
ANY IV
NÚM. 40

REVISTA MENSUAL
GENER 90

ASSOCIACIO DE PREMSA
Princesa, 24
07240 SANT JOAN

GALAT
Revista cultural de pull:went i Gallilea

. 	 . 	 .

■••■••

•



GALATZÓ
• Publicació Mensual

Dipòsit legal: PM 431/86
Es Racó - Pl. Lleó XIII s/n

07194 PUIGPUNYENT

Edita: GRUP S'ARBRE

CONSELL DE REDACCIÓ:
Antoni Betti
Pere Barceló
Biel Frau
Bartomeu Moragues
Joan Martorell
Xesca Ramon
Miguel Mora

EQUIP DE
COLIABORADORS:

Magdalena Balaguer
Tolo Morey
Margalida Horrach
Ernest Fuster
Antoni Garau
Pep Toni Balaguer
Onofre Martorell
Antoni Arbona
Ma. Angels Fernandez
Xavier Barceló
Antoni Colom
Margalida Martorell
Antoni Ginard

ADMINISTRACIÓ:
Maria Matas

Exemplar: 150 pts.
Subscripcions: 125 pts.

IMPRIMEIX
Informacions Llevant
(Manacor)

Deis articles publicats en
aquesta revista, sols en s6n
responsables els seus autors.

GALATZO - 2 -

La decisió recentment adoptada per la
Corporació Municipal de substituir
l'actual normativa urbanistica local per
unes noves Normes Subsidiaries s'ha de
valorar com a molt positiva i constatar
que obre la porta a un futur esperanoador
en el tema urbanístic. Sobretot si tenim
en compte que el Pla General d'Ordenació
Urbana actualment vigent no s'adapta a la
realitat urbanistica del nostre municipi,
és excesivament desarrollista, la seva
completa execució és bastant utòpica i
l'experiència demostra que ha plantejat
nombrosos problemes, la major part
evitables, tant als particulars com a
l'Ajuntament en el moment de la, seva
aplicació. I per si tot això fos poc, va
néixer amb la taca d'haver servit per
afavorir determinats interessos
particulars i perjudicar-ne d'altres, tot
això de forma tan ostentosa com injusta.

El cami per arribar a prendre aquesta
decisió no ha estat fAcil. Els
responsables de la gestió urbanistica
municipal han treballat més d'un any per
aconseguir que la legislació autonòmica
fos reformada per permetre la substitució
del P.G.O.U. per unes Normes Subsidiaries.
Finalment s'ha aconseguit i han comencat
els primers estudis dels arquitectes que
culminaran previsiblement d'aqui a dos
anys amb l'aprovació definitiva de les
Normes Subsidiaries. Unes Normes que
parteixen amb bon peu, tota vegada que
s'ha donat Amplia publicitat al projecte,
s'ha convidat els veinats a aportar
suggeriments i s'ha cercat i obtingut el
consens de les agrupacions politiques i
socials, condicions necessàries perquè
siguin les Normes de TOTS els que vivim al
municipi.

La portada d'aquest mes

Joves i al.lotes que reberen la
Confirmació el passat 27 de desembre amb
el Bisbe Teodor Ubeda, el Rector Antoni
Garau i en Pere Barceló.
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S'Ajuntament informa

SOLIIICITUD D'AUTORITZACI6 PER A LA

REDACCIó DE LES NORNES SUBSIDIARIES,

Una vegada publicada al BOCAIB la

llei 10/1989, de 2 de novembre, aprovada

pel Parlament de les Illes Balears,

l'Ajuntament al mateix Ple acordà

unanimement, soldicitar la preceptiva

autorització del Govern Balear, previ

informe de Comissió Provincial

d'Urbanisme, secció Nallorca.

Cal dir que aquesta llei, que permet

passar de Pia General a Normes

Subsidiaries, a la pràctica sols afecta a

dos municipis: Puigpunyent i Bunyola i ha

estat aprovada gracies a les gestions que

en aquest sentit va fer el nostre

Ajuntament i a la sensibilitat i bona

disposició que trobarem, en primer lloc al

Gayer Balear i en segon lloc al suport que

hi donaren tots els grups parlamentaris.

Les raons per les quals ós millor

disposar al nostre municipi d'unes Normes

Subsidiaries en hoc d'un Pia General, ja

han estat explicades en altres ocasions

desde aquestes mateixes pagines.

ADJUDICACIó 	 DEFINITIVA	 D'OBRES

INCLOSES AI PLA D'OBRES I SERVEIS DE

1989.

A la sessió plenaria celebrada ei

mes de desembre, l'Ajuutameat acorda per -

unanimitat la contractació definitiva de

les ubico següents: Primera fase asfaltat

carrers de• Galilea i Construcció Via

d'enllaç entre SA Travessia i el Carni de

Sa Vela, amb l'amprsa VOPSA. L'import de

La contractació total puja a 21.575.000

pessetes.

L'empresa adjudicataria té un termini

de sis mesas per a realitzar les

esmentades obres.

FONTANERIA Y CERRAJERIA

GOMIS
ANTONIO GOMIS CALDENTEY

Cra. Nova de Estellencs, 16 - PUIGPUNYENT

CAFETERIA - RESTAURANT

Do ES PONT

C/. Sa Travessia,'2 - Tel. 61 40 31
PUIGPUNYENT

Tallers

J.B. JAUME
XAPA I PINTURA

C/. General Riera, 138 - Tel. 20 66 17 - PALMA
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-Stow	 4%Bum .des 15ofit
-bon dia Lolau.
-Bon dia Mateu.
-Oue no me contes

res avu;_T
-I sabs clue tenc
de POC	 c(.)ntar,
;Jere!, aue fa

estona eue no has
ahat per bon Evu
d Abai>?
-1 m'aplega un poc.

ehfora... 	 ..clue 	 hi
ha haqut 	 res de
ef.DJ
-bi que 	 h)_	 ha

ha ,.jut, 	 que a la fi
han retirat s'es-
euq,hrera...
-b'escomOrera':

	

o no. 	 no
sabs

.estava
•abans mest4ie
re3nc Palmer (a: Mo-
ro), or 	 ht estan
tent 	 obrar i es
picapedrers tenien

Si 	 lacana
p Leí a 	 d'enderrocs
L;r1 ,:, 	 a	in 	 cami,
que quasibe no hi
pava un

quan de temps
he) varen tenir
-Un mes gros...

si no van informar-
me malament. hi va
haver un cop entre
dos 	 cotxes 	 a
•onsecuencia 	cl 'es

munt; d'enderrocs..

-Idó, t Sunta-
ment. envers d'en-
viar en	 julia a
inspeccionar 	 es
permisos 	 d'obra,
nOdria enviar dual-
 & mirar es

periudicis que po-
den ocasionar cer-
tes obres . amb el
material que tenen
as carrer.
-Res, Ja ho veus.

un desastre. .
-Desastre' 7. Desas-
tre es de s altre
dia.
--nua vols dir?
-Aquells de ses 1-

• nocentades, que 0r
lo vist no saben
quin dia se troben.
-Te refereixes as
des petardos tins
a les dues de sa

nit?

-Es mateixos. Ses
inocentades se fan
dia 28, i quan ells
les feren ia era
dia 29.

a mi m'en

digueren un altra:
a un' home de sa

nostra edad (o tal
vegada un poc més
vell), li tocaren a
sa porta', sorti, no
va veure ningú,
tanca	 i de cop
tornaren a tocar...

-Ja serien fantas-
me:
-No, aquests duien

caicons 	i quan va

obrir el vellet,
enviaren una bossa
plena d'aigua, i el
reutlaren tot.
-1 has dit que era
on home veil?

-Id0 trob, si és
d'aquesta manera,
que ses inocentades
han perdot es seu
aracter inicial de

bulla.
-Uue ja ten vas?
-Si, tenc pressa.
-Uue tens 	 feines
per ler7
-Volta anar 	 a

cercac	 quatre
esclatesangs.
-Enguany no m'han
fet ganes d'anar-hi
pero m'han dit que
s'en troben bas-
tants.
-S - altra dia jo en

vaig 	 trobar 	 mig
paneret.
-Digués que si, a-
ra que ja és tardà,
ara n'hi ha.

Mateu i Colau



GALATZO - 5 -

L'URBANISME A PUIGPUNYENT I GALILEA

La gestió urbanística de
S'Ajuntament als nuclis urbans
de Puigpunyent i Galilea ha
tingut des del comencament de la
legislatura, l'objectiu
prioritari de protegir l'entorn
i, al mateix efecte, s'aprova
una normativa encaminada a
aconseguir una major adequació
de les construccions a
l'estética tradicional del
poble,	 limitant-les 	 al sol
rústic.

Pere) el que s'arribin a
controlar les construccions està
per veure, i aconseguir les
abans mencionades prioritats se
fan molt difícils, per no dir
quasi impossibles.

El que Galilea i Puigpunyent
s'hagin 	 convertit 	 aquests
,darrers anys en
pobles-dormitoris, ha afavorit
l'aparició de l'especulació i la
de la construcció indiscriminada
de' casetes " al camp.

No és lògic que s'arribin a
pagar fins a 45.000.- pessetes
per llogar al mes una casa. 1 no
són tampoc poques les persones
que s'horroritzen al veure com
llocs tan tradicionals del
nostro poble com, per exemple
són, el Canil de Son Forteza o el
Camí de Son Puig, se
construesquin cases que rompen
completament amb l'estètica i
que arriben a ser, fins i tot,
de dubtosa edificació.

Com aquests dos exemples, a
dotzenes. I els mós escèptics no
deixen de dir, crec en plit de
burla, que a n'aquests llocs
aviat s'els hi haurà de
col.locar una placa amb el nom
de carrer. Esperem que no.

Es 	així,	que	 vista la
realitat urbanística del nostro
terme, voldria convidar a totes .
aquelles persones interessades o
identificRdes amb aquesta idea,
en fer un TREBALL D'INVESTIGACIO
- fotogràfic i escrit - sobre el
tema de l'Urbanisme als pobles
de Puigpunyent i Galilea.

Els 	 interessats 	 vos podeu
dirigir a n'Antoni Betti.

MUEBLES
ISESTARD

I 
cc
0

Patronato Obrero, 24

07006 Palma de Mallorca

Teléfono 7 7 0 6 1 4

MUEBLES
BESTA RD

NUR1DOUNA

LUIS MARTI
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FESTES de NADAL

Lnguany. amb 1 arrinada 	 de les
tek:.tee 	 nadalenques. 	 nem	 pogut
disfrutar d un variat i original
repertorl d actes organitts pel
gruo de teatre "Gail de Foc".
Hquest grup de Joves. amb tota la
11.;us1ó posible, ens nan alegrat
un poc mes i'arvibaqa del nou any.
_res festes comeniaren el dissabte

amb una petita mar;:el.a. al Sala
Parroquial. Aquest vespre va esser
amenit7at primerament per "Els
Puiqounventins" (Rafel Ramón. Joan
;abres i Tomeu Ginard), que ens

tocaren un parell de peces de ball
de Sal6• '.:eguidament el "Taller
Clau" va friposar û seva moguda (.1
molt moguda).

La nit bona, despres de les tra-
dicionais Maitinea, poquer-cm
04sfretar d'una gran ocolatada amb
ensaimades, .obsequi del 'Gall de
;- QC". (No ens poquerem queixar de
la. qualitat, ni de la quantitat, ja

. que n'i va haver prou per a
icitnom;.
I per finalitzar, el dilluns i els

dimarts ens varen entretenir amb la
pot .AA:ar "loteria" fent recordar-nos
temps passats. L'idea va tenir tant
n'eNit que no varen esser nomes dos
.Aies (els prevists), sine que es va
prolongar quatre dies mes

recordar que tots els actes
varen esser amo entrada gratuita, J

per tant pensam que es 'molt
Important per-que aixi es va
posibilitar que les festes fossin
mes populars. D'altra banda, els
preus dels cartons de la "loteria- ,
sedans ha arribat a les nostres
()relies. eren molt adecuats gens
cars.
Esperam que les properes festes
nadalenques, poguem disfrutar-les
al manco com les passades.

Els )(Dyes quedaren sorpresos de la
qualitat del grup, i creim que tots
els presents varen passar aquella
nit la millar de les festes. Desde
aquesta pagina feim arribar un
aplaudiment molt gros, i. vos donam
anims per a seguir endevant per tal
de poder ampliar el vostre
repertori..

T'N \T-7'Nr7At-t-t-*t



GALATZO - 7 -

REIS MAGS 1990
Fa pocs dies hem rebut la

visita dels Reis Mags d'Orient
que, fidels a la seva cita
anual, vengueren amb dues
carrosses ben plenes de juguetes
per repartir entre tots els nins

nines del poble. Aixi
volgueren complaure un any més
els infants que feia un parell
de setmanes havien enviat les
seves cartes demanant - demanar
poc costa- un caramull de
juguetes i regals.

Els Reis partiren després cap
a l'església per adorar el nin
Jesús i, després de l'acte
litúrgic, repartiren els
obsequis a tots els nins, que
esperaven a caseva amb
impaciência l'arribada dels Reis
enrevoltats dels seus pages i
carregats de paquets ben plens
de juguetes.

Els reis, una hermosa festa,
una festa d'il.lusió per a grans
i petits, tornarà l'any que ve
si Déu vol. Procurau fer bonda
si voleu que no vos duguin carbó.

A les sis i
mitja del divendres dia cinc
arribaven a la Plaça de
l'Ajuntament on grans i petits
esperaven ansiosament. Els
cavalls, especialment
neguitosos, deslluiren
notablement l'arribada de S.S.
Majestads que foren rebuts pel
batle Antoni Arbona qui, en un
breu discurs de benvinguda
aprofità per expresar-los la
seva particular petició: pau i
unió per a tot el poble. Una
petició que podem considerar com
a expresió del sentiment general
de tothom.
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GRATANT DINS LA NOSTRA HISTORIA

Benelídes de Sant Antoni Abat
Quan un setvidot eta ni le les beneides

de Sant Anlant et en molt ditevents de les

3dWAS, la que Lin sols .destilaven els

animais do camp.

Començava pet sel 	 testa al poble i

assislia 	 gent a l'oriel de Sent

Anion), qne Ilavots a la sottida del Lem

ple i •  la plaça de l'esglesia, contem
plaven les beneldes.

Ui pattieipaven els missatges amb les

seves inities i Laube els pagesos amb els
sens eartos o catretes rituts per muls,

mules, eavalls i ases. 'lots estelen

otnamenlats aub els apaiells nous 1, si

les lenien, amb les pells de corder blan

'lues o negres, mo i . belles, o mantes
bonignes damunt els • asientos " dels ca •

ttualges o damunt la bestia que anava
tionLada pet ;tua persona.
Els Gallus anaven adoinats pel palmes o

h/ • lignes J'aible amb el set) pape' de
colori us, i les besties Laube ben .1(101 lia -

des amb • tlecos " a la coa, a les oie
Iles i en la " cabresta

Si eta un nin u on love el que montava

un asel, noinnlmenl 1 7,0 chuta cap manta ni

cap pell damunt la " colgadnia ", pelo
quasi sespie bi dula els seus ornaments
de pape; ( tlecos ).

Dias els calaos o carruaLges hi anava

gent love veslida a la manera antiga,
tocant la ximbomba, la guitarra i cantant
Grinçons a Sant Antoni. Algunes carrosses

s'atntoven lia V.)  el Sant pet canLarli

una o v.I leS KIOSPS. 'aube dipositaven
un dooaliu en metAlic en el bed nei. de

Sant

ïambe hi havia loves que anaven vestits

de dimonis que relen diableries al que
anava vestll de Saut Antoni.

Cada any solien destilai la ramada

d'ovelles del ptedi des Casat Hou amb el

ceu poslin i el. sen ca. 	 Iambe, avaven al
giinis oins a belle', els sens cans, soixos,

aucells eligablats, cables 	 que antiga-

ment n'bi bavia de soltes al poble

catuits  	 Vols ells aub el seu
• tlece • de popet pel eut!.

Despres de passai Lots els animais, la

gent que havia cnntemplada la destilada,

auava rebre la benetda deixant, sense
excepc10, qualque cosa dins el baci net de

Sont Antoni.

Era un dia d'alegtia i hulla sana.

Quan bi bagué escassesa d'aliments, els

colons desanareu a les auloritats del
poble que oo tos testa el dia de Sant
Antoni, la (ne, durant alguns anys pet
aquesles dates, ouca)a oo havlen acabal
de sembtat degn1 a les pluges I va desa

pareixel el dia de la testa.

A Son For tea Iambe s'eseollia un dia a

1 a 5E1 MA 110 iei i i dei a de Salt I II I fin i , pet

tel beneides al mateix pledt.
Aquest dia, els que teien toina al eamp

ho deixaven A IE:Fi II hales i se n'anaven

lt4.Ei eases del ptedi pen• començar la
destilada de les beneides amb les seves
innkes Paso de S'Ensila Bartoseu
Minas NarLorell, baixava amb el nall 4 la

bometa, s'alniava al predi de Sa Nuntanya
i Innt amb l'amo loan Palmer Flan anaven
a les befteldes. Rls des Ci au o sa Casa
Nova Limbe bi aoaven aub les dries juntes.

El pastor de Son Forteza amb la seva

manada d'ovelles i els seus cans, les va-

ques, el cavall I l'ase semental, les
seves cries, la porcada de porcs amb el

porquer i el cavall u egua del carruatge
de luxe, la bestia del carra I l'ase que
empleaven a les cases.

Hi sol la ana) el Senyol Rector del poble
I quasi senpre, si podia, • hi assistia el

Senyor de la tinca, llavors el capella i

el Senyor solien anar a menar amb els
colons de la rinca.

Onntle Nallotell • leule) "
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El nassat 18 de Desembre
va deixar d'estar amb noi-
tros en Miguel Bonet Alcover.

Tenia 79 anys.

Al cel sia  
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LES VORERES DELS NOS TROS CARRERS

2011 . 	 Entre els velnats del poble 	 els que

paguen les contribucions ) se podria

produir ben bé un cert nalestar o una
certa polémica, sobre el fet de que el
Patronat *unicipal de Cultura estigui

treballant enguany amb un pressupost de

2.160.500.- ptes per unes activitats,

que clec In que son de molt bona quali-
tat, pert) que pareixen ser de molt poca
acceptacio popular i no lo suiicient

ment atractives per a que la gent bi
vagi o bi participi en elles.

Antoni Betti.

Crec que les fotos xerren per si mateixes.
De Lutes maneres, 	 escrimé sobre dues

coses que no me deixen de cridar l'atenció

I er.	 El que els piogiames electorals dels
nostros partits a S'Aluntament xerrin

de la pavimentacio dels carrers, de

solucional, 	 d'aliegla/ els nostros

carters, 	 i s'oblidin d'una cosa tau
seiriAlla 1 evident coB és la d'arreglar
les voieles dels liostros caitsis.

El passat 7 de Gener va
deixar d'estar entre noi-
tros na Margalida Font
Palmer ( Margalida Due ta).

Tenia 97 anys.

Al cel sia.
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SE6 11;10-.S ,4bans de relatar un
no( 	 el 	 que ha succei!: 	in 	 la.
iostra petita 	 locaiitat,
lelicitar 	 totes 	 aquelieE.
oer‹..-,dnes han reuut qualaue
;:osa dels' h'ets mags d Orien t .

sobretot. peraue SES fLMUES
enguanv no a rebut dens de carbo
neare, esperant aixi aue per
voltros haguin estat 	 idual de
nenernsos.

LS TIMBES vol resaltar dins
les habituals Festes de Nadal la
Misa de les Maitines, on la
simpatica presencia deis al.lots
esceniticant un petit conte de
Atadal, 	 a mes del Cant de la
Sibil.la i. 	l'ofrena de regals,
dona un 	 toc 	 de	 distinció
cl 'alegria. 	 al	 ja	 solemne
tradicional 	 naixement 	 del 	on
Jesús.

UIMBES, un bon Diumenge,
el del dia 26 i damunt les 12 h.,
va poder escoltar  una encantadora
mOsica, no la dels aucells a la
que ia tots hi estam acos-
tumats, 	 sind la d'un gruo de
persbnes 	 vingudes 	 de	 Calvia,
que amb els seus instruments ens
varen fer passar uns bons moments.

Al respecte d'aduest concert
•al	 felicitar	 a	 tots 	 els
responsables	 d'aquest 	 Oassat
concert per les seves ganes
d'exoandir la cultura i per totes
les bores nue hi han dedicat per
tal de due tots en poguesem
gaudir.

GRACIES !!

• LI :ASI-JA1 DIUMENGE DIA 26 HI
HAUUE UN CONCERT 	 DE MUSICA A
t:ARREC DE LA BANDA DE CALV1A.

SES TIMBES vol demanar,que per
favor es possin en marxa unes
obres, les que aconseguisen la
reconstrucció de tots aquells
marges que amb les passades
plugues han caigut. No basta tan
sols en retirar les pedres, cosa
que agraim als seus autors, sinb
que, s'han de reconstruir, Ja que
les pedres d'aquest marge seguiran
caiguent poc a poc, a més de la
terra clue dites pedres aguantaven,
aixi doncs tornarem a tenir
obstacles enmig del carrer. Aixi
que SES TIMBES demana que per
favor s'arreglin o de cada vegada
més es feran més grans, cosa que,
per cert, ens durà a mes temps per
arreglar-ho, a més diners a l'hora
de fer-ho, i a ales molèsties pels
conductors.

Un altre important acontei-
xament es el de que SES TIMBES ja
no tendrA companyia a la vora, la
pensió Eolo dona les seves portes
per tencades al públic.

Després de anys i anys de
subsistencia, després d'haver
passat per vAries generacions de
propietaris, ha arribat el moment
on la vida d'aquesta pensib es
dona per finalitzada o com a minim
passarà un bon temps de repòs e
inactivitat.
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Aquest fet podem dir que marca
un punt important dins la nostra
história, ara ja no podrem sabre
els resultats del futbol al moment
ni tampoc podran tots aquells pocs
turistes que venien al ,nostre
poble anar a la terrassa de la
Pensió i guaitar la magnifica
vista que des de alla espot
apreciar, sempre acompanyant-se
d'una copa o d'un refresc.

També hem de dir que si a la
Placa teniem dos punts d'activitat
ara tans sols es redueix a un,
aixi doncs perdem un 50 % del seu
moviment i de la seva alegria.

SES TIMBES s'alegrà molt quan
va veure que un grup d'al.lots es
passajaven per tot el poble tot
anat de casa en casa fent Nadal,
és a dir,obsequiant amb un petit
però significatiu regal. Els
autors de tan simpàtic acontei-
xament són els ue pertanyen al
petit però gran Grup d'Esplai
Terra Alta. SES TIMBES al igual
voi felicitar als seus monitors
per la seva espléndida labor.

, SES TIMBES un vegada més va
gaudir d'una meravellosa cabalgata
de Reis, on aquest any han canviat
la . seva manera de repartir els
regals, aquesta vegada varen estar
"exposats'  durant un cert temps
dins l'església i després
s encanminaren pels carrers del
nostre poble aturant-se davant
cada casa i deixant-hi els regals
corresponents. Enhorabona als Reis
Mags perque gracies a ells podem
veure cares d'alegria o com a
minim cares desorpresa tant dels
pares com dels fills.

• EL TENCAMENT DE LA PENSIO EOLO
MARCA UN PUNT IMPORTANT A GALILEA

De moment no podrem veure ningü
des de aquesta terrassa

) 
la Pensi6.

Eolo ha tancat.

SES TIMBES no es vol despedir
sense antes dir-vos que l'assumpte
dels nous teléfons segueix en
marxa i que poc a poc a tots en
anirA arribant els seus resultats,
ja sigui amb un nou poste a la
vora o amb una nova linea de
comunicació amb l'exterior, aixi
doncs paciência.

Ara si ja hem puc despedir
desitjant-vos a tots que aquest
any sigui un dels bons.

Una novetat de caire més
social va ser que SES TIMBES ha
vist una cara nova pel nostre
poble, però això no és noticia
sinó és que SES TIMBES l'ha vista
varies vegades, i que per sort
també resideix ara entre noltros,
esteim palant d'un nova manga dins
la nostre petita Comunitat,
esperem que el nostre poble sigui
del seu agrat i des de aqui
SES 	 TIMBES 	 l'hi 	 vol	 donar
una calorosa:

BENVINGUDA !!

ADEU I GRACIES.

Rarroquial
ESPECIALIDAD EN PLATOS COMBINADOS

Y TAPAS VARIADAS

Plaza Pio XII
Tel. 61 41 98
	

GALILEA
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e Azt.	 cLe -rnEs

Die 16 de Desembre de l'eny oesset es marc de s'església de Puigpunyent
es va omolir de gent, de múside i de joie.

Aix6 ve tisser per un concert extraordineri en es Que es varen reunir no
- une , ni dues , sino tres aoruoacions corals.

Sa coral universittaria, actualment una de ses millors de Wallorca, sa
corel juvenil de JJ.MM. (Joventuts Musicals ), una sblide realitet de no-
ves veus le majorie de ses qui més envent passeren a former ses futures
files de s'Universiteri, i sa ctral infantil de JJ.MW., vertedera escale de
dentaires i formació de veus futuribles i sobretot d'educació musical.

Es orograme
fou rigorós amb
es temps que
corrien.

Une esolndi-
da mostre de
cent gregorià
sota sa direct-
ció convidada
del oare Batlle,

Una versió
lligeda de set
oe',..es de Nadel
a citrrec des
joves de JJ.
MW.

I une grn-
ciose mostra popular de cançons de Nadal oferte per es més petits i oetitons
de tots es qui actuaren.

Però es gran moment ve ésser sens dubte quen sote sa direcció de Joan
Company ses tres cbrels juntes oferiren se versió a sis veus d'ADESTE FIDELES.

Més de 200 veus resonaren magnificement dins ses nostres orelles omplint
de Nadel se nostra església.

Un 6xit que es Ve veure recoloet per sa gran assistència de gent.

Ahi i una nota de color local, dins sa foto, mesclats entre es dos-cents
hi hm tres puigpunyentins.
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CONCURS DE PAELLES

Nés de cent. persones varen assistir

Concurs 	 Pael les que va ol sanitza el

Patronat MU ni (A pal de Collin a el passai. 6
Desembi e .

fil Conclu s, que va lent i I I oc al Pol i es

poi L ii Km, ci pal , s* bi val en pl esenl.at 11n

total de noll ti•el les,

	

or sani Iza; 	 va taci I i lai a 1 s coucou -

sau ts la 1 Ieiiy.i. ei vi 1 1 ' ai siia necessa

I a, per 1:11 de que tan sols I c.jtlCSS1 II dE.!
d'If I	 pael 	 i	 I S.  I uigi edic,n1.s necessa

i S pei 	 I ì .

Aquests Ii0	 y.31 en, 	 pet() s' ho pa
ssai en ben be,

El 1111 a 1. vo sei escol I il. 	 el uiil.etx da -
mat u I en' i e el s assi stents, 	i 	va estai -

t or nia I. 	pel 	ii 	14a i	 Pal nie) , 	 ila Nat i a
FrOD I.el a iCui Ra el 123B0 II .

ben de dir, pel que ho sabem de pri -
nier a nia, que aquests ¡nembi es del lin at bo
vai elI leni i mol I ch t t j I i I ' bol a de de
cidir el s suzinyadors del Conclu s que, al
I- i nal , t iii eu. aquests

lei pl cud , 	 consi ste u I. en 5000. 	 p tes
pl aca, pei lia balia Pu iol

2on pi eini 1 	cons' si en I. en 3000.	 files i
pl aca , pei cui Ri quel Ii.ìbiés.

3er pi cud 	consi SI Ch' en 2000. 	 p Les

	

pl aca pel 	 Cala] i lia fi oya .

Cui losaweujl., 	I 	paci la 	uanyador a va
ser tela de ver dui es.

Iambe I ' ui ¡oui Izad i A va el a bot ai u na
paella ; pein aquesta el a pel public assis-
tent a I ac.l.e.
Aix, Iambe, el i es Law au'. Sa Si nia Iambe

va obsequi. -.1 al s assistents amb m'a paella
per a qui 112.;e pel soues.

Sens duble, que la bona cl nvitologia va
con tri bpi! a PexIl del Concurs, que pa-
reix sel que pei I a bona acol I ida que va
Lenir, tant de pai licipacin Coli de públic
assistent, pot tenir conti 1,111L.J i. a l s

pi ope' s anys.

BAR - RESTAURANT

PLA DE SA SINIA
Servei de:

NOCES - COMUNIONS
FESTES - CUINA TIPICA

Carretera de Puigpunyent, Km. 14 - Teléfono 61 40 57



GALATZO - 14 -

CONFERENCIES

DATA Dimarts, 9 de Gener Dijous, 18 de Gener Dijous, 25 de Gener

TÍTOL

Català? Mallorquí? Balear?

El nom de la nostra llengua

La persecució politica
de la nostra llengua.
Història i situació
actual.

Xerrem en mallorquí
sempre i amb tothom!!
Importância i significat

' del carni d'hàbits
linguistics.

PONENT

Dr. Josep A. Grimait

professor de Llengua Catalana
de la Univesitat Balear.

Dr. Joan Miralles
catedràtic de llengua
Catalana de la
Universitat Balear

Sr. Jaume Bonet
professor d'EGB del
Col.legi Públic
"Es Rafal Vell"

CICLE DE CONFERENCIES
SOBRE LA

LLENGUA CATALANA

Organitzat pel Patronat
Municipal de Cultura, té com a
objectiu principal millorar el
coneixement de la nostra llengua

d'aquesta manera, afavorir la
seva normalització. L'origen, la
história, el paper que ha jugat
i que juga actualment la Llengua
Catalana  són aspectes que
no podem ignorar els que vivim
dins la societat mallorquina.

Els actes del programa que
publicam tendran lloc al Saló de
Sessions de la Casa de la Vila a
les nou del vespre.

TAULA RODONA

DATA Divendres, 2 de Febrer

La nostra llengua i l'escola.
.,

TEMA - Història
- Situació actual
- Avantatges/Inconvenients
- Anàlisi Pedagògica i didàctica.

Sr. Joan Melia
catedràtic de Llengua Catalana de l'I.B.

Joan Alcover.
Sra. Aina Moll

PONENTS coordinadora de la campanya
de Normalització Lingüística

i catedràtica de l'I.B. Joan Alcover.

Sr. Miguel Monserrat
director del Col.legi Públic

"Es Rafall Vell".

Dr. Pedro A. Garau Llompart.
Especialista en ACUPUNTURA.

Ctra. Nova d'Estellencs n210. Tlfno. 614320.

Lunes, miércoles y viernes (tardes). Cita previa.
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NOT. IÍCIES
PRENSA [ORARA.

El passai Divendres dia 15 de Desemble

se vaten celebral eleccions a l'Asso

ciacio de la Plema Folaua a Saut loan.

En Carles Costa, company de la Revista

" Sant loan * resulta elegit pesident

pels !Appels dos auys.

Abans de l'eleccio

una assemblea general oldinalla.

CONCURS DE BE1LLENS.

BREUS
FESIA CAP D'ANI.

Els pulgpunyentins poguetem despe

dir l'any I rebis el non amb els tai tie,
cava, Ilum, els taons dels coets 1 una

bona bauxa amb l'actuacio de Band-Kog.

A difelencia de l'any passat, les can

panades toues donades pel rellotge del

despatx del BaLlle que, 'cullosanent,

s'esteia alaasant a l'hola de donar les

canpanades, pel que se va tenir que

puJai a doua] 1 1 coi da.

1ERRSEIHS I CONI REELLES.
En motiu de les testes nadalenques, el

Grup S' i bi e v;., cn 8d ni I.za un Conctirs de
Betllens ou Lots els nins del poble Lin-

guelen l'oportunitat de participar.

Si be la pat Licipacio va set alta, tan

sols se pogneten donar premis als tues
millois beillens, i que toisn el de ca

ses monges, el d'en Ni quel Naias Feller

I el de S'Escola, tespectivanient.

Betllem de ca ses menges.

CONF1RNACTO.

Dia 27 de Desembre, a l'Esglesia Pa-
rroquial de Puigpunyent, el Bisbe • de

Malloica leodol Obeda va administra el

sagranent de la Contirmacio a 22 Joves

del nostro poble.

Durant .dos anys, eu una teunio setmanal
se plepalaren intensanent i de forma

voluntaria per a teatirmar la le, que un
dia els seus paies els donaren en el seu

Baptisme.

Enho)abona a Lots ells 1 esperan que

agites'. pas d'adulte lesulti en be de

Lots.

figues'. acte va Lenii Hoc dia 4 de

Genet a la Biblioteca Nunicipal.

Aquestes tetesetes I contetelles pel
a nias i loves va ser dull  a terme per
en Feue Noiey.

fERCERA EDAL

Hl passat 7 de Desembre telen una ex-

cuisin a ilalldenossa. El dia 20 visita-

leu Ciutat,contemplant pels seus carlers.

l'enllunenat nadalenc i visitant als
companys del 'lustra poble que estan a la
" Llar d'Ancians ".

El dia 22, com cada any a Sa Sinia,
despediren Lots Junte l'any amb les gui-

taries de " Flors des Salt ",les poesies
d'en ilictolia Ramis 1 el cant de la

Sibil.la.

CENTRE DE LA FERCERA EDAT.-

Sens dubte que aquesta és la noticia

mes important de totes, la que va dona
el Batlle als nembres de la tercera Edat
aquest mateix dia,comonicant lis que per

l'any que ve ia Lindran un propi local.

ELS " NAIS BONS " AL DIARI "BALEARES".

Dia 27 de desemble el dia/i "Baleares"

va dedica un suplement de 4 pagines al

nostro municipi. Una seccio d'elles,

va esta dedicada a resenyar els mals

noms de Puigpunyent i Galilea.

Es malt. curios veure con s' han anat
tornant, uns de bona te i altres amb un
Poe de mala intencio sana.
Podrlem obrir també una seccio a aques-

La Revista per coneixent l'origen de
molts d'elle.

No vos sembla bona la idea i.
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Qué p assa als Pals os de l'Est?
Aqiiesta Foli la progunia quo

yaw. for a uaa Amiga romanessa qUaN
(:111; telicitairem per a Nadal.

Ella, 	 plorosa, cou tenia.
preocapada. em rospongue qao el
s4:.:toma	 • 	no	 donava 	 vies de

havia consumi:. A -f;; MAt.eiX
1 .,;IA, 	 (ICJ-ha:Ad:1 	 A	 la muslet.

oxiliada voluniariament.	 onlora do
IA soya	 tamilia.	 dosrolada	 do la
seva oullara. 	 hA visout mes d ana
decada amt.) nosaltros: 	 pore atoata
sempre al	 qne ped;i1 pa--ar a la
::.cva terra

Em va	 as:.iabentar del quo
aaR r j ,i ci 	h	 ;(n 	 oob 	 Pea	 va en
0 4 1 1;	 fi•

al:S.Oricament 	 Ilaiga d exporiencre
, hmooratlea. 	 pohroya 	 excesiva
ceatianya 	 •irib

1	 Providoncia	 ho	 havia do
soluoioaar	 tot,	 desconoixement
onasi	 absolat	 del	 que Cs	 la
e rot. e	 pr i vad a ;	 de I emprosa
MAW', (JO Par L i ii I i rs. de 1a I lei de
Ho. • r	 molios	 possibiliiats
d ana inflaeió galopaut.

Tan
•
de be que IH nostra amiga

s ooatvoqui toialment.

A pariir d' aquesia conversa.
m alrovese a Fer unes
retlexions.

Dins el mon anomenat eomunisia
no sabem he el que passa, pero eis
aconieixemenis darrers, sobro LOU. a
HEnropa Oriental ban esiat tArl

Lafi iranscendenials, que
oris 	 dOIXAL 	 A 	 tois 	 els
occidenials 	 sense 	 saber 	 corn
interpretar-ho.

Uns crei mn .	 juniameni amb la
nostra	 amiga . romanessa que el
sisiema soeialista- loninista. que
apliava al marxisme a I'llrss i als
palsos saiel-lits, ha desenvolupai
totes les seves possibiliiais i
s'ha esgotai com sisiema econemic,
polilic i social.

Altros 	 or) inariin 	 que el
capiialisme ha voncut i quo no hi
ha altra alternativa per a afrontar
o sei7, le XX 1 ; que economi a . de
mercat, 	 la propieiai privada i el

liberalisme cum filosofia de 	 IH
V ida social dels pobles 	 es la
conquesta 	 definiiiva 	 per
l'humanitai.

A rel d' aixO, record el
pensament d'una hongaressa quail la
primavera polihica de fa vint anys,
que refugiada a Occident ens deia:
no, no es aim') el que uosaitres
desiijavem.

Es molt probable que després
de les primeres impressions,
despres do colleixer la nostra forma
do Vida. tambe ons diguen gm ao.
no Cs aquesi el model de vida per
el qae tant suspiraven.

No hi ha cap dubie qne el
rogim de libertais que es fonamen ta
clamant la Declaraciti (leis Preis de
t home. es el punt de xefereneia
que cns imeix a tots i que ens
obligu a Iluitar per a defensar-nos
dels defectes dels nostres
respectius sistemes socio-polities.

Tanmeieix som' tots, tan eis
occidentals com els comuni sies el
que haurem de revisar i apropar-nos
des d'una-economia, fins i tot des
dels nostres models occidentals
d'inierpretar la democrAcia.

Ha catgut el mur de Berli,
stia desfet. el Lehi d'acer; ara
s'ens imposa construir una nova
socieiat.

Pere liarce16.



Mercedes Muñoz Laviña

Rosmarí Deckel

Diego Arango Arango

Gioia Fornari Shaykin

Angela von Newmann

Mateu Palmer Socias

Rafe! Pomar Nadal
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MOST RA DE PINTURA I ESCULTURA

John Ulbricht

Des del dia 23 de
desembre de 1989 al 7
de gener de t990 a la
Casa de la Vila de
Puigpunyent hi ha
haqut una
extraordinaria Mostra
d'Art Modern.

Vuit 	 artistes,
velins 	 de Galilea
Puigpunyent han volgut
donar-nos a coneixer
una petita part de la
seva obra artistica.

Com 	 diu	 el
cataleg. Ens trobam
amb ells pels carrers,
endes ô en els dies de
feste quan la
comparteixen amb
nosaltres. En moltes
de les seves obres, el
nostre entorn hi quede
refectit.

Crelm que és un
enriouement pel nostre
poble, el que persones
del nivell artistic
com aquestes, formin
part dels nostres
pobles de Galilea i
Puigpunyent.

'Es evidente que
la cultura forma part
integral de l'home i
que es també tasca
dels 	 que 	 gov.ernen,
procurar mostres com
aquestes 	 i donar a
coneixer tambó a fora
poble el que es fa a
l'interior d'ell.

Agram 	des
d'aquesta 	 Revista
"Galatzó" 	 l'organit-
zacidi de la Mostra,
tant 	 a l'Aiuntament
com a la Conselleria
de Cultura, Educació
Esports. 	 Gracies 	 a
elles hem pogut fruir
dUn 	 catAleg 	 excep-
cional 	i	d'una
exposició 	 artistica
que 	 possiblement
tardem 	 anys 	 en
oblidar.

Pere Barce16.
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BÀSQUET
SENIOR MASCULI :

tmb el partit aJoruat al seu dia, davant
el Campos va acaba la p/inela lase.

Aquest paitit se va peldre per un sol punt
pero la nota negativa va ser la lesio a un
Lurmell d'en S. Martorell.
Aquesta lesie, se va ategir a les d'eu

Joan Martorell i la d'en J. Penalva. Aquest
darier, va reparéixer a n'aquest partit.

El pa)Lit que va inicia la segona tase, va
SRI . el Jugat contra el Poblense en el que el
aostio equip va reble una nova de/rota.
No se va luga be, 1 se vale', Lenii molles

d'errades en lilac, sobretut a una nefasta
primera part en la que Lan sols se vaten
aconseguir 11 punts.

En gran part, ¿ixo es degut a la mala soil
que esta tenint aquesta temporada l'equip
eu Tolima de lesions.
Amb la visita al lioUnal, se arriba a tren-

car amb la mala sort, i se logrA una impor-
tant victoria que segur fra donada molta mo
ral a l'equip. .
• Cal tesaltar,, que a n'aquest parli t. va
reaparèixer en loan Martolell despi es de ¡ma
llarga lesio.

OEMIOR _lanai

El Joc d'aquest equip ha baixat molt des
de l'inici del Campionat, lo que fa que les
viciai tes siguin moll ditIcils.

Al paiLit Jugat contra el Bons Aires, se va
Juga una acceptable prinera part ¡rub Lau
sols 5 punts de desvantaLge. Pero la segona
palt va ser desastrosa.
Amb Ja visita del colista Gesa Alcudia al

nostio camp se va aguditza la crisi de joc
del nostru equip que Lau sols va poder
guanyal per (Ill punt.
A la següent Jornada, se va visitar al ma-

xim liVal pel a l'oblencio del primer lloc
de la classiticaciO a •'aquesta plixera
lase, el Costa de Calvià.

Va ser aquest un partit regular e igualat,
malgrat que el nostro equip alias sempre
darrera del marcador.

RESULIAIS

BOBS AIRES 56 - PUIGPUNYEll 38
PUIGPUNYEN1 39 - G. ALCUDIA 	 38
C. CALVIA	43	 PUIGPUNYEB1 34

Amb letetencia a la baixa /ulna de l'equip,
l'explicacio es ben senzilla :

L'equip compta drib den ingadoles que varen
lealitzal la pielemporada amb ulna total
assistencia jiS LI CIS eutianaments senanals.
Aquasl let, se va deixà notà al principi

de la competicio, aconseguint guanyar el
Troteu " Hermanas RullAn ", i guanyant tambe
els pixels partIle del Campionat de Lliga.

Ja en plena competicio, l'assistència als
entranaments Ja no va ser la mateixa.
Es ait, que Lenin a na Margalida Arbos

que no va a cap entrenamant sense que hagi
douaL this ara cap tipus d'explicacio; na
Holly, dels darrers 18 entrenaments Lan sols
se u' ha pi esentai. a Lies; ii' Antonia Arbos
vé quan pot ( o quan vol ); na Soria Perez
i na Maria Ramon no poden venir a entrenar
els DiJOUB, i els allies dies a vegades ve-
nen i a vegades no; na Catalina Sanpol Lan-
poc put venil els ()1 jons, pelo compleix a
n'els altles ; i N'Antonia Martorell se na
deixa qualqnn que altie.

En quan a les lestants, na K. Horrach, na
N. Sampol 1 na P. Martinez, compleixen amb
els entrenaments.

Amb Lot lo dit, crec que tot té la seva
logica 1 la seva explicado.

IIIIHASQUET FEMENI •

Els partits Jugats per les nostres nines se
compten per victories.

Aquestes, siln lo de menys a n'aquesta edat
però si,a més de que distruten i ia» esport,
guanyen, ido molt miller,

RESULTATS

PU1GPUNYENT 	 39 LLUCHMAJOR 20
SANT V10ENC DE PAUL 1/ - PUIGPUNYENT 29



o
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FUTBOL
La millora del Joc que Ail indicavem a

Panterior edicio ha tingui Lima continuitai,
con ail(' ho demostren els bons resultats
dels enconttes disputais.

La prinera victoria va sel dins l'Esporles
on se va guanyar anb claredat. La superiori-
Lai i mincir Joc del nastia equip, va ter
que s'aconseguts la primera victoria en
camp contrari.

Amb la visita de S'llorta al nostro camp va
tenir que spirit per ¡Ioder guanyar. la que
si be se va domina a la primera part,acabahl.
aquesta anb un gal a zero, els visitants
aconseguitén enpaiar a la segnna part-

Va tenir que ser una Jugada de torça d'en
Bartomeu Sureda qui va posar el balo dins
l'area I després de sortejar a un parell de
conttaris aconsegui pasa a n'en Valero, el
qual va ter un bell gol de cap, que a la
llarga, va ser el de la victoria pel nostro
equip.

Per culminar  la série de bons tesuliats,va
arribá La victoria dins el Pla de Na lesa
aconseguint, d'aquesta manera l'equip, dues
victories consecutives iota camp. I aquesta
darrera de mon. nés merit, per haver-se
aconseguit davant un equip de la zona alta
de la classiticacio.

0 AMB LA VICTORIA DINS EL CAMP DE L'ESPORLES
S'ACONSEGUEIX LA PRIMERA VICTORIA EN CAMP
CONTRARI.

Aixt ido, tenomenal cap d'any, tant de joc
con de resultats, lo que la que l'equip poji
a la classiticacio 1 estigui nés motivai per
a properes controuLacions.

RESULIA1S I CLASSIFICACIO

ESPORLES 	 J 	 PUIGPUNYENT
( Cols : Garau, Valero i . p.p. ).

PUIGPUNYENT 2 	 S'HORTA	 3
( Gols : Marty i Valeto ).

PLA NA IESA I - PUIGPUNYENT 2
( Gols : 	 Valero ).

MAECIR4.i;A

El passai 23 de Descubre va tenir Hoc un
partit homenatge al soci amb la visita del
Mallorca Athletic de Divisio B.

El camp va registrà una entrada de nés de
150 persones, on els homos pagaven 300 pies
I les dunes 200 pies. Els nés petits no
pagaven, essent la recaudacio tinal de rués
de 29.000. pies.
Al tinalitzar el partit va baver una Io-

rrada gratuita pels socle Ti Jugadors.

En quan al partit i. con és logic, se va
nota la diterencia de categoria, sobretot a
Ia primera part, a la que el nostro equip
Lan sols se va apropd eu dues ocasions a
l'Area contrari amb dos remats a fora.

El primer gol del Mallorca Athletic arriba
als primers cinc minuts d' havei comeuçai el
partit. Aquesta primera part acabà 0 - 4.

A la segona i degut als canvis que va rea-
litzar el Mallorca, el inc va estar un poc
més igualat, creant el nostro equip varies

Jugades de gol, De les que s'en va materia-
litzar una al ninut 20 pet mitia d'en Nany.

Aix' i Lot, els visitants aconseguirem ter
Lies grils nés a n'aquesta part.

En resum, bon espectacle de tutbol, on
potser se notas la talla d'alguns titulars
del Mallorca.

El Puigpunyent va perdte per I gol a I.



Panaderia - Pastisseria

Vidal
David Palacios

ELABORACIÓ PRÒPIA
SERVEI A CALVIA i STA. PONSA

DU IG PUNY ENT - C/. Travesia, 26 - Tel. 61 42 05

PuigpunyentTel 614102C/ MAJOR,‘t

PUIGPUNYENTELECTRICA JORDI

Instalacions elèctriques
portes I automatismes

AUTOMATITZI SA PORTA!
enrotllables	 verjas
basculants	 corredores... C/. Na Beltrana, 21 - Tel. 61 44 82

, FRUTAS•VEROURAS
CARNICERIA•CHARCUTERIA
CONGELADOPCONSERVAS
VINOS. [ACORES
FERRETERIA•OROGUER IA
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MARGEDOR
feines de pedra

(marges, forros de casa,
eall"ats *** ) tf.- 6141 14
c/ es trast r- 1

miquel betti moragues

SUPERMERCAT

GALATZ
CARNICERIA, CHARCUTERIA

i MERCERIA

Tel. 61 43 15- SERVICI A DbMICILI




