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La fira: Nombrosa concurrència

Entre els molts i agrada-
bles, aspectes que merei-
xen ressaltar de Ia fira
d'enguany, sobresurt, a
més del temps espléndii,
Ia gran concurrència que
hiacudí, com espotveu-
re en aquesta «foto»
amb Ia plaça plena de
gent,capalmigdia.
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Adoració delsPastors. Gravat de Rem'bràndt - Amsterdam.

Déu s'ha fet home, germans!
Déu és un de ca nostra; no Ii fa por dir-nos germans. Dóna una volta pel
poble, per fora vila, pels tallers, i si em d/us on tens un germà, ¡o et diré on és Déu.

Nadal:
Crida a Ia fraternitat

Altra vegada s'acosta Nadal i de bell nou
ens veim obligats, com a cristians, a re-
considerar Ia nostra postura vers Déu i els
nostres germans.

No hem d'oblidar que l'església fa un
servei d'humanització, amb els valors de Ia
reconciliació i Ia franternitat... El perdó, Ia
comprensió, caminar una tirada llarga amb
aquell que et demanava Ia direcció d'un ca-
rrer, saludar aquell qui et nega Ia paraula,
Ia pregària per l'enemic, el silenci quan es-
clata Ia ràbia d'una ofensa, compartir el
meu berenar, una aportació anònima; dur
Ia motxilla d'aquell qui sembla més cansat
de caminar; obsequiar sempre amb Ia veri-
tat, somriure sincerament per a acollir
qualsevol que s'acosti, i fer-ho de forma
desinteresada, dedicar temps al més petit
com si fos el més important; Ia lluita lleial
en el joc politic, inspirada pel desig autèn-
tic de servir el poble; el respecte cap a
l'adversari ideològic, el treball per a netejar
el propi ambient...

La lluita per unes estructures que no se-
greguin marginats, el compromís per una
reconciliació, de manera que Ja no es pu-
gui parlar de dos pobles enfrontats, de
dues Espanyes, etc. Tots aquests són sig-
nes de Ia misericòrdia que expressa
aquesta civilització de l'amor, tan necessà-
ria en el temps que correm.

Vetaqui un aspecte fonamental de Ia mis-
sió de l'Església, especialment fecund dins
Ia nostra societat.

L'església s'encarna en els seus mem-
bres i grups aficats dins Ia massa de les
realitats terrenes: associacions de veïnats,
fronts d'opinió pública, mitjans de comuni-
cació social, professions, acció social i po-
lítica, ambients i estructures de tota
classe, amb l'elevada pretensió de servir
els homes, impulsats per Ia llum de l'Evan-
geli.

Decidiguem-nos aquest Nadal —si ja no
ho hem fet— a donar l'adequada resposta
a aquesta crida a Ia reconciliació i a Ia fra-
ternitat.



L Cultura

S'HADITQUE... Congrés d'onomàstica
...unes vuit mil persones passaren per Sa
Fira. Això alegrà als organitzadors que —e/
dia abans— havien tengut un bon mal de
panxa a causa del fred i Ia pluja.

—•—

...en el dinar dels Caçadors hi havia 280
boques i que unes quaranta varen entrar
fora haver reservat el «ticket». CaI avesar-
nos a respectar, en favor de l'organització,
les dates fixades i no esperar a darrera
hora. La bona labor de Ia Societat no me-
reix aquests problemes per culpa nostra.
L'any que ve es demanaran els «boletos»
de bon de veres!

...es v.a enfadar Ia gent que va esperar mes
duna hora per veure als cantadors del
Grup «Sis Som», el dia de Sa Fira. Per fo-
tuda, els altesveus no es sentien bé; actua-
ren només tres quarts d'hora i, perquè vo-
lien acabar, digueren que era hora d'anar a
Missa, mentre un bon nombre de montui-
rers estaven animats ballant. A n'això Ii
diuen mesclar ous amb caragols!

0

...e/s artesans es queixaren de què haguès
vengut poca gent del seu gremi a Ia Fira.
Al·legaren que final de mes és un mal
«asunto» elpoder vendre.

...no hi va haver bunyols per a tothom el
dia de Sa Fira. Eren bons i «barato»! ...i és
ben ver, perquè anaven a 400 pessetes el
kilo.

—•—

...els quatre diaris, Ia ràdio, Ia televisió na-
cional i balear han parlat de Sa Fira. CaI
destacar les sis pagines «Especial Mon-
tu'íri» de Diari de Mallorca del dissabte
abans; els programes de Ràdio Popular,
I Informatiu Balear del dillus següent a Ia
Fira i el programa nacional -<Cosas>-. No
ens podem queixar!

—•—
...un locutor de Ràdio Sevilla i comentarista
de caça a moltes revistes i diaris, Damià
Fermin, es traslladà expressament a Mon-
tuïri per assistir a Ia Mostra de Sa Perdiu.

—•—
...després de Ia taula rodona sobre Sa Per-
diu es va crear l'Associació de Reclamis-
tes de Mallorca, única que funcionarà a Es-
panya. N'hi ha una altra a Madrid i no
«reclama».

—•—
...per espai de tres setmanes ha donat
classe a cinqué Na Carme Sanxo que subs-
tituïa a Francesca Oliver que va esser desti-
nada a Algaida. A partir del 3 de desembre
N'Elvira Nadal ja ocuparà Ia seva plaça de
cinque, acabat el permis per part.

En un intent de sensibilitzar el poble i les autoritats respecte a temes que
afecten a l'estudi dels noms propis de lloc —toponimia— i dels noms propis de
persona —antroponimia—, a primers d'abril passat tingué lloc un congrés a La
Real amb Ia participació de destacats pensadors de les Illes, el coordinador del
qual fou el nostre col·laborador Joan Miralles i Monserrat, que és també cap del
Departament de Llengua de Ia nostra Universitat i vicepresident de Ia Societat
Catalana d'Onomàstica.

El Congrés durà tres dies i les conclusions foren molt interessants, però les
principals les resumeix així ell:

-Kn aquest congrés »e'n
tragueren tle dostipus: unes
de caire científic i unes al-
tres de .caire cívic. Conclu-
sions que són també en ccr-
ta manera unes resolucions î
demandes adreçades al po-
ble i sobretot a Ia, gent que
dirigeix Ui política cultural
i lingüística deles Hles, per
a persuadir-los de Ia necessi-
tat de respectar <'k noms
tradicionals i po'pubrs de Ia
nostra toponímia, i per altra
banda, per a animar Ia gent
a traduir el seu nom de püa
al cata&. AJ congrés es pre-
sentaren unes ponències q^uc
tractaven una doble temati-
ca: l'onomàstica de Balears i
Ia toponímia marina dck
Pai'sos Catalans, Sobre el
primer tema potser hàgim
aconseguit ara com ara un
dek aplecs de documentació
científica més important
que s^ia fet a les Balears. Hi
hagué, d'altra banda, unes
ponències sobre l'cstat de
Ia qüestió que posaren una
mica d'ordre i donaren una
visió crítica selectiva de tot
aUò que sTia fet sobre ono-
màstica a les Dics Balears.
Després cs presentaren unes
contribucions puntuab so-
brc temes concrets.

...varen ser molt visitades les tres exposi-
cions de Ia Fira: Coses antigues pels alum-
nes de vuitè, quadres d'Antoni Tous ipintu-
res de Miquel Pierrom.

SA VEU DES CARRER
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A les matines d'enguany i amb
l'església plena de gent, com sem-
pre, cantàl'anunci del'Angel, el nin
Gabriel Mayol i Miralles i Ia sibil.la,
Gabriel Verger Ramonell. L'escola-
nia i el cor foren dirigits per Balta-
sar Fiol.

CLASSES DE GRADUAT I
DE MALLORQLI

El dimarts, dimecres, dijous i diven-
dres es donen —a partir del novembre
passat— classes de Graduat Escolar de
7 a 9 del vespre. Hi assisteixen 29 alum-
nes majors de 14 anys.

Catorze persones començaren e ü9 de
novembre les classes de mallorquí a cà-
rrec de Bartomeu Tauler. Aquestcurset
es farà cada dilluns de nou menys quart
a deu i quart del vespre.

EIs dos nivells d'ensenyament es de-
senvolupen a l'Escola Pública i són to-
talment gratuïts.



SA FIRA D'ENGUANY

La flra de Montuïri, que enguany se
celebra el passat 28 d'octubre, Ia qual
havia tornada a resorgir l'any 1980, ja té
—altres ho han afirmat^- una personali-
tat pròpia que Ia distingeix de les dels
altres indrets de Mallorca.

Aquest dia poguérem contemplar Ia
«IV Mostra i Concurs de sa Perdiu», a sa
Plaça on es feren uns parats simulats
per a puntuar les diferents reaccions i
cants de les perdius: Fou una mostra
única en tots aquests voltants i en tota
l'Illa.

A Ia casa de Ia vila i a Ia plaça Ia
«Cooperativa Artesanal de Montuïri- i
menestrals i artesans d'altres pobles va-
ren exposar i vendre els seus productes.
Davall dels pins d'Es Dau els ramaders

Reportatge

del nostre i d'altres termes instal·laren
els corrals on hi havia, sobretot, bestiar
amb les millors ovelles de raça mallor-
quina, manxega i borba. Fou aquesta
«III Exposició, Concurs i venda d'Ove-
lles» una demostració més de les possi-
bilitats i característiques de Ia nostra
autèntica ovella mallorquina.

En Es Dau també s'instal·là Ia «111
Mostra de Maquinària Agrícola i Tu-
risme»; i a Ia pista poliesportiva con-
templarem, organitzat per Ia Societat
de Caçadors Ia primera part del concurs
de ca eivissenc, ja que Ia segona havia
de consistir en una prova de treball de
S'Avall anunciada pel següent 4 de de-
sembre, sols per aquells cans que a
Montuiri obtingueren qualificació de
molt bo o excel·lent.

Altres actes s'incloïen dins del pro-
grama de Ia fira d'enguany, com les dia-
des culturals de Ia Caixa, ja anunciades
en el passat nümero; els debats sobre
«Maneig, alimentació, pasturatges i co-

(Passa a Ia 4.: pàg.)

El Batle, Francesc Trobat,feu un balanç municipal a «Diario de Mallorca>

• <<Els dos primers anys de gestió varen
esser poc fructífers»

«La convivència i bones relacions, foren
després els fets primordials»

Amb motiu de sa fira del nostre
poble, el batle Francesc Trobat feu
unes manifestacions que publicà el
«Diario de Mallorca» el passat 27 de
novembre i que per considerar-les
d'interés pels nostres lectors en re-
produïm Ia major part d'elles; si bè,
en el mateix número es pot llegir
que el partit de l'oposició no sempre
ha estat d'acord en les decisions
que s'han preses.

L"alcalde de Montui'ri
manifesta que "amb l'arri-
bada dels diferents grups po-
lítics a l'Ajuntament, l'any
setanta-nou, després de qua-
si mig segle sense pràctica
democràtica i amb un cà-
rrega ideològica de partit
bastant forta, entràrem at
Consistori amb l'idea que
el que s'havia de fer era el
que havíem preconcebut a
través de les nostres diatri-
bes polítiques de partit".

"També tenia ps; ^on-
tirïúa manifestant l'"alcaI-
de— el que mos havien con-
tat els majors respecte a
l'enfrentament de Ia guerra
civil. Aixi', els joves fills de
les classes menys benestants
del poble també havíem pa-
tit er\ les nostres pròpies
carns la'desigualtat, no tin-
guent una mateixa oportuni-
tat a partir de l'escola; uns
al deu anys passaven directa-
ment a fer ingrés per a co-
menf.ar el batxiller i anar
cap a ostudis superiors, els
altres passàvem dos o tres
anys més fent problemes ¡
dictats fins que teni'em for-
ça suficient per a començar
a ter feina de mosset o de
pagès amb son pare o bé si
el capellà trobava que tenia
vocació —esser llestet i de
famíliacristiana— miraven
d'entrar-lo al seminari o als
blauets de Lluc".

"Al principi Ia ¡dea
era reduir l'altre grup més
que fer una feina conjunta
en.benefici del poble. La sa-
la de sessions de l'Ajunta-
mentsemblava més un camp
de batalla que una assem-
blea allà aon seraona intel-
llgentment que és el que
convé pel benestar dela co-
munitat. EIs dos primers
anys de gestió varen esser
poc fructífers. Va esser pre-
cisament en el projecte de
Ia primera fira —fa ara dos
anys— quan oblidant remi-
niscències cada un va apor-
tar el queva poder a l'orga-
nització, sortint una festa
agradable allà on tots mos hi
sentírem bé. A partir d'a-
questa data, vàrem entendre
que el fet primordial era Ia
convivència i !es bones rela-
cions, ei restant no tenla fu-
tur I el poble mos ho recri-
minaria".

Diu que "cada persona
pot pensar que un determi-
nat partit correspon més als
seus interessos i a Ia seva
manera d'entendrfe l'organit-
zació de Ia societat, sense
caure en dogmatismes i pen-
sant que ningú està en pos-
sessió de Ia veritat exclusiva
i que per tant les altres per-
sones i postures s'han de te-
nir en compte, aixi' aconse-
guirem que el nostre poble
cresqui amb harmonia i ben-

estar, sentint-mos orgullosos
d'esscr montuïrers".

"En senten comentaris
de personesque vendrien a
bé anar enprimer lloc dins
una candidatura —continua
l'alcalde —, però els altres
llocs no els interessen, això
vol dir que no pensen amb
una feina desinteresada sinó
en Ia seva promoció perso-
nal. Crec que els montuT-
rers que se senten interes-
sats per Ia poh'tica, des d'un
partit poren fer una aporta-
ció important a Ia comuni-
tat però sense afany de pro-
tagonismes personals ni inte-
ressos particulars. L'afició a
Ia política s'ha d'entendre
¡gual que al que Ii agrada un
deport, sense esperar massa
a canvi".

Finalment l"'alcalde ma-
nifesta que "en el terreny
de realitzacions municipals,
vull dir que per mi una de
les més ¡mportantses haver
aconseguit Ia convivència
dels grups polítics o de les
dues parts fins ara eterna-
ment enfrontades cosa que
va quedar bastant a Ia vista
dla 28 d'octubre quan tot-
hom va anar a votar tran-
quil.lament Ia seva opció
sense situacions de tensió ni
de ràbia continguda ¡ amb
una gran participació d'elec-
torat".



Entrevista

Conversa amb un grup de joves treballadors dins Ia construcció

Avui, hem fet una bona xerradeta amb e/s
següents companys: Gaspar Verger -Xi-
net», Pere Cerdà «Poefo», Joan Rigo
<<Muix>', Pep Gomi/a "Be/lo» í Jaume Mira-
lles «X/bau». Com que tots volién xerrar
amb un pic, era un poc difícil posar orde a
les idees, però Ia cosa va resultar animada.

—Com veis el futur del treball, a Mon-
tuïri? La gent se'n va. Per què?

—Qui s'en pot anar, se'n va, Ja que per
aquí hi ha poc que aplegar. Només hi ha sa
construcció i ses fàbriques de blocs i bi-
gues. També, si es fusters volguessin aga-
far un mosso, hi hauria feina, però no volen
pagar es «seguros».

—Es qui si n'agafen són es ferrers, Ja que
tots en tenen. Sa causa pot ser que, de tot-
d'una, no se sap fer res: només moure tau-
lons.

—Noltros feim de picapedrers, per fer
qualque cosa, i això és Io únic que hem
trobat, a part de fer feina a ca nostra, que
no mos va bé.

—Ses altres feines són temporals, com
aplegar ametles, etc. i les cobreixen ara
gent de fora, Ja que aqui no en troben.

—Com està el ram de Ia construcció, a
Montuïri?

—Està més o manco bé, Ja que hi ha
feina per a tots. Principalment, sa feina de
ses empreses són en pla de reforma de ses
cases. Encara que, darrerament, s'han fet
bastantes cases noves. Així i tot, Io que
salva de s'atur a Montuïri són ses petites
feines: arreglar casetes a foravila, teulades,
qualque ampliació, qualque engrandiment.
Un dia de feina aquí, dos allà, i així.

—Quants de constructors hi ha?
—N'hi ha molts. Però n'hi ha que no te-

nen cap obrer. Així tenim En Joan «Pelós»,

(Ve de Ia 3." pàg.)

mercialització de l'ovella a Mallorca» i
«Sistemes de caça, repoblació i protec-
ció de sa perdiu» els divendres i dis-
sabte abans, respectivament; l'exposi-
ció de coses antigues, pels alumnes de
vuitè d'E.G.B. del nostre Col·legi, i Ia de
Antoni Tous, presentant una ampla i
magriifica col·lecció de pintures.

Fou una diada on, de bell nou, molta
gent coneguda es tornà a trobar i gaudí,
altra vegada, d'una fira que de cada any
va a mes.

«Qui se'n pot anar, se'n va»

«Per aquí hi ha poc que aplegar»

«Les petites feines salven de s'atur a Montuïri»

En Rafel «Xorri», N'Enrique Carralero, En
Toni «Pelut», En Miquel «Matxó», En Joan
«Mora», En Pep «Vadell» i En Rafel «Ros»
que té maquinària si es vol posar.

—També hi ha fàbriques de «Pretem-
sats»: Can Monserrat, Can Rua, Can Pe-
llusco, Societat VERMA. Can Costa, Can
Tono Miralles.

—Quines solucions veis de cara al futur,
encara que siguin un poc utòpiques i ofe-
resquin dificultats?

—Una cooperativa de construcció no té
futur, essent que a Montuïri no es venen
finques. Aquí ses finques, quan es fan Ja te-
nen amo; és com si ¡a Ia tenguessin pa-
gada. Lo únic seria que s'ajuntassin uns
quants mestres d'obres. Si Ia fiena segueix
com ara, es futur cooperativista no és pos-
sible. Lo únic seria, si es fés un polígon in-
dustrial, que es podria construir amb Ia se-
guretat de vendre.

—També es podria fer una combinació
de feines: picapedrers, fusters, lampistes...

—Quants de voltros pensau quedar-vos
fent feina dins Ia construcció?

—Qualsevol que trobi una altra feina se
n'anirà. Pensam seguir almanco fins des-
prés de sa «mili», Ja que es servici te xapa
sa vida, i has de començar de bell nou. Si
no trobam res, seguirem de picapedrers, ja
que sa feina no és avorrida, sempre és
nova i diferent.

—Un problema que hi ha, i no s'ha dit, és
el dets obrers nous. Hi ha molts d'homes
vells que en saben, però entre ells i noltros,
no hi ha ningú. Endemés, aquests mestres
es retiraran prest, a Io més d'aquí cinc
anys, molts d'ells.

—Es curiós com hi ha un bot dels 25 als
30 anys, on sa gent se n'ha anat a Ciutat.
Quan se'n vagin aquests vells, es quedarà
gent amb poca experiència, pensant que
noltros mos hi quedem.

—Fent de picapedrers, teniu temps per a
altres activitats?

—N'hi ha, però no tens ganes de ferres.
Qualque vegada anam a ajudar a ca nostra,
però Io normal és anar an es Cafè. També
qualcun de noltros va a festejar.

—Vos considerau ben pagats?
—Be, alguns de noltros som fills de mes-

tres d'obres i no tenim un sou fixat. Però es
qui cobram setmanalment mos consideram
més o manco ben pagats pel rendiment i
persa feina que feim.

—Ens ha interessat molt Ia vostra con-
versa. Creim que hi hauria d'haver més
gent jove que intentàs aprendre ofici, en-
cara que això suposi uns anys de cobrar
poc, perquè es tracta d'una feina segura
per a tota Ia vida, i endemés perquè Mon-
tuïri està perdent aquests menestrals autò-
noms que treballen totsols, i que si no són
rellevats, haurem d'arribar a acudir a poble
extern.

Per /a transcripció:
TOMEU SERVERA GALLARD



Noticiari local

NOUS UESCOBRIMENTS
A SON FORNËS

Les excavacions de Son Fornés d'en-
guany serviren per a descobrir, sobretot,
dues vivendes que perteneixien a flnals
del segle IV i a començament del III
abans de Crist.

L'equip d'investigació, on hi havia
doctors, professors i estudiants d'ar-
queologia d'universitat i enginyers, ce-
ramistes i especialistes de Barcelona, se
n'anaren molt satisfets pels resultats
obtinguts i amb l'il·lusió de tornar l'any
que ve.

RETJNIO UE LA PREMSA FORANA

El 21 de novembre a Algaida i Cura es
reuniren els representants de Ia Prema
Forana de Mallorca per a examinar Ia
situació actual de les pubücacions, des-
triar noves perspectives i prendre
acords pel futur, entre els que mereixen
destacar l'admisió de noves publica-
cions, l'elaboració d'editorials conjun-
tes, quan calgui, l'intercanvi de revistes,
i altres.

Hi asistí, representant BONA PAU, el
nostre director.

SUBVENCIÓ DE L'AJUNTAMENT

Ens plau resaltar l'acord del nostre
Ajuntament d'incloure dins del pressu-
post ordinari de l'any 1983 una subven-
ció per a BONA PAU com abans se Ii
havia demanat.

D'aquesta manera els nostres regidors
a més de fomentar així l'aspecte cultu-
ral que oferim i considerar Ia difusió
dels treballs i quefers del mateix ajunta-
ment, respatllen Ia tasca que duim a
terme.

ELECCIONS A L'A.P.A.

El dimarts 9 de novembre va celebrar
Assemblea l'Associació de Pares del col-
legi Públic «Joan Mas i Verd». El tema
de més importància es referia a l'elecció
de cinc nous membres de Ia Junta Di-
rectiva per substituir als qui havien
acabat.

Dels set candidats presentats, sortiren
elegits Guillem LIuU, Miquel Roig, Ma-
ria Roscar, Francesca Pocoví i Jaume
Febrer.

Altres assumptes aprovats foren Ia
instal·lació de 4 focus per a entrena-
ments a les pistes de bàsquet, balonma-
no/futbito de l'escola Oa estan posats els
del bàsquet); Ia compra d'un equip ins-
trumental de música i l'equipament del
gimnàs del col·legi.

Una setmana després, Ia nova direc-
tiva formada per onze pares (5 nous, 2
de Lloret i 4 de l'anterior Junta) es re-
uniren per a votar el President. Triaren
En Miquel Roig Mestre al qui desitjam i
als altres directius una bona tasca en fa-
vor dels nostres fills.

EL NOM DE L'ESCOLA

Ha sortit publicat en el Butlletí Ofi-
cial del mes d'octubre l'aprovació del
expedient de denominació de «Joan
Mas i Verd» al col·legi públic d'E.G.B.

CURSET DE NATACIO

Un grup de quaranta al·lots de Mon-
tuïri i Lloret (Ia major part) començaren
el divendres 26 de novembre un curset
de natació a Ia piscina «Es Molinot» de
Binissalem. Forma part del «Plan de
Oro de Ia Natación Española-.

TELEFON

El divendres 12 de novembre va esser
instal·lat el telèfon en eJ camp de futbol
per transmetre en directe els partits de
Preferent pel programa <• Popular Depor-
tivo>- de Radio Popuiar. Esperem que es
mantengui Ia categoria. Fou inaugurat
el diumenge 14 en el partit contra el
Ca'n Picafort que va acabar en victòria
montuirera per 4-0. Bon debut!

TKES CONCLRSOS A LA FIRA

EIs resultats dels tres concursos cele-
brats el dia de sa Fira han estat els
següents:

Mostra Local d'Ovelles: MiUor corral
barratxona: Tomeu Ribas de Son Van-
rell.

Millor corral mallorquina: Miquel
Mascaró de Son CoIl.

Millor corral borda: Amador Font de
Can Carrió.

Millor corral manxega: Bernat Fiol de
Son Ribas.

IV Mostra de Sa Perdiu a Mallorca
Classificació general: Primer, Pere

Obrador de Cas Concos; Segon, Damià
Verger de Llucmajor (per tercera vegada
té premi en aquesta mostra de Mon-
tuïri); Tercer, Mateu Mascaró de
Campos.

Locals: Primer, Joan Miralles; Segon.
Gabriel Verger i Tercer, Gaspar Socias.

30 perdius participants.

Concurs del Ca Eivissenc
»Best in show»; «Iris», de Miquel Man-

resa de Llucmajor i «Reina» de CoIl-Es-
camilla.

Millor jove: «Toby», de Llorenç Cas-
tellà.

MiUor quissó del concurs: «Sirena», de
Gabriel Camps de Montuïri (famella de
pel llis).

Millor raça: «Clenxa», de Joan Albert
Bauzà (famella de pèl llis).

Parelles: «Blanc» i «Lis», de Miquel
Manresa.

Cries: Miquel Manresa de Llucmajor.
Millor exemplar de Montuïri: «Sirena-

de Gabriel Camps.
Participants: 65.
Seleccionas per anar a S'Avall: 42.

GABRIELGOMtLA



Esports

AMPLA ACTIVITAT ESPORTIVA A MONTUÏRI

Quan acaba ¡'escola comença a Montuiri
una forta activitat esportiva que s'allarga
fins al vespre. Molts són els nins, joves i
majors que practiquen algun esport i
també nombrosos els que entrenen.
Aquesta és Ia situació actual.

—Futbol: Un equip federat a Preferent.
Preparador amb títol regional. Llorenç
Amerigual. Un grup de joves s entrena
—sense estar federats— els dimecres i di-
vendres amb En Joan Rosselló i Llorenç
Capella.

— Futbito: Sis equips dirigits per Tomeu
Ferrer, Joan Verger i Miquel Payeras pren-
dran part en uns torneigs els diumenges, el
mati. Han participat a Ia Setmana Polies-
portiva i Mes Esportiu Fira-82. Tenen de 6 a
13 anys.

—Balonmano: Tres anys seguits a nivell
federat. Enguany amb dos equips feme-
nins, alevin i mfantil. Entrenadors: Xisco
Ramis i Joan Bauza.

—Bàsquet: Un grupet de jovenetes de 14
a 18 anys practiquen aquest esport per man-
tenir-se en forma. Jugaran algun amistós.

—Escacs i ping-pong: Francesc Cardell,
Raimundo Arbona i Miquel Martorell ense-
nyen, el dijous horabaixa, als alumnes de
lescola i fan torneigs de promoció.

—TenIs i futbito senior: Han començat
aquest passat novembre dues competi-
cions locals, amb 14 jugadors de tenis i
nou equips de futbito.

—Atletisme: En Miquel Roig entrena, tres
vegades a Ia setmana, a una quinzena de
nins. nines i joves. Participen a les proves
populars de I illa. Esta a punt de crear-se
un ciub tederat i anar als campionats d'Es-
panya.

—Club d'Esp!ai: Dins el seu programa
tambe ni entren els esports del mini-bas-
quet, tutbito, «balontiro» i gimnàstica.

—Colombofilia, Caça i Gimnàstica: Dos
pics per seimana. En Pere Palou fa gimnàs-
tica de manteniment a una dotzena de do-
nes. Per altra part. funcionen molt bé les
societats de caçadors i Ia de colombofilia.

—lnstalacions esportives: Aquesta acti-
vitat es desenrotlla en «Es Revolt". «Es
Dau' . Escola on ha estat necesari instal·lar
unes iaroies per a entrenament ja que en
Es Dau no hi cabien.

—Patronat Municipal d'Esports: Tret aei
tutbol. el Patronat coordina aquesta activi-
tat ajudat per I'A.P.A.. Ooi iegi d E.G.B. i
C.D. Montuiri. Encara que se Ii ha rebuïjat
un extraordinari programa per a 1983 (pri-
mer semestre) pel Consell Superior d'Es-
ports («ha faltat l'enxufe»), continuaran
amb Ia mateixa il·lusió.

RESULTATS DE I PREFERENT

Al llarg del mes de novembre el C.D.
Montuiri ha obtingut els següents resultats:

Peguera. 2 - Montuíri. 2
Montuiri. 4 - Ca n Picatort. 0
Rotlet. 3 - Montum, 0
Montuiri. 1 - Sóller, 2

MES POLIESPORTIU FIRA-82

Amb motiu de sa Fira s'ha desenvolupat
tot un «Mes Poliesportiu» en partits, cele-
brats en Es Dau, oe futbito i balonmano.

A futbito han participat dotze equips de
Sant Joan. La Saile, Porreres, Mallorca, Vi-
lafranca i Montuin. EIs nostres petits que-
daren campions en les categories Benja-
min A i B. mentre que el Vilafranca ho va
ser a Ia categoria Mmi.

Montuiri alevin i Sant Vicenç de Paül
S Arenal infantil quedaren primers de les
seves categories en els dos torneigs qua-
drangulars.

S han jugat, tambe. dues 'competicions
d escacs i ping-pong. Hi participaren alum-
nes del col·legi d E.G.B.

HOMENATGE A JOSEP RIBA

En el descans del partit del dia de Ia Fira
es va retre homenatge de despedida al ju-
gador catala Josep Riba que tan bon rendi-
ment ha donat al C.D. Montuiri durant el
temps que ha estat fent el servei militar a
I IHa.

BIEL GOMILA
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Fotografies d'ara d'edificacions antigues

A Ia «foto» de damunt podem veure el rellotge de sol, d'estil
gòtic florit, de Ia façana lateral de Ia Rectoria. I a Ia dreta, el
balcó, també de Ia Rectoria, anomenat «balcó de Piiat>>, segu-
rament perquè en l'escenificació de/s «Dotze Sermons» pels
carrers, soritiria el personatge de Pilat a «rentar-se les mans»
o a «pronunciar Ia sentència».

ENGRANDINT L'ANECDOTARI

La reproducció de Ia portada de
BONA PAU de gener d'enguany que ara
veim al costat, publicada també en el
«Diario de Mal/orca» pocs dies després
d'haver sortida al carrer, fou motiu no
sols d'una més ampla difusió, sinó d'e-
logiosos comentaris i de valuoses ala-
bances de molts dels qui estimen Ia cul-
tura autòctona, més que pel fet del
trentè aniversari de Ia primera eixida,
per Ia initerrompuda continuïtat.

En el decurs d'aquest any han estat
bastants els qui s'han interessat per Ia
nostra publicació i nombrosos i enlai-
rats els comentaris que ens han arri-
bat... i abundants i saboroses /es anèc-
dotes recordades, però... el mes que ve
BONA PAU complirà 31 anys i aquesta
ampliació de l'anecdotari s'haurà aca-
bada. Perquè sols ens haviem proposat
relatar-ne enguany.

No sabem s/ és o no anècdota el fet
que els pocs que ens despreciaven per
un o altre motiu —cadascú tenia el
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seu— ara, sin no ens alaben, /a no ens
menyspreen ni en parlen malament, fet
que pot servir com epíleg per a con-
cloure aquesta secció.

O. Arbona

PLUVIÒMETRE

Octubre 1982

A més de Ia pluja ja dita en el passat
número, els darrers dies d'octubre cai-
gué l'aigua següent per metre quadrat:

Pluja ja anunciada
Dia27
Dia29
Dia30

69,70 litres
3,50 litres
4,40 litres
1,90 litres

Total 79,50 litres

Novembre 1982

Dia 7 1,50 litres
Dia 8 7,40 litres
Dia 9 12,70 litres
Dia 10 7,60 litres
Dia 15 ...... 10,50 litres
Dia 26 5,90 litres
Dia 27 i,40 litres
Dia 29 5,70 litres
Dia 30 8,70 litres

Total 61,40 litres



Església en camí

Tret d'alguns discursos del Papa
UNES PARAULES

(que extreim de Ia seva
arribada a Espanya)

«En aquest contexte historic-social, és
necessari que els catòlics espanyols sa-
pigueu recobrar Ia plenitud vigorosa de
I esperit, Ia valentia d'una fe viscuda, Ia Iu-
cidesa evangèlica il·luminada per l'amor
profund a I home germà, per a treuren for-
ces renovades que vos facin sempre infati-
gables creadors de diàleg i promotors de
justicia, encoratjadors de cultura i elevació
humana i moral del poble, en un clima de
respectuosa convivència amb les altres Ie-
gitimes opcions, mentre exigiu el just res-
pecte de lesvostreS"...

ALS EMPRESSARIS

«El mon econòmic està sofrint des de fa
temps una gran crisi... Davant tals dificul-
tats, no vacil·leu; no caigueu en Ia tempta-
cio d abandonar lempresa, per a aedicar-

vos a activitats professionals egoístament
més tranquiles i manco comprometedores.
Superau aquestes temptacions d'evasio i
seguiu valentment en el vostre lloc;
esforçau-vos en donar cada vegada un ros-
tre mes humà a I empresa, pensant en Ia
gran aportació que oferiu al be comu quan
obriu noves possibilitats de treball».

ALS JOVES

.••Quan sabeu ser dignarrent senzil/s es
un mon que paga qualse' ol preu al poder;
quan sou nets de cor entre els qui jutgen
només en termes de sexe, dapariència o
hipocresia; quan construïu Ia pau, en un
món de violència i de guerra; quan lluitau
per Ia justícia, davant l'explotació de
lhome per l'home o d'una nació per l'altra;
quan amb Ia misericòrdia generosa no cer-
cau Ia venjança sinó que arribau a estimar
l'enemic; quan enmig del doJor i de les difi-
cultats no perdeu l'esperança i Ia constàn-
cia en el bé, recolzats en el consol i exem-

ACTIVITATS
DINS LA

COMUNITAT
CRISTIANA

• El Dissabte, 20 de Novembre, tingué-
rem una reunió sobre «Clubs de Ter-
cera Edat", amb Ia participació d'un
matrimoni major, del company Llo-
renç Lladó i de Ia germana Angela,
d'Es Rafal de Ciutat. Hi va assistir una
bona concurrència i en va sortir Ia
idea de fer activitats per als nostres
padrins. Tambéhi notàrem l'assistèn-
cia d'uns matrimonis més joves que
hi volen col·laborar.

• Com a primeraactivitat per al grup
de «Tercera Edat», s'ha programat
una excursió a Muro, Sa Pobla i Po-
llença, visitant el Museu Etnològic
de Muro, i on hi col·laboraran alguns
joves del «Club d'Esplai" de Ia pa-
rròquia de Pollença.

• El divendres, 17 de Desembre, cele-
bràrem Ia Penitència comunitària,
pròpia del temps d'Advent, i en pre-
paració de Nadal.

• La col·lecta pels damnificats de les
inundacions de Llevant va recollir Ia
quantitat de 44.180 pts.

• Col·lecta per a Migració: 9.230 pts.

• Col·lecta pro visita Papa: 14.095 pts.

MOVIMENT PARROQUIAL

NOUS CRISTIANS
Catalina Rigo Bennassar, filla de Joan

i de SebastJana «Can Muix».
Catalina Font Mayol, fUla de Pere i de

M.a Franciscà «De Son Deixobte».

PASSAREN A LA CASA DEL PARE
Dia 1 de novembre.— Pere Garau Ma-

rimón, de 80 anys, casat, de Can Prats.
Dia 26 de novembre.— Antoni Planas

Ripoll, de 83 anys, fadrí, de Can Murtó.

ple de Crist i en l'amor de l'home germà...
Llavors vos convertiu en transformadors
eficaços i radica/s del món, i en construc-
tors de Ia nova civilització de l'amor, de Ia
veritat, de Ia justícia, que Crist porta com a
missatge".
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