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Porfa/ f/p/c d'una de /es cases del carrer de
"Ses Tres Creus» digne d'esser conservat.

SA FIRA

El 28 de Novembre
A l'hora d'enviar a Ia impremta

aquest número, no s'havia concretat de-
finitivament el programa de Ia Fira
d'enguany. Si sabem que se celebrarà el
diumenge 28 de novembre, un diu-
menge després dels altres dos darrers
anys. Que el programa serà més o me-
nys el de l'any passat: Exposició d'ove-
Ues, Concurs de cans eivissencs, Fira i
Exposició d'Artesania, Diades Culturals
de Ia Caixa, Esport escolar...

Actes confirmats són les conferències
de Ia Societat de Caçadors, el dissabte
dia 27 sobre Sa Perdiu; Ia d'UPM el di-
vendres dia 26, sobre l'Ovella i una altra
de tema sanitari a càrrec d'Oriol Valls.

Dins aquest mateix número, publicam
un escrit de Ia Societat de Caçadors, el
programa esportiu i les Diades de Ia
Caixa.

ANIMEM EL CLUB D'ESPLAI!
Molts de joves d'aquest poble de-

claren avorrir-se el cap-de-setmana.
Una generació amant de Ia música
electrònica i de les motos. Tots els
diumenges van a Ia discoteca i cada
dia veim les seves màquines reno-
veres pel carrer.

Aquests dos passatemps es po-
den qualificar de priontans, però no
umplen el temps lliure que resta del
dissabte i diumenge.

Es tractaria de cercar unes activi-
tats culturals i esportives, on ells
col·laborassin amb grups de manera
responsable, i es poguessin realitzar
de cara al futur. TaI vegada es recu-
peraria qualque «passota».

Actualment, s'ha creat un nou
grup, es diu «Club d'Esplai», amb
ganes de fer feina i de responsabilit-
zar-se d'un programa que ells s'han
proposat a dur a terme.

Per les persones que més o me-
nys coneixen els problemes dels jo-
ves, que avui són l'inconformisme,
passotisme, accentuada actitud de

protesta... La idea d'agrupar-se per
ells mateixos per anar fent coses
ens satisfà i ho consideram positiu.

Per una part, l'Ajuntament els ha
convocat per a donar-los suport
econòmic, i integrar-los en el Patro-
nat d'Esports i Cultura. I per altra, Ia
Parròquia els ha obert els locals de
l'antiga escola de Ia SaIa Mariana.

Aquestes institucions pretenen
orientar-los, estan obertes al diàleg i
volen facilitar-los les eines necessà-
ries per començar a desenvolupar
els programes. I no canviar Ia direc-
ció de les seves activitats, com al-
guns podrien creure.

CaI ressaltar Ia creació del Club
d'Esplai, perquè pot esser un estí-
mul per a totes les «pandilles», a fi
que s'organitzin i promoguin les se-
ves activitats. Com més grups, més
varietat de passatemps, més am-
bient i manco avorrits, al temps que
s'educa en el conviure.

Animem el Club d'Esplai!

MIQUEL MARTORELL FULLANA

La creació del club d'Esplai pot esser un estímul per a totes les «pandilles»



Entrevista

LA GUARDIA CIVIL A MONTUÏRI

El «Cabo» parla de les seves activitats i d'altres aspectes

La major part dels montuirers hem vist
sempre aqui Ia Guàrdia Civil, aquests ho-
mes que s'encarreguen de vetlarperquè en
el nostre poble i en el seu terme municipal
hi hagi pau i es facin les coses bé.

Ja sabem que és necessari descobrir els
malfactors i entregar-los a Ia justícia.
Aquesta és missió seva, però també en té
d'altres. I a fi de saber quines són aquestes
«altres» i aprofitant l'avinentesa de Ia pa-
trona seva —Ia Mare de Déu del Pilar—,
hem demanat al seu cap a Montuïri, el
«Cabo» primer Miquel Amorós Santana,
que ens informas de les seves activitats.

—Des de quan, si ho sap, tenim Ia Guàr-
dia Civil a Montuïri?

—La Guàrdia Civil va quedar constituïda
a Montuïn el 31 d'Agost de 1908.

—De quants de membres està compost
aquest «puesto» i de qui depèn?

—La «plantilla» és d'un «cabo» primer i
cinc guàrdies que depenen directament
dels seus «mandos» orgànics: Tinent
«jefe» de Ia Línia d'Algaida; Capità de Ia
Companyia de Llucmajor i «Jefatura» de Ia
Comandància de Palma.

—Quins estudis són necessaris per a
fer-se Guàrdia Civil?

—Actualment han de posseir el Certificat
d'Estudis Primaris per a sol·licitar l'ingrés
en el Cos com a guàrdia, si bé per a ingres-

sar s'han de superar unes proves de sufi-
ciència cultural, psicotècniques i d'aptitud
física.

—Quines són les seves principals
activitats?

—Les funcions que realitza aquest Cos
són diverses i per a realitzar les seves tas-
ques especifiques els seus membres s'inte-
gren a diferents especialitats, tals com trà-
fic, equips d'investigació, especialitats fis-
cals per a serveis a fronteres, ports i aero-
ports, desactivació d'explossius, esquí i es-
calada, antiterrorisme, vigilància fiscal a
costes, patrulles rurals, etc.

—El robatori a Montuïri, és freqüent?
—No; per sort aquesta és una zona on

s'ha d'alabar Ia tranquil·litat en aquest
sentit.

—Quins són els principals motius pels
quals es deté a Ia gent?

—SoIs es deté en els casos en què exis-
teixen sospites fonamentades de què algú
ha comès un fet delictiu. En aquest sentit,
els delictes contra Ia propietat, en general,
són els que generen més detencions.

—Han de intervenir en moltes bregues?
—Generalment, no'.

«Les principals denúncies són per infraccions a Ia Llei
de Caça, al Codi de Circulació i delictes contra

Ia propietat. I aquests són els que generen
més detencions.»

—Per què es persegueixen tant els
caçadors?

—No es persegueixen els caçadors en sí,
sinó els infractors a Ia Llei de Caça, a
aquests realment no se'ls pot considerar
«bons caçadors». Nosaltres hem de treba-
llar en benefici de Ia seguretat i ordre entre
els amants de l'esport cinegètic.

—Per què es baralla, sobretot, Ia gent?
—Generalment són les bregues a les ber-

benes, festes... o tal vegada produïdes per
un excés d'«alegria», però he de dir que Ia
gent d'aquesta zona no ós propensa a ba-
ralles; més bé és pacífica.

Quines són les principals denúncies que
aqui es formulen?

—Principalment per infraccions a Ia Llei
de Caça; aquesta és una demarcació total-
ment rural; i també al Codi de Circulació.
Igualment es denuncien delictes contra Ia
propietat i altres de menys importància.

—Quins són els serveis més feixucs?
—Dins de Ia Guàrdia Civil no existeixen

uns serveis més pesats que els altres, Ja
que sempre van encaminats, directe o indi-
rectament a algun tipus de servei, a pro-
porcionar tranquil·litat a Ia població. Sota
aquesta premissa, és obvi que per a nosal-
tres no existeixen els serveis «feixucs».

—Tenen, malgrat tot, temps suficient per
a descansar?

—Generalment sí, encara que depèn de
les circumstàncies, Ja que solen sorgir ser-
veis imprevists als quals hem d'atendre.

El poble de Montuïri vist des del Quarter de Ia Guàrdia Civil. (Segueix a Ia pàg.3 !



UN NOU CLUB D'ESPLAI A MONTUÏRI
Xerrada amb un grup d'al·lotets que hi acudeixen

Són prop de 40 i tenen moltes ganes de fer coses

Un grupet de gent jove ben animosa i
abrínada han començat un nou «Club
d'Esplai», per a omplir d'unaforma útil
el temps lliure dels al·lots. De moment,
sembla que han tingut bona acollida,
tant per part dels pares com dels pro-
fessors.

—Què heu fet, fins ara?
—Vàrem anar a una excursió a Ba-

nyalbufar, i a Esporles. Érem 41, comp-
tant ses monitores. Totd'una que arribà-
rem, vàrem anar a sa Plaça de Banyal-
bufar; allà hi havia un broUador, i a baix
de sa Plaça hi havia una font d'aigua
bona. Llavors una dona mos va acompa-
nayar un trocet cap an es seu xalet, i
mos va obrir una porta per anar a una
platgeta, i allà vàrem nedar un poc. Més
tard, vàrem dinar, a un tros de sa platja,
que era pedra. També jugàrem un parell
de jocs. A una tenda, tothom hi anava a
comprar postals i coses de records.

Quan mos n'anàvem, hi havia homes i
dones que mos deien que hi tornàssim
una altra vegada. Vàrem ornpnr ses bo-
teUes de sa font d'aigua bona.

(Ve de Ia pàg. 2)

—Per què n'hi ha tants que en veure'ls
sembla tenen por?

—Aquesta no és Ia nostra impressió; Jo
crec més bé —diu el «Cabo»— que l'únic
que ens tem és el qui té alguna cosa que
amagar; Ia gent de bé crec que ens
aprecia.

—Podria relatar-nos algún servei, a Mon-
tu'iri, que sobresurti dels normals?

—No existeixen serveis que sobresurtin
per damunt dels altres, els que realitzam
són els propis de Ia Institució.

—Voldria dir alguna cosa més als mon-
tuïrers?

—Que segueixin comportant-se amb el
«seny» del que fan gala, fet que en defini-
tiva repercutirà en benefici de tots.

I nosaltres així ho esperam.

O. Arbona

—Com és Banyalbufar?
—Es un poble petitet, però molt agra-

dós. Hi havia molts de safreigs, i tots ets
horts amb aquelles parets tan ben fetes.

—I llavors, a on anàreu?
—D'aUà partirem a Esporles. A sa

Plaça, mos varen tirar caramel·los. Allà,
ses monitores mos varen explicar Io que
és un Club d'Esplai: mos varen dir que
es dissabtes, de 9 a 12 aniríem a sa SaIa
Mariana, i faríem fang, dibuixos i tre-
balls manuals, teatre, festivals, baUs
maHorquins, i més coses. També mos
varen dir que, si mos volíem apuntar,
pagàssim 500 pts. que bastarien per a
tot l'any.

—Què vàreu fer, dissabte pasat?
—Primer de tot, vàrem cantar. Lla-

vors, vàrem fer figures de fang: talaiots,
cendrers. Ara, en haver eixugat, les pin-
tarem de colors, i les volem dur a ven-
dre, es dia de sa Fira; des dobbers que
guanyarem, farem un campanet d'estiu.
També un pareLl varen pintar murals,
que deien: «Club d'Esplai». Estaven
adornats amb arbres, amb camions,
amb unes dones que baUen...

—Quants sou, per ara?
-Es primer dissabte d'activitat, érem

prop de 40. I tots feien es cap ben viu, i
molta feina. Pareixien formiguetes.

—Teniu ganes de fer coses?
—Moltes. Lo primer, es deport. Jo

—dlu Na Maribel— festivals. I Na Cati;
Es campament.

—Per què serveix dedicar un demati
cada setmana a «esplai»?

—Perquè així no mos avorrim, ni per-
dem es temps. Perquè mos divertim
molt i ho passam Ia mar de bé.

—Quins valors o coses bones s'apre-
nen, acudint aplegats a les activitats de
l'esplai.

— Aprenim a estar junts.
— Aprenim a fer amics.
— Aprenim idees noves.
— Aprenim Io bo que saben fer els al-

tres, i ensenyam Io que sabem fer
noltros.

—MoIt bé. Que sempre pogueu seguir
ben contents, ajudant a fer que els al-
tres siguin feliços.

Contesten: Maribel González Pinteño,
Cati Barceló Mayol, Mateu MoU Ramo-
neU.

El Club d'Esplai demana Ia col·laboració dels pares

N. de Ia R.— Si ara féssim aquesta entrevista —que re-
dactàrem a finals de seíembre i no poguérem publicar el
mes pascal— sense cap dubte hauria sortit el tema de Ia
mort del taxista trobat a «Ses Rotes».

Aquest trist fet és molt possible que hagi ajudat a des-
cobrir tota una sèrie de problemes amagats que qualque
dia s'hauran de tractar amb decisió.

El noveU «Club d'Esplai» de Montuïri
ha dirigit Ia següent carta a totes les fa-
müies del poble:

Benvolugts pares:
Amb Ia present, volem donar-vos a co-

nèixer el que volem que sigui el Club
d'Esplai. Lafinalitat d'un Club d'Esplai
és educar el nin en el temps de lleure.
D'acord amb aquest objectiu, les activi-
tats que voldríem dur a terme són:

Teatre, Taller tJang, murals, dibuixos,
«palillos», macramé-.), Música, Esports,
BaZZs Mallorquins, Festivals, Excur-

sions, Campament d'Estiu.
Tenint en compte que aquest és el pri-

mer any, tal vegada no podremfer totes
les activitats assenyalades, però de part
nostrafarem tot Io que puguem.

Les 500 pts. (per família) que hem as-
signat com a quota anual er¿s serviran
per a comprar el material que necessi-
tem:fang, pintura, paper, etc.

EIs al·lots que vulguin, podran venir
eis dissabtes, de 9,30 a 12 del matí, a Ia
SaIa Mariana.

Agraïm per endavant Ia vostra col-
laboració.



Cultura

...no és cert que el nou Dimoni no cobràs
cap centim de Ia Casa de Ia ViIa. L'Ajunta-
ment Ii va donar set mil pessetes.

...es fan gestions per a col·locar les lampa-
res velles del camp de futbol a les pistes de
l'escola. Es podrien aprofitar per ballar bo-
leros, fer gimnàstica de manteniment, as-
saig de Majorettes, entrenaments (el Dau
està saturat)... Les depeses, en cas que es
dugués a terme, serien mínimes i el sistema
en pla familiar, ¡a que d'altra manera avui
no hi ha dobbers.

Diades culturals de «La Caixa>

Dins el novembre 1982

Dia 19.— «Un dla difícil» per Voltes Triptrup (espectacle infantü) a Ia
SaIa Mariana a les 6 de l'horabaixa.

Dia 20.— Cinema «El Verdugo» de Berlanga, a Ia SaIa Mariana a les 8,30
del vespre.

Dia 21.— Concert per Ia Coral «L'Alba» a l'església Parroquial a les 8,30
del vespre.

Dia 27.— «Un pagès molt viu» pel grup de Teresetes «Els Tres Tran-
quUs» a Ia SaIa Mariana a les 6 de l'horabaixa.

Dia 28.— (Dia de Sa Fira) cançons i baUs maUorquins pel «Grup Sis
Som» a Ia Plaça Major a les 6,30 del capvespre.

...Ja que parlam de Majorettes, havien de
desfilar el dia de Ia Fira a les cinc i mitja de
l'horabaixa... però possiblement no surtin
perquè farà fred i haurien de menester uns
jerseis especials per a les «misseretes».

...a Ia reunió del dilluns 25 per a organitzar
Ia Fira hi va assistir poca gent. Es veu que
ens animam quan tenim el foc a prop.

...el C.D. Montuïri vol anar per amunt però
a l'octubre ha volat pels baixos. Acaba de
fitxar tres nous jugadors: el libero Navarro
del Constància, un soldat que juga de cen-
trecampista i En Rozas, soldat i davanter
de l'At. Tibidabo de Barcelona.

...els nins de 6 a 10 anys estan molt con-
tents amb el Club d'Esplai. Hi assisteixen
de ganes i amb interès.

...donem ànims a les jovenetes i jovenets
que s'encarreguen del Club d'Esplai per-
què desenrotllen una bona tasca per als
nostres infants.

...a una reunió, a l'Ajuntament, no va pros-
perar que Ia Fira es fés el diumenge 4 de
desembre. EIs artesans que venen aquí
diuen que a principi de mes, Ia gent com-
pra en més quantitat. Es va votar que fos el
28 de novembre.

0_

...s'ha de mantenir una data de forma defi-
nitiva i no canviar cada any. O el tercer o el
quart diumenge de novembre... o el «55 de
març»...' siga quan siga... però de forma
fixa!

...tes eleccions generals del passat 28
d'Octubre foren a Ia vila un model de serie-
tat i tranquil·litat, sense agitació no atrope-
Hs. La correcció dels qui acudiren a votar
sols mereixia alabances.

SAVEU DES CARRER

SANTA CECÍLIA
Ja podem oferir des d'ara un petit

avanç de Ia celebració de Santa Cecflia
d'enguany. El dia escoüt és el dissabte, 11
de desembre, per evitar coincidir amb
ete actes de Ia Fira. El Patronat de Ia
Música ha decidit enguany no fer un di-
nar especial, sinó unir-se amb Ia Coral
Parroquial per a festejar junts Ia pa-
trona.

PROGRAMA

Dissabtellde desembre:
A les 8 del vespre, Missa solemne de

Santa Cicüia amb participació de Ia Co-
ral Parroquial dirigida pel P. Antoni
MartoreU.

A les 8,30, Concert musical, en el qual
Ia Coral interpretarà 3 peces del seu re-
pertori i Ia Banda de Musica dirigida

p'En Pere MiraUes tocarà les següents
obres: «A mi Buñol» P. D. Manuel Ca-
rrascosa García, «Un día en Viena»,
Obertura de Franz von Suppé i «Coppe-
na» Fantasia de l'Opera de Leo DeUbes.

A continuació hi haurà un refrigeri, a
Ia rectoria.

NOTA DEL PATRONAT

«En l'article publicat en el programa
de festes de St. Bartomeu, on donàvem
una relació dels directors de Ia Banda
de Música des de Ia seva fundació, per
error d'imprempta, es va deixar de po-
sar Ia referència al període 1959-1961.
Aquests anys havia estat el seu director
D. Joan Socies Sastre «VermeU». Valgui
aquesta nota per a subsanar l'equivo-
cació.

ENGRANDINT L'ANECDOTARI
S'acabava el mes de desembre de 7980

quan els redactors de BONA PAU acorda-
ven començar una tercera època que con-
sistiria en eixamplar-la al tamany de foli,
engrandir-la a vuit pàgines i escriure-la en
Ia nostra llengua.

No tots hi estaven d'acord, no perquè no
ho desitjaven s/no perquè temien per Ia
seva continuitat, Ja que podrien mancar qui
hi escrivís o —el que seria més greu— e/s
doblers.

Ara, dos anys després, sembla que Ia de-
cisió fou encertada: els comentaris, en ge-
neral, han estat favorables tota vegada que
hem rebut més alabances positives que cri-
tiques negatives.

1m̂ kXjr 1
Terccraçpoca
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Noticiari local

ELECCIONS GENERALS

EIs partits més votats pels montuïrers
a les eleccions del 28 d'octubre foren eLs
següents: vote

SOCIETAT DE CAÇADORS DE MONTUÏRI

— AUança Popular.
— Centre Democràtic i Social.
— Partit Comunista.
— Partit Sociaüsta de MaLLorca.
— Partit Sociaüsta Obrer Espanyol
— Unió de Centre Democràtic.

LA MORT DEL TAXISTA

545
. 43

13
165
519
149

Desgraciadament, Montuïri ha estat
notícia a MaUoca i a Ia Peninsula a rel
d'haver-se trobat a Ses Rotes assassinat
el taxista Antoni Femenias. Precisa-
ment Ia notícia es va donar des de Mon-
tuïri, per Ràdio Popular en directe, que
va interrompre el seu programa nacio-
nal, una hora després de que l'amo En
Ventura Mayol i l'amo En Biel MiraLLes
el trobassin quan anaven a cercar gír-
goles.

No cal assenyalar que ha estat el tema
de tot el mes.

CAP A UNA ESCOLA DE BALLS
DES PLA

En Rafel MiraUes Mas ha muntat una
escola de baLLs maUorquins. Cada di-
Uuns, el vespre, es reuneixen una vin-
tena de fadrines i casades i algun home
en el gimnàs de l'escola per a dansar jo-
tes, boleros i. també altres baUs de Ia
Mediterrània, concretament de Grècia i
Jugoslàvia.

Es pretén que, a Ia Uarga, pugui arri-
bar a ser l'Escola de BaUs des PIa. De
moment Ia cosa va molt bé i les perso-
nes que hi van han pres molt de gust.

SEGRETÀRIA HABILITADA
Des que el darrer segretari, Toni de

Moüna, es va trasUadar a Catalunya,
ocupa el seu Lloc com a segretària habi-
Litada Ia funcionària de l'Ajuntament,
Coloma Garau Vaquer.

El segretari de Porreres, Rafel Creus,
ha estat contractat per l'Ajuntament
com a assessor administratiu.

SOLIDARITAT AMB ELS
DAMNIFICATS

Totd'una que es va demanar auxUi,
eLs montuïrers s'abocaren ràpidament
amb roba i menjar per ajudar aLs damni-
ficats deLs països del Llevant espanyol
que ten terriblement sofriren les inunda-
cions. Es pot dir que en poc més de dues
hores se'n recoLLiren dues furgonetades
ben plenes.

G. GOMILA

Quan gairebé falta un mes per cele-
brar Ia FIRA del nostre poble (el quart
diumenge de novembre), eLs caçadors
fan els darrers preparatius, per tal que
Ia rV FIRA DE SA PERDHJ, sia un èxit
popular. Per començar, aquests dies sor-
tiran aI carrer les participacions de Ia
Loteria de Nadal, confeccionades i eLs
números per Ia rifa d'una escopeta de
caça (valorada en 36.000 ptes. marca
Reno i expuLsora).

En quant a les activitats a desenvolu-
par el dia de Ia Fira, les podem resumir
en tres: FIRA DE SA PERDnj, MOS-
TRA DE CANS EIVISSENCS i DWAR
DE GERMANOR.

LV FIRA DE SA PERDLTT.- Dia 28 de
novembre, a partir de les 9,00 hores del
matí, les perdius quedaran exposades a
Ia Plaça Major i seguidament i mitjan-
çant uns parats simulacres que es faran,
se valorarà Ia feina que faci Ia perdiu i
eLs distints cants.

MOSTRA DE CANS DE CAÇA: ELs
cans eivissencs seran exposats a l'Avin-

guda Es Dau i uns jutges valoraran: que
sia fi, el posat, etc., però eLs cans prèvia-
ment hauran fet una prova de camp (da-
rrera coniLLs a S'AvaLl) i aquesta prova
es tendrà molt en compte.

DOJAR DE GERMANOR: El dia de Ia
Fira es farà, com és costum, el dinar
deLs caçadors; els que no sien socis hi
poden assistir, però eLs socis tindran un
preu especiaL.

Com a nota a part, volem dir que fa
dos mesos hi va haver eleccions per for-
mar part de Ia Junta Directiva. Foren
elegits vuit membres nous, per Io tant Ia
J. Directiva és Ia següent: President,
Pere Cerdà; Vice-Président, Jaume Go-
mUa; Segretari, Jaume MartoreLl, Treso-
rer: Joan Beltran, i vocaLs Francesc La-
bert, Mateu Cerdà, Baltasar Nicolau,
Joan Garau, Jaume Alcover, FeLip Pin-
teno i Antoni Socias.

BONA FIRA A TOTS!
MontuM, a 21 d'octubre, 1982.

JAUME MARTORELL

SOCIETAT COLOMBÒFILA DE MONTUÏRI

Després de quosi deu anys de poca activitat, Za Societat Colombòfüa
torna sortir a Ia palestra. El seu President Històric, mestre Biel Futtana (Se-
rral), està eufòric, ja que avui Ia. S.C.M. compta amb 400 coZoms. A punt per
a viatjar, des de les Pitiüses i el continent.

Actualment Ia Societat compta amb deu socis, Za major part princi-
piants i per Io tant oberta a nous socis, que sien aficcionats a Za colombòfUa.
Doncs sabem que, quan es fundà, (anys enrera), Za Societat comptava amb
més socis.

L'any passat, tres socis de Montuïri viatjaven amb Za Societat d'Akjaida
i un d'etts va aconseguir un primer lloc a una amoUada des cZ'AZacaní.

Per acabar, agrairíem aZs montuïrers que si vessin pasturar un estol de
coloms, amb aneUa, a un lloc on poguessinfer mal o que si eZs hi acudís al-
gun colom amb aneUa tfederada), ho comuniquin a qualsevol soci i en tot
cas a En Gaspar Socies (Vermell).

Montuïri, a 22 d'Octubre de 1982
GASPAR SOCIES



Esports

FUTBOL
EIs darrers resultats de l'equip de I

Preferent han estat els següents:

Santanyí, 2 - Montuïri, 0
Montuïri, 1 - Cardessar, 2
Montuïri, 2 - Cultural, 2
Esporles, 3 - Montuïri, 1

BALONMANO

Aquest mes començarà el campionat
de LUga de Mallorca. Hi participen dos
equips femenins de l'escola: les infantils
(12 i 13 anys) i les alevins (9, 10 i 11
anys).

En Joan Bauzà que l'any passat va
obtenir el títol d'entrenador provincial
(enhorabona, Joan!) prepara les majors.
El seu grup està format per 8 clubs. El
primer partit es juga el 6 de novembre
dins Sant Vicenç de Paúl de S'Arenal;
després contra Santa CataUna, Santa
Maria, Son Flor, Serralta, Santa Magda-
lena Sofia, i Son Sardina. El campionat
acaba él 26 de febrer.

Per primera vegada un equip montuï-
rer alevin femení es federa a un deport.
A Mallorca hi ha, només, quatre clubs
de balonmano d'aquesta categoria:
Montuïri, Magdalena Sofla, Son Sardina
i Sant Vicenç de Paúl de S'Arenal.

La primera jornada, el dia 27; Ia da-
rrera, el 22 de gener. Com a míster, te-
nen En Xisco Ramis.

PROGRAMA ESPORTIU 1983

EIs membres del Patronat Municipal
d'Esports es reuniren el 20 de novembre
per tal d'elaborar el PIa Esportiu del
Primer Semestre de 1983. CaI destacar
les bones disposicions, les ganes de fer
feina i Ia sana intenció d'ocupar el
temps lliure de Ia nostra juventut a tra-
vés de l'esport.

Cada entitat va presentar el seu pro-
grama i pressupost. Figuren entrena-
ments, partits, proves, torneigs de tenis,
ping-pong, balonmano, futbol, futbito;
activitats d'atletisme, gimnàsia de man-
teniment per a adults, gimnàsia rítmica
per a pàrvuls i infants; minibàsquet, ba-
lontiro, escacs...

«MES ESPORTIU FIRA-83»

En torn a Ia Fira, el Patronat Munici-
pal d'Esports ha organitzat un mes de-
dicat a l'esport escolar o de base. Es de-
senrotUaran torneigs de balonmano, es-
cacs («ajedrez»), ping-pong, futbito i
bàsquet.

El pes dels porcs, just al costat de Ia pista poliesportiva, podria estar
a un lloc millor, pero...

EIs diumenges 24 i 31 d'octubre esta-
ven programats dos torneigs quadran-
gulars femenins de balonmano en Es
Dau: un infantil i un alevin. Participa-
ven dos equips de cada un dete col·legis
Magdalena Sofia de Patoa, Sant Vicenç
de Paül de S'Arenal, Son Sardina i Mon-
tuïri. Per cert que el dia 24, els dos
equips montuïrers guanyaren les eumi-
natòries i jugaren les finaLs. Les alevins,
al S.V.P. Arenal per 9-8 i les infantüs, al
Magdalena Sofia per 6-3.

Cada dijous, a Ia sortida de classe del
capvespre, En Raimundo Arbona, En
Miquel MartoreU i En Francesc Cardell
ensenyen escacs i ping-pong a alguns
nins i nines de Ia segona etapa.

El futbito es jugarà els dies 14 i 21 d'a-
quest novembre d'acord amb el següent
calendari:

Ales
Ales
Ales

jamí B)
Ales

jamíB)
Ales

jamiA)
A les

jamíA)

Diumenge, 14
10: Montuïri - MaUorca (Mini)
10,45: Vilafranca - La SaUe(Mini)
11,30: VUafranca - MaUorca (Ben-

12,15: Montuïri - Sant Joan (Ben-

18,00: Montuïri - VUafranca (Ben-

18,45: MaUorca - Porreres (Ben-

Diumenge, 21
A les 15,30: Tercer i Quart Llocs Mini
A les 16,15: Final Mini
A les 17,00: Tercer i Quart Llocs Ben-

jaminsB
A les 17,45: Final Benjamí B

A les 18,45: Tercer i Quart Llocs Ben-
jamins A

A les 19,30: Final Benjamí A

El dia de Sa Fira, a les tres i mitja,
tendrem futbol de Preferent. Ens visita
el Sóller.

Possiblement els diumenges 7 i 21 al
dematí, les jovenetes que s'entrenen a
bàsquet juguin un torneig quadrangular
amb altres equips de Ia comarca. Així sí
que seria un mes ben rodó per l'esport
de base!

\

BIEL GOMILA



Temps enrera

25anys enrera

NOVEMBRE 1957

Ja que no han aparegut els gua-
nyadors del cotxe "Renault 4" i
de Ia moto "Derbi" sortejats fa un
any, han passat a ser propietat de Ia
Parròquia. De Ia seva venda n ' han
tretes 137.000 pessetes amb les
quals s' han pogut esborrar els dife-
rents dèficits de Ia Parròquia, i de Ia
casa número 5 del carrerd'En Van-
rell.

Un dels darrers dies daquest mes,
el saig ha fet una crida fent públic
que havent-se mort el cavall de Ia
carrossa dels morts, totes les perso-
nes interessades poden fer l'oferi-
ment oportú per a realitzar aquest
treball.

EREN TEMPS DE COMÈDIES

PeIs voltants dels anys cinquanta a Montuïri i a Ia SaIa Mariana es representaven
moltes comèdies, drames, peces còmiques, sarsueles i altres espectacles que cridaven
l'atenció de Ia gent.

La «foto» d'abaix correspon a Ia comèdia «La Cenicienta» dirigida per Sor Antònia,
Ia tardor de l'any 1952, de Ia que cal dir, com a nota curiosa, que els vestits d'home
foren llogats a Ciutat.

ENDEVINALLES RECOLLIDES AQUI

Hi pens i hi torn a pensar,
de tant de pensar-hi torn loca:
vol-me dir quin dol me toca,
de sa sogra de s'al·lota
que festeja es meu germà?

Pregunta: ¿Qui és sa sogra?

(3JBUIBg)

Dues dones estan damunt un balcó i
veuen dos homes que s'acosten, i diuen:

«Vénen els pares dels nostres marits,
vénen els marits de les seves mares,
vénen els nostres marits».

¿Qui són aquests dos?

•«sapniA sajou sanp saj qure siOABn uaj
-BSBO sa anb 'sopntA S9j3os sop sja uog

Les mos digué l'amo En Pere Cerda
«Frare».

Podem veure Na Franciscà Verger «Segretari», Sebastiana Ribas «Xorri», Franciscà
Bauzà «Drogueria» (*), Joana Lladó «Ferrer alcoraia», Catalina March «Tenda», Catalina
Verger «Segretari», Aina Soc/es «Vermell», Yolanda «Roca», Marita Munar «Metge»,

Joana Amengua/ «Veles», Franciscà Sampol «Rossa», Margalida Jordà «Solanda»,
Joana Arbona «Arbona», Franciscà Xamena «Xamena» i Catalina Rossinyol «Bou».

• ••••»* ••» * • ••*!

i:":::i.."!v*: :ji::i:::8!
: .:::::: • v.:.:b:::::::::

• »••»*••»•»•« »' •* ••••• ••••••• •••• » • •• *»»•

k 'txl ::•».. : :..:: ::::!..".r,As- ! :•. •: >:
*••••••• • • • •• ••••»• oi

H ;:•"::::...:. .•::"..: ;
:hj::!:H!: t:sc ":::.:ri*sr J K-slí. sfK

PLUVIÒMETRE

Pluja caiguda a Montuïri durant el
mes d'Octubre passat per metre
quadrat:

Dia 7
Dia 10
Dia 20
Dia 21

Total

4,60 litres
16,80 litres
1 litre

47,30 litres

69,70 litres



Església en camí

ACTIVITATS
DINS LA COMUNITAT

CRISTIANA

• Hem començat l'Escola de pares, diri-
gida pel capellà pedagog Pere Sunyer, que
vindrà una vegada al mes. Per Ia nostra
part, seguirem el treball de reflexió sobre
l'educació dels fills, cada dilluns, a les 9 del
vespre.

• Ha començat Ia catequesi d'infants, els
dimecres. La dels pre-adolescents, els di-
vendres horabaixa.

• EIs dies 19 i 20 doctubre, tinguérem
preparació de baptisme amb eis pares dels
infants que seran batiats prest.

• El curset prematrimonial s'ha fet a Vila-
franca, els dies 19, 21. 25 i 27 d'octubre. Hi
havia tres joves de Montuïri que pensen
casar-se amb tres vilafranqueres.

• El 27 d'octubre, convocàvem els pares
dels nins i nines que acudeixen a Ia Cate-
quesi. Es important que descobriguem que
mostrar el camí de Jesús és tasca de tots.

• El divendres, 29, celebràrem Ia Penitèn-
cia Comunitària, abans de Tots Sants.

• El mateix dia 29, hem convocat els jo-
ves de 16 i 17 anys pera seguir Ia catequesi
que començàrem l'any passat.

• El diumenge 24, passat, fou el DO-
MUND, diumenge de les Missions. La col-
lecta va recollir: 31.722 pts.

MOVIMENT PARROQUIAL

NOUS CRISTIANS
Dia 31.— Maria Antònia Ruiz Juan, fi-

lla de Constantino i Catalina.
Dia 31.— Maria Antònia Jaume Gari,

filla d'Antoni i Franciscà.

HAN PASSAT A LA CASA DEL PARE
Dia 10.— Felip Pinteno Martínez, de

66 anys, viudo.
Dia 12.— Bartomeu Roca Bunola, de

91 anys, viudo.
Dia 13.— Jaumeta Cantallops Mut, de

76 anys, viuda.
Depòsit Legal P.M. 133-i958

BENAVENTURANCES DEL SENY
Benaventurats els qui se'n saben riure d'elis mateixos,

ma/ acabaran els motius per passar-s'ho divertit.
Benaventurats els qui no confonen una muntanya amb un claper,

s'estalviaran molts de disgusts.
Benaventurats els qui miren on posen els peus,

evitaran més d'una patinada.
Benaventurats els qui són capaços de dormir a ple,

acabaran essent persones de seny.
Benaventurats els qui saben callar i escoltar,

aprendran moltes de coses noves.
Benaventurats els qui són prou intel·ligents per no agafar-s'ho

tot amb massa solemnitat,
seran apreciats pels qui e/s tracten.

Benaventurats els qui estan atents a les necessitats dels altres
sense per això sentir-se indispensables,

seran sembradors d'alegria.
Benaventurats si sabeu admirar un somriure i oblidar una mala cara,

el vostre camí estarà amarat de llum.
Benaventurats si sabeu mirar amb serietat les coses petites

i amb tranquil·litat i pau d'esperit les coses importants,
així podreu arribar ben lluny.

Benaventurats si sou capaços d'interpretar amb benevolència
les actituds dels altres,
encara que les aparences vos diguín Io contrari;

vos prendran per ingenus,
però passar per Ia vida estimant té aquest preu.

Benaventurats els qui s'ho pensen abans d'actuar
i preguen abans de pensar-s'ho:

s'estalviaran fermoltes tonteries.
Benaventurats si sabeu, al manco, callar i somriure

quan vos tallen Ia paraula,
quan vos fan el contrari
o vos fan empipar,

l'Evangeli comença a fer forat dins el vostre cor.
Benaventurats, sobretot, si sabeu reconèixer al Senyor

en TOTS quants trobeu pel cami,
heu trobat Ja Ia LLUM / el vertader SENY.

SEGONA TROBADA DE L'ASSEMBLEA
PARROQUIAL

Dia 5 de novembre, tenim Ia segona As-
semblea parroquial del curs per a seguir el
programa d'enguany, revisar-lo i per co-
mençar a elegir els qui hauran de formar el
Consell de Pastoral de Montuïri.

EL PAPA A ESPANYA

Aquests dies en què el Papa Joan
Pau Il ha vengut a Espanya per
acomplir una visita pastoral. BONA
PAU se sent portaveu de tots els
montuïrers per a fer-li arribar l'ho-
menatge de fidelitat dels fills d'a-
questa vila.

Imprimeix: Apòstol i Civilitzador - Petra




