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I LA PAU?

El gest simbòlic de S'Aiuntament perque era
aixà més que altra cosa - de declarar el nostre
terme municipal " municipi de pau " i, en con-
sequência, municipi desmilitaritzat I desnu-
clearitzat, ens va parèixer una idea simpàtica,
quan no animadora.

Que un petit poble com el nostre, mostrAs per
mitiA dels nostres politics els desigs de pau i
de convivência, va significar - o així ho và-
rem interpretar en el seu moment ( ple del
13-06-88 ) - un bon nivell de consciência ci  vi--
ca i, per tant, uns desigs de futur molt més
racionals.

No ha estat aixi, eon ho ha interpretat l'Au -

diencia Territorial de Ciutat, que ha fallat en
contra de la declaració de " municipi de pau "
al recórrer en el seu dia l'Administració Cen-
tral. La mateixa, va considerar que els dos da-
rrers punts de la resolució eren contrarie a
l'article 149.1.4g de la Constitució, els
quals fan referência a les competencies en ma-
téria de Defensa que corresponen,exclusivanent,
a l'Estat.

Però el llastinós de tota aquesta història,
és que el nostre poble no vol Ber un cadàver
municipal ni ara, ni demA, ni dintre de mil
anys, sinó que vol ser un poble actiu, dinàmic
i cult o lo que és el mateix, un " municipi de
pau ".

Un lloc de convivência, i així es va demos-
trar fa un mes, quan es va lliurar un homenatge
a mestre Niguel Florit, el primer batlle que
vàrem tenir de l'época franquista ( del 26 de
Juny al 22 de Novembre del 36 ), precisament,
perque en la seva actitud honesta va evitar la
repressió 1 el vessanent de sang al potpie.

As clar que, amb declaració o sense ella, el
poble seguirà essent lo que és. I la convivèn-
cia, el diàleg i el treball en cow, tenen que
estar per damunt de tot.
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CASA de
	 VILA

SENT1}2NCIA DE L'AUDIÈNCIA TERRITORIAL

DE PALMA REFERENT A L'ACORD MUNICIPAL

SOBRE 	 7._,ESNUCLEARITZCIO

DESMILITARITZACIO.

A la sessi, plenaria del mes de juny

de 1938, l'Ajuntament acorda declarar

Puigpunyent municipi dPsnuclParitzat,

desmilitaritzat i de Pau.

Con tothom cap l'Administració de

l'EGtat impugna tal dPclaraci6 per

entendre que l'Ajuntament era incompetent

per a erd re la dPclaraci6 d'asuPst

tipus, sue invadia competencies

estatals.

Ara. al cap dein meson, l'Audjencia

Territorial ha estimat Pi recurs del

Lletrat de L'Estat ha anui.lat aquella

declaració excepte la de MUNICIPI DE PAU.

L'Ajuntament acata la resoluci6

judicial que es fonamenta amb diverses

sentencies 	 dei 	Tribunal	 Suprem

Constitucional; pers lamenta clue la Sala

no hagi fet cap menci a un argument

utilitzat al judici, consistent en que Si

la Constitució per usa part afirma sue

l'Estat 	 s'organitza 	 amb 	 municipis,

provincies i Comunitats Autònomes i per

una altra manté sue les qUestions de

defensa nacional i utilització de l'energia

són de l'exclusiva competência de l'Estat,

cal entendre que els municipis alguna cosa

tendran a. dir en aquestes materias.

En qualsevol cas seguirem essent un

MUNICIPI DE PAU. Ara ens resta col,laborar

tots en fer-ho realitat, perque no quedi

en una pura declaració testimonial.

AIGUA POTABLE

La greu sequera d'enguany ens obliga

a fer una reflexió sobre la necessitat de

racionalitzar el =sum de l'aigua potable.

No es tracta d'alarmar a la poblaciO,

de prendre conciencia del fet i pensar sue

Pls recurssos escassos -l'aigua. és un

d'utilitzar amb modPraciS,

sense malEastar- 	 en j.efinitiva s'han

• env.

moment no hi ha 	 'erill d

restriccdons i amt. _ -curt termini entrara

en -clsnament el nou pou de la carretera

dr-2 Galilea 7.;ue garantira segons pareix el

s7_,bministre. Malgrat tot, 	 pensar que

tota	 subterranea de Mallorca

brocPdPix de filtracdons e es plujes. Si.

asuPstP=. no es produeixen 	 forma

prest o tard l'aigua s'acaba.

Moderar	 suprimir l'utilització de

l'aiva da :a xarxa municipal per a

l'agricultura, sembla una bona forma de

disposar del capdal aecessari per a

l'acastament 	 de	 la poblacio que

deiinitiva és el compromis de l'Aiuntament

amb el; LCuS abonats mentrPs

possible.

Aixi donos, abans de sembrar pensem

molt be sue on consum •x..cessiu d'aigua per

	l'agricultura,	 cblisar 	 -de

mant, 	 - a restriccions a

La pobla,
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-.7,Xert,arles dE

Butte des 'NO
-Colau!

-Digués, Mateu.

-Que no és en Nofre

Teuler, aquell que ve

caminant?.

-I me nareix que sí.
-Bon dia Nofre, com a

nam?

- Bon dia Mateu; Colnu

club contes?

- I ja ho veus ... es-

colta Noire, club és a-

ix6 de sa Tercera Edat

que m'han dit que ets

es President?

-Ah, aix6 és una agru

nació que van començar

Dn. Francesc de S'Er-

mite i jo el dia 11 de
juny de 1985. Perb,per

no molester ningL5 vam

acordar que ets into-

resats anirien a apun-

tar-se a Sa Nostra.

- I nue van anuntar-se

molts?
- Actualment hi ha 143

actius.

-Caramba!, i com fun-

cio
-Tenim una 	 oficina

amb tots es llibres

que ens fan tenir: es
de caixa, es de regis-

tre, en fin, tots, i

també ets Estatuts fir

mats pes Delegat de Co

vern.

-I econ6micament, com
funcionau?

-84, es socis nagen

200 nts. cada mes, i a

part tenim subvencions

de s'INSESO, des Con-

seil, des Govern Bale-
ar, de s'Ajuntament de

Puignunyent i ajudes a
projectes concrets de

Ss Nostra.

- Esth molt bé, no ho

trobes Colau?

- Jo trob que sí, Ma-

teu, per,	 Nofre, qub
Pois a aquesta Asocia-

ció de sa Tercera Edat?

- Hi! De tot!,	 excur-

sions, sopars, 	 petits

viatjes ... Ses sorti-

des pareix que ens res

ten anys, al manco te-

nm  une dies per dis-

cutir ses excursions,
deixant en DSU es vei-

nets, es reume i s'A-

cit úric. Mai haviem

sonniat enat a tots es

noes on hem anat: Ca-

brera, Dragonera, Mu-

seus, Catedral, Poble

espanyol, i ses darre-

res que hem fet han es

tat al Parlament i al
Casino.

- Si que vos cuidau!

- Es passat dia 20 vem

esser 59 persones que

vam visitar es Parla-

ment, on ens va rebre

el sr. Pere Plenells,

cap de divulgació, nue

ens va mostrar tot es
Parlament i va conduir

nos a sa sale de se:

sions on es President

Jeroni Albert va donar

nos la henvinquda i ens

vs parler des nostre

Parlament. Llevors an

rem al Conseil Insular

on ens va rebre el sr.
Salvador Carola, can

de protocol, i ens vs

explicar la histbrie

del Consell. Desnrés,

asseguts a ses cadires

des consellers yam es-

colter es President

des Consell Joan Ver-

ger Pocovf. Ens van

servir també un vi es-

nanyol i galetes. A

continuació van anar

a s'Ajuntament de Pal-

ma • • •

- Tambél
- Id, Coleu, nue te

pensaves? noltros ens

volem divertir!

-I clue vereu 	 fer a

s'Ajuntament?

- El \Jam visitar acom-

panyats per una senyo-

reta molt enable. En

acabat yam visitar es

Castel]. de Bellver,

convidats per s'Ajun-

tament de Palma, i al
final dinarem a C'en
TApara.

- Vos hi campeo bé.

- All, a C'In Tenera,

l'amo en Salvador de

C'en Figa va trobar ai-
gua, amb sa vergueta,

pare) no sé si cobrar

SR facture.

- No has dit, Nofre,

nue tembé vareu anar

al Casino?



—5f, nixb va esser
dia 29 d'abril, fou un
sopar—espectacle al Ca
sino Paladium Manor:
ca. Aqui ja yam esser
més, forpm 89 persones
entre nsociats i ncom-
panyants. Hi havia ms

vem.
—Sans que te dic,
teu?
—Digu4s,
—Que per

gent de	 esnerá-SS que

Ma-

Colnu?
mi ens hau-

SEGON PREMI

DE POESIA

ESCALBRUIX 1989

La revista literaria Escalbruix convoca el seu Segon Premi

amb les següents

BASES

1. Podrá participar tot aauell poeta oue ho desitji, mentres
nc super; els vint-i-cinc anys.

2. Els originals han d'esser presentats en I lengua catalana.

3. Han de concursar quatre poemes per autor, i cada un no
pot superar els trenta versos.

4. Els poemes han d'esser mecanografiats a doble espai en
cuartilla holandesa, i sotasionats amb pseudònim. A un
sobre tancat apart, amb el lema ha de figurar el nom,
cognoms, aoreca i telefon ce I 'autor.

5. El premi consistirá en 25.000 pessetes en metal i c, i la
publicació deis Quatre poemes a la revista Escalbruix.

6. El plac maxim ce presentació dels originals es el
30 d'octubre. Seran enviats a l'aDartat de Correus 1924,
o be; a la LLibreria Jovellanos.

7. El jurat estarà compost Der aos membres oe la revista i

dos escriptors reconeguts dintre dei man literari.

8. Els originals presentats no seran tornats, i la revista es
reserva el aret ce publicar-los si 	 ixf ho estima conve-
nient.

9. El simple fet de presentar-se al premi, presuposa l'ac-
ceptacie d aquestes bases.
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rem d'apuntar n s'Aso-
ciaci6 ... I com ho
hem de fer, Nofre?
—Basta posar—se 	 en
contacte amb aigu de
sa Junta de sa Tercera
Edat i ja est71.
—Perb ens haureu d'a-
visar per ses excur-
sions, eh?
—Esta clar que avisam,
Derb no 4s necesari,
ses perruqueres ja sa-
ben quan anam d'excur-
sici, baste veure ses
asociados com se fan
ses piules!
—3es giules?
—31, Dn. Francesc ens
va dir que significava
arreplar—so.
—Nofre, trgb que 6s
una bona col.locació es
ser de se Tercera Eclat.
—SI, si aixé és gue-
rra, que no vengui sa
eau!

Nofre "Teuler", Mateu
i Colou.

Cristalleria

La Malkdquina. 
Mirells, tancement do galanies i benyeres.
Vidres en general.

EncNrregs a Pep d'es Forn.

	IMigisol Siudawdreu, 34 - ir 44 97 N - 07001 -PALMA De •ALLOIRCA

SUSCRI VIU-VOS A

GA LATZ
0100"f
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SA RIERA: quin merder!
Un dels llocs preferits pels Domingue-

ros " i nés entranyables pels joves de la
bicicleta d'ahir, és el lloc conegut con
el de la • Ciutat Platero ", per on dava-
llen les aigües ( quan n'hi ha ) de Sa
Riera.

Un horabaixa passant amb el cotxe per
aquells redols, vArem voler aprofitar per
fer una petita aturada i aixi recordar les
nostres cafgtides amb bicicleta, que tants
d'anys hen gaudit.

Els arbres segueixen tenint la mateixa
frontositat d'abans, la mateixa força de
la natura verde que anb tant de plaer re-
cordan.
Però   no tot segueix igual.

Aquells nins que érem de galtes brutes
amb farides pels genolls de les tantes i
recordades caigudes per les nostres caba-
nyes fetes de branques i circuits de bici-
cleta, no recordam Sa Riera tal i com es
pot presenciar ara.

De la nostra visita van sortir empapats
d'indignació i tristessa. Tata ella pro-
duïda pel desagradable paisatge que ofe-
reix una Riera, un record, tot carregat de
brutícia i escombraries.

Anb els espécinens de fens que es poden
gustosanent contemplar, es podria ben bé,
fer-se un " rastrillo " i al manco així
poder treure quatre duros de profit.

Tot aime) ho deim, per la gran quantitat
d'objectes que hi podem trobar, ja siguin
restes de bicicletes i de motos, rodes de

cotxes, neveres, llaunes, plastics, envàs
de botelles, o arbres en els que es pot
veure perfectament que han estat tallats
a drestalades, suposam, que pel simple
plaer de fer-ho ( o noltros no li poden
veure cap finalitat nés ),1 un Ilarg etcé-
tera nés de brutícia digna, tota ella,d'un
crematori.

A n'aquest Reure hi va haver qualcU que
s'hi va entretendre en Ilevar-li l'escorxa.

En el seu lloc ha estat substituida, be-
nevolament, per una capa de pintura negra.

Uns metres nés aprop, es pot veure pen-
jat a les branques d'un arbre, el para-xoc
d'un cotxe.

El que si és cert, és que aquesta immun-
dícia no es correspon a cap génere vivent
que pugui, ell totsol, establir una Conu-
nitat d'hAbitat,sinó nés bé tot el contra-
ri. És una altra Comunitat, la nostra, la
que fa que un genere mort, talnent com si
fossin zonbees o norts vivents, matin a la
nostra Natura.

Antoni Betti.
Biel Frau.
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Segona convocatòria de treballs de creaci6

i d'investigaci6.	 Puigpunyent — 1989
Fidel al compromis de fomentar la creació literaria i de protegir i
difondre la cultura local, el Patronat Municipal de Cultura ha convocat
la segona egició dels concursos de NARRATIVA BREU i de TREBALLS
D'INVESTIGACIO. A continuació exposam un resum d'aquesta convocatòria.

Concurs de
Narrativa Brett

Treballs d'Investigació

CONDICIONS GENERALS. 

Treballs d'investigació referits a
algún aspecte de la cultura local.
Es presentara un projecte abans de
dia 15 de Setembre de 1989.

CONDICIONS DEL CONCURS. 

Obres inédites en català, de tema
lliure,extensió maxima 20 folis i
minima 3. S'entregaran original i
tres còpies a l'Ajuntament abans
de dia 15 de Juliol i un sobre
tancat amb les dades personals de
l'autor. Fera constar un pseudònim
i si és local i/o major de 16 anys.

SELECCI6 D'OBRES. 

Formen el Jurat 	 Victoria Ramis
d'Ayreflor, Conxa González, Antoni
Serra i Catalina Pont.

PREMIS. 

Autors majors de 16 anys:30.000 pts
Autors menors de 16 anys:10.000 pts
Accèssit autors locals :10.000 pts
Els premis es podran declarar
deserts.L'Ajuntament es reserva el
dret de publicar les obres
presentades.L'entrega 	 de premis
fendra lloc 	 durant	 les Festes
Patronals d'Agost.

SELECCI6 DE PROJECTES. 

Es constituirà un Jurat format per
experts en els temes presentats
que ferà pública la relació de
projectes seleccionats dia 15 de
Novembre de 1939.

PRESENTACIÓ DE TREBALLS. 

Els	 treballs	 corresponents als
projectes seleccionats es
presentaran abans de dia 15 de
Novembre de 1990 i l'entrega de
premis tendrà lloc dia 31 de
Desembre de 1990.

PATROCINI DEL P.M. DE CULTURA. 

L'aportació del Patronat inclourà:
a. El pagament de les despeses
derivades 	 de 	 l'elaboració del
treball.
b. Un premi de quantia determinada
pel Patronat a proposta del Jurat.
c. La publicació del treball.



EL RE'Lli
L'amo Tomeu Roca Coll (Tomeu Xi-

quin) com vá bati. mestre Pau

JanS, es el protagonista

Aquet ho-
me d'Esta-
bliments
era sabater
(i dels bo-
ns), feia
botès 	 per
l'exércit,
sa dona hi

? cosia . ses
soles,i ca-

4 1 da 15 dies
4 ell • collia

es bolic i
feia 71'en-
tre.0-a a Ci-
utat i tor-
nava ambses
butxaques
un poquet

(no molt) niene.
L'-any 12 va decidir d'anay-sena

on  Airea, com feia altre 	 gent
nor vaura si allá poria for mes
dllros! nerollo aixó de tenir Jena i
filja no en, cosa de broma.

Allá ea vá. afincar; a ” Rosario
To anta Fè " p hon tsmbé feiS de
eanter per ad cap de dos
torná, i tnni 	 tres fills més.

La seva t - nada coincidí amb
l'any J'es grin i tots a ca .seva
ho nassaron peró gracies a Deu no
hi arahaver victimes.

art dels liners que duguS. d 'a
1l li serviren ner - n oder ajudar
a mestre Pere Pun:Tit a comnrar
Canari.

Quan aques els hi naTuZ ternar
ho vs -fer en 7T1?.07 d'or.

-.•••■
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lunn r's olor 	 to genes de

lsnier coses pesades i celentes.

!ES g2nn3 dn cases frcOns i

Ileunerns com ones bones ENSALADES

Uns dn ins tfpinurs d: ce not

l de tromp!), gun tots sabot,

col es r'a.
Per?), sebeti com es	 s enss-

lnda de muntonye?. -
Id?) agsreu llatuos, rormatee p o

liven nneres i sn mescle to 	 emb

vinegre,ssl i gebreh?).

T - mb'e es noden for enseledes do

pollestre.roatit o bollit trennet,

amb nettles. mshonese, pu bollit i

iulivert.

Ensplada d2 pobres torrats:

Una vegada torrets i freds els

Iebres, se tram-pen emb tonvina,sal

ells, julivdrt, formatge, oli,

pnbreb?).

Ensaleda de patates:
3ollir petates amb sa oell,

eu , n siguin laites i rredes; irler

i trocetjer, err Ilevors trempar

amb tPrOltige, tonvin2, olives ne-

ores, cebe, ne -,taneeZ) raunt, 	sal

t'enares onbrebb i mahonesa.

Enselnds de col amb blet do les

Indies:

Tsller se col molt petitona

mesclar emb el blat de les Indies,

sal, pebsebb, instesse, Tints linui

da, i lehoness. Adornar emb lull-

vert e

AiYb de ses enssledes fes molt
ample,' 	 hi he un munt de veriants,

combinecinns nor doner-li 	 fRinn
a sa mollera i inventer qualsevol
dose.

Ho heu provet mai?.
Per nue no hi fris?.
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.1*********************

NOTES DE SOC IETAT

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

El cosset dia 20

de maid es vnn casar

a la nostre esql)sia

na Mg Aina Palmer

Frau i en rlabriel

Farti Roca.

Els desitja.m una

molt llarga felici-

tat.

ii**************

NECROLOGIA

**-************4

Onofre Martorall

Bauz) (mestre Nofret)

de 90 anys, mari' el

dia 18 de maig a les

11'30 hores.

Descansi en Pall.

"i no ens meng. can handera

rue no es di7i llibrrtet...,"

an passat els anys i tamb4 hen ra7--t nit

	annelle "7ov- Cano"	 clrren7-.va. 2 - rr7ir

el silenci imnlacable imiDossat ner a-m.e 1.1 r, en-ror -un

sa fed.? dir 7ennral de 7ennnals, narcd- es ,Inr -'im he

esdevin7ut 	 une, rice

Tfr) no 	 l'en.07enver el^ 71er7orntr7 1 ,

ti.^a d'are p - rouN 2vui i rlinnren2rt 	vii'í

je his - ,rica, le "owl. Cenn6	 —iTnnt - rn mad.,

7o hi hrl, censun?s, 1-) er ia re.7r	 7,-r-rt no 7-1 fort

frrossa com volem fer- ,los nrerre s. noTtr , -, r - tni.7os.

Si tigture!	 o nr 1.-1(1m ,?	 eri ri_

tu7tr-te els ervs erixant2,	 -:)171"»‘T	 177.•

nn 4s ten slTs unn.	 dn colors ni n

trines '- in'nin'i de nu turn..

Pareix esser 	 12 democr73.cia er- Ta soluci4,

ruedar s•lventant, aix ,) 4s m?1,7ic, 	 Vr7r.

un conte de fades 7.'a-, 12el1s -re ertretener 	 :12 7ent

-eer mk afa -rir-hi F;(3S f23es n1 s , r. t--)tn n 1-1 -,nes i

es conte resulte. 2nar7.

Ja tenir der'onroia, ie. tenj ,. -1 1m. r1 nTnnfl

I .A:.qA ()," 11 ,	 • r7( ) Tn ()IF 110TT7M?

"ro er;1, six6, comTnnys, no erg.

pel 7ue va -er morir try7)--1 fr•rs,

nel	 nlor2r t2rtr; 2hhels,

potser ca1 ser valents nitre c-)n

i dir no, amics meus, no 4s
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Aauest mes comentarem per lo mes

acostat a Ses Timbes, La claraboia

de
 

l'EGglesia de Galilea ens dona

un avant del nou enllumenat del

nostre poble. Dos focus col.locats

damunt l'orgue fan resplendir en la

nit, com un estel nou, el roseto

cobre Es Fatal, S'Era d'En Cosmo,

EG rral d'En Ferrer, Ca'n Caries,

La'n Font, etc.

' parlant d'enIlumenat, podem

lamentar la quantitat de cables ne-

gres que trenquen els colors suaus,

medflerranis, dels nostres frontis

antics?

Tombe aquests dies han pegat una

bona arregussada als "jardins" de

devora S'Escopidor. De moment han

quedat nets de ly-uticia, ara caldra

omplir-los de bellesa. Suposam que

es tracta de la primera passa des-

prés de l'acord Parr òquia-Ajunta-

ment.

1 ara sembla que l'Ajuntament te

ganes de fer cases, potser seria

hora de pensar en reserva espais,

places pObliques en el nostre

poble. Creim que, tal com s'ha fet

S'Escopidor,per la zona de Sa Mola

i la dels Fins hi hauria d'haver

petites places-mirador on el

vianants poguessin resposar forces

i aixamplar la mirada contemplant

la nostra natura privilegiada.



I ati lit	 It. ' etit ilti tili i	 t if

GALATZO -11-

Iambe es fa necesssari cada dia

un espaies aparcament de cotxes.

A cau d'orella, per no pecar de

vanitosos, vos hem de dir que el

Grup de Teatre Xingonera va actuar

a Andratx el passat 22 d'abril i va

brodar "Un senyor damunt un rue,

El públic aixi ho va entendre i ho

va valorar.

H1 primer diumenge de maig vint-

i -vuit galileus, amics de la natura

i les excursion , s'enfilaren

Puig Fumat, dins Formentor. La de-

vallada, a força de cuiades, semba-

tudes i escarrinxades, posa a prova

el tramp de grans i petits. Després

de remullar-nos a Cala Murta i

omplir el gavats ens deturarem a un

alzinar, prop dela cala, on fein

comptes organitzar-hi una acampada

a finals de juliol. Això si qualc6,

llavonces, ja li ha passat l'es-

braonament....

Ses Timbes tambe han sentit

parla de 'que el programa de les

festes patronals ja comença a tenir

fesonomia.

Ses Timbes no volen despedir-se

aquest mes sense dir-vos que el ha

fet Oi que un tribunal hage trobat

lleis que ens impedeixen que el

nostre municipi sigui de pau i des-

nuclearitzat. Una vertadera provo-

cació a cada un de nosaltres, que

haurem de demostrar amb les nostres

actituts personals i col.lectives

que la vida va molt mes enila de la

Ilei.

garropki
ESPECIALIDAD EN PLATOS COMBINADOS

Y TAPAS VARIADAS
PLAZA FIO XII

TEL. 6/ 11 98 	 •i4,1JLEA
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Entrevista
a na Xisca.

Si el nes passat entrevistAven a N'An-
toni Sintes Camps, per aquest nou número
de Galatzó no podi em per més que fer-ne
una d'entrevista a NA IESCA RAMON MOREY.

Ella és la nostra nova cartera en fun-
clous, la qual es passeia pels carrers amb
gorra i tot, aixi com toca.

Conversant anb ella,asseguts a una tau-
leta de matançes, la saludam.

Xesca com va ?.
Kalt bé.

__ I com ha estat alzò de fer de car-
tera ?.

Va ser per AIMA del neu oncle,bo vhrem
sol.licitar, ferem les camprovacions per-
tinents, ho estudiarem i va anar bé.I es-
tic aqui desenvolupant aquesta tasca que
m'agrada Aolt.

Des de quan va ser això ?.
Grec recordar que des de finals del lb-

veAbre passat.

Quines sensacions, preocupacions expe-
rimentares ?.
Ds del primer Aument alegria, nirvis

preocupacions després d'haver-me posada
en feina. Al principi, vaig tenir algunes
dificultats ab les adresses i noms de
conservació antigues, pel canvi de !ami-
liars, etc...

I con ho resolgueres ?.
Conversant aAb la gent perque m'aJudds
taAt0 aAb el neu oncle, que em va guiar

i dirigir per fer un bon repartinent.

Com va ara el repartiment i la feina ?.
Be, estic a la oficina als danatins,or-

ganitzant i classificant la corresponden-
cia i per si la gent necessita d'alguna
cosa. Després Ja aAb la Auto comen9 a re-
partir per Son 'Wu d'Abaix, volt cap a La
Vila, per tot, i voltant al darrer per Ara
Beltrami.

I qué t'has trobada en qualque moment
apurada de feina ?.

SY, això sol ésser per quan venen les
Pestes de Nodal o, cam ara fá ben poc,re-
partint els llistins telefònics dels que

bo be d'hagut fer mirant a un llistat.
Llavors Ja bi ha la proaganda que Ja és

una cosa Aenys delicada i que, poc a poc
tothom rob lo seu.

Entre bromes I rialles, Na Xesca va
fent el seu repartiment diari.

I a Galilea com va ?.
Be, tot lo de Galilea arriba a n'en Se-

bastia que se'n fa càrrec ell,i si és al-
guna carta certificada dur un poc de re-
trás porque ha d'anar a Ciutat i ha de
tornar.

Garai Xesca, veig que ho dus nolt bé.
Quin desig voldries veure realitzat ?.
De AoAent el de seguir endavant, procu-

rar fer la feina be i poder informer a la
gent dels dubtes que tegguin, en fi, el
que toca.

Xesca, et donam l'enhorabona, una abra-
çada i ens agrada molt veure't pels nos-
tres carrers repartint. Aixd si, amb la
gorra pensada.

MIQUEL MORA.

%permutai

Ofilfiratl

NICERIA,CHARCUTARIA i MERCERIA
Tel: 614315. Servid i a domicili
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LA JOVENTUT, ARA.
PRIMER DE MAIG

Ja hen tornat passar un altre Pri-
mer de Xaig.
Con ja vé assent habitual cada any,

el poble o molta gent d'aquest poble,
no es va voler perdre aquesta
tradicional excursió.

Ja a la platJa d'Estellencs, cada
grupet s'anava cercant un lloc a la
platja o un poc is enfora, allá per
les rogues, per poder dinar i des-
canar de la caninada.

Amb moites cares de son, la gent
s'anava reunint a bona hora del da-
anti a Ses Barreres.
Al principi de la sortida, l'am-

blent donava a entendre que érea
molt pocs.Lo que era una total equi-
vocació. Ja que la gent o havia par-
tit nés prest, per allcl d'anar cada
un al seu pas, o havia partida més
tard de l'hora convinguda, per allô
de la punyetera son.

De totes =mares, aix6 no deixava
de ser el començament d'un gran dia
( o d'una gran candnada ).

A mesura que la gent pujava per la
nuntanya, no podíem per is d'excia-
ner-nos. Ja que quan arribaven al
Penyal de Son Forteza per aturar-nos
a berenar, . una gran boira acompa-
nyada de niguls, s'anaven escampant
pel Salt de Son Forteza.

Pere* no va deixar de ser un petit
susto, PI que a mesura que anhven
devallant cap a baix, la calor feia
acte de presència juntament, clar
esth, amb un més que bon taws.

Anàvem veient, a poc a poc, apa-
rèixer el poble d'Estellencs en un
dia espléndid de Xaig.

En arribar a la platJa ( sense ha-
ver deixat de fer una patita atura-
da als Bars del poble ), anaven apa-
reixent is personas de les que, en
un principi, havíem donat la sortida.

Eren aquestes personas, les que ha-
vien vingut amb cotxes, per fer la
dinada amb els seus familiars, o
parqué no ?, per passar un dia de
Diumenge amb tota la gent del poble.

De totes maneres,no deixava de ser
curiós el veure con tots noltros mos
feien amb tot Estellencs.

En un principi, Jo anava descalç,
pen:, bé que em vaig tenir que pasear
les sabates davant de tanta pedra
sinó en volia perdre aquesta preciosa
vista.

Enguany, nés que altres anys,hi ha
hagut més participació de gent que
no és del nostre poble. Aixcl és bá.
Agrair a l'organització el preu

simbólic de 200 ptes per poder anar
amb autobus.

I que,per futures edicions,la tor-
nada sigui un poquet lies prest. Ja
que un, al cap i a la fi,es cansa de
passejar-se tantes hares pels carrers.
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NOTES DE SALUT
Les variçes

Les venes varicoses sem una dila-
tació i allargament de les venez
principalment de les extremitats
inferiors i que afecten a un 10%
de la població. Entre factors pre-
disponents trobam:
- Debilitat hereditària de la pa-

ret venosa.
- Ltstensió prolongada de les ve-
nes per embarag, obesitat o es-
tar dret durant llarg temps.

- Disminució de l'elasticitat dels
teixits a la vellesa.

Les varices es manifesten amb u-
na deformitat a les cames per ve-
nes grosses, tortuoses i pigmenta-
des, també es nota una fatiga, mal,
rampes i sensació de pesadesa a
les cames. Aquests simptomes ara
que venen els mesos d'estiu s'a-
graven amb la calor. La propia per-
sona que pateix les varices pot a-
lleujar-los realitzant uns exerci-
cis senzills i seguint una serie
de conSells.

* Conservar el pes ideal.L'ohesitat
predisposa a l'aparició de varices
per aixt es necessari prendre cons-
ciência de mantenir un pes no ex-
cessiu.
* Evitar treballs que exigesquin
estar de peu per llarg temps. Es
recomanable fer feines en les que
es practiqui qualque exercici. actiu.
* Alleujar pes de les cames (elevar-
les) tantes vegades com sigui po-
sible durant el dia, per exemple
quan s'està assegut.Moltes feines
dela casa poden fer-se facilment
amb les cames aixecades.

* En anar a jeure, algar el peu
del llit uns 30cm per tal de afavo-
rir el retorn venós.

* Massatges. "Dur la sang" d'avall
a amunt després del barn, o en anar
a dormir.Es realitza duguent les
mans cap amunt des de el turmell
fins al genoll. Tenir la cama aixe-
cada durant el massatge.

* Exercicis. Són útils aquells que
afavoreixen l'evacuació venosa com
el de fer "la bicicleta" a l'aire.
Es aconsellable fer-lo dos o tres
vegades al dia durant varis minuts._

També es poden fer exercicis d'ai-
xecar els talons o imitar els movi-
ment de la marxa.
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()D DE 15 A15

* MOPOSTA A PENSAR PELS NOSTRES POLITICS
Si, pels politics de més a prop. Pels
qui hi ha a l'Ajuntament -comandant o a
l'oposició- i pels qui diuen que se pre-
sentaran. Per a tots ells. També per a
tota la gent del poble. Sobre tot, els
mes interessats.

No és ja ben hora que pensem quines
necessitats tendran els nostres yells
d'aqui a uns anys? Els qui ara ja
són yells i els qui -gracies a Déu i a
la seva salut- també ho seran.

Tenint en compte com ha millorat l'aten-
ció sanitaria, les perspectives de vida,
el ritme demogràfic, les possibilitats
familiars d'atendre tots els seus membres
... no val la pena que comencem a pensar
si farà falta un CASAL des d'on es
pugui atendre i facilitar i acompanyar
tot el viure dels nostres yells (o només
en aquells aspectes o punts que no
necessiten en aquells moments):

Un CASAL on hi hagi tots els serveis
necessaris d'una vida "familiar" i
que puguin usar tots els yells en
tot el que necessiten (encara que no
els necessitin ni els usin tots).

Voldria i m'agradaria que fos ja un
tema que comencassim a donar-li voltes.
Tots. Però sobre tot els qui es dediquen
o dedicaran a la "cosa pública". I
que el futur no ens trobi amb els
calçons baixos.

* PUIGPUNYENT NO ÉS PALMA !

Va esser mol anecdòtic. Potser també
significatiu. El comentari era "o
aqui recolliran avui els fems? o no hi
ha vaga?"

Però la vaga només era dels fematers
d'Emaya, a Ciutat. Els que aqui se
n'encarreuen, no. (Al manco, per ara).

I vaig reflexionar sobre la import -ancia
de tot el que surt per la tele o als
ivri i sobre el dcs de Ciutat. I
altra volta a dir-me: "Puigpunyent no
es Palma".

* "ORDEN NUEVO" CAP A PUIGPUNYENT ?!

Supbs que tots els qui anam i venim per
la carretera Puigpunyent-Palma haurem
vist unes pintades -amb esprai negre-
als pilons dels quilòmetres i fins i tot

al de la "raya". El dibuix és un rol.lo i
una creu i dues lletres. El significat
correspon a un grup d'extrema dreta,
feixista.

Quan 	 els vaig endevinar em pega un
calfred. De totd'una no m'ho acabava
de creure. També han arribat per aqui?

Pens que només "han passat", que han
vengut a divertir-se un poc, que vengue-
ren un vespre a prendres unes copes i
de tornada cap a Palma ... feren les
seves feines.

Per() 	 jo no tenc cap rialla. No em
fa cap gracia veure com creixen i com
s'escampen aquestes propostes extremoses..
Estim massa la vida i el viure de
tots que em causa feredat pensar que
qualcú -si pogués- eliminaria els seus
contraris.

Amb tots els seus defectes m'estim més
la vella democracia nascuda a Grécia.

* "QOENTO XINO" ?

No crec que ho sigui. Tot el que esi-Ji
passant alla -més o manco la meitat de
l'Asia-, encara que no ho acabem d'enten-
dre perquè és un altre món, una altra
cultura, anys i més anys distants
i tan distints 	 és molt important.
També per a tots i cadascú deisd'aqui.

Ningú sap prou bé qué és i com acabarà o
com continuara. De fet, però, ben segur
que no és cap "Ouento xino".

* PARAULES BEN ANTIGUES PER A TANTS DE
POLITICS QUE CANVIEN D'IDEES ...
"	 Sacsau 	 el garbell, i quedara el
rebuig: així sera l'escòria de l'home
quan sera examinat.

L'obra 	 del gerrer ha de superar la
prova del forn: aixi sera provát l'home
en el moment de donar comptes.

Toni Garau
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ELS NOSTRES VELLETS
Tots tenim dins la memória. la mort

d'anyorança d'un dels nestree padrine.

Solsament ens resta per fer, recordar-

lo, i pals cristians, pregar per ell.

A ran d'aguest aconteixement vol-

dria fer sobre el paper unes simples

coneideracione.

Fent recomte del nombre de vellets

que de forma trágica acaben amb la seva

vida, esgarrifa; i sense dubte la socie-

tet s'heurft d'interroear i demEnar qui-

nes on les causes que ho et.An

Es ben possible que, en el seu entorn,

ele nostree majore no trobin el suport

voral que els ajudi a viure els anys

cue per ser els derrers de la vida, hau-

rien de ser els més preciats.

d'ells viven tots sols, un bon

nombre sense cap tipus de pensió, una bo-

na eart d'ells amb pensions minimes, i

uns poce privilegiats amb uns pensió dig-

na.

Pore!) no és tan sols el urobleMa de les

pensions el 7ue ens crida la atenci6. 8s

el canvi de eenta]itat dins le noetra So-

cietat, és el nou tarannA que regeix l'es-

cala de velore de l'era poet-industrial,

el que produeix aquettes victimes.

A le meitet d'aquest segle, els nos -

tros vellets encra er.la reconeguts coe

peces importants dins la nostra societat.

La eeve experiéneia, el seu seny, ele

seus anys eren simbol de saviesa, de ve-

nereció i de reconeixement.

per Pere Barceló B.

Avui els anuncis dels periòdics

ofereixen feine, demanant gent

molt jove, agressiva, capaç de

lluitar en front de la competZencia.

Dins el mon del treball i els ma-

jors comencen a sobrar-hi. Fs ben

veritat que -o cream ne5s Lacs de

feina- 6 no hi ha per a tots, jo-

Ves i majors... i la Societat ha

fet una opció clara: jubilacions

anticipades.

Aquestes i moltes altres raons

fan que la pres'éncia del cada ve-

gada eels nombrós col-lestiu de ma-

jors -prop de set miliow dine

l'Estat Fspanyolesigui valorat com

un pee que carrega i el declaren

classes pasives.

Si, que intereseel seu vot, i

per aix6 els politics parlen d'ell,

els seus estalvis son interesants

per als Bancs, es cren Aseociaci-

ons de Tercera edat per reuAirlos...

Ara, .,es senten estimats i valorats

deeudament?

Es creen Residkicies i hospicis

porque no els podem atendre a ca-

noetra...i per desgràeia no totes

les , ue coneixem,serveixen per el

que foren creades.

O canviam de forma de pensar ó

ens espera un futur de soletat, des-

afecte i abndó,contravalors indig-

nes da la nostra eocietat.
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Un accident al Puig Major.
Hovio de succoir. Els molts nfi-

cionot3 de les illas ol boll ERS—
port do l'outPpobilis 	 nrovnion

una clesproin, fins i Lot de nag-
nituts superiors, 	 com la nue va
oc1rrer ol din 50 	 - abril p la
trncTicionol Puj . ndp al Puig ".ojor.

H•vin dc succoir. I deonrpcindo-
merit vo torr vivir-lo P un pilot
do Peinuunyent: Llorenn Carbonell.

Lloren Carbonell, n4s conenut

com "Sito", fn molts anys nuo
es bellunn dins anuest 16n de rn-

llyes i pujnnes, i 4s ,4 e l'nfici4

conequt CDM un iit oaur en ln
scva condurci.

El bo1nn7 de l'nocident nuo tots

conoixem,vo asner He forits

(nmb foridos oe diversns c)nsidn-

rocions), p 7(is d'en 3ito 71j2

vo romnre un n 5 7! Ei? eeu.

Sito, com vo Esser l'nccidont?

veritot 4s nue el cotxe nna-

wa t4. ;hans d'nrribor n la corbn
voi,j vouro un remoli: de quint, i
no s4 si \inn - ic.T:7ni.7,tnr--E? o no, lo
cert .1s ru c vnin callir ln corbp

i el cotxe vo Funir'. Iuon vniq

pegar o 12 Cent no nobio nu4 hp-
vin rt. 'nancr tau rZ13i0 nun
per odonar-do del nun hnvia rIn0-

Flpt van haver de contnr-n - ho. El
que vo peser s que Hlvin collit

uno ss:".ouin nun vn rompre don

porno, ol disc do freno i kin blo-

quajnr ln jirecci3 (a n4s d"ol-

tres mols a lo cnrrossorin), i no
voi;_] )odor nontrelor el cotxe. 3 1
no hi hogu1n hnqut la slquio l crec
que ho hnqu1s pogut treurn, per

punn vnig sortir el cotxe no to-

cavo n torro. Tomb6 not influen-

ciar el fet do nun va essor ois

primers tr:aoots del circuit (era
la tercera corbo), les rodcs

de darrern no ostnvon totolnont

calentes.

Rentres oris explicovo ois rots,
va nparulixor la sovo damn Knty,

quo vn ensdr junt omb el seH
f 11 2. Toni, testironi directe de
l'occident, i eno,.vo nr l. i cr nun
Penn M.vprelz, nun trovnllovn nn
lo sonurs•at del circuit, als va
dir nue In onnt ha vio nvoncat
Ccvnrs dos metrco los horrnrns
de segurntot d'onunlla cnrba. A
m1 3 , dc 200 cnrtells chl.locats

al Pulp "njor nenyalitzant les
zones norillnsos, ol rlio d e lo
nrovn norvls n'hi re5toven 50 •

En Sito continuo exnlicant-nos:

ol Puig "Rojor, lo gent
sol nnnr-hi ei vespre obon per
nnsor-hi tots sn nt, 	 i on lloc
d'nnar o contennlor 	 lo flUlP 71P,

norofiten per montnr-s'ho bn% p-
ion sinui ln dnrrern

sor 	 on ho crec. Els occidents
s6n nnls d'ovitar, i els nilots
flflfl7 nrotegito, nor?) no of el
otíbhic nue corco les zones Tiels
nerilloses nor yours ois millors
troonts. Es bo flue s'on aorli
dol neu nccidnnt, tad vogoda in
gent es mentolici.

Sito, tornarNs a c?)rrer?
-Ho pens tornor	 nrnvor, en bo

non, els companys n'hnn oludat
molt, ncr7) 31 m - nsust ho deixnrel

Afortunndonent no hi hp nue la-
montnr con vi'ct:.mn, nerib els re-
carts restnron molts tenns dins
lo sent dels ofectots i del
pilot.

C 	 •
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PORTS op/ 

4SOUE7   

SENIOR FEMENI 

L'equip . Senior Fement ha acabada la competició amb més pena que glória. Si bé
dins la primera fase de la Lliga es va aconseguir el segon lloc de la clasifica-
ció del Grup, ja a les eliminatories finals, va anar perdent una darrera l'altra
fins arribar a ocupar un lloc mis de la clasificaciio final.

Tot ziixó fruit de lo ja comentat a n'aquesta secció. . . poca consistência -
de l'equip, amb un poc nisimero .de jugadores (seniros), nul-la assistência als en-
trenaments, etc. . .

De tot això se'n pot treure una consequência lógica: una escassesa de capaci-
tat tisica, una deficient técnica individual, nul-la labor d'equip, etc 	

Per aix6 es pot pensar que aquest equip, talment com ha anat aquesta tempora-
da, no s'inscrivirá la proxima a la competició oficial, en cas contrari, molt --
hauran de canviar les coses.

JUVENIL MASCULI 

Aquest equip, que ha estat, sense cap dubte, el d'un més elevat nivell, tant
des del punt de vista técnic com el de la competitivitat, al final de la tempo-
rada no ha tingut un bon acabament.

lixo si, s'ha de tenir en compte la mala sort en forma de lesions de varis ju
adors que ha arribat a menguar la capacitat, tant competitiva com a moral dels
■tigadors.

La prova d'aixo, és que els darrers entranements:i, posteriormente, als par-
tits, el aimero de jugadors era el just per fer l'equip.

Aalgrat tot, de bona es pot hr que ha estat l'actuació de l'equip masculi
dins el Grup de Clasificació, on per un sol punt no es va poder classificar -
pel play-off pel titol, mentre que al trofeu Jorge Juan, l'actuació de l'equip
ha estat aceptable.

MINIBASQUET FEMENI 

Els comentaris en funció de l'actuació d'aquest equip mini a la competició,
es deven de valorar, únicament, en la tasca de tenir a una série de nines que -
participen a una competició esportiva, divertint-se i aprenent, objectiu aquest
més que complit.

CAIXA DE BALEARS
"SA NOSTRA"



T.47,11
_	

111.1;ER-PLIGPCNYENT.. 	 2-1
PIA NA TESA-CA MPA NET  	 4-2
BAR R ACA R-CAL 	 8-1
S'110 RTA-MA R 1ENS
110SETENSE-MINER VA 	
ESPORLAS-ALTURA.  	 0-2
PO R R ERAS AT-CAS CONCOS 	
PORT SOL1.1.11-ROTLET   	 0 I
Jtj V.SA 1.1,1STA-BINISALIN 	

I. ROT1.1.7 31 24 3 4 101 26 5I +19
2. 13 inisalem 31 21 8 2 77 31 50 +18
3.Pia Na Tesa 31 14 10 7 66 50 38 +8
4. Cas Conan 31 13 11 7 53 28 37 +7
5. Juv.Sailista 31 14 8 9 88 59 36 +4
6. Port Sofia 31 13 10 8 47 39 36 +6
7. Esporlas 31 14 7 10 59 52 35 +3
8. liarratar 31 12 8 11 115 67 32 +4
9. S' 1 lorta 31 10 II 10 46 53 31 -I

10. Puigpunyent 30 11 7 12 57 48 29 -3
II. Mariense 31 11 7 13 67 74 29 -3

:	 12. Buger 31 10 8 13 42 64 28 -4
13. Porreras At 30 7 12 11 3$ 45 26 -4
14. Campanet 31 8 10 13 43 59 26 -4
15. Altura 31 9 7 15 49 78 25 -5
16. Minerva 30 6 9 16 58 73 19 -9
17. Calvia 31 5 4 22 38 98 14 -18
18. Llosetense 31 3 6 22 39 109 12 -18
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Aixi con ja comentávem
u ia daaaeaa edició, ei
paatitis a juyaa u camp
paopi	 devien guanyaa,
ya que aix6 isupoava pauc
ticam.ent, ia ctivació de
La categoaia, independent
meat dei qua eis /éis u camp
contaaai.

gé pot dia que ai ga
ianç ha etat pcmitiu, ja
que ai paimea anig ia viisi
Ja de S'floata ai que eis
va guanyaa de dois a u i
ia poisteaioa dei Pia de
Na 7eisci, ai que eis pa
apiataa pea un isoapaenent
• a dos,	 vaaen aeon
-seguiu ia-is quatae punt
neceisaaiis, pea donaa taan
quiiitat a i'equip.

En wan a ieA
-i 'lia continuat amui

ei mateix tó,éis a dia,
peadent aneis vegodeis amg
ciaaedat; d'aitaeis pea ia
mnima; no cap dugte que -
aque-sta tempoaoda ei podea
taeoac punii ¡ana camp eis
tutu tin() paveia.

Aixi que paaeix éea
que pea u anu Lempoaadu
ms -s'ha .6aivat ia cate-
yoaia, maigaut que anca-
'ia is'huyin d'eveaaa ai

-gun-s paatit, pea a que
• de/initiu.

A tot aixe, is'ha de
dia que ia isituació din
tae de L'equip no éis
na, isogaetot, difm L'e-
peale "D'EWIP" o ai que
e'is ei mateix, eLo que e4
junten pea a /ea epoat

diis-/autaa-ho amg un
paaeLe d'amic-s! 'Feat io
que isigui pea a que
aixi iyui.

Peaó no eis aixe, ei
que paeciisament isucceeix
ai noistao equip, isinó
me-s gé tot ei contaaai
no hi ha ia deguda coi-
iagoaació en co-seis com,
pea exempie, ei de po-sae

iievaa iez xuaxeis, maa
cali ei camp, dua ei cot
• peiis deispiaçamentA
tenia puntuaiitat,
tia	 entaenamen,W
/ent-io enganeis i aca-
dant-io),

.toL, a vegades jugaa
• paatiL6 ei diu--
menyeis paaeix que no éis
una oUigació aga/oda
i en me-s d'una oca-sió
"ieis aitaéis ogiiga--
cionis" oe poisen
pant L1 paim_eaa.

7otis aqua-U-i let's
(que isón ei de i'am-
gient de L'equip) 46n
eeis que ai començaa
La tempoaoda, cada an
a de compaometea-e
u compiia ja que d'a -i xo
depón ia gona maaxa
1714W-0/1 aient dintae
dei co Cedia	an

jugado no eist pot com
paometea-ise a n'aix,
caec que -s'ha de ae-
piantejaa ia /situa cid
qua paovoca a L'equip,
ja que ei que unis ei
compieixin i aitazis no,
no éis genis gene/icióis.

De tote4 maneaeis,
eveaem que acagi ia
tempoacida amt' i'ogjec-
tiu comp/it- (isaivaa
La cateyoaia) que, en
de/initiva, paaeix en-sea

maiyaat de que
a mi pairticuiaament,ei-s

impoatant,ei d'a-
coniseguia ayaupaa a an
equip de "veatodea
amic-s".
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CAFETERIA-RESTAURANT
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FONTANERIA Y CERRAJERIA

	  GOMIS 	J. B. JAUME

TALLENS

XAPA I PINTURA
ANTONIO GOMIS CALDENTEY

Ctra. Nova de Estellenchs, 16

C,. Gems' Nina 138 • Tel 20 114 17 	 117410 PALMA
PUIGPUNYENT

BAR RESTAURANT

PLA DE SA SINTA
Servels de:

NOCES' COMUNIONS
FESTES • CUINA TIPICA

CARRETERA DE PUIGPUNYENT - Km. 14 TELEFONO 61 40 5

PUIGPUNYENT C • Travefia n.° 26 Tet 61 47

SERVEI A: CALVIA i STA. PONSA

PASTISSERIA min
tauid 4'atacios

• •
ELABORACIO

PROPIA

PANADERIA

I.




