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Montuiri ja disposa d'un Centre de Salut
Jornada històrica Ia que va

viure Montuïri el darrer dia de
les festes patronals. El diu-
menge 26 d'agost es va inau-
gurar el Centre Municipal de
Salut situat entre el carrer des
Pujol i el de Santa Catalina
Tomás.

A rel de Ia importància de
l'acte, puix és el primer Centre
Sanitari que s'obri a un poble
en Ia nova etapa autonòmica,
hi assistiren les primeres auto-
ritats territorials i illenques: El
president del Govern Balear,
Gabriel Canyelles; el vicepresi-
dent del Consell Insular, Joan
Verger Pocoví; el conseller de
Sanitat de Ia Comunitat Autò-
noma, Gabriel Oliver Barceló;
el conseller de Sanitat del Con-
sell Insular, Francesc Sancho

(Passa a Ia 3.a pàg.)

Cloenda de l'Any de Lluc
Ja estam acabant el Centenari de Ia

Coronació Pontifícia de l'entranyable
f secular imatge de Ia Mare de Déu de
Lluc, Ia nostra Mare i Reina. Està per
cloure un any replè de pelegrinatges,
celebracions, actes culturals i espor-
tius que han fet commoure gairebé a
tots els nivells populars.

Però, sobre tot, l'Any de Lluc, ens
ha ajudat per a redescobrir Ia figura
de Maria dins Ia nostra Església, d'a-
profondir els objectius pastorals que
ens proposàrem al seu inici, i de par-
ticipar degudament Ia gràcia de l'Any
de Ia Redempció.

Arriba el moment de donar-ne, tots
junts, gràcies al Senyor i a Ia seva
beneïda Mare, al mateix temps que
refer els nostres compromisos cris-
tians que durant aquest any hem ex-

(Segueix a Ia pàg.12)
Etcolanía da Blavets

COMENCEN ELS PROJECTES d'un
menjadorperala 3a Edat.

EN GABRIEL VERD MARTORELL
escriu un llibre sobreel descobridor

d'Amèrica.

3 EQUIPS DE MONTUÏRERS / més
de 40 cotxes inscrits en el Rallye Au-
tomobilístic.

EL PARVULARI de Ca ses Monges
funcionarà aquest curs.

MOSSÈN ANDREU GENOVARD col-
laborarà a les tasques parroquials de
MontuJri.

f



TERCERAEDAT

TAULA RODONA SOBRE LA TERCERA EDATA MONTUÏRI

S'exposaren diverses possibilitats i iniciatives
El divendres 17 d'agost, i com a part

del programa de Festes de St. Bartomeu
'84, s'organitzà una taula rodona sobre Ia
Tercera Edat, possibilitats i iniciatives
en el nostre poble. La sala de l'Ajunta-
ment era plena però no hi havia Ia plura-
litat d'assistència que hauria èstat de
desitjar.

Actuà de moderador £71 Pere Sampol,
regidor de Cultura, i explicà l'objectiu de
Ia reunió, o sigui donar passes per a ml-
llorar els serveis per a Ia Tercera Edat a
Montuïri, amb Ia col·laboració de les di-
verses entitats públiques i sobretot amb
Ia participació de les mateixes persones
interessades. Passà totd'una a presentar
els ponents:

Miquel Fiol, President de Ia Comissió
d'Acció Social del Consell L·isular.

M.a Teresa Benavides, directora d'IN-
SERSO.

Miquel Basagana, metge local.
Joan Miralles, batle.
Rafel Socias, president de l'Associació

Tercera Edat de Montuïri.

AFAVORIK LA TERCERA EDAT

Encetà Ia volta d'intervencions el bat-
Ie Joan Miralles, aclarint de bon principi
que, en Ia tasca d'afavorir Ia Tercera
Edat i en Ia seva organització «s'ha de
desterrar tot aUò que signifiqui política
de partit, i s'ha de lograr una base ampla
perquè Ia participació sigui realment po-
pular». Recordà que «a Montuïri hi ha
211 persones de més de 65 anys que
viuen soles, cosa que no vol dir que tots
tenguin necessitat de servici, però sí que
hi ha una gran possibUitat de deman-
des».

L'IDEAL: UNA RESIDÈNCIA
Seguí, prenent Ia paraula En Rafel So-

cias, el qual manifestà un gran interès i
coneixement a Ia vegada ben pràctic d'a-
questa temàtica. Explicà els objectius de
l'Associació de Ia Tercera Edat: «Esplai i
passatemps, cultura i conferències, in-
tercanvi amb altres associacions, excur-
sions dins Mallorca i fora de Mallorca».
Va remarcar que «passen de 100 els socis
apuntats que cotitzen per a l'Associació,
i que a finals de setembre es convocarà
Assemblea per a elegir Junta Directiva,
una vegada complida Ia seva missió Ia
Gestora». Encara que s'apuntin com a
socis tant homes com dones, «els homes
sempre tenen més oportunitat de re-
unions i de sortir de ca seva, i per això les
dones demostren més interès per a acu-
dir al Club Ca s'Escolà, per al qual darre-
rament el Consell Insular ha obsequiat

un equip complet de jocs de taula».
Acabà dient que «no hem de deixar per-
dre l'oportunitat que ara tenim per a or-
ganitzar un menjador per a les persones
majors que viuen soles i fins i tot per a
altres que ho necessitin, en el local de Ca
ses Monges, tenint en compte que l'ideal
és arribar a constituir una residència, ad-
ministrada per Germanes de Ia Caritat».
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«LA SOLEDAT ES LA PITJOR

MALALTIA»
La Directora d'INSERSO, M.a Teresa

Benavides, parlà dels serveis sociate per
a Ia Tercera Edat per part dela Seguretat
Social. Va citar l'article 50 de Ia Consti-
tució que insisteix en Ia promoció i asse-
gurament del benestar per a Ia Tercera
Edat. «Es necessari —va afirmar— que
en els nostres pobles i ciutats no hi hagi
compartiments estancats, com si anas-
sin per separat joventut, infància, madu-
resa i vellesa». «La soledat —remarcà—
és Ia pitjor malaltia». Segons el seu punt
de vista «no són gens convenients les
macro-residències (edificis gradiosos
amb molta gent acaramuUada)». «Més
bé cal apuntar cap a petites residències,
més humanitzades, cap a ajudes i serveis
a domicili». Acabà el seu torn dient que
Ia responsabilitat de les ajudes d'IN-
SERSO per a menjadors, servei a domi-
cili, etc. s'entrega a entitats reconegudes
oficialment i sense finalitat de lucre».

FER-LOS LA VIDA AGRADABLE
El metge de Montuïri, Miquel Basa-

gana, va aportar els aspectes de sanitat
que fan referència a Ia veUesa. «A Espa-
nya tenim ja 1'11% de persones majors de
65 anys. Hem de valorar l'envelliment de
Ia persona, ja que encara que el vell ten-
gui les limitacions pròpies de Ia decadèn-
cia del seu cos, ha pres molta experièn-
cia, habilitats i criteris que els ha anat
contrastant al llarg de Ia seva vida».
«Envelliment no vol dir malaltia; és ver
que en aquesta edat es donen unes ca-
racterístiques que fan que les malalties

arribin a ser cròniques, però si se sap pre-
venir Ia malaltia, es tindrà una veUesa
completament bona». Va insistir en «la
necessitat de posar remei a Ia soledat
que peteixen els veUs, Ia qual cosa exi-
geix un esforç d'adaptació de part de
tots, també de part de Ia persona major».
«S'han de cercar soluccions entre tots,
amb Ia coordinació de totes les instàn-
cies públiques de cara a col·laborar per a
fer-los Ia vida agradable i plena de sen-
tit». «Donar-los possibilitats d'ocupació:
excursions, feinetes, exposicions dels ob-
jectes o treballs fets per eUs mateixos,
etc.» «És molt important que puguin
quedar en el mateix poble on han viscut,
i així se sentin ben arrelats a Ia seva co-
munitat d'origen».

«L'ANY 2.000 EL COLLECTIU DE LA
3.a EDAT OCUPARÀ UN LLOC

MOLT IMPORTANT»

La intervenció del President d'Acció
Social del ConseU, Miquel Fiol, es des-
plegà en quatre punts: 1) El despertar
vigorós del *moviment per a Ia Tercera
Edat: «Des dels anys 60, Ia situació eco-
nòmica ha possibilitat canvis en l'estil
de vida, en Ia famüia, i això ha influït en
els majors, que abans estaven molt inte-
grats, i que ara han quedat més margi-
nats». Va repassar l'evolució del present
segle, dient que «si a l'any 1900 era consi-
derada vella una persona de 60 anys, al
1980 ja n'havia de tenir 80, i que per l'any
2.000, el col·lectiu de Tercera Edat ocu-
parà un lloc molt important dins Ia nos-
tra societat». 2) Què pensen les persones
de Ia Tercera Edat? «Els veUs ja no són
patriarques; han perdut aqueLl especial
protagonisme familiar, i ara es tracta de
que prenguin altres protagonismes: tas-
ques conjuntes, dedicació a aficions, or-
ganització de deports, clubs, etc.» 3) Com
veu el poble aquesta situació? «Si Ia so-
cietat s'ha preocupat de tenir locate per
a joves, per a organitzacions culturals i
esportives que abarquen diverses edats,
per què no fer Io mateix cara als veUs?
De principi costava d'assumir aquesta
tasca; arar ja es comencen a prendre res-
ponsabilitats per part de les organitza-
cions públiques». 4) Quines solucions hi
ha? «Que les mateixes persones majors
s'organitzin, aportin i exigesquin a les
institucions». «A Ia Tercera Edat és
quan una persona està en millors condi-
cions per a aportar amb maduresa Ia
seva experiència». «Que els valors fona-
mentals d'humanitat es puguin trasme-
tre a les generacions joves». «Dedicar
temps a activitats agradables i útils a Ia
vegada umpl de sentit Ia seva vida».



DE PER LA VILA

Inauguració del Centre Municipal de Salut
Es el primer que s'obri a un poble en Ia nova etapa autonòmica

(ve de primera pàg.)

Rof; el conseller del C.I.M., Mlquel Fiol
Company i el director d'Insalud, AdoLfo
Marqués Maülo. Foren rebuts per l'Ajun-
tament i Banda de Mùsica a Ia Plaça. As-
sistí moltissima gent de Ia vila, el Consis-
tori local, el personal mèdic i sanitari del
poble i l'arquitecte municipal.

En el saló de sessions es va celebrar un
PIe Extraordinari conmemoratiu de l'e-
femèride. A continuació, en comitiva en-
capçalada per Ia Banda de Música, es va
marxar cap al Centre Mèdic. Es recorre-
gueren les dependències i es varen desta-
par dues plaques que recorden Ia data de
Ia inauguració i l'agraïment al Consell
Insular i Comunitat Autònoma per les
seves aportacions en contracció de l'edi-
fici i material, respectivament.

LA UNIÓ DE FOBCES ENTBE
AJUNTAMENT, CONSELL I

GOVEBN BALEAB

Adolfo Marqués, director d'Insalud, va
dir que per part del seu organisme ,espe-
raven amb l'ajuntament una col·labora-
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A1 Ia ¡nauguraciódelCentredeSaluthiaçudirenles autoritats autonòmiques,
les insulars i les locals.

ció econòmica i de dotació de material; i
que es feien gestions amb els consistoris
de Sant Joan i Algaida cap a aconseguir
el servei d'anàlisis clínics i"evitar ete tra-
llats a Palma.

TERCERA EDAT
COM SON LES AJUDES

I arribà el moment del diàleg. S'inicià
amb una pregunta del batle al conseller:
«Com són les ajudes del Consell per a Ia
Tercera Edat?» Miquel Fiol contestà ex-
plicant que tracten aquest capítol les
conselleries d'Esports, de Cultura i Acció
Social. Que l'ajuda es dóna a tots els po-
bles de Mallorca que ho demanin a partir
de les Associacions per a Ia Tercera
Edat. El Consell dedica el 50% del presu-
post d'Acció Social a aquest punt. En-
guany són un total de 130 mUions de pes-
setes per a les Associacions que tenen els
estatus aprovats: ajudes per a manteni-
ment de locals, per a intercanvis interna-
cionals, per a promoció de cultura, etc.
També va explicar que «precisament Ia
Federació d'Associacions de Mallorca
s'ha ajuntat a altres federacions euro-
pees, i en aquesta missió ha estat elegit
com a segretari En Rafel Socias».

POSSIBILITATS D'UN MENJADOB

En Ia roda de preguntes i respostes s'a-
rribà al tema del menjador organitzat,
aprofitant si és possible, el local de Ca
ses Monges. Després d'unes puntualitza-

cions de Ia directora d'INSERSO, el bat-
le va exposar un projecte de menjador,
que a Ia vegada tindria un servei a domi-
cili per a les altres persones que ho ne-
cessitin. «Fent números —continuà—
s'haurien de mester 70.000 Pts. mensuals
per a personal més unes 200.000 Pts. de
despeses immediates, així com 700.000
Pts. per a infraestructura. Ia finançació
s'hauria de fer amb l'aportació munici-
pal, d'entitats privades i altres aporta-
cions oficials. Es creu que una persona
podria dinar cada dia, pagant unes 9.000
Pts. mensuals; i les persones que justifi-
cassin no poder pagar demanarien ajuda
alNSERSO».

Tot això queda supeditat, natural-
ment, a Ia consecució del local, dialogant
i arribant a un acord amb les Germanes
de Ia Caritat. Però sobretot depèn de Ia
demanda per part dels interesats.
Aquesta sèria Ia base per a poder esta-
blir més envant una residència que bene-
ficiaria molt els veLls i les famüies de
Montuïri.

Esperam que les iniciatives, que s'han
manifestat de conjunt i amb tant harmo-
nia per part de diverses entitats en
aquesta taula rodona, no decaiguin i co-
brin prest realitat.

Joan Verger, montuïrer i vicepresident
del Consell Insular, va destacar el fet de
què, gràcies a Ia unió de forces entre
Ajuntament, C.I.M. i C.A., s'havia obtin-
gut aquesta gran obra i que les coses han
de partir de baix cap a daIt.

Gabriel Canyelles, president del Go-
vern Balear, va donar l'enhorabona al
poble perquè era ell, i no el C.I.M. o C.A.,
els qui tenien el mèrit; ja que, a través de
l'Ajuntament, havien sabut empènyer i
pregar per a obtenir l'edifici que s'inau-
gurava. «Al poble —acabà dient— hau-
rien d'estar dedicades aquestes pla-
ques».

El batle de Montuïri, Joan MiraUes Ju-
lià, va recordar les passes donades fa uns
vuit anys quan ell —dins l'Associoació
de Veïns— recollia firmes per tal que
Montuïri disposàs de dos metges i d'un
centre sanitari. Va dedicar unes paraules
de lloança per a l'arquitecte municipal
que «havia imaginat, en poc Lloc, unes
ratlles ben posades, distribuint i a profi-
tant al màxim el local». Igualment, va
reconèixer el mèrit de l'Ajuntament an-
terior en referència al Centre de Salut.
Acabà desitjant que «tant de bo l'hàgim
d'emprarbenpoc».

Tot seguit, es va convidar a un «vinet»
i Ia comitiva va adreçar-se a Ca Ses Mon-
ges on Rafel Socias —president de l'As-
sociació de Ia Tercera Edat— va explicar
a les autoritats illenques que podria
aprofitar-se l'edifici de les Germanes de
Ia Caritat —ara buit— per a menjador i
residència dels nostres majors.

BIEL GOMILA



ENTREVISTA

El consultori mèdic
El Batle parla del nou Centre i espera que amb el temps

hi visitaran alguns especialistes

La inauguració del Centre de.Salut el pas-
sat 26 d'agost constituí un esdeveniment
per a Montuïri del qual se'n beneficiarà, a Ia
llarga, tot el poble. A l'acte hi acudiren les
autoritats autonòmiques, les insulars i les
locals.

Perquè ens donàs referència d'alguns as-
pectes d'aquesta casa i de les millores que
suposarà per a Ia gent, férem al Batle Joan
Miralles Julià, les següents preguntes:

-Ou/ fou el qui inicià l'empresa?
—L'Ajuntament passat, essent batle En

FranciscTrobat.

—Com començà Ia tasca?
—Es feu una petició al Consell Insular, re-

git aleshores per U.C.D., recolzada pels regi-
dors del poble, també d'U.C.D.

—Ou/ féu el projecte?
—L'Arquitecte municipal, Sebastià Com-

pany.

—Ou/ ha subvencionat l'obra?
—La major part, com Ja he dit, va córrer a

càrrec del Consell Insular.

—Quin temps han durat les obres?
—Aproximadament un any i mig.

—Quan es va adquirir el solar?
—Ja era propietatde l'Ajuntament.

—De què consta l'edificació?
—De tres salesper a despatxos, una sala

d'espera, serveis i «lavabo». DeIs tres des-
patxos n'hi ha dos pels metges i un per a
I'A.T.S. (practicant).

—De quins serveis es farà càrrec
l'Ajuntament?

—De moment visitaran els dos metges de
Montuïri i I'A.T.S., titular. També es faran
extraccions de sang i es recollirà orina per a
les anàlisis.

—On es faran aquests anàlisis?
—Aquí no es podran fer ara com ara.

S'hauran de dur a Palma i l'analitzarà Ia Se-
guretat Social, si bé aquest servei anirà a
càrrec de l'Ajuntament.

—Quins projectes teniu per a més en-
davant?

'—Una adequada coordinació de serveis
de metges entre un i altre poble, sobretot
per a les.especialitats de pediatria, ginecolo-
gia, dentista i oculista. Ja que tot d'una no
podem tenir-los tots, haurem de conformar-
nos amb el que puguem. De totes maneres
aquestes quatre especialitats creim que són
les més necessàries.

—Quan es posarà en marxa el Centre?
—Està previst que sia el primer dia de se-
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tembre i els mateixos metges seran els qui
coordinaran l'horari.

—Oue ha costaten total?
—L'import de l'edifici arriba als cinc mi-

lions de pessetes, però se n'hi han d'afegir
dos milions més, entre equipament, calefac-
ció, instal·lació elèctrica i altres.

—Quina quantitat ha hagut de desembos-
sarl'Ajuntament de Montuïri?

—Aproximadament una dècima part del
total, o sia unes set-centes mil pessetes.

—Ou/ ha fet les despeses de l'equi-
pament?

—El Consell Insular de Mallorca s'ha fet
càrrec del material clínic, Ia Comunitat Au-
tònoma, mitjançant Ia Conselleria de Sani-
tat, del mobiliari i l'lnsalut del servei d'anà-
lisi. O sia que les tres entitats s'han posat
d'acord pel que atany a l'equipament i així
no hi manqui res.

—Què diríeu ara a Ia gent?
—La primera cosa que voldríem és que

tothom sàpiga respectar les instal·lacions i
conservar-les.

—Qué més diríeu?
—Que esper i desig que així com ha estat

possible construir un edifici com aquest, se-
guir també dotant el poble de totes aquelles
coses que encara necessita, a fi d'aconse-
guir un nivell de vida millor i més agradable
per a tots els montuïrers.

O. Arbona

85 anys enrera
30 Setembre 1959

Sor Antònia de Ia Victòria, Monja
de Ia Caritat i Mestra del Col·legi de
Sant Vicenç de Paul, després de més
de vint-i-cinc anys d'haver treballat a
Montuïri i d'esser molt apreciada per
tothom, ens deixa per haver-la nome-
nada Superiora i Mestra de Sisante
(Cuenca).
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...a una informació del Diari de Mallorca
sobre el dimoni de Sant Joan hi va aparèi-
xer Ia foto del Dimoni de Montuïri.«AI César
Io que es del César...» i a MontuTri Io que és
de Montuïri.

...mancaren les balladores de jotes i bole-
ros a Ia inauguració del Tomeig de Ia Llum.
¿Per què es va contestar que no a Ia invita-
ció, i més quan l'any passat havien ballat?

...«telefonazo» a BONA PAU: Han fet de-
sastre en el cementiri: Tombes espanya-
des... i un no sé que més. Aquesta secció
s'informa on pertoca i resulta que només
foren uns al·lots que espanyaren unes fotos
i qualque cosa més tirant-los pedres... ¡I
així, xerram cada dia! Com es va dir al teatre
del dia de Sant Bartomeu: «No cregueu el
que diuen, ni tampoc el que hàgiu vist».

...truet, truet... l'Ajuntament «en petit i
abaix de tot» en els primers programes del
Torneig de Ia Llum. Reunió «tensa» entre el
Consistori, el Comite Organitzador i C.D.
Montuïri. Al final, es col·locà l'Ajuntament a
dalt i amb lletres de motlo... EIs cavalls, els
cartells i altres petites herbetes han donat
sabor a les festes 'de Sant Bartomeu. Algú
s'ha queixat que ha mancat més polèmica...
i això que el temps ha estat prou calent!

...els fundadors del Tomeig de Ia Llum fo-
ren Col·legi Cide, Biel Gomila i Guillem Rigo
i que un aKre president fou N'Esteve Bar-
celó. Ara bé, no a tots se'ls varen retre «ho-
nors» el dia de Ia inauguració...

...han agradat les jardineres amb plantes
col·locades al costat de Ia plaça Es Dau.

• (Passa a Ia 8." pàg.)



ENTREVISTA

«RECOPILACIÓN DEL ENIGMA DE DON CRISTOBAL COLON>

Gabriel Verd Martorell ha escrit un llibre sobre
el descobridor d'Amèrica

Demostra que el navegant era d'origen mallorquí i que els seus pares
eren el Príncep de Viana / Na Margalida Colom.

En Gabriel Verd Martorell és un montuïrer
de 28 anys, fill d'En Biel Llofriu, que s'anà a
Ciutat a treballar dins de «l'hostaleria». En-
cara que continuà estudiant (abans havia
anat a l'escola de Montuïri), perfeccionà
l'anglès, francès i alemany i, des de fa es-
tona dedica molt del seu temps lliure a in-
vestigar profundament sobre Ia vida del
descobridor d'Amèrica, «Cristóbal Colom».

—D'on et vingué aquesta idea -Ii dema-
nam primerament— per aquesta inves-
tigació?

—Quan era al·lot vaig veure unes publica-
cions d'En Rafel Bauçà (des Puig Moltó) en
el qual s'entreveia que era descendent d'En
«Cristóbal Colom» i que aquest havia nat a
Felanitx. Després vaig trobar més gent que
confirmava aquesta teoria.

CaI dir, peraltra part, que BONA PAU, fa
quinze anys (Núm. 200 d'Octubre de 1969)
va publicar que En Rafel Bauçà era descen-
dent d'una família de navegants, que tenien
vaixells i que després de llargs viatges tor-
naven a Montuïri per a descansar. Entre els
seus avantpassats hi havia un tal Colombàs,
un Vey i un Joan Colom... i per aquí anava el
fil.

—Quin temps fa que investigues això?
—Vuitanys.

—Fa pocs anys que publicares un llibret
que es deia «Recopilación enigmática de
Cristóbal Colom» i el que has publicat ara
—/a tot un llibre— «Recopilación dei

enigma de don Cristóbal Colom», on asse-
gures el seu origen mallorquí...

—...sí; en aquest llibre queda ben demos-
trat que don «Cristóbal Colom» fou fill del
Princep de Viana i nebot delsReis Catòlics; i
de Na Margalida Colom, una mallorquina
que vivia a s'Alqueria Roja (ara Son Ramo-
net), una possessió prop del Castell de San-
tueri del terme de Felanitx, el qual nasqué
entre 1459 i 1460.

—Com hodemostres més?
—En Colom, en els seus descobriments,

batià una ¡lla amb el nom de «Isla Marga-
rita» (nom de sa mare) i una altra amb el de
«San Salvador» (el Santuari que molt bé
destriava des de ca seva, on va néixer).

—Com rebutges altres teories diferents a
les teves?
— No es pot dir en dues paraules. Es ne-
cessari llegir el llibre. SoIs en diré una: no
era de Génova (ltalia) perquè mai no escri-
gué en Italià, sempre ho va fer en castellà o
llatí.

— El llinatge «Colom», d'on vé?
—«Colom» és un llinatge netament ma-

llorquí, derivat del llatí «Clumbus», el qual
apareixia sovint a les cartes nàutiques d'a-
quella època, en les que sempre destacaren
els mallorquins.

—EIs des Puig Moltó i altres volien guar-
dar molt bé el secret de Ia seva descendèn-
cia. Per què devia ser això?

—Perquè essent En «Cristóbal Colom» fill
natural, a conseqüència d'unas relacions
amoroses, d'un príncep de sang reial; i de-
gut, sobretot, a aspectes polítics no es podia
descobrir públicament aquest succés.

—Quin temps visqué En Colom a Ma-
llorca?

—SoIs fins als nou anys. Després se n'anà
a Provenza (ltalia) amb els seus tios, els
quals hi anaren per motius polítics. De lla-
vors ençà En Colom començà a navegarfins
que va viatjar a Portugal i després al sud
d'Espanya d'on, sota Ia protecció dels seus
tios (EIs Reis Catòlics), emprengué (després
de no poques dificultats) el viatje per a des-
cobrirAmèrica.

—Per a poder fer-te amb les nombroses
dades que trobam en el teu llibre, com t'has
arreglat?

—A més de revisartota Ia bibliografia que

*v *•

cit en el llibre, també he anat a consultar els
arxius del Duc de Medinaceli a Sevilla, a
Huelva, Càdiz, Madrid, Valladolid a més del
de Ia Corona d'Aragó, a Barcelona.

—Com t'has pogut costejar tots aquests
estudis, recerques i edició del llibre?

—Tot ho he pagat de Ia meva butxaca. No
he rebut ni Ia més petita subvenció de
ningú.

—Penses continuaraquesta investigació?
—Si; i encara esper trobar moltes més

proves les quals recolçaran més fort Ia
meva tesi. Malgrat aquest darrer treball és
bastant sòlid, hi ha més coses que han de
sortir.

—Encara que hagis presentat aquest lli-
bre a altres l/ocs, podries venir també a
Montuïri?

—Amb molt de gust. Així en parlaré amb
tothom que vulgui, sobretot amb els meus
amics de l'infància.

De l'edició d'aquest llibre i de l'autor
quasi tots els diaris de Mallorca, i altres de
fora Mallorca, emisores de radio i televisió
se n'han fet ressò i han difós entrevistes: és
una prova més de Ia seva importància. I és
ara, BONA PAU, Ia que, amb aquestes ret-
xes, vol retre a En Gabriel Verd l'homenatpe
que es mereix. Onoíre Arhona
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Es puntuable pel Campionat de Balears i esdesitja que l'any que ve ho sia pel d'Espanya

Objectiu primordial:
Foment de l'automobilisme en Es PIa de Mallorca

El Director adjunt de Ia Carrera i els sis corredors
montuirers parlen de resdeveniment

Miquel Roig, Director adjunt de
Ia carrera

Per primera vegada eZs organitzadors
de proves automobilístiques es decidei-
xen a celebrar una prova casi en el ma-
teix centre de l'illa.

Ha estat l'Escuderia Drach, pionera a
Mallorca, amb el ple recolzament de l'A-
juntament de Montuïri i el patrocini del
Consell Insular de Mallorca, l'organitza-
dora de Ia prova que peZs propers dies 8 i
9 de setembre té previst el «/ Rallye des
PIa".

Aquesta prova automobilística, pun-
tuable pel campionat de Balears d'a-
questa especialitat, recorrerà 342 Qms.
on hi estan inclosos uns setanta de velo-
citat, essent Ia resta de regularitat de Ia
qual una part discorrerà per l'interior i
una altra pel Nord de l'illa, si bé aquesta
carrera és únicament per a poder inclou-
re les costes d'Esporles-Valldemossa i
Bunyola-Orient.

• Fet històric: 3 equips de montuirers hi participen.
• Més d'una quarentena de cotxes correran tota Ia nit.
• Passen les 600.000 pessetes de pressupost.
• Berbena gratuïta amb dos conjunts de «molta marxa>

L'Escudieria Drach, organitzadora de-
Ia prova, comja hem dit abans, implanta
per primera vegada en eZs seus Rallyes:
premis en metàl·lic i primes de sortida
als participants, Ia qual cosa animarà
sens dubte Ia inscripció.

S'espera, com és habitual, lapresència
de J. Tomàs i el seu R-5 Turbo, el «Pors-
che» de B. CoIl, guanyador del darrer
Rallye de Sóller, els «Copa Turbo» de
Jaume Carbonell, «Tacho» i F. Dameto,
el «Ford Escort» de A. Roca, el «131 si-
lueta» de Joan Verger, i com a novetat Ia
participació per primera vegada deZs lo-
cals Miquel Moncadas, Miquel Fiol, Llo-
renç Mayol, Antoni i Bartomeu Verger i
Toni Verger Garau.

Segons-ens ha informat, s'està treba-
llant de debò perquè Ia prova resulti un
èxit i d'això depèn el que per l'any que ve
s'iniciïn els tràmits per a incloure-la en
el Campionat d'Espanya de Rallyes,
cosa que no dubtam pot aconseguir-se.
No debades l'entitat organitzadora en
dos anys aconseguí el Puig Major, Cam-
pionat d'Espanya de Muntanya.

A fi que eZs aficionats sàpiguen eZs
llocs on es desenvoluparan les proves
cronometrades així com les hores de pas
i tancament de les carreteres, convé te-
nir l'itinerari oficial.

CaI agrair, finalment, a totes les perso-
nes de Montuïri que d'una o altra ma-
nera han ajudat, el seu esforç i Ia seva
col·laboració.

MIQUEL ROIG
Regidor d'Esports

EIs dies 8 i 9 de l'actual mes de setem- >
bre, Montuïri serà escenari d'una molt
important prova dins el calendari com-
petitiu: el «I Rallye Automobolístic d'Es
PladeMallorca».

Està organitzat per l'Escuderia Drach j
amb Ia col·laboració de l'Ajuntament de ,
Montuïri; patrocinat pel ConseLl Insular
de Mallorca i diverses cases comercials.
El director de carrera és Rafel Ferragut
Ramis, el mateix del Criterium de Mon-
tuïri. Degut a Ia importància de Ia prova,
les carreteres estaran tancades en molts
de sectors i un nombrós equip de Ia I
Guàrdia Civil cuidarà el tràfic.

Hem parlat amb En Miquel Roig, regi-
dor, director-adjunt de Ia carrera i ànima (

de l'organització; i amb els sis corredors ,
montuïrers que participaran: Miquel R.
Fiol, Miquel A. Moncades, Toni Verger
Garau, Llorenç Mayol Verger, Toni Ver-
ger i Tomeu Verger.

—Quin és el programa d'aquest «I Ra-
llye Automobilístic d'Es PIa de Mallor-
ca?

—Dissabte, dia 8, a les 9 del matï, es fa
Ia verificació, que consisteix en Ia ins-
pecció dels cotxes participants, i queden
tancats fins a Ia sortida oficial, que serà
a les 20'01 del mateix dissabte, davant
l'Ajuntament. El final de tota Ia carrera,
el diumenge a les 5'58 de Ia matinada en
Es Dau (totes les arribades són en Es
Dau). Està dividida en tres etapes. La
primera comença a les 20'01 del dissabte,
i acaba a les 21'57 hrs. 96 quilòmetres per
pobles del PIa (Algaida, Randa, Gràcia,
Sencelles...). 22 quilòmetres són de velo-
citat cronometrada, amb Ia carretera to-

EIs components dels tres equips de montuirers participants a Ia prova

Miquel R. Fiol i Miquel A. Moncades.

* ñ
Tomeu Vergeri Toni Verger. Llorenç Mayol i Toni Verger.

talment tancada. A les 23'31, es donarà
Ia sortida (Es Dau) a Ia segona etapa, que
transcorre —aI Llarg de 199 quilòme-
tres— per Ia muntanya. Està previst que
el primer cotxe arribi a Montuïri a les
3'30 hrs., ja del diumenge a Ia matinada.
La tercera i darrera etapa torna anar pel
PIa, essent Ia més curta amb 47 quilòme-
tres. S'inicia a les 5'01 de Ia matinada del
diumenge, i.clourà a les 5'58, hora final
de tota Ia carrera.

—Quines parts destacaríeu d'aquest
programa?

—Les onze proves de velocitat, de les
quals Ia més espectacular sembla ser Ia
pujada a Gràcias i baixada a Randa.
Una altra molt «punyetera» (paraules
textuals), els trajectesVaUdemossa-Es-
porles i Bunyola-Orient. Per a noltros,
l'etapa de muntanya representa les ma-
jors dificultats, per Ia manca de conei-
xença.

—Quants de particiopants es preoeu
que venguin?

—Entre 40 i 45. EIs mateixos de tots eLs
Rallyes als qui ens hem d'afegir noltros.
Resaltem que, entre eLls les diferències
són mínimes, i que hi ha molt d'interès
per Ia prova que és puntuable pel cam-
pionat de Balears.

—Parlem ara de uoltros, i explicau-nos
comfareu els equips.

-De noltros sis, formaren 3 equips.
Fiol i Moncades conduiran l<<Opel Corza
1.200» (de sèrie), Tomeu Verger i Toni
Verger, ambdós pilots, hem aconseguit
llogar un cotxe adecuat de competició:

un « 124 de 1.800 c.c.». Llorenç Mayol Ver-
ger pilotejarà el seu «Renault 5 Copa
1.400» (de sèrie) i N'Antoni Verger Garau
serà el seu navegant.

—Teniu experiències d'aquest tipus?

—Cap de noltros no havia participat
mai a una prova d'aquesta categoria.
L'única experiència que s'hi assembla,
però molt poc, és el «I Criterium de Mon-
tuïri» de Pasqua del '84, en el qual tots
sis hi prenguérem part.

*.<&
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—Es veu Ia il·lusió i interès amb què hi
participau; què esperau de Ia vostra ac-
tuació?

—Primer, volem aeabar Ia carrera; ja
que representa una sonada victòria el fet
de córrer els 406 quilòmetres. Just el par-
ticipar d'aquest tipus d'ambientja val Ia
pena —un comenta amb veu baixa que
«hi ha feina per a seguir-los»—. La gran
compensació, que mos umpl és el viure
«l'ambientasso» de corredors, màquines,
organització, gent ben experimentada...
Com aficionat, disposes de tota una nit,
d'una carretera tota per a tu. Una opor-
tunitat inigualable. Es una cosa que
veus d'enfora, per televisió, de Ia que en
sents parlar per SóUer o Felanitx, i que
Ia tendrem noltros aquï, a Montuïri, i Ia
viurem. En Toni Verger Garau hi afe-
geix: «Tota Ia vida ho havia somiat i ara
en tenim l'oportunitat».

—Heu hagut de fer algunes passes es-
pecials per a poder intervenir?

—Una llicència federativa, acondicio-
nar el cotxe de forma especial (un arc de
seguretat interior, dos desconectadors
de bateria —interior i exterior—, una cà-
rrega d'extintor de 5 quilograms). I això
en el dos cotxes de serie. Ara, a noltros
que el llogam —diuen els dos Verger—en
exigeixen més perquè el de competició
forma una altra categoria.

—Com creis que reaccionarà Montuïri
davant aquesta efemèrides i de què ser-
virà Ia vostra actuació?

—Lògicament Ia nostra actuació do-
narà més ambient. Si l'alta competició

(Passa a Ia 8.a pàg.)
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El Director adjunt de Ia Carrera i els sis
corredors montuirers parlen

de Pesdeveniment
(Ve de Ia pàg. anterior)

•s vista com una cosa llunyana, compro-
/ar que sis montuïrers hi prenen part i en
:1 mateix poble, servirà com estímul per-
}uè els altres anys hi hagi més gent de Ia
/ila.

—Ara és en Miquel Roig qui ens ex-
olica l'apartat dels abundosos trofeus.

—Estan establers 15 trofeus pels 15 pri-
mers de Ia general; uns especials per a
les diferents categories; per a l'escuderia
que classifiqui més cotxes. Cada partici-
pant tendrà un trofeu o placa de record.
L'entrega dels trofeus serà el diumenge
dia 9 a les 8 del vespre a Ia plaça seguida
d'un refresc per als participants i orga-
nització, dins l'Ajuntament. Estan convi-
dats N'Albertí, President del C.I. de Ma-
llorca; Santiago CoIl, adjunt a aquesta
presidència; Joan Verger, vicepresident
del C.I.M.; Miquel Fiol, Conseller; En Co-
romines, Director Provincial de Tràfic; el
Batle de Sóller; el Tinent de Batle de Fe-
lanitx; el President de Ia F.B. d'Automo-
bilisme i, naturalment, el Batle de Mon-
tuïri. Convé dir, per altre part, que donen
els trofeus La Caixa, Benzinera d'Al-
gaida, Renault Llucmajor, Seat Algaida,
Automòbils CoIl. Taller F. Ferrer, Cons-
truccions Ramonell Restaurant -Es
Puig-, Bar Ca'n Pieres i Banca March.

—Com ha sortit Ia idea de Ia berbena?
—Per a entretenir a Ia nombrosa con-

currència que esperarà els cotxes hl
haurà berbena gratuïta a Ia pista polies-
portiva amb col·laboració d'-<Es Pub Es

Dau><. Actuaran els conjunts
(«ex-Express») ielGrupIF.

«Taxi»

—Segueix el regidor d'Esports i, ara,
es refereix al pressupost.

-El total puja a 600.000 pesset-- - El
Consell Insular subvenciona ^mb
300.000 pessetes; les entitats comercials
aporten 150.000; el Pub «Es Dau»,
100.000 (per a Ia berbena); l'Ajuntament,
50.000 (per a Ia berbena). A part, el Con-
sell Insular de Mallorca ha editat els pro-
grames. Per a ajudar una mica a les des-
peses, es vendran unes «pegatines» amb
l'emblema i anagrama d'aquest Rallye
que identificarà —d'aquí endavant—
aquest certamen. Hi ha el mapa de Ma-
llorca, un cotxe enmig i Ia situació de
Montuïri.

—Darrera pregunta, per què s'ha ele-
git Montuïri per a aquesta prova de
tanta importància?

—Perquè les quatre escuderies de Ma-
llorca i Federació s'han posat d'acord i
els ha agradat Montum. Han partit de
l'èxit del «I Criterium»; el qual serà el
primer que s'organitza en Es PIa i així es '
promocionarà l'automobilisme en
aquesta zona, puix que en Ia Muntanya
ja es coneix. Destaquem, una altra ve-
gada, que Ia carrera es puntuable pel
campionat de Balears i alxò ha costat
molt aconseguir-ho.

—Que l'èxit de Ia prova coroni les oos-
tres organitzqcióiparticipació.

Gabriel GOMILA i JAUME

|^*0/lfe/E_/;
...l'exhibició dels avions uKralleugers es

va fer esperar quasi tres hores. Només va
poder partir un avió —amb moK de risc ja
que no era aconsellable Ia sortida de cap
manera— perquè Ia velocitat del vent era
més forta de Ia permesa per aquest tipus
d'aeronàutica. Més de deu no saberen com-
prendre las dificuKats, aiguns feren festa de
carrer i més d'un se n'alegrà de l'aparent
fracàs... ¡cap a on anam, Déu mevet, que els
mals dels aftres ens congratulen! El que
hem de mirar tots, blancs i negres, és el
bé de Ia comunitat on vivim i, aquesta és
Montuïri.

...en el primer banc de l'esglèsia, en el dia
de Sant Bartomeu, només s'hi assegueren
dos regidors dels onze de que «oficialment»
disposam. N'hi ha que troben que s'han de
respectar les ideologies particulars i d'altres
pensen que en aquest dia es representa el
pob/e.

...truet, truet... amb l'organització de les
carreres de"cavalls de Sant Bartomeu. Un
equip les ha organitzades de franc. «Mecat-
xis» si sempre fos així!

...han acabat aquest estiu les obres d'en-
rajolat i aKres millores de les escoles. Ha
quedat una cosa nova, però... el color de les
columnes resuKarà polèmic: A uns agra-
darà i a akres, no (com sempre).

...no hi ha hagut al·legacions a l'orde
d'expropiació dels terrenys per a construc-
ció del Parvulari. Per tant, pareix que es po-
drà fer Ia nova edificació.

...no es va banyar el paperí enguany,
però... quasi, quasi: vingué a un dia. El que
si es banyà fou el front amb Ia suor que
tenguerem per Sant Bartomeu.

...mortes alabances per a l'exposició de
macramé d'En Rafel Miralles i Mas per les
festes patronals. Hi havia mott de gust.
Igualment, Ia de ceràmica de J. A. Jor-
gensen.

...per molts d'insults o paraules que di-
guin els aficionats del seu ex-c/ub, cap ju-
gador —i menys del C.D. Montuïri— no ha
de fer «tantos» alpúblic. Es un mal exemple
pe/s jovenets i nins / una deshonra pel club
que elpaga.

Sa veu des carrer



NOTICIARI LOCAL

NOUS MESTRES

EL 9 DE SETEMBE, PUJADA A LLUC

El diumenge nou de setembre és Ia
cloenda de l'Any de Lluc. Coincideix
amb Ia pujada a peu que organitza l'As-
sociació d'Antics Blavets (l'any passat
Montuïri hi va anar i es deia «Pujada a
Peu de Ia Part Forana»).

EIs qui vulguin anar a peu o amb auto-
car que s'apuntin a Ca'n Cigala o Ca'n
Toni Arbona. La sortida apeu des d'taca
és a les 5 del matí. EIs qui no vulguin
anar-hi a peu, podran fer-ho directament
amb autocar.

OBSEQUI A LA LLAR DE LA 3.a EDAT

El Consell Insular de MaUorca ha rega-
lat a Ia llar de Ia Tercera Edat una col-
lecció de jocs: parxís, escacs («ajedrez»),
dames, cartes...

PRESCOLAR

A rel de les gestions fetes per Ia Comis-
sió de Cultura de l'Ajuntament, les Ger-
manes de Ia Caritat han comunicat al
Consistori que —en el curs proper— po-
dran assistir a Ia classe a Ca Ses Monges
els ninets, menors de 5 anys, matriculats
a l'any passat.

No sabem, a l'hora d'escriure aquest
noticiari, si els petits de dos anys (són
devers 10) i que no anaven a escola el
curs passat, podran matricular-se. La do-
cència correrà a càrrec de Ia congre-
gació.

Ens alegra que s'hagui pogut resoldre
un greu problema, al manco per al vinent
curs. D'ara endavant, s'hauran de fer les
gestions cap a Ia consecució del Parvu-
lari al costat del Col·legi Públic d'E.G.B.
i veure l'aportació que fa l'Estat.

CONTRATACIÓ DEL RECAPTADOR
MUNICD>AL

L'Ajuntament ha contractat els servi-
cis de Gabriel MartoreU Cerdà (el mateix
dels darrers anys) per als servicis de co-
brança dels arbitris i imposts municipate
fins al nomenament de Ia, plaça del
recaptador-agent executiu. Tindrà les
remuneracions del 4% de premi de co-
brament, 2% per despeses de gestió i el
50% dels recàrrecs obtinguts pel procedi-
ment d'executiva. La durada del con-
tracte és d'un any.

FESTES PASSADES, COQUES
MENJADES

Be, podríem parlar molt ressenyant
tots i cada un dete nombrosos actes pro-
gramats en torn a les festes. Pensam que
no cal, perquè el programa —que s'ha de-
senrotllat en Ia seva totaUtat— ja va ser
presentat el passat mes.

Això sí, ens feim ressò de Ia «gentada»
a tots els actes. A vegades, no sabíem
d'on podia sortir-ne tanta. També hi ha
que resaltar el bon ambient al Uarg áéís
dies festius i Ia tranquil·litat regnant.

Haurà estat un mes de festa. Des del 12
d'agost (inauguració del torneig) flns al 9
setembre (I RaUye Automobilístic PIa de
Mallorca).

PRESENTACIÓ DE MOSSÈN
GENOVARD

A l'ofici del dia de Sant Bartomeu es
va presentar Mossèn N'Andreu Geno-
vard Orell, Delegat de Mitjans de Comu-
nicació de l'Església de Mallorca, el qual
ve a residir a Ia Rectoria de Montuïri i
col·laborar a les tasques pastorals de Ia
Parròquia.

Per a ocupar les tres plaçes vacants
que es produïren a Ia fi del curs passat,
han estat destinats a l'escola de Mon-
tuïri els següents:

Guülem Fiol Tomàs
Franciscà Cabot Clar
Joan Capellà Galmés

POSSIBILITAT D'UN VEHICLE
MUNICIPAL

L'Ajuntament va acordar verificar l'es-
tudi sobre Ia possibUitat d'adquirir un
vehicle per a Ia policia municipal.

I GABRlELGOMlLA

HIMNE DE LA COMUNFTAT
AUTONOMABALEAR

Cor

Tots plegats perquè som un sol poble,
tots units perquè som un sol cor,

fills d'Eivissa i Menorca,
Formentera i Mallorca,

caminem, abrinats, sensepor.
Caminem i cantem amb veu noble:
Endavant! sempre amunt, Illes d'Or!

Estrofes

Si, un jorn, el Rei En Jaume conqueria
un regne dins Ia mar, somniador,
foragitant Ia gent de moreria,
avui, lliberts del jou d'estrangeria,
els descendents, lleugers com el voltor,
amb nou entusiasme i coratgia,
farem de Llengua i Pàtria un sol amor.

Nissaga dels foners que, antany, sembrava
de pedres contundents el front romà,
no consentim dogal ni pes ni trava
i no volem que mai torni esser esclava
cap i!la pitiüsa o balear.
Primer s'enfonsaran dins Ia mar blava
Es Puig Major i El Toro i EsVedrà.

El crit «Siau qui sou», a tots convida
a retrobar Ia vella identitat:
Senzills, feiners, amb seny i d'embranzida,
oberts i cordials en l'acollida
i forjadors, amb corassedegat,
de Ia unió, el progrés, Ia llum, Ia vida,
el goig, Ia pau, l'amor ¡ Ia veritat.

Aquest himne, escrit per Mossèn Baltasar CoII /
musicalitzat pel Pare Antoni Martorell, s'ha pre-
sentat per esser l'himne oficial; però fins ara no
s 'ha decidit res. Es més, els dos autors han mani-
festat que és un simple oferiment d'himne i serà el
Parlament Balear el qui haurà de decidir si ha d'es-
ser aquest el nostre himne, Ia Balanguera o un
altre. De moment n'hi ha que estan a favor i d'al-
tres en contra.
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RESULTATS PRETEMPOKADA
(I Preferent)

Arenal, 1 - Montuïri, 4.
Espanya, 3 - Montuïri, 3.
Porreres, 1 - Montuïri, 1.
Montuïri, 2 - Porreres, 2. '

UN NOU EQUIP D'AFICIONATS

S'ha creat un nou equip de futbol per a
aficionats: el -Construccions Ramonell»
que debutarà en el »Tercer Trofeu Con-
sell Insular de Mallorca», organitzat per
Ia Federació Independient del Deport
d'Empresa. Participa en el grup A-sector
Palma.

La lliga de dotze clubs s'inicia el 15 de
setembre i clou el 16 de febrer. Després hi
haurà el torneig de primavera. EIs rivals
seran —per ordre de confrontació— Au-
toescuela Levante, Beta, Ca Na Paulina,
Ciclos Marín, Bar Galeón, At. SantJordi,
Bar Jumar, Bar Estación, Rosas Ma-
llorca, Capxiriboixos i Es Corn.

Juguen els dissabtes horabaixa.

L'ESPORT A LES FESTES
PATRONALS

El dia de Sant Bartomeu, el Montuïri i
Porreres empataren a dos gols, duent-se
els porrerencs el trofeu Ajuntament. Ha-
via passat el mateix en dia de San Roc
però els nostros el se'n dugueren.

Les carreres de bicicletes de sa segona
festa foren molt fluixes i sense emoció.
Va guanyar en Tomeu Rigo, a-la general,
de l'equip « Molins de Vent», d'En Tomeu
Rodetes. El primer juvenil va esser En J.
Juan. Uns 7 ó 8 ninets de Montuïri cele-
braren una carrera que va ser guanyada
per Miquel Arbona Fullana (flll d'En
Masseno, l'excorredor). Simpàtica nota
ens oferiren una dotzena de «bicicleters
aficionats» de Ia vila. Fou primer el jove
Andreu Ruiz. seguit dels «professionals i
joves carrosses» Vicenç Vaquer i Llorenç
Català.

TORNEIG LOCAL DE FUTBITO:
BAR CA'N TONI, CAMPIÓ

Al llarg dels mesos de juny, juliol i
agost s'ha desenrotllat el torneig local
que cada any organitza per l'estiu, el Pa-
tronat Municipal d'Esports. Han partici-
pat 14 equips: Un de Porreres, un de Fe-
lanitx, dos de Pina i deu de Montuïri.

La clasificació final ha estat:
1. BAR CA'N TONIA, 24 punts.
2. Bar-Restaurant «Es Puig de Sant

Miquel», 23 punts.
3. BarEsCentredePorreres,22.
4. BarCa'nToniB.19.
5. Colombòfila. 15.
6. PinaB,14.
7. Bar Ca'ri Pieres A-Mirgasa, 14.
8. Llibreria Queló-Construccions Ra-

monell. 11.
9. Autocars Grimalt dé Felanitx, 9.
10. Alts i Baixos, 8.
11. CacadorsPina,8.
12. Seguridad y Limpiezas, 7.
13. Bar Ca'n Pieres B-Mirgasa, 5

punts.
14. Es Bogard's, 1 punt.
Si s'ha de lamentar Ia deficient orga-

nització per part del Patronat Municipal,
Ia manca de serietat dels equips i Ia poca
deportivitat d'alguns jugadors, sí —en
canvi— s'ha de lloar l'acte d'entrega de
trofeus. A l'escola, es yaren reunir —con-
vidats pel Patronat d'Esports— els juga-
dors dels equips, els àrbitres, les entitats
i persones que treballen a Montuïri pel
futbol base. Hi va haver un bon soparet
de coques, panades, camaiot, sobras-
sada, cuixot... i es convertí en un acte
d'amistat entre els animadors de l'esport
montuïrer.

I ja que parlam de guàtleres, molts de
trons se sentiren el diumenge dia 26 a Ia
jornada que cada any organitza Ia Socie-
tat de Caçadors.

Nota simpàtica, com és tradició, l'amo-
llada de coloms el dia de Sant Bartomeu
a càrrec de Ia Societat Columbòfila. N'hi v4¡¿cNbct
havia ben molts!
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CARRERES DE CAVALLS

Nou carreres s'organitzaren el diu-
menge dia 26 a l'hipòdrom de «Son For-
nés», destacant Ia lluita entre En Biel
Llobet i En Biel Arbona i Ia carrera de
muls. L'assistència de públic demostrà
que això dels cavalls pega bé a Montuïri i
també a pobles de veinat d'on vingueren
molts d'aficionats.

DeI 27 d'agost al 2 de Setembre s'ha
disputat «V Setmana Poliesportiva»
amb 16 partits de futbol-sala.

CALENDARIS DE FUTBOL

I. Preferent: La competició comença el
2 de setembre i acaba el 28 d'abril, els
rivals del Montuïri són —per aquest
ordre— Pollença, Sóller, Andratx, Are-
nal. Can Picafort, Santanyí, Campos,
Çardassar, Cultural, Llosetense, Ses Sa-
lines, Cade Peguera, La Victòria, Espor-
les. Binissalem, Espanya i Escolar. 18

' equips.
Són nous a Ia categoria el Binissalem,

Salines i Santanyí que han baixat de EC
divisió i el Sóller, únic equip ascendit.

Continua com a entrenador Llorenç
Amengual Ferrer.

Juvenils: Militaran a II regional-grup
B amb Gesa Alcúdia, Santanyí, Beat Ra-
mon Llull Inquense, Manacor, Badia
CaIa Millor, Campos, Felanitx, Alaró,
Pollença, Cardassar, Porto Cristo, Artà,
Espanya, Algaida i Petra (per ordre de
joc). Debuten el 16 de setembre i finalit-
zen el 12 de maig. 16 equips.

La preparació tècnica i física seguirà a
cura de Joan Verger Ramonell i Fran-
cesc Ramis.

Alevins: Participen a III a regional
juntament al Collerense, Santa Eulàlia,
At. Son Fortesa, Colònia, Ferriolense,
Margalida, Murenc, PIa de Na Tesa, Re-
creatiu Son Fortesa, Porto Cristo, XiI-
var, Joventud Port Pollença, i Atlètic
Inca. 14 equips.

Debutarà co'm a entrenador En Fran-
cesc Sitjar Sagreres.

El campionat va de 27 d'octubre al 18
de maig. G. Gomila

PLUVIÒMETRE
Pluja caiguda a Montum durant el

passat mes d'agost:

Dia27 0,10 lts.
Dia 29 4,40 lts.

TOTAL 4,50 lts.
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Fofo feta devers l'any 1926 de les nines de MontuIri que aleshores anaven a
escola a Ca Ses Monges. Encara es poden destriar Na Catalina i Franciscà
Lladó (Muixa), Catalina Amengual (de sa Mata), Magdalena Miralles (Caló),
Maria Miralles (Marrona), Margalida Noguera (Moia) t, Aina Horrach (Co-
muna), Petra Gomila (Cas Saig), Antònia DoIs (Rua), Joana i Maria Roca
(L/ucia), Maria Tous (Llobeta), Maria Fiol (Bort de na Mas) t, Magdalena Mi-
ralles (Cardaixa), Prudència Clar (Mestret), Maria Portell (Cai) t, Maria Mes-
quida (Piadosa) t, Margalida Pons (Cas Sabater Nou) t, Maria Arbona (Fe-
rrera), Antònia Adrover (Son Fornés), Margalida Martorell (Roqueta) t, Mar-
galida Sunyer (De Cabera), Maria Trobat (Hortolana), Jerònia Sampol (Sam-
pol), Margalida Mtralles (Pastora), Aina Cerdà (Llevó) t, Margalida (Nea),

Rosita de Bones Aires (Llevó), Pilar (Materina), Rosita t, Maria i Joana Va-
dell (des Quarter de Ia G. Civil), Catalina Verger (Pelut), Antònia i Catalina
Miralles (Costa), Bàrbara t, i Joana Manera (Can Ros) t, Petra t i Maria Sas-
tre (Rectoria), Franciscà Verd (Apotecari), Antònia Miralles (Poeta) t, Marga-
lida Rossinyol (Catxeta), Margalida Cardell (Cardell), Sebastiana Sampol
(Sampol): Coloma Gomila (Molinera), Maria Loscertales (Quarter G. Civil),
Jerònima t i Antònia Miralles (Porrerenca), Margalida, Catalina i Maria Go-
mila (LIuIIa), Antònia i Catalina Moyà (Calsera), Petra Castellà (Solanda) t,
Margalida Mateu (Maià), Magdalena Portell (Portell), Franciscà i Maria Mas
(Collet) i Antònia Ramonell (Matxa). Les dues Monges eren Sor Isabel de
Jesús i Sor Pe/àgia t.

XIITORNEIGDE
LALLUM

QUADRE D'HONOR

Les classificacions nnals àei XII Tor-
neig de Ia Llum han estat, per aquest
ordre:

ALEVINS B: Petra, Montuïri, Espanya
i Porreres.

ALEVINS A: La Salle, Cide, Mallorca i
Beat Ramon UuIl.

INFANTILS: Cide, Sant Gaietà, La
SaIIe i Beat Ramon LIuU.

JUVENILS B: Montuïri, Campos, Po-
rreres i Beat Ramon LIuU.

JUVENILS A: Cide, Sant Gaietà, Ma-
llorca i La Salle.

A destacar l'èxit i bon joc dels nostres
juvenils que es proclamaren campions i
els alevinets que aconseguiren arribar —
per primera vegada en 12 anys— a Ia fi-
nal. També, Ia gentada que ha assistit a
tots els partits i que el nou Comité ha
mostrat interès en dur el Torneig a bon
port.

EIs resultats dels nostres represen-
tants foren Porreres, 1 - Montuïri, 1 (gua-
nyador per penaltys) i Montuïri, 9 - Cam-
pos, 3 (a Ia nnal). Això en juvenUs. En
alevins, Montuïri, 4 - Espanya, 3 i Petra,
1 - Montuïri, 0 (final).

A l'hora de redactar aquesta informa-
ció no havia acabat el grup de regional.

Quant als millors jugadors del torneig:
En Javi Pintado, porter de l'alevin Mon-
tuïri, i En Joan Verger Rossinol, del Mon-
tuïri juvenil, han obtingut el trofeu a les
seves respectives categories. En Rafel
Fullana, màxim goleadorlocal.



MESGLESIA EN CAMÍ

A Tamable record de Sor Joana Arbona Miralles
La mort de Sor Joana Arbona ens

impactà a tots. La rapidesa de Ia greu
malaltia en una dona plena de vitalitat
ens sorprengué més encara quan, amb Ia
seva característica disponibilitat, acabava
de participar en Ia colònia infantil d'estiu
"Natura i amistat ' 84".

Sor Joana era originària de Montuiri,
malgrat no hagués nascut aquí. Vingué al
nostre poble en plena joventut, i just
arribada, ja s ' oferí per a treballar com a
Delegada d'al.lotes aspirants d'Acció
Catòlica. Visqué molt entregada a Ia tasca
de formació cristiana de nines i adoles-
cents, sempre voluntària en les activitats
apostòliques de Ia parròquia: jornades i
convivències en el Puig de St. Miquel,
activitats culturals i d'esplai, comèdies a
benefici de Ia restauració del temple parro-
quial, sempre puntual en els círcols d ' es-
tudi per a aprofundir Ia crida de Ia fe.
Dones que avui rondegen els 40 anys Ia
recorden per Ia seva simpatia i dedicació
constant, bona companya sempre, feel
coüaboradora, marcada per una fe conta-
giant i optimista.

Eren els anys 50. Anys d'efervescència
religiosa i de vitalitat apostòlica, anys pro-
lífics en vocacions religioses i sacerdotals,
fet que es comprova també ben clarament
a Montuiri. Així és com Sor Joana, des-
prés d'uns Exercicis al Puig, amb una
madurada i no fàcil decisió, ingressa a Ia
Congregació de Germanes de Ia Caritat,
dia 7 d'octubre de 1953,ate seus 27 anys.
Professats els vots l'any 1958, comença
el seu treball dins Ia Congregació, primer
a Sencelles, llavors a El Alamín (Madrid),
a Sisante (Cuenca), a Sa Vileta, finalment
12 anys seguits a Inca.

Amb paraules de Sor Franciscà Vaquer,
de Ia seva mateixa comunitat, "serà recor-
dada amb amor i agraïment per tots
aquells que l'hem coneguda i tractada;
per tots els qui hem rebut els seus serveis i
testimoniatge. Ha estat per a nosaltres
reclam de l'amor de Crist. Des de laseva
tasca com a professora del Col.legi, com
pels carrers d'Inca, fins a Ia Parròquia, va
saber donar un caire alegre i esperançat,
de creença i d'amor a tot allò que era Ia
seva activitat, realització d 'un compromís
i vivència serena de Ia seva vocació religio-
sa. La consagració a Déu 1 ' ha viscuda des
d'una vida senzilla, sense complicacions"
("Dijous", 9-VIII-1984)

La presència de molts de mqntuirers i
montuïreres als funerals celebrats a Sta.
Maria Ia Major d ' Inca i a Ia nostra Parrò-
quia de Montuiri posaren de manifest
l'estima sincera dels bons amics i paisans.

El pas a Ia Casa del Pare d'una germa-
na nostra religiosa és una oportunitat per
a una reflexió i una crida a les famílies del
nostre poble: educar en els valors de Ia fe
i de l'evangeli és de vital importància.
Sense els valors del despreniment, desig
de compartir, alegria de donar-se, respecte
a les persones com a fills de Déu, pregària
confiada al Pare que per Jesús ens treu de
Ia fosca nit dels dubtes i dels temors, Ia
persona queda manca i pobra. Hem de
comprendre tots que ser creients no resta
cap classe de possibilitat ni aptitud a Ia
persona, sinó tot al contrari: si parteix
d'una fe lliure i autèntica, Ia potencia
encara més per a estar disponible, per a
donar sentit a Ia vida, per a superar les
barreres d 'un materialisme tancat i absurd.

Es a partir d'aquests valors que és
possible Ia vocació religiosa com a testimo-
ni del nou món de Déu i com a manifesta-
ció de servei als germans.

Visqui per sempre en Ia Vida Nova del
Crist Ressuscitat, Na Joana!

Bartomeu Tauler.

Cloenda de
l'Any de Lluc

(Vedela 1*pag.)
pressant popularment, amb símbo/s i
ofrenes que hem dispositat als peus
de Ia nostra Moreneta de Lluc.

El diumenge, 9 de setempre de
1984, celebrarem Ia Cloenda de l'Any
de Lluc. CaI pujar al Santuari una ve-
gada més «com un exèrcit de pau»,
en esperit de pelegrins. Si els nostres
avantpassats ens donaren exemple
corprenedor, pujant a peu prop de
12.000 pelegrins, sense temor als sa-
crificis, amb generositat i entu-
siasme, aquella nit memorable del 10
d'agost de 1884, nosaltres hem de
respondre amb una actitud coherent.

Necessitam fer memòria d'aquell
esdeveniment que ens configurà i uní
com a Església i com a Poble Mallor-
quí; des dels intel·lectuals fins als
senzills pagesos tothom pujà a Lluc a
cercar-hi les arrels de Ia nostra fe i de
Ia nostra pàtria. Com es crígué Fran-
cesc Casasnovas:

«A dalt Ia serra de Lluc
s'han obert dues poncel/es:
l'amor de pàtria i Ia Fe
de/ mateix brotet nasqueren».

No hauria de fa/tar cap institució
de Ia nostra Esg/ésia, parròquia o col-
legi, que no es fes present a Lluc en
aquesta diada històrica.

Anem, plegats, «amb un sol cor i
un sol Esperit>>a pregar i a fer festa
en aquesta Cloenda del Centenari,
que sense cap dubte, serà una nova
fita, una obertura cap al futur espe-
rançat de Ia nostra Església.

Amb Ia meva benedicció d'amic i
Bisbe

Teodor Úbeda

NOTA: EIs autocars partiran de Ia plaça de
Montuiri a las 9,30 del diumenge 9 de Se-
tembre. Es durà «pa taleca».
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Dia 24 de juliol: Joana M.a Beltran

Cerdà, filla de Joan i de Maria.
Dia 9 d'agost: Sebastiana Ribas Mar-

DEMOGRAFIA
Matrimoni

Dia 18 d'agost: Llorenç GuaI Clar i
Joana Rossinol Munar.

Naixements

Dia 21 de juliol: Sebastiana Miralles
Mas, filla de Bartomeu i Miquela (Ca'n
Marró).

torell, filla de Gabriel i de Magdalena.
(Ca'n Borreó).

Defuncions

Dia 10 d'agost: Josep Mulet Obrador,
fadrí, 51 anys. «Carrió».

Dia 15 d'agost: Sebastiana Ribas Mar-
torell, sis dies. «Ca'n Borreó).




