fills. La solució exposada consisteix en la remo-

delació del pla de l'escola, partit de l'incorporació d'un nou mes4re

tre, dividint els primers cussos en dues aules (una en català i l'al-

,tre en castellà). Sembla, per tant, que s'ha trobat provisignalment

una solució que pot contentar les distintes postures dels pares i -

que existeixen les condicions necessàries per a desenvolupar la tasca

docent en pau.

Notes de Societat.
NECROLOGIA.

Madò Francina Alcover (Cunilleta),
va morir el Dassat 26 de setembre a
l'adat de 90 anys.

r)escansi en Pau.

BODES.

Na Cati Beltran Alomar i n'Andreu
Beltran Ballester, es varen casar el
dia 16 de setembre.

El 24 de setembre, prengueren exem-
ple en Miquel Font Zaragoza i na Mar-
galida Martorell Ribot.

Triaren Canaries per la seva lluna
de mel.

En "!aspar Palmer Frau i na Cristina
Alemany Genet, no volgueren nuedar da-
rrera i se casaren el Drimer d'octubre.

Tambè anaren a Canariea.

El darrer que se var casar va esser
en Sebestià Terrasa Carbonell, amb na
Marpalida Prohens Salom, el passat 7
d'octubre.

Enhorabona a tots, i per molt anys.

El CONSELL DE REDACCIO ta se-
:bre a tots els subscriptors de
_la Revista Galatzó, que la tar-
dança en l'aparició del núnero
passat, es va donar per causes
IO notivades per la Direcció.

Con vos haureu donat conpte
per un naJor control i pre-

sentació, ben fet un llistat de
tots els nostres subscriptors.
Així que vos denanan que si

veis qualque irregularitat en
l'entrega,	 direcció falsa o
nom inconplet )el nos feceu se-
ibre per aixi poder corregir
'1'error.
1

El notiu va ser perque la per-
sona que inprineix aquesta Re-
vista és de Petra i a nés, és
capellà. Això vé, perque'can bó
,petrer no es va voler perdre
'la Beatificació del Frai Juní
per Serra, així que l'excusa de
la tardança   està Justifi-
cada,

N&IXAMENT.

Na Marina Vidal Morey va venir al món
el 4 d'octubre.

Ella es filla de'n Miquel Vidal Barceld
i na Cati Morey Serra.

Enhorabona i Felicitats per sempre.

Xolt agraidanent
CONSELL DE REDACCIO

,}im,imi~~Egieueie~~11~=•~1



* A la pèslna
organització de
la Festa per a
la Pau, a on va
haver sics
que esteien a-
nunciats 1 que
no se varen

nés de repartir uns
en lloc d'infornar,

presentar,
cartells que
desinforven

Q9C3
6-3P6

e2§

* Al ninistre de la Guerra, per
dir que:'Un canp de tir és una zo-
na privilegiada de defensa de l'E-
cosistema

• A la manera tan personal com a
duit el tena del català a S'Escola
la pròpia Directora	 se canten
unes coses que Ja ni ens atrevem a
mencionar.

Gi2fiGan &IpP2
• A les Jugadores
de l'equip Senior
Fenent. L'avís és
perque vagin nés a
entrenar,	 en cas
contrarl, poden a-
segurar que aquest

equip no acabarà la LLiga.
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Als :tiempres le
te Foc, que st bé ban
omençat amb una obra
bastant coueguda, era
necesari perque es po
guesin iniciar dins
Al nón de) Teatre

Aix. tambe, .3 1 agree1t ?) letal:
d'haver fet due sesions

• A u'en Sebatià Ripoil	 b tox ei
Grup de Teatre Galatzó, per les faci
litats que varen donar als loves dP
Gall de Foc

* Al debav sunre LLengua,Natura 1 Th
risne que	 tPnir lloc per la Festa
de la

* Als obrers que han arreglat la Pla-
ça de l'Esglesia, que el Dissabte de
la Festa dels Vells,esteien fent fei-
baix la pluja, perque les obres esti-
guesin un poquet més avançades

* A l'aparicló del Reglament de Norna-
lització Lingbistica, el qual Ja era
ben necesari	 nolts de pobles Ja
fa anys que la tenen.

* A1 Suplement que va sortir al Ba-
leares danunt Puigpunyent 1 Galilea,a
on digueren que és un poble en defen-
sa de la Naturalesa i de l'Hone, anb
un sol 11, el de rebilitar les arrels
1 la llengua del poble.
Ens alegram de que el poble dongm1
aquesta agradable imatge a tota Na-
llorca.

• A que a la fi a n'aquesta Revista
surtin dues pagines sobre la Salut 1
la Ratura. Anin 1 a seguir fent feina

• A tota aquesta gent que no res-
pecta les retxes grogues que hl ha
pintades a la vorera d'alguns ca-
rrers. Noltros hi tenim una solu-
cio	 nultes.	 Almt que avisan
que estan a punt de caure.

A n'aquests altres, que a altes
hores de la nit, van a córrer amb
els cotxes per Sa Vela. El renou
sol ser més que emprenyós.



EL EETE A.
Are, si fan quatre brusques,
surten els caragols; i una
manera per fer.los que no
siguin amb arròs o amb es
caldums, pot esser:

FRITS AMB PEBRES.

Se renten i bullen els
caragols (amb moltes herbes).,
després se sofregeiges un poc
dins una greixonera de test
amb oli calent.

Se treuen i dins el mateix
oli se sofregeigen ceba, 1 10- ,

rer, alls, sal i pebrebò; lla- I
vors s'afege -tgen Debres ver_
me]ls i desnrés una salsa de
tomàtiga amb julivert i un ta
ssò de vi blanc.

Tot això se r.escla amb els
caragols i se deixa que bulli
una estoneta.

-També se poden fer farsits
-Amb ceba.
-Amb espinacs cremosos.
-Amb nata.
-Amb beixamel.
-Amb patates frites.
-Amb tumbet.
-Amb mahonesa.
-I amb tot quant se vos
ocurresqui.

CUTURIA-USTAUUM

ES PONT

C/. la Traressia, 1 - T. 111 41131
PIIIIIPUIYENT

Don Fernando de Son Net, tenia
arrendat can Franc a madò
Margalida Pons. (Que està re-
tretada aqui dalt).

Francina Roca (aqui dalt
retretada) era la filla de madó
Margalida.

Ella fou la que va comprar
ca n Franc a don Fe!pnando.

P.S.
Madó Margalida era la padrina

•i madó Francina la mare de la •

I que are èoneixem com a madó.Mar

galida des can Franc.
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B AsquET   

dissabte dia 9, ,fa aonar començamen; iriciai pe -.1	 Pülgpunyent de la
_:emporada, amb el partit jugat dins el camp del CIDF pel nostre equip que mili-
:a a la categoria Juvenil Femení, tenint continuitat la jornada al dia següent
imb el partit Puigpunyent - Sta. Mónica de la categoria Senior Femení i el di-
-necres dia 12 amb la disputa dels ‘1)Q nunts oe part lel nostre equip Senior
N:qsculí davant el Gràfjaues Badia.

La lornada va comen-
-: ar pé, ja que les nos
:res Juvenils varen acon
,eguir la seva primera
ictória.

El partit va tenir
dues fases: una prime-
ra part molt igualada
amb bastants d'errors
en atac i en la que nin
gú dels dos equips va
aconseguir aclarir-se:
:lentres que a la sego-
na part després d'uns
minuts en que va impo-
sar-se la igualtat, les
nostres Juvenils varen
imposar el seu millor
joc, basat en una bona
defensa i sortida fàcil
a l'atac, aconseguint
d'aquesta manera una fa
cil victória.

L'equip Senior Feme
ni que sempre va anar
per davant del marca-
dor, no va tenir exce-
sivas dificultats per
ooder guanyar, si bé el
joc no va ésser bó, se'l
Ja tenir sempre contro
lat juntamente amb el
resultat malgrat que
la presió que va fer
l'equip visitant als
darrers dos minuts amb
una desavantatge de set
aunts, els hi va perme
*.re rebaixar-los a tan
sols tres punts.

darrer partit
ó'aquesta jornada,
ser el del Senior Mas-
culi, que com varem fer
als altres equips, tam

va guanyar.

Havia estat tot un
incógnit aquest equip,
ja que aquest any es
presenta molt renovat,
amb noves cares i amb
bastants joves jugadors;
i aixó es va arribar a
notar a segons quines
fases del partit.

Partit en que, si bé
es va dominar el marca-
dor des d'un principi,
amb un tanteig inicial
de 8-0, en els primers
minuts, no es va poder
aconseguir una més am-
pla avantatge per asan
tancia el partit.

Malgrat que al final,
•La diferència va ésser
d'un sol punt, durant
el transcurs del ma-
teix solia estar sem-
pre entre uns cuatra i
vuit punts, el que per
metia al nostre equip
jugar amb molta més
tranquilitat, cosa que
al Gràfiques Badia
va faltar en determi-
nats minuts del partit.

Es d'esperar que
aquest equip anirà mi-
llorant a mesura que

iagi anant per endavant
la competició ja que pel
lit anteriorment, és a
ase de jugar partits,
quan es pot collir ex-
periència i a on es pot
arribar a acoblar mi-
llor tot l'equip.

De totes maneres,
cal destacar dos fets,
que creim que és a on
es nota molt més la di
fèrencia amb el que era
l'equip Senior Masculí
de l'any passat.

Per una part, va ha
ver durant tot el par-
tit cinc jugadors al
banquet (cosa que l'any
passat no hi era) i
aixó suposa fer un molt
més millor plantejament
técnic del partit.

Per altra part, de-
gut al nivell que pre-
senten els equips que
formen aquest Grup "B"
en el que participa el
nostro equip, no s'es-
peren unes grans dife-
rències als marcadors,
(cosa que l'any passat,
n'hi havia de fins tren
ta punts) essent d'aques
ta manera partits bastant
igualats i competits.

RESULTATS
CIDE - PUIGPUNYENT 32-43

PUIGPU.-STA. MONICA 42-39
PUIGPU.-GRAF. BADIA 49-48
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FUTBOL 

Des del passat 18 de Setembre el Puigpunyent, disputa el Campionat de Lliga
88/89 de Segona Regional, amb un resultats que podem considerar normals, mal-
grat que no són molt bons i així va ésser al darrer partit amb una derrota a dc
micili i que deixa a l'equip amb un negatiu, si bé s'ha de tenir en compte que
el Binissalem serà un dels equips que quedaran adalt de la tabla clasificatorid.

Pel que es pot veu-
re en aquests partits,
segueix el nostre equip
amb la mateixa línea que
la pasada campanya, és

.a dir: Poc futbol i mol
tes dificultars per po-
der guanyar.

El més destacat - ne
ativament, per cert -
són les lesions, i així
tenim que en F. Morey
degut a una estirada
muscular, practicament
no ha trepitjat el te-
rreny de joc; en Barto
meu Martorell amb una
mateixa lesió, segueix

sense entrenar les da-
rreres setmanes i si ju
ga, ho fa perque a l'equip
tan sols hi ha un porter
(una cosa bastant anormal
dins un equip) i natural
ment, estant la seva con
dició fisica bastant dis
minuida; mentres que en
Pep Ramon té dificultats
a un genoll; com ha hem
dit, noticies negatives
que són d'esperar que
millorin, que si no....

Dins un altre ordre
de notícies, destacam
l'alta a l'equip d'en
Salvador Ramón.

RESULTATS 

Minerva-Puigpunyent 2-2
(Valero - Adrover)

Puigpunyent-Altura 3-0
(Valero-Adrover-M.Ramón)

C.Concos-Puigpunyent 4-2
(Valero-Gabriel Ferrà)

Puigpunyent-Binissalem 0-2

Dins un canp de futbol	 qui conanda ?

	 nai s'equivoca ?
	  a vegades decideix un partit sense
ficar cap gol ?
	  senpre té.la raó ?

AQUEST ES L'ARBITRE !!

I què no és veritat ?

Idó bé, el Jugador que s'atrevesqui a
discutir-ho, el més segur tal con indica
la foto ) és que l'envillin al vestuari.

Té o no té sempre la raó

E1 millor és no discutirse-la 	 encara
s'hi surt guanyant.
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