
re

GALAT
litemIsta cuitur	 gpuriyerat i.Gafillei

'Ot ttp,

RIEITISTA
MYNSUAL

iNr.t. 25)

1989

MAIRÇ

BIBLIOTECA MUNICIPAL

07240 SANT JOAN



PUBLICACIO
MENSUAL

dipbsit legal: pm 431/86
es real!. Ile() XIII s-n
07194 PUIGPUNYENT
edita: grup rarbre

consell de redacció
Biel Frau
Toni Batti
Miguel Mora
Tomeu Moragues
Xesca Ramon
Pere Barceló
Joan Martorell

equip de collaboradors

GRUP S'ARBRE
ES RACO
Magdalena Balaguer
Margarida Horrach
Tolo Morey

administració
Maria Matas

exemplar 	 125 pts
subscriptora 100 pts

imprimeix
Informacions Llevant

(Manacor)

dels articles publicats
en aquesta revista sols;
en són responsables els;
seus autors.

GALATZO -2-

Ftsits bt lastitta
La jaia Quaresma compta els darrers

dies de vigencia de la seva llei de
recolliment i austeritat. Aviat vendra la
primevera, que comença oficialment dia 21
de Mare, i amb ella la Setmana Santa,
preludi endolat de la sempre solemne i
enguany primarenca Pasqua Florida.

Aquestes 	 festes, 	 universals
antiguissimes, 	 semblen 	reconèixer un
origen agrari. Hom tractava de celebrar
l'arribada de	 les 	 flors, 	 les quals
asseguraven els esplets i portavenlpels
fruits beneits i esperats. També erg. la 1;0
festa d'oferiment de les primicies de la
collita i aquest caracter ha perdurat al
llarg del temps conservant-se viva una
rica	 tradició 	 gastronòmica 	 que té
l'anyell	 com	 a	 l'element 	 més
representatiu. Arriba l'hora de
dedicar-se al rite anual de l'elaboració
de panades, crespells i robiols,
pastisseria que enclou el sentit del goig
per la fruïció de les primeres sentors
primaverals. També és costum participar
en un pancaritat per celebrar un menjar
col.lectiu, normalment devora un santuari
o hermita.

Pel poble hebreu la festa significa
la commemoració de la seva sortida
d'Egipte.

També són unes 	 festes 	 plenes de
sentit pel poble cristià. Es la
celebració anual del fet que constitueix
el centre del culte cristià: la redempció
de l'humanitat pel sacrifici de Jesús en
la creu i la seva resurrecció. Una festa
entorn de la qual s'organitza tota la
liturgia de l'any cristià.

El cicle Pasqual esta 	 a punt de
començar. 	 Es	 una	 bona 	 ocasió per
reflexionar 	 sobre	 l'esperit
significació de la Pasqua i poder viure
la festa amb autenticitat.
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FRES.c.;UPOSTOS

A la sassi::. .pleriaria celebrada el dia

quedaren aprovats per

urianirai tat els pressuposto„E corres -.:-„anailts

a. 1": , 3t; , 	 pea - 	ar,	 4C•

aara
pe..7;setes.

ingTcssos d'anEuany.
:ls	 difarents	 cçnceptes	 dP, 	lef7

17.P1 	 que fa referancia a aiguns
despeses venan ralacionats a continueci6

T=.PrvPis 	 com 	 la 	 recollida 	 de 	 ferns,
amb 	 expressió 	 del	 percentatje 	 cue acsenyalar que resulta dP'icitaria
representen sobre el total:

d'altres tamb ho serien Gi as tenia en

compta 	 11.amortitoacio 	 dP 	 lee

instal.lacions.

Finalmant, com a comentani general,

fer constar cue eis capitols que mès s'han

incrementat respecte a Pany pensat sin

,-sanitat, acci6 social, culture i escola

slhan reluit len previsions de despeses

corrents. L'increment previst dels sous

del personal s6ri del 5% i del 10% la

indemnització 	 dels 	 membres 	 de	 la

33,14% Personal.

77,Y,

3,35% Acció Social i recollida da

fPMS (Mancomunitat de Tramuntana).

3,02% Cultura i Biblioteca-

5,17% Vies PUblicues.

4,92% Subministre aigua-

4,01% interessos prestar.

3,93% Subministre electricitat.

3,19% Receptadora.

2,95% Oficina municipal.

2,51% Fscole.

2,43% . Inmdemnizaci6 regidors,

1,73 Sanitat.

1,70% Arquitecte,

1,23% Poliesportiu.

1,23% Despeses generals

Corporació, aix6 suposa cue les esmentades

indemnitzacions quedan establertes en

14.300 pessetes pel Batle, 11.000 passeras

flP 7 e regidors membres je
 comis.si5

informativa i de 5.500 oep-,sp7pe pals

damé:; regidors.
COL,LAEORACIO INEM

1,23% Aportació Consorci, 	 S'ha soldicitat la col.laboraciô de

1,0()% Aportaci6 Serpreisal.

0,4 •% Repetidor TV.

0,47% Contracte transport.

05%. Casa Consistorial.

0,44% Devoluci3 prestecs,

0,43% Cementiri.

0,2% aines.

0,19% Varis.

Cal	 indicar 	 qua 	el	 capitol

d'inversions necessitara esser incrementat

amb aportacions d'altres Organismes per

poder dur endavant les previstes, Qua eon:

l'INEM per a la construcció de la plaça de

Son Br6 i voravies n la carretera de

Ga1i1Pa. i carrare de Na Deltrana i Major. -

acuesta •ol.laboració consisteix amb

la. subvenció de la ma d'obra entre un 75 i

un 100 per 100, mitjanant la contrectaci6

de persones aturadas. L'import total de la

ma d'obra necessaria per a les obres

esmentades puja a uns 3.500,000 pessetes.

Destacar que as la r)rimera vegada
L.1

que el nostre Ajuntament •'acolleix a

acuesta col.lahnrArA.

S2AELN T  ¡VINT I1FL11Z,X.,& Flaça de Son 	 asialtat carrers Hie

Galilea, fase pista coberta, redacci,')

Normas Subsidiaries, Torre rellotge

edifici de serveis a 	 ja çiue no :Le

:rague °port ., preve: ' e un nou prestec.

Aixi mateix ce incrementara aquest çab , itol

amb part del superavit :da
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Nerraies
Bum des 15wit

-Bones tardes, Meteu.
-Massa bones Colauppo-
dria ploure un ponuet
més.
-Sf,perb fa un bon sol.
-Aix?) volen aturar amb
es sbtil des baloncesto.
-I que no trobes que
en lloc de fer-ne una
altra poidrien tapar sa
que tenon?
-Jo trob que si, per
no sé qué diven de pro-
blemes tbcnics per fer
ets fonaments a prop
des torrentó.
-Es que jo tenia entés
que aquí on la fan, ha-
vien de fer una pista
de tennis.
-61, aix6 deien, i una
piscina també.
-Jo,fos dets futbolis-
tes, també empapereria
es poble demanant un
camp de futbol cobert.
-Qua n'has vist cap mai
de camp de futbol co-
bert?
-No,si jo ho dic Dernue
trob que hi ha altres
necessitats abans d'una
pista coberta.
-Perb i que no firma-
res perque la cobrissin?
-51,perb pensava que co
bririen sa que hi ha a-
ra, deixant via lliure
a altres instal.lacions
esportivos.
-Que les utilitzaries
aquestes instal.lacions?
-Jo no,jo ja som massa
vell per aquestes coses,

jo nómés hi vaig a veure
aualque partit, que per
cert, és ben magra s'as
sistbncia des Doble a';
partite, hi ha més
blic de s'equip visitant
nue no sé com tenen co-
ratge de venir a Puigpu
nyent haguent de trave-
sar sa barrera de s'o-
lor.
-Quina olot?
-Fasca Mateu, sa de se

merdera.
-I que hi faries tu

per solucionar-lo?
-No ho sé, perb és ben
trista sa cosa.
-Fixet quines coses,
amb lo bons que són a-
quests residuos per re-
gar.
-Ell o lo millor deuen
voler regar ets arbres
que mos posen all dalt.
-Te refereixes a ets
arbres que volen sembrar
des Trast a na Beltrana?
Sebs que hi quedaran de
curros, ell faran una
ombra ben mace.
- amb ets arbres a

una banda i ets cotxes
aparcats a s'altra, hau

-

ran de tornar fabricar
es Biscuter per pasar-hi
pernue ets cotxes d'avui
en dia no tendran lloc
abastament per circular.
-No te preocupis, Co-
lau, noltros no hi ton-
drem problemes de oas.
-Serb porque anam a peu.
-Per aix6 t'ho deia.

Colau i
Mateu
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Sonava sa r&dio i va deixar ses ulleres damunt sa C8-

mille amb es diari un poc arruat.

Sa can96 que sways era antiga, quasi tent com ell ma-

teix. L'havia escoltada tantes vegades quan ere Jove, fins

i tot més d'une vegada l'hauria tocada amb elgun amic. Però

aquell mati no estava per romansos, es diari ho posava molt

clar.

Ja ere major d'edat i tornar preoarer oposicions, hr-

se d'examiner a sa seva edat, quina bestiesa.

Es cas era que sa jubilació no es , presentave massa cla-

ra, d'això es diari no en parlava.

Per un moment passaren pes seu cepet tants i tents de

concerts, tents i tants de moments agradables que rebollien

dins es seu toret. Tents i tents d'anys de dur endavant

amb es seus compenys s'orquestre.

Però es diari ho possave molt ciar: sa Ciutat de Palma

desapareixia i tots es seus miisics també, per a entrar a se

nova orquestra hi havia que tornar demostrar que en sabien

hi havia que "volver a empezar ", e. cFk-1



Notes de Societat.
Demenam perdó a en Jpsep
Ramon Merques, i na Joana
Maria Company Tarce14, per
no posar el neixament del
seu fill, nat el 21 de Je-
sembre de l'any passat.

Dia 24 de Febrer vs neixa

en Felip Arquero FerrN.

Fill de'n Felip Arquero

Vinuesa i Francesca Ferrá

Ferrá (de's ca'n Franc).

Mestre Mateu 3alaquer Cunill
(Xupetes), va deixar d'estar
entre noltros la demetinada
del 22 de Febrer, quan tenia
8o anys.

Descansi en Pau.
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gr.4,9zg.efigl.
AdU1 JA QE DOBRES:

Si teniu sobres d'un bullit se
not aprofitar per fer
- Robe vella.

Fent un sofrit de ceba, pebre5
tomátiqa, llorer, sal i pebrebb,
i llavors sa mescla tot.

- També es pot Per un purs de
sa verdure i croquetes de sa
.carn.

- Si el que han sobrat son du-
rons trempats:

Els podeu fer sofregits amb
qrells, pebres vermells, xoris,
butifarrb, xulla, tomátiga i fu-
lles de llorer.

- Si teniu dins sa gelera verdu-
res un pod estentises, nodeu fer
una truita.

-Tambá se poden bullir i mem-
tres se colen es pot fer un so-
frit de ceba, cuixot de York
gruixat tallat a daus, sal i pe-
brebb. Molt de suc de llimona,
nata liquida, i desorés una coa
de xeres.

Mesclau-ho tot amb ses verdu-
res. Aix6 es un bon acompenya
ment oer qualsevol cosa.

-Per?) si el que vos he sobrat
son llenties, el que podeu Per
es tire r es brou, fer un eofrit
de margarina amb molts d'alls
(tallats ben petitons) i pebre
vermeil (en pols), llorer i ses
llenties.

-El pá sec tampoc s'ha de
rar:

Es pot capon, i fer servir
per rebosá.

Tambá se pot menjar com a
postre:

Mesclau un ou, o dos (seqons
el o71), amb sucre, canyella, i
llet.

Remullau es pá i fregiu-lo
dins una oaella suit) un pod d'oli
calent.

Se sereeix tot duna amb sucre
en pols.

31 TENIU HE3 IJEIE3:
Perque no mels íeis arribar?

Veniu e ca nostra o aturau-
me pel.carre.

Xesca.
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ESPECIALIDAD EN PLATOS COMBINADOS

Y TAPAS VARIADAS
PLAZA FIO XII

TEL. 61 41 98
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No As costum de l'Ajuntament rebatre les critiques que es produeixen

la gesti6 municipal, Creim que el més important es anar fent des de la

fidelitat al programa . electoral que al seu moment presentarem, conscients

que qualsevol actuaci6 suposa que un sector, petit o gran, de veinate:

refuaran la iniciativa amb mes s menys acritut, D'altres que potser ,ho

vegin amb bons ulls, no diran res i callaran, però naturalment fan mes

renou deu que criden que cent que callan,

Dic aix6 • rel de l'article. que aparegué al darrer número de "Galatzó"

a la secei6 d'esports, on es criticava la labor de l'actual Ajuntament

(governat pel Grup Independent en general i al Eatle en particular.

Ferque pública pugui jutjar amb coneixament de  causa, cal dir

que el mantaniment del Poliesportiu Municipal i les subvencions atorgades

als equips esportius locals, fan que el conjunt del esportistes sigul

sense dubte el col.lectiu mes afavorit per l'Ajuntament. L'any 1988 els

Clubs de Easquet i de Futbol reberen en total 380,000 pessetes en

subvencions directes, sense practicament demanar res a canvi. Al revés

feines que f ins ara havien fet els propis jugadors, d'ara endavant no

volen fer-les.

Les Institucions Públiques, l'Ajuntament ho es, han de donar suport a

l'esport, amb aix6 hi estam tots d'acord. Pel que es vou la discrepancia

sergeix en la forma de manifestar-se aquest suport. Entenc  que-

valida es continuar la linea presa pel Consistori: millorar les

instadiacions, mantenir-les i subvencionar• els clubs. Qualsevol altra no

As tasca de Institucions. No resulta seriós negar que l'Ajuntament dóna

suport a l'esport pel fet que el Eatle no asisteixi als partits. 0 per

ventura prefereixen cio esportistes comptar amb la presencia del Batle i

no tenir subvenciono? Sincerement crec que no, i d'alguna manera

afirmacions tan gratuites me fan pensar que amagan problemes interns

dels propis clubs, quo volen descarregar en terceres persones que no en

s6r, responsables de cap manera, Lambe es inqUestionable que la millora de

ICS instad,lacions (construcció d'una pista coberta) esta en marxa. Perquè

optarem per una nova en lloc de cobrir l'actual, ja ha estat explicat,

per-6 vull recordar que d'aquesta forma es disposaran de dues pistes, única

mariera de fer possible la practica d'altres esports .

La feina feta de forma desinteresada per algunes persones vinculades

a l'esport es digne d'encomi, pers d'aixS a creurer-se imprescindibles hi

ha un abisme. Cap feina se fa tota sola, sempre darrera hi ha unes,

persones que ho empenyen per arribar a bon, port i és aquesta tasca

amagada, en silenci, la menys brillant, la que més crema. Comprenc
perfectament el seu sentiment, a l'Ajuntament ens hi trobam cada dia, pero

aquesta es la responsabilitat voluntariament assumida de cada u.

C

E

E
C

o



GALATZ0 —11—

Cal trencar el gel que sembla hi ha entre els esportistes i

l'Ajuntament, per la meva part hi estio dispost, com sempre, be saben els

responsables de l'esport que cada vegada que han vengut a l'Ajuntament

hem estat receptius i quasi sempre escoltats els seus suggeriments. Per a

donar més estabilitat i continuitat a le!=,- relacions potser seria

interessant la oreaci6 d'un Patronat Municipal d'Esports, El temps dira si

ambdues part; volen jugar net.

-u	 Antoni Arpona, Eatie de Fuigpunyent.

Lad	 hati

MET D'ALIETACHÍ

L'APA del Col.legi Públic
ha organitzat, amb el
patrocini del Consell Insular
de Mallorca, a través del
Servei d'Educació Sanitaria
Escolar, un curset
d'alimentació especialment
dirigit als pares d'alumnes i
que té com a objectius
augmentar el nivell de
coneixements sobre
l'alimentació humana i la seva
relació amb la salut,
identificar els aspectes
problemàtics de la nostra
alimentació habitual
comentar les pautes que
permetin millorar o modificar
la nostra alimentació.

El curset consta de
quatre sessions que s'han •
impartit a les aules de
'1'escola els dimecres 15 i 22
de Febrer i 1 i 8 de Març.

Tot i que l'atractiu del
tema és ben evident,
l'assistència de públic a les
distintes sessions no ha estat
nombrosa, simptoma del discret
interés que desperten els
actes culturals dins la nostra
comunitat.

Late &d Lad -
CURS DE CAW

L'any passat, gracies a
la iniciativa de l'Ajuntament
s'impartien per primera vegada
classes de catalã a
Puigpunyent. Es varen donar
dos cursos. Un de nivell B per
a catalano-parlants a carreg
de na Catalina Pont i l'altre
de nivell elemental per a
castellano-parlants 	 a carrel
de na Maria Angels Fernandez.
Estaven	 organitzats 	 amb la
col.laboració 	 de 	 l'Obra
Cultural Balear i patrocinats
per l'Ajuntament de
Puigpunyent.

Enguany 	 hi 	 va haver
dificultats per trobar
professorat per impartir les
classes. Circumstancies
personals i professionals han
impedit a les professores del
curs passat de continuar la
tasca el present curs.
Finalment s'ha pogut resoldre
el problema que ha provocat la
tardança en l'inici del curs i
han començat les classes dia
14 de Febrer. Baltasar Pujol
'és el professor encarregat
d'impartir	 aquest 	 curs de
'nivell 	 C	 per 	 a
catalano-parlants	 que,	 de
moment, 	 compta	 amb devers
mitja dotzena d'alumnes.
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SES MIKES
Engrescats 	 per	 una

tradició molt mallorquina,
partirem cap a n'es pla, just

n 'e sa cor de Mallorca,
Manacor.

Tot amb punt i cabota:
porc 	 sobre	 la	 banqueta,
matancer 	 amb 	 el 	 ganivet
aparellat, berenar sobre la
taula, passeig, i més tard, un
bon dinar. Panxa plena i ben
aposentats pegarem quatre
bots, recordant altres temps
amb el so de velles canons, i
per acabar un present de
matances i cap a cases.

Això	 son 	 matances
senyores, es a dir, es
convidats no s'embrutaren ses
mans, lo que si feren, i això
és el que val, és passar un
dia tots plegats, un dia
divertit, fer d'una bulla una
diada plena d'alegria.

Que 	 l'any 	 que	 ve hi
poguem tornar.

NEVA DE SA 11E1N
Abans, quan passavem pel

Pont de la Vila i pegavem una
ullada a la Riera,
contemplavem un espectacle
vergonyós: llaunes, papers,
plastics, botelles, rodes de
cotxe, electrodomèstics i una
mala fi de deixailles i
brutícia cobria totalment el
llit del torrent. Els abatzers

males herbes aconseguien
tapar alguns redols i les
rates s'ensenyorien de tot el
torrent. Fa un parell de
setmanes que els empleats
municipals han duit a terme
una escrupulosa neteja
d'aquest tram de la Riera
descobrint als nombrosos
usuaris del Banc des Pont un
paisatge inèdit i que
contrasta poderosament amb
l'aspecte anterior. S'ha
rentat la cara a Sa Riera,
recuperant un recó molt
acollidor, sobretot dins
l'estiu, i millorant la imatge
de Puigpunyent. Ara només
resta esperar el respecte i
col.laboració de la gent per
mantenir net el que ha costat
molta feina netejar.

ihcat 	 Lcai &AV) h.caf



L OBESITAT

una qüestió de pes
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NOTES DE SALUT

L'obesitat és una malaltia que té
com a sintoma més evident un sobre-
pes, degut a l'acumul de excessiva
gr assa corporal. Perei l'obesitat
engloba en si altres situacions pa-
toleigiques que d'ella tenen el seu
origen o que l'empitjoren. Augmenta
el treball del cor, eleva la tensi6
arterial, afavoreix l'aparici6 d'in-
suficiéncia venosa, arterioscierosi
cerebral i cardiaca amb tendéncia a
les hemorrAgies cerebrais, angina
de pit i infart de miocardi. L'ex-

A l'hora d'iniciar un tractament
per a perdre pes és necessari sa-
ber de quin tipus d'obesitat es
tracta:
- Hipertr6fica: es deguda a un aug-

ment del tamany de les cel.lules
adiposes (del teixits grassos). ,

sol apareix er durant o després
de l'adolescéncia. Té bon pron6s-
tic si es duen a terme dietes que
disminuesquin l'acumul gras de
les cel.luies adiposes, fins a-
conseguir un pes normal.

- HiperplAsica: per un augment del
nombre de: ,les cel.lules adiposes.
Pot coincidir també amb la hiper-
tr6fica per' 6 no necessariament.
Es hereditaria c apareix a la pri-
mera infAncia. El prongstic d'a-
primament és dolent, ja que es té

• tendéncia a acumular grasses.
cés de grasses també enlaire la in- E	 rc t mn d e	 obl taaet	 l'esitat es pot
cidemcia de les malaities del fetge fer per diverses vies: farmacoter,t-
i,les vies biliars amb insuficién-	 pica (amb l'us de diurétics,laxants,
cia - hepatica	 formaci6 de calculs. psicofArmacs, hormones),dietética(
La diabetes és una aitra cor se0n- restricci6 de la ingesta caleirica,
cia • desagradable de l'obesitat, i 	dijuni....),exercici fisic per aug-
també s'ha vist una re]. ari  entre	 mentar el gast de calories, psico-
excés de grasses i determinate ti- terApia, acupuntura e inclús la via
pus de cAncer.	 quirrArclica( extirpaci6 de part del

est6mac, fixaci6 de ses mandibules).
Quin Os l'origen de l'obesitat?	 Alquns d'aquests tractaments poden
El mecan i sme pr i nc i pa l que Fi ns- semblar vertederes barbaritats ,pe-

taura Os un desequilibri entre l'a- r6 no sempre s'han d'arribar als
port caleiric alimentari i el consum més drastic ; per a conseguir per-
d'energia que de les calories fa	 dre pes. L'individu obés que vol
un determinat individu. les causes seguir un tractament ha de consul-
que provoquen aquest desequilibri	 tar al metge, que és la persona més
en general son les següents:	 indicada per estudiar el cas i. veu-
* Aportaci6 alimentaria augmentada re quines són les passes a seguir
(més abundant, amb exLesiu continci	 Per aprimar-se.
de grasses ,sucres refinats, sodi, Per a obtenir un bon resultat en

el tractament de l'obesitat es pri-
mordial tenir presents els segUents
punts:
* No existeix un tractament 6nic que
serveixi per a tothom.

* Es més dificil aconseguir éxit si
existeix una falta de motivaci 6.

* Tenir en compte resultats negatius
an 	per poder iniciar un
tractament diferent.

* Instaura en el individu una bona
educaci6 alimentaria.

alcohol...)
* Disminuci6 del gast energètic

(falta d'exercici, vida seden-
tAria..)

* Alteracions hormonals
* Factors psiquics que indueixen

al individu a la ingesta excesi-
va per compensar-se p.Licológica-
ment de complexes d'inferioritat
neurosis o individus que es de-
sinteressen o renuncien al pro-
pi ambient social.
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1ESPORTS 
FUTBOL 

No n's pot deixaa de dia,
que ia -1.1uaci6 dei no,stae
equip de /utaoi hagi miiio
aat de/5 de ia claw/La edi
ció apaaeguda d'aqueAta
ReviAta,	 iampoc ha
empitjoaat L aixi a..622.enyz,

daaaaaz quatae pc/a-WA
no JJ'han peadut, aacnint
due,J vicLd'ulez 4.1 doz eu-
patiO.

Entaanaa una zo-ea veya
da a ia ,Jetmana (vi Di-
jouA), & inAulicient
padaticameat., no waveix
pea ac-5 (i	 ho va di,z
un aeconegut met_ge en ma-
dicina azpoativa) ja que
ai no havea a& continui-
tat,ai c& no oLtZ. ia wifi

/o/7.ça it.ezi5Le7ncia
peA a podea competia en ao
ne6 condieionz.

Aaigaat aquea Ata,
hi ha aigu7.6 jugadoaA que
acudeixen u entaanaa ets
DimaatA pun ia ACVG padpia
voiunYat.

En quan a ieA
un a's pot onaa demanant
/Ji ac ue-oie-o, poden a4.4..4:-
.1.air_ a ten-Lo aiguna aeia-
ció aml ei anteaioament
dit, o a's daven a ia
"maia 4oat".

Sigui con )Jigui, ia
veaitat & que aque.J.ta te -1
poaada ezta	 ne-

S'ha de dia, que nova
aant .J'acaf,a d'incoapoaaa
a L'equip en (juiiiam 3au-
ça, (ei quai AccoadaJtePz
que a's va donan dy faixa
a i'equip pea motiu,s pea-
onaiz), pend aquaist /at,

-o'/ia vizt contaaaae/Aat
pun flaixe,J d'en Dami -2

L en 4. 4daovea,
degut a motiuó izel'acioncd_z
amg. ia A-U2A2 L peaAonai,J,
avApectivament.

que poden
aaaiaa a tenia u tot
L'equip de /utaoi aLcom

piet, tan ,Joi una 4ctma-
na,	 una uma
/S.d, f19 .

La notanegativa cis va
paoduia aC paatit juyat
dinA ei nozifte camp, en
coataa dei de Ca'..5 Concoz,
a on quan va gnaiitzaa ci
paatit, i'aai,itae no va
tenia aitaa ocuaadncia que
ei de pcmwa a L'acta, que
aï i.e4Aeny de joc &tava
en maie6 condicion-o i que
aixd podaia paoduia

A n'aixd hi hauad de
poJmaa ,zenei S',4jun±aNeat.
pun poden evitaa una po-
idie iJanció o gnz

qua no enA iii deixen jagaa
Cte camp, pend al m& pao-
ag.ie quo ai itegia aqua/3

La noticia, ja JJ'hagi ,Jo-
iucionat ci paoleema.

D'en Peel/to Taau en de
dia que no ve pets entae-
nemeni4 /a ane..s 4e2mane6

donaa cap act&

SenioA Razcuii: Seguaix
pea on cami aquat equip,
2;:arzLen.ini_ ana gaan aeguia
aitat L que, maigaat hagi

inA axe4 d'aigun
jugadoaz iapoatant,J, aqueo
:!_lez no ,J'han notat, ha-
vant-e con-Jagui impoa-
taht victdaie's qua an45
:-Laixen Nan:Len-LA una .aona
dozieid din -o ia c&izzi-
cació.

fluvenii 0a6ca-U: Eiz juga
doo-o de i' equip
lia-o cuLL, -són e& qui paac
tiquen ai miiioa
havent cormeguit una .'ona
aatxa de victdaie/J con,Ja-
au:Live/3, ezzen,i ia m&
pectacuiaa i'aconiseguida
en laont dei (qoiinaa, a 012

.BASQUE 7•

ineApeAacLanen.t_ va pcm
zaa rie_ez cenz' pan-t o, dez
tacant en Seiaz.tid flaato
aaii aMil a& de cinquan-
Ya

Senio fertienl: vegada
aca(loda ia paimaaa /a4e
wa_e, una .e.gona pcmició
dei gaup, A'Aa iniciat
ia .6egüen-t ama ana deaao
La Locai en -,,aoat de.,f

Poc T,Téz ez pot a4peaaa
d'aquet. equip, a on ie-J
zevez jugadoae4 no :taapit
jen ia piota m& que pea
a jugaa eLo paatit.

Temeni: No aeon-
.eguaixan eixacaa ai cap

.f_ez nozLizez minez

que,de4pa& de ia paa -iida
d'en	 Ramón com en-
taanadoa, ha &aixat ei ni
vaii de joc juniaNeni. ame,
Ca aoaai, pei'.;ue ie/J dc-
aaote,J ,J'eAtan paoduint
an ma,J,Ja /aequdncia. 7ot
ai_xd a an equip, que pai
-o-ca nivaii Ldenic, po.t
dau ,Jupeaaa aque4ta

Cadei ;remeni: 4i iguai
çue iaz juvenil-J, /an ga-
ia d'un aai niveii de joc,
podent-,Je donan paincipai
17,7cat ia cuipa d'aquazta
zituació,•a ia poca aJmi,J
tencia cd,z eni/Lanawentz,
pei que a an paatit,en,J
tao&am a n'aque,JYA dois
aquim deAmotivatA -41
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ESPORTS 
auixo/i en cle ii2en.sa	 alr&
poqueA iclerA u _Paine.

Aini-gcbsquei Temend:
nine,5 han acongu..l-t_ Pae,
jeetiu rwacat pea a:/ueA:ta
.teapoaada, i Act e4-tat aJf
d'Acivea queda:L
(LeA din,3 	 quaLae pa.te
a.eA 	 gaup pea aque/sZa
pa4lweact /a4c,	 havent tan

peadtcL clavant UL5 Lcm
pa..&1ea.6 eq1Lip.6
caL 3.

uh ne..taa 02(12.C.
co,se,s, in.oayzaa de que la
„tenim a nouis
lici,squat, en que fleA17íte4
(r.'Aavpiz	 Cua,se.t
:^lon,e1.toa -3 Lii Vet,tiu pa's-

../Lczn apaovnt Nu Ca-
.teadina	 Tintonio
BeLt.i., en Aan

aaAnacmaa Zauça.

Enhollagona a i.at.4 ei,W!

CONFERENCIA SOBRE MEDICINA ESPORTIVA 

El passat dia 7, va tenir Floc dita conferncia a la
Casa de la Vila, i a on va estar dedicL:da exclusivaent
als futbolistes. La conferncia va estar a cArrec d'en
Joan hanuel PericAs, aco:::nanyat del pod(s)1e3 J.Claverol
oue, juntament ab ell, foro art de l'equip del Syriun
2atronat.

Aquesta Conferència va tenir una duraci6 per espai
de m(s de dues nores, del que (ir que varen sser
interessants i a on tots i cada un dels jusTadors le fut
'Jol, varen anar exposant els seus problemes i els seus
propis du)tcs, pel que anaven sesuides per les oportu-
nes ex -plicacions i el que 6s F -is important, les demos-
tracions per part dels conferenciants, ja fos per mitV1
d'embenar els turmells de cara a. evitar un possible es-
quinçaments o una vegada aversa produit aquest, etc...

7oio No/Leg 



GALATZ0 —16—

FONTANERIA Y CERRAJERIA

	  GOMIS 	

ANTONIO GOMIS CALDENTEY

Ctra. ,Nova de Estellenchs. 16

PUIGPUNYENT

BAR RESTAURANT

PLA DE SA SINIA
Serve's de :

NOCES. COMUNIONS
FESTES • CUINA TIPICA

CARRETERA DE PUIGPUNYENT - Km. 14 TELEFONO 61 40 57

CAFETERIA-RESTAURANTDD ES PONT

C/. $a Trams* 2 T. 114$31
PIIIIPV UY UT

td•

PANADERIA PASTISSERIA VIDAL
g5aui4ilatacios

• •
ELABORACió

PROPIA

SERVEI A: CALVIA i STA. PONSA

PUIGPUNYENT C Travefia n.° 26 TH. 61 4?




