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Un any ices el tornan iniciar amb

tots voltros.

Un any nés que sera per la naJo -

ria de noltros, un altre any d'es-

forços i de treballs.

Un any ros que com diria la Can-

ço, ens portara un mln tel 4,

lloc de terror o simplement no hi

haura vida a aquesta terra.

Pero aquest any, com cada any,

tindrem ments ieliços i antas-

tics. Són aquests moments que eus

perneten continuar la lluita diaria.

Son aquests moments que desitJan

per tots vol tros.

La portada d' aquest

Gracies 	 Onofre Martorell "Teuler".



a.AJUNTAKEYI  INFORMA 

Els acords mes importants adoptats

per l'Ajuntament a la sessi6 plenaria
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CASA de	 VILA

ordinaria del mos de desembre, sôn:

PRTEC A LLARG

TERMINI:

Per tal (4 P poder financiar algunes

de les inversions previstes al pressupost

de I.QCS, se sol.licitarà un préstec de

14.385.250 pessetes al Banc de CrOdit

Local. L'intorPs establert per l'esmentat

Banc per aquest tipus d'operacions és del

10 o.Prif anual i el termini de deu

anys. Concretament amb aquest diners ce

podran for les segUents obres:

• Casa de Cultura: 7.852,300 pts,

Pista Coberta: 2.000.000 pto.

Plaça de Son Bru: 2.000.000 pto.

Corba i plaça de l'esglesia: 2,000.000

'Enllumenat públic Galileo: 2.000.000.

Les
 

assenyalades quantitats no

cobreisen en alguns casos la totalidad dol

cost de l'obra, que hauran de financiar-so

en carre.: als propers pressuposto amb

subvencione d'adtres Organismos.

PLAÇA DE SON BRU:

S'ha aprovat el projecte tècnic basic.

redactat per l'Arquitecte Joan Vila. Les

obres, si no hi ha contratemps, podias

començar aproximadament el mes de marc; de

1.Ç)3g.

PISTA COBERTA:

Es va declarar 1"urgencia de
 

la

contractació de la primera fase de la

futura pista coberta segons projecte

redactat
 
per l'Arcuitecte D, Gui:lem

Bujosa,

Les obres concretes a realitoar ara

consisteixen en anivellar i acondicionar

Pl terreny, deixant pis tonamonts

completament acabats i a punt per a

col.locar en una altre faso l'otructura

metalica. Aquesta primera fase permetra

provisional de la nova pista en les

matoises condicions de l'actual. 'Ei cost

do les obres -que s'adjudicaraz a un

proper pie extraordinari a celebrar abaris

d'acabar és d'uns 5.000,000 de

pessetes.

A la sessié del mes de novembre se

concediren, previa presentaci6 de memoria

d'activitats i econ6mica, les segUente:

CUBVENCIONS A ENTITATS CULTURALS

&SPORTIVES:

Escola de Ball do Bot-Agrupaci6

Flors dos Salt: 50.000 pessetes.

Agrupaci.") Tercera Edat: 50.000 pte.

Revista Galatz6: 50,000 pts

C.D. Puigpunyent: 05.000 pts.

Sociocultural
	

do

Puigpunyent i Galilea "Es Racô": 55.000

Grup S'Arbre: 55.000 pessetes.

SalI de Foc: 75.000 pessetes.

Grup Xingonera: 75.000 pessetes.



história oral, demostrant un perfecte

domini de la materia, amb una exposició

clara i documentada; Joan Fla explicà la

sova feina de transcripció de les

entrevistes orals i la importancia de

l'obra per al present i sobretot per al

futur; a continuació varen parlar Antoni

Bonner, Massen Francesc Llinds i Victoria

Ramis d'Ayreflor que tanca dignament les

intervencions delis convidats amb

la lectura d'un dels seus poer:aes dedicat a

Puigpunyent. Va tascar l'acte l'emocionada

intervenció de l'autor, Onofre Martorell,

que finalment va regalar un exemplar a

cadascun dels protagonistes.
L'acte es va cloure amb un refresc

en el que els comentario eren de

satisfacció general per disposar d'una

obra que suasa la recuperació d'una part

del nostre patrimoni cultural.
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Dif-4sabtP dia 1`.--). de novembre va tenir

:lac • 	de ::,Pssions de la .C,asa

Obri l'acte PI bat1P que va agrair

al 	 nombrós . públic 	 present 	 la seva

Can 	 lo preseatació del llibre 	 assistencia i va felicitar a l'autor i als

protagonistes de

broporcionat al

sabre la seva

l'autor de HUn

l'obra per haver

poble una obra Unica

história; seguidament

poble un temps", el

"Pon dia Puiwpunvent, Fable estimat" del

	Ni co l au 	 • 11
	AL. atre , 	 . 1 1

d01 poble i gran aficionat a l'estudi de

h' stóri
	

d2 la cultura Popular

Pu gpunyent. Aquest acte representava la 	 professor Joan Miralles, va parlar de la

d'una feina comenaada anys

LL.. 	Ti A LT 'IF CD
1\1- CD 17 F L MA R "I' (7) 	 L.

enrera amb la pacient recopilació

d'informació a traves d'Pritrevistes a

• 7.: rsones majors que aportaren els seus

records i quo són els protagonistes del

llibre. no segOna tasca, que exigeix una

ilarga dadicació, consistia en la

trans°, ipc de 1Ps entrevistes que va dur

a terme l'esor iptor i periodista Joan Pla.

inalment el 11 ibre s 'acabava d'imprimir

amb el suport dpl CIX.

IL. ' A C.: 'I' EC 	 ]i?ÆJ 	VA

CT: 	 E. 13 R. A R Ta I	 13

ID I A IL ';:r.) rE)	 1C)VJM13FE.

La presentació va comptar amb

patrocini de l'Ajuntament de Puigpunvent

es. va convidar tot el poble. A les cinc

mitja, hora do i'inici de l'acte, el saló de

sessions de la Casa Consistorial estava

pie de gom a gom. De fet, algunes

persones varen haver de seguir l'acte

dP 	 l'exteriar. Jcupaven la taula de

presidencia, acompanyant a l'autor del

llibre, el batie Antoni Arbona, l'escriptor.

Joan Pla, el catedràtic de la 13.1-D. Joan

Mt railed, 1cacr iptar Antoni BOsner,'Mo. ,--sen
Pranae ,e,a LlinaS i el pceta Victoria Ramis .
d'Avreflor.



Galatzó -5-

EL PRIMER

LLIBRE

PUIGPUN VENTI

N'Onofre Tauler, aquest home inquiet, treballador, arrelat al poble com pocs, N'Onofre,
el que presideix i que ha estat el creador de "la moguda" de la Tercera Edat, n'Onofre
que passeja el seu somriure i simpatia per tot arreu, ens ha fet el gran obsequi del pri
mer llibre autènticament puigpunyenti.

Feia temps que l'esperàvem i no ens ha decepcionat gens. Era molt ample el ventall
de temes que, mica en mica, amb moltes hores de magnetffon, havia anat recollint, sempre
amb l'objectiu clar que els costums, les formes de vida, l'estil, els fets històrics de
Puigpunyent, de principis d'aquest segle, no es perdessin.

Era molt important per a l'autor que els nostres padrins ens contassin tot el que sabien.
Pareix que rossona dins ell aquella cançoneta de les rondalles: "contau-nos-ho, padri-
neta". Aquell fou, sens dubte, el mbbil que l'empengué a es,. llir els quaranta entrevis-
tats, que parlen dels més diferents temes, tots ells relacionats únicament amb la vida
social, laboral, familiar, religiosa i politica dels veïns de Puigpunyet, en aquell
temps

La intenció de diversificar el tema■ i i els personatges és molt encertada. Aixi, es
vol reflexar la vida del carboner, la del missatge, la de la mestra d'escola, la
que vivia la familia de l'emigrant forcós.

Hi queda descrit com vivia l'agricultor en les diverses feines del camp: l'anyada,
l'exsecallada, la tafona,... També conta com es feien les distintes tasques dels
pastors, de les collidores d'oliva, d'ametlles i garroves, les del fuster, del ferrer,
dels marjadors, de les placeres, -4 e .is botiguers,

Incidência especial hi fa dels primers mitjans de locomoció que hi va haver a Puigpu-
nyent. Les primeres bicletes, les primeres motocicletes, els primers automòbils i els
primers transports públics que unien el nostre poble amb Ciutat.

Hi queden també ressenyats els motius de festa que alegraven els aconteixements més
importants de la vida del poble i de les families: naixements, primeres comunions,
noces, ... balls, teatres, cinematógrafs, ... festes patronals i altres diades extra-
ordinaries.

Seri molts els punts d'atenció que es poden destacar d'aquest llibre. Crec que hauran
sigut molts els puigpunyentins que s'hi han sentit identificats com branques d'unes
soques fermes que arrelen dins les nostres terres.

Personalment, jo he de confessar que el vaig llegir d'un cop, en un sol dia. M'ho
passava tan be que el vaig acabar gaudint de cada capitol, amb intensitat.

Malgrat aquestes mes que merescudes lloances, vull ser sincer i dir que admir el
coratge de l'autodidacta Onofre i reconèixer que els seus qüestionaris no són del tot
objectivitzats i que tal vegada hauria desitjat un capitol de conclusions i una més
acurada normalitzaciO linguistica.

De tota manera, ma 4, t'agrairem, Onofre Tauler, aquest extraordinari present que ens
has fet amb el teu primer llibre: "BON DIA, PUIGPUNYENT, POBLE ESTIMAI". Esperam el
teu segon llibra molt prest.

Barceló B.
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Senor Ditector de la REVISIA GALAl-GO

Le agradeceria insert:Ara en su Revlsta unas puntualizaciones al escrito
del Sr. B. Moragues publicado en ei n 	 6 de esta Revista.

lq. El movindento no na sido contrario a nuestra Lengua, sino a la manera
y modo que se ha utilizado para introducirla.

Sik. 	se ha ventilado en tiendas y Galles no ha sido por la indiosicra-
cia del pue.blo, sino pulque no hoy manera de conseguir que unas personas
del pueblo lleven adelanle sus ideas sin consultai - a ¡DB deras.

3•'2. No puede haber dialogo constructivo debido a que una minoria no acep-
ta a la mayorta. El Consejo Escolar actuo presionado por esta minoria.

4 2. hl representante del APA antes de votar temuta que haber consultado
a [a Liase, ya que teptesentava un cambio sustancial en la ensenanza.

5=. La atusion at PSOE que la cuti iesten sus regidores.

6q. Si se ha encontrado una solucion ai problema no tue debido a. las ges-
tiones del Conseil Escolar sino a fa gestion de vatios padres ante el M.E.

Atentamente : GABRIEL FLAQUER.

"	 N _IR 	AL	 V N iT • IR	 La Tl 	 1 1 1
T	 1 I_ E-1. 	 r .

'toits de nosaltres hem vist a la porta del sol, un senyor que, gaiato en
ma, es passe la per la carreiera de Ciutat.
Ja ens resulta tamillar veure'l per la Vila • i per Son Bru. Viu a Ca'n

Ii ii  vota l'hsglesia. Es Don Victoria Ramis d'Ayreilor, de Son Cotoner
d'Amont. Avut voles presentar el mes tecent deis ilibres que ha escrit.

Es titola " CENDRES AL VEN1 ". Amb un Ilenguatge senzill i al mateix li-
.terail, ens descriu deb dc,aLlib, GUM membre de la tamilia que n'es,la trans-
toimacio i el canvi radical que ba soiert Ja Noblesa a Mallorca.

El presentam agio per que OG un llibre d'una lectura ben assequible per a
tothom, t .esb textes GUM aqUeSt MIS habituaient d Ilegii I normalitzar la
nostra Ilengua

'Iambe ho tels, peuque els itou capitols que Don Victoria ens conta, sós vi-
vencies persona is properes a les nostres, son mottes d'elles viscudes de
primera ma, i ti xo sempre ens crea t'oit mes d'interes.

Una altra ra), per la que aconsellam la seva lectura, es perque BOM molts
a Puigpunyent a Galiiea que - o per be o per mal - hem viscut prop dels
" senyors " de les Possesions, la najoria d'ells nobles de naixanent, que,
ta MIS anys encara, mantenien un rang social i avili han vist el que tos el
seu patrtmoni 1 la seva grandesa.

Per tots aquests motins, i ¡nul is u' al 	que hi trobarem,e1 creia un bon
Ilit.we per a començar l'any.

P. Rarcel6 B.
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AlmacErn 	

Gales 	
ltadera 	
Algo 	

Antes 	
Apellido 	
Cutxr de sa basura 	
barco 	
Bocadillo 	

Bott jo 	
ueulcet
Cortado 	
Sello 	
Buzon 	

kagatv.em
let es

Ousta
qualque cosa
A ba Ur,

LI in«u t ge
Foal des teaks

En trepA
Cant.ir , , ca nt.pr
Ge (Ida er
tallat, trencat
Segel t
Bustia

t

fills seus, netejant un tros de terra
que per Ilei li pertany i que no li dei—
xen tenir com ell voldria.

Estam parlant del sr. Eufronio i un
trosset de terra, un trosset que abans
era s'hortet des Moll Nou. Ens va rebre
molt content, i ens vs obrir les portes
d'aquest terreny que tsncs uns carrete-
rona entrets, "Sa Biers" i un rierol que
neix a "Ss Font des Desmais", i ens va
mostrar una alzina grossa, molt grossa
4s a dir, "S'alzins de Son Net", on hi
ha qui diu que surt la Verge.

Credulitat a part, el que és cert 43
que l'alzina s'est b morint, els "plate-
ros" que hi ha devora no noms resten
claretat a una alzina que necessita les
braçades de tres homes grans per enrre-
voltar—le, sino que es recol7en damunt
ella fent—li un mal molt greu.

—Per (nib no talleu aquests "plateros"?
—ICONA em va donar permís per taller

devers 33 d'aquests arbres perque em van
dir que s'hauria de sanear per donar vi
da a s'alzina. S'Ajuntsment de Puigpu—:
nyent em va dir que mirarie de donar—me
un poc d'ajuda, pero era me diuen 	 que
no, que no se not tallar ni una fulla.
Aquest és un terreny orogramat urbN, 4s
a dir, que no és ni rústic ni urbà.I me
diuen que no es poden tallar ets "plate
ros" perque 4s naisetgístic, històric, —

relligiós, mil.lenari i 	 res, xorra-
des, perque de mil.leneri no en t4 res,
aquests arbres les van sembrar no fa m4s
de vint—i—cinc anys en Joan de Cas Met-
ge i en Toni Guillet. Si aquí hi ha res
mil.lenari 4s s'elzina.

—Hs. sentit a dir que ve molta gent
per aquí.

—Molts, molts en venen. Sa rejilla
le m'han esbucada un munt de vegades,en
mig any dos pics. Ss barrera l'empenyen
fins que la despasen o rompen es marés
que la subjecte, ars est romput es ma-
rés i sa barrera. Amb quin dret ho an
aixó? Sa gent de "baja moral" m'ha ro-
bat una taula de nedrs. Altres pe varen
prende aimais de s'alzins per fer lle-
nya. Tant com volen ccnservar s'arbre i
venen amb ganivets i destrals i prenen
trossos d'escorça. N'hi ha que graten
es pensen que sortirN "ague milagrosa".
Un dia em van deixar una Purissima pen—
jade, i paperets, i COSE13. Fins que S'A
juntament no digui lo contrari, no 4s —
pdblic aquest terreny, i ja que venen
aquí, al manco que no molestin els voi—
nata i respetin se propietet. He hagut
de tancer per sa gent que ve aquí: fen
foc, tiren pots, deixen brutor, m'esbu-
quen sa barrera, sa rejilla qub pot
fer l'amo? N'hi ha que no, per n'hi ha

nue to fan frente: —"Est° es la Cana de
taus•, — 'JO 	 J	 v u L'	 -;	 LLJ el 	 L;

que aix6 és seu", i coses així. En vaig
treure un que s'en va anar remugant
cantant: —"Oh, s'alzina miraculosa, mi-
racle!

I amb tote la seva sinceritat ens va
dir:

—Si 4s meu (i ho vaig pager davant —
Notari), només vull un hortet com hi ha
via abans, amb arbres fruitals, i donar
vida a s'alzina, Vull conservar s'alzi—
na i per arreglar—la me demanen 300 000
oessetes, una reins que necessita s'ar-
bre, i que podria mirar de pagar venent
sa Ilenyn dets arbres que maten s'alzi—
na i nue no me deixen taller. També he
sentit e dir que me volien prendre es —
solar.

Mentre erem allà, es va atracar gent
per dues vegades, nue varen fugir quan
veren l'amo.

Vam ooder comnrober també com mance—
ven trossos d'escorça de Is sOCA de l'el
zins, una alzi nue orojectava la meya
sombra s uns taule de oedre era inexis-
tent, de la qual només resten (lustre se
lents de pedra on, curiosament, hen di-
buixat dsmunt un d'ells uns creu catbli
ca, i damunt els sltres tres, una estr;
lia judia. No sabem exa.E.tament el sign'
Nest que han volgut donar—li, però a-
ll N queden.

Toni G:nsrd
Biel Frau



Qua n no es amb la cadira de rodes, el
podem trairai axegut al ilit de casa seva.

t; a la t z6
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41 [lustre Fable va.extstii ta uns quants mesos, un petit 1 gractos perso -

nae que un bou dia va decidii cieixer.
1 aixi va esser, com el passai dia i de Desembre operaren a la Clinica

Dexeus de Barcelona, iJ nostre company Guillem Itaidoy.
Segons ens anava contant, els iets es lemunten a n'aquell dia en que un

amic seu de ciutat. ti va plesentar a Na Maiibelaaquesta al .Lota havia supe-

rat amb exit una operacio de la tibia a les dues cames, pet que va aconse-
guir creixer Ib centimetres.

L'exit que va tenir Na Maribel, ho
va animar molt a prendre tan valenta
decisiO, i que va esser pressa per

USA GRAN FORCA DE idOLDNiAT 1
	

malts de noltros cum una gran sor-
L'KU114111 DELS AMiCS I DE LA FAMILIA, 	 presa, potser també varen ser cecs,
CLAOS NEGE:-.36ARLES PER L'HUI ... 	 com la maidat d'altres 	 " Hm vaig

sentir obligat a stitimetrer-ixe a l'o-
peració, sobre tot, arrel de la Ial-

ta de Cultura de mita gent insensata, que no vejen res mes en jo que un
espectacie ... de totes maneres ne podia deixar de disimular unes rialles
en record d'alguns bons moments de la seva inlaucia.

Xerrant 1 lent brorws, varem anar entrant dins la tecnica en st per poder •
dur a ,ler m! el creixement. Aquesta, va ser donada a coneixer pets japonesas
ta deu anys, els quais amb una serie d'experiments varen demostrar qiue els
tissus humans es pod leu  desenvolupar per els mateixos.

Actualment, aquesta técnica
ha piogresat moll, I alto, com
anteliormnt se dula a terme
mitiançant plaques de plati,
ara es segueix un iode de

barres, malt menys dobros que
l'anterior i amb ei que el gir
d'una petita roda situada al
relleu de les barres, es pot
douar a n'en Guillem una volta
diAria d'un milimetre.

L'actual operació de la tibia
a les dues cames li dur A Uns
dotze mesos de rehabilitació.

1 Ja després d'aquesta tindra
lioc una egana operado del
fémur a les dues cames.

Pero no deixa d' insistir nos en cara de pasimonia,que abans de que suCce-
esqui aquesta intervenclo, haura d'anar a visitar quatre vegades Barcelona,
a un ti. nui que canviar -se el wax 1 pucier estar baix observado clinica, a
ti de poder vigliar el tractament.

Aixi mateix 	 amb el bon sentit de hi paraula, molts de noltros no podem
deixar de pen .ar que eu Guttlem la no tor nard a ser el nostra Gull leni.

I ell, are una cara Oe pueocupacia no deixa de dir " hsper que d'agit'
a t'es anys, liulgpunyent, vit des d'un poquet mes emunt, ze seguesqui
aKrudani 4.



Símbol del naixement de la pau
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EL LLENGUATGE I L'HOME UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
(curriculum per la pau)

LLOC: Facultat de Filosofia i Lletres

DATES: del 17 de gener al 4 d'abril de 1989

HORARI: de les 18,30 a les 21 h.

TEMPORITZACIO: Una sessió de 90 min. cada setmana (cada

dimarts) excepte les dues primeres, que es faran els dies 17 i 18 de

gener.

CONTINGUT

ORGANITZACIÓ: ICE de la UM

Llengua drab i hebreu a la mateixa classe. Un intent de

comunicació entre dues comunitats en conflicte (dos professors

de lEscola de la Pau Neve Shalorn/Wahat Al-Salam). Dies 17 i

18 de gener.

Evolució i estat present de la situació sociolinguistica de la

nostra comunitat (professor • buoni).

El manteniment de la llengua pròpia i la integració dins el

món actual (prof. Bibiloni,Barcel6 i Fernández).

Fl llenguatge i la Ilei. El dret com a Ilenguatge (prof. Torres i

Shayhin).

Poemes vius (amb vida) (prof. Richard, Fernánde:. i Barceló).

Sons i entonacions constants en les liengues clii3siques i les

modernes (prof. Paul Roche).

El llenguatge i les ciències (prof. Petitpierre i Mayor).

Moviment magic i comunicació: dansa i teatre (prof. Orloff).

MATRÍCULA

Institut de Ciències de l'Educació.

Dies: del 9 al 15 de gener
Horari. d'll a 13 h (de dilluns a divendres)

Preu: 1.000 ptes
C/ Rafael Rodriguez Méndez, 2-1r. G.

Tels. 238117, 454253, 454812.
07011 PALMA

COORDINADORS: Richard H. Shayhin, Sebastià Barceló,

Xavier Abraham.

Cloenda: Plaf6 amb la participació de la majoria dels

conferenciants.

PROFESSORS:

Professor/a de l'Escola de la Pau Neve

Shalom/Wahat Al-Salam. Israel.

Professor/a de l'Escola de la Pau Neve

Shalom/Wahat Al-Salam. Israel.

Eduard Petitpierre: professor de la

UM.

Gabriel Bibiloni: professor de la UIB.

Sebastià Barceló: professor d'EGB.

Maria Fernández: professora d'EGB.

Paul Roche: poeta, traductor d'obres

classiques, autor de nombrosos llibres

de poesia, ha pronunciat conferències a

diverses universitats.

Richard ii. Shayhin: poeta i advocat.

Vladimir Orloff: coreOgraf i director

del Ballet de Montecarlo, Paris,

Buenos Aires.

José Angel Torres: professor de la UIB.

Gaspar Mayor: professor de la UIB.
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Aviv] va de cotxes i de Festes. De
cotxes per la daireta POiriDA de
Pill6FUNYEN1 a GALILEA.Aquesta Purada
congrega gran quantitat de gent, que
amb la seva presencia anima tot
l'horabaixa del bissabte i la matt-
nada dei brumenge, sense oblidar-nos
d'aquella gent que amb Una voluntat
r s'atreviren a acampar dins
la naturalesa que envoltava la nos.
tra carretera.l deim una gran vol un
tat, pettpW a i'llivezn sol ter molt
de /red i aquests dies loi en bastant
exemplars.

Pero no tot son lioançes pels
campistes, ja que si rossin tots usa
gent net.a, no hi tendliem res a dir,
el que no pot esser de cap manera es
Ia destruccio del nostre medi am-
bient amb la seva bruticla l porque-

ria. Recouoixem que no ho tau tots,
doncs hem \fist bosses de rem a la
VOI era de la carretera amb els des-
perdicis lets darrera la seva esta-
da , pero aixn ho tan uns pocs dels
quals hem podem estar ben orgullo-
sos • Ja que a més de donar vida i
alegria sOn persones i no animals.

Quant a les carreres varen esser
GOM sempre espectaculars I molt en-
tretengudes, sobretot anb gran par-.
ticlpacio de vehicles a la competi-- -

Cio, (leis quals podem destacar els
estraordinaris dos pilots locals en
SebastiA i En Mateo conegut de tots
per Teo, a is deis ja tradicionals
protegunistes amb els seus petits
formules i els Renault 5 Turbo i
Copa Turbo • sense oblidar-nos del
nou cotxe d'en Joan Ton0s.

A més a is, vàrem poder
Veure 	 parell d'acci-
dentS 	 no tan sols de
corredors , Lambe	 dels
aticionats • uns alicio-
nats que normalment con-
tagiais pel que veuen
han vist, es ilaKen a la
carretera a gran veloci-
tat i d'aqui que n' bagout
vist rri(!s d'un Ural. dins
una cuneta o un poc apar-
tats de la carretera.

:1 -4 -aa la tote, podem observer ei
	

Pero en aquests dies, també hi
pi lot It ici i I Hi di us el seu vehicle

	
ha hagut alties Festes ...la de la

411 billiS (1. 1 ai r i thir• a Gonques.	 Nativitat i la despedida del 88.
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Aquestes Fe$tes hau Ljogat (pie OB-

set les noes alegies ja que per tula

part celebrarem la Nativitat del Bon

Je5us amb 1a Misa del Gall, una misa

la tradicional que poc a poc ha anat

Ganviant el seu esperit , ha passat

d'esser inicialment com una misa es-

pectacle, on la gent hi anava a veil-
re com una comedi , uns balls t uns
Gants entretenguts t divertits, pero

tot alxo ha ea/Iv -tat t ia gent 5'ha

A nat concieociant de cada vegada
mks, ara per ells la Kissa del Gail

és uoa experiencia viscuda j eompar -

Lida, a up amb uns cants 1 114.5 bails

signiticatlus, ia gent expressa la

seva alegria i la 542Vd bOlid,a; Oixt

ta geut dona un espectacle , pero

aquests son per un sol espectador,

l'homeaageal. de DESEMBRE.

Sense deixar d'odidar, el Conceit

de Musica que va tenir lloc a la

nostra Plaça el dia a on la BAN-
DA DE SOB NAPINYA ens va animar Lot
el migdia amb la seva usica, una
Musica alegre i de sort a sort,acom
panyada de bob temps.

,i xi Lambe, es va celebrar amb

molia mes alegria si cal, el cap

d'any, un any que va estor pie de

records, ja LC,E51 h bons o dolents; un
cap d'any on poguerem recoidar les
passades Festes; la baixada de la

quota per ientr un Leletoft;la recent
cesslo dels Lerrenys parroquials a
l'Atuntament perque Galilea pugui
tenir uns millors sei veis publics;
la nova instal.lacro de l'entlumenal
public, I tota una in/Intl...It d'al-
tres aconteixements. 1 com es pot
su[xissar per log i ca , aquest cap

d'any ens pou LA el començament d'un

altre any , un any ple d'esperança
per poder millorar la nostia pus lelo
econonaca; per aconseguir tenir una
bona saint, i en trobar l'amor als

que 11 Ian Ialia, en ti, en poder

aconseguir veure que totes les coses

que desitjan es puguin ter reaitlat.

Dins el passat any de 1.988, bem

vol rgut telecordar el numero de
noces, bateJos i defuncions que
varen Leni/ Hoc a Galilea.

Hi va haver

- Quatre bateJos.

Quatre noces.

- Cinc deIuncions.

Despr és dthavel vist Lot aquest

Rh oviment, podem atrevir-nos a 1. re---

UI  una consequencia, 1 es el let

de que la poblacto de Galilea, poc
a poc, va tornant vella, i esperem
que aixo no succeesqui per molt de
temps.

Ja no ens queda gaire més per
dir, tan suis haver desitjat que
eis Reis Nags vus hagrn duit molts
de regals pel que baureu d'haver

estat, naturalment, molt bons
al.lots.

QUE HAGEU PASSAl 'INES

BONES FESLES.

SES lIMBES ! !

garroquial
ESPECIALIDAD EN PLATOS COMBINADOS

Y TAPAS VARIADAS
PLAZA PIO XII

TEL. 61 41 98
	

GALILEA
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;".-.3 • EX	 MI11-■:1-21 	LE	 NA	A I I 1YEA	 ?	 .

Ja ta un grapat d'anys que vaig sentir parlar de Na Patima;que si era una
muntanya embruixada... que hi vivien extuanys personatges, com una princesa
mot -a, una serp que meuga pa amb.oli, o un bou d'or ... i lins i tot,gaudeix
de cosina : Na Bauçana.

Pareix que ei Puig lomenta histories des d'antic ( existeix la teoria de
que les muntanyes en t'arma de barrets de bisbes ( )sollen ser adorades com
a sagrades), i. a mes hi podem tiobar nomblosos restes Laiaiotiques, junta -

ment amb ceramlques romaniques, talaiotiques, arabs

Els comentaris sobre l'existencia de coves al Puig,juntament amb l'aticio
que tenc a l'espeleo, m'impulsaleu a visitar-la ( com sol pasar, gran part
(Jets comentarts no pasaven de set rumors, [tiens de contradiccions, excepte
:titres que m'ajudaren a trobar una cova ). Llavors d'haver-ht pujat mes de
deu vegades per distints trouts i haver cercat per tot els racons, ( cosa
bastant diticullosa a causa de l'espesor dels boscos Y. Fins ara, aquestes
son Lotes les coves visitades ( no molt importants a nivell d'espeleo )

COVA  A : Al Est de la muntanya. En-
cletxa estreta i sense tormacions
( estalactites, banderes ). Si-
tuada entre roques, i no ta.mes de
cinc metres de llarg.

cUVA 	 : A Ja cara que mira cap el
poble hi • trobareu ( si cercau Été )
un forat del tamany d'una roda de
cotxe, nig tapat per un cArritx,que
s'endinsa quatre metres, per acabar
en un embut que engoleix les pedres
que es desfan.

: Aquesta ja té nom : 	 Cova
de sa mata des ndgdia ", que es veu
bastant anant pel Cam de Son For-
teza, abans de que atravesi Sa Rie-

SA Mata des Migdia. fé uns dos metres
hl arribarem tent rappel des d'adalt

COVES DE les FATIMA
ra. Situada al costat 1 al darrera de
d'ampla i quatre o cinc de tOns,per on

llavors davallaren a peu.

(XYA_D : Situada adalt de tut, L3 la mes grossa, atravessant la muntanya per
und part estreta en torna d'encleixa recta en linea recta. Mideix d'un a
dos i mig metres d'ampla, quinze d'altura maxima i vint metres de fiarg. ro
uu tota de quatre entrades: dues "a peu pla", una que dona cap es Grau i
s' altra cap a Son Forteza; i dues tent rappel des d'adalt.

Apart d'aquestes coves, n'hi ha unes ixanta catalogades al terne de
Pulgpun ient, Lti 	 k,tepLuiesçsa Qatalugtir (a di es Mai
ca, noms de catalogades a fa Pederacio Balear d'Espeleologia n'hi ha com a
minim b00 metres ).
Destaquen al terme: Guyo_dets_Armaaaatti. a Sa Fita des Ram; GuYeu_desTo -

ayais amb gas (CO ), nomes perillosa d'Agost a Octubre; CDva de 
am_burguet amb motta aigua que sorgeix al Km L0 1 /; Coves  des  Robisilla un
POC petites destruides però aprop del poble, I mottes mes coves i avencs

( el mes tons del terme es de 90 metres ).
TON1 MORA.



"casa diana"
MERCERIA 	 REGALS
GERANIUMS BRODATS

JERSEIS FETS A MA

Ci. Major, a
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Pet les 1.estes de Nodal semple han soill ter mandrungos especials, peTo
deEipiOs lo (4E, Wii,o 	 h.s sec- -, E.K bel 	L, els lideus

alxo nu te peigu HS6e1' at >o, pe) 	 vos fionare agues!. fljtiu que set-
veix per qualsevol dta de l'any.

pEitEAJ, LAI: : 	 SOYA DE VERDURES.

Posau totes les verdutes que tingueu a ma dins usa olla amb ou parell
d'alls, dues tulles de i lui w una tomattga de reuellet, sal i prebebo.
Quan igui cult, se cola 1 es guards un poc de brou 1 despres se li ala -

geix un ou cruu, bastanta margarina, Ilet, avecrem i tulles d'herbesana.
Tot tux° se capola i s'hi va alegint es bi ou Imes ilet, segons el gust

de cada persona t (Wit o espes I.

Eti pot menial amb trosos d'ou bollit i/o pa frit.

6.EQ.Ub ELM: : N Lb/it:WAD() " AKE XAPIPI.NYONS.

I ngredien Ls let qua la e persones

Quatie • lenguados ".
0.11 litre t. tog de vi.
On litre t nag d'aigua.
Quatte cents grams de xampthyons.
Cent, )ili.111Ii de riata Liquida.
Un quail. de cebes	 Itanceses ).
Sal i plebebo.

On darrera l'altra, s'escallen
els " lenguados " dins una olla
ou hi hau , 'k vi, l'argua, el
plebebo i la sal.

Ions el mE.Ax bi nu, 	 bullen eis xampiuyons tallat., nu mifit petits,
les cebes sonsetes. lins que el blot! quedi a la maltat.

Despres se li atagelx ta nata i amb aquesta salsa es tapen els
" lenguados " que estai ao dins una palangana.

EQsTRE :	 PLATANS

Si voleu aprotitar uns platane que tingueu madurs, les podeu Iregir ta--
Elate per la meitat amb margarrna dins una paella, li posan per damunt, su-
cue i canyella. Quan sigui mig cuit, s'es hi posa SUC de Illmona i
taronja.
Quan el suc s'ha reduit a la aeltat, se 11 posa una copeta de ron, 1 des-

pros se tlambetra.
1 son nel !!. 	 XESCA RAMOS.

a



 

Cristalisria

Lt Malloiquina.
Mirells, tancement de gelenies i benyeree.
Vidres en general.

EncNrregs a Pep d'es Forn.
MigtiNei Santandrou, 34 - -A" 467 Mt - 07006- PALMA OR MALLORCA

", • 
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Pareix universalment que l'insomi
afecta a una de cada quatre perso-
nes.Les causes que ho provoquen
son diverses:des de les socials -
conflictes familiars,preocupacions
econômiques,estrés laboral - fins
a les degudes a una falta de salut.
També factors externs a nosaltres,
com l'excés de calor o fred, els
renous, canvis d'horaris etc. po-
den provocar insomis aguts.
Ja que els barbitúrics provoquen

adicci6, somnolencia i alteració
de la conducta sempre que sigui po-
sible hem d'intentar conseguir el
somni seguint mitjans més naturals
com
- Utilitzar productes naturals
d'eficAcia comprovada com la va-
leriana.

- Abans d'anar al llit procurar no
fer treballar excesivament al cos
mes bé fer el contrari, mantenir-
lo en posicions relaxades.

- Una vegada al llit, adoptar pos-
tures còmodes, sentint la bfáne-
sa i flexibilitat dels ossos.

- Anar a ajeure prest, ja que si
espera fins l' agotament la ma-
teixa energia utilitzada per es-
tar despert impedeix relaxar-se
més tard i costa més dormir-se.

- Dormir en una habitació ventila-
da, a un llit cômode i amb roba
folgada.

Esta demostrat que l'exercici fi-
sic es una práctica saludable per el
cos humA,sobre tot per al cor.
Diferents estudis epidemioldgics de-
motren que aquelles persones que prao
tiquen qualque deport, tenen menys
posibilitats de sofrir infart i morir

d'un atac cardfac.
El fet s'explica perque l'exercici
ffsic entrena al cor per afrontarse

a les situacions d'estrés. Desemvo-
lupa el múscul cardiac i li permet
movilitzar un major volum de sang.
Produeix una dilatació de les arte-
ries i vasos dels teixits i això mi-
llora la circulaci6 sanguinea sense
augmentar le pressid. Tambe facili-
ta l'augment d'unes lipoproteines
d'alta densitat que impedeixen la
formacie de deposits de colesterol
a les arteries. Finalment i potser
sigui un dels efectes mes benefi-
ciosos,ajuda a evitar l'obesitat,
un dels grans enemics del cor.

ossos mis forts

A un centre medic de nordamerica
es van dur a terme unes proves a
individus de "la tercera edat",un
grup d'ells eran nadadors habitu-
als, l'altre grup no. Els resultats
varen donar que les vertebres dels
qui nadavem habitualment eren molt
mes denses que les dels no nadadors.
Per lo tant la natació pot aconse-
llar-se com deport a seguir per a-
quells afectats d'artritis u oste-
oporosi i que no poden practicar
gimnAsia o deports violents. També
ajuda a que l'individu es relaxi
per lo que no sols resulta benefi-
ciós físicament sinó a més psiqui-
cament.

Dormir hi

cor i esport
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'MUS IC 	 ERNEST FUSTER.

Des de temps enrera sa musica ha anat lirgada a ses festes, a sa bauxa
a sa revett.la.

I quan un poble vol: ter
festaplo primer que cerca
i prepara es que bi haura
d'haver musica.

Per aixo ta uns quants
dies a n'aquest poble hi
va haver testa i musica.

1 per aixo tambe va ve-
sir sa Banda de Musica de
Calvia, per a donar un
Concert homenatge ais
nostres Volis.

Una Banda molt love, Io
que Os bona senyal, que ho
va fer molt be, are un so
be de Banda i un reperto-
ri encara més.

Alguna gent es va quedar sorpresa per tant i tant de pasdobie. l'ero real-
ment, os que a n'aquells tem eratemps es des nostres vells sa musica de pas- -

doble sa que duia sa marxa, i no caidria oblidar que era una Festa d'Home-
natge ais

Pel que ta a sa Banda propiament dita, ja ho bcm comentat abans, una
Banda molt love amb un repertori antre t uni qualitat de so molt aceptable.

" Gia-W.30
	

Autour Mol a

	■■=1011■•••■

Re ei	 a ce! 	•. x i I.ìC-J pou e licol l a da i tuoi 1. :I) st,o	 b e : 	 taii,ii que 	I

do i ei 	"	I . I	 011	 (.‘: pi a j	 Ii .1(ilk.k..714.) d	 1-08111JA d' 111111101 • de l'ex

les i I ,LIVel.;, de Na:tac-Ln i editada en uastella.
Molts som els que consideram di .a pagina graclosa, i entre aquests • ans"

esta CaUt_01 - 14...C.I.J.AAÇ4, que es veu que ha perdut de cop l'ruouent sen

Lit de l'humorm, placticant "sillou - ball", intents de "iislc - culturisme"

essent Directo: de la Revista Galatza.

La causa d'aquesta reta va ser que uns membres dei Conseil de Redaccto es

"descuidalen" de ter els seus escrits. Liavors, varg trobar com a solucio
per ompfir la pagina burda el de uopi is i traduir aoudits, rnsertant nume-
ros de Lefetuu del ponte. No na estat la meva l'item:4o el ter mal a ningo,

i ne sap greu per aquesta geut " curta " que ir ha catgut tau maiament fa

bruma.



SERMONS PER A UN NADAL DIARI

1. Escolta sempre el teu sermó.
Tu ets sempre el teu millor predicador. Els qui xerram defora podem ser escol-
tats. Tant de bo sabéssim dir-te/donar-te bones paraules, veres paraules i confes
sions sinceres de la pròpia manera de viure. Per() només t'ajudaran si te'ls fas
teves. I llavors ja no són meves, són ben teves.
I torna començar la teva tasca : ESCOLTA'T.

2. Escolta't, molt més en aquests dies de Nadal.
Potser és quan re-neix el millor que hi ha dins tu, el millor que a dies, a mesos
vas amagant o arraconant. Per() ara envesteix novament i bellament.
No vulguis negar la força d'aquest temps (posa-li el nom que vulguis: força
religiosa/mágica/tel.lúrica/...) Es un temps bo.

3. El Bon Du ens ajudi a recobrar humanitat.
Els valors, les actituds, els sentiments i el sentit que dóna color a totes les
vides tenen nom de justicia, llibertat, estimar, respectar, comprendre, alegria,
bonhumor, perdonar, coratge, preocupació pel bé de tots, ...
Sentit i sentiment que ens fan humans.
Sentit i sentiment que necessiten arrelar 

per poder néixer. 

4. Valors d'una nova humanitat.
Valors, sentit i sentiment treballats a força de temps i  d'equivocacions.
Valors i colors estotjats pel Poble i pels seus millors homes. Valors i actituds
conservats per una Memòria de Poble, entregats-perquè ens arribin a tots-a una
Servidora d'aquest Poble i d'aquests valors: la seva Religiositat.

5. Religiositat amb cara i ulls i nom concret. Aqui i a altres llocs. Ara i aqui,
l'Església de Jesús, Senyor de Tots.
Ara i aqui una Església que ens ofereix (és de tots i per a tots) aquesta
Humanitat.
La Humanitat de Déu que ens arriba perquè recobrem la humanitat del ser persona.
Home i humá, home autèntic

vertader
sincer. 	 Home-Home

Home de Déu
Déu fet home
Déu, humanitat de l'home.

6. Enfrontats a un Nadal, trobarem sempre la buidor, la inhumanitat, la superficia-
litat, la intranscendència, el creure -te que res és important i que ningú val res
i : Matar Nadal

no és només eliminar Déu,
també és assassinar l'home.

7. 	 Des del Nadal del Bon Déu,
agaf amb nov-lla vida la meva humanitat

i la teva humana vida.
I vull/volem que siguin humanes les vides de tots. Sobretot dels qui pateixen i
feim patir i no deixam que puguin ser humanes.

Bon Nadal
Bona Humanitat de Déu
Bon Déu, humanitat teva.

8. ESCOLTA'T.
Escolta aquest Bon Déu.
Escolta aquesta humanitat ben teva.
ESCOLTA'T. 	

Antoni Garau
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En J o:ht Per ra Aar tor ei I i	 Ca t rina Emi I 1 a er da Garcia. el passat 2 .i de

e ii oKupueu Ii ua nj na , 1 que es PUIll HeI ena tn-trra Cerda

Va uel xer a les 1 • 30 h. del 1LJ.t i va pesar 3' 'f:50 Kg.

- Dia 5 de Desembr e 	 I es LS' 40 h. , 	vi neixer N' Andreu t..astanyeda Bel tran,

t 1 l de II' Er multi° castanyeda War la itez 1 de Nit Nargar da He I I:r art Al moat .

YVol) Kg.

Enhorabona a les dues families.

- El passat I Y de Desembre matin Harra Nartorell Garau " Compenyeta "

dei Xiii d' estat (int.! e nosa 	 t et,.	 1 enla	 II ys.

Descansi en Pau.

ACLAK AC1 : En el no mero de Novembre va sor iii que Na Gaterina Bel tran A u-'

Mor cabilV4 amb N Audx en het trait Bat lester, t resul ta que agues L es el

seu pal e. E 1 seu vet tader oar j t efi en Nlqnel Ri eia Preto.

Vida eft:War
horaba i x del passa t. Di thus tie Desorubre,

F.scca., Iwo act] vi t.ats del It niel

I rimestre ant) una Pesta celebrada a la P 1 tça de

s'AJuntament, i quo va comptar amh la I)11 ICI
paciu del Grup d'Atilmacjo 1111:anti) " Cucotha

envii la missatgera

que simbolita la PAU

si tots 1 -i d qitinu

facem-ne nostra senyera

En les festes de Nadal

que també ho son d'amor

preguem per un mon millor

i per la Pau Universal.
Nest; es 	 escrti i t s, ha I lilt en i I t i Line de I , a tip

fllUtiCitl 	 "	 " , 	 ;imist.1 	 mi.,	 I ■

alogria la digiti cloenda del 	 Pr i met t i Jim ,s ti
del Cur s.

. 	 . 	 .........	 . 	 . 	 . 	 . 	 - 	 . 	 - .

11,11i t et. al t i but 	 011.'1 	t i La	 se me, if I II

q tit 	iC».:1.1 1 I q iii	 1.1110.6	 pal .111 I Eq'■ 	 tillk? 	 I all	 1111,1

.11 . 	 0 a sa Di rector de j' Esco I a.
Es art(' com quedon rectilioades i PM disc,nlp,
per l e :; 	e.S lit.1 I efri	I li Lei u et.ae i OTIS 	 (pie

s' liaKr ii polio' t. (lunar 	 ie 	que ptir;
e.1 eii i a me Vii t 11).C.'DC.10

	Autonr	 Bet.t.t.



C.CaNie 	 11 11 0 586 378 22
1CinuaA 	 10 9 1 654 318 19
Puigpunyent 	 10 7 3 430 383 17
J.Mariana 	 10 6 4 576 414 16
StaTearia 	 11 4 7 434 484 15
Sta.Menica 	 11 4 7 550 504 15
Binisalein 	 10 4 6 384 533 14
Hispania 	 11 1 IO 364 796 12
Cardes 	 IO 1 9 344 512 11

P.Mallare 	
Jovent SJ 	
Puigpunyent
Sta.M6nica 	
Perlas M. 	
C,ide 	
J.Madana 	
B.Aires 	
At.Pollensa 	
J.Cap6 	
Esplai P 	
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Es PORTS
SenioA Plaiscuii: Va pee eL que /a !_awen-

aleeezen...L que /3iyu.4.1n un
(Lei KVILL

(71i))e1141 'Feulent.: Seguei-

toz,Le.,5 C'eu a un paeti.t.

Od/squPt Temeni:
pee-

que
acon

aof.t	 agile4z'
c4uip	 u .f.-2z

quc va Leni', a
eeJspondee aL-

tee!) Lin:Lez v-ic.tdelleA,
peL que Lez peeApeeti-
DCA (141 ; CZ ana 	ori 	cum

coencaz
cleni ni pe-i-wee
eis vaeen yuanyae eL,5

./5eyuen-L5,	 paf
iweue pee podee

en amC, ana jean ee.yu:a
niLaL .ila ,5ev0 aaexa pee

;:zaigeai	 que

panya w_gue-ixen z'cis hi pugai. cxigia ze_gue una lona
un miiioe .e.c2,5que-1, i cou aaeL

Na4cuil: CL con,3e7uéneia,
ja que quailieqaip que u d-61A 	aC no.5

:j_iLe camp I720,5.tea un C,on
nivea, ho 17..aixa en ca:zp
conf./me-el,	 at:1(;_

Lat pee alle en Leman.

Cadet Temeni: Si a L'a!2

çLMIEIÇAw006

aconzegu-icia.
(Liais e.e caiv

dez.tacd-
vem 	a vohuzinoziai_

6EBIORAALuLk

/a que ocupi un aoc
cle La cLaz.icac-id.

•Zeiz eeAaetatz, en
aquei5L-5 momeni.,	 no ze

Amb.M(NNes
Sta.Mana 	
Marat6 	

 	 12	 12 0
12 	 11 	 1
12 9 3

795
810
747

587
603
565

24
23
21

/?OL 	eL mateix, ja,Lee G.Batlia 	 12 8 4 704 664 20

Senion Temeni: La deeizo- que am-Leu/zen Le-5 no,5-
Puigpunyent 	
P.D.N.Tesa 	

Il 	 6 5
12 4 8

591
683

574
758

17
16

lia que vanen ;Len.LA cla-
vant ei. Santa itae.ia

.teez n.ine.5 ha peedee
cLo,5 pan_t-i-tA con.6ecuLiu.5

Soledad 	
BunrNa 	
S.Rapina 	

11 	 5 6
12 4 8

12 2 10

644
588
568

652
618
782

161
16
14

La rumi_ea pizLa, vé	 a
cte. ,10-54eae que L'equip Sc
17-ioe c0r:1 ja unava a pa-

pee -tan	 (:)..h un puaL .

que --/5i caL c!.e./5ta

RIAA 	
aaskeNnca 	

12 2 	 IO 614
12 2 10 569

840
670

14
14

eé-ixee, pateix "i'en/ee-
metai" Upica 	i L2oLtz

cae	 e-e que noaez
pozwi

JuValL MAç4L4

é/5 La /aLta pei que no ,5'ha pogut Gesa A 	
Uucimajor 	

10 	 10 0
10 	 9 	 1

931
760

483
526

20
19

i da Za
poca ;aoLivució aLA pae-

aeizae,	 pciz
,t_iuz que Ji-Liu-in,	 a ézzcit

SWOMaha 	
Imp.8ehe 	
R.LJuII B 	

10 	 6 4
10 	 5 5

9	 5 4

723
648
553

656
569
556

16
15
14

Puigpunyent 9 	 5 4 509 427 13
&Sen/va 	 9 	 2 7 515 672 11
Espanyol 	 IO 	 1	 9 454 723 II

aNIOR	 Jkoitbli—thMeL 	 WOALYMNI
Esplai M 	 9 	 0 9 265 746 9

10 9 1 723 340 19 1Manana 	 8 8 0 471 276 16
99 0 717 246 1S Stadeónica 	 8 7 	 1 376 236 15

10 7 3 434 325 17 Siosepillw 	 8 7 	 I 374 238 15
10 7 3.481 465 17 G.Alzemote 	 8 6 2 288 232 14
10 7 3 472 404 17 PedesM. 	 8 4 4 279 252 12
105 5 441 475 15 Pulgpunyent 	 8 3 5 326 348 11
10 4 6 460 609 14 Consolaci6 	 8 2 6 272 274 10
10 3 7 416 434 13 Gamme 	 8 1 	 7 283 384 	 9
10 2 8 375 687 12 Uìdlel 	 8 1 	 7 163 347 	 9
91 8 218 347 10 BiUms 	 8 I	 7 187 432 	 9

10 0 10 181 586 10

1-' tJ I t1 	 4:,.;.1-'1.1f4
	

Ci A.1_, IL E A

passat de Novembre, es va
Getebrar la V FUJ/ink PUIGFUNYEBI -
GALILEA, eumig d'un public i d'un
ambient que de cada any va a mes.

hl dia ahans als entranaments, els
aticionats varem poder Gomprovax ei
bun moulent eu el que es trobava eu

Juan l'amas amb el seu Renault R-Il
turbo, pero desgraciadament el dia
de la carrera no va poder sortir.

L'altra pilot esperat i que tam-
poc va poder sortir, va esser en
Josep Maria Ortega amb un Renault
R - 5 Turbo Your de Corse.



superinercat

Gfilfiratl

NICERIA,CHARCUTARIA i MERCERIA
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ESPORTS 
telatz6 -19-  

Li que pat isucceiie
en tan	 un mez!!

Si a ia da/uteita
cid, dondvem compLe de

.6_onez noticie,v
ilezaaaLz, gent

iezionada i que z'havia
itecupe/toda, azziLencia
aiz catiz.anamenLA... en
poquez panau-eez, que /3e
donava a en,tendAe que'
anava dd. Ide no... a./7..a
é.,3 Lot ee cont/z.ani; 17é./3

menyz p/Lezdn
cia abs eaLaanamPfctz,
un jugado/z que peit mo-
Liuz /amiUa/zA -s'ha
aigat Lotaiment de
.requip; un attite, que.
ddna	 AaonA peiz. -tez
quaiis ,s'eztima m&s no
juga4 /infs no 'se .zap

Com	 pot o.CAE.Avart,
LoL .é.z un /Lowizi de di
/icuLtaL.

7oLz aqueist pizaie
me_, agitenjen eiz azpec
teis ezpoitLiuz, aixi que
en/3 tAog.am ame,
de poc AttE_oi i de moa

neAvi,s peu  pa/d. clebs
jugadoizA, que a i.ez
mefteis eitizadez ze deisani

extita-EApo/z.Liu.5 (mancait
Pf camp, pozaA gevaA
.îez xa/z.x.EÀ, comdinació
cl-eJs dezgacaenLz, etc)

coza no Zis /;z4. , r0A

pen .&mentaaiemenL men-
cionaft, .,'.e.zpiiziLu rie 
companyeizizme, que, que
pe4 CCAL no ex-iztix.

Peit LoLz aquezLz mo-
Lill, dia 8 de-e r2e,s paA

va teniA aoc une-
Aeunió erdite eiz juge-
doit/5 (que no hi eitan
toš)	 "ilenLiz.enadoe-
Baetompv (1o/zey - peli
pu/Liait ,s(dize tot}3aqueLa
aapece3 negatiu de ca
AU a /'equip, en . e..312e/m
d'aconzeguiA miaon.ait-
,eoz.

Quan ezLiguen iiegint
aqvvALa cadnica, /se 'sa-
,e-ACL 4'hayin pitodui,t
aiLe's d'en Benet ao/Ley

za d'en ,Aian Pep Ca-
itaa/scai.

QUWIF.11;&a0

SEQUIJA____REQBAJAI

Un total de quaranta nou ins-
crits ( 50 els nuneros per manca
del 13 ), i trenta set d'ells a-
conseguiren acabar la prova.

El guanyador absolut va ésser
en fonas Aranda anb el vehicle
Selex Mabesa RI 30 i una !allia de
85'254 Km / h, seguit de Leii Bu
ttenhoii anb Lola Aerpons, flelnut
)Calenborn amb Marat) Camp Redo t
en Josep Lluis Miro ab Renault
R - 5 GT lurbo.

El pilot local Llorenç Garbo-
nell, va quedar siLuat al segon
lloc de la seva categoria tdécina
a la general) amb Renault R-5 GT
Turbo, tan sols superat per en
Francesc Piza anb Renault R - 11
Furbo i que va ésser septin a la
general.

Gal destacar també, la partiel-
pació d'un altra pilot local, en
Mateu Liado anb el Seat 1430-1600

'ïambe volen destacar l'exce-
l.lent actuacio de dos vehicles
Ian tiadicionals com els falbot
Rallye 2, conduits per en Maties
Pujadas i en . Josep VeirAs, i que
aconseguiren lins 1 tot super - r
el temps d'algunes rapidisslnes
" barquetes ", aixi con la dis-
creta naica del tau esperat Peu-
geot 205 Rallye a nans d'en Josep
Maria Martinez.

BIEL FRAU.
man, .4.1 en ei.6 cizpectez

I Binisalem 	
Rotiet-M 	
J. Sallisto 	
Esporias 	
Mariense 	
P. de Striler 	
Ma De Na Tesa 	
Cas Concas 	

I S'Horta 	
Purgpurient 	
Porreras At. 	
Buger 	
Barracar 	
Ahura 	
Componet 	
Calvi6 	

; liosetense 	
Minerva 	

JEEP fiF GC Pintes

14 10 4 0 31 10 24 +10
14 11 1 2 48 13 23 +9
14 8 3 3 54 32 19 +5
14 7 4 3 35 24 18 +4
14 7 3 4 23 23 17 +1
14 5 6 3 23 22 16 +2
14 6 4 4 27 24 16 +2
14 5 5 4 17 12 15 +1
14 5 5 4 26 25 25 15
14 5 3 6 27 25 13 -1
14 4 5 5 21 19 13 -1
14 3 5 6 17 27 11 -3
13 4 3 6 36 28 11 -3
14 4 2 8 16 32 10 -6
14 2 5 7 21 31 9 -5
13 2 2 9 16 39 6 -6
13 2 1 10 21 48 5 -7
13 1 5 7 13 38 5 -5
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C,. Genial Rim. 1.38 - TA 20 GS 17 07010 PALMA

FONTANERIAYCERRAJERIA

	GOMIS 	

ANTONIO GOMIS CALDENTEY

Ctra. ,Nava de Estellenchs, 16

PUIGPUNYENT
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95auid l'atacios•
ELABORACIO
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SERVEI A: CALVIA i STA. PONSA

PUIGPUNYENT C. Traudia n.° 26 Tri. 61 42 05
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