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Cbitorial

Quan repassam la quantitat
d'iniciatives civiques, culturals i
esportives del nostre poble, no hi ha
dubte que ens quedam agradablement
sorpresos del nombre de persones que, de
forma directe a indirecte, es moven a
Puigpunyent i Galilea, pels distints
interessos que representen les entitats
que, en aquest número de Galatzó, volem
presentar.

Dedicam aquest EXTRAORDINARI de la
nostra revista als grups culturals i
esportius per un conjunt de motius:

En primer lloc, per a complir amb el
compromis contret amb la Corporació
Municipal, que ens ho ha demanat.
Recordem que declaravem l'Agost mes de
vacances. Pere' un número com aquest be
mereixia perdre una petita part de les
vacances personals dels membres de
l'equip que fa cada mes la NOSTRA REVISTA.

En segon lloc, perque creia que
deixant constância de les activitats
d'aquests grups no feim altra cosa que
escriure la nostra história. Són aquests
fets diaris, normalitzats, de reunions,
assatjos, entrenaments, sortides,
excursions, festes tots ells
organitzats desinteresadament - els que
conformen la vida social de qualsevol
comunitat.

En tercer lloc, perque la presentació
de cada grup és una convidada a
participar-hi a tots i a cadascun dels
lectors de Galatzó.

I per acabar, dir que ens agradaria
fos una reflexió perque això que ens
descriven els papers es faci realitat o
es millori amb il.lusió renovada, i amb
el desig de FER POBLE, fomentant el
desenvolupament de les persones i de les

-, diferents col.lectivitats.

La portada d' aquest mes

A la portada d'aquest mes una al.legoria
de l'esport i la cultura de la que n'es
autora na Merxe Muñoz.
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El Grup S' Arbre va neixer l'anv 1486 per
iniciativa d'en Miguel MOI  i) el guai, 	 , 7oo1-
dinant a un grup de loves 	 Na Magdalena
Comi s, Antoni Mora, en Salvador Llabres, Na
Maria lei esa Mora, Antoni Glnard, M'Antonia
Martorell 1 Antoni hetti va crear el Crup..

AL FERRER DEL 67 EN EL PF2
	

DE LA
REVISTA GALAri,o, 	 PL CRUP VA DONAR A
cONEIXER LA SEVA 1NTENCIo DE CREAR UNA
■.ASA 011,TORAL : ES HAGo.

L'oblectiu era ben clar,	 despertar ai
terme del seu somni i preparar-lo per una
gran aventura, el de la Cultura.

Es tractava de recuperar a totes aquelles
persones que d'una mariera n altra havien
tet alguna cosa pel poble, 	i d'intentar
tornar recuperar a an 	grups culturals,
que al passat bavien iingut motta d'accep-
;.acio I que ara no teten cap activitat.
Rra aixi, com s'anava recuperant a poc a

poc, pero d'una manera desinterassada

FW/ pai t. de motta gent, el Crup local de
'bail de bot " Flous des Salt ", aixi GOM
S'Escola de Musica de la que tormaven part
molt de components d'aquest Grup, i s'ana-
va a intentai a potenciar al maxim l'Excur-
sionisme.

L'EXCliRSIo PE Nli 	 AL CALATZo 1 LA
DEL PRIMER DE HAIG, LH6 EXCURSIONS RES
HIPOLARS DEL GRUP.

Entre les nombrosses activitats que s'han
let tins ara, cal destacar

- Nombrosses excursions de caracter cultu-
ral i social I Estellencs, Galatzo de Nit,
Cova des Marbre, Fita des Rani, Escaleia
d'en Barralix 	 ).

L'activa representacio del Grup clavant
el Patronat Municipal de Cultura.

Cril.labotacio directa en les Pestes del
¡lubie I Pestes Patronais, 	 Festa pels nus-
1.11111s 	 Festes dei Curriculum per a
la Pau, Pesta per la nostra Ratura .... ).

Practiques de rappel.

- Construccio de carrosses ( Reis Mags,
Sant Antoni, 	 ).

Conterencia d'en Vlcens PIA sobre la
rlora de Mallorca.

Formacio d'un arxru totogratic que es
sol exposai ( tolos ) o projectar ( diapo-
sitives I.

crup editor de la Revista Calatzo.

Potenciado per milJA de camisetes de
l'Excursionisne i, a la vegada, del Crut).

ES PREVEU EN EL FUTUR UNA MES ACTIVA
REPRKSENTACIu EN 101 FM RELACIONAT EN LA
NOSARA RATURA.

En quan a les perspectives de tutdr.
aSib les diticultats que sempre suposa al
xerrar d'elles, no s'ha volgut expc-ar An
programa de tritures activitats.
L'unic que es put atirmar, es que s'inten-
ara per part del Crup la potenciado de la
teiensa de la nostra Matura, t la de seguir
amb la mateixa unia ,;e treball durta tins
ara.
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El Grup de feALY - Gd il

de Fuc, HS 	4 lormar

d'una 	 pri mi I. 1 va idea
que varen tenir un grup
d'amics animats sobre-

tot, per en Francesc

Busquets.

D'aquesta manera, van
decidir reunir-se PIS

diumenges horabaixa

al Saló 	 Parroquial

de Puigpunyent amb la

finalitat de,	 davant

tot, passar-s'ho 	 bé

Intentant formar un
grup-espectacle.

Aquests són, Na Margarida Horrach, Maria Ramon, Maria Frau, Xesca Ramon,

Xesca Frau, Carolina Horrach, Francesc Busquets, Antoni Betti, Biel Frau,
tordi Sureda, Pau Glménez, Guillem Bordoy, I com a Director Antoni Ginard.

Ben ¡m'est, va surgir la idea de preparar una obra teatral per a represen-
Car a l'homenatge a la lercera Edat.

Peru el debut no seria aquest. El Grup de Teatre Gall de Foc va debutar
a la Festa Fi de Curs de 988 del Col.legi de Puigpunyent, on va interpre-

Var, improvisant !, a una original -lamina que asistia a la Festa acompa-

nyant a la seva tilla. Tot aixo,abillats amb vestits d'una época Ja pasada.
Pop despres, a la segona Festa del Curriculum per a la Pau, gran part

dels membres del Grup es van vestir de milltars, 1, apareixent d'entre el
public, es van ler amb la Plaça de S'AJuntament per donar-nos un missatge
de Pa u .

I la el dia 1 d'Octubre de 1988, 1 dintre del XXIX Homentge als nostres
padrins, l'horabaixa primer ( pels padrins ), i al vespre després c per tot

ei noble ), el Gall de Foc va esceniticar, despres d'un any d'assaigs, al
Salo Parroquial, el sainet : " N' Aman S' Assistent • d'en Francesc Fuster.

ta direccio la dugue a terme tut el Grup, si bé cal destacar la tasca
d'Antoni Ginard:

Aquest any, el G/up ha col.laborat a la Festa de Fi de Curs organitzant
till curiós concurs : un , dos, tres ... i que no li passi res, on els prota-
gonistes foren els alumnes i els seus pares.

Actualment, el Gall de Foc està acabant de preparar una altra obra de rués
envergadura : " Necessit una internera • d' Assumpta Gonzalez, que esta pre-
vista representar a les Festes Patronals de Puigpunyent.

El Grup de Teatre Gall de Foc vol aprotitar per douar les gracies a tins

els que ho lan possible, be amb el suport economic, amb el suport moral

que, diumenge A diumeoge ens han aportat els asldus del Saló Parroquial. I
Limbe, com no, a lot el poble, el nostre public.
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L'aventura va començar nn onze de inny de l'any 1985.

D. Francesc Lli nas i D. (Moire Martorell emprengueren la citada aventura
ajudats per una subvencio del Conseil Insular.

El mes de Març de l'any següent es comença a registrar eis primers socis,
que a finals del 86 ja eren un total de 118.

Actualment, l'Associaci6 te un total de 158 socis registrats i 114 en ac-
tin degut a onze detuncions, dos canvis de residencia t un trasliat.

E5tan_que nalt ben organitaats !!!. 	 A mes de la Junta Directiva que,
actualment, esta formada per

Onofre Martorell Nicolau
	 president

Antònia Capella Vanrell
	 vicepresidenta 	 Tenen també, un respon-

Josep Fran Batle 	 secretari
	

sabie 	 de 	 cada carrer
Magdalena Palmer Ulnas 	 vicesecretaria

	
aixi no es perd res pel

Anton] Morell Feira
	

tresorer
	 carni ) que fa que Pis

Magdalena Barcelo Barcelo 	 vocal 	 socis estiguin 	 ben in-
Carme Martinez Garcia 	 vocal
	

tormats. 	Normalment,,

Francesc Bordoy Palmer 	 vocal 	 es reparteixen circulars.
Antoni Roca Vila 	 vocal
Jaume Frau Roca 	 vocal

Aludes_em_re_best_de UTUXJM. Sobretot, dels organismes oficials i d'altres
entitats com, per exemple, Conseil Insular; Govern Balear; INSERSO; Ai u ti -
Lament de Puigpunyent; Sa Nostra.
A partir del Febrer d'aquest any 84, s'han decidit tambe unes alirtacions

per part clefs associats xifrades en quotes de 200 ptes mensuals.
Cada any es pressuposta segons els estatuts un maxim de 500.000.	 tes.

D'act1vitat5. e,  rhan_fet noltes_i!!. Cada any tan devers set e<cuisions,
sou xarles o conferencies, dues sortides nocturnes, visites cuAurals, tea-'
tre, etc ... 1 fa millor activitat, fer-se companyia ( visites a malalts,
a gent que que esta a residencies, etc ... ).

Estan molt contents de l'homenatge que cada any ( nies de Setembre - Mare

de Deu del Puig ) reben de tots els veins del noble. Aquest homenatge el va
lniciar D. Francesc Ulnas l'any 1453 i de liavors ença s'ha let cada any.

" A LES VELLES ARRELS QUE SON EL SUSTENT DEL NOSTRO POBLE

CAIXA DE BALEARS
"SA NOSTRA"

E

C
E

A

E
D
A

BAR RESTAURANT

PLA DE SA SINIA
Serveis de :

NOCES. COMUNIONS 1
1 FESTES • CUINA TIPICA i

CARRETERA DE PUIGPUNYENT - Km 14 TELEFONO 61 4O5 ?

LL CiFETERIA-IESTAURANT

ES PONT

C/. $e Trans* 2 - T. CI all
10 111111P111YEII
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agrupació soci-cultural de puigpunyent i galilea

El Jia 11 d'abril de 1937, per A-
ssnmblea General do tots els socis
de l'Agrueacil se ci—culturel de
Puignunyent i Gelilea, es va anro-
bar l'Estetut do l'esentede egruna
cié, una ngrunacié on hi cae tothom
i es propose desenvolupar quele,evnl
tinuo d'activitnt cultural, d'es-
plai o eseortive, °orb on el més im
portant és l'amistet, el comoanyc:
risme i el desenvoluoaelent• del pro-
pi esser hum.
•El die 5 de juliol de 1937, i tam-
bé per Assniblea Genernl, van ele-
gir—se els membres que censtitui-
rien la Junto Jirective, i que 'mn
esser els segilents: Siel Frau, Ca-
rolina Horrach, Ng Teresa Nora,
Xesca Ramon, Antnnin Nartorell,
Nargeride Herrach, Lluís Palmer,
Antoni Nora i Antoni Ginard.
Poe Cesprés es ve inaugurar, convi
dent tot el noble, el local que
serie seu de l'Anrueacié,situat n
le Piece. Lleó XIII: 'se eel". Per
tel cosa l'Agrueació va haver de
pa :sar—se varis nesos netejant, es-
conbrnnt, rent de picepedrers, de
rustere, de pintors, etc. Per va
mer'bixer le penn, i nre "Es Racé"
és també seu d'altres entitats cul-
turais, tais com el Grup S'Arbre ó
la nrbnia revista Geletz6.
I van cemenser ele eroblemos do i-
dentitat: entre els nombres de in
Junto Directive n'hi havia nuntre
que també nertnnyien al Grue

bre, cuncretni)ent: Fg Teresa Fore,
Antonia Nertorell, Antoni Simard i
Antoni Fore. La confecié del noble
va esser grossa, i ningt1 no sebin e
xactenent ruine ern 12 distinció
entro ein !r)5 nruis: L'Inru -)ncil so

—

ci—cultural de Puigeunyent i Gali-
lee (n6e cineqede com Es lecé), i
el Grup S'Arbre. Aquesta confusié
d'identiLets VP treber el seu punt
final anb ln dinissió de ln Junta
per part dels ' quatro membres del
Gruo S'Arbre.
Le baixa d'anuests membres no ve
essrr substituida devant ln lroximi
tat de noves eleccions a le Punt
iirectiva, eleccions que tot i est
contemnlades al Estetut, encere no
s'han eortnt a terne.
Les activitats de l'Anrueecié n1
llern d'enuests dos anys hen eetet
diversos: excursions, concursos do
dibuix, concurses de fotoornfin, ex
posicions, projeccions, jocs infon—
tile, he 'unetges als nostres pa-
drino, etc.
Per'l tel vegada el més important

hegi notat le cenenetrecié amieto-
en dels sous menbres.
Tembé eel dir nun ln iniciei poor-

econmice Or tots els socis
(nor tel Ce enntenir el nresueost
de l'Agruenci4), he estet substitui
dá nor los subvencions municinels.
Desde aquí, un abres al nostro es-
tnt Anteni Gereu. Sense ell l'A-
erueecil no serin.

MUEBLES
BIESTARO

MUEBLES
BESTAND

Patronato Obrero. 24

07008 Palma de Mallorca
Telefono 7 7 0 8 1 4
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Fa tres anys els Reis d'Orient volgueren obsequiar esplendidament els
nins i nines d'aquesta vila. Sembraren la generositat dins el cor dels
adults perque s'esdevingués un fet singular en el poble: la creació d'un
grup de titelles. I d'aquesta manera regalaren als infants un sac ben ple
de rialles i una capsa que vesava il.lusions per tots els costats.

Taller Cla,u
Aquests darrers anys el Taller

Clau ha assumit el protagonisme de
l'animació infantil amb les seves
actuacions i amb la creació d'un
clima favorable que ha permès que
venguessin practicament tots els
grups de teresetes de Mallorca.

Els inicis del grup s'han de
situar 4 o 5 	 anys enrera. El
treball solitari de na Maria
Angels Fernandez va ser la llavor
que donaria més envant el .fruit
d'un grup consolidat. La primera
manifestació d'aquesta feina es
produia al carnaval de l'any 85.
Na Maria Angels havia preparat una
obra, "Sant Antoni i el Dimoni - ,
que va representar a ca Ses Monges.

Però calia crear un grup. Els
esforços de na Maria Angels en a-
questa direcció aviat donarien re-
sultats. Primer es va incorporar
en Guiem de Conques que va jugar
un paper esencial captant bona
part de les noves incorporacions.
En poc temps s'afegiren en Miguel
Ripoll, en Miguel Monjo , en Sal-
vador Llabrés, na Maria Bauça, na
Maribel Sancho i en Xavier Picó.
S'establia la composició original
del grup que, amb el temps, ha
sofert algunes modificacions.

Són idees basiques dins la seva
filosofia l'autonomia en la crea-
ció de les obres i la participació
dels infants en les repre-
sentacions. Entre tots confec-
cionen les teresetes i escriuen
l'argument i el guió de cada obra.
A cada representació s'inclouen
recursos per provocar la inter-
venció dels infants de manera que
s'integrin dins l'espectacle i el
visquin com a protagonistes.

Amb entusiasme comença la feina
en equip. Tothom aportava el que
tenia: .1a casa per als assatjos,
els materials per a les
teresetes,   El Dissabte dels
Reis del 86, al Saló Parroquial,
tenia lloc la representació de "La
Selva", de record memorable per al
públic assistent.

FONTANERIAYCERRAJERIA

	GOMIS 	

ANTONIO GOMIS CALDENTEY

Ctra. Nova de Estellenchs, 16

PUIGPUNYENT

	Plantejant-se	 la conveniència
de disposar d'un local fixe per a

. activitats, es demand a la parrò-
quia alguna de les dependències de
la planta baixa de la rectoria.
Les negociacions amb altres grups
que ja les ocupaven no foren un
carni de roses, però finalment
s'obtingué una cambra i e' començà
a fer-hi feina. A l'estlt el 86
s'hi organitzà un curset en l que
cada infant construi una tite la.

Aleshores s'incorpnrd al grup
na Maria Magdalena Mo_j'D que ja va
intervenir en la preparació de la
segona obra, "Ses Festes", que es
va estrenar dins el programa de
les Festes d'Agost del 87.

A la tardor del mateix any,
acollint-se a una oferta pública
de l'Ajuntament, es sol.Licitava
la concesió d'un local d'una
subvenció. S'en va obtenir un a
l'edifici de la Unitat Sanitaria,
que és el que ocupa actualment el
grup, i una subvenció de 85.000
pts que es destinaren a
l'adquisició d'un equip de so.

La tercera obra, "Ralli", re-
presentada a l'escola durant la
festa de fi de curs del 88, es ca-
racteritzà per una substancial
millora dels aspectes tècnics i
musicals. Hi intervengueren també
na Margalida Ginard, en Yanti , en
Xema, en Guiem Morey i una pro-
tagonista d'excepció: la cussa Anu.

Darrerament s'ha afegit al grup
en John Guillaumet en l'apartat de
música que actualment és objecte
d'una dedicació més intensa. En
canvi l'activitat de teresetes es
troba dins un parentesi, esperem
que breu, d'escasa activitat.
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GRUP DE
TEATRE GALATZÓ

Decoradors

- Pedro Vidal Barceló

- Jorge Ensenyat Ferrà

A Puigpunyent a principis dels
anys setanta o abans hi havia un

grup de persones molt aficionades

al teatre i de fet es dedicaven a

representar qualque obra de teatre

per() en aquells temps l'anomenat

grop no tenia un nom que el pegués

. definir, fins que entre els anys

1974 i 1973 hi haqué dues persones

en Guillem Ramon Ginard i en Jaume

Ripoll Suau que es . decidiren a fo-

mentar minor el teatre din la nos-

	tra villa i crearen el Grup Galatzó.
	 Més tard se va incorporar un nou

membre al grup, un Benet Morey.

	

Per crear el grup primer es po- 	 Em de destacar també la col.labo-

saren en contaLte amb en Francesc 	 ració de D. Bernat Pou rector de Puig-

Marqués que era una persona que ja punyent.

havia actuat amb el grup d'aficiontas -

	

aix6 ja li donava un poc de expe- 	 Despré de superar diversos alts

	

• I i èrc: i a i seguidament es posaren a 	 i baixos, podriem subrallar la pèrdua

	

cercar gent jove interessada o amb 	 irrecuperable de dos membres, Antonia

unes inquicAuts per fer t atre i	 Martorell que s'havia incorporad al

: d'aquesta manera n'aconseguiren un	 grup i en Guillem Ramón director d'a

total de 22 persones que són les se- quest

- gUiercts:

Directors

..... Guillem Ramón Binard

-.- Toni Sintes Camps

Apuntadors

- jaume Ripoll Suau

- JCana Matas Vila

Actors

Francesc Marqués Ferrà
- Miguel LLabrés Ripoll

- Sebastia Ripoll Suau

- Bartomeu Moragues Martorell

- Jaume Martorell Rosselló

Gabriel Martorell Pons

- Sebasti Carbonell Palmer

- Suillem Bordoy Martínez

Teresa Martorell Frau

- Catalina Colom FerrA

- Antonia Ripoll Frau

- Maria Frontera Torres

- Francisca Colom Ferra

- Maria Martorell Ribot

..... Margalida Morell Raffión

- Franci.,L.0 Ferr .A Fe•r

La primera obra que varen posar

amb escena ve ser " ES NIRVIS DE SA

NEBODA " i de complement a l'obra es

va .fer un sainst "S'HOTEL COSMOPOLITA"

varen ser estrenades dia 45 d'agost de

1975.

S'ha de dir que amb aquesta pri'me-

ra obra es varen poder fer una s6rie

de actuacions, de la que per cert, la

más destacada va ser la posada en es-

cena durant tres dies seguits a l'A-

ssistencia Pal mesana.

.Els actors anteriorment anomenats

uns per que se casaren uns altres per

altres motius es varen separar un poc

del grup i. els han sustituit

- Margalida Morell

- Margalida Martorell

Antbnia Martorell
S. Magdalena Font

- Antoni Ripoll

- Bartomeu Sureda

- Antoni Ginard

- 3c:tan Lluís Palmer

- Sebasti à Martorell

Més tard segui ron a "es nirvis de

sa neboda ", "Trenc d'auba", "L'amo de •

Son Magraner", "Sa pesta grega", "Pri-

mer l'amor que l'her6ncia", "N'Arnau

s'assistent", "Es millonari de Muro",

"Roncar de despert","Jo picador", "Fot

qui fot i visca la pepa", "Una xaranga

a qualsevol lloc", "Mal llamps'es do-

biers", i la darrera "AigUa de pluja".
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curriculum per
a la pall

TALLERS
J. B. JAUME

XAPA I PINTURA

EL GRUP DEL CURRICULUM PER A LA PAU PROPOSA LA CREACIO DE L'ESCOLA
SECUNDARIA MALLORQUINA DE LA PAU (ESMAPAU) BASANT-SE EN LES SEGuENTS
CIRCUMSTANCIES:

1. A l'escola bàsica ja hi ha un moviment consolidat de normalització
de la llengua i dels continguts. També a la Universitat el nivell de
normalització és encoratjador. En canvi a l'ensenyament mitjà hi ha un
buit: només s'ha arribat en alguns centres a oferir una minima part de
les assignatures en Català.

2. La integració europea, apart dels possibles avantatges en altres
camps, suposa un nou risc a la preservació de la nostra identitat: és
molt probable que un nou al.luvió d'estrangers aprofiti l'eliminació
dels obstacles actuals per a instal.lar-se a les nostres illes. Nous
problemes ecològics, econòmics, socials i culturals exigiran respostes
politiques i també educatives.

3. La Reforma Educativa que introdueix l'ensenyança secundària
obligatória preveu la possibilitat de dissenyar el curriculum de cada
centre atenint-se al seu medi concret.

4. El nostre grup cerca la manera d'integrar-se en la realitat
educativa per anar fent carni a la Universitat de la Pau, objectiu
dels nostres esforços.

SEGONS LA NOSTRA CONCEPCIO L'ESMAPAU ES CARACTERITZARA PER AQUESTES
LINIES D'ACTUACIO:

# Ensenyament en Catalã i arrelat al medi. # Alt nivell académie
gat a la-recerca del Curriculum per a la Pau.	 # Internacional tant pel
que fa als alumnes com als profes- sors. # Autónoma: regida per rn pa-
tronat que integrará les institucions i persones que la recolzen. # Fun-
cionarà com a escola experimental amb l'assessorament de la Universitat.

PER A DUR A TERME EL PROJECTE COMPTAM AMB:
# El suport del Municipi de 	 Puigpunyent. # El suport de la

Universitat. # 	 El 	 suport 	 de	 nombrosos 	 profesors, 	 artistes i
professionals sensibles a la necessitat de treballar per a la Pau.
# L'interès d'una part de la comunitat internacional resident a
que vol conèixer el país i arrelar-s'hi.

LES NECESSITATS INMEDIATES SON:
# El terreny per a construir l'ESMAPAU. # El model teòric. # El pro-

jecte de construcció derivat de l'anterior. # El model econòmic d'ins-
tal.lació i de funcionament. # La fundació responsable del finançament.
# El curriculum general i per cursos. # El reglament de funcionament.

L 'ESMA hauria de començar a funcionar l'any 91-92, un any abans del
previst per la Reforma per a la generalització de la Secundària, per tal
d 'actuar com a centre pilot. Això suposa un termini molt just. Pere) els
que lluitam per la supervivència de la nostra identitat sabem que
huitain contra el temps.

As una empresa ambiciosa però proporcionada a les possibilitatas i
necessitats de la nostra societat. La viabilitat depèn de la voluntad de
les persones que ens em compromès en dur-la endavant i de la recep-
tivitat de les institucions que li han de donar el seu consentiment
suport.
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ES llMBES vos saluda dell nou. Aquesta vegada mos han encarregat que
tractem un poc dels dos grups culturals que podem trobar a Galilea : Sa
(;omissio de Festes i el Grup de Teatre Xingonera.

Per ter-ho hem realitzat un seguit d'entrevistes i a is, hen recollit
les (lades que crelem necessaries., amb Lota aquesta infornacio ens hen tro-
liat ano un iet molt curios i quasi Únic.

Sriii mi poble d'un centenar d'habitants i amb tan sols aquest numéro de
i.kent ht . tenim dos grups culturals, sabent tots que per fer un grup cultural
ni ha d'haver gtan quantitat de gent, no tan sols aquella que " està " dins
el grup, sino que Lambe hem de contar amb tota aquella gent que d'una ma-

o ai tra es veu relacionada amb el grup.
:avant ai X() ens hem quedat sorpresos, ja que, quasi tot un poble estar

Ains la Gomissio de Festes o dins el Grup Xingonera i, fins i tot, hen tro-
'r,at .ent eu Pls dos Grups, sense oblidar-nos tampoc de tota la gent de fora
one Lambe s'hi veu relacionada. D' aqui que SES TIMBES cregui que aquest fet
expresa una unitat Important dins el nostre poble, i no tan sols això,
lue dins aquesta unitat destaca un gran esperit d'expansió, una gran ten-
tendencia a no refusar la gent de fora i a acollir-la.

SES l'IMBES pensa que l'éxit d'aquests grups resideixen en les qualitats
especials de la gent del nostre poble,la seva unio i la seva gran capacitat
d'acollida.

Una vegada hem conegut el lloc d'aquests Grups i el seu exit, anirem a
contar-vos un poc mes d'ells.

COMISSIÓ DE FESTES

:;;on aquells que carreguen amb tots els mals de cap, ;Pi que, contractar
ßJ lips, possai paperi lies, montar l'escenari, possar cadires, fer net, etc...
no son unes teines massa divertides. Pero aixO si, ells al cap i a la fi
FRoi els " tabricants " de testa i alegria.

Aquestes persones tornen una comdssio especial, cón persones disposades

a ter teina sense cap Kanes de guanyar un duro. Ells agafen els dies de
vacances per les nostres testes, i no ho Ian per disfrutar d'elles, cosa
que leras en segon terme,si no que ho fan per dedicar-hi una gran quantitat



En aquesta fotografia podem veure al Grup
Xingonera a la seva comedia " Mestre Lau es
taconei. ".

GALATZO - 11 -

d'hores. Ells, a més, pa-
guen com els altres per
les seves entrades.

Aquesta Comissió està
fornada per dotze persones
I que són les següents

Don Vicenç Martorell
president

Don Bartomeu Roca
Don Onofre Cunill
Don Joan Martorell
Don Joan Ferri
Don Guillem Pont
Don Jaune Pujol
Dan fowls Ortega
Don Pep Palmer
Don Miguel Bordoy
Don Sebastià Pujol
Don Gabriel Perez

Gretant, gretant vArem saber que a l'any 54 Don Vicenç ajudava al Vicari
a ier les Festes i aixi cada any, fins que a poc a poc un parell de perso-
nes s'uniren a ell, fundant aixi la Condssió de Festes ara fa 14 anys, po-
sant com a president a n'En Vicenç Martorell.

GRUP DE TEATRE XINGONERA
EL Grup Xingonera nasqué el Setembre del 78 posant en escena l'obra

"Hello". De Ilavonces ençA, sense interrupcions de cap tipus, cada any s'ha
representat una obra o dues al voltant de les Festes, Nadal i Pasqua.

Les obres esceniticades fins ara són : Hello; El metge a garrotades;Res-
tre Lau es taconer; Up senyor dament un rue; El bosc de la senyora Avia;Ses
tietes; SA pesta; Ca'n Miquetes; Sa viudeta es vol casar; S'herencia e'En
Toni Fobioler; Una i oli; Cavéllet quan eres Jove; Molta feina 1 pocs do-
bbers, t la que representaran enguany, " Don Ventura Veranéa ".
Totes aquestes obres han estat representades a Galilea i qualquna d'elles

a L'Assistència Palnesama ( 8 sesions), Pina, Santanyi, Andratx, Nancor,
Lloret, CapdeliA, Puigpunyent, Llubi, Ariany  i altres.
També participaren al passat Certamen de Teatre de Conseil on Ea Catali-

na Pont Riera fou preniada per la millor Interpretado tenenina t on si no
hagués estat per la ventada que va fer el dia de la seva actuacio quasi de
ben segur haguessin guanyat el premit al nillor Grup.

Ens deixaven tanbé l'exitosa par-
ticipacio
de Yeatre d'Andratx.dins la nostra ar garropialdel Grup

Degut a que el numero d'actors
de participants en tasques d'elec
trónica ,direccio,maquillatge ,etc.
pula a 55 i no els podrem nombrar a  Y TAPAS VARIADAS 

tots tan sols nombrarem a En Yolo
Roca administrador, En Noire Cunill
organitzador I En Biel Perez direc-
cio. Cal ressenyar que tot el mate-
rial d'escenari es possat per tots PLAZA PIO XII

ells. 	 TEL.614198 	 GALILEA

ESPECIALIDAD EN PLATOS COMBINADOS
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FLORS DES SALT

ïeveus *its anys 4Y 0 48, in tal Sebastià
k -mra de POrtol ).venra per nostre no-
ble a vendre Ilegivet arribant, l'aquesta
manera, a quedar-se a viure aqui, a ca mo
Marta de sa Torre, i comença a donar cla-
sses de boleros a casa seva.

Con que la cosa anava be, parlaren de
turnar una Agrupacio posant-li el nom de
" Flors des Salt ".
Aquesta Agrupacio esta apadrinada per Don

Feirp de Son Forteza i la senyora Mercedes
lravols de SUM Net.
El seu president era N'Onofre des Ratxo,

el secretari era en Jaume Frau i en Miguel
Llabres que ajudava en lo que tes falta.

Mes tard, vengueren per ensenyar a ballar
au Lai Joan Segura de Santa Maria i un ho-
me que s'anomenava Jordi. També ho feren
ans anics d'aquest, pero per ensenyar a
1.ucar ¡ullarres i Ilauts.

Ja a l'any 1955. no podem per mes que
destacar que a un concurs, aconseguiren el
ler. i 2on. Hoc L empataren al tercer amb
l'Agrupacio d'Inca.

Foto de la sortida a Formentera.

Flors des Salt tengué una duració de 10
anys, amb la participado d'una quarentena
de persones que s'afiliaren a • Educacion
1 Descanso de Puigpunyent ", i d'aquesta
manera pogueren participar . a concursos
ter ,-iortides a altres nobles.
La prlmera sortida que va ter l'AgrupaciO

va ser al cinema Hispania de Palma ( foto )
L'any 1952, participaren al 111 Certamen

internacional que es va celebrar a la Pla-
ça de foros, on varen empatar al primer
Hoc amb les " Aires Mallorquines des Pont
d'Inca ".

jambe tingueren sortides a Valen-
cia, Eivissa, Vall d'Uxo, Formen-
tera, participaren a la Radio
Mallorca 1 Radio Popular.

L'Agrupacio es va disoldre a me-
sura que anava avançant l'edat
dels seus components, a n'aixo se
li va afegir el que començassin a
festejar i a tenir fills.
Pero a l'any 1985, l'Agrupació va

tornar a agafar força gracies a la
iniciativa den Guillen Ginard i en
Rafel Ramon, amb la col.laboració
de gent que havien estat dins
l'Agrupació.
La primera actuació va ser el

del hall de l'oferta de maitines del
mateix any.

Entre tots obriren una Escola de Ball,
la qual tengué una molt bona acollida po-
pular. Actualment, mestre Pedro és el
mestre de ball i en Guillen Ginard és el
qui dirigeix als mUsics i al coro.

En quan a les actuacions no es poden
queixar, tenen moltes de sortides, alegren
les nostres Festes, acudeixen a trobades,

I com a projecte de futur Imes important,
esta la d'organitzar enguany una trobada

de Ball de Bot al nostre noble.



elèctrica jordi

instalacions elèctriques
portes i automatismes

automatitzi sa porta! 
enrotliaoles
)

oeltrana n-t21 tf. -614482

puigpunyent
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SOCIETAT DE
La Societat de caçadors de Pulgpunyent

I Galilea, va rebre l'autoritzacio per
a constituir-se com a tal, el 21 d'Abril
de 1980.

La seva Junta Directiva ha estat presi-
dida fins ara, per en Jordi Martorell Frau.

El qual, darrerament a donat a condixer
la seva intenció de deixar aquest cArrec,
especialment, per dos motius

Per una part, el cansament que 11 ha
produit tots aquests anys de presidencia
( des de la constitució de la Societat ).
Per altra part, pel "pasotisme" de que

tan gala la majoria dels socis al no
assistir a les reunions, i pel poc compa-
nyerisme que hi ha entre ells.
Aquesta dimisió es dura a efecte en el

mateix moment que es presenti un candidat.
Con a Secretari actua en Macià Morey

Balaguer.
I la questió dels dobbers, és a dir, el

càrrec de Tresorer recau en la persona
d'en Sebastià Ripoll Suau.

Alzi, fins arribar a un total de 10 di-
rectius que son, en detinitiva, els que
formen la Junta Directiva.

* ))111iSPRES DE NOU ANYS 1 DEGUT, PRINCIPAL-
KENT, ALS PROBLEMS ECONOMICS DE LA
SOC1ETALS'HA PASSAT DE PAGAR 3.600.- PIES
CADA ANY A UN TOTAL DE 10.000.- PIES.

Fins ta ben poc, tan sols es pagaven
3.600.- ptes cada any,pel simple let de ja

CAÇADORS
pertAnyer a la Societat, pero degut a les
nombrases deutes, es va decidir pujar
aquest preu fins a les 10.000.- ptes.

Aquesta considerable pujada queda total-
ment justificada, amb aquests dos fets que
que s'exposen a continuado

Per una part, fins ara s'havia pagat lo
mateix que quan es va crear la Societat
( I d'ençà a 1980 ha plogut molt ).
Per altra, per la següent relació refe-

rent al moviment econòmic d'entrades
sortides de l'any passat, i que queden ex-
posades a continuació
SORTIDES 	  431.768.- ptes
EXTRADES 	  371.137.- ptes

° Actualment, la Societat de caçadors de
Puigpunyent i Galilea esta formada per un
total de 63 socis.

* ELS CAÇADORS FURTIUS, LA SELVATGIBA
  EL • PASOTISME " DE Lt MAJORIA

DELS SOCS AL NO ASSISTIR A LES REUNIONS
SON, ACTUALMENT, ELS PRINCIPALS PROB).EMES.

En quan als terrenys de caça de la So-
cietat de caçadors, Es Casat Neu i S'hort
d'Avall son les ma's groses.

Mentrestant que ja hi ha unes 73 o 74
propietats petites.
Com a perspectiva de futur roes inmediata

està la de poder adquirir més terrenys per
a la caça.

MARGEDOR
feines de pedra

(marges, forros de casa,
" 11"elts—) tf.- 614114
CI es trast n:-1

miquel betti moragues
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HISTORIA DEL FUTBOL

Lesporl del tutbol, va neixer a Nigro,
liven( la fa moils d'anys, peto desprps
d'un parell d'anys sense equip, PS va pun -
dull el que podriem denominar   " el
renaixement del tut bol • a la nostra loca-
litat ta, mes o manco 23 o 24 anys.

1 no podia ser d'altra manera. On grup
de loves aficionats al futbol I que per
aquells temps ben Intormats de les rivali-
tats entre el Reid' Madrid i el Barcelona,
dels que els to arrtbaven noticies per
mitra de la prensa 1 la radio, volien ter
el que Lambe ielen els seus idols : rugar

fulbol.
(Ina vegada obtingut el permis dels pro-

pietaris del camp per potier hi lugar, el
treball Ja no va ser res ms que ter-lo
net de podres i d'herbes, a ti de poder-ho
deixar ben net per lugar, i afxr el yell
" loncat • va veare de bell nou rodar el
halo.
Com anecdota mks peculiar dels temps en

que es Jogava a n'aquest camp, era el mo-
ment en que pis esportistes es tenien que
dutxar, del que era tot un poema, aigiia
t tedi dutxa a l'aire lliure.

El problema venia a l'hivern.
Des d'ença, hem tingut futbol a Puigpu-

nyent; prineranent, amb una série de par-
tits amistosos 1 ja mes tard, a la Lliga
que s'anomenava, per aquells temps, Educa-
•: i) i Descans.

Als anys segkients, el nostre equip ha
Jugat a Tercera i Segona Regional, que és
on actualment milita.

Aix' Lambe, varem poder gaudir ta un pa-
rell d'anys al nostre poble d'equips de
la categoria intantil t juventi.

Actualnent, Ja no existeixen.

Grim a let mes revelant durant aquests
anys, apart de l'ascens de la categoria de
Tercera a Segona Regional, va ser el de la
conquesta del Gampionat d'Educacio i Des-
cans a l'atiy 1969 i que va possibilitar
que l'equip es lingoes desplaçar tins a
Murcia a disputar el Canpionat d'Espanya.

Es Vd perdue el primer partit en front
de l'equip de Valência per un gol a zero
quedant, d'aquesta manera, eliminats.

Apari de la Lliga, l'equip disputa regu-
larment una série de torneigs d'estio.

La Junta Directiva estA tornada per en
Salvador Matas, eu Pere Martorell Vidal,

en Julia Alemany. en Pere Francesc Ferrà,

tortoni Riera i en Pep Ramon Marques.

En quan a la situado actual del Club es

pot dir que al que ta reterencia en l'eco-
nomic es bo, i no tant en l'esportiu i amb

l'extra-esportiu, del que Cada temporada
sorgeixen problemes, pero dels que Tina] -

merit s'arriba a trobar una soluclo.

EQUIP DE LA TEMPORADA 1974 / 75.

Les perspectives de futur no son de lo
millor. L'equip es torna " yell • 1 no
apareixen loves jugadors que puguin subs-
tituir als mes veterans de l'equip.
Ara bé, aquest problera es podria mini-

mitzar si es coniirmen els tftxatges loves
d'en Joan Vidal i d'en Miguel Moragues,
aixi com la tornada als terrenys de inc
d'en Juan Jose Carrascal.

S'ha de dir que, la no existência d'e-
quips de categoria interior, ha diticultat
el que no es pugués renovar la cantera.

En quan al tenu dels entrenadors, el que
fins ara ho era Bartoneu Morey, 	 ho deixa
de ser. 	 Davant aixo, l'equip de futbol
estrenara a la propera temporada nou en-
trenador en la persona d'Antoni Riera.
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HISTORIA DEL BÀSQUET

La historia dei Basquet a la nostra loca-
litat es podria de/inir en dues etapes

Per una part, el seu naixament Ion a
l'any 1973 - 14, essent les entrenadores de
les nines, les protessores del Col.legi Pú-
blic, Catalina i Maria, aquesta darrera
encara en actiu a S'Escola, les quals re-
clutant una série de nines del Col.legi, es
varen iniciar en la practica d'aquest es-
port, primerament començant amb uns par-
tite amistosos per a née tard, apuntar-se a
Ia Lliga, assent l'entrenador Antoni Colom.

fambe ho varen ter en Jaune Ripoll i en
Jhon Guillaume.
Als anys següents,aquests varen dur a l'e-

quip Cadet i Antoni Colom a les Juvenile.
Els partite es Jugaven al pati de

S'Escola.

L'activitat esportiva s'ha nantingut cada
temporada amb equips tenenins i nasculins,
que han anal disputant regularment les se-
ves corresponents Lligues, aixt també com
alguns torneigs.
Com a fats tees revelants del Club estan

l'entrega per part de la Federació Balear
de Bàsquet d'una placa, que distinguia al
nostre Club com el " is signiticatiu per
Ia seva actuació en la temporada 1983-84 "
i la consecuciO del Litol de Campions de
Mallorca per dues vegades, i de Baleare un
ahy ¡nib l'equip de mini- bàsquet temeni.

Iamb, amb alguns equips Seniors i Juve-
nile s'han aconseguit troteus com el del
Jorge Juan.

Els components del Club, apart dels ma-
teixos espoitistes son els d'Ana Junta
Directiva tornada per en Niguel Ramon, en
Salvador Ramon, en Josep Maria Pétez, en
Pere Martorell i en Bartoneu Morey.

TEMPORADA 1973 / 74. ( D'esquerra a dreta, 	 ESCOLA DE BASQUETE

d'a dalt a baix ).
Llucia Palmer, Catalina Trias, MdY Beltran,
Magdalena frias, Ni! Ramon, WI Vidal,KO AntL1

de la Cruz, Maria Cano i Xesca Morey.

Per que tornaren un equip de BAsquet ?.
Ido, simplenent, per fer ginnasia 1 prac-

ticar algun esport i potser foe el Bàsquet,
l'únic en possibilitats de practicar.

Per altra part, quan a l'any 1983 es va
fer l'Acta Fundacional del Club Basquet Ga-
latzo Puigpunyent, del que va quedar plena-
ment integrat com a Club esportiu.

La situado actual del Club, despres d'un
any diticil, es pot considerar de bona,mal-
grat que sera aquesta proximo temporada a
començar 89 / 90, la que de/infra el futur
dels propers anys.

Pero aixo st, amb quatre equips disposats
per a competir ( un de masculí i tres de
temenins ), una Escola de Bàsquet que Ja
dur funcionant dos anys, i amb una serie
de Joves Jugadors-res que s'han aconseguit
treure el titol de Monitors.
Amb tot aixo, crein assegurada la conti-

nuAtat del Club i de que el Bàsquet al
metre poble, presunesqui de bona salut.
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EQUIP DE
	

FUTBOL-SALA
earito Carrasco kaue la tots coneixeu)

,io molt actiu I allcionat a t'esport,
.1 ,a licar l'any passat entre cella
a I	 tie i ()filial	 ti 	111	 de Filth()) --

• 4j	 `'IAI 1,10. • a anar a oarlar amb els
ens , .cmpanvs per animar-los a Jugar, i

En total han jugat
Ires partits;dos con-
tra l'equip de Son
Ciadera i un contra
el de Kontesion.

VPI les Festes gna--
nyaren al. Son Cladera
oer 	 ls a l.

L:avors, a casa SPV0
perdeten per 6 vols

ontia el Nontesion
III 	 I 11W1) Fell	 • j Ia fios -

- 3 pista perdent per
,ois a 4.
En acabar ei partit,

berenaren i 	nedaren

tots a can Biel Flaquer

EQUIP
C,om os ben sabut de tothom, els nins son

ioott loconstants t es cansen ben aviat de
, no son capaços d'aguantar molt de

1, , lli1J5 al miteix Hoc.
aixo mateix, en Biel Flaquer es troba

en que eis nins ja s'han cansat i quasi no

també va anar a parlar amb en Biel Flaquer,
però a n'aquest per veure si els a volia
entrenar, per Jugar contra altres equips.

Això va ser pel mes de Juliol, i per les
Festes Patronals de l'any passat varen Ju-
gar el primer partit.

DE FUTBOL- SALA
acudeixen al entrenaments. 	 Ell, amb tota
la paciencia i estimado els hi dóna Animi
per seguir, i te com a projecte futur ler
un torneig per a inaugurar la nova pista
des Poliesportiu.

ES REURE
lots sabem que Es Retire, es an arbre molt

arrelat aqui a Mallorca, i per aixo mateix
Na Soria Perez va escollir a n'aquest ar-
bre com a representació per un grup d'ani-
mach) infantil,que ella va formar per Maig
del 86 amb la col.laboracio d'en Bartomeu
Morey i de Na )esca Korey.

Entre les activitats d'aquest Grup, cal
recalcar una acampada d'una selmana de du-
rada que reren a Can Picalort.

Cada cap de setmana, s'organitzaven tes-
tes,sortides a la platja, a la muntanya, a1

Parc de la Mar,a1 Castell de Bellver, o es
quedaven al poble per pintar el lanós
Reure, 1 aixi es podien dedicar a la plàs-
tica, a ter passacarrers o fabricar ins-
truments en caayes 1 pedres.

Avul per avui, 1 després de que es tor-
nassin fa un any les 35.000.- ptes que
havia rebut el Grup com a subvencio de
S'Ajuntament,Es Retire ha deixat de funcio-
nar, recaient actualnent el protagonisne
de l'Animacio infantil al nostre poble,
clamant els Joves des Racó.

Fent activitats al Pare de la Mar.
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Puigpunyent

"Galatzó" una
nova revista

Margatida Morey

Aquest mes clins se
segona quinzena, vorà
sa llum sa primera re-
vista d'aquest terme,
dedicada a totesses per-
sones interessades en
ell. Aquesta revista,
amb el títol de "Galat-
zó", ja tenia ganes de
sortir desde fa triés o
manco vuit anys. Fins
i tot a nivell de sa nos-
tra escola, ja la publi-
caven com treball cul-
tural, propi d'una revis-
ta escolar.

S'ha fet possible gra-
cies a un grup de perso-
nes interessades en pro-
mocionar es terme dins
es nivell cultural, que
demanan ses necessitats
actuals, aquest grupo
s'anomena "S'Arbre"

Nom: GALATZO

HISTORIA de :

SECCIONS

HABITUALS GALAT z
Editorial	 ilkevilsqa cultural de	 gpurnyent Gefle

.„,otono.okCasa de la Vila
Banc d'es Pont; Dos personatges
irnaginatius que comenten els es-
deveniments succeits al poble, dins
un marcfisic molt popular.
La juventut, ara; Tot el que els joues
consideren d'interés t els preocupa
surt en aquesta pagina_
Gratant dins la nostra historia; Fets
i succeits que van viure o han sentit
contar la gent major del nostre
poble.
Cuina; Recul( de receptçs culinà-
ries partint de fonts orals vives,
amb els protagonistes de les matei-
xes.
Ses nostres possessions; Histaria
de les possessions d'aquest terme.
Ses Timbes; Grup humanista que
expressa les situacions actuals.
A mês de les seccions esmentades,
també compta amb les de: esports,
es metge a casa, ecologia, agricul-
tura, entrevistes, excursionisme
lOgicarnent, noticies locals, regio-	 A partir del nf,rnero 4 entra a for-
nais t comentaris nacionals i exte-	 mar part de l'Associació de Premsa
riors.	 Forana.

Població: Pu igpuntlent i Galilea
Grup editor: grup -S 'Arbre
Periodicitat: mensual
Llengua: català
Tiratge: 250
Impressió: offset
Format: 21x 30
Nombre de pagines: 20
Data defundació: juny de 1986
Adreça: Major, 4
Telêfon: 614225
Director: Miguel Móra

Galatzó nevcT-f-de la idea de crear
un gran arbre amb moites i diver-
ses branques culturals. I una d'e-
lles és la revis ta Galatzó.

Vol intentar, a mes del seu propi
servei d' informacib, el segilent:

*Que sigui útil com a medi d'unie)
entre Galilea i Puigpunyent.

*Defensar t esser portaveu dels
drets humans.

*Defensar la natura i la nostra
Itengua.

*Ajudar, en la mesura possible, a
les demés branques de l'arbre.

Naturalment funcionará, amb el
temps, com a document popular
d'arxiu històric.

Quasi eS varen complir els dos primers anys d'existenci
de la REVISTA GALATZO, en Miguel Nora va dei xar en n'ans
dels loves la Revista, sortint elegi t con a non Director
en Gabriel Frau.

Després d' un any, en Gabriel va deixar la resposabi litat
it Antoni Eetti, elegit per majoria entre els col.labo-
rador -s.

Als primers números d' existencia de la Revista, les per-
soues que formaren el primer Couse] I  de Redaccio toren
en )tique] Nora, en Sion Verger, en Gabriel Pérez, en Ga-
briel F•ai], en Miguel Angel Ferrer i Na Mari lena Monk.)

ACtUdiment, I havent compl it fa un mes el tercer ani ver -
sari de la Revista, el Cotise] _1 de Redaccio esta format per
Antoni BOA], en Pere Barcel 0, en Gabriel Fr -au, en Bar-
tomeu Nor agues, en Joan Mar torel 1, Na Xesca Ramon
Mique I Nora.

En quan a les perspectives de futur, es la de seguir
publicant cada mes J ii Revista, millorant en quali i
presentacio. Aixi tanbe, mencionar les gestions que es
tan actualment per la compra d'un ordi nador, de la que ja
hem rebut una subvencio de SA NOSTRA de 125.000.- ptes. , i
la realitzacio d' una enquesta a tots els lectors de la
Revista, per sebre el que pensen



PREGÓ DE FESTES
ut lest al ple de 	 quan el sol

:erra el eu! d IPS llebres,quan os plaent
Yombra dels plàtans de 13,5. Riera arran
del Pent i quan xiscien les oronelles a
trec de les teulades, arriben a la nostra
vila els dies talaguers de les Festes
Patronals en honni de la Mare de Déu en
una de les seves nés belles advocacions
Ia de La seva glorlosa Assumpcio al Cel
en COS i anima.

Gaudiguem, doncs, tnts els putgpunyene
tins, 1111,110.E., 	 IfIVPF. I vells,. d'aquests
dies lestivols i de les di versions que
eis feblei ,ree

l lent de Go ho Iacem amb cor net i
il la .5ionat.

tu no se el per que els nostres avant-
passats escolliren aquesta festivitat,
peró es tot un sinbol d'enlairament ciels
cors. Alcem amunt els esperits, con el
Gdlat20, en un poema d'alegria, de germa-
mue de bonhomonia i de pregària a la
nustra divina Patronaperque Fuigpunvent
seguesca essent allo que volem tots : un
aeollidol Nunicipi de Pau.

Victoria Ramis d'Ayreilor.

FESTES D'AGOST 1989
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LA o, riiumenge

14,e; :8 •00 horee • entrenaments auto-

erose

71A	 divendree

A los 2100 hores, ei poeta Victoria

Ramie. d'Ayreflor pronunciara el Pregó de

;:estos.

A les 21'30 irres: 	 amb la

projececió de les peleiicules "2P FESTIVAL

WA'.T DISNEY", "KING - KONG" y "LA ROSA

PURPURA DE EL CAIRO"

DIA 12, dissabte

A les 12'00 hures: Dibuix ]nfantil i

iticienil a l'Escula.

A loe 18'00 hures: inauguració de

l'exposició de fotografia al local de "Es

RacO"

A lee 19'30 hares: BÀSQUET, eategoria

mior masculi entre eis equips do

PUIGPUNYNFT 	 3ONS AIRES

A 	 - 20'30 Lores: Concert d'ergue

)1"U_;lea classiea) a l'esgtésia, a edrrec

d'Iznasi Furió.

A les 22'30 tiares: VERBENA, amb els

;r.ups "JUANITO PERCHA Y LOS COLGAOS"

"PLASTICS"

DIA 13, diumenge

A les 10'00 hores: A sa Vela, Auto--

crass.

A les 17'00 l'ores: Final 3illar

America. i Espanyol als bars Es Pont i Cas

Patró, respectivanent.

A les 19'00 hures: Final de campionat

de Truc al Bar Can Domingo

A .les 2230 hores: TEATRE, el grup

"ES RUTLO" d'Establiments posara amb

escena l'obra "S'ARRIBADA DEL BISBE"

DIA 11, dilluns:

A ft_4e 1800 l'ores: Inauguració de

Pexposició Weines antigues del camp en

miniatura i mocadors al saló d'actes de

l'Ajuntament.

A- es eve: Il Pol iesportiul

Municipal, Festa infantil ami) l'actuació

del Grup CUCORBA. Es recomana que els

aldets venguin emb roba de jugar i sense

els e-ree

A. les 22'30 hores: Vetllada de Balls

Mallorquins amb les actuacions dels grups

"FLORS DEL SALT" i "XUSICA NOSTRA".

DIA 15, dimarts

A 'les 9'00 .a0FOG: Tir al Piar a Son

Pont.

A les 11'00 hures: Missa Major.

A les 18'30 hores: Partit de Futbol

entre eis equips

PUIGPUNYENT-VIRGEN DE LLUC
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A les 22'30 hores: TEATRE, a cArrec

del grup local "GALL DE FOC" que

interpretarÀ l'obra original d'Assumpta

Gonzalez titulada "NECESSIT UNA

INFERMERA".

DIA 16, dimecres

A les 21'30 horcs: Concurs de coques.

A les 22'30 hores: Vetllada de Ball

amb "ORQUESTRINA GRUP ESQUELLA"

A les 23'15 hares: Entrega de premis

del concurs de NARRATIVA BREU.

La festa seguira amb L'ORQUESTRINA

fins que estiguem cansats i la traca final

ens anunciarà que les FESTES PATRONALS

per enguany s'han acabat.

TOTS ELS ACTES SERAN GRATUITS I

ANUNCIATS AMB COETS.

L'AJUNTAXENT ES RESERVA EL DRET DE

MODIFICAR EL PROGRAMA.

ELS ACTES ES FARAN A LA PLAçA DE

L'AJUNTAXENT, EXCEPTE ELS ANUNCIATS A

ALTRES LLOCS.

Enguany l'organització de les Festes

estará a cura de l'Ajuntament amb la

col.laboració de distints grups culturals

del poble sense la qual no serien

possible. El nostre sincer i merescut

agraïment, per tant, a l'Agrupació de la

Tercera Edat que permetrà poder admirar

totes les eines antigues del camp en

miniatura.

A l'Agrupació de "Es RQcó", que

organitza el Concurs de Fotografia i la

Festa infantil.

Al Club de Bàsquet i al Club de

Futbol per l'esforç que suposa

l'organització dels seus partits.

A la Societat de Caçadors que

preparan el Tir al Plat.

A Kerxe Me= i Gioia per . 1a

dedicació a desenrotllar l 'esperit artistic

dels infants i joves.

Al novell grup "Gall de Foc" que per

primera vegada posara amb escena una obra

de teatre a les festes patronals.

Al grup "Flors del Salt" que una

vegada mós donará la nota folkórica .

A la Parròquia que organitza el

Concert d'orgue.

A la Revista Galatzó per la

publicació del programa.

Als joves que organitzen l'auto-cross

per dur endavant aquesta original i a la

vegada ja classica mostra automobilística.

I finalment als grups de la Tercera

Edat, Taller Sa Clau, Es Recó, S'Arbre,

Teatre Galatzó, Gall de Foc i Flors des

Salt que desinteressadament estaran al

front del bar.

Aixi mateix cal agrair l'esforç

econòmic dels comerços i possesions que

amb les seves aportacions contribuieixen

a fer realitat unes festes populars i

gratuites.

Tota la il.lusió i esforç per a dur

endavant aquestes festes voldriem que es

ves compensat amb la vostrex. participació,

ja que l'entitat de poble només es

demostra per la unitat i col.laboració

entre els veYnats. Per això vos demanem

que a més d'assistir a tots els actes,

col.laboreu en les dues novetats d'enguany,

consistents en engalanar les façanes de

les cases per donar a tot el poble un

caire més festiu; i que dugueu una coca

Pol concurs per, després d'entregar els

premis, compartir -com cal a un poble

unit- tan bon menjar. Així aconseguirem

unes festes més vives, més viscudes i

alhora més de tots.
Ajuntament de Puigpunyent.
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Patronat Municipd
de Cultura

El Patronat Municipal de
Cultura es va constituir dia 7
d'Octubre de 1987. Mesos
enrera s'havien anat perfilant
les seves caracterlstiques i
s'havien redactat i aprovat
els seus estatuts. Es tracta
d'un organisme municipal que
treballa dins l'hmbit de les
activitats culturals a nivell
local.

Hi estan representats els
grups culturals del poble, la
comunitat escolar, els partits
que formen el Consistori i el
propi Ajuntament. Aquesta
extensa representació permet
comptar amb l'opinió dels
grups i entitats que realitzen
les seves pròpies activitats
culturals i, al mateix temps,
elaborar la programació del
Patronat de manera que
complementi les iniciatives
que ja funcionen.

Rep de l'Ajuntament una
asignació econòmica anual que
administra de forma autònoma.
També gaudeix d'independência
en la programació i execució
de les seves activitats.

De les iniciatives duites a
terme fins a avui es poden
destacar:

A	 ** 	 La 	 convocatòria dels
• treballs d'investigació sobre

	temes	 culturals relacionats
amb el nostre municipi i la de

V	 treballs de creació literaria,
concretada en els concursos de

• narrativa breu.
A	 ** L'impuls que s'ha donat
• amb l'organització de festes
S 	 tradicionals (Els Reis, Sant

Antoni, Carnaval, Festes
Patronals-88) i d'altres que
poden arribar a ser-ho (San
Joan, Festa de Cap d'Any).

	

** 	 L'organització 	 de
conferències, 	 exposicions i
concerts de música.

	

** 	 La	 gestió 	 de les
dependències que ocupen alguns
grups culturals a la parròquia
de Puigpunyent.

SERVE' A: CALVIA I STA. PONISA

PUIGPUNYENT (. TravesIn n.° '26 Te!. 6 1 42 0.5

President 	  Antoni Arbona Pujades
Vice-president 	  Joan Betti Morell
Tresorera 	  Catalina Pont Riera
# VOCALS REPRESENTANTS DELS GRUPS CULTURALS:
S'Arbre 	  Antoni Mora Plantalamor
Tercera Edat 	  Magdalena Barceló Barceló
Taller Clau 	  Miguel Ripoll Amengual
Flors des Salt 	  Guiem Ginard Sua.a
Revista Galatzó 	  Miguel Mora Sureda
Es Racó 	  Gabriel Frau Gomila
Teatre Xingonera 	  Onofre Cunill Marqués
Teatre Galatzó 	  Francesc Marqués Ferra
Teatre Gall de Foc 	  Jordi Sureda Moranta
Comissió de Festes de Galilea 	  Joan Ferra Martorell
# VOCALS REPRESENTANTS DE LA COMUNITAT ESCOLAR:
Escola 	  Conxa Gonzalez Sabater
A P  A 	   Joana Ginard Ginard
# VOCALS REPRESENTANTS DELS PARTITS QUE INTEGREN EL CONSISTORI:
PS OE	   Josep M. Pérez Pontirroig
Ag. Independent 	  Pere Barceló Barceló
✓ VOCALS DESIGNATS PER LAJUNTAMENT:

Bartomeu Moragues Martorell
Ernest Fuster Chicano
Victoria Ramis d'Ayreflor 
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