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Fer poble
Un any mes i un altre número monogràfic de la REVISTA GALATZO

dedicat als grups esportius i culturals de Galilea i Puigpunyent, els
quals s'ofereixen per omplir el nostre temps d'oci, d'esplai i d'aficions
personals.

Gairebé tots aquests grups tenen en comú el que són un servei pels
nostres pobles que, des de la música, el folklore, les festes, les excur-
sions, el teatre, les conferències,... aglutinen a persones que tenen
qualque hobby que els uneix.

Seria interessant conèixer la quantitat econômica que en total s'in-
verteix amb tot el conjunt d'activitats grupals o comunitàries. I si, per
altra part, comptabilitzássim quina es la quantitat d'entrades que tenen
totes i cadascuna de les families, tal vegada descobriríem que no es
molt el porcentatge que dedicam al cultiu de la part més humana que
té la persona, i que es el ceu esperit.

Un segon objectiu que compleixen aquestes (DISSET ???) agrupa-
cions es el desenvolupament del sentit social, concretat aquí en la
micro-societat dels nostres pobles. Perquè FER POBLE, no consisteix
tan sols en arreglar carrers, places i crear riquesa (coses evidentment
ben necessàries); FER POBLE es conèixer la nostra história, les nos-
tres tradicions i costums, la geografia i toponímia local, la màgia, les
pors, les creences de la nostra gent, FER POBLE es trobar-nos a les
festes, al poliesportiu, a l'església, als bancs des Pont, als cafes, als
carrers, a les botigues, i saludar-nos, enraonar una estona i demanar-
mos per les nostres coses.

Tanmateix ens preocupa ferm el fet de què la majoria de noltros tre-
ballem a Ciutat i facem mitja vida fora del poble; som conscients del
fet de qué hi ha moltes cases convertides en segones residènices i ha-
bitades només els caps de setmana i als temps de vacances; també
es per a noltros un motiu de reflexió el porcentatge no despreciable de
famílies no nascudes aquí, i que algunes d'elles s'automarginin de la
vida del poble.

Aqüests fets i altres sociològics van convertint el nostre municipi en
un suburbi de Ciutat i la convivència prest serà més  pròpia d'uns ve .ins
d'una ciutat que Ia d'una vila com la nostra.

No creim que sia 1:3; un simple desenvolupament  econòmic i adhuc
social, si no va acompanyat d'un progrés cultural, i no ens agradaria, i
no ens agradaria que ho haguéssim de pagar amb el preu d'una per-
dua de la nostra identitat.

I com estam plenament convençuts de que cada grup —dels que
feim menció en aquest número monogràfic— s'ha marcat com a objec-
tiu FER POBLE, presentam amb satisfacció la ressenya anual de totes
les seves activitats.

Sabem que tot grup te les seves manques i que aquestes possible-
ment no quedin reflectides en aquestes pàgines. Convençuts de clue
aquestes deficiencies existeixen, suggerim i suplicam que amb bona
voluntat es superin les diferències, afiançant els punts de coincidèn-
cies per obtenir els millors resultats possibles.

Des d'aquí, el nostre més entranyable vot i desig d'un futur copiõs,
fructífer, compartit i encoratjador.
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GRUP S'ARBRE
El GRUP S'ARBRE acaba de complir aquests mesos

els seus primers quatre anys d'existència.
Com a balanç de les activitats fetes aquest darrer any,

s'hi troben l'organització per les Festes de Nadal d'un
concurs de Betlems, les populars excursions del ler. de
Maig —que per cert enguany ho va ser dia 6— i la de
l'excursió de nit al Galatz& així com les tradicionals
coldaboracions a les Festes Patronals i d'altres activitats
públiques.

Així també, destaca el projecte d'un campament per
aquest estiu que no s'ha pogut dur a terme per proble-
mes econòmics.

Si comparAssim les activitats recreatives i lucratives
fetes enguany amb les d'aquests darrers anys, ens ado-
nàrem de què han baixat en el seu número.

Tal vegada, perquè ara més que mai, s'ha posat en
evidència el greu problema que pateix el GRUP S'AR-
BRE: la seva joventut.

Amb el pas del temps, components d'aquest grup
s'han cansat i ho han deixat, a altres els hi ha arribat el
temps de la festegera i altres, s'han trobat amb altres
obligacions que cumplir. Tot això, naturalment, compagi-
nat amb els estudis.

Pert) coses pitjors s'han superades i actualment els
seus components: na M Teresa Mora, en Nadal Gomis,
Antoni Betti, Na M' Magdalena Gomis, Antoni Mora, i en
Joan Martorell pensen acabar de tancar al nostre poble
una nova etapa ja anunciada al número monográfic de
any passat: el tenir una més activa representació amb

tot lo relacionat amb la nostra natura.
Com a grup editor de la REVISTA GALATZO ha estat

una de les coses amb les que més s'ha insistit, havent
estat la darrera campanya la de salvar s'Alzina de Son
Net.

I ara per acabar d'arribar a la meta, i com objectiu pri-
mordial per enguany, es troba el d'aconseguir dur al
poble una DELEGACIO DEL GOB. Ja que, avui per
avui, no ens podem imaginar al nostre estimat poble el
que es puguin fer una sèrie d'atemptats ecològics —que
sempre es confonen amb el progrés i el benestar
—segurs de qué estam que no tenen cabuda al nostre

PU1GPUNYENT

Aquesta és una bella fotografia de la sortida del sol feta al Ga-
latzó l'any 88 per Antoni Mora.

poble i, ha estat així, com s'ha creada la imperiosa ne-
cessitat de tenir contacte directe amb els caps del GOB.

El GRUP S'ARBRE no es considera un grup ecològic
«radical» com alló de dir alerta a no moure aquella
pedra, pert) tampoc serem d'aquells que deixaran moure
tota la muntanya.

Ara per ara, ja hi ha molta de feina per fer amb
aquesta delegació, sense que això hagi de deixar arra-
conada la feina com a grup editor dins la Revista, amb
uns estatuts que queden encara per fer i aprovar; l'orga-
nització de més excursions i d'altres activitats comple-
mentàries, les quals serviran perquè el GRUP S'ARBRE
proporcioni el seu petit gra d'arena perquè a Puigpun-
yent i Galilea es seguesqui FENT POBLE

La portada d'aquest mes
Al número monogràfic d'aquest mes dedicat als grups

culturals i esportius, una allegoria sobre l'esport i la cul-
tura de la que n'és autora na Merxe Muñoz.
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grup be teatre
GALL DE FOC

El grup de teatre Gall de Foc, es troba en aquests ins-
tants, en el moment de més activitat des de que es va
crear.

Durant aquests darrers dotze mesos les actuacions
teatrals han estat diverses:

Fa just un any el Gall de Foc estrenava una divertida
obra, original d'Assumpta González i titulada: «Necessit
una infermera», el dia de la festa de la Mare de Déu
d'Agost, dins la programació de les festes de Puigpun-
yent.

Poc després, aquest novell grup era convidat a actuar
a Estellencs dins una mostra de teatre breu, i on va re-
presentar el sainet: .N'Arnau s'Assistent» de Francesc
Fuster.

A partir d'aquí, la idea i la illuminació, de tots els
components del grup, era la de preparar una nova obra
per estrenar davant el públic puigpunyentí, sense oblidar
l'obra de l'infermera» que serviria per a fer . sortides a
fora poble. Però, al grup li manca un nom conegut arreu
de Mallorca, i si es volien fer sortides primera s'havia de
donar a conèixer el grup. I així va ésser: es va remetre
una carta a cada Ajuntament de Mallorca, presentant el
currículum del grup i oferint l'obra de teatre: oNecessit
una infermera». Només calia esperar.

Mentres tant, es va anar pensant en la nova obra, i el
grup es va decidir per la mateixa autora de la passada, i
per una comédia de títol molt suggestiu: .Especialitat en
homes». Aquest es el títol que Gall de Foc estrenarà
aquestes festes a Puigpunyent.

La resposta a les cartes no es feu esperar: diversos
Ajuntaments es van interessar pel novell grup, i així a
arribar la primera actuació a fora poble amb una obra
d'envergadura com es la de «l'infermera». L'escenari,
aquesta primera vegada, fou a Binissalem, i si bé el pú-
blic no va esser molt nombrós, sí fou molt participatiu, i
l'experiència va resultar tot un exit.

La darrera sortida, fins ara, i en espera de confirmació

definitiva d'altres pobles tais com Ariany, Sóller, Campa-
net, etc., fou a Petra. I aquí sí que hi va haver molt pú-
blic, un públic receptiu i participatiu cent per cent, que va
haver de suportar una hora a les fosques degut a un
apagament de Ilum. Un públic sense cap dubte pacient:
ningú no es va moure durant aquesta hora.
. Pert) el fet més important d'aquest darrer any, a part
de les primeres sortides a fora poble, ha estat, sens
dubte, la desaparició de l'altre grup teatral que existia a
Puigpunyent. El grup Galatzó, malauradament i per pro-
blemes interns, es va desfer, i si bé suposa un fet nega-
tiu de cara al públic, i en concret de cara al poble de
Puigpunyent ja que suposa el tenir un grup cultural
menys, el Gall de Foc en va treure profit, i així, la gran
majoria de ex-membres de Galatzó van decidir integrar-
se dins Gall de Foc. El grup de teatre, d'aquesta mane-
ra, ha ampliat el seu nombre d'integrants amb gent que
disposa d'una experiència més grossa que la de qualse-
vol membre de l'inicial grup. Fins i tot, un dels nous
membres ja figura al repartiment de l'obra a estrenar
aquestes festes. Es tracta de Sebastià Ripoll que er el
seu moment va haver de suplir la baixa per lesió de Toni
Ginard, qui fa ara una tasca molt semblant a la de direc-
ció d'escena.

Aquest fet d'ampliació de Gall de Foc, pot suposar, en
un futur, la possibilitat de preparar dues obres a la ma-

teixa vegada.
En quant a les perspectives de futur, són en teoria

senzilles. En primer Hoc estrenar «Especialitat en
homes», sense deixar en cap moment d'explotar .Ne-
cessit una infermera» fora dels limits del nostre poble.
Per a l'any que ve, la ildusió es la de representar a fora
l'obra a estrenar enguany, i preparar-ne una altra per es-
trenar a Puigpunyent.

Sols d'aquesta manera, amb moltes representacions,
el que suposa molta feina, es poden aconseguir quatre
duros per arribar al primer objectiu tècnic del grup com
es la compra d'un equip de so adequat a les necessitats
de Gall de Foc.

Des d'aquesta pagina, el grup de teatre Gall de Foc
vol agrair en primer Hoc al seu públic que es en definiti-
va per qui Iluitam, i també a tots els organismes i enti-
tats que han fet, fan i faran possible que aquest grup
teatral tengui possibilitat de desenvolupar-se damunt un
escenari. De part de tots: gracies.
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Taller clau   

Grup terra alta
de Galilea

El Taller Clau va néixer amb l 'interés pel treball de
grup, així les titelles varen esser elegides com activitat
principal. La història ja la vérem contar a una de les pu-
blicacions anteriors de la revista Galatzó.

Pere) a més de les titelles, paralelament, la música for-
maria part d'aquest muntatge teatral.

Sembla evident que l'activitat de les titelles es actual-
ment nul.la, però no volem dir que ha desaparegut, tan
sols pareix com a latent; com si viatgés a un viatge del
que es desconeix la seva durada. Aim!) es degut a què
hem hagut de centrar-nos en una altra activitat, que du
molta feina i dedicació: LA MUSICA.

Aquesta continua gràcies a la infraestructura del Taller
Clau i actualment es en fase d'iniciació. Es van consoli-
dant els aspectes fonamentals d'allò que seré el grup,
tais com tipus de música, configuració definitiva i prepa-
ració d'un repertori per poder oferir. Aquest grup musical
anomenat «Sempre n'hi ha un que pastura», a un princi-
pi va començar essent una ajuda per a les titelles amb
la seva música, pert) ara, ja té una identitat pròpia, dife-
rent de lo que era en un principi. No és que ens hagin
abandonat, sinó que això ja és una cosa prevista dins
Taller Clau: la possibilitat de dur a terme diferents activi-
tats tots junts prestant-nos la nostra ajuda comuna.

L'objectiu principal de «Sempre n'hi ha un que pastu-
ra> , és iniciar-nos en el món de la música i obrir un nou
camí a Puigpunyent pels amants de la música en viu, un
camí molt larg al qual la perseverancia ens ajudara a
poder disfrutar més d'aquest món musical.

El més difícil esta fet: reunir a les persones interessa-
des i tenir un local d'assaig adequat. Ara sols resta que
es mantengui la ildusió del primer dia.

De totes maneres, és coneguda per tothom la primera
actuació musical del grup en públic que es va fer el dia
23 de desembre de l'any passat al Saló Parroquial, quan
el grup no estava encara molt preparat. Malgrat tot això,
va esser una actuació molt divertida per a tothom i crec
que no hi va haver ningú que s'avorrís.

Després del record tan agradable de les acampades
realitzades fa uns quants anys, els nins que hi participà-
rem hem volgut reviure aquestes experiències i per això
Ia primavera de l'any passat ens vérem engrescar amb
l'acampada de Cala Murta, fet que suposaria l'inici del
nou grup anomenat Terra Alta, format per joves, nins i
nines de Galilea.

Com a objectius que ens plantejàrem en destaquen
dos per damunt dels altres:
-Donar una alternativa creativa i divertida als nins i nines
de Galilea per omplir el seu temps lliure.
-Fomentar els valors que sorgeixen de la convivència
com són l'amistat, el respecte, l'ajuda als més dèbils,
compartir...

Com ja hem dit abans tot començà a Cala Murta; des-
prés de la revisió d'aquesta acampada ens plantejàrem
començar un curs d'activitats de cara a la próxima.

Activitats com:
-Reunions quinzenals de nins i monitors, a on hi feiern
tallers, jocs, cançons...
-Cap de setmana al Puig de Pollença, a on, entre altres
coses, varem preparar les Maitines '89 i triarem el nom
del grup.
-Cap de setmana a sa Capelleta de Sóller disfrutant del
seu entorn.
-Preparació d'una festa o festival per infants a on els di-
ferents grups preparaven cançons i balls, jocs de magia
i, fins i tot, una <<obreta> , de teatre; no es dugué a terme
esperant que la reforma del Saló Parroquial fos un fet,
com és ara.
Per ventura prest el farem.
-El darrer trimestre el dedicarem a preparar intensiva-
ment l'acampada Lluc '90, on hi participaren 49 nins (de
Puigpunyent, Palma i Galilea) i setze monitors. El tema
central de l'acampada fou «Les diferentes époques his-
tòriques: Prehistòria, Època classica, Edat Mitjana i el
Futur.

Ara sols ens queda la revisió d'aquesta darrera acam-
pada de la qual en sortiran noves perspectives pel curs
que ve i també pel grup.

Esperam que a propers nombres de la revista Galatzó
us poguem contar noves del grup.

Fins prest, adéu!         

PICADISERA Y EXCAVACIONES 	     
C.I.F. A/07-096605    

Ili alas e Plios, S. A.
TRANSPORTES

Tel. 26 59 77

C/. Montaña, 411 - 1.° B 	 SAN FRANCISCO
Tels. 26 81 86 - 6610 78 - 26 96 91 	 Es Pildarí - Mallorca         

TERRA ALTA
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Tercera Edat: Activitats de l'Associació

És ben possible que el Grup de Tercera Edat sia una
de les Associacions més dinàmiques. Per això la ressen-
ya haurà de ser breu, quasi telegràfica per necessitats
d'espai.

17-9-89
Aquacity. Lloc d'esplai i d'espargiment. Visita durant tot
el dia, dinar al restaurant. Hi va haver gent que va
nadar. Diversió plena per a la gent més jove. Tampoc hi
faltà el ballet. Com s'ho passaren...!

29-9-89
Conferencia del P. Llompart, Teatí i Academic d'Història.
Refresc de xocolata i coca, al Saló de l'Ajuntament. A la
setmana següent, el 6 d'octubre, el Dr. Bartomeu Font
Obrador va parlar de -L'Aventura dels mallorquins al
Nou Món», acabant amb una bunyolada. Es bo alimen-
tar al mateix temps l'esperit i el cos.

11 a 15 d'octubre 89
Excursió a Andorra, Lourdes i la Vall d'Aran. Hi prengué
part un grup de 38 persones. S'ho passaren molt bé
arribaren molt contents.

Tallers

J.B. JAUNIE
XAPA I PINTURA

C/. General Riera, 138 - Tel. 20 66 17 • PALMA

5-11-89
Festa al Poblat indi del Dorado. Disfrutaren com infants.

2-11-89
Al teatre Principal de Ciutat es va escenificar l'Obra de
Zorilla .Don Juan Tenorio» i els nostres majors no hi fal-
taren, recordant altres temps.

7-12-89
Excursió a Valldemossa, la Cartoixa, la cel.la de Chopin,
la Casa de la Beata i acabaren dinant a Son Amar.

I perquè la festa fos més completa, a la darrera hora
del dia acabaren al Teatre Principal assistint un grup a
Ia representació de la Sarsuela «Los Gavilanes».

20-12-89
Festa nadalenca. A la Seu de Mallorca s'hi va reunir una
gran quantitat de padrins de tota lilla i el Sr. Bisbe cele-
brà la Missa i una bona representació local hi va ser
present.

Visitaren la Llar dels Ancians del C/ Gral. Riera fent
un obsequi als veTns residents del nostre municipi.

22-12-89
Celebració del nadal per als socis de Puigpunyent i Gali-
lea, al Pla de Sa Sínia. Molt bullanguera va resultar tota
la festa. Flors del Salt, la Sibilla , autoritats, poetes,
varen donar un aire joiós a l'horabaixa. Assistiren una
gran majoria d'associats.

21-1-90
Carrossa de St. Antoni de la 3 Edat. Representava una
tertúlia de gent major, tots vestits a l'ample. Guanyaren
el tercer premi, i després ho celebraren amb un dinar a
Sa Sínia d'una bona paella.

22-1-90
Organitzat per «Sa Nostra» visqueren un dia de matan-
ces, a Sa Gruta. Varen veure matar el porc, fer botifa-
rres i botifarrons i després berenaren de coca amb ver-
dura.

Visitaren la fàbrica de Perles de Manacor, després un
dinar de matances.

Ximbomba i festa.
Obsequi d'una Ilangonissa i dos botifarrons.

22-2-90
Excursió al Castell del comte Mal.

Després d'haver visitat la Granja d'Esporles i provats
els bunyols, el pa de figa amb ametles, el vi dolç etc.
varen partir cap al Castell del comte Mal.

Batalles, dinar i atraccions.
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ELABORACIó PRÒPIA
SERVEI A CALVIA i STA. PONSA

DUIGPUN YEN - 	 Travesia, 26 - Tel. 61 42 05
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28-3-90
Xerrada de la Sra. Margalida Borràs amb berenar com
es costum i amb una informació ben interessant d'una
especialista en Geriatria.

29-3-90
Excursió als Pobles de l'interior de l'Illa: Sta. Maria, Bi-
nissalem, Inca, Campanet (Menestralia de Vidre), Costitx
(Museu de la Fauna Balear) i a dinar al Foro de Mallor-
ca.

6-4-90
'Conferenia a Sa Sínia. El Dr. Bartomeu Font i Obrador
va dissertar damunt “Els Reis de Mallorca".

Acabà com sempre amb una xocolatada per a tots els
assistents.

22-4-90
Trobada d'Associacions de Tercera Edat de Mallorca al
Foro.

Hi prengueren part un centenar de puigpunyentins i
galileus.

22 a 29-4-90
Trobada de Germanor a Menorca.
S'embarcaren 19 persones del nostre poble. Tengue-

ren molt bon temps, bon hospedatge i excursions per
distints entorns de l'Illa germana.

Valgué la pena.

19-5-90
Excursió a Cala Ratjada. Sortida ben prest.

Aturada a Vilafranca per berenar i l'antic Rector del
nostre poble Mn. Mateu Bauçà els convidà a prendre
cafe i xampany.

Alguns visitaren les Coves del Drac i després dinar a
Cala Ratjada, retornant tots contents a casa.

9-6-90
Sortida nocturna a Son Amar. Nit espectacle.

Va agradar molt, a més del sopar suculent, l'exhibició
dels balls dels cavalls, els jocs d'aigües i Ilums, música...
Una vetlada per a recordar.

7-7-90
També de vespre (com han tornat aquests padrins...!)
partiren al Fogueró-Palace d'Alcúdia per veure una gran
festa-espectacle, després del sopar. Hi acudiren 114
persones de la nostra Associació local.

28-7-90
Una altra «marxa» nocturna (te dic...!) al Casino-
Paladium de Mallorca.

Hi va haver un gran sopar-espectacle. Foren 104 els
puigpunyentins i galileus que hi concurriren.

Esperem que no perdessin molts de duros en el joc.
I ara ja ens consta que preparen el programa d'activi-

tats del curs que ve. Pensen que s'han mogut poc
aquest any. Què faran el proper curs?

SUPERMERCAT

GALATZÓ
CARNICERIA, CHARCUTERIA

i MERCERIA

Tel. 61 43 15 - SERVICI A DbMICILI
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Grup de Teatre
Xingonera

El Grup de Teatre Xingonera compleix una dotzena
d'anys. El temps suficient per esdevenir objecte de l'a-
fecte i admiració de galileus i puigpunyentins. I també
per convertir-se, amb les seves nombroses representa-
cions, en ambaixador cultural de Galilea arreu dels po-
bles de Mallorca. Un fet que no podem amagar ens
omple de legítim orgull, tota vegada que ens sentim un
poc representats quan el nom del municipi acompanya
tan encertades manifestacions artístiques.

El Grup, que compta actualment amb una vintena de
membres, ha sabut conjugar la tradició amb la renova-
ció. Fa cosa d'un any que va tenir Hoc una remodelació
important, intentant redefinir amb precisió les funcions
de cadascú i el funcionament del grup en general, a fi
de donar-li major dinamisme i d'incrementar la seva efi-
càcia. També es va produir una reestructuració dels cà-
rrecs directius quedant elegits els següents:

President: Nofre Cunill
Secretari: Benet Morey
Director: Joan Ferrà

Com a activitats més importants d'aquest darrer any
cal destacar la representació de l'obra .Don Ventura ve-
ranea a les delicies d'un estiu», estrenada a Galilea per
les festes de Setembre, i posteriorment, en el mes d'A-
bril, representada en el Festival de Teatre d'Andratx i al
Saló Parroquial de Puigpunyent en el marc dels actes
programats per l'Ajuntament a la Setmana del Llibre.

També es va representar l'obra «Un senyor  damunt un
ruc", dia 16 de Juliol, a les festes patronals d'Es Capde-
lla.

A les festes patronals de Galilea
estrenaran «Tumfos oros» d'En
Xesc Forteza

Actualment els esforços estan concentrats en la pre-
paració de l'obra «Trumfos oros» d'en Xesc Forteza, que
està vevist estrenar enguany a les festes de Galilea.
Aquest projecte exigeix una dedicació intensa —el ritme
actual és de tres assatjos setmanals» i una renúncia a
escometre noves iniciatives. De fet, per aquest motiu
s'ha hagut de renunciar a participar en el Festival de
Teatre de Consell.

Les necessitats materials, per ara, estan cobertes.
Econòmicament gaudeix d'una situació estable. Compta
amb els ingressos de les seves actuacions i també amb
alguna subvenció municipal. Tot això és suficient per ei-
xugar les petites despeses que originen les activitats del
grup.

Els assatjos tenen Hoc al Saló Parroquial de Galilea
que reuneix bones condicions i es tracta d'un local digne
i acollidor, sobretot després de la recent remodelació de
l'edifici, patrocinada per l'Ajuntament i feta amb la
col.laboració de molts veïnats de Galilea. Les reduïdes
dimensions de l'escenari constitueixen el principal pro-
blema ja que limita les possibilitats en el moment d'esco-
Ilir obres i exigeix als actors un important esforç d'adap-
tació.

ELECTRICA JORDI
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Comissió de festes de
Galilea

La Comissió de Festes de Galilea és un dels grups
més rancis del terme ja que duu tres lustres organitzant
bulles i saraus d'una qualitat certament estimable i que
sempre agraden a propis i externs. Es fa càrrec cada
any de la Festa dels Reis, la de Carnaval i de les Festes
Patronals de Galilea. La Festa de Carnaval amb la típica
degustació de la fava parada i el concurs i ball de des-
fresses ha cobrat en els darrers anys una força i una
animació espectaculars. I de les patronals que en
direm? El gust en l'elaboració dels programes, la gràcia
en la decoració de la plaça i l'especial esment dels orga-
nitzadors perquè tot surti bé no passen desapercebuts i
ja s'han convertit quasibé en una tradició que empeny
molta gent a pujar cada Setembre a Galilea.

Les principals festes que organitza
són els reis, carnaval i les patronals

La Comissió està presidida pel senyor Vicenç Martore-
II i constituida pels següents vocals:
Bartomeu Roca 	 Guillem Pont 	 Miguel Bordoy .
Onofre Cunill 	 Jaume Pujol 	Sebastià Pujol
Joan Martorell 	 Tomas Ortega 	 Gabriel Perez
Joan Ferra 	 Pep Palmer

Econòmicament van justets i sovint han de fer filigra-
nes per contratar grups i actuaions que permetin donar
un cert relleu a les festes. Els ingresos provenen dels
nombrosos confrares i de la venda d'entrades de les fes-
tes patronals, de les colaboracions dels particulars i de
les subvencions, sobretot de les que atorga l'Ajunta-
ment. Enguany s'han pogut comprar vuitanta cadires i
esta previst que amb el temps s'arribarà a las cinc-
centes i també a l'adquisició d'un cadafal. A la I larga pot
ser una inversió rendable ja que s'estalviaria el lloguer
d'una infraestructura basica per a la majoria de festes.
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El projecte més important és la
preparació d'una obra inédita que els
cedeix en Joan Mas

El director, Joan Ferra, ens explica un dels projectes'
més importants que tenen previst abordar després de'
setembre: < , Es tracta de la preparació d'una obra inedita
d'En Joan Mas, escrita l'any passat, que l'autor en ce-
deix en exclusiva. Som conscients de les dificultats que
trobarem ja que es una obra difícil i, a més, que es de-
canta de la línia habitual del grup. Però també ens resul-
ta especialment atractiva la idea de preparar una obra
que un autor de la categoria d'en Joan Mas ens ha can-
fiat. És una gran responsabilitat i no pensam escatimar
ni ildusió ni feina per aconseguir treure un bon resultat».

També ens parla de la dificultat per trobar texts: «En
e! teatre mallorquí hi ha moltes obres, però moltes no
estan publicades i d'altres no s'adeqüen a les condicions
del grup. A més, és important seleccionar obres de ver-
tadera qualitat. Possiblement haurem de recórrer a tra-
duccions».

Finalment, en relació al futur del grup, manifesta: «Ens
agradaria fer més representacions a Galilea. Aniria be
que per Nadal, Pasqua i Setembre contribuíssem amb
les nostres actuacions a donar calor i alegria a les fes-
tes. També ens fa illusió sortir de l'illa i provar de fer al-
guna actuació a Menorca. Algunes vegades tenim pro-
blemes de manca de gent. A mig plaç és necessari in-
corporar nous membres, sobretot joves. Persones que
s'integrin totalment en el grup i estiguin disposades a
treballar pel teatre».

FRUTAS .VERDURAS
CARNICERIA•CHARCUTERIA
CONGELADOPCONSERVAS
VINOS. LICORES
FERRETERIA•OROGUERIA

C1 MAJORA. Tel 614102 Puigpunyent
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Revista Galatzó

En Biel Frau Ilegl unes gloses als assistents.

La Revista Galatz6 acaba de saludar els seus primers cinc
anys d'existai-Ida amb la celebració del sopar anual entre tots
els col.laboradors i l'elecció d'un nou Conseil de Redacció.

Com ja es va anunciar al passat número amb la publicació
de la «Normativa urgent del sistema electoral de la Revista
Galatz6», es va aferrar als 'lacs públics del poble el cens elec-
toral de la Revista, de la qual hi formaren part totes aquelles
persones que de qualque manera col.laboraren durant tots
aquests anys a la Revista.

Dissabte dia 11 d'Agost era la data de les eleccions i que la
Normativa ja anunciava que es durien a terme si es presenta-
ven mes de set candidats.

No va ser aixf. Del passat Consell de Redacció es produí
tan sols la baixa d'en Miguel Mora, i dels que esteien al cens
electoral, nomes na Conxa González mostra la seva disposició
a presentar-se.

Aixi id& el nou Conseil de Redacció de la Revista Galatz6
—i que ja començarà a funcionar el mes que vé— ha quedat
format per les següents persones: Pere BarceI6, Joan Martore-
Il, Conxa González, Antoni Betti, Bartomeu Moragues, Gabriel
Frau i Xisca Ramon.

A hores d'ara i segons l'establert a la «Normativa urgent
»aquest set hauran d'elegir d'entre ells a un nou Director.

Fer un balanç del que ha estat aquest darrer any i del que
sera el proper no es prou dificil, ja que la meta es que pugui
sortir la Revista puntualment cada mes al nostres carrers.

Enguany i a diferencia dels altres anys, la Revista sortira im-
presa per laser, lo que li proporciona una major cabuda d'arti-
cles i col.laboracions, i també una mes afortunada presentació.

onsell de Redacció d'aquest darrer any ha estat ben cons-
cient de les limitacions, tant técniques com humanes amb les
que s'ha trobades. Hi ha hagudes molstes alegries i també
moltes desilusions. A vegades —com deia el Director amb pla
de burla però seriosament— s'ha volgut fer les coses tant bá
que s'han fetes malament malament.

De totes maneres, cal dir que al sopar de l'entrega dels Pre-
mis de l'Associació de la Premsa Forana va quedar ben patent
que aquest Consell de Redacció es un dels mes ¡oves de les
més de 30 publicacions que actualment formen part de l'Asso-
ciació de la Premsa Forana.

Ara per ara i gracies a Deu segueixen les il.lusions i les
ganes de fer feina amb nous projectes de futur com, per
exemple es, l'elaboració dels Estatus de la Revista i el millora-

Rialles per la rèplica que va fer en Victoria a les gloses d'en
Biel.

ment de la Revista, tant en el seu contingut com amb la pre-
sentació. Sense deixar de banda, l'apropament de les elec-
cions municipals, on la Revista Galatz6 haura de deixar ben
clara la diferencia entre el que tas l'exposició d'uns fets amb
les de no ser portaveu de cap grup polític, la qual cosa es
bastant dificil porque a unes eleccions, i molt mes si són muni-
cipals, el fanatisme i la il.lògica agafen el seu grau mes alt.

A continuació i aprofitant aquesta oportunitat, hem trobat
també convenient donar-vos la informació sobre el balanç eco-
n6mic d'aquest darrer any:

Resum econòmic de la revista Galatzó

Exercici Juny 89 - Juny 90
ENTRADES
Interessos 	 1.578.-

subvencionsAjudes i 	 346.000.-
Subscriptors i 	 298.718publicitat

TOTAL 	 646.296

SORTIDES
Tirada Revista 	 335.020.-
Despesess 	 86.072.-generals
Compra Ordinador 	 200.000.-

TOTAL 	 621.092

Remenent 	 30/06/89 	 102.216a
diferència	 25.204.-

Remenent 	 30/06/90	 127.420.-a

Cal tenir present la despesa extraordinaria de la com-
pra de l'ordinador que ha representat un déficit de
75.000.- ptes. (200.000.- despesa - 125.000.- subven-
ció).

El remenent a 30/06/90 és un remenent fictici ja que
manca fer efectius els pagaments de dues tirades co-
rresponents a l'exercici Juny 89 a juny 90.
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Agrupació folklòrica «Flors des Salt»

Degut a les dificultats per trobar una fotografia actualitzada de l'Agrupació, no hem tingut més remei que publicar aquesta
dels seus començaments.

Una vegada més l'agrupació folklõrica “Flors des
Salt" dóna compte de les activitats realitzades durant els
anys 89-90:

El dia 16 de Setembre de l'any passat varen organit-
zar la I Trobada de Balls Folklòrics al nostre poble que
va tenir una gran acollida, i en vista a n'això es va deci-
dir donar-li una continuïtat.

Aixf també, han estat convidats a anar a Eivissa a ac-
tuar a un homenatge de la Tercera Edat. D'aquesta ma-
nera pogueren estar un parell de dies passejant-se per
lilla i actuaren el 15 d'Octubre al poble de Sant Rafel.

Durant l'estiu passat els varen contractar a uns hotels
i ara encara fan sis actuacions cada mes.

També durant l'any 89 varen participar a un parell de
ballades populars a Marratxí i Esporles.

Enguany segueixen fent sortides per molts d'hotels de
Mallorca, ja que començaren a fer-les per Febrer i enca-

ra hi seguiran anant uns quants mesos més. A la vega-
da, també han pogut anar a una ballada popular a Sant
Marçal i han organitzada una II Trobada (el 21 de Juliol)
a la que varen participar els següents grups:

-Rondalla Maristella d'Esporles.
-Balls i Tonades de Mallorca de Son Roca.
-Aires des Plà de Marratxí.
-Rondalla Bellver de Ciutat.
-Flors des Salt de Puigpunyent.
-Sa Colla de Sant Rafel d'Eivissa, que d'aquesta ma-

nera ens tornaren la visita que noltros els férem l'any
passat.

Aquesta II Trobada ha estat un exit, i els components
de l'Agrupació ja pensen en organitzar una Ill Trobada,
perquè creuen que d'aquesta manera ens donam a co-
nèixer com a poble.

MUEBLES
DESTARÌJ
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07006 Palma de Mallorca
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Club Bàsquet Galatzó Puigpunyent
La temporada 1989/90 ha estada desigual pels distints

equips que es presentaren a la competició i que, a conti-
nuació, analitzam:

SENIOR MASCULÍ: No ha estada aquesta una bona
campanya pel nostre equip que li va tocar estar integrat,
per la qualitat dels contraris, dins un grup difícil. Si a
n'això li afegim la mala sort en forma de lesions (Joan
Martorell, José M a PenaIva, Pau Rodríguez) i el que en
Sebastià Martorell, encara no acabada mitja lliga, aban-
donas l'equip, dóna una fidel mostra de com varen que-
dar mermades les possibilitats del nostre equip.

Pere) malgrat totes aquestes adversitats, els jugadors
que quedaren per formar aquest equip sempre posaren
moltes ganes per guanyar i competir esportivament, dei-
xant d'aquesta manera la bona imatge d'un grup d'amics
disposats a fer esport.

Per a la temporada present, la continuïtat de l'equip
Senior Masculí a la competició pareix quasi segura, si
bé a l'hora de sortir aquesta crónica encara no s'havia
planificada la venidera campanya del Club.

SENIOR FEMENÍ: D'excellent es pot definir la tempora-
da realitzada per les famines que aconseguiren aquesta
temporada la millor classificació des de que es va im-
plantar el sistema de play-off.

Quedaren primeres a les dues liguilles de classifica-
ció i a un tercer Hoc final, a lo que també s'hi ha d'afegir
Ia consecució del més apreciat trofeu femení que se dis-
puta a Mallorca, el «Hermanas Rullán».

D'aquesta manera, el nostre equip Senior Femení s'ha
consolidat com un dels millors de les illes. I sens dubte,
els kits s'han aconseguit pel gran companyerisme exis-
tent entre les pròpies jugadores, delegats i entrenador.

De les onze jugadores que varen inicar la lliga, na
Maria Martorell, na Margalida Arbós i na Sofia Pérez
només jugaren al començament de la competició tres o
quatre partits deixant, posteriorment, a l'equip.

Aix( idà, les que finalmetn passejaren el nom del Puig-
punyent amb tant d'èxit foren: n'Antônia Arbós,  n'Antònia
Martorell, na Cati i na Margalida Sampol, Na Holly, na
Pepi Martínez, na Margalida Horrach, i na Maria Ramon.

Aquestes jugadores desitgen -com no- seguir jugant
noves temporades, i si es fa amb noves incorporacions
molt millor.

MINIBASQUET FEMENÍ: La campanya d'aquestes nines
a la I liga es va veure interrumpida, quan una denuncia
contra irregularitats a les fitxes de dues jugadores (els
motius s'explicaren al rr 43 d'aquesta Revista) arribaren
al Comité de Competició, essent com a resultat el que
aquest equip tingués que esser apartat de la competició

i castigat un any sense participar-hi.
De Ilavors ença a n'aquests caconeixements, l'equip

havia realitzat una gran competició, guanyant els partits
que jugava amb gran facilitat i fent un bon bàsquet, ha-
vent perdut un sol partit quasi al final de la lliga i de la
seva participació.

Per aquesta propera temporada, el Club esta realit-
zant una sèried e gestions perquè es pugui aixecar la
sanció imposada. De totes maneres, si axiò s'aconse-
guís la participació a la competició de l'equip no seria
segura per la dificultat que suposa trobar a dotze nines
entre els 11 i els 12 anys. Unes edats que són exigides
per poder jugar a n'aquesta categoria ja que a les me-
nors d'aquesta edat no les admeten.

Escola de Bàsquet
Des del 2 de Juliol al dia 10 d'Agost, quinze nines

entre els 6 i els 12 anys han participades a l'Escola de
Bàsquet aprenent els secrets del bàsquet, baix la mirada
atempta del que han estat les seves monitores, na Cati
i na Margalida Sampol.

Unes per primera vegada i d'altres per una segona o
tercera vegada, acudien tres dies a la setmana i durant
tota una hora a practicar els fonaments principals.
Aquest número de quinze nines dóna una idea de la
bona acollida que té cada any l'Escola de Bàsquet i que
organitza el C.B.G. Puigpunyent baix el patrocini de l'A-
juntament.

Maldament paresqui que la quantitat abans citada de
nines doni a parèixer que fer un equip de Mini pareix
fàcil, no es així per la diferència d'edats que hi ha entre
elles mateixes.

Escola de Futbol Sala
Parallelament, també s'ha celebrada la primera .Es-
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cola de futbol-sala ,» amb la participació total de vint
nins. Aquesta Escola ha estada creada, sobretot, per
l 'existència al nostre poble d'un equip federat i que ja va
participar la passada temporada a una lliga.

Els nins que anys anteriors s'inscrivien a l'Escola de
Básquet ho han fet ara a la de Futbolsala, sobretot per
Ia logica que implica practicar a una < , Escola» que es
l'esport que practiquen federats.

Tant la seva organització com el patrocini, va ser com
l'anteriro, i aquesta vegada el monitor ha estat en Tolo
Morey.

El darrer dia es va tancar brillantment amb l 'entrega
d'un diploma i d'una camiseta recordatória de cada ,, Es-
cola», finalitzat la festa amb una menjada de coques
que varen aportar les mares i begudes refrescants que
va posar l'organització. Tots els assistents participaren
de la festa.

Club esportiu Puigpunyent
La temporada 1989/90 de futbol que fa pocs mesos

ha acabada, es pot dir que ha estada una de les més di-
fícils que es recorden.

La manca de jugadors -ja fos per lesió o per amones-
tació de targetes-, juntament amb una sèrie de proble-
mes de companyerisme, va fer que es dubtas fins el da-
rrer moment de si tornaria a haver futbol aquesta prope-
ra temporada. Tots ara sabem que sí, pert) no ha estat

fàcil arribar fins aquí.
Per començar tothom es va posar a cercar gent de

defora, ja que amb els qui som al poble es impossible
fer un equip de futbol, i a lo primer ningú trobava a cap
amic que volgué venir a jugar, però poc a poc, en Damià
dugué a dos amics, en Koke altres dos que fan la mili
amb ell, i així ha començat a haver-hi un poc de gent.

En aquests moments, es difícil encara sebre quants
són. Per una part, perquè els del bàsquet estan fent la
pre-temporada amb els del futbol i, per altra part, perquè
encara a hores d'ara s'esperen més incorporacions.

Els entrenaments de pre-temporada, baix la direcció
d'en Miguel Ramon amb l'ajuda també d'en Pedro Mar-
torell i n'Antonio, són durs i pareix que enguany la física
es una de les coses amb les que més es pensa inisstir.

Quan votlros tingueu aquesta Revista a les mans, l'e-
quip de futbol de la temporada 1990/91 es podrà dir que
haura feta la seva presentació oficial en el partit jugat de
les Festes Patronals contra S'Arracó.

De totes maneres, tindrem més temps per veurer-los
jugar, ja que abans de que comenci la Iliga, es pensen
fer una série de partits per anar coneguent els jugadors.
Com toca ser!.

MARGEDOR
feines de pedra

(marges, forros de casa,
enflosats... ) tf.- 6141 14

CI es trast nL1

miquel betti moragues
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Societat de caçadors
Dia 15 de Juliol es va obrir una nova temporada de

caça amb unes bones previsions per la perdiu i la llebre
i dolentes pel conill, els quals es segueixen veient afec-
tats per la mixomatosis i l'hemorràgia vírica.

Aquest número de Galatzó ens obrirà les portes als
secrets d'aquest apasionant esport  cinegètic que és
practicat al poble pels 53 socis amb el que compta
atualment la Societat de caçadors de Puigpunyent-
Galilea.

LA RESPONSABILITAT I LA IMPORTANCIA
DEL CAÇADOR.

En aquests darrers anys, del caçador protector de la
naturalesa (això ja ningú el discuteix), estem passant al
caçador gestor del Medi Natural.

Aquest no tan sols respecta la Naturalesa, sinó que
com a gestor, intervé en el seu procés i la recolza.

El caçador juntament amb l'agricultor és una de les
persones que més transita i més coneix el Medi Natural,
per tant, l'estima.

Un bon caçador sap respectar les regles del joc que
es marquen els estaments públics. Coneix les limitacions
de la caça al seu vedat, sap quan ha de deixar de caçar
i fins a on ho pot fer. Sabrá com cuidar el vedat tots els
dies de l'any, sap que ha de sembrar per la caça i pro-
curar-li 'loos per amagar-se de la sauvatgina.

Tot això són práctiques habituals al vedats de la nos-
traa Societat de Caçadors, fonamentalment, a S'Hort
d'Avall i al Casat Nou.

Aixf i tot el bon fer del caçador no fa que pugui haver
caça abundant.

Actualment, els socis de la Societat de Caçadors es
queixen de lo molts que són pel poc terreny que tenen
per caçar.

Si a n'això ii afegim el que sempre hi ha algun que
altre "Hest) , que no respecta les regles del joc, “presu-
mint» de lo que no són, el problema s'agreuja encara
més.

A continuació feim un extracte de les comptes del pe-

ríode 1989/90
Déficit any anterior 	 60.631.-
47 conills de caça 	 37.600.-
11 perdius de cria 	 22.000.
Llicències i seguros 	 160.965
Material per a la caça de la sauvatgina 	 2.000.-
Dos joiers de plata per S'Hort d'Avall i el casat Nou 	
52.800.-
Devolucid d'una quota-extra 	 6.400.-
Impresos i fotocòpies 	 2.700
Trofeus tir al plat 	 11.500.-
Desplaçament a Artà per recollir perdius donades per
SECONA 	 2.000.-
Blat i gra 	 6.400
100 guatleres a 200 ptes i un sac de blat 	 21.150.-
Impost municipal per vedats 	 6.204.-

Total : 392.350,-
Quotes socis 	 586.682.-ptes
Despeses 	 392.350.- ptes

Total saldo 31-12-89 : 134.332.- ptes

FERRERIA
TONI HOMAR

Carni Son forteza

PUIGPUNYENT 	 tf.- 61 41 14
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AUTOCROSS PUIGPUNYENT
L'any 1987 al petit poble de

Puigpunyent, es va iniciar
una activitat esportiva que ha
perdurat fins ara. La idea va
sorgir d'un grup de joves. Un
dia es varen reunir i varen
decidir «fer unes brusques" a
un dels camps que hi ha per
aquí. Com es ben sabut per a
tothom, l'afició per la velocitat
i el renou es molt greu i ge-
neralitzada al nostre poble.

A conseqüència de tot això
els joves varen decidir fer pú-
blica la seva afició, i que tot-
horn fes el que es capaç de
fer amb un cotxo vell i molt
d'esforç per la seva part.

Així va néixer la prova po-
pular anomenada AUTO-
CROSS. Aquest hauria d'es-
ser un autocross sense re-
gles, on tot valgués. La idea
pareixia una capbuidada,
pet-6 va donar resultat. Mal-
grat això, names varen esser
Ia meitat dels cotxos els que
varen acabar la carrera, ja
que tots ells, uns per veils, i
uns altres per les trastades
que els hi feren, varen que-
dar sembrats al mig del camí.
Pei-6 malgrat això, la prova
es va dur endavant i va esser
un rotund exit. Aquest, a
Puigpunyent fou tan gros,
que l'autocros es va fer
també al poble veí de Galilea,
amb els mateixos resultats.
Aquest any, l'afortunat guan-
yador, tant a Puigpunyent
com a Galilea, va esser Toni
Ripoll «Junior" amb un Seat
127 vermell.

Aquesta idea de l'autocross
va tenir bastanta acceptació
entre la gent, sobretot entre
els joves. Inc lús també la
gent major, que en un principi
es va oposar perquè el quali-
ficava d'autentica locura, el
va acceptar més tard, quan
va veure que això no era tal,
sine) una cosa positiva més
que afegir a la història del
nostre poble.

L'any següent, 1988, l'auto-
cross es va tornar a celebrar
degut a l'èxit experimentat el
primer any. Aquest segon
any, aprenent d'errors ante-
riors, es va perfeccionar. Ja
no era una cosa a la que val-

gués tot, com aquell primer
any. Hi havia ja molt més
control de la situació. Les
mesures de seguretat es
varen accentuar. No es que
aquestes mancassin en un
principi, sine) que la gent res-
ponsable ja estava molt millor
organitzada i es contava amb
més coliaboradors per a dur
a terme l'empresa. Es varen
introduir també unes petites
innovacions, com sem les
banderes, per posar un poc
d'ordre i respecte a la carre-
ra.

Aquest any el nostre
guanyador va esser en Gui-
hem Morel!, també conegut
amb el nom de .es Fureta",
amb un Renault 8.

El tercer any, 1989, es
varen seguir les mateixes
passes que a l'any anterior.
L'autocross era ja una cosa
consumada, una cosa que in-
dubtablement no podia faltar
a les nostres festes. La gent
ja no imaginava unes festes
sense l'autocross. Per això,
ni que dir que l'autocross es
va tornar celebrar amb gran
goig entre tots els nostres
joves participants.

Aquest tercer any, el guan-
yador, amb un exòtic Seat
127 Samba, va esser John
Lowe, alies «el Guiri", que ho
intentava des del primer any,
malgrat va haver d'esperar
fins al tercer per aconseguir-
ho. S'ho mereixia de veres.

Fins aquí hem escrit el que
ha estat l'autocross fins ara,
en espera del que succeirà
enguany, i que segons hem
sentit es presenta molt bo i
emocionant, ja que es prepa-
ren cotxos molt potents i amb
consciência.

Probablement aquesta pu-
blicació sortira després de
què s'hagi celebrat l'auto-
cross d'enguany, per la qual
cosa no podem avançar
aconteixements, però espe-
rant que guanyi el millor, ens
despedim desitjant poder es-
criure molts d'anys més da-
munt L'AUTOCROSS DE
PUIG PUNYENT.
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Per explicar breument la trajectòria del Patronat Municipal
de Cultura en el darrer any hem de dir que a la segona meitat
de any 89 hi va haver una activitat notable, mentres que, a la
primera meitat del 90 s'ha produit un important descens del
ritme. Globalment els resultats obtinguts es poden qualificar de
satisfactoris ja que el nivell d'execució de la programació apro-
vada el mes de Novembre és satisfactori. En relació a la parti-
cipació dels diferents vocals en les tasques del Patronat és
evident que la característica principal és la desigualtat. En rea-
litat aquesta característica ha estat una constant des de la
creació del patronat.

La coliaboració dels vocals del
Patronat és desigual

Dins una escala de menor a major interès hi podem trobar,
des de membres que es despreocupen fins al punt de no assi-
tir sistemàticament a les reunions, fins a persones sobre les
quals descansa una gran part del pes de l'organització de les
activitats, passant per totes les posicions intermitges que us
pugueu imaginar.

El funcionament del Patronat s'organitza en comissions, in-
tegrades cada una per tres o quatre membres, que tenen al
seu càrrec la programació de les activitats de la seva érea i
l'execució d'aquesta programació un cop hagi estat aprovada
pel Patronat. Les comissions que funcionen actualment són:
1.- Investigació i publicacions.
2.- Música, espectacles i festes.
3.- Biblioteca, conferències i projeccions.
4.- Normalització Lingüística.

Abans s'havia creat la comissió d'Arts, artesania i exposi-
cions que es va disoldre en el mes d'octubre per manca de vo-
luntaris per fer-hi feina.

Setembre fou un mes propici pel que fa a les substitucicns
de membres del Patronat. El canvi que s'havia produ'it en la
direcció de l'escola va suposar la substitució de la que fins
aleshores havia ostentat la seva representació en el Patronat,
na Conxa González, per en Mateu Tomés. També el secretari,
Victorià Ramis d'Ayreflor, causava baixa com a tal, encara que
no com a vocal del Patronat, per motius de salud, ja que una
malaltia dels ulls no li permetia complir la seva tasca. En el
seu Iloc era elegida una persona fins aleshores no relacionada
amb el Patronat, na Magdalena Balaguer. Finalment en Miguel
Mora anunciava la seva dimissió com a representant de la re-
vista Galatzó ja que les seves obligacions laborals no li perme-
tien dedicar al càrrec la deguda atenció. Poc després era
substitu'it per en Joan Martorell.

Seguidament resumim els aspectes més importants de l'acti-
vitat del Patronat en el període que abarca des d'agost del 89
fins ara:

Una de les fites més importants ha
estat la publicació del “Recull de
Narrativa Popular de Puigpunyent i
Galilea»

I. Dins el mes d'abril es recollia el primer fruit d'una llavor
sembrada fa un parell d'anys. La publicació del "Recutl de na-
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rrativa popular de Puigpunyent i Galilea» del que són autors
na Catalina Pont i na Maribel Font representa la culminació
d'un procés que començava l'any 88 amb la convocatòria de
treballs d'investigació sobre temes relacionats amb el nostre
municipi. Un Ilibre publicat amb la coldaboració de la Conselle-
ria de Cultura que ens presenta aprop d'un centenar de llegen-
des i contarelles presents a la memória collectiva del nostre
poble i que han estat salvades d'aquesta manera de l'oblit i la
desaparició.

Il. Dins els mesos de gener i febrer va tenir Iloc un Cicle de
Confer)ncies sobre la Llengua Catalana integrat per les se-
güents ponències:
* Josep A. Grimait
«Català? Mallorquí? Balear?. El nom de la nostra Ilengua»
* Joan Miralles
«La persecució política de la nostra Ilengua. Història i situació
actual»
• Jaume Bonet
"Xerrem en mallorquí sempre i amb tothom!! Importància i sig-
nificat del canvi d'hébits linguistics».

Com a cloenda una taula rodona sobre el tema "La nostra
I lengua i l'escola» que compté amb la participació de Joan
Melié, Aina Moll, Miguel Monserrat i, com a moderador, Joan
Obrador.

L'interès dels temes desenvolupats i la qualitat indiscutible
dels ponents no es va veure acompanyada per l'assistència
del públic que fou Ilamentablement molt escasa.

Ill. S'ha convocat per primera vegada un concurs de video
per aficionats que té com a tema "Puigpu-
nyent i Galilea» i que està dotat amb un primer premi de
25.000 pts. i un premi al millor autor local de 10.000 pts. Les
cintes hauran de presentar-se abans del proper 30 d'octubre i
posteriorment s'establiré un calendari per a la seva projecció.
Fina1ent els premis s'atorgaran per Cap d'Any.

Els recursos econòmics que administra el Patronat provenen
de l'Ajuntament. El pressupost d'enguany és el següent:
Els Reis 	  130.000
Sant Antonij. 130.000
Carnaval 	  160.000
Sant Joan 	 250.000
Concurs de paellas 	  62.000
Cap d'Any 	 330.000
Concerts de landa 	  240.000
Cant Coral 	  100.000
Música de cambra 	 60.000
Biblioteca 	  100.000
Conferències 	 200.000
Projeccions 	  150.000
Publicitat 	  67.500
Programes 	 81.000
Imprevists 	  100.000
Total 	 2.160.500




