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La Revista compleix un altra any d'existèn-
cia. 1 van tres. Tres anys de lluita I tre-
ball perque cada mes pogueu tenir en les vos-
tres mans, aquesta, la vostra Revista, que
pretén esser un mitia de comunicació, difusor
de Cultura i element de germanor de dos po-
bles units cultural i administrativament,
Puigpunyent i Galilea.

En aquests tres anys hem tingut moltes
anècdotes, molts d'esforços, algunes alegries
i també, alguna que altra discusió, bé per
motius interns, bé per qualque comentari apa-
regut a la Revista.

Pere) mai, havíem tingut problemes per com-
pur amb la nostra tasca informativa. 	 Mai,
fins el passat 15 de Juny, dia de les elec-
cions al Parlament Europeu. Dia que consagra
encara més, la democracia i la llibertat dels
europeus.

Davant l'urna, símbol indiscutible de demo-
cracia, la REVISTA GALATZO va rebre la nega-
tiva de fotografiar la taula electoral de
Puigpunyent.
Una forta bofetada per uns redactors que

tan sols preteníem recollir una informació
objectiva del que suposen unes grans elec-
cions a un petit poble.
Ha estat aquest, l'únic obstacle en tres

anys a l'hora d'informar.

Pere) la nostra Revista continua, i inicia
una nova etapa amb un nou Director. Els fins
ara Director Biel Frau, va deixar aquesta
responsabilitat a Antoni Betti, elegit per
maioria entre els col.laboradors habituals i
el Consell de Redacció d'aquesta aventura in-
formativa com és la REVISTA GALATZO.

Una nova etapa que iniciam amb agrainent a
tots els que han fet possible que aquesta
aventura es fés realitat.
Realitat que també és vostra, estimats

lectors. 	 Gracies.

A causa de l'increment de la imprimdció
de la Revista, nos hem vist obligats a
incrementar el preu de la mateixa en
25 pessetes. Gracies per entendrer-ho.



'AJUNTAMENT INFORMA

CONVENI AMB LA CONSELLERIA DE

CULTURA DEL GOVERN BALEAR PER A LA

MILLORA DE FAÇANES.

S'Ajuntament acordA a la darrera

6e6816 plenària adherir-se al Pla de

Millora de Façanes de la Conselleria de

Cultura de la Comunitat Aut6noma ,

Aquest Pla funciona mitjançant les

subvencions a fous perdut de l'esmentada

Conselleria i de S'Ajuntament, de les dues

terceres parts del cost de l'obra, l'altre

tercera part l'han d'aportar els

propietaris. En aquests moments estam

pendents que Conselleria indiqui el

pressupost que disposa per a Puigpunyent.

Segons la normativa de la

Conselleria no es subvencionan obres

consistents en folrar de pedra la façana.

S'AJuntament donarà preferência als

projectes que suposin adaptar les façanes

a la normativa estética de S'AJuntanent,

respectant l'ordre de registre d'entrada

de les sol.licituds.

Per a major informació dirigiu-vos a

les oficines municipals.

NECESSITAT DE COMPTAR AMB PROJECTE

TÈCNIC PER A CONSTRUCCIONS DE 40 METRES

QUADRATS.

S'Ajuntament ve concedint llicencies

d'obres sense projecte per a noves

construccions d'un mAxim de 40 metres

quadrats, amb Ia intenció de donar

facilitats a l'hora de construir en
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l'autoritzada, freqüentment de molt dificil

legalització ja que es tracta de zones no

urbanes.

Per evitar aquest frau de llei, al

darrer Ple s'acordà per unanimitat que per

a la construcció d'obres de nova planta

fins a 40 metres quadrats, s'haurà

d'aportar projecte tècnic bAsic i

d'execusió redactat per tècnic competent,

ja que és l'única forma de disposar d'una

informació imprescindible a l'hora de

concedir la llicência; amb excepció

de construccions fins a 12 metres

quadrats per amagar eines a terrenys

rústics i urbanitzables programats, sempre

que tenguin una sala dependência, una sola

porta i una sola finestra, amb altura

mAxima fins a l'arrancada de la teulada de

2,60 metres, coberta de teula amb pendent

entre el 25 i el 30 per cent, situades

dins la finca a un lloc discret i amb les

separacions a les partions que calguin

naturatment d'acord amb la normativa

estética de general aplicació.

BASES PEL CONCURS PER LA

CONTRACTACIÓ DE QUATRE PERSONES PER LA

NETEJA DE S'ESCOLA I ALTRES DEPENDENCTRS

MUNICIPALS.

A S'Ajuntament podeu consultar les

bases que han de regir el concurs per la

contractació en regia general, a temps

parcial i per un periode d'un any de

quatre persones per fer la neteja de

s'escola i altres dependencies municipals.

aquelles parcel.les on els promotors no 	 Una vegada publicades al BOCAIB hi

desitgen fer-se un habitacle, sinó només

una dependência per a curtes estades.

Però a la prActica la majoria de

propietaris aprofiten per fer més obra de

haurà un termini de 20 dies per la

presentació d'instAncies. Oportunament es

donarà a conéixer la data exacta en oaé

finalitzi el termini.
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7ierz tries dEl

Butte des 15citit    

-Bones tardes, Colau.
-Bones tardes, Heteu.
-Com anem?
-Va bel!, i prenem SP
fresca aqu1 dnmunt.
-Escoltn, i que ene-
res n sa fest, s
tre divendres?
-A quina? A sa it de

San :loan?
-Ves si no quinn he-
vin d'esser!
-SI que hi vain nnpr,
hi haviP es grup Pa

Oli.

-fluo no to vn agrndnr
SP mnrxetn nue duien?
-Calla, que jo em pen
soya seria un grup de
ball de bot.
-Te va agreder o no?
-Jo ho crop si me va
egreder, 	 quan noltros
orem joves, no duien
tanta marxa.
-Cnvallet qunn eres
jove! flue hi anaves de
pentinnt!
- fe in egrednr,pere
personelment, vaig Cis
fruter m4s a sa come:
dia de diumenge.
-I 4s noroel 	 45

ms des nostre temps.
A mss, es grup r.lelatzó
va sober donor-li so
grecip que cal a una
obra d'en Cahrinl Cor-
tris.
-I nue dejen n o-

nuestal obro?, 	nue
de;en "pique de ...
-...Plulo"!
-I xerrant do pluje,
hagués nstnt necessari
que hngu4s ploqut un
Doc, desor4s de so
vetllndn de San Joan,
nerque lo trist de to-
te festa cls sr, bruto-
rede nue se fo.
-Pere are nmb es con-
tonedors nous, n'hi po
dem poser 	 molts d;
fens.
-SI, si les trobam!
-Trobar PS que?
-flue sere, es contene

dors!
-I eix6 a nue ve?
-Pernue es contene-
dor de C'en Figa eon-
fe es llis cap avail.
-I ere que dius?
- fe devers un mes
me digueren que el tro

baren per na fusteria
d'en Biel, i fn devers
quinze dies, pessejent, _
me per alle, vain vou-
re un cotxo que el va
tocar i s'en VP anar
de robot:: per avail
fins flue kip ronore una
persiane.
-I arn nue dius?
-Lo flue sents, Votou,
i es motiu s nereup
no duen frenos, el tre
ven nob quatre podres,
i lo seu serien uns
frenos nue noms podes
sin menetjnr es feria:
tors.
-Te imagines que si
en lloc d'haver-io
vist do dalt l'hepues-
ses vist desde boix?
-Una Ce dues, o ha-
gu4s hnnut de corre
com una llebre, jo flue
no puc, o hequ6s hegut
de fer dr torero per
esquivor-lo.

Coleu, jo m'en
vaiq flue se fa tord.
-Ad4u rr, tou, i nlerta
ses motos i a's con-

teneors.
Colou i Noteu.    

SA NOSTAA

CAUCA DE BALEAR
,NSA Nos-rim     
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	  Galatzó, com ho fas per donar-nos	 Obra dels nostros padrins.
aigua, tan perpetuament ?. 	 Galatzó ens ha advertit que era era cosa

tenc un caudal inagotable, però alx(3 de noltros, els racionals.
no és cosa meva sine; de voltros, els ra-
cionals.

Sí, a noltros racionals,ens,pertany tota
aquesta feina.

Lo que vaig a exposar ara, Ja l'hen po-
gut trobar fet pels nostros padrins. Que
des d'aquí, voldria aprofitar per fer-lis
un petit homenatge.

De nolins, sabem que n'han hagut un to-
tal d'onze, repartits de la següent na-
nera
Dos molins a Son Fortuny; Sa Font d'es

Ratxo na va donar un a Calvià; a Sa Font
de Sa Cona hi ha hagut es Molí Paperer, es
molí nou, es noli d'en Benet, es de S'Hort
D'Avall i es de Son Serralta; un a Sa Font
de Son Noguera; i dos a Son Forteza.

Aquestes, vendrien a ser les fonts ma-
jors, és a dir, les fonts de més caudal.

De les fonts menors, i per no allargar,
poden dir que de tafones n'hi havia a un
total de vint-i-tres possessions, les
quals eren:

Son Puig, Son Fava, Cas Mtge, Son No-
guera, Son Vich, Son Balaguer, Sa Campa-
neta, Son Net, Conques, S'Hort D'Avall,Son
Cotoner, Son Burguet, Son Cotoner D' Avail,
Son Roca, Son Pont, Son Forteza, Sa Cova,
SA Nuntanya, SA Casa Nova, Es Ratxo, Es
Casat Abu, Son Cortei, i Can Noguereta.
Les aigUes de les fonts menors, s'uti-

litzaven per escaldar 1o11, es a dir, per
poder-la treure dels esportins.

Les tatones, esteien formades d'una bo-
tiga per cada tafona. Amb una d'aquestes
piques, el triador una vegada triada l'oli,
la deixava anar a altres piques.
Es feien dues classes d'oli, la de biga

que era la de primera qualitat i la de
prensa, que venia a ser la de segona qua-
litat.
Aquestes piques, per regla general, eren

lloses altes de sa pedrera de Son Net.
En temps dels nostros padrins, no existia
el ciment, pel que s'havien de valer de la
seva intel,ligencia.

Ja que succeeiex que, l'oli filtra allá

on no filtra l'aigua,i entre les escletxes
de pedra i pedra, s'hi afegia estopa i
greix. Tot això, ben apretat a dedins
l'escletxa i ben picadet, a les piques no

fugien ni una sola gota d'oli.

Fent oli a sa tafona de Son Balaguer.

Galatzó, té unes pedreres molt renonbra-
des, de pedra calina de color gris, anb lo
qual gosam d'una neravella de l'art. Per
exemple, dins la nostra esglesia.

I alai. podem dir que l'anomenada pedra
de Son Net, la podem trobar a l'esglesia
de Puigpunyent als seus deu arcs de mdg
punt laterals, a l'altar major 1 a l'arc
carpanell rabaixat del cor

La capella fonda fou construida amb part
de pedra. El picador de la pedra va ser un
tal mestre Llorenç Torrens ( pare ), Alias
Pití de Binissalen i les parets de la ca-
pella empedrades per mestre Valloni de
Selva.

S'ha de dir, que n'hi ha de cases de Ciu-
tat fetes amb la pedra de Son Bet. GOB Sur'
els portals 1 les ilnestres de ia casa de
Ia Auitia uenerai de irenalladors.
Ai carrer l'ont 1 Monteros, on hi havia

abans el Sindicat, la portalada está feta
amb la pedra gris de Son Net.
A l'esglesia de Sant Sebastià ( Plaça

Madrid ), l'escalonada i el fuste de l'al-
tar és de pedra acolorida de Son Burguet,i
la mesa ho és en pedra gris de Son Net.
A Via Alemania, la Finca d'en Pere iaias

és producte de la pedra de la pedrera de
Son Cotoner d'Amunt am]) un Jac de columnes
jòniques pulimentades i de pilastres.

I així un grapat d'exemples més.

JAIME FERRA FERRA ( Alias Jaune Calent ).
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ELECCIONS AL PARLAMENT

A Puigpunyent i Galilea, la campanya elec-
toral no perturbA en gairebé res, els que-
fers quotidians dels veinats. La mateixa,
es va caracteritzar per la poca aninaciú i
pel poc ambient en que va ser viscuda.
Tan sols podem mencionar tres fets que,

d'alguna manera o altra, donava a entendre
el periode electoral que s'esteia vivint:

Per una part, els cartells propagandís-
tics del PP i del PSOE que varen ronandra
aferrats a les façanes i arbres dels nos-
tres carrers.

Per altra part, el passeig que va fer pel
nostre poble un cotxe de propaganda del
PSOE. Que, per cert, es va passejar pels
nostres carrers aproximadament una set-
mana abans de que s'obris la canpanya
electoral.

* 	 POCA ANIMACIO I MOLT POC AMBIENT A
LA CAMPANYA ELECTORAL.

Així també,mencionar el miting que va do-
nar el PSOE a la Casa de la Vila el Dissab-
te dia 10, i en el que participaren el re-
gidor de Puigpunyent Josep Maria Pérez, en
Joan Mesquida del C.E. de la F.S.B., i el
diputat autom5mic Valenti Valenciano.

El 15 de Juny, tot ciutadà espanyol major
de devuit anys va tenir dret a escollir als
dipuiats que cadascú cregués que serien mi-
nors per representar-nos al Parlament
Europeu d'Estrasbourg.
Mentre anava avançant la Jornada de les

votacions, s'anaven confirmant els tenors
dels nostres politics ... l'alta abstenció.

Puigpunyent va ser un dels municipis de
Mallorca on més es va votar, un 58 % .
Teníem Mesa única a S'Escola Pública,

la qual esteia formada per na Joana Ginard
com a presidenta, i com a vocals na Magda-
lena Font i en Sebastià Font.
Galilea, al ser un poble de menys de 200

habitants, no va poder gaudir d'una mesa,
pel que els habitants d'aquest nucli de po-
blació tingueren a disposició un autocar, a
fi de poder davallar fins a Puigpunyent a
votar.

A continuació, exposam un resum dels re-
sultats de les votacions a Puigpunyent de

les primeres eleccions celebrades 	 l'any 87
I de les que s'han acabades de celebrar

NOI CANDIDATURA 	 vots 1987 	 vots 1989

P. P. 210 173
P.S.O.E. 237 159
A.E. Ruiz Mateos 27
P.S.M. 14 25
C.D.S. 84 22
Llista Verda 8
I.U. 4 7
C.i 	 U. 5 4
Verts Ecologistes 4

Altres candidatures,
vots en blanc i nuls 61 32

N2 total de votants 615 461
Ng d'electors del cens 801 795
Participació 76'8 % 58 %

El P.P. ha aconseguit,per primera vegada,
situar-se com a partit més votat en agues-
tes eleccions europees, canviant la tendèn-
cia de les passades eleccions ( autonòmi-
ques, generals i europees ) en les que sem-
pre havia ocupat el primer lloc el PSOE.

* PER PRIMERA VEGADA, DES DE LA TRABSICIO
DEMOCRATICA, EL PARTIT POPULAR ES EL PARTIT
MES VOTAT.

És aquesta una nota destacada que ens
convida a la reflexió i obliga a l'anAlisi
de la politica de l'Agrupació Socialista
dels darrers anys i de les expectatives del
PP que sembla s'estA organitzant al poble.

Ruiz Mateos, amb 27 vots, s'ha situat com
a tercera opció politica is votada.

* RUIZ MATEOS SE SITUA COX A TERCERA
FORÇA POLITICA A NIVELL LOCAL, PER DAMUNT
DEL PSI I CDS.

Una sorpresa tractan-se d'una Agrupació
d'electors que com a minim s'hauria de qua-
lificar d'improvisada i poc clara.
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EUROPEU	 JUNY- 1989

Un resultat que es pot interpretar de
moltes naneres diferents, peril que pot ser
tengui relació amb la manca de serietat
mostrada per molts de partits politics a
tots els nivells i amb la desconfiança que
això genera en els electors i l'excepti-
cisme sobre el funcionanent denocrAtic al
nostre país.

* LA PARTICIPACIO, LLEUGERAMENT SUPERIOR
A LA MITJANA NACIONAL, /403LT BAIXA.

La participació del 58 %, encara que un
poc superior a la mitjana nacional, és un
reflexe evident de la poca expectació i del
desinterés general que han caracteritzat
aquestes eleccions.

El is destacat de la jornada va ser,sens
dubte, la negativa de l'interventor Josep
Maria Pérez al nou Director de la REVISTA
GALATZO, perque no fes fotos.

El fet es situa al danati, quan Antoni
Betti anava a cobrir una part de la jornada
electoral- per la REVISTA GALATZO, amb la
idea de fer fotos en el moment de que al-
guns electors es dispossasin a votar.

Amb el pernis de la Mesa, ja es disposava
a fer les fotos, quan en aquell mateix mo-
ment va retronar la veu del Senyor Pérez
que, d'una manera ben poc denocrettica, va
donar a conéixer com a interventor la seva
negativa perque no es fessin les fotos.

Tal vegada, pels aconteixenents tan inve-
rosimils que havien acabat de succeïr.
Davant tot això, Antoni i Na Xesca Ramon

es decidiren per anar a parlar amb el se-
cretari de S'AJuntament, que no va fer nés
que confirmar el que Ja es suposaven..." la
presidenta de la mesa té la darrera paraula
l'únic que pot fer el Senyor Pérez es que
faci constar amb acta la seva protesta
( en cas de que s'haguessin fet les fotos ).

A l'horabaixa,i davant la que se suposava
la primera prohibició o inconvenient per la
REVISTA GALATZO a l'hora d'informar als
seus lectors, ens presentàrem el Consell de
Redacció a S'Escola, a fi de tornar a de-
manar a la presidenta per fer fotos, sense
voler fer cas a ningú més.

Així ho va fer Antoni Betti, en represen-
tació del Consell de Redacció, que de se-
guida va tornar a rebre la negativa del Se-
nyor Pérez, el qual no deixava de dir ara,
que el secretari havia dit que no es podien
fer fotos.
El que era una total contradicció, en re-

lació al que ens havia dit el danti.
Davant aquesta situació, Na Joana Ginard,

Presidenta de la Mesa, va donar la seva ne-
gativa a fer les fotos.
A partir d'aquest moment, ja no es va

insistir més.

Davant aquests fets, la REVISTA GALATZO
vol expressar la seva sorpresa i indignació
pel que enten ha constituït una actuació
inpresentable del Senyor Pérez, tant en la
forma com en el fans.

* L'INTERVERTOR DEL P.S.O.E. SENYOR PEREZ	 Aquesta critica no es dirigeix de cap ma-
IMPEDI QUE GALATZO OBTENGUES FOTOGRAFIES nera cap el PSOE, que compta amb tot el
DINS EL LOCAL ELECTORAL. 	 nostre respecte i consideració, sinó cap el
	 seu representant.

Tot això, sense consultar ni tan sols als
membres de la Mesa, i convidant al fotògraf
a fer les fotos a defora.

Davant la pregunta del perqué de la nega-
tiva, Antoni va rebre un senzill ' perque

L'actitud autoritària exhibida per l'in-
terventor invadint les atribucions de
la presidência de la Mesa, mostren ben
a les clares un nenyspreu del procedinent
electoral, màxima expressió del sistema

Jo no val.' ".	 democrAtic.
Succeir tot aquest fet, sense que ningú

de la Mesa, 	 inclossa la presidenta,	 Una actitud que no es pot excusar
obrissin boca. 	 invocant la passivitat de la Mesa que,
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coaccionada per l'agressivitat d'aquest se-
nyor, acaba cedint a les seves pretensions.
Una actitud totalnent incompatible anb

la representació d'un partit que s'auto-
qualifica democràtic i progressista i del
que, a més, el Senyor Pérez és el cap del
Grup Municipal.

L'oposició a que la REVISTA GALATZO ob-
tengués fotografies dins el Col.legi elec-
toral només es pot interpretar com un atac
directe a la llibertat d'expressió i una
lesió greu del dret deure ) d'infornar
que és patrimoni de tota publicació en un
Estat de dret com és el nostre.

No es poden eludir aquestes responsabili-
tats amb arguments legalistes, silk, que són
els arguments morals o &tics els que s'han
de tenir en compte.

Foto de defora.

La realització d'unes fotografies per part
d'un representant de Galatzó ( del seu Con-
sell de Redacció ) dins el local electoral,
no pertorba en absolut el ritme de les vo-
tacions ni desvirtua el nés minim la pure-
sa del procés electoral.

Per tant, qui representa una opció poll-
tica democràtica hauria de tenir la dispo-
sició d'afavorir la llibertat d'acció dels
informadors.

Una llibertat inherent a totes les publi-
cacions, de la més gran a la més hunil,
que hem vist nalnenada precisanent per qui
representava, al nostre parèixer malanent,
un partit que defensa dins els seus progra-
mes les llibertats denocrAtiques.

Volem que quedi constância de la nostra
protesta amb l'esperança de que fets com
aquest no es repeteixin, i amb la seguretat
de que un vertader socialista , i més enca-
ra, un vertader demócrata s'ha de mostrar
solidari amb la nostra postura.

En quan als resultats electorals, ja dins
l'àmbit nacional, cal mencionar breunent,
alguna anotació:

La manca d'interès dels espanyols quan
es tracta del futur europeu, traduit en un
gran abstencionisme electoral.

__ Els mitings de tots els partits politics
es varen caracteritzar pels insults, tots
dignes de cantines barates, i en xerrades
de la situació actual espanyola ( tot i te-
nint en compte que es tractaven d'eleccions
per Europa ).

L'abundància d'alternatives verdes que
no han aconseguit ni un sol parlamentari,
tal vegada si s'haguéssin unit algunes
d'elles, seguranent haguéssin obtenit un
resultat molt més positiu.

L'abundància de cartells electorals no-
més anunciant vota a fulanito " com si
d'un producte de consum es tractAs.
Com els llevaran ara ?.
A Ciutat, utilitzen tones d'aigua per

desfarrar-los.

__ La intel.ligent idea dels estudiants de
convertint-se en el partit

B.A.C.T.E.R.I.A. només per aprofitar els
espais de propaganda gratuita i infornar de
la seva trista situació.

__ Els dos escons de Ruiz Mateos, nub co-
mentaris per a tots els gusts.
( Carrillo, encara ets a Espanya ? ).

CONSUL DE REDACCIO DE
LA REVISTA GALATZO.



GALATZO -9-

Jovent ut,una esperança
Cada dia, de tota la vida, totes les

reeves horse professionals han estat de-

dicades a la joventut.

Crec coneixer-los riolers, deprimits,

responsables,"pasotas" com es diu era,

cridaines, coneervadors... i un:aarg

etc. de qualificatius que tots són ve-

ritats i mentides, al mateix temps.

De jove ew i de majors n'hi ha de tot

tipus i caràcters, malgrat hi ha dins

el jovent un denominador coma i és la

seva experiência nova, sense estrenar,

que els porta a conclusions no sempre

coherents.

Voldria destacar avui, aqui, qualce

na de leseeves antin6mies i contradic-

cions que, a vegades, manifesten en la

seva conducta i formes de pensar.

S6n idealistes, utòpics, perfeccio-

nistes, dee dels seus plantatjements;

sererosos, indolents, apàtics a l'ho-

ra del compromis.

rielebé són innovadors. voluntaristes,

amics del cavi : timits, reservats, in-

conseqUents. quan han ee mostrar cara.

Un dia ho donen tot per una causa

qualsevol, i la decepció del sendemé

matt, els deixa fete uns pellingots

que no serveixen per res.

Estar cada dia amb ells és una aven-

tura arriscada que val la pena viure,

per a compartir, escoltar, reviure amb

ells situacions, actituts i postures

plenes d'humanitat i de vida.

Es la joventut l'etapa de les grans

contradicdbns; són c:rinyosos i cruels;

són doleos i aspres a la vegada; són ge

nerosos i raeuitics al mateix temps.

La contradicció de la g erra i la pau

els obsesiona; la igualtat i la lliber-

tat són bens epreciats fins a donar-hi

la vide, quan,en altres ocasions, les

seves teories les imposer' amb tanta for-

ça i violAncia que ni les dictadures més

fortes ho suportarien formalment.

Per aix6, i a causa dels entorne so-

cials que avui enrevolten la joventut,

i la fan una víctima social, hem de pa-

tir les plagues de la delinqtAncia ju-

venil, la pesta de la droga, dels re -

brote de terrorisme, de l'aeresivitat

sexual, de les violacions i erotisme,

del fracg.e escolar i dels massa fre-

qUents suicidis juvenile.

iealgrat tota aeuesta taca negra que

afecta a la joventut de l'any 2000, crec

en la seva generositat, en el eeu entu-

siasme, en la seva sinceritat.

Esper d'aquesta generació la constru c .

ció d'un mon nou, sense fam i sense gue-

rres; que s'acabarén les penes de camps

de concentraci6 i treballs forgets, per

ideologies o fanatismes.

Esper un món millor per a una huma -

nitat millor.

P. Barceló Barceló
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SES TIMBES vos saluda de bell nou
Ja dins la temporada estiuenca d'un
any que es presenta molt i molt ca-
lorós.

- Temps enrera es va dir que
s'instal.larien una gran quantitat
de telefons. SES TIMBES sap que
això no ha estat aixi i tan sols se
n'han instal.lat uns pocs sense cap
tipus de criteri. SES TIMES pensa
que aquests telefons s'han ins-
tal.lat per interessos, Ja que els
que podien fer cue d'orella malalt a
n'els de la Telefónica Ja el tenen,
i no tots, com en un principi esteia
previst.

• - Una altra vegada hem tornat a
tenir carreres de cotxes, que com Ja
és cotum ens han deixat tota la seva
porqueria i ens han maltractat les
nostres propietats ( reixes, parets,
plantes ). Per SES TIMBES aix6 Ja és
vergonyós , però més vergonyós i per
di:mint de tot perillós són totes les
prActiques que es solen fer una set-
mana abans a les nostres carreteres,
Ja que aquestes, suposen un impor-
tant perill tant pel vianant com pel
conductor quotidià.

- SES TIMBES torna a sentir músi-
ca, la música que sovint ens inter-
preten tots els " motorinos " que
circulen amb el seu estrepitós tub
d'escap pels nostres carrers.

- SES TIMBES creu que comença a
fer falta la presencia d'un munici-
pal al nostre poble. Ja sigui, per
exemple, per solucionar els proble-
nes derivats dels dos punts ante-
riors i al mateix temps, parque la
gent es trobi protegida davant els
fets citats i ningú vulgui auto-
defensar-se amb cans,crits,i demés.

- SES TIMBES Ja en té els nassos
ben plens de veure un SEAT 600 al
entreforc del carni cap es CapdellA
i es Rafal, el qual Ja dur per allà
un parell de mesos. SES TIMES creu
que si l'han abandonat, el seu ex-
propietari s'hauria de posar en
contacte amb l'entitat que calgui
perque el recollesqui, i en cas de
no fer-ho, esperam que les autori-
tats se n'encarreguin.
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Aaahh !!!, no bi havIen pensat, el
600 ja no está a l'entreforc, el
vespre de les carreres va partir pel
camí de Can Carles i ara, el tenim
situat dues nergades is avall de la
carretera.

- SES TIMBES desprès de llarg
temps ja no es tendra que passejar
de vespre amb una llanterna pels ca-
rrers del nostre poble, ja que els
infants no passaran gens de pena a
l'hora de tornar de casa , tot gra-
cies a unes marevelloses i boniques
faroles, que a la fi donen la claror
necessària per poder circular.

- SES TIMBES pi no es caurà per
la vorera del Carrer Major, Pi que
ara, hi ha una paret que ens prote-
geix de les possibles caigudes. A
nés, de donar les gracies per la ne-
teja d'herbes que s'ha fet a les vo-
reres dels canins.

- SES TIMBES desitJa el nillor per
la trentena d'infants i pels seus
monitors, que varen estar del 19 al
al 23 de Juliol a l'Azinada de Cala
Murta on creim se banyaren ben ba-
nyat el nas.

- Els nostres confidents ens han
dit que el Grup %ingonera ja ha po-
sat en marxa els assai os de l'obra
que volen posar en escena per les
Festes, 	  també ens varen donar
el títol de l'obra, " Don Ventura
veranea ".

- SES TIMBES, si no hi ha res de
nou aquest mes, començarà a cobrar
la subscripció als lectors de la RE-
VISTA GALATZO per l'any que vé. 'rota

petsona interessada en voler-se
subscriure a la Revista o tengui
qualsevol tipus de problenn,s'ha de
dirigir a n'en Joan Martorell Po-

r, Terra Alta ( Es Rafal ).

- SES TIMBES estrena nou direc-
tor. Donada la baixa d'en Biel
Frau, fou elegit Antoni Betti per
abrunadora maJoria per l'equip de
col.laboradors de la REVISTA
GALATZO.

Des d'aquí voldrien aprofitar per
donar l'enhorabona al nou Director,

Anins pels problenes que haurà de
fer front, entre ells, els de l'e-
laboració urgent d'uns Estatuts per
la Revista, i a la que segur també,
haurà de donar una nova persona-
litat

- SES TIMBES va condixer dues ca-
res noves, les d'en Raul i Na Leti-
cia que el 16 de Juny es varen ca-
sar a la nostra esgldsia.

nimbé vàrem poder veure el 17 de
Juny, la 111- Comunió de Ma Begonya
del Rio Pujol, i el bateig de Ma
Laura Ortega Ginard, filla d'en Ju-
liA i de Ia Margauda.

El 25 de Juny, també va ser ba-
tiat en Marc Pont Morey, fill d'en
Guillen i de I' Anita.

4141F61441 s 4 i 4 tiiitiltIfililitittitiNfattil

ar garropial
LSPECALIDAD fN PLATOS COMBINADOS

"rAPAS VARIADAS 
PLAZA FIO xi;
i . hL.
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DE SA MUSIC;A DE BANDA C II >

Més d'un centenar de músics, més d'un centenar de promeses musicals varen
actuar s'altre dia, concretanent dia 18 de Juny, en un concert extraordi-
nariament especial a S'Auditorium.

Un concert a càrrec de música de diferentes bandes musicals de Mallorca i
amb una edat que anava de 10 a 20 anys.

Una iniciativa de sa Federació Balear de Bandes de Música i Associacions
Musicals amb suport de sa Conselleria de Cultura.

Una bona iniciativa de sa Federació per tant allò que suposa
una banda molt nunerosa, una banda Jove, una banda federal que implica que
es minors músics de cada banda puguin mostrar ses seves habilitats en una
organització superior, una banda que servirà d'estímul a tots es Joves dins
es seu futur, una banda que assegura sa continuitat i existencia de ses
altres petites bandes.

Una forta enhorabona, per tant a sa Conselleria, a sa Federació i a n'es
director d'aquesta formació Pascual V. Martinez.

NOTES DE SOCIETAT
ERNEST FUSTER.

* En Joan Mar -Wren BauçA
(S'hort des Bose) va morir
el dia 1-6-89 a l'edat de
79 anys.

Al cel sia.

* El matrimoni Joan Ribas
Betti i na Margalida Oliver
Mas, tingueren una nineta
que va pesar al néixer
4'100 Kg, de nom és Maria.

Enhorabona.

* El passat 18 de Juny, fou
ordenat diac a la Capella
del Seminari de Barcelona,
el nostre company Bernat

1 Martorell.
Des d'aquí, l'enhorabona.

HORARIS
AJUNTAMENT : Dilluns-Dissabtes, 8'30-13'30

BAILLE : Dissabtes, de 9'00 a 13'30 hores.

NOTARI : Dinecres, a les 9'30 hores.

ARQUITECTE : Divendres a les 11'00 hares
i Dissabtes a les 12'00 bores.

JUTGE : Dissabtes, a les 9'00 hores.

METGE : Dijous de 11 a 12 h. 	 Resta dels
dies, de 10 a 11 hores

PRACTICANT : Divendres, a les 8'30 bores, i
el resta de dies a partir de les 10'00 h.

D'ençà de l'any passat, la Biblioteca Mu-
nicipal ha incrementat el seu dipòsit amb
una bona quantitat de títols, sobretot, de
Literatura; tant castellana ( incorporació
d'algunes de les darreres novetats ) com
catalana ( literatura Juvenil i novel.la
negra especialnent ).
A més, d'aquí a poc temps comptarà amb una
obra molt important per a les consultes es-
colars i de tot tipus
la Gran Enciclopédia Catalana. 

Ja sabeu que disposau d'un sistena de
préstec que us permet treure el llibre
del local per tal de facilitar-vos-en la
lectura.

Catalina Pont.

ESGLASIA : Dissabte, a les 20'00 h.
Diunenge, 11'30 h i a les 20'00 h.

APOTECARIA : 10-14 h. Dinecres 16-18'30 h.

CAIARA AGRARIA : Dinecres, 12 - 14'30 h.

CORREUS: De les 8 a les 9 h.

BANC : Dilluns-Divendres,de 8'30 - 14'15 h.

BIBLIOTECA : Dilluns-Dijous, de 17-20 h.
Dissabtes, de 9 - 13 h.

ASSISTENTA SOCIAL : Dimarts a Dimecres, de
les 9 fins les 13 hores.



Des d'aquell mateix moment,
me n'en vaig adonar que en les
paraules d'aquell home no n'hi
havia ninguna d'exageració.

I Jo tanbe  vaig estar
empagueit, de Jo, del poble,
i a la vegada em vaig sentir
culpable, potser, per quedar-
ne mans aplegades al no denun-
ciar-ho.

Amb el cós ple de curio-
siat, vaig agafar el meu
vehicle de locomnició ( la
bicicleta de corredor)
maquina fotogrAfica en mA
vaig pegar un bot fins a la
nostra segona residencia.
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SENSE TITOL
Ka trobava un bon damati assegut tranquilament (entre el renou i el tabac

quotidià de la gent ) a un lloc estratdgic del Cafe, llegint la secció fixa
de L'Encletxa del meu bon amic Antoni Serra   quan de sobte, em varen
cridar l'atenció els'crits d'un client que no deixava de donar a conèixer
la seva indignació pel que ell suposava, la vergonya del poble .... el nos-
tre cementeni municipal.

  I estic desesperat,
davant les evidencies ni he
sabut quin títol posar-li a
l'article, ni con el tenia
que fer per no repetir tan-
tes de vegades que aixe,
esta molt malament i que
S'AJuntament s'hauria de
preocupar per fer l'her-
ba 
Per aixà mateix, aquest

crec és un dels moments per
recordar aquell dit que
diu que, una imatge val més
que mil paraules.

Així idó, vos deix a voltros mateixos que feceu el comentari de l'article.

Antoni Betti.
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GRATANT DINS LA NOSTRA HISTORIA
La presentació en el Saló

d'Actes del nostre Ajuntament, el
passat 21 d'Abril, d'una rajola
ceramica de record i agraiment cap
a mestre Miguel Florit de Sa
Teulera (batle de Puigpunyent del
26 de Juliol al 22 de Novembre de
1936) em va dur a la memòria les
moltes qualitats d'aquest home bo,
nascut a Sineu l'any 1900, que va
viure fent el bé. Posteriorment he
anat revivint molts moments i
experiències que des d'el primer
dia que el vaig conèixer vaig
compartir amb ell, ja que
sintonitzavem amb molts de gusts i
aficions, malgrat els quasibé 20
anys que ens separaven.

Pot ser per no tenir fills, em
tenia com a fill seu i certament
fou per a mi com un segon pare i
sempre mostraré cap a ell la meva
gratitud pels seus consells i per
poder aprendre al seu costat de
les nombroses experiències enri-
quidores que havia viscut.

En el que més coincidiem era en
la nostra afició en practicar es-
ports, en especial el futbol, fer
excursions i, sobretot quan era
infant, escoltar-lo contant els
records dels seus anys de
navegació.

Era alegre, li agradva la broma
sana, sabia contar coverbos en el
moment adequat i disfrutava
cantant amb acompanyament de la
seva guitarra.Era de la festa,
però no necessitava gastar en
begudes ni en coses superflues.

Esportista nat, era fort com
una roca.Mai es queixava de can-
sament.Havia estat jugador de
l'Alfonso XII, avui Real Mallorca.
Jugava amb força, però sense
violència.Sabia jugar.Per a nosal-
tres era el millor.Ell fou el
promotor del camp de futbol d'Es
Joncar.Alguns capvespres cada set-
mana, en acabar la feina i fins
que es feia de nit, bastants joves
de Puigpunyent dirigits per mestre
Miguel, treballaven tallant joncs,
figueres vives i segues, arrebas-
sant pedres i movent terra, fins a
aconseguir deixar el camp en
condicions de poder jugar contra
els de Galilea i d'altres equips.

També existia la temporada de
les excursions, Santa Ponsa, Pa-
guera (aleshores Palmira), Este-
llencs, Banyalbufar,.... En Pep
Morey Bauoa em contà que, pels
anys 1933-35, anaren d'excursió a
Estellencs i a sortida de Sol,
després d'assistir a misa primera
a Estellencs, en lloc de baixar a
prendre un bany a la mar, els va
parèixer que encara era molt prest
i partiren cap a Andratx, i
d'Andratx a s'Arracó per seguir
fins al Port d'Andratx, Camp de
Mar i agafar una dracera fins a la
possessió de Son Claret del terme
d 'Es Capdella, per a continuar cap
a Galilea i Puigpunyent.Arribaren
a temps per rentar-se i canviar-se
de roba i anar a la processó del
Corpus Crhisti.Pareix que 	 a la
processó 	 només 	 hi 	 ana mestre
Miguel ja que els altres se
colgaren rebentats.Només una per-
sona molt forta podria haver fet
això.

Fa uns cinquanta-vuit anys em
contà que, navegant amb un veler
carregat de guano (excrements
d'aus marines), tornava a Espanya
procedent d'America del Sur. De
nit i en alta mar destriaren un
vaixell de recreu que anava a la
deriva. El capita del veler manà a
alguns dels seus mariners que es
preparassin i es repartissin a
babor i estribor per saltar sobre
l'altre vaixell si els envestia i
també amb l'intenció d'aturar-lo i
assabentar-se del que succeia.
Tengueren tan mala sort que
l'altre vaixell s'acosta massa,
frega el veler i els obri una via
d 'aigua. Alguns mariners saltaren
al vaixell, on es celebrava una
festa i molta gent anava borratxa.
Maniobraren i donaren la volta per
anar a recollir els ocupants del
veler que ja s'estava enfonsant.
Quan el rescat havia acabat i es
despedien del veler que era en-
golit per la mar, mestre Miguel
recordà que hi havia quedat un ne-
gret que s'havia camuflat com a
polissó. Ho va dir al capita i es
llança a la mar. Arriba al veler i
trobà al polissó adormit dins el
camarot. El despertà i el s'en va
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dur al vaixell salvant-lo. Aquest
fet demostra sens dubte el seu bon
cor.

Un costum que tenia, quan
anal/ern d'excursió a vorera de mar,
era que quan arribavem es bevia un
tassel gran d'aigua de mar, perque
deia que era una cosa molt sana.

Essent mestre Miguel el "espa-
flolé" del vaixell '"Ciudad de
Ibiza" que cobria la Unia Palma-
Valência, per motius de feina vaig
haver de fer aquest trajecte en
dues ocasions. Com que en aquells
anys els torts volaven baixos,
havia d'agafar el billet de
coberta. Pere) a la nit, mestre
Miguel em dugué al seu camarot -
que compartia amb el fuster del
vaixell - i em deixa la seva
llitera i, malgrat la meva oposi-
ció, m'obliga a acceptar-la. Em
tractà com a un fill,
demostrant-me la seva gran bondat.

Mestre Miguel ant) la seva esposa

Com a treballador rendia com
dos o tres , sense mostrar-se mai
cansat. Quan havia de coure les
teules, ell tot sol donava llenya
al forn totes les hores que fossin
necessaries. Es clar que també
menjava com dues persones. Record
perfectament quan menjava sopes
mallorquines dins una escudella
andritxola molt grossa, ben plena
de sopes amb dos ous a damunt i al
costat moltes llesques de pa; cosa
rara menjar pa amb pa, però ell ho
feia. La mestressa, made) Remedios

m'ha dit que cada dia comprava un
pa de dos quilos a Can Jordi.

En Biel d'Hortalutx s'en recor-
da que durant les nits d'hivern
dins la cuina d'Hortalutx, mestre
Miguel els donava classe, a ell i
als de S'Hort d'es Bose.

Li encantaven els animals. A la
caseta de Sa Teulera un any va
tenir 80 canaris, un ca, un moix,
tres cabres, gallines i un gall de
baralla que ell mateix entrenava,
però que mai vaig veure competir.
La seva esposa, Remedios,

l'adorava cosa normal en una
persona d'aquestes qualitats.

Així era mestre Miguel de Sa
Teulera, un home 	 de	 bon cor,
treballador incansable, gran
esportista, cristià  autèntic que
només cercava fer bé. Que Deu el
tengui a la Glòria.

Va caure malalt i anava perdent
la vista. No podia acceptar
quedar-se cec; sabia que l'ope-
ració era molt delicada però em va
dir: "M'estim més córrer el risc,
provar sort". En canvi la seva
esposa em comenta: "M'estim més
tenir-lo cec que perdre'l per a
sempre". Quan torna de Barcelona,
renunciat pels metges, jo procu-
rava visitar-lo assiduament. Un
horabaixa el vaig trobar molt
greu. Els familiars em digueren
que no em preocupas, que l'endemà
jo havia d'anar a treballar. Ague-
lla nit, 4 de desembre de 1959,
mori als 59 anys.

Moltes persones de Puigpunyent
assistirem a l'enterrament, vol-
guent mostrar amb la nostra pre-
sència que el poble estava agraït
a mestre Miguel. En el condol, el
capita del vaixell "Ciudad de
Ibiza" Josep Alberti Palmer, digué
a la viuda que ell havia conegut
molts mariners, però cap com
mestre Miguel.
A l'acta del Ple de l'Ajun-

tament de Puigpunyent de data 4 de
desembre de 1959 consta: "Enterada
la Corporacion Municipal haber
fallecido en el dia de hoy D.
Miguel Florit, alcalde que fue de
este Ayuntamiento, se acuerda por
unanimidad comunicar el senti-
miento de esta Corporacion a su
viuda y que quede en acta tal
acuerdo".

Onofre Martorell "Teuler".
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Vida escolar
PETIT RECOMPTE A FINAL DE CUIRS.

Ara, asseguda, aqui, a l'Escola, quan Ja
no es senten les rialles, els crits i de
vegades els plors dels al.lots, perque Ja
a començat per a ells, el tant desitjat,
temps de vacances, des d'un silenci, sols
interromput per la truialla dels gorrions,
anos I senyors de tot l'edifici i per el
vol molest de les inevitables mosques de
l'estiu, ara, dic,és el moment de tranqui-
litat que ens permet fer una reflexió so-
bre tot el que ha significat l'any escolar.

Reflexió aquesta, que ens dur a repassar
totes les questions, des de les nés casai-
lanes a les is transcendents, de les mes
agradables a les nés polemiques.

La nen6ria, mAquina rapida, ens presen-
ta aconteixenents de tot tipus,seria llar-
guissim reproduir-los. Gal, id6, fer una
selecció, arbitrAria, naturalnent, però és
que el punt de vista personal sempre és
una mica tendenciós inarbitrari, que hi
podem fer !.

En primer lloc,parlaré de la part fisica
de l'Escola o sia l'Edifici. FerA ara dos
anys que d'unes reunions tengudes entre
l'Ajuntament, l'A.P.A. i l'Escola es va
plantejar la necessitat de reestructurar i
netejar l'Escola ( parets, s6tils, teula-
des .... ).

L'Ajuntament va fer un projecte ben aco-
nit per les altres dues parts, i després
de negociacions amb el MEC per aconseguir
el suport econòmic ( part de les despeses),
entre l'estiu del 87 i el del 88 ens han
reformat l'Escola de tal manera, que .a ho-
res d'ara, disposam d'una nova aula, d'uns
banys interiors a les dues plantes, i d'u-
nes aules arreglades que notiven tan a
professors con a alumies a fer feina.

Per altra banda la calefacció eléctrica,
que tant d'esforços va exigir a l'anterior
direcció i APA ha funcionat convenientment
durant tot l'hivern.

I és així, que en aquests moments dispo-
sam d'un edifici digne, si mes no manco.

Un altre punt que crec important és que
d'ençà aquest Curs son UNA ESCOLA MALLOR-
QUINA, el que significa fer un ensenyament
arrelat al medi i l'entorn i que la nostra
llengua sia l'eina de treball a tots els
nivells.

Hi va haver families que no esteren d'a-
cord amb aquesta opció, per lo que el MEC,
afortunadament, ens va obrir una nova
aula,aportant un nou mestre per poder aixi
desenvolupar les dues possibilitats; és a
dir la nova ( la mallorquina ) i la ja
existent.

Les activitats extraescolars, ja fa dos
cursos que funcionen, grAcier, a la subven-
ci6 de l'Ajuntament, amb tallers de pl as-
tica, dinàmica, música i teatre.

El fi de Curs ha estat obsequiat amb una
mostra del bon fer en cada una de les ve-
ssants

Exposició de plAstica, petit concert co-
ral, i la sorprenent exhibició de ginmAsia
rítmica, actes, tots ells, molt aplaudits
per a tots però que no ens fan oblidar que
el nés important és la feina que fan a ca-
da sessió monitors i alumies.

La Setmana del Llibre, un altre cop en-
guany, va resultar molt profitosa i di
vertida per a tots, Ja que l'excursió,
les titelles, els contes, reforçaren les
feines fetes pels alumies i tractaren
d'apropar-nos mes â aquest món meravall6s
del llibre.

Un altre aspecte extraescolar i comple-
mentari va ser el viatge d'estudis, que
com és costun, feren els alumies de sise,
sete i vuite, aconpanyats per dos mestres.

Les despeses del viatge es cobriren gra-
cies a l'activitat de les mares ( que amb
coques, begudes, i feina eren presents a
totes les festes ), a les rifes, als " bo-
catas ", a les subvencions i en defi-
nitiva a la col.laboració de tot el poble.
Des d'aqui i en non de tots els inpli-

cats : GRACIES.

La generositat de les families del viatge
d'estudis, que cediren els doblers so-
brants a l'Escola i una altra vegada la
col.laboració de l'ARA, feren possible que
anb una petita aportació personal es du-
gués a terne un campament ( Il.lusió de
petits i grans ) de dos dies de durada al
Camping " PlatJa Blava • de Gan Picafort.
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Decantats moscards, encarnissats botxins
de la vetllada, i altres petites incidèn-
cies, l'estada va resultar un éxit de con-
vivência i diversió.

Però l'Escola és, principalment, un cen-
tre per la formació i educació académica
dels alunmes i la seva tasca s'ha de de-
senvolupar amb normalitat. Tan sols re-
ssenyar que del deu alumnes de vuitè, set
ja tenen el passaport cap a futurs estudis
o bé a una feina honesta.
D'ells i de la Societat dependrà el seu

desti, que tots desitian sia el minor
possible.

Finalnent, i després de revisar tots
aquests aspectes, em vé al cap la reflexió
que ens feren els alumnes de tercer i
quart Curs amb l'obra " La gran pasta-
naga" : NO HI HA RES IMPOSSIBLE QUAN ELS
HOMES TREBALLEN JUNTS.

D'aqui que la col.laboració de tots els
inplicats és una necessitat, i força de
que disposam per a fer una escola educa-
tiva, útil, creativa i agradable pels nos-
tres infants.

Conxa Gonzalez ( Directora del Col.legi
Públic de Puigpunyent ).

F' I DE CUR .

El Dissabte 17 de Juny, fou un dia molt
assenyalat per cada un dels alumnes de
S'Escola. Era el dia de la seva Festa.

La Festa de fi de Curs.

Aquests,i més tard una dotzena nés d'a-
lumnes i pares, intentaren treure la gran
pastanaga. Al final,va resultar que atra-
vessava el globus terraqui de cap a cap. •

Un Dos Tres .... i que no li passi res.
Unes especials açafates, unes molt vives

" tacanyones " i una simpatica Mayra, posa-
ren a prova als concursants ... els pares.

Les nines de Na Trina Balaguer demos-
traren estar en molt bona forma, gracies
a la gimnasia rítmica. La prova d'això,
és que tingueren que repetir número.
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Una vegada acaC..ada ia
iempoanda, ia poda.Len ne-
hUrbilt de ia zeguent mane-
nu:
Pi?..ME);..-Jim.g. ei que ez
aelenéncia, exciuzivament

ia competició.
En quan ai iioc ocupai

linaimeni (entae aiz doize
paimeaz ) ez poi conzide-
naa no'zrna L 4.o, ja que -
z'ha aconzeguit zaivaa ia
cuteyonia.

i/aquezia manena, z'ha
coent ei paincipai oe.jec
iiu dei Cia6..

Pei que ai joc ez aele
ax, en genenui no ha ez
tai O, zi fié, en aiyunz
paatitz jugui dinz ei --
noztae camp, no -j'/ia

a veune un yaan
oP peaó zi una gaan en--

taeya t uaique aitaa go-
ieada.

Ez-seni ia míz ezpecia-
cuiaa, ia donada ui Cai--
via amV.._ un vuii a CC-20, -
ai daaaea paaiit juyal u
ia noziaa ioca.eiiai,

dezpicleameniz, z'ha
eziat.moit doieni, ezzeni
ei	 deziacat, i'empai
en laoni dei Roiiet,que
iiavoaz CLAALIX.12.ia a ezzea
ei campió L i'unica vicio
nia que ez va conzeguia
en /aoni dei Liozeta,
an CCAO a quaiae.

SE:JON.- Eiz d.i/eAzn.bs Le-
/ne que engioden iota una
tempoaada.

/Li ha que comeneaa pciz
entaanamentz. Aquez.b.s., en
paincipi, /oaen .e.onz de-
yui a ia gaan azizténcia
deiz jugadoaz, pea6 u ME-
4122a que anava avançant -
ei campional no ez va /se-
guiA an ia mateixa ión4.-
ca g aigtuzz d42/2a/z1A, ;(in

.6o& azziziien tnez o qua
jugadoaz, menine que

ci dijouz, ho /eien zet
o vuit.

/Lixo, com éz naivacti,
DU 2CZ.i.CLA molto l'animz
dei que panticipcivem ai
el.itnenamentz ioi
dei eniaenadoa.( ILL ha -
que dia que, noamaiment,
ez pozaven iez axcuzez -
pealineniA a ishoacc de no
¡mudan azziziia).

En quant u iez iezionz
aqueztez han eztai moZiez

ha hagudez de --
gaeuz, havent /inz L .tot
juyadoaz que han hagui -
d'eziaa un paaeii de isei.
manez inaciiuz.

7amp . hi ha que o/egia
ia poca ize4pon4at-Ltaai.
de aiyunz jugadoaz que, -

/-t piena iempoaada, vaaen
deixaa ho
va/Len lea pen notiuz pen
zonaiz, dunant aigun - -
iempz. Aix°, va
en ia mccaxa de 'equip, -
ja que aqueztz	 cz
•vanen notan iant aiz pan
tiiz com aiz eninenameniz

7incdment, deziacaa -
iam.U. com a punt negaiiu
pea i'equip ecz.ta-t de -
niaviz de que vaaen /ea
conztanci aiganz jugodoa,s

que anaven dez de cnitz
aenychcbA enine ci-5 pao-

piz companyz d'equip, a
maiez maneaez amE. -

eiz equipz contaaaiz,
com paoieziez aiz -

cine,itnez que donaven,
com a conzequéncia, mez
coanezponentz iaajetez.

Aqueztez, ja /ozzin
pea ia zeva quanUa o pai
/el mateix de deixaa a -
quelque jugar/oit zenze po-
dea jugaa aiyun paalit,
en /LeA vaaen a/avoain ia

maaxa de iéquip.
- Poizea z'hagin de --

taeuae conciuzionz de que
pea aqueziz mateixez cia-
cunzianciez, no az jugaa

•■•■■••••■.•

Ei pazzai mez de Jung
va Lenin iioc una Reunió
entne eiz jugadoaz de /ui
6oi, entaenadoa L deiegat,
pea pianlejaa iez aneez
gene/wiz a zeguia pea u ia
padxima iempoaada.

an deiz iemez que ez -
vanen dizcuiia, vu /SPA ei
zuyeait pea i s entaenadoa
7oio Noaeg, que pea zeguia
entaenani va demanaa una
quantitai de doeleaz.

En paincipi, ia majoaia
deiz juyadoaz, diguenen

que eiiz maieixoz aponta
aien, menzuaimmt, una -
quantital pen u tai /i.
Empeaó, unz diez dezpnéz
pa/ten comunican-me que -
hadien aaaieut a ia con-
ciuzió, de que no eau -
aquezia una 6.ono /damuia
ja que podaiu pontaa di-
/icuitatz, mentne que ei
Ciue., evindentment, no ez
poi /ea cc'canec d'aixo pai
/et de que, ei paezupozi
no Ca2e-f.X tai azignació.

que de moment, z'
ezicl a i'ezpectativa de
qui zead ei nou entnena-
doa pea a ia paopeaa tem
poaada.

70G0 NORCY

N0711 DEL RED4C70R:
Amt aeleaéncia ai La-

ma d'eninencia u 'equip
de Acte.oi,
ain ia poztuaa aga/ada

ËŠ PORTS 
IL] 7DOL 
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ES PORtS 
VO&A " COCA-2(11E doUeAA".
7a tAeA o quutAe angA

V/liejandAo AdAoveA i en
PeAe e.luAtoAete, em vuAan
demanaA Ai voiiu entAenuA

Puig conteAtuA
que no, peAque entAenuva
CL un paAea d'equipA de

L me ocupuvan --
moaaA hoaeA. MA, paiten
iniALiA ja que no titan.°
ven u ningti.,. joy COM a
/uvoA peAAonai peA amiA
tut unit, eiA jugadoAA, vuig
diA que Ai: u ..eu pAepaAu--
cié de iu pAetempoAadu
a entaenaA e.fA (LU OUA.

OuigAut aixo, uqueAtu
tempoAuda em vaig compAo
MV,i2ui u entAenuA ets
auAtA ef_A dijouA, /eA
&A aeineacilonA i a anali
a/..A puAtitA que poyuéA.

Lu poAtuAu pAeAAa vé,
COI?? a conAequencia, le. que
6i ,b em vuig compAometAe
u compeiA ame &A meveA -
oU-yucionA, tame.Z ho
PiE1' /eA e..ÉA pAopiA juga-
doAJ, maigAat ,OA tan --
Aue:A peA éticu cap a .eu
mevu peAAonu, que 4fE/5 eA-
tapa tant un ¡uvoA.

&peA6, duAunt pAacti-
cament tota La tempoAuda
no hu eAiat uLei isunic
que paAexi:a teniA "oUigu
c- 6" d'uAA-iAtiA aiA en--
tAenumentA Cita jo.

D'uqui Lu aevu deciAió
do que Ai em compAomet
comp.(iA " unu AéAe d'o6r
gucionA" duAant uneA ho--
AeA, aqueAteA AO me paguin.

C I E A "T D E

CAÇAIJORS

Del 7-6-89 fins al 18-6-89,
les persones interessades en
la caça, han pogut onplir i
signar els documents per a la
temporada 1989 - 90.
Ho feren un total de 63 socis.

( A partir d'ara, alerta a on
apunteu ).

"casa diana"
MERCERIA 	 REGALS
CERAMNUES 8ROGAT8

JERSEIG FM A MA

Cl. Major, 48

PUIGPUNYENT

Tata. 6144 56

supensuarcet

GfilliTab

NICERIA,CHARCUTARIA i MERCERIA
Tel: 614315. Servici a domicili

Cristalleria

La Mallorquina. 
Mireille, tancent da m'anise i benyerss.
Vidrss en panerai.

EncNrregs a Pep d'es Forn.

	I•41.61 tantamereu. 34 - 2' 44 •7 94 - 07004 - PALMA DI MALLORCA

T
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FONTANERIA Y GERRAJERIA

	  GOMIS 	
XAPA I PINTURA

ANTONIO GOMIS CALDENTEY

Ctra. Nova de Estellenchs. 16

. Coastal ltiem 	 - Tel 20 17	 OTSIO PALMA
PUIGPUNYENT

BAR RESTAURANT

PLA DE SA SINIA
Serveis de:

NOCES. COMUNIONS
FESTES • CUINA TIPICA

CARRETERA DE PUIGPUNYENT - Km. 14 TELEFONO 61 40 51

PANADERIA PASTISSERIA 	 D a L
ri)auid g'atacios

• •
E LABO RACiel

PROPIA

SERVEI A: CALVIA i STA. PONSA

PU1GPUNYENT C Troves-1a O 26 Te!. 61 4'2 05

COMM -RESTAURANT

ES PONT

C/. U Travis* - T. 11 4111
P111 d 1111YEIT

TALLERS

J. B. JAUME

Ci•




