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Ens está fugint un altre any. I Galatz6 vol aprofitar per dir el que se sol dir
en aquest cas: tot allò de Pau, Felicitat i Amor. I ho vol dir de tot cor, perquè sap
que el món actual no es carecteritza precisament per poder presumir d'aquests
conceptes.

Són aquests, uns conceptes altament valorats i anyorats, i que anam
desterrant de la nostra Societat amb absurdes manifestacions de terror, injustícia
i insolidaritat. Aquest darrer any n'hem tengut prou mostres. Revolucions
incontrolades als països comunistes, Guerra al Golf, agreujament dels fantasmes
de la droga i la SIDA... i, tantes altres mostres altament preocupants arreu del m6n.
Terrorisme estúpid, corrupcions polítiques... i tants altres episodis nacionals. I al
nostre poble?

No ens hem d'enganar. Vivim a un petit paradís del qual potser no en sabem
treure tot el profit que desitjaríem. La delinqiiéncia i la inseguretat ciutadana ens
aplega un poc lluny, i les seves visites s'eSn petites i molt esporàdiques. La pol.lució
ambiental, fum, sorolls, ens sona a xinès. Amb el perfum de la merdera es dilueix
l'estress i la monotonia que venim arrossegant des de Ciutat. Certament som
afortunats.

I Galatz6 creu que aquest petit paradís que comporta Puigpunyent i Galilea
s'ha de conservar amb imperiosa necessitat. Per això des de les seves pàgines, ha
donat suport sempre a la Coordinadora de Defensa de la Vall de Puigpunyent, que
aquest darrer any, 1991, ha significat la confirmació de la seva existència i també
n'ha donat als grups culturals existents al nostre municipi; grups sorprenentment
i afortunadament, elevats en diversitat, i que permeten que la cultura del poble
sigui viva. Galatz6 ha recollit també la  manifestació més clara de democràcia a un
poble: unes eleccions municipals; eleccions que entre altres coses han confirmat
la força d'una opció i l'aparició d'una nova, confirmatbria del pluralisme po litic.
La nostra revista també ha recollit, durant aquest darrer any, una manifestació
d'elevadíssima importància com és l'Autodeterminació. I la consulta popular...

Pen), recapitulem. Totes i cadauna d'aquestes notícies han sembrat poLlémica
al nostre poble. Cadasal ha opinat el que ha volgut, i unes vegades xispetes, altres
vegades tormentes, han sorgit entre els veïns del nostre poble. Hi ha hagut disputes
al 91, i n'hi haurà al 92, és cert, però no ho hem de recordar ara.

Nadal j a es aquí, i amb ell arriben els preparatius de rebuda del nou any. Les
foganyes ja fa temps que encalenteixen les cases, i solen deixar, als vespres,
aquesta oloreta de sobrassada que s'ha torrat sobre el caliu. I beurem cava, i
mejarem torrons, i cantarem cançons... ara, això sí, cançons d'alegria, dc Pau, de
Felicitat, d'Amor; i totes i cada una d'elles portaran un missatge.

Galatz6 vol, des d'aquí, cantar juntament amb tots voltios, una canç6
d'esperança, perquè creim que el m6n está condemnat a canviar. Una cançó de
germanor, entre tots. Entre tots noltros.

Molts d'anys
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CASA DE LA VILA

* PLE EXTRAORDINARI DE DIA 13 DE
NOVEMBRE

Amb l'assistència de tots els regidors s'aprovaren
per unanimitat els següents tres punts de Fordre del dia:

Modificació d'algunes ordenançes fiscals.

Per ministeri de la Llei, les Corporacions Locals
estan obligades a prestar als seus ciutadans una sèrie de
serveis que tenen caràcter mínim.

Aquests són: enllumenat públic, cementiri,
recollida de ferns, neteja viaria, abastament
clavegueram, pavimentació de les vies públiques i accés
als nuclis de població.

Tots els altres serveis, per importants que siguin,
tenen caràcter voluntari, al manco als municipis de
menys de cinc mil habitants.

L'Ajuntament, si vol mantenir i fin i tot augmentar
el nivell d'aquests serveis, necessita de recursos propis
que li permetin disposar dels doblers suficients, per la
qual cosa es fa necessari l'increment d'algunes ordenançes
fiscals. Concretament s'han vist incrementades els tipus
impositiu de les Ilicències urbanístiques que passen del
0'5% al 075%, la recollida de ferns i residuus sòlids
sofreixen un increment de 1.110 pessetes lineals, l'impost
sobre bens inmobles tant de naturalesa rústica com
urbana sofreixen un increment del 005%, les tarifes
mínimes actualment en vigor de l'impost sobre vehicles
de tracció mecànica es veuen incrementades en un 10%,
finalment per l'impost sobre activitats econòmiques es

fixa pel nostre municipi un coeficient únic del 12%.

Seguidament, es tractaren el segon i el tercer punt
de l'ordre del dia i que feien referència, per una banda, al
projecte dei tram n21 de la via d'enllaç entre Sa
Travessia i la Ctra. d'Esporles, pel qual s'acordava
sol.licitar al CIM una subvenció del 65% de l'import dels
honoraris per a la redacció del projecte mentre que, per
altra banda, es facultava al batle perque subscrigués un
conveni d'acord amb l'INSERSO sollicitant la
quantitat de 3.922.199 pessetes per a l'atenció del servei
d'assistència domiciliària per Pally 1992. •

* RESUM DE LA SESSIO ORDINARIA
CELEBRADA DIA 18 DE DESEMBRE.

Amb l'absència del regidor Sebastià Bauzá, es va
dur a terme aquest Ple que comptava amb dotze punts
dins l'odre del dia, essent el més destacable les cinc que
se relacionen a continuació:

L'ampliació de la xarxa municipal d'aigiia po-
table, per la que s'han formulades devuit sol.licituds, de
les quals la Corporació Municipal exigeix tres condicions:
que les parcel.les comptin amb una vivenda mínima, que
el comptador estigui situat allà on acaba la xarxa actual,
i que aquesta parcel.la no estigui situada a més de 250
metres de la xarxa actual.

Se ratifica la suspensió de les Ilicències
urbanistiques degut a que no s'acaben d'aprovar
provisionalment les NN.SS.

Es concedeix l'utilització de l'escut municipal a
la Tercera Edat, el Club de Futbol i la Revista Galatz6

La Corporació sollicita a la Conselleria d'Obres
Públiques la construcció d'una estació depuradora, a
la vegada que se faculta a l'IBASAN perque comenci a
iniciar els tràmits necessaris per a la construcció,
explotació i manteniment de la mateixa.

Aquestes quatre propostes del grup Independent
foren aprovades per unanimitat, així com també ho va
ser la proposta del grup socialista de constituir un
Patronat Municipal d'Esports.

Antoni Betti

Tallers

J.B. JAUME
XAPA I PINTURA

C/. General Riera, 138 - Tel. 20 66 17- PALMA
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CURRICULUM PER A LA PAU

Cada any, ja és tradició aquí, a Puigpunyent,
que com per sorpresa ens topem un bon dia amb
el Currículum per la Pau. Va nèixer aquí. Es una
utopia molt engresquedora, Tanmateix el futur
és dels utòpics. En Richard i Na Gioia recalaren
a Puigpunyent i el nostre paratge, la seva natura
i els seus habitants els han ajudat a crear aquest
moviment de Pau.

El dissabte, dia 14, ens convocaren els
puigpunyentins al Saló d'Actes de la Casa de
Cultura per a celebrar la diada anual de la Pau.

glosada la pau. Tant de bo aquest càntic el
convertíssim en vida personal i comunitari.

Toni Arbona, amb el to convincent que el
caracteritza, ens feu reflexionar sobre el
compromis que això ens supossa a cadascú de
nosaltres i al poble com a Municipi de Pau.
"Sabem -digué- que la declaració de Municipi de
Pau no és més que un manifest d'intencions que
ens agradaria calàs dins la consciència de tots,
amb actituds dialogants i amb conviccions
serioses".

En Xisco Busquets, puigpunyentí del Carrer
del Sol, presentà a na Gioia. Mn. Francesc i el
Batle, com a pregoners de l'acte.

Un inoment del pregó del acte

Gràcies, Gioia, per les teves paraules
d'estimació profunda al nostre poble. Voldriem
saber correspondre al teu amor i al de Richard.

Don Francesc cantà amb la seva poesia

Amb aquestes autoritzades paraules dels
tres pregoners ens introduírem a la més
entranyable vetlada de l'any. Els protagonistes
en foren els simpàtic joves del Gall de Foc. Ens
vàrem fer riure, plorar, sentir i concienciar...
perquè aquell ambient contagiava.

Darrera aquells schets hi havia un missatge.
La idea de la Pau estava dins l'ambient. A mida
que transcorria l'espectacle, creisia el clímax
que és va feremotiu quan les branquetes d'olivera,
com símbol bíblic, acompanyaren la cançó de la
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Pau, cantada en llengua vemacle, en hebreu i en
castellà.

Entre abraçades, enhorabones efusives i
comiats, poguérem pescar a Richard que estava
eufòric, per demanarli les seves impressions.

- Que t'ha parescut, Richard, l'acte
d'aquesta nit?

confiam poder sguir confiant amb vosaltres
sempre.

Així ha transcorregut un any més la diada
del Currículum per la Pau, al nostre Municipi de
Pau de Piugpunyent.

Pere Barceló

Extraordinari.	 M'ha	 emocionat
profundament. He pensat que així com En Miguel
Mora digué en el Primer Currículum per la Pau
que havia nascut un infant, avui confirm que
aquell infant ja ha crescut i es va fent major. La
vitalitat d'aquell primer, l'he reviscuda aquesta
nit. Som feliç avui.

- Quins projectes teniu?

- Esperam a principi d'abril celebrar a
Puigpunyent un Seminari, patrocinat per
l'Universitat Balear i confiam amb la
collaboració de Tomeu Català i d'altres perso-
nes qualificades d'aquest poble, que acabi de
calar entre nosaltres, aquest moviment de la Pau.

- Vols dir-nos res mes?

- Que agram a tots el que han fet i que

gfirroquid
ESPECIALIDAD EN PLATOS COMBINADOS

Y TAPAS VARIADAS

Plaza Pio )fll
Tel. 61 41 8 7
	 GALILEA    

"SA NOSTRA' 
CAMA DE BALEARS 
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JUGUETES PER A AMICS I AMIGUETS.
PER UNA NOVA FORMA DE JUGAR I DE VIURE

ESTUDI DE LES JUGUETES

Quan s'acosten les testes de Nadal, molts de pares es
troben amb el problema de quines juguetes han de comprar als
seus fill/lies, a part de les considerables quantitats de doblers
que s'hi gasten.

El col.lectiu de No-Violència i educació aprofitant
aquesta ocasió, volem exposar la nostra opinió sobre aquest
tema, donada la importància que el joc i la jugueta tenen en la
vida del/la nin/a.

Sovint els majors consideram el joc corn quelcom
sense importància, lúnica funció del qual és entretenir el/la
nin/a, pert, la realitat ens demostra que el joc és l'activitat
central de la infància i la jugueta és la pricipal eina per als jocs,
per això és molt important saber triar la jugueta per a cada nin
i edat.

1.- LA JUGUETA BÈL.LICA

Anomenam juguetes bèl.liques a totes aquelles que
imiten armes o serveixen per a matar. Tots sabem que el
cinema, la televisió, el video van introduint el/la nin/a en un
ambient d'agressivitat. Així, les juguetes bélliques tampoc
fomenten la col.laboraci6, sin6 que més bé la cmpetitivitat; el
típic esquema "jo et puc" i dels "bons contra els dolents".

Les juguetes bèl.liques suposen per al/la nm/nina la
iniciació i el fonament d'un determinat sistema social
competitiu i violent. Així la violència que hi ha dins ells serà,
quan sigui més gran 1'AI-bare de les relacions socials: el més
gran triomfa, té rad i, a més, és el bo.

Matar i morir formen part del joc, i en això trobam un
menyspreu cap a la vida.

Existeixen juguetes molt més adequades que les
bèl.liques per orientar cap a una creativitat constructora
l'agressivitat natural del/la nin/a, que no podem dir que sigui
violència. una educació no repressiva, tant dins la família corn
a dins l'escola, eviten, en bona part que l'agressivitat natural
del/la nin/nina es converteixi en necessitat de violència,
encara que non-16s sigui en el joc.

UNA EDUCACIó PER A LA CONVIVENCIA, LA
JUSTÍCIA I LA PAU HA DE PRESCINDIR DE LES JU-
GUETES BÈL.LIQUES.

1- LA JUGUETA SOFISTICADA

Aquesta jugueta es caracteritza, fonamentalment, per

la seva inutilitat pedagògica a l'hora de desenvolupar la
imaginació del/la ninía

El/la nin/a amb aquest tipus de juguetes queda reduït a
ser un espectador passiu; la seva participació és nul.la, d'aquí
que després de poc temps el/la nin/a s'avorreix i oblida la
jugueta o la destrossa per veure com és per dintre.

3.- LA JUGUETA SEXISTA

La nostra crítica va dirigida més que a la jugueta en si,
a la funció que se li atorga i que la converteix en instrument
ideològic de què se serveix el sistema per a perpetuarse.
D'aquesta forma, el/la nin/a, a través de la jugueta, assimila la
discriminació i reprodueix els esquemes masclistes que im-
peren dins la nostra societat, esquemes que es reflecteixen
principalment en la diferenciació de les juguetes en funció del
sexe. Les juguetes destinades a la dona la incapaciten per
desenvolupar un paper important dins la societat. Així, per
exemple, en els jocs que imiten les professions dels adults, la
nina representa sistemàticament papers secundaris sempre
subordinats a un gran superior ocupat pel nin (ex. "metges i
infermeres").

Si volem aconseguiruna societat composta per persones
i no "mascles" i "femelles", hem de cuidar al màxim l'educació
de nins i nines.

L'alternativa que proposam és una jugueta que reuneixi
les segiients condicions:

* ACTIU: El/la nin/a ha de poder manejar-la, moure-
la, desarmar-la si és precis, canviarli la forma. Es tracta de
conseguir que en el joc el gran protagonista sigui el/la nin/a no
Ia jugueta.

* EDUCATIU: Les juguetes que oferim al nostres
fills/lies han d'ajudar a despertar en ells/elles sentiments
pacifies, de companyia, d'amistat i que potenciïn la seva
capacitat creativa i intel.lectual.

* FÀCIL: En el seu maneig, no molt complicat, ni tan
fràgil que hagi de ser amagar dins un armad.

*CREATIU: Que faci pensar al/la nin/a, que li faci
utilitzar la seva imaginació i fantasia. El desenvolupament de
Ia creativitat és fonamental, ja que farà que dentà sigui un
home capaç, una dona segura, amb possibilitats de transfor-
mar aquesta vida en una altra més humana.

Traducció d'un tríptic editat pel
"colectivo de no-violencia y Educación"
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UN ANY SENSE ESCLATA-SANGS
El terreny es va secar a fin als del passat mes d'octubre

Aquest any ens quedarem sense esclata-sangs.
Les condicions climatològiques han volgut que  això
tos així. Emperò sempre quedarà qualque bolet per
poder dura taula, especialment els coneguts picornells
peluts que sortiran quan arribi el fred de bon de

veres. El que pareixia un any immillorable, - a l'estiu
va ploure molt -, s' ha quedat en no res, per la sequedat
a les darreries del mes d'octubre. Aixes no significa
que qualque race) de la Tramuntana encara no es
pugui trobar alguns exemplars de Lactarius
sanguifluus.

Enguany no han tingut sort els cercadors
d'esclata-sangs, maldament al començament de la
temporada es pogués preveure que seria aquest un any
immillorable per
omplir els paners. Tot
va començar molt bé,
perquè havia plogut
a finals d'estiu i aixó
és suficient trap per
anar confiats.
Emperò en aquesta
vida arriben també
factors inesperats, i
el terreny es va secar
molt ja cap a finals
d'octubre.

Un mid:deg ens
va dir que "quan fa
calor i humitat el
miceli queda aturat i
no (Vona fruts. El
principal motiu ha
estat el climatològic, emperò també cal dir que la gent
sempre remou la terra i la fullaraca. Això mata el fong,
que creix a dins l'agre, i dins ell ja no tornen sortir més
bolets. Una part de la culpa de que no hagui esclata-
sang la tenen els mateixos cercadors".

"Malgrat tot, -afirmava-, dins els azilars de la
Serra Nord, encara se poden trobar esclata-sangs i
bolets, i enguany encara en sortira qualcun. Pensem
que no ha estat un any gaire bó, i a la península també
ha estat un any magre. Basta veure els preus!"

En quant als bolets, encara podem trobar
trixolomes i quan faci fred trobarem picornells peluts.
També un bolet de color lila anomenatLepista nuda es
farà visible durant aquests darrers mesos. Emperò el
que tot-horn espera per a fer unes bones torrades, és a
dir, els esclata-sangs, seran ben magres aquest any.

"Lo més perillós, -afegeig-, és que el terreny pot
quedar així de sec per l'any que vé".

I és que l'esclata-sang mai no ha deixat d'esser el
rei de la gastronomia
tradicional mallorquina,
malgrat hi hagi més de
50 espècies de bolets
comestibles, pen) no és
gens aconsellable
començar a recollir
bolets sense estar
convençut de que es pot
dur a taula.

Dit tot això, cal
recomenar una vegada
més, que el cerdadors
que no estiguin
plenament convençuts
de que es tracta d'un
bolet comestible, ho
deixin córrer. Cada any
es donen casos

d'intoxicacions pel consum de bolets. I, per favor,
respectau els agres sense remoure en cap moment la
terra ni regirar els bolets. Tots en sortirem guanyant.

Un any trist, emperò sempre en queden a qualque
raconet de la Tramuntana.

BAR - RESTAURANT

PLA DE SA SINTA
Servei de:

NOCES - COMUNIONS
FESTES - CUINA TIPICA

Carretera de Puigpunyent, Km. 14 - Teléfono 61 40 57
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La veritat és que aquest mes no teníem gaire
notícies per omplir aquesta plana. Terra Alta prepara les
Matines i Made) Margalida Bonet Alcover, "Fasola", 83
anys, ha arribat al Nadal definitiu, mos deixa el dia 11 de
desembre.

Pei-6 aquests dies conviden a fer balanç i ens ha
semblat que una xerradeta amb els dos regidors de
Galilea, Manolo Pinterio i Gabriel Ferra, després de mig
any de les eleccions podia tenir interés per als nostres
lectors.

Gabriel, com valores aquesta primera
experiència de participació politica?

En primer lloc una responsabilitat i un compromís
molt forts. Mai m'havia sentit tan responsable, tan
compomès amb la gent.

La participació politica ha canviat la vostra
relació amb la gent; en el sentit de que vos fa manco
cas, és distinta?

Gabriel: En el meu cas crec que no, més aviat al
contrari. He conegut més gent per mor del meu càrrec.

Manolo: Per a mi crec que no hi ha hagut gaire
diferència. Es separen les relacions personals de les
relacions de partit.

Per part de la gent gué hi trobau més pressions

o desinterés?

Manolo: Jo crec que hi ha niés desinterés. Crec que
Ia gent passa molt de l'A jutament, bé perquè té
informacions per la premsa o per altres raons.

Gabriel: Això en general, perquè llavonces trobes
gent que realment esta interessada pels temes municipals

Hi ha gent especialment conflictiva, vista des de
l'angle politic?

Manolo: No; és cert que hi ha gent que critica sense
tenir una base o amb un gran desconeixement. Si
coneguessin millor les coses no criticarien tant.

Des del vostre lloc politic vos n'heu temut de
que a vegades vos volguessin embolicar en interessos
privats?

Gabriel i Manolo: No, no, no ...

Cap d'Any convida a fer balanç, quines
realitzacions, quins fracassos, quines qiiestions que-
den pendents d'aquest mig any Ilarg d'actuació po-
Mica?

Gabriel: En el meu cas ha estat, com aquell qui diu,
una presa de contacte amb tot lo que aporta l'Ajuntament,
amb el que sigunifica fer feina des de l'Ajuntament; no
ha estat més que començar. Si hem de fer el que havíern



dit en el nostre pro-
grama, i és la nostra
intenció, no hem
donat ni la mitja
passa. Ara bé, en totes
les coses, sobre tot en
les grosses (les més
difícils), s'ha donat
una mitja passa.

Manolo: Jo també
vull dir que durant
aquest mig any a
Galilea s'ha fet molt
poca cosa, pet-6 això
no vol dir que no ho
tenguem present. De
moment estam
abocats ales obres que
actualment	 es
realitzen	 a 

El regidor Manolo Pinta() 

Puigpunyent. Són obres de gran envergadura i mentre no
s'acabin poca cosa més es pot fer. Teniu en compte que
nosaltres no ens hem de dedicar sols a Galilea, també
som responsables del que passa a Puigpunyent. S'ha fet
una bona feina en el Cementen i en el Poliesportiu, hi ha
coses en marxa de molta importància i d'aquestes coses
se'n cuida en Biel.

I a Galilea hi ha una certa monotonia, una certa
rutina?

Gabriel: No, jo no
diria això. El que
passa es que aquestes
obres que s'estan fent
a Puigpunyent estan
aprovades de molt
enrera. I perquè ara es
puguin estar fent va
haver-hi abans un
temps de gestions i
preparació. Lo mateix
passa ara amb Galilea,
perquè es pugui fer
un local polivalent,
que és la realització
estrella del nostre
programa, s'estan fent
coses. Igual que es

El regidor Gabriel Fen - ui
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feren a Puigpunyent per a aixecar la Casa de Cultura.
Supós que un any i mig abans de que començassin les
obres de la Casa de Cultura ja es feien gestions perquè
aquestes fossin possibles. Per tant la monotonia és
aparent.

Quines són les dificultats més grosses que difi-
culten la vostra acció a Galilea?

Manolo: La major dificultat que jo trob és que els
picapedrers de Galilea no mostren gaire responsabilitat
en mantenir net el poble. Més aviat al contrari, deixen el
peltret enmig dels carrers, els dius que ho llevin i ni et
fan cas... jo em queix molt d'això.

Estaríeu d'acord, per tant, en que hi ha una
certa irresponsabilitat en la conservació dels espais
públics? Que som bruts?

Gabriel: Sí.

Manolo: Hi ha persones que es creuen que, perquè
paguen la contribució, tenen dret a tirar-ho tot o treurer-
ho al carrer qualsevol dia i a qualsevol hora.

Gabriel: Però això no sols ho fan els picapedrers,
hi ha altres veinats que tampoc no miren prim.

Això pot tenir que veure amb que no hi ha un
bon servei de recollida?

Manolo: Jo crec que mai hi havia hagut un servei
tan bo. Potser per les deixalles que es recullen dos pics
cada mes encara hauríem d'anunciar-ho més, pet-6 també
hi ha gent que no es molesta en tocar el telèfon i
informar-se.

Gabriel: Hi ha gent que ho treu l'endemà d'haver
passat el camió, i així s'entra en la roda de que sempre hi
ha trastos p'enmig.



E)i)	 e

IN? 0) Y.' .A\

Jusialocimies 	 j\c»ctraciones

(:)1(', cii•icns

C . Serra], 9
Tcl. 61 439S

rPÁ64.1 j

07194 Puiptinvent

GALATZÓ /10

Una altra dificultat que també tenim a Galilea és
que voldríem construir el local polivalent en un terreny
de propietat municipal que fos adequat i a preu assequible,
pet-6 no el trobam.

Teniu altres projectes,
endemés del local polivalent?

Gabriel: Sf, hi ha el del
poliesportiu. Volem rectificar el
projecte inclourer-hi la construcció
d'un vestuari.

Què mos deis dels arbres
que voleu sembrar en el carrer
Major?

Manolo: Jo he consultat
moltes persones i els sembla bé que
els sembrem, perquè així es
dissimulen els pals d'electricitat. També he consultat els
tècnics i m'han assegurat que no hi ha cap perill de que
facin reventar els marges amb ses arrels. El que si pot
passar és que donin humitat a alguna vivenda i això ho
estudiarem i si fa flata ho corregirem.

Gabriel: Jo crec que tot el poble coincideix en una
cosa: tenir arbres a Galilea és una millora. La qüestió del
lloc on es sembri té molt a veure en com afecta a cada
veïnat.

Darrerament sembla que tant en el camp de
futbol com en el Saló Parroquial de Galilea hi ha
signes evidents de deixadesa: ferros de les porteries,
futbolí, quadre en terra...

Manolo: El que jo puc dir és que intent estar-los

molt damunt a1s al.lots i a vegades no em poden sofrir.
Els crid l'atenció, pet-6 quan els deixes un poc prenen el
saló com si fos un camp de futbol... Sembla com si un
lloc públic es pogués destrossar sense miraments. Jo els
demanaria una mica més de responsabilitat tenint en
compte que és per al seu bé, es tracta de que tenguin un

lloc d'esplai digne. No hi ha cap gana
de fastidiar-los.

Gabriel: Lo del camp de futbol
esta una mica pendent de la
subvenció d'esports per a aquest any.
El mateix tècnic que mos va fer el
projecte de pavimentació esta
preparant la reforma del projecte
que ja he dit. Pel que fa al Saló, en
aquest moment sembla més un local
que pertany a un bar i cadascú hi fa
el que vol. La veritat és que s'ha
intentat que aquesta utilització tos
una mica més controlada i no sé si

els fruits són els adequats o no. Certament les condicions
d'aquest moment no són òptimes.

Es vwent que hi ha molta feina per fer. Moltes
grades, Manolo i Biel, per aquesta xerradeta i que el 92
que estam a punt dencetar sigui per a Galilea tan mágic
co,)? ens prometeis.

ELECTRICA JORDI
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instalacions electriques
portes I automatismes

AUTOMATITZI SA PORTA!
enrotllables	 verjas
basculants	 corredores...

C/. Na Beltrana, 21 - Tel. 61 44 82_,



El Jurat provant les paelles
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ARRCIIS PER A TOTHOM

Per tecera vegada consecutiva, es Patronat Munici-

pal de Cultura organitz à per dia 6 (celebració de sa
Constitució) un concurs de paelles as polesportiu; on hi
havia aigua, llenya i sangría, tot de franc.

Deu varen ésser concursants, però dotze foren ses
paelles.

El bon humor animava a fer paelles

Una era sa que donà a fer s'organització per a tots
aquells que volien participar a sa festa, però no concursaven;
i s'altra va ésser d'uns que s'afagiren massa tard, (tots ets
altres ja rovegAvem sa darreria, quan ells encara feien es
sofrit).

Fou un dia de no molt de fred i sí d'un bon sol; de
bromes mentre preparàvem sa menjua, i fins i tot
d'espionatge de veinats a veinats per veure com ho feien ets
altres i aprendre idees noves, (que n'hi ha hagudes un
parell).

Es jurat, format enguany per en Jordi Vidal, na
Catalina Colom i en Xesc Bonnin, va fer sa seva passada a
les 1400 h., deliberaren i decidiren que es tercer premi era
per en Miguel Vidal (Post), es segon per en Jordi Martorell
(Figa), i es primer per en Jaume Sampol i en Joan Arbós (de
sa Punta), guanyadors també rally passat.

Curiosamente, tots ells són homes... ¿què passa amb
ses dones?.

Una vegada panxa plena i reposats una mica,

El públicassistent donù bona compte de la paella col.lectiva.

continuàrem sa festa.
Entre sa becada

d'uns i sa tertulia
d'altres, passà
s'horabaixa entre
rialles, cançons,
partidets de futbol, de
tennis, i qualque ca-
rrera de dones casades;
tot això ben
acompanyat de
cafetets, ron cremat,
xampany... (sense
arribar a agafar una
moixa, però sí a cantar
sa moixeta); i d'un bon
foc.

Aquest foc es va
conservar viu, fins es
vespre, ja més de dos es quedaren fins ben tard, i soparen
de tonada

"Va ésser un dia festiu i ben complet".
Enhorabona als guanyadors.

"NA POETA"

Els guanyadors del concurs repetiren victòria

CAFETERIA - RESTAURANT

ED ES PONT

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

Si hi ha qualque persona que té el
reconeixement popular de Puigpunyent, per la seva
simpatia i esperit de servei, dins la senzillesa i
humilitat, és la que avui és la Mare Superiora del
Convent de les Germanes Agustines del nostre
Poble: Sor Maria.

Fa molts d'anys que ens coneixem. No és gens
dificil establir un diàleg. Ella, en principi es resisteix
a sortir en els papers, però les raons de les seves
conviccions religioses, ens obrin la porta per una
conversa, com ho fa a qualsevol persona que s'acosti
al nostre Convent.

Sor Maria fa molts d'anys que està entre
nosaltres. Vingué a Puigpunyent a l'any 1972,
malgrat tengui un parèntesi de dos anys a Algaida,
per això ja són prop de vint els anys que és
puigpunyentina d'adopció.

Una llarga llista de Convents forma part de la
seva història personal: El Noviciat del Pont d'Inca,
St. Gaietà de Ciutat, Galilea, Banyalbufar,
Estellencs, S'Arracó, Port d'Alcúdia, Eivissa,
Mancor, Pla de Na Tesa...

Ella és una baula més de la cadena de Supe-
riores que han regit el Convent des del 1875, aquí
entre nosaltres, amb aquest segle i quasi quart que
fa que s'establiren a Puigpunyent les Germanes
Agustines.

Infants, jovintut, malalts, servei religiós, i
sobre tot els pobres i els més necessitats són els
beneficiaris de l'atenció de les Monges.

Actualment tenen una guarderia, atenen els
malalts, criden el metge en cas de necessitat i ajuden
a la Parròquia segons les seves possibilitats.

Hem demanat a Sor Maria perquè creu que la
gent li fa tant de cas, que els puigpunyentins pensin
tant amb les Monjes, que li ofereixen obsequis

econòmics, o en
espècie, amb motiu
de les matances, de
les festes... i ella
respon amb
sinceritat que està
convinçuda que la
nostra gent es
agraïda i sap que les
monges sempre
estan al seu servei,
destacant que més
que ningú ho saben
els necessitats i els
pobres.

"Curar les
ferides als vellets que han de fer llit molt de temps,
vetlar a la nit perquè descansin els familiars, pre-
ocupar-nos pels casos de pobresa i necessitat, cercar
casa pels qui no en tenen, acompanyar els malalts a
Son Dureta o a l'hospital, consolar els qui ploren,
estar prop dels qui sofreixen... és bona part de la
nostra missió".

"Quan vaig pel carrer, la gent m'atura o em
crida per telèfon, em consulta i jo procur estar
sempre disponible. Ho faig per a respondre a la
meva vocació. Nosaltres les Monges actuam així
perquè és el nostre deure davant Déu i davant els
homes".

Li hem demanat a Sor Maria si, malgrat no
sigui lectora habitual de GALATZO, volia dir
qualque cosa més als puigpunyentins i ens ha dit que
si no ho és, es degut a que li costa molt llegir el
català, però que ens aprecia i que des del Galatzó vol
felicitar a tots per les festes, dessitjant un Bon Nadal
i Any Nou a tothom i que tots sapin que tenim a Jesús
entre nosaltres.

Realment, Sor Maria, sou un personatge
entrenyable, malgrat no coincidiguem sempre. Vos
feis estimar per la vostra humanitat i senzillesa.

Pere Barceló



PROGRAMA DE GALL DE FOC PER
AQUESTES FESTES DE NADAL

DIA 21
22
24
25
28
29
31
1

Resqueta Nadalenca
"Quines" horabaixa 1930 a 24 h.
"Xocolata" coral música
"Quines" vespre 21'00 h.
"Quines" vespre 2100 h.
"Quines" horabaixa 1930 a 24 h.
Musica disco
"Quines" horabaixa 19'30 a 24 h.
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NOTICIES BREUS...

*CONCURS DE BETLEMS.

Com cada any, el Grup S'Arbre organitza per
aquestes festes nadalenques un Concurs de Betlems.
Tota la gent que hi vulgui participar es pot anar a
inscriure a S'Escola o a na Mg Teresa Mora.

Un Jurat format expressament per a l'ocasió,
passara per les cases dels inscrits el proper dissabte
dia 28. El nom del guanyador o guanyadors es ferei
públic oportunament.

*SE CERQUEN HOMES DESESPERADAMENT

Des de fa dos mesos cada dimecres a vespre a
partir de les 9'30 h. a la Casa de Cultura un parell de
persones, concretament onze dones, es reuneixen
amb la intenció de poder fer una coral. Aquest dia
assajen música clasica, moderna i també canços
populars.

Aixa que pareix tan fàcil i senzill contrasta amb
una trista realitat, i és que manquen homes que hi
vulguin cantar. Així i tot, elles no perden l'humor i
creuen que, a hores d'ara, ja s'ha complit un dels dos
objectius que en un principi s'havien marcat: passar-
s'ho bé cantant, i intentar poder fer algun dia qualque
concert al nostre poble.

e	 1
PROGRAMA DE LA PARRÒQUIA DE

PUIGPUNYENT
Festa Religiosa de Nadal

Dimarts dia 24, a les 11 Sortida dels Pastorets
des del convent cap a la Parròquia, per a celebrar
junts la missa de Matines:

Sermó de la Calenda
Sibil.la
Anunci del l'Angel
Nadales
Ball de l'Oferta per
Flors del salt
Missa del Gall
Xocolata per tothom

*PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA

El passat dia 26 de novembre es constituí el nou
Patronat Municipal de Cultura de Puigpunyent i Galilea.

Amb cares noves i molta il.lusió per a millorar el
funcionament, s'establiren cinc comissions:

* Investigació, publicacions i normalització
lingüística.

* Música
* Espectacles i festes
* Art, artesania i exposicions.
* Biblioteca i conferències.
Es confirma a Magdalena Balaguer. Directora

del nostre Banc
I així començen a preparar-se les festes

nadalenques, St. Antoni i endavant.
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BASQUET

Senior masculí:
Tres derrotes consecutives; la primera a Son Servera

amb pluj a i un parell de baixes, on la derrota es va produir per
molt poca diferència i en els darrer minuts; la segona a
Puigpunyent davant d'un potent Esporles que sempre va ser
superior tant en joc com en el marcador; i finalment a
Pollensa, on en el darrer segon del partit el nostre equip tenia
opció a dos tirs inures dels quals només s'en convertí un
provocant, d'aquesta manera, la prbrroga. Ja després aquesta
es va perdre. Tot això, fa que el nostre equip ocupi els darrers
llocs de la classificació.

No cap dubte de que el nostre equip, ja sigui per manca
d'uns entrenaments més consistents, major assitència dels
jugadors als mateixos, per questions tàctiques, etc... no juga
un bon bàsquet, la qual cosa no es correspon amb el nivell
tècnic que presenten alguns jugadors. Esperem id6, que a curt
plaç es produesqui una reacció positva dels jugadors, podent
presenciar un millor bàsquet i, en conseqüência, poder veure
a l'equip en els Rocs alts de la classificació.

i fruit d'això han estat els mals resultats que s'han obtingut a
les darreres jornades.

Les visites a la nostra pista del Renault Rest. Plaça, amb
una derrota molt apretada perà justa per culpa d'una cistella en
els darrers segons del partit, i llavors del Santa Maria, amb una
victõria clara que ben bé podria servir per motivar a l'equip.

RESULTATS I CIASSIFICACIO:

Puigpunyent	 38	 Renault Rest. Plaça	 40
Puigpunyent	 50	 Santa Maria	 37

G
	

PF PC PTS
1.Iberojet
	

10
	

9
	

1
	

574
	

356
	

19
2.Bons Aires	 10
	

6
	

4
	

491 464
	

16
3. Cide
	

9
	

6
	

3
	

455 394
	

15
4. Renault
	

9
	

5
	

4
	

371
	

339
	

14
5. Puigpunyent
	

9
	

5
	

4
	

314 229
	

14
6.S ta. Mónica
	 10
	

4
	

6
	

505 514
	

14
7.La Salle	 10
	

2
	

8
	

365 613
	

12
8.Sta. Maria	 9
	

1
	

8
	

386 482
	

10

MESH:FATS I CIASSIFICACIO:

Son Servera
Puigpunyent
Pollensa

54
39
49

Puigpunyent
Esporles
Puigpunyent

46
56
45

G P PF PC PTS
1. Rot Molinar 11 10 1 769 535 21
2. Esporles 11 9 2 599 487 20
3. Sa Pobla 11 8 3 699 636 19
4. Campos 11 6 5 594 556 17
5. Palerm 11 6 5 622 611 17
6. Son Servera 11 6 5 596 593 17
7. Escolar 11 6 5 659 667 17
8. Sta. María 11 4 7 725 722 15
9. Colonya 11 4 7 541 616 15
10. Puigpunyent 11 4 7 545 651 15
11. Sanimetal 11 3 8 550 651 14
12. Son Gotleu 11 0 11 540 714 11

Senior femení:
Després d'uns partits i d'uns resultats esperançadors,

les nostres fèmines s'han enfonsat dins un mal moment de joc

POLIESPORTIU MUNICIPAL

Com ja anunciàvem en anteriors edicions, les dues
pistes del recinte esportiu ja estan en funcionament amb tan
sols aguns detalls per acabar, uns ja s'han fet, mentre que altres
molt importants encara no s'han realitzat com és, perexemple,
el de l'enllumenat dirigint correctament els focos.

Malgrat això, una vegada ha passat un poc de temps des
del seu acabat, estan començant a sorgir alguns defectes i aixi
veim com als poc dies de possar la xarxa a la pista de tenis, es
va tenir que fer una nova base als postes que la subjectavenja
que s'havien torçat per no poder aguantar dita base. Així i tot,
el més greu i que afecta a les dues pistes és la quantitat de
bassiots que se formen per molt poc que plogui i que fa
impracticable l'esport a dites pistes, per la qual cosa no queda
més remei que agafargraneres, pedaços i el que sigui necessari
per poder llevar aquesta

Si aquesta aigila no se lleva, es capaç d'estar aixf un
parell de dies amb la conseqüent degradació que  això suposa
per la pista, tenint en compte que aquestes s6n noves. No
queda més remei que dir que és un autèntic desastre.



16.
taller de I otulación

* decoración
* murales
* furgones
* pancartas
* vallas
* fachadas
* serografia

ROTULOS POR
ORDENADOR

Fábrica, 21 Telfs, 28 03 03 PALMA

C/MAJOR,4. Te1.614102
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Ja dins un altre ordre de coses, informar de que s'està

duint a terme el calat de les teules dels vestidors i dels
S'Horta 5 Puigpunyent

magatzems, moltes d'elles eixacades per culpa del vent i de les
Puigpunyent 0 Algaida 1

pilotades i que, sens dubte, és una reparació necessària que
Lluchm ajor 3 Puigpunyent 1

millorarà l'aspecte del Poliesportiu.
Puigpunyent 4 Pla De Na Tesa 5
S'Arrac6 6 Puigpunyent 1

FUTBOL

El C.E. Puigpunyent, juntament amb el
Sant Marçal de Tercera Regional, únics equips
de futbol de Mallorca que encara no han puntuat

Lamentablement, no podem canviar el signe negariu
de les nostres cròniques ja que, jornada darrera jornada, el
nostre equip de futbol de Segona Regional segueix fent de
"turista" pels diferents terrenys de joc, on els resultats ni el joc
no acaben de millorar.

Novament, els partits jugats es compten per derrotes i
d'aquesta manera veim com el nostre equip, després de
catorze jornades jugades, encara no ha aconseguit ni un sol
punt, trobant-se ímicament amb idéntica  situació l'equip del
Sant Marçal que milita a la Tercera Regional.

Amb la visita al nostre camp del Pla De Na Tesa, en un
moment en que aquest equip comptava en la classificació amb
dos punts, se va arribar a dominar en el marcador durant la
segona part per quatre gols a dos i pareixia que el nostre equip
a la fi aconseguiria puntuar, emperò els visitant increíblement
aconseguiren remontar el resultat.

Vistes així com estan les coses, tan sols queda animar
als nostres jugadors perque puguin canviar ben aviat les coses
i d'aquesta manera poder concloure aquesta nefasta temporada
amb una mica de dingnitat.

RESIJINAT I CLISSIFICACIO:

Puigpunyent	 1	 Bunyola	 3

J GEP GF GC PTS
1.Ferriolense 14 12 1 1 27 6 25 +11
2. Barracar 14 10 1 3 45 17 21 +7
3. S'Arracó 14 10 1 3 41 19 21 +7
4. Montaura 14 9 1 4 27 13 19 +5
5. Algaida 14 7 5 2 20 12 19 +3
6. Valldemosa At 14 9 1 4 23 15 19 +5
7. Porreras 14 7 3 4 21 13 17 +5
8. La Salle 13 7 1 5 40 20 15 +3
9. Rtv. La Victoria 14 6 3 5 18 15 15 +1
10. Juv. Bufiola 13 6 2 5 28 24 14 -2
11. Llubf 13 5 2 6 21 28 12
12. Santa Maria 14 3 5 6 24 31 11 -3
13. Lluchmayor 13 5 1 7 18 26 9 -5
14. Cas Concos 14 3 3 8 18 19 9 -5
15. S'Horta 14 4 1 9 19 33 9 -5
16. Villlafranca 14 3 1 10 16 35 7 -5
17. Pla de Na Tesa 14 2 0 12 18 56 4 -10
18. Puigpunyent 14 0 0 14 9 51 0 -14

FRUTAS 'VERDURAS
CARNICERIA•CHARCUTERIA
CONGELADOS•CONSERVAS
VINOS' LICORES
FERRETERIA•OROGUERI A

Puigpunyent
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I TORNEIG FUTBOL SALA

El passat dissabte dia catorze de desembre es va donar
per finalitzat el I Tomeig de Futbol Sala al nostre poble amb
una partit disputat entre l'equip campió d'aquest Tomeig, Ca'n
Domingo, contra una selecció de dos jugadors de la resta
d'equips participants per acabar, finalment, amb una torrada
de germanor entre tots els jugadors i familiars.

En quant al Tomeig es refereix, se pot dir que ha estat
un éxit i que els jugadors s'han comportat correctament
(excepte uns pocs) tant amb els equips contraris com amb els
Arbitres. També els equips han complit amb l'assistència als
partits, tan sols Es Pont ha fallat en aquest sentit, i no s'han
tingut que lamentar lesions greus, llevat del jugador de Ses
Cotxeries Pep Ramón que per una lesió al genoll haurà estat
de baixa una o dues setmanes.

Equip de futbol sala cie Can Domingo

Així i tot, ni uns ni els altres guanyaren o perderen, ja
que aix6 era el de menys. L'important era fer amistat amb
l'esport i pareix que aix6 s'ha aconseguit, per la qual cosa no
dubtam de la continuïtat d'aquest Torneig.

RESULTATS

Novena Jornada
Ca's Patró 	1
Sa Sinia	li
Galilea

Dècima jornada
Ses Cotxeries	 4
Can Domingo 	 3
Es Pont

Ses Cotxeries	 4
Es Pont
Can Domingo	 9

Galilea
	

1
Sa Sinia
Ca's Patró
	

O
Selecció de la resta d'equips participants

Pel que a la classificació final es refereix, s'han complit
els pronõstics tant a la part alta (campió Ca'n Domingo) que
va guanyar tots els seus partits, corn a la part baixa (darrer
classificat Es Pont) que tan sols va aconseguir un empat
davant l'equip de Galilea. Ara bé, la sorpresa del Tomeig l'ha
donada l'equip de Ses Cotxeries, ja que ha acabat ocupant el
tercer lloc de la classificació, essent també molt destacable el
sub-campionat aconseguit per l'equip de Sa Sinia que, amb
una mitja d'edat dels seus jugadors de quaranta cinc anys,
varen sebre fer front als joves.

CLASSIFICACI() DEFINITIVA:

JGEP GF GC PTS
1. Ca'n Domingo 10 10 0 0 79 10 20
2. Sa Sinia 10 6 1 3 52 23 13
4. Ses Cotxeries 10 4 2 4 34 42 10
3. Galilea 10 3 2 5 26 39 8
5. Ca's Patró 10 2 3 5 26 55 7
6. Es Pont. 10 0 2 8 7 55

SUBSCRIPCIÓ PER UN ANY, 1.500 PTES.

Nom .

Llinatges .

Carrer: 	  núm  • 
Població .	  cp 	
Banc o Caixar	  aim. de compte.

Feis arribar aquest bolletí de subscripció a qualsevol 	 firma
membre de l'equip de redacció o enviau-la a:

REVISTA GALATZÓ
C/ La Vila, 25
07194 PUIGPUNYENT




