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CONTINUAM AMB FORAVILA

Aquest mes, en qué continuam parlant dels temes pagesos referits especialment a Mon-
tu'iri, ens plau reproduir el gravat que feu del nostro poble el Cardenal Despuig en el seu
mapa de Mallorca, ¡a fa més de dos-cents anys.
Aquí podem contemplar com l'autor resalta gràficament el producte més destacat o, tal
vegada, més anecdòtic dels nostres fèrtils camps en temps antics: les figues seques. De-
vora Ia figuera veim el pagès amb el paner / el ganxo, i al costat de Ia pagesa, altres
paners i canyissos.

Una vella i històrica postal reveladora de Ia pagesia montuïrera.

L'avinguda d'Es Dau és una mostra més
d'una nova urbanització a què és veuràn

sotmeses les futures ampliacions
del nostre poble.

¡Assemblead'Acció Social Diocesanal

RESPOSTA CRISTIANA ALS PROBLEMES DEL CAMP
LA PREOCUPACIÓ PER LA

Les families que treballen i viuen del
camp han estat tradicionalment afectes a
l'església, i han mantingut ferma Ia religio-
sitat. Però, avui ens preguntam: L'Evangeli,
ha arribat amb tota Ia seva empenta reno-
vadora dins l'esforç de solidaritat amb els
nostres pagesos?

Un grup de cristians inquiets, animats
per l'evangeli de Jesús, recordaven alguns
dels problemes i necessitats concretes dels
foravilers de Mallorca:

— L'individualisme i Ia manca de política
agrària per part de l'Estat estan a l'arrel
dels problemes del camp.

— Es urgent donar solució al minifundi,
que fa que s'abandonin moltes terres i re-
sultin improductives, avui que no podem
fer «roïssos».

— Les «amitges» són un sistema ana-
crònic i injust.

PAGESIA DINS ELS TEMES DE REFLEXtó PER

— Sobren intermediaris. Manca con-
fiança per a formar cooperatives sòlides.

Malgrat tot, es comproven esforços per a
cercar solucions:

— Hi ha unes 10 cooperatives que inten-
ten tirar endavant, enfront del boicot dels
monopolis.

— La Unió de Pagesos ha reivindicat
preus, s'ha manifestat en contra d'una
mala administració, ha estudiat i afavorit el
petit cooperativisme i sobretot Ia Coopera-
tiva de segon grau, a pesar de tots els con-
traris que enganen el pagès, manipulant-lo,
i aprofitant que està desunit i desconeix
l'arrel dels problemes.

Acaba el document, demanant de crear
consciència en aquests punts:

— Que no es pugui especular sobre Ia
terra, en benefjci dels qui manegen els
dobbers.

ALS CRISTIANS DE MALLORCA I
— Que es promoguin intents de «con-

centració parcel·laria», com ja s'està fent,
per exemple a Son Mesquida de Felanitx.

— Que els mateixos pagesos, tots els
socis, controlin les cooperatives d'on for- '
men part, i no es deixin enganar per «fal-
sos» preus d'entitats «fantasmes».

Com a compromís concret, els cristians
reunits aportaren el següent:

«Estar més prop de Ia problemàtica pa-
gesa... Esser elements conscientitzadors,
veu critica i que animi a Ia cooperació, Ia
confiança mútua, l'esforç comú, etc. Per
això, aprofitar les publicacions, mitjans de
comunicació i els Moviments cristians de
pobles».

Grup Cristià d'Acció Social



Cultura-

LES TÈCNIQUES AGRÀRIES A LA NOSTRA ILLA
Potser sigui maI costum el dir sempre

sí a les coses que et demanen. De vega-
des, degut a això, hom es veu estret,
perquè ja em direu si no és pe» estar
apurats haver de tractar un tema com
aquest, en un espai com el d'aquest
escrit.

Encara seria possible, si es tractàs
d'una regió amb un conreu clarament
predominant, com passa a Ia majoria de
les comarques peninsulars: tarongers a'
València, fruiters a Lleida, vaques a tot
el Nord, oUveres a Andalusia, hiverna-
cles a Ataieria, cereate a CasteUa, etc.
Però... és que aquí tenim de tot! Ma-
Uorca és com un betlem, hi ha un poc de
tot: tenim oUveres, vinya, ovelles, ce-
real, fruites, porcs, vaques, ametlers,
garrovers i hortaUsses, tant d'exporta-
ció com d'hivemacle o de plena tempo-
rada, tant de reguiu com de secar.

Parlar de tècniques agràries, impUca
el referir-se a conreus concrets i, com
podeu comprendre és imposible tractar
en profunditat tots els que aquí tocam.
Aixi,jdo, el que faré serà passar Uista a
les distintes produccions i puntuaUtzar
unes idees més o manco concretes i més
o manco Telacionades amb Ia tecnologia
agrària, tal com m'han demanat.

AMETLES

Conreu tradicional, aquesta tradició
és un contrari per a Ia seva tecnificació,

DEL CONSELL INSULAR
DE MALLORCA

UNA AJUDA DE
33.000 PESSETES

El proppassat 16 de juny, el
ConseU tosular de MaUorca tin-
gué l'amabUitat de concedir una
valuosa ajuda de 33.000 pessetes a
BONA PAU mitjançant Ia Comis-
sió de Cultura i Educació de l'es-
mentatConseU al qual agraïm de
veres aquest donatiu que ens era
molt necessari.

Gràcies

de totes maneres, no tota l'üla és indi-
cada per aquest conreu. L'aplicació de
tècniques encareix els productes i és per
això que aquestes s'han d'apücar en
funció de les possibUitats de producció i
preus de mercat.

Per a Ia bona fructificació és impor-
tantíssim tenir Ia terra ataanco a un 2%
de matèria orgànica (fems), condició que
reuneixen molt poques finques d'amet-
lers.

BOUS DE CARN

Una producció que fuig de les mans
dels pagesos i que va passant a Ia rama-
deria industrial, com ho feren eLs porcs o
l'aviram. Si algú es vol dedicar a això,
que vengui Ia terra i amb el capital, es
munti aquesta indústria. MUlor, si
també pot adquirir participació a una
casa de pinsos.

•

VINYA

Conreu amb problemes comercials.
Pens que Ia solució del sector, passa per
totes les tècniques que tenen que veure
amb Ia quaUtat del vi, sobretot a Ia part
de Felanitx, i de totes les campanyes
que tenguin que veure amb Ia promoció
d'aquesta quah'tat, sobretot a Ia co-
marca del Reiguer.

OVELLES

Vius als crits de sirena de Ia indústria
deLs pinsos! Les mares han de guanyar-
se tot el menjar pasturant, i els mens
(xotets), amb els preus que corren tant
de Ia carn com dels pinsos, han de ma-
mar fins a l'hora de venda, ajudanWos o
no, amb concentrat. El «destete precoz»
només seria convenient tractant-se de
races prolífiques o en temps de sequia.
Vius també a les aigües fondes per a
produir farratges! Surten excesivament
cares; en canvi els adobs, si bé són cars,
compensen de sobres Ia despesa.

HIVERNACLES

Solució momentània per finques peti-
tes amb aigua. Una dada: un propietari
conra el doble de superficie tapada que
una persona a jornal.

ELs qui es dediquin en aquest conreu,
eLs convé molt prendre part en Ia comer-
ciaützació. He de dir que no som a una
regió amb vocació clara pel plàstic, com
AJmeria o Canàries, amb les quaüs no
podem competir a l'exterior. Nosaltres

per GABRIEL SERRA VICH
De l'Extensió Agrària d'Inca
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ens hem de dedicar únicament al nostre
mercat i això és un límit i una adver-
tència.

OLIVERES

EIs preus per fer oü surten molt ajus-
tats degut a Ia recoUida. L'oUva de
plaça es pot defensar miUor, mentre no
n'hi duguin massa al mercat i se Ia tirin
pel cap.

TARONGES

Conreu interessant de cara al Mercat
Comú, no per les nostres possibUitats
d'exportació, sinó perquè en afluixar Ia
incidència del Llevant Espanyol, aug-
mentarà Ia demanda de les nostres. En
general, ete tarongers de MaUorca patei-
xen de manca d'aigua. Encara, aUà on
es reguen, és el conreu que exigeix més
aigua i més adobs dels que feim. Amb el
goteig als tarongers, es fan molts «des-
barats» per manca de coneixement deLs
instal·ladors o venedors.

VAQUES DE LLET

La rendabüitat d'aquest sector passa
per l'explotació directa del propietari en
vaqueries de tamany suficient (40 va-
ques) i amb aigües no massa fondes.

El «sUo» d'autoconsum i Ia substitu-
ció de l'atfalç per farratges de primavera
i o «ensilables», són les tècniques més
significatives que avui poden incidir en
l'explotació. (continuarà en el

pròxim número)



Especial pagesia

ES DEFENSA EL PAGÈS ?
Com funcionen els sindicats agraris

AVUI ENS PARLEN DE LA UNIÓ DE PAGESOS
Contesten En Joan Mas i. Na Joana Tugores

Tractant el tema deU pagesos, no es
pot deixar de banda Za qüestió deZs sin-
dicats, ja que són eís portaveus directes
de tes queixes, protestes i reivindica-
cions d'aquesta gent quefafeina afora-
vila, i que nosaltres tenim tant a un
racó.

Actualment, a Mallorca hi ha dos sin-
dicats agraris; Ia Unió de Pagesos
<U.P.M.) i l'Associació de Conradors.

Per a aquesta fiitta, hem entrevistat
dues persones que viuen i treballen a
Montuïrí, i estan afiliats a Za Unió de
Pagesos: En Joan Mas «CoZZeí» i Za seva
dona, Na Joana Tugores.

—Per a començar, ens podrieu expli-
car per què vos féreu de Ia Unió de Pa-
gesos?

—Tota democràcia necessita deLs sin-
dicats; en són l'essència. La prova està
en què les dictadures sols accepten ete
sindicats verticals.

—Te força Ia Unió de Pagesos?
—La força d'un sindicat es veu en Ia

seva capacitat per a prendre mesures de
pressió, i en el balanç de reivindicacions
aconseguides. En aquests aspectes, Ia
U.P.M. ha demostrat tenir força. Quan
ha estat l'hora de reclamar, no s'ha fet
enrera. Entre les accions més impor-
tants, hi ha l'anomenada «vaga des
bous», perquè era per a protestar contra
Ia importació de carn de boví de Ia pe-
nínsula, quan aquí en tenim de més.
Llavors, tenim les dues «tractorades»,
l'assumpte del «pòrtland» de Lloseta, el
dia de Uulta contra Ia construcció de
l'autopista de Ciutat a L·ica, etc.

—El pagès mallorquí entén Io que sig-
nifica un sindicat?

—Durant el govern de Franco, es va
crear un maüntès que ens ha perjudicat.
Estàvem acostumats a dir: «me'n vaig a
pagar o cobrar al Sindicat...» i en reali-
tat anàvem a l'oflcma de Seguretat So-
cial Agrària. La joventut pagesa té més
faciUtat per a entendre aquesta mala in-
terpretació.

—Te capacitat d'organització, Ia pa-
gesia?

—Avui en dia, hi ha un desencant ge-
neral. La U.P.M. és una de les poques or-
ganitzacions que segueixen funcionant.

Des d'abril de 1976, hem fet una assem-
blea cada quinze dies, on hi van ete re-
presentants de cada poble. Sempre hem
superat el mínim requirit per a dur a
terme l'assemblea.

—S'afilia al sindicat?
—Després de Ia segona «tractorada»

va créixer molt el nombre d'afüiats. En
aquest moment, ni creix ni minva. La
proporció de pagesos afUiats entre el to-
tal de Ia pagesia és alt, però a vegades
efc3 representants de cada poble no ete
saben transmetre Ia constant mquietud
sindicaMsta que hi ha dins l'assemblea.
En concret, a MontuM, tenim 52 afiliats
ELs joves montmrers entre 30 i 40 anys
estan quasi tots aflUats a Ia U.P.M. De
Ia gent més jove no hi ha ningú, però
és que n'hi ha poquíssims que es facin
pagesos.

—Quines diferències hi ha entre Ia lí-
nia de Ia Unió de Pagesos i l'Associació
de Conradors?

—La U.P.M. representa i defensa eLs
interessos de l'explotació famUiar, pe-
tita i mitjana propietat.

Està demostrat que dins Europa el
model d'explotació més rendable és el
model famUiar. Les temptatives d'explo-
tació en grans propietats, del tipus d'a-
gricultura americana no han estat ren-
dables.

<2>--

Dins Ia Unió de Pagesos, admetem ete
jornalers agrícoles, però efc? aconseUam
que s'aflüïn a un altre sindicat que de-
fensi més bé ete interessos dete obrers:
U.G.T., CC.OO...

Ete altres dos aspectes bàsics de Ia
Unió de Pagesos són, per una part, el
seu caràcter assembleari (tot Io que si-
gui importantes decideix a l'assemblea)
i el seu suport al cooperativisme que ens
caracteritzaja des del començament.

De l'Associació de Conradors en po-
dem parlar poc, perquè no estam gaire
informats. Es diuen una associació
d'empressaris agrícoles, amb caràcter
reivindicatiu. No són assemblearis.

—Voleu dir res respecte a Ia postura
del Consell de cara als pagesos?

—No és ni bona ni dolenta; no exis-
teix. Ens accepten com a representants
de Ia. majoria deLs pagesos ofganitzats.
El Ministeri també ho fa.

—Què passa amb les Cambres Agrà-
ries?

—Les Cambres Agràries eren una ju-
gada de l'Administració central per a
saber el vot defcs pagesos cap on anava.
Les Cambres han intentat assumir Ia re-
presentatMtat pagesa, però Ia U.P.M.
s'hi ha oposat des del primer moment, i
efcs recordam constantment que les
Cambres Agràries només són un orga-
nisme de consulta entre ete pagesos i
l'Administració, i que no han de funcio-
nar com a sindicats.

—Podeu explicar-nos què és el que
passa amb En Joan J. Alemany, Delega-
ció de Conselleria d'Agricultura, Caixa
Rural, etc.?

—A una assemblea on hi va venir En
Miquel Capó, ConseUer d'Agricultura
del C.G.I., U vàrem demanar Ia dimissió
d'En Joan J. Alemany, per incompatibi-
Utats de càrrecs, i al mateix temps U và-
rem oferir que vingués a parlar amb no-
saltres per si podíem trobar solucions.
En principi va dir que sí, però Uavors no
va comphr posant com a excusa que ha-
via d'anar a Madrid. Vàrem insistir en Ia
dimissió, i sol-Ucitàrem el recobtament

(Passa a la4' p~ag.)



Especial pagesia

CONVERSA AMB UN PAGÈS JOVE DE MONTUÌRI
En Pep Nicolau de «Son Costa» ens parla amb molta naturalitatdels temesagrícole;

Quan fèiem un recompte dels joves,
mascles, de les generacions entre 16 i 26
anys, ens donàvem compte que s'acosten
a uns 200 els nascuts a Ia nostra vila pa-
gesa, i de fèrtils terrenys. Però és curiós
que, segons testimoi del mateix amic que
entrevistam, només set o vuit, per ara, tre-
ballen a jornal sencer, en les tasques de Ia
pagesia.

En Pep no ha dubtat gens a l'hora d'em-
patar Ia xerrada. Es clara en ell Ia marca
del seny i de Ia decisió d'un bon pagès.
Vetaquí el fruit de Ia nostra conversa:

—Per què fas de foraviler?
—Perquè he nascut a una família pa-

gesa. Pas gust de fer-hi feina, i no pas
gens de pena, maldament sa feina sigui
molt dura. Si no fés feina amb mon pare,
no faria de foraviler, Io més segur.

—La joventut en fuig de foravila. Per
què?

—Per guanyar Io mateix que un altre
que té horari limitat, es foraviler ha de fer
el doble d'hores. No és agradable i resulta
molt insegur jugar amb so temps: és com
jugar amb ses cartes amb sa mà. Si trobàs

una feina segura de paga mensual, me
n'aniria totd'una de foravila.

—Com està preparat el Ministeri d'Agri-
cultura per a donar estudis als joves que
volen ser pagesos?

—Està bé. Es Ministeri veu que es camp
està a zero, i veu que si no puja gent jove
amb un poc d'imaginació, no hi ha res que
fer. Però trob que se n'ha donat compte
massa tard. Se que es fan conferències
sobre temes de Ia pagesia...

—Quins canvis són necessaris per fer
de foravila un sector productiu?

—Eliminar es minifundi. Pujar es preus
des productes agrícoles. Solució an es
problema de sa mecanització que és exa-
gerada, en so sentit de què es pagès es
veu obligat a adquirir, ell tot-sol, gran
quantitat de màquines que Ii surten carís-
simes, no rendables.

Es pagès no ha estat mentalitzat per a
fer cooperatives.

De s'anyada d'enguany, en vol sembrar
l'any qui ve: i això no és gens productiu.

S'ha d'anar a sembrar uns productes, en
vistes al consum ¡memdiat de Mallorca

PARLENDE..
. (Ve de Ia pàg. 3>
de tots eLs partits. Se'ns han ajuntat el
P.S.O.E., el P.C.E., P.S.M.; de l'A.P. no
ho sé.

Resulta que el P.S.O.E. ja tenia una
investigació feta sobre Ia Caixa Rural, i
quan Ia U.P.M. va aixecar Ia Llebre de-
manant Ia dimissió d'En Juanjo Ale-
many, el P.S.O.E. va creure oportú
treure a Uum aquesta informació.

Ara Ia U.P.M. ha nomenat tres porta-
veus per a entrar dins Ia comissió d'in-
vestigació sobre Ia Caixa Rural, a Ia que
el P.S.O.E. va convidar tothom.

—Joana, creus que Ia dona pagesa
està en inferioritat de condicions res-
pecte als homes?

—Al poble, les dones en general sofrim
més el pes de les tradicions. Jo no ho pa-
tesc tant, perquè vaig néixer a Ciutat. I
a més, ens fan guardar eLs al·lots. Entre
tradicions i al·lots, és lògic que ses do-
nes no puguem participar, o aünanco és
es meu cas; i això fa que siguem una mi-
noria dins Ia U.P.M. Hi ha dones que
van a les assemblees, i deixen parLar eLs
homes. La majoria de dones pageses no

són conscients de Ia discriminació que
sofreixen com a dones i com a pageses.

—Es cert que han intentat polititzar
Ia vostra imatge exterior?

—Si; durant un temps es va intentar,
però hem demostrat que sols ens regim
per les decisions de l'assemblea, i que
no estam compromesos amb cap partit
polític. Però no som apoLítics: feim poLí-
tica agrària.

Satisfets, Joana i Joan, d'haver pogut
conversar amb vosaltres i aclarir aIs
nostres lectors una sèrie d'aspectes que
molts tenen embullats i confusos. Espe-
ram haver aportat llum, en bé de Ia pa-
gesia.

JAUME CLOQUELL GOME^A

NOTA DE LA REDACCIÓ: Fa un mes,
entregàrem unes preguntes al represen-
tant de l'Associació de Conradors, ja
que volíem presentar juntes les dues en-
trevistes. Fins ara, no hem rebut les res-
postes. Esperam oferir-les més envant.

mateix, en vistes al turisme, restaurants,
hostaleria...

La base és fer canviar sa consciència o
sa manera de pensar que tenen es page-
sos vells i de mitja edat.

—Què penses dels sindicats agraris?
—No estic molt al corrent d'aquest as-

sumpte.
Crec que serveixen per a mantenir uns

preus determinats, dels propis productes o
almanco perquè no davallin més. Record
Io de sa vaga des tractors, per motius des
preus des gas-oil, de sa llet, de sa carn...
S'assumpte de sa patata de Sa Pobla.

Se que hi ha sa Unió de Pagesos de Ma-
llorca, i sa Societat de Conradors; però no
hi estic gens aficat.

—Saps res d'aquest bugat de sa Caixa
Rural?

—He sentit campanes, però no podria
dir res damunt això, perquè no conec es
problema.

—Converses amb altres joves foravilers
de temes de Ia pagesia?

—No. En «serio» no hi he xerrat mai. Lo
que sí feim, entre uns pocs, és organitzar
certes feines de conrar plegats, amb ajuda
econòmica particularment (dos o tres).

Personalment, estudii conY puc cultivar
millor, també es mals o plagues que des-
cobresc. I, si no ho entenc, telèfon a Ex-
tensió Agrària perquè m'orientin, i ho fan
amb molt de gust.

—Què entens per Cooperativa?
—Crec que sa cooperativa és bona per a

sa venda de productes des camp i dedi-
cats an es camp, com llavors, «adobs»,
pinsos, etc.

Però veig moltes dificultats per a una
vertadera «cooperativa de producció» (que
seria unificar ses tasques d'un grup de pa-
gesos que tots treballin en tot, i llavors di-
videsquin ses hores de treball i es repartis-
sin es beneficis). Hi manquenmolts d'anys
de conscientització, augmentar sa con-
fiança entres es mateixos pagesos, pujar
es nivell cultural.

—Pep, coratge, i no et desanimis. Que
puguis contribuir a una agricultura nova i
eficaç, i sobretot més cooperativitzada.

PERE JOAN FIOL I NICOLAU



Noticiari local

DIUMENGE 11 JULIOL:
DíAUGURACIÓ DE L'ARXIU

MUNICU>AL

La tasca d'ordenació de l'arxiu muni-
cipal de Montuïri ha arribat al seu fl. Ha
estat una feina Llarga i una mica compU-
cada, ja que posseïm un dete arxius més
importants i complets de MaUorca; pos-
siblement el segon en riquesa documen-
tal, després del de PoUença.

El diumenge 11 d'aquestjuUol, a les 12
del migdia, es farà Ia inauguració a Ia
que assistiran el rector de Ia Universitat
de Barcelona, doctor Badia Margarit; Ia
Delegada de Cultura, CataUna Ensenat;
el conseUer de Cultura de les IUes Ba-
lears, Francesc Conrado i el Director de
l'Arxiu del Regne de MaUorca, Antoni
Mut, a més de les autoritats locals.

Aprofitam l'ocasió per convidar, des
d'aquestes planes, a totes les persones
interessades per les coses bones del po-
ble i, especiaknent pel que significa cul-
tura i progrés montuïrer.

Aquest 11 de juUol serà un dia històric
a partir del qual s'obriràn uns nous i
amples camins de Ia investigació del
nostre passat.

CURSET DE NATACIÓ

Aquest mes començarà un nou curset
de natació, organitzat per l'Ajuntament
i patrocinat pel ConseU Superior d'Es-
ports. Es farà a Ia piscina del PoUdepor-
tiu «Andreu OUver» d'Algaida, sortint
un autocar de Ia Plaça de Montuïri. Es-
tarà dirigit pel professor d'Educació Fí-
sica, Pere Palou.

PLA MUNICIPAL D'ESPORTS - SE-
GON SEMESTRE 1982

La Comissió de Cultura de l'Ajunta-
ment ha pressentat al Consell Superior
d'Esports un PIa Municipal a desenvo-
lupar en el poble durant el segon se-
mestre de 1982, per tal d'obtenir les
subvencions corresponents. Comprèn
un Curset de Natació en el Poliesportiu
d'Algaida (l'any passat hi hagué massa
problemes en Es Molí) amb un pressu-
post de 150.000 pessetes; Ia celebració
de Ia III Setmana PoUesportiva, per
Sant Bartomeu, d'unes cent mil pesse-
tes de pressupost; el programa esportiu
de Ia Fira-82 (unes cinquanta mil pesse-
tes) i un PIa d'Activitats Poliesportives
Extraescolars pels horabaixes i dissab-
tes, practicant-se escacs, balonmano,
futbito, ping-pong i cross pedrestre. Ve-
gem si arriben les subvencions!
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CAMP DE FUTBOL: FIRMADA
L'ESCRIPTURA PÚBLICA

El dimecres 12 de maig, a les dues del
migdia, es va firmar l'escriptura púbUca
per Ia qual Ia parròquia cedia al poble
el camp de futbol.

El dijous 20, en el PIe Extraordinari,
l'Ajuntament aprovava Ia instal·lació
elèctrica amb un pressupost de quasi
dos milions de pessetes que es costegen
mitjançant 300.000 pessetes de subven-
ció del ConseU Insular, altres 300.000
del ConseU Superior d'Esports, 300.000
del pressupost de l'Ajuntaent i Ia resta
a través d'un préstec de quasi un milió
al Patronat de Ia Vivenda.

Les subvencions de 600.000 pessetes
dels dos ConseUs estaven destinades a
Ia il·luminació de les pistes del Col·legi
Públic d'E.G.B. i han estat traspassa-
des al camp de futbol, per considerar-se
més necessari.

FESTA FI DE CURS

Simpàtic horabaixa ens oferiren els
nins de l'escola a Ia festa de fi de curs
celebrada el divendres 18 en el pati. La
banda de música, un any més, va parti-
cipar com sempre ho acostuma fer en
les manifestacions festives del nostre
poble. La directiva de l'A.P.A. va regalar
a tots ete alumnes, pares i assistents uns
pastissets Bimbo i begudes de Fanta i
Coca-Cola que havien obsequiat aques-
tes cases comerciate. Hi va haver es-
ports, concerts de les «orquestres» de
primer a cinquè, baUs maUorquins a cà-
rrec d'alumnes de Lloret, entrega de me-
daUes de bàsquet, còmics... I el vespre,
l'animat sopar dete pares i mestres.

iHAone®
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...ens oblidàrem de posar que en Tasa-
net Tous i en Toniet Mesquida també ob-
tingueren'medalla en el Cross d'An-
dratx. Eren tan petits que quasi no eZs
vérem.

...ha començat un nou Torneig- de fut-
bito local. Participen 11 equips. EIs dos
primers jugaran Ia III Setmana Polies-
portiva.

...han acabat les classes de Graduat Es-
colar per Adults. En ete exàmens de
juny s'han donat tres títoLs.

...es vaforçar Ut porta de l'Ajuntament,
perquè hi entraren üadres el passat dia
15. Es qüestió de posar bonsforreUats, i
no deixar dobbers dins calaixos...

...l'Associació de Pares ha tengut un su-
peràvit de 31.174 pessetes en el balanç
del^curs 81-82. En aquesta quantitat no
hi figuren unes 18.000 pessetes pen-
dents de cobrança del Cross, i 100.000
de subvenció de l'Ajuntament i altres
100.000 del Consell Insular per a pagar
el professor d'Educació Fisica.

...el 5 de setembre comença Ia Uiga de I.a

regional Preferent en Ia que per primera
vegada hi jugarà el C.D. Montuïri.

...Za Federació Balear de Futbol no ha
permés Ia inscripció en nom del C.D.
Montuïri deZs equips infantil i juvenil a
causa d'haver-se retirat de Ia passada
competició. Haurien de jugar amb un
altre nom.

...dins uns pocs dies, el dissabte 4 de ju-
liol, l'orquestra «Plateria» tocarà en el
camp de futbol, verbena organitzada
pel C.D. Montuïri.

...per diversos motius, no han tirat en-
vant les converses sobre Ia «donació del
solar per a una residència de veUs»...
Sembla que, a veUs plans, hi passa un
carrer... No sabem quines condicions po-
sen els qui ofereixen el solar... Llàstima!

...a una reunió informal de l'Ajunta-
ment, tots eis assistents aprovaven Ia
construcció d'un local sanitari i un so-
terrani de vestuaris a l'actual «pes des
porcs» d'Es Dau... Seria una pena que
es posassin dificultats a aquest projecte
tan necessari. Esperem en Za bona vo-
luntat cZeZs qui canalitzen les ajudes eco-
nòmiques. Serà una prova de maduresa
política i de sentit de pobte.



Esports

Compleix un desig defa molts d'anys Clasificació final del campionat
da Primera Regional

A primera plana del número del mes passat donàvem amb interrogació
Ia noticia de l'ascens del Montuiri a í." Regional Preferent. Aleshores
aquest fet no estava confirmat ja que estàvem a l'aguait dels resultats de
Ia lliguilla per pujar a III divisió i de les eliminatòries del Poblenc i Cons-
tància.

Però, el Dia del Corpus, es produïa ja de fet l'efemèride esportiva: El
Montuiri a les 8 del vespre ja estava a Ia nova categoria, gràcies a les tres
vacants que equips mallorquins deixaven a Preferent.

A continuació i com a editorial volem reproduir un escrit que ja te-
níem preparat pel passat mes de juny i que no «gosarem» publicar perquè
el blat encara no estava dins el sac. Deia així:
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PREFERENT
Important notícia esportiva pel futbol montuïrer. El diumenge 23 de maig el

C.D. Montuïri de I regional va aconseguir un somni que els aficionats tenien defa
moltS d'anys: l'ascens a Preferent. L'any que ve, per tant, hi militarà per primera
vegada. Recordem que quan es va crear, farà uns deu anys, el Montuïri va quedar
a l'entrada ifa dos anys —i després d'una notable campanya— Ii mancà un escaló
per pujar-hi.

Enguany el desig d'una directiva que ha dedicat grans esforços; una plantilla
amb jugadors honrats i que s'anaven superant de cada dia; i, especialment, Ia
bona feina d'un entrenador que sabia el que volia i cap on anava, han cridat de
bell nou a l'afició que ha seguit constantment l'equip, tan en «Es Revolt» com a
fora. ,

La segona volta ha estat extraordinària. Des 34 puntsfactibles, se n'han acon-
seguit 28, perdent un sol partit per Ia minima de 2-1 a Alcúdia i empatant-ne qua-
tre. De 3 positius, alfinal de Ia 1.a volta, s'ha passat a 12. Prova clara de què l'e-
quip ha anat a més.

El Club i el poble estam d'enhorabona. Aquest any futbolístic serà gratament
recordat: Ascens a 1.a- Preferent de Ia mà d'un entrenador montuïrer que estre-
nava el títol; cessió del camp al poble, nova il·luminació elèctrica i cel·lebració
d'una dècada del Torneig de Ia Llum.

Aquestsfets positius han de servir d'estímul per a seguir endavant i mantenir-
se a Preferent. L'únic caire negatiu, fou Ia desaparició deti equips juvenil i infan-
til. Una encertada política de promoció dins Ia joventut ha de donar continuació a
l'alegria que ara sentim tots ete deportistes. No fos cosa mirem enfora i ensope-
guem aprop oblidant eZs qui hauran de substituir l'equip adult.

Enhorabona als qui han fet possible aquest èxit, un dete més destacats dels
darrers anys. «¡Què no decaiga!»

GABRIEL GOMILA

TORNEIG DE FUTOITO

EIs resultats corresponents a les darre-
res jornades de Ia segona volta són els se-
güents:

F.P. Llucmajor, 0 - Can Tomeu, 2
Sant Bartomeu, 1 - S'Hostal, 2
Es Taulons, 6 - Es Niu, 2
Juvenils, 3 - Can Toni, 5

F.P. Llucmajor, 0 - S'Hostal, 2
Juvenils, 9 - Es Taulons, 7
Can Toni, 8 - Es Niu, 4
Can Tomeu, 0 - Sant Bartomeu, 2

Sant Bartomeu, 11 - Es Niu, 11
F.P. Llucmajor, 0 - Juvenils, 2
Es Taulons, 3 - S'Hostal, 6
Can Toni, 5 - Can Tomeu, 0

F.P. Llucmajor, 0 - Es Taulons, 2
Sant Bartomeu, 3 - Can Toni, 11
Can Tomeu, 9 - Es Niu, 9
Juvenils, 2 - S'Hostal, 9

Classificació final V edició

BALONMANO

Tres equips de l'escola foren convidats a
Ia Jornada de l'Amistat celebrada el 12 de
juny a Son Sardina. Participaren quatre
clubs alevins femenins, quatre benjamins
masculins i dos benjamins femenins. Mon-
tuïri tenia representació a les tres catego-
ries. La cosa ens va anar bastant bé, Ja que
quedàrem campions en els dos torneigs fe-
menins i tercers en benjamins masculins.
Aquests resultats es registraren:

Alevin femení: Sant Vicenç P. Arenal, 3 -
Son Sardina, 10; Montuïri, 4 - Agustines, 3;
S. Vicenç Paül, 2 - Agustines, 9 i Montuïri, 8
- Son Sardina, 3.

Benjamin masculí: Montuïri, 2 - Son Sar-
dina, 11; La SaIIe, 1 - Joan Capó Palma, 11;
Montuïri, 5 - La SaIIe, 2; Son Sardina, 5 - J.
Capó, 3.

Benjamin femen(: Montuïri, 7 - Son Sar-
dina, 6.

^

EQUIPS
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Can Toni
Can Tomeu
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S'Hostal
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Jugadors de l'equip campió: Gabriel
Ferrer, Miquel Martorell, Raimundo Ar-
bona, Bartomeu Mayol, J. Antoni Payeras,
Gaspar Sastre, Pep Miralles, Tomeu Ferrer
i Mateu Barceló.



Passatemps
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D. Gregori Barceió i Escarré fou rector de
Montuïri des de l'any 1917 fins a Ia seva
mort, dia 12 de juny de 1951, als 74 anys, ¡a
que havia nat a Porreres l'any 1877. Fou or-
denat prevere el 1902. El mes passat es

complia, per tant, el 31è aniversari
de Ia seva mort.

CROSS POPULAR: 720 CLASSIFICATS tècn"

Encara podem veure alguns dels carros que traginaven pedres quan feien Ia carretera.
del Puig en un moment en què s'aturaren per fer aquesta fotografia.

Solucions al passatemps

SopadelMres

EIs 8 vents del món.

Oferim el primer classificat de Ia gene-
ral, el primer local i el nombre de classifi-
cats en cada categoria:

— Mini femení: 1.a Esther d'Abàssolo
(Andratx). 1.a local, Maravillas Jiménez. 31
classificades. Per equips, Sant Joan.

— Mini masculí: 1er. Joan Barceló
(Montuïri). 2on. local, Tomeu Verger. 44
participants. Per equips, Joan Mas de Po-
llença.

— Benjamin femení: 1.a Remedios Mora
(Andratx). 1.a local, Cati Bauçà. Joan Mas
de Pollença i 35 classificats.

— Benjamin masculí: Francesc Figueroa
(Andratx), Biel Nicolau, 73 classificats, C.P.
Andratx.

— Alevin femení: Toni Peña (Joan
Capó-Felanitx), Isidro Sánchez, 101 classi-
ficats, Joan Capó Felanitx.

— Infantil femení: Catalina Lopez (j.
Capó), Joana Jiménez, Pureza Manacor.

— Cadete-juvenil femení: Antònia Fon-
tirroig (SantJoan), Isabel Bauçà, 11 classi-
ficades, Club Hermes.

— Infantil masculí: Joan Jesús Ferriol
(Sineu), Diego Ortiz, C.P. Sineu i 85 classi-
ficats.

— Cadete-juvenil masculí: Joan Reynés
(Cercle Sollerenc), Toni Robles, 31 classifi-
cats i Cercle Sollerenc.

— Sèniors masculins (10 kms.): Mateu
Domínguez (Hermes), Biel Mayol, 71 clas-
sificats, club Hermes.

— Sèniors femenins (10 kms.): Catalina
Barceló (Campos), Mari Carmen Robles,
per equips Campos.

— Veterans: Toni Gelabert (Mediterrá-
neo), Toni Sánchez el primer local.

25 anys enrera

JULIOL 1957

Al final del curs acadèmic 1956-
57 han obtingut eb títok de Mes-
tres de Ia Ensenyança, Aida Celes-
tina Rosselló i Joana Bauçà, i els de
BatxiUerat ek jove» Gabriel Arbona
Verger, Antoni Mayol Vich, Barto-
meu MiraUes Monserrat, Gaspar
Oliver Mas i Joan Verger Ramonell.



Església en camí

ASPECTES SOCIALS DE LA FE

CREIM I AFIRMAM QUE:

Jesús fou el profeta del Regne de Déu.
La seva actitud i Ia seva paraula, eLs
gestos i aqueUs de qul es feia acompa-
nyar, s'encaminaven cap a un canvi so-
cial i reügiós, perquè els homes visquin
com a fills del mateix Pare i germans de
veres. El Regne, que suposa per a nosal-
tres Lluita i esforç, comença ja aquí, en
aquest món; i l'esperança situada en
una intervenció final i definitiva de part
de Déu, en un demà feliç, ha d'empènyer
encara més el trebaU i Ia lluita del mo-
ment present.

L'amor a l'altre es concreta en acoUir
fraternataient els petits i els marginats,
fins a l'extrem de deixar-nos ensenyar
per Ia seva experiència, per Ia seva ten-
dresa i pel seu crit, que és el crit del
«Déu-sofrent».

Jesús de Nazaret, persona incòmode,
feia nosa com els profetes. Per això, fra-
cassà i el mataren. Però Déu el res-
suscità. Així, vivent per sempre, va co-
municar el seu Esperit que renova i
transforma, que empeny cap al testi-
moni valent. D'aquí ens ve Ia força ate
cristians, per esser profetes decidits i es-
perançats, com EU.

ASSEMBLEA DE COMISSIONS DE
LA PARRÒQUIA

El dimecres, 23 de juny, tinguérem
una Assemblea parroquial per a Ia revi-
sió del curs 1981-82. Preguntàvem a
cada comissió: Quin camí heu fet aquest
any? Què és Io que hauríem de canviar?
A quines persones més hauríem d'ani-
mar en Ia corresponsabüitat? «Sem-
brant l'avui, fruitarà el demà».

TROBADA MOVIMENT CRISTIÀ DE
JOVES DE POBLES

També ete grups de joves cristians de
pobles tenen Ia seva Assemblea de revi-
sió, el diumenge 11 de juUol. Serà a
Monti-Sion de Porreres, i hi participa-
ran alguns de Montuïri.

EXCURSIONS

Així com dia 19 anàrem a CaIa Mon-
dragó amb un grup de jovenetes i jo-
venets de 6è i 7è i ens ho passàrem ben
divertit; el dissabte 26 de juny, preparà-
rem una altra excursió per a joves i al-
lotes deta qui han fet Ia primera part del

C*po*HU>ga(P.M.13a-1*M

ENS COMPROMETEM A:

Crear consciència de què estam dins
una societat estructurada en funció dek
més forts, i no en funció dete més neces-
sitats; per això, Ia fraternitat es juga en
termes de justícia i d'injustícia. Això su-
posarà estudiar mülor Ia realitat i aju-
dar a altres a anaUtzar-la, donant-los
elements de judici, informació del que
passa, per què passa, etc.

EIs grups necessitam educar-nos en Ia
soLidaritat i en el compartir, que po-
dríem concretar en:

— no gastar tot el nostre guany ni es-
talviar tot aUò que no gastam.

— entregar el sou d'un mes o una
paga extra, o un % mensual o anual.

Crear consciència de què les solucions
als problemes socio-econòmics tenen el
seu eficaç mitjà de solució dms el quefer
polític. D'aquesta manera, ens urgim Ia
col·laboració activa amb les iniciatives
de l'Administració (Ajuntaments, Con-
seLL.), Ia participació en partits, asso-
ciacions i organitzacions del poble, per
tal d'anar sempre a resoldre les causes
dels problemes i no sols els efectes.

Hem d'educar i educar-nos en els va-
lors col·lectius de soLidaritat, participa-
ció i lluita, per tal de construir una so-
cietat més justa, des de l'escola, Ia cate-
quesi i Ia influència de Ia parròquia, etc.

Posar a disposició i al servei del poble,
locals, solars, etc. i promoure Ia venda
d'aquest tipus de béns, propietats de
l'església, perquè donin un rendiment
social. Ja que tot bé «aturat», en temps
de crisi i atur, és un atemptat més greu
contra Ia justícia i el bé comú o social.

ASSEMBLEA DIOCESANA
D'ACCIÓ SOCIAL

curs per a Ia Confirmació: partírem cap
a Formentor, caminant p'El Fumat, fins
a CaIa Engossauba. El paisatge, Ia tran-
quiï-ütat i l'ambient d'amistat animaren
tota Ia diada.

PLUVIÒMETRE)

Pluja de 15 maig a 15 juny 82

23 maig
29 maig
4 juny

Total

0,30 lts.
5,90 lts.
5,00 lts.

Primera Comunió

t**-

Enguany han participat per primera
vegada a Ia taula de l'Eucaristia de Ia
comunitat cristiana els nins i nines:

— Cristòfol Massanet Batle
— Bartomeu Massanet Batle
— Antònia Jiménez Sanchez
— Jordi Jiménez Sanchez
— ColomaAlcoverMayol
— CatalinaBarcelóMayol
— Margaüda Beltran Cerdà .
— Llorenç Capellà Mayol
— Joana M.a Capellà Mayol
— Pedro Fernández Sánchez
— Miquel Mesquida Florit
— Bartomeu Miralles Rossinyol
— Gabriel Ramonell MiraUes
— Mateu Ribas GaUard
— Mateu Rigo Ribas
— Joan Servera Martorell

11,20 lts.

MOVIMENT PARROQUIAL

NOUS CRISTIANS
Dia 30 de maig.- CataUna Miralles

Martorell, fiUa de Rafel i de MargaUda.
«Can Costa».

Dia 30 de maig.- Rosa Ribot Oüver,
fUla de Miquel i de Teresa. «Can
Sastró».

PASSAREN A LA CASA DEL PARE
Dia 16 de maig.- Rafel Mayol Pocoví,

de 75 anys, casat, a. «Piadós».
Dia 21 de maig.- Maria Marimon

Bauzà, de 84 anys, viuda, a. «Guerrera».
Dia 4 de juny.- Joana MiraUes Marto-

reU, de 36 anys, casada, a. «Marrona».
Dia 7 de juny.- MargaUda MartoreU

MiraUes, de 67 anys, casada, a. «Ro-
queta».

Dia 12 de juny.- Antònia Roig Ra-
mon, de 83 anys, viuda, a. «Boivassa».
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