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ALS NOSTRES PADRINS

Repassant la llista ciels nostres majors. que ja han complit els
75 anys, alló que en primer Hoc podem pensar és que vivim a un
poble sa, amb qualitat de vida suficient per omplir una llarga
existència de la clesena part de la nostra població.

Aquesta longevitat tan nombrosa significa que la nostra avior
puigpunyentina i galileva és genèticament saludable i diu molt a
favor dels qui familiarment i institucionalment tenen cura ciels
nostres padrins.

Creim que en nom de tots ells i nostre hem de donar les gracies
a fills, nets, nebots, veins i assistents socials que desinteressadament
estimen, serveixen i amoixen els nostres patriarques.

No oblidem que ells ens han transmés el que som, no només
donant-nos la vida, sinó la tradició cultural, els costums, els valors
comunitaris, la parla i résser del nostre poble.

Som el que som gracies a la seva presencia fisica, espiritual
afectuosa d'aquest esplet d'homes i clones, que avui volem festejar
en aquest número monografic de GALATZÓ.

I ens dol veure com la rutina quotidiana ens fa oblidar el que
en teoria tenim molt clar: " que els nostres majors han de ser els
éssers més apreciats dins tota la comunitat de Puigpunyent i
Galilea, malgrat les seves mancances de tot tipus. Volem
comprendrels com a signe de macluresa i estima, per part nostra.

No és veritat que no tenen res per a ensenyar-nos, que el que
ens volen contar siguin batalletes de joventut. Les seves prõpies
històries són troços de vida. que poden simbolitzar tot un model de
vida per a tots.

També és ben possible que els valors resplencleixin mes
perdue són estelada del passat i també pot ser que els antics
defectes es fixin com tics inesborrables de la fisonomia i personalitat
dels nostres majors. Es ben important acceptar-los tal com són,
suplicant-los també a ells robertura i bon cor per a totes les noves
generacions. El mõn no esta fet només d'histbries passades sinõ.
a més a més, crevolució i futur

El que mai podem descuidar és aprendre a envellir i ens cal a
tots comprometre'ns a seguir educant els nostres padrins amb
delicadesa, amb molt de seny i sense defallir, perquè visquin
plenament i siguin feliços del tot.

Que no els manqui mai qui els escolti, els animi i els acaroni
quan ens necessitin. Es important el que fan les institucions. i això
ho creim de justícia, pero la resta ho hem de fer entre tots.

Exigim per a cada un dels nostres vellets, no sols un respecte
que tenen ben merescut. sinõ to ta aquella qualitat de vida biològica.

anímica, moral i espiritual que tots coin a veins per solidaritat
els devem.

Tot allò que dessitjariem per a nosaltres, siguem generosos
no estalviem cap esforç per a clonarlos - ho. Obliclem per a sempre
la maleïda expresió de població passiva.

Són ells qui tenen dret a viure tot allô que les forces els cleixin:
sõn ells qui compleixen generosament el deure de seguir estimant-
nos; són ells qui encara tenen la torxa encesa d'una tradició
millenaria de la comunitat puigpunyentina i galileva.

Qui no està d'acord amb el que deim, pot discrepar, però
sàpiga que no recull el tresor cultural que tots aquests padrins un
dia en testament vital ens han deixat com a hereus.
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ARBOS FORNES, ANTONI
84 anys

BARCELO MARTORELL, MAGDALENA
84 anys

BETTI SERRA, JOANA
92 anys

BONET FRAU, CATALINA
90 anys

BONET VICENS, MARGAUDA
77 anys

r 
BELTRAN BALLESTER, ANDREU

77 anys
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PRESENTACIÓ

Aquest mes presentam als nostres lectors un número monogràfic dedicat a les persones majors de 75 anys
de Puigpunyent. Aquest número de GALATA) és la contraprestació per la subvenció rebuda per l'Aj untament l'any
passat

Pel que fa a les persones majors de Galilea, en aquest número no hi estan presents clegut a la premura de
temps i a la impossibilitat material de poder localitzar en els homenatjats (a Galilea fan festa a partir dels 70 anys),
però ho tenim tot prep arat per poder-los treure al proper número de GALATA:).

El motiu pel qual treim al carrer aquest número per agost i no per setembre, que és quan fan festa els nostres
padrins, es degut a una simple qüestió d'oportunitat de temps, ja que d'aquesta manera el mes qui ye podrem
infoimar de ple sobre com han transcorregut les Festes Patronals de Puigpunyent i Galilea.

En aquells llocs on está escrita l'expressió "sense fotografia" es degut a que, per una o altra rab, no hem
pogut aconseguir cap fotografia de la persona en qüestió.

Finalment, volem agrair l'atenció que totes aquestes persones majors han tingut amb noltros i. en especial,
volem agrair la col.laboració que ens han atorgat per poder dur endavant aquest número en Nofre "Teuler", en
Rafael Ramon, en Jaume Ferra., i na Margalida Barceló.

Moltes gracies a tots ells.

Consell de Redacció.

FOTOS: Antoni Betti



FERNANDEZ LOZANO, JUAN
77 anys

CRESPI VIDAL, LLUIS
75 anys

CARBONELL BETTI, LLORENÇ
75 anys
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BORDO'  PALMER, FRANCESC
78 anys

CAPELLA VANRELL, ANTONIA
77 anys

BORDOY RIPOLL, PEP
77 anys

cfeffee
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CAPO RULLAN, FRANCESC
94 anys

ISORDOY RIPOU, MARIA
83 anys
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CARBONELL BEM, ANTON,
79 anys

FERRA ROCA, MARGAUDA
79 anys

FERRA ROCA, MARIA
80 anys

FERRER BAUZA, ANTONI
79 anys
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FERRER BAUZA, BARTOMEU
76 anys

FONT MARTORELL, MARIA
85 anys

FRAU VIDAL, ANTONIA
83 anys

FRAU VIDAL, MARGALIDA
80 anys

GINARD GARAU, MAGDALENA
87 anys

LOZANO TORAL, JOSEFA
75 anys

LOZANO TORAL MARIA
81 anys

MARQUES GARAU, FRANCISCA
83 anys

LLABRES MARTORELL, ANTONIA
77 anys

MARQUES GARAU. MARIA
85 anys

LLINAS MOREY, FRANCESC
82 anys

MARTINEZ GARCIA, CARME
76 anys
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MARTORELL BAUZA, JOANA
91 anys

MARTORELL HOL JULIA
85 anys
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MARTORELL BETE, JOANA AINA
80 anys

MARTORELL UONT, ANTONIA
86 anys

MARTORELL CARBONELL, ANTONIA
77 anys

MARTORELL GINARD, ANTONIA
75 aril's

MARTORELL LLABRES, JORDI
85 anys

MATAS CABOT, JOANA AINA
82 anys

MARTORELL LLABRES, PEP
84 anys

MATAS CABOT, RAFEL
79 anys

MATAS CABOT . - ISABEL
76 anys

MATAS ROMERO, SALVADOR
88 anys

Ye/We

fieorajia



MOREY FERRA. CATALINA
82 anys

MOREY FERRA, FRANCISCA
88 anys

MOREY MAS, MARGALIDA
91 anys
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MAYANS CASELLAS, MAGDALENA
87 anys 

MORAGUES BONET, MIQUEL
81 anys  

MORAGUES RIPOLL MARGAUDA
89 anys     

MOREY BAUZA. ANTONIA
82 anys

MOREY BAUZA. BARTOMEU
75 anys    

MOREY RAMON, GABRIEL
	

OLIVARES DEL ORO,	 PALMER BONET, GASPAR
87 anys
	 ENCARNACION

	
88 anys

81 anys



PALMER ERAU. JOAN
78 anys

PALMER SUAU. MARGAUDA
lOI anvs

PALMER LIANAS. MAGDALENA
SI anys

QULTGLAS GARAU, JOANA AINA
76 anys

PONS LIANAS. AINA
93 anys

PONS BALAGUER, MARGALIDA
82 anys

RIPOLL MARTORELL. -GABRIEL
83 anys

RIERA ADROVER. GUILLEM
S) anys

RAMON EONT. CATALINA
81 anys

ROCA CARBONELL, FRANCISCA
85 anys

RIPOLL VLNY, VICENS
83 anys

RIPOLL VENY, JOAN
79 anys
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SUMI JOY, MARIA
76 anys

SUAU 1 . 1.121/A MARIA
5'2 anys

SINTLS CAMPS. VICTORIA
so anys

VILA OINARD, AINA
85 anys

VILA CAPLLONCH, JOANA M'
93 anys
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ROCA VILA, ANTONI
78 anys

ROCA CIONZALLZ, ULNA
75 anys

SANCHEZ FONT, JEROMMA
75 anys

Yeffee
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SUAU PALMLR. I - RANCISCA
79 any'.

VIDAI FONT. MARCIALIDA
76 anys

VIDAL 1- RAU. ANTONIA
si anys



FERRA MOREY, GUILLEM
83 anys

LUNAS MAMMON, SEBASTIANA
82 anys

MOREY FERRA, GUILLEM
84 anys

,	
SUAU FERRA, FRANCISCA

86 anys
VILA CAPLLONCH, TOMEU

88 anys
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A continuació. feim un homenatge pòstum en aquelles persones que no han pogut arribar
en aquesta nova edició de la Festa dels Vells i, concretament, treim les defuncions que
tingueren lloc a partir de setembre de l'any passat fins el que duim d'enguany.

NOS
TRA"

CAIXA DE BALEARS

Air Arropial
ESPECIALITAT EN PLATS COMBINATS

I TAPES VARIADES

Dilitins tancat

PLAÇA PIO XII
TELS. Part. 61 44 74 Bar 61 41 87	 GALILEA



Bon dia padrines i padrins
asseguts en aquests banes
a pesar de tenir ers vostros attys
sein flau un estol de fadrins

Anti canta alegre et- passarea-

quan contempla aquesta diada
Déu vos darà una besada
i 2-.)oltros ni dareu una a elf

Molts de vatros dins aquest temple
fireu fa primera comunió
i avui Cesgt-esia esta contenta
per dar-vos aquesta 'Santa Unció"

La Parròquia vos convida
a rebre aquest gran sacrament
donant fe a tota fa gent
que fa unció gs un sacrament de vida

Sou com a rosers de primavera
que si en la soca hi ha unes espines
tambe hi froreixen roses fines
amb molts cíe colors de primera

Dins la mar de la vostra vida
Iii ha hagut tempestes i maró

amb fes mans catToses de patró
entra a port, lesgresia vos convida

Que vos conforti plenament
el calor L'aquesta diada.
Pensait que per primera vegada
ref eu fa gracia daquest sacrament

EC final de fa vostra Olimpiada
esta en mans def Senyor Diví:
Segur que fa tindreu ben guanyada
per quan sia l'hora de partir !

Esta de festa Puigpunyent.
Voltros sou efs festetjats,
juntem (es mans tots plegats
donantgracies per aquest moment

CONVIDADA

EN

ELS

MINS

Silvestre

6)e.5
eotio Jo»

FRUITES * VERDURES
CARNISSERIA * CONGELATS
CONSERVES * VINS * LICORS
FERRETERIA * DROGUERIA

C/. MAJOR, 4
	

Tel. 61 41 02	 Puigpunyent
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910-10 	 11-20 	 21-30 	 31-40 41-50 	 51-60 	61-70 	71-80 	81-90

EDAT

home

by%
dona

CAFETERIA - RESTAURANT

ES PONT

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

Instal.lacions elèctriques
portes i automatismes

AUTOMATITZI SA PORTA! 	 )	
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GRAFICA DE LA POBLACIÓ DE PUIGPUNYENT I GALILEA
HI COMPTABILITZAM 1095 RESIDENTS. 540 homes - 555 dones

Davant la gsM-ica qi.te prescntam, podem veure com un habitant de cada quatre 16 més de 60 anys i que només un de cada sis
en té menys dc 20.

Crida tambá l'anteció que a ixtrtirdels anys setanta fins els nostres dies, la taxa de naixements minvi quasi la meitat, sens dubte,
motivada per la planificació familiar.

Així doncs, si als darrcrs 20 anys hem perdut quasi dos-cents inMnts, és evident que si no cs dona Una inntiració equivalent,
an a l'any 2035 . Puigpunyent i Galilea nomás comptabilitzaran uns cinc-cents habitants.

Són molts más els intmffilants que aquesta gMfica ens suscita (sobre atenció a persones majors. cducació, urbanisme...), però
per avui respai ja no dona per más.

BAR - RESTAURANT

PLA DE SA SINTA
Servei de:

NOCES - COMUNIONS
FESTES - CUINA TIPICA

Carretera de Puigpunyent, km. 14 - Telaorto 61 40 57

ELECTRICA JORDI PUIGPUNYENT

en.rotllables	 barreres
basculants	 corredores... C/. Na Beltrana, 21 - Tel. 61 44 82
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PROGRAMA

de las Fiestas de Ntra. Sra. del Puig
(Due le dedica la Agrupación

FLORS DEL SALT
DE PUICPU- RENT

Los dias 16 y 23 de Septiembre de 1956.

Die 1.—A los 9, pasacalles por los típicas i , Xirimioss. A los 11 Oficio Solemne
con sermón a cargo del Rvdo. P. Andres Garcias, de lo Misión. El coro parro-
quiol cantará una Misa a voces.

Por la tarde a los 4 llegada de la renombrada Banda de Música ri La Aldeano
para asistir a la Procesión. A las 430 devoto ejercicio o lo Virgen del Puig. A
!as 5, Procesión.

A las 9 de la noche en la Plaza de lo Iglesia GRAN FUNCION TEATRAL a car-
go de un CUADRO ARTISTICO PARROQUIAL, que pondrá en escena

millIESTRE Lail ES TINCOVIERE ,

del célebre autor Tous y Maroto

Din 23.—A las 9, pasacalles como el domingo anterior. A las 11 oficio. A conti-
nuación en el Salón Parroquial la Agrupación rrFLORS DEL SALTe obse-
quiaró al Pueblo con un esplendido refresco.

Por la torde a los 5 carreras de Cintas y Pedestres, disputándose valiosos joyas.
Todos los actos serán amenizados por las iiX1RIMIAS..

Por la noche a !as 9 en lo Plaza de la Iglesio:

FLORS DEL SALT

i
LNo.:. suplica un d3nativo a la Parroquio pare cubrir los gastos del dia 16. 	 P

El beneficio de la unción teatral será destinado a pagar la banda de Música.

iligkiNkiNiMIWAYZNIONANNUNINNIMILMENPaink	 MIENVair
..............••

RA

Presentación del dueto
MARIA ROSA ESPINOSA - JUANITO CAUSET

-	 con sus diálogos humorlsticos.
Intervención deI

MARGARITA MIRO
con sus ACORDEONES DE CRISTAL.
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ELS ORGANITZADORS.
- •

Per lei Frail.

Des de fa molts d'anys, aqui a Puigpunyent, es va fent alló que tots coneixem com a " Homenatge
als nostres padrins ". Aquest any ja sera el XXXIII.

Sens dubte, aquesta festa als més majors és un acte prou emotiu dins el nostre poble. De fet, és
tot el poble qui fa possible que els padrins i les padrines puguin gaudir d'un dia tan especial per a ells,
perque tot puigpunyenti ja sap que quan s'acosten les dates de la festa-homenatge (finals de setembre,
per la Mare de Déu del Puig), al ritme de les xirirnies una traquelada de joves es dedica a passetjar-se
per tot el poble i a despertar als més dormidors tocant a les portes de tothom per recollir el "sobre" on
cada un ja ha possat alló que bonament ha pogut (o ha volgut) . Aquesta col.laboració de tot el poble
és el que fa posible que la festa als nostres padrins sigui econòmicament autosuficient cada any.

Pere), no només amb doblers s'organitza una festa. Una festa precisa sempre organització, ganes
de fer feina, enteniment, un poe d'experiencia, bon humor, i, sobretot, il.lusió. Lorganitzaciö d'una festa
com aquesta, és una tasca que en certs moments Dot resultar dura i és, sens dubte, la  il.lusió el que
fa que la duresa no es noti. La il.lusió en els nostres padrins, en les nostres persones majors que,
volguem o no, sem les que ens han fet hereus d'una história i d'un poble clue amb eis seus esforços han
sabut dur endavant, d'una história i d'un poble que ara haurem d'empenyer noltros.

Segons Dn. Francesc Llinàs, al seu llibre "Puigpunyent, atención a persones mayores", des de 1953
es fa aquest homenatge al nostre poble, i fou ell mateix qui va fundar-lo, essent les primeres
organitzadores: na Maria Arbós, na Maria Palmer i na Maria Matas; si be, hi ha gent que creu recordar
que per aquesta data ja s'havia celebrat algun acte per l'estil.

l ' IULIF:1111,1 	 (ICIS 	 19.)t,

Ens explica Dn. Francesc, que ja el primer
any es va preparar la festa amb una setmana de
conferencies al cine "Gloria", i després xocolata
amb ensalinades pels padrins, banda de músi-
ca. refrigeri per a tota la gent, missa, obsequis
als homenatjats, etc. Idõ... mês o manco el que
es fa ara: un acte públic (normalment una obra
de teatre), la missa i els oficis, refrigeri per la
gent, dinar pels padrins, banda de i
el que és millor: la il.lusió dels més majors es
sempre la mateixa, i ho demostren i expresen
amb una gratitut que no té preu.

És precisament la gratitut i la il.lusió dels
vellets el que fa que els organitzadors al final
trobin que tot ha merescut la pena, que tot
esforç ha estat poc, perque ells s'ho mereixen.

Des de fa uns anys, els organitzadors de
"l'Homenatge als nos tres padrins" és el grup de
teatre Gall de Foc. La feina és molta, i molt
l'esforç, pere) cada any hi tornen, just sigui per
fer festa, però sabent que la festa és pels més
grans. I a aixe) també ho sabia Dn. Francesc
quan va començar, i les tres primeres
organitzadores, i tants altres organitzadors que
van suplint als qui ja ho deixen. A tots ells,
gracies.



Ell president de rAssociauiô. N()Ire Murturell 

* decoració
* murals
* furgonetes

pareartes
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* façanes
* serigrafía

Ord 

taller de rotulació

Fàbrica, 21 Telfs.28 03 03 - 28 21 68 Palma de Mallorca
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RIOFRE MARTORELL " TEULER " , PRESIDENT DE
L'ASSOCIACIÕ DE PERSONES MAJORS

Dia 1 de juliol de 1988 va ser elegit, en substitució de Mn. Ulnas, en Noire Martorell "Teuler" com a nou
president de l'Associació de Persones Majors de Puigpunyent.

Aquesta Associació la va fundar Mn.  Llinàs i en Nofre el juny de l'any 1985. Des de llavors ençà, l'Associació
ha tingut tres juntes directives, i l'actual fou elegida dia 25 de gener de 1991. Aquests són els seus membres:

President: Nofre Martorell Nicolau.
Vice-president: Magdalena Palmer Llinàs.
Secretari: Pep Frau Batle.
Vice-secretari: Rafel Ramon Martorell.
Tresorer: Antoni Morell Ferrà.
Vocals: Antoni Ripoll Martorell, Jaume Fend Ferrà, Gaspar Moya Gallur,
Magdalena Barceló Barceló, i Maria Frontera Fornés.

Segons en Nofre Martorell, "el darrer carnet de soci es va donar el passat dia 1 de juliol, concretament era
el número 192" -mentre afegeix que- "els estatuts de l'Associació es presentaren al delegat de Govern dia 21 de
mare de 1986, els quals foren aprovats i entregats dia 14 d'abril de 1986".

Pel que fa a les activitats de l'Associació, normalment cada any se solen fer les següents: set xerrades
culturals i recreatives, dues o tres visites culturals, set excursions a l'interior de l'Illa, una o dues excursions a
la Peninsula i, fins i tot. alguna a l'estranger. Aixi també, s'organitza alguna Trobada amb les Associacions de
Menorca i Eivissa. Ames a més, l'Associació organitza una bunyolada el cija de les Verges, i als vellets que no ban
pogut assistir a la festa se'ls du els bunyols a casa seva. Mentre que
per Nadal es prepara una "Trobada Nadalenca" amb la sibilla, el
cant de l'angel, els balls de "Flors d'es Salt", i les cançons del coro de
l'Associació "Veus de la Tardor", el qual està format per uns 18
associats. Finalment, i per a més fer, des de fa dos anys hi ha una
professora de ginmástica que dues vegades per setmana dona
classes al Saló Parroquial per un grup de més de 22 dones.

Per a en Nofre, es important que la gent sà.piga que "cada any
per Nadal visitam els malalts que es troben a Residéncies i que no
poden assistir als actes que organitzam, a fi de tenir una atenció amb
ells i poder-los fer un obsequi". Segons en Nofre 'només que hagin
nascut a Puigpunyent j a es suficient motiu per fer-los aquestavisita.
A més a més -afegeix en Nofre- quan qualsevol dels nostres associais
o alguna autoritat del nostre poble fa festa pel seu sant. tot d'una rep
en nom de la Junta Directiva una carta de felicitació".

Sens dubte, el fet d'haver d'ocupar el carrec de president d'una
Associació de Persones Majors es una responsabilitat prou dificil i
pacient, com necessaria i útil per a aquest important col.lectiu.

Antoni Betti

etsrile
WgiNk].0)TARV

Insta1.1acions Reparacions
Elèctriques

Ctra. Nova d'Estellencs, 21
Tel.: 61 43 98	 07194 Puigpunyent
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• Come,ena Sanaa
SorS.Prett
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En aquest número dedicat a la gent major hi ha una referência obligada, al projecte de construcció
d'una residência per a la Tercera Edat. En parlam amb Antoni Arbona, una de les persones que, per la seva
condició de batle, niés d'aprop ha seguit el terna.

EL BATLE OPINA SOBRE LA  RESIDENCIA PER A PERSONES MAJORS

Galatz(5.- Fa temps que es parla de la construcció d'una residência a Puigpunyent. ¿Podria resumir
breument la història d'aquest projecte i descrinre la situació actual?

Antoni Arbona. - El mes d'octubre de l'any passat la Conselleria de Sanitat va presentar a l'Ajuntament un
projecte basic per a la construcció de la residencia, sense que en la seva redacció hi prengués part l'Ajuntament.
I això que el conseller ens va dir que l'finica cosa que no era negociable era la ubicació de la residência, per() que
en el projecte hi participaríem.

El projecte, però, no s'adaptava a la normativa urbanística del municipi i s'assenyalaren una serie de
deficiencies que s'havien de subsanar. Ara la poc, s'han presentat els plànols corregits i quan el  tècnic municipal

redacti l'informe corresponent, passaran a
Ia comissió d'Obres per finalment concedir
la Ilicência, la qual cosa, si no hi ha cap

10111Morms dificultat podria tenir lloc el proper mes de
Setembre.
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El balle Antoni .Arbona

G. - Segurament, l'interes que ha dedicat
aquest tema l'haurd fet interessar-se per

experiències alienes. ¿Coneix la situació
cl algun municipi comparable al nostre?

A.A. - Les experiències no són del tot
encoratjadores. Els costs de manteniment
són enonnes i dificulten extraordinariament
la posada en funcionament. A Bunyola, per
exemple, tenen les instal.lacions fetes, però
no estan en funcionament per l'elevat cost i

  també per manca de sol.licituds. A Calvià
iambe en feren una que tampoc esta en
funcionament per problemes similars.

G.- Reiteradament hem estat testimonis de la seva postura favorable al fet que Puigpunyent disposi d'una
residencia per a Persones Majors, però, ¿podria definir el model de residencia que troba més adient per al
municipi?

A.A. - Estic convençut que la residência ha de ser la solució última. Mentre sigui possible és convenient que
les persones majors, -amb tots els ajuts que necessit in (servei de menjador. aj  i ida a domicili....) - visqu in a caseva.

Els casos mês greus (persones que no
es poden valer per si mateixes) no queden
coberts amb la residencia que ha projectal
la Conselleria per al nostre municipi.

No hi ha dubte que la millor residência
seria aquella que donas cobertura a les
persones invalides, però els costos cli
manteniment encara serien superiors.

G.- ¿Vol afegir algun comentan mes
sobre el tema?

A.A.- Que les persones majors del
nostre municipi tenen a hores d'ara una
qüestió més urgent per resoldre que la de la
residencia, que és la de disposar d'un local
social que no esta contemplat a les
installacions projectades per la Conselleria.

1.1oc 011 slia (1 . ul)icar la kesicklicia



CENTEIVARIA PUIGPUIVIYEIVITINIA:
LIDA PALMER SUAU, Mies °"Morelta"

Text: Pere Barceló • Foto: Antoni Betti

Madõ Margalida Palmer
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Va néixer dia 8 d'agost de 1891, complí aquests dies 101 anys. Era germana de
Maria, sogra d'en Salvador Ginard "Soquetes", Catalina, que era la dona del Sen Mateu
Puntes, i de Mestre Llorens, el sabater que fa poc temps morí entre nosaltres.

El seu espòs era el Sen Joan Martorell Pons. "Fusteta". que treballaven junts fent
carbó cada estiu, als distins boscos del nostre entorn. Record que d'infant petit els
meus pares i ells compartiren un redol a la Mola de Planisi. També sembla que el Sen
Joan treballà_ de jornaler a distintes possessions del terme i, especialment, a Son Pont.

Nomes tingueren un fill, en Perico, que viu amb Made) Margalida. De jove el
recordam com a trompeta de la Banda de Puigpunyent. Araja està. jubilat, i ell i la seva
esposa, na Magdalena Marqués Ferrà (la germana d'en Francesc), cuiden aquesta
centenària puigpunyentina, a la seva casa de Ciutat al Carrer Albacete, 10. Made)
Margalida només té dos nets, un i una que iambe' n'estan molt orgullosos de tenir una
padrina tan longeva.

Durant la seva llarga vida es dedicà a cuidar la casa, (que encara és propietat de
la família de Son Bru de Baix, C/ de S'Estany, 31) i a rués a més la seva tasca era la
normal a aquells temps per a les dones del poble: recollir ametlles, garroves i oliva,
segar, treballs d'hortelana, aixermar... i totes aquelles feines que des de les possessions
oferien a les dones del poble.

A la visita que li férem a ca el seu
fill, la trobàrem amb molt bon aspecte.
ben cuidada pel seu fill i la seva nora.
amb el sentit de la vista i de l'orella ben
fins, encara que pareix que la membria
darrerament li manca una miqueta.

Fa molt poc temps, ens comentava
En Perico, que encara escurava
sobretot, manava les feines que
s'havien de fer a la casa.

Fins fa pocs anys, venia a casa
seva de Son Bru de Baix cada estiu per
recollir les ametlles, palar-les i vendre-
les de la quarterada que tenien, anant
al Grau, a la vora de la casa d'en Si& el nostre mestre d'escola.

Made) Margalida va viure aquí tota sola, fins que es va poder valer per ella mateixa,
fins ara fa uns deu anys. Puigpunyentina de nebcament, com a veïna i coin a persona
és estimada entre la nostra gent.

Aquest 101 anys que acaba de complir una de les nostres padrines ens encoratja
a tots a esperar una vida llarga i plena.

Enhorabona, Madó Margalida "Moreta" i a en Perico i na Magdalena. Que encara
pugui complir tots el que Déu vulgui.




