
Cita anual

Ja son aqui

les testes patronals.

El poble s'endiumengera

els majors se recrearan,

els infants en taran bulla,

tothom exultarà d'alegria.

Els cossiers dansaran,

Ia musica sonara,

la juventut anirà aqui i alla

ningti quedara a ca-seva:

són dies de somriure i de sarau,

d'exterioritzar sana amabilitat.

I els montuirers restarem sat/stets

de tornar-nos trobar gojosos

a la cita d'unió anual,

del patró Sant Bartomeu.
Q ARBONA

• MONTUIRI ja te Normes Subsidia-

ries de Planejament.

• XIV TORNEIG DE LA LLUM: del 10

a122 d'agost.

• CAS INSOLIT: antra juny juhol ha

plogut mes de cent litres.

• L'ORGUE de l'església prest sera

restaurat.

• EL NOU MENJADOR de Ca Ses

Monges previst per a inaugurar-se

a 'Tilton agost.

• DIMITEIX com a Regidor En Josep

M." Munar i el substituirá En Ga-

briel Miralles «Xocolater».

• EL MONTUIRI dispost a afrontar

amb exit i quedar be la proxima

temporada.
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MONTUÏRI PREPARA LES FESTES DE SANT BARTOMEU

La Playa és el centre de trobada de les testes.
Música, cossiers, xeremies, rodelles... tot ens crida a anar-hi.
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Facsímil d'alguns dels dibuixos dels
suplicis que hi ha al marge dels registres
de Sentències donades per l'Audiència de
Mallorca a principis del segle XVII
(1606-1634). (Font: Misceláneas Pascual,
Llibre IX, p. 273. Cortesia Arxiu del

/

Regne de Mallorca).

ist1o. 01

-010npu
1
-‘4

</ ad

No. Sr. 3. Rafael 'undo Rubi Pocouí

2
	

LA NOSTRA HISTÓRIA

Sobre una arcabussada
UN SUCCEÏT PEL SETEMBRE DE 1660

Gregori Mascaró (a) Pisca, moliner de
la vila de Montuiri, de 33 anys: que lo
dia de St. Miguel dia 29 de setembre, a
Montuiri d'on era natural, a una hora de
nit anava tot sol, havia sortit del celler
de Julia Socies i viu (va veure) en el
cantó dit que Mossen Antich un homo
dret i altre assentat darrera de un pedrís
i los conegué molt bé: Miguel Marimon i
Gabriel Miralles i havien estat plegats
moltes vegades i aquell mateix dia havien
menjat plegats, i passa per mig d'ells i no
li digueren res i llavors li pitjaren dar-
rere i a la plaça se'n dona compte que el
volien arcabussetjar, «i jo entrí dins Son
Planes a on està lo Rd. Ripoll, Prevere,
an el qual digui: Bona nit! Sr. Gabriel, i
estant d'aquesta manera que jo estava,
amb l'esquena girada al portal, sentí un
tro d'arcabussada detràs de mi, i me
sentí ferit en los ronyons i en continent
me girí i viu (vaig veure) Miralles i Mari-
mon que fugien per la part de on eren

vinguts, i jo me n'aní a casa mia a curar-
me, i tinguí tres ferides a l'esquena i no
entraren les bales per mor de la corretja
que es grossa i rustida, que si no...!«

La causa perquè li han tirat es que en
dies passats los Alguatsir Bo amb los
Miquelets foren a Montuiri i prengueren
un germa de dit Marimon i anaren a  re-
conèixer una casa de dit Miralles..., «i
los dits Miralles i Marimon se queixaren
que jo havia fet anar allà dits Bo i Mi-
quelets. - I jo les diguí: ¿Vos queixau de
mi que haja fet venir los comissaris? - I
contestaren: "Sí, En Bartomeu Mas Rie-
reta m'ho ha dit", I cridà En Mas i
aquest digué: Mai he dit tal cosa. i resta-
ren amics i refrescaren junts, i la ma-
teixa nit li tiraren...

(Arxiu Históric CR. 111,82
de la Comunitat Balear)

Recollits per Mn. Pere Xamena Fiol

Montuirers i llustres

Al llarg de la nostra história hi ha hagut montuirers que
han destacat en diferents camps, com són lletres, ciències, po-
litica, arts, religió, militar.. , molts dels quals mereixen esser
degudament coneguts sobretot pels joves estudiants a fi que
no quedin en l'oblit les persones més dignes del nostre poble.

Entre els montuirers destacats, la fama dels quals ha arri-
bat més enllà del nostre poble i del nostre país, recordam En
Miguel Jeroni Miralles, el Pare Vicenç Mas, el pintor Mateu
López, en el segle XVI; Josep Antoni Manera, en el XVII; el
poeta Miguel Socias de Tagamanent, el Metge Mateu Castellà
l's4ascaró, en el XVIII; el frare Miguel Rubí Pocoví i el Pare
Aloy, en el XIX; i ja en el segle XX tenim el Rector Rafel
Rubi, el Prelat Honorat Ribas, el Pare Antoni Martorell... i al-
tres dels quals en sabem poc, pent) que mereixen esser recu-
perats, ja que aquesta llista no es exhaustiva.

Precisament el passat juliol, s'ha publicat a la revista «A
tota plana. de Manacor, un reportatge retrospectiu de les fes-
tes patronals de 1923, les quals foren «organitzades per l'A-
juntament de Manacor en honor del Rd. Sr. D. Rafel Ignasi
Rubi Pocovi, Rector, declarat fill adoptiu de la Ciutat«. L'es-
mentat programa oferia a tota plana una fotografia de l'illus-
tre montuirer, a qui, temps enrera, el nostre Ajuntament
dedica un carrer.

Reproducció d'una pagina del programa de les festes de Manacor de 1923.



GLOSES
GLOSES D'UN PORQUERET

Fa molts d'anys que hi havia a
Montuiri, en es molí d'Es Fraret, un
porquer, que li deien Lloret . Un dia,
es temps que dinaven, va prendre es
tassó abans que es seu oncle ( conco ),
i va dir aquesta glosa:

Com vos han allargat es tasse>,
conco, haguéssiu feta via,
i almanco la gent no diria
que jo no guard cortesia
an es meu superior.

Indica aquesta noteta que sa bona
educació no es exclussiva d'es qui te-
nen Iletres. A vegades, al contrari.

També un dia demati, sortint de
missa, i feia tard a ses feines de sa
possessió, va dir a sa mare:

Sa roba m'heu d'aguiar,
que totd'una he de partir.
Ves l'amo que m'ha de dir
si gran dia 'rib alla...

( Les mos digue sa madona Catalina
Rodetes»)

GLOSA D'EN PERE-GIL

Veig passar per un desori

mescla de tedi i desfici.

jo,que.no ire (paix per vici

2 més be som il.lusori...

...perd el que em va succ

és per llogar-hi cadiretes •

havia sembrat monjetes

me va. neixer un pi.

Me va dir seriós el sen Ta

1 tir que per aixd
41.1/4.Fane'. r." , ...,..peet .2. -•;alrtior

ALS QUATRE CANTONS
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Una imatge rural i simpàtica, dificil ja de veure avui. Es en el carrer de «Sa penya».

... sa berbena popular del vespre de dia

12 de juliol va aconseguir atreure molta

gent, sobretot sa jovenea d'es poble. Sa ce-

rimônia de proclamació de sa «Miss Mon-

tutri» i d'Es «Mister» constituïa un número

sorPresa. A ses !listes de preselecciô s'hi

podia trobar tota casta de bestiar, de pel i

de llana. A la fi, sa «Miss», Na Margalida

Miralles «Queló» i es «Mister», Pau Gomila

«Pollo», foren aplaudits per la multitud

congregada en Es Dau. Aplaudiments,

rams de flors, bandes, besades, i marxa.

s'emissora local, «Ràdio Murta», es

dies que funciona, amb un poc de sort es

pot pillar entre es 107 i es 108 de FM (això
oscilla), ben a la dreta d'es dial. Qualc0

maliciosament deia: «es troba a l'extrema

dreta».

... onze montuïrers i montuireres pren-

gueren bordada cap a Eivissa i Formen-

tera, per trescar aquelles meravelloses

illes. Utilitzaren tots els mitjans de locomo-

ció: avió, autocar, vaixell, bicicleta, es ca-

valls d'en cama i en taló, etc. Certament,

no s'ho passaren malament del tot, encara

que lo mes dolorós era es Dit de trespol,

que a la fi ja se féu tan familiar que dormi-

ren com un tronc.

enguany no s'ha pogut dir que «ets al-

bercocs els s'hagin de tirar p'es cap», per-

que aiximateix valia la pena aplegar-los

dur-los an es sequer. Han duit bon preu, de

manera que fins i tot s'insult que li puguin

dir a un: «ets un albercoc», segur que es

cotitzaria niés alt.

... es «quefassos» de «Ràdio Murta» in-

dependent estan empenyats en transmetre

en directe sa missa de testa d'eS dia de St.

Bartomeu. Es tècnics diuen que anirà bé.

Es qui no les tenen totes segures són es

capellans, que tenen por que s'hi coli

qualcó de «Can Bum», i que enlloc de sortir

es sermó d'es predicador, surti qualque bo -

tilla da de ses seves.

aquest mes lamentam sa manca de

ses col-laboracions constants i feels d'es

nostre redactor en cap, Gabriel Gomila. Es

curs intensiu de francés i angles que ha fet

enguany faran possible que l'any que ve
—aixi ho esperam— BONA PAU pugui fer

una edició internacional. Tot sigui en bé de

Montuïri. De lo que estam segurs es que

En Biel començarà es curs més esmolat

que mai.

enguany qualcú se cansarà de tanta

festa: s'aperitiu de la Mare de Dei, d'Agost

durara tres dies i ses festes de Sant Barto-

meu, quatre. Però n'hi haurà que encara ho

trobaran poc. Ja se sap: es impossible fer

es gust de tothom.
EN XERRIM



Festes de Sant Bartomeu, 1986
AVANÇ DEL PROGRAMA

Divendres 15 d'agost
A les 19'00 SORTIDA DELS COSSIERS I DIMONI.
A les 22'00 A l'església parroquial. MÚSICA LÍRICA A

MALLORCA amb l'Orquestra i Cor del Tea-
tre Principal.

Dissabte 16 d'agost
A les 18'00 JINKAMA RADIOFÓNICA organitzada per

Rádio Murta.
A les 22'30 A la Plaça, BALL I ENTREGA DE TROFEUS.

Diumenge 17 d'agost
A les 18'00 Partit de futbol MONTUIRI-CALA D'OR.
A les 22'30 Concert de la Banda de Música de Mon-

tu ïri dirigida per Pere Miralles.

0 	 Divendres 22 d'agost
A les 19'00 FESTA INFANTIL amb el Grup S'Estornell.

Dissabte 23 d'agost
A les 15'00 Carreres de bicicletes: locals, juvenils i afi-

cionats.
A les 19'00 SORTIDA DELS COSSIERS I DIMONI.
A les 20'30 Inauguració d'exposicions de cerâmica i

pintura.
A les 21'00 Completes cantades per la Coral Parro-

quial i veneració de la reliquia del Sant.
A les 21'30 PREGO DE FESTES pronunciat per l'Excl-lm.

i Magnifie Sr. Nadal Batle, Rector de la Uni-
versitat de les II les Balears.

A les 23'00 REVETLA I CONCERT per la Banda de Mú-
sica de Montuïri.

A les 23'30 BERBENA EN ES DAU.

Diumenge 24 d'agost
A les 9'00 ALBADA AL SO DE LES XEREMIES.
A les 10'00 SORTIDA DELS COSSIERS I DIMONI.
A les 11'30 OFICI SOLEMNE, els Cossiers ballaran l'O-

feria. La Coral Parroquial cantará la missa
«Mater Amabilis» del P. Antoni Martorell.
Predicarà M. Baltasar Amengual, rector de
Calonge.

A les 12'30 Amollada de coloms per la Societat Co-
lumbõfila de Montuïri.
Amollada de globus per gentilesa de re-
Ilotgeria Joan Mateu.
Recepció per a tot el poble a l'Ajuntament
i ball dels Cossiers.

A les 18'00 PARTIT DE FUTBOL MONTUÏRI -PORTO
-CRISTO.

A les 23'00 Concert per la Banda de Música de Mon-
tuïri.

A les 23'30 BERBENA.

SANT BARTOMEU.—Imatge portareliquies
tallada en Justa daurada i policromada, del
segle XVIII. Es la que s'exposa a la veneració
dels feels a les festes de Sant Bartomeu.

Dilluns 25 d'agost
A les 11'30 A la Plaça, corregudes de cintes i joies, es-

tirar corda i tomar olles.
A les 16'00 Carreres de cavalls.

Motocross local.
A les 22'30 A la Plaça, VARIETATS.
A la	 1'00 Traca final.

A Ribs, també la Societat de Caçadors de Montuiri or-
ganitzarà una Tirada; encara no está concretada la data.
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Ca Ses Monges (Plaça Ramon y Cajal).— Actualment cedit per a menjador de la 3.° Edat

ja resulta quasi insuficient i es fan plans per a una futura residència

Tercera Edat
	

Antoni Gom lia, noticia

L'aspecte que oferia s'Hostal quinze anys enrera ha canviat molt de Ilavors a avui.

NOTICIARI LOCAL 	 7

Inaugurado del flou menjador de Ca Ses Monges

Segurament, damunt les festes de la
Mare de Déu d'Agost, entre els dies 15 i
17, s'inaugurarà, amb assistência de pri-
meres autoritats autonòmiques, el men-
jador i la cuina de Ca ses Monges, que ja
ve funcionant des del desembre de 1984.

Ara, les noves installacions permetran
un servei còmode i adequat a les neces-
sitats, de cada dia més elevades.

Les darreres pluges

S'ha de qualificar d'un cas insõlit el
fet de les plogudes d'aquests dos darrers
mesos; tant ès així que des de fa 23 anys
que registram la pluja, mai n'havia cai-
guda tanta en el mes de juliol —638 li-
tres—.

Es niés, dins tots aquests anys

són tretze els «juliols» que no ha plogut
gens. Ni tampoc en conjunt, juny i juliol,
havíem arribat als cent, i enguany su-

m en 104'2 litres per m 2 .

I ja que parlam de pluja recordarem
que fa exactament deu anys que el dia
de Sant Bartomeu caigueren 117'5 litres
per m 2 .

A principis del
nies passat, Anto-
ni Gomila Jaunie
va participar a
Brussel.les com a
responsable del
Departament de
Relacions Inter-
nacionals de la PIMEM (Petita i Mitjana
Empresa de Mallorca) a una reunió amb
representants de la Mediterrània Nord-
Occidental, o sia Catalunya, Balears,
Rossellò francès i València amb l'ob-
jecte d'exposar la situació actual de les
entitats que ell representa i obtenir una
informació directa de totes les disposi-
cions que fan referència a les petites i
mitjanes empreses en les relacions co-
mercials i de producció que corresponen
a la Comunitat Económica Europea.

A l'esmentada reunió es posaren de
manifest molts dels problemes que afec-
ten a les nostres empreses, problemes
originats, sobretot, pel desconeixement
de lleis, normes, homologacions, trac-
tats entre nacions, perspectives, recon-
versions, qualitats, canvi de moneda,
duanes... questions a les quals el mateix
Antoni Gomila assenyala diferents i
adequades solucions, a fi que el Mercat
Comú pugui beneficiar-les a totes.

A mês de la inauguració del menjador
de Ca Ses Monges, com ja deim ante-
riorment, l'Associació de la Tercera
Edat de Montuiri té previstes diferents
excursions i actes joiosos, dels quais cal
ressenyar un viatge a Cabrera pel 8 d'a-
gost i un altre a Menorca, el 10. I com a
comiat de l'estiu, a mitjan setembre,
com l'any passat, també volen gaudir
d'una gelatada amb música i humor.
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Pressupost per a restaurar l'Orgue historic

L'organer valencià Enrique Morentin
ha presentat al Patronat de l'Orgue un
pressupost de restauració que puja a
1.505.000 Ptes. S'hi hauria d'afegir un
Poe mês, per a la manutenció j hospe-
datge del restaurador, així corn per a di-
ferents feines d'electricista i fuster. Corn
se sap, el Patronat disposara immedia-
tament d'un milió de Ptes. concedit pel
Consell Insular de Mallorca. S'espera
que el treball començara dins un nies, i
prest podrem sentir les notes d'aquest
Orgue de gran valor, del segle XVIII i
segurament ideat pels grans organers
ni allorquins Bosch.

Ajudes de l'INEM

Per a la restauració i manteniment
d'edificis municipals i en concret de l'A-
juntament i escoles, el nostre Consistori
es va acollir a les ajudes que posterior-

i-Tient va concedir l'INEM (Institut Na-
cional d'Empleo).

D'aquesta manera va venir subvencio-
nada la contratació d'un operari (sou i
seguretat social) en un 75 %. Actual-
ment realitza aquest treball, cdm ja pu-
blicavem en el mes de juny, En Rafel
M ayol Bello..

Deixeu de corregir qui no vulgui ésser co-
rregit. però doneu l'exemple de demanar
a persones o a entitats autoritzades quines
expressions incorrectes cal substituir Aju-
dem-nos els uns als ait-es a m'antenir un ca-
tala viu i bo.

Cooperació Tecnica

Dins el pla de Cooperació Tècnica del

C.I.M. per a la redacció de projectes per

obres municipals, el nostre Consistori

demanà la inclusió de Montuiri.

Totduna es proposarà la redacció del
projecte del Poliesportiu Municipal, una
obra que, per esser de certa enverga-
dura, s'hauria de dur a ternie en dues o

tres fases.

Dimissió d'un regidor

Amb la finalitat de poder-se dedicar
amb més plenitud a la tasca escolar, per
haver estat nomenat Director del Colle-
gi de Montuiri, el Regidor del PSOE.,
Josep Maria Munar, va presentar la di-
missió a l'Ajuntament, la qual fou ac-
ceptada.

En el seu Hoc hi entrara En Gabriel
Miralles Piza 'Xocolater, a qui també
desitjam encerts en aquest carrec.

Circulant per canotera,
mirau prim amb el foc
Si sou fumador, no tireu mai un misto encès o uno Hosca per la finestra de

l'automòbil. Fàcilment podríeu provocar un incendi forestal.
Pensou que per calar foc basta mol poc i que els mals ocasionats no tenen remei més
que a força de temps.
Amb el foc, hem de mirar prim.

Evitem els incendis forestals
o

CONSELL INSULAR 4/netilltrA_
DE MALLORCA stit det 

mes

SERPRZISAL
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Entrevista amb En Joan Ramonell, President del C. D. Montuïri

L'experiència de la III Divisió l'ha impulsat
Si la temporada 1984-85 els jugadors i directius  s'esforçaren per a fer arribar

la nau del C.D. Montuïri fins a III Divisió Nacional, possiblement aquesta passada
encara hi han dedicat més esforç, uns i altres, perquè el vaixell no anis enrera. I
ho han aconseguit malgrat molta gent no se n'hagi adonat. I qui ens ho pot afir-
mar rotundament és el President, En Joan Ramonell, un home jove que encapçala
un altre gran equip de 40 directius, els quals, treballant cadascú en el seu lloc,
han fet possible, una vegada més, que, amb desinterés, afició i dedicació, el nostre
poble pugui gaudir de futbol de categoria nacional.

A fi de poder saber, unes setmanes abatis de començar la temporada 1986-87,
les previsions que s'han preses per a la continuitat dins la línia marcada, hem en-
trevistat al mateix Joan Ramonell, el qual contesti així a les nostres preguntes:

—Com ha començat la preparació?
—El 20 de juliol passat es feu la pre-

sentació de l'equip, encara que fou més
un partit d'entrenament que altra cosa.
Dia 3 d'agost haurem jugat amb el
Santa Ponsa i dia 10 participarem en un
terneig a Cala D'Or, entre l'equip d'allà i

el Santanyí.

—Teniu prevists altres partits?
—Si; dia 15 jugarem a Montuïri contra

el Cala D'Or i per Sant Bartomeu amb
el Porto Cristo. I el 31 d'agost comen-
gara la Riga.

—Quins són els jugadors amb els
quals comptau?

—Tenim fitxats Pocovi i Abrines, por-
ters; Benito, Sunyer, Pérez, Alfonso, Da-
mia Sunyer, Luque i Nicolau, defenses;

Els Alevins de Montuiri, amb illusió i entu-
siasme, desfilaven aixi a la inauguració del

II Torneig de la Llum, l'any 1974.

Verger, Bauzà, Bussi, Matas i Barceló,
mitjos; Miralles, Prado, Prohens, Nico-
lau, Suanjo i Fullana, delanters. L'entre-
nadór sera En Pep Dols.

—Dest riam pocs jugadors nous...?
—Ara sols hi ha en Fullana, que proce-

deix del juvenil, i En Damia Sunyer, un
al.lot jove format en el CIDE, de 18 anys,
fill d'En Damia.

—Hi haurci més adquisicions?
—Possiblement la próxima setmana

farem dos fitxatges nous

—Quines han estat les baixes?
—Sols n'hi ha hagut dues: Toni Calvo

i M ateu Barceló.

—I el massatgista?

—El qui teníem, En Sabas Ricardo, ha
fitxat pel Mallorca i el substituirà En
«Sebastián», el qual procedeix del Ba-
leares, després de sis temporades.

—Què pots dir de la directiva?
—Els 40 que hi havia l'any passat con-

tinuen tots, encara que a final de la pa-
sada temporada es digues que molts vo-
lien dimitir. Sols hi haurà un canvi: En
Guillem Ferrer sera el nou secretan, en
substitució d'En Gabriel Gomila, ja que
aquest sols vol cuidar-se del futbol base.

—Econòmicament, tenguéreu molt de
déficit?

En Joan Ramonell, President del
C. D. Montuiri.

—Molt poc. Sols 300.000 pessetes, les
quals esperam haver liquidat abans de
començar la pròxima temporada.

—Quin pressupost teniu?
—Sis milions; xifra que segurament es

rebaixarà perquè mitjançat la federació
i el CI., la subvenció que ens donaren
de 300.000 pessetes, aquesta temporada
arribarà al milió.

—El vestuaris del camp no reuneixen
condicions...

- es veritat; els que tenim no són
dignes d'un equip de categoria nacional,
ni prop fer-hi! S'hauran de tomar i fer-
los de bell nou i amb unes bones instal-
lacions. L'Ajuntament ens ha promés
començar la reforma el pròxim octubre.

—Passant a un altre aspecte: Quins
equips teniu?

—A mes del de categoria nacional dis-
posam de Benjamins, Alevins, Infantils i
Juvenils. D'aquests en seran entrena-
dors i responsables respectivament
Joan Bauzà, Joan Verger, Francesc Ra-
mis i Antoni Sanchez. Vull dir també
—afegeix en Ramonell— que es molt di-
lien tenir quatre equips de futbol base
perquè a vegades ens trobam amb pocs
jugadors i manca de persones que vul-
guin i puguin responsabilitzar-se.

En arribar aqui demanam al Presi-
dent si vol destacar alguns aspectes o
persones. I diu:
— En Llorenç Amengual, antic entre-

( Continua a la gag. segilent)

• Els 40 directius de l'any passat, continuen.
• El pressupost es de sis milions.
• L'Ajuntament ha promès fer nous vestuaris.



Dos dels aspectes que oferia el camp d'Es Revolt a la inauguració del Torneig de la Llum

l'any 1982.

• El Montuïri té cinc equips: Benjamins, Alevins, Infantils,

Juvenils i Ill Divisió.

• Canvis a la plantilla: 2 altes, 2 baixes, 2 probables fitxatges
I el massatgista.

io 	ESPORTS

XIV Torneig de la Llum - Sant Bartomeu, 86

Del 10 al 22 d'Agost

Vint-i-quatre equips distribuïts en sis
grups (2 d'Alevins, 2 d'Infantils i 2 de Ju-
venils) integren el calendari d'enguany
en el Torneig de la Llum, els quals juga-
ran i s'eliminaran pel sistema de copa a
un sol partit.

Discorrerà de manera semblant als

(Ve de la pág. anterior)

nador del Montuïri, mereix tot elogi i no
sera mai suficientment agraït; es feu cà-
rrec del Montuiri en circumstancies dill-
cils î, malgrat tot, continuarà amb la pe-
sada tasca d'esser coordinador i secre-
tari tecnic dels nostres equips.

mes?
—Si; En Joan Pocovi	 s'ha de

mencionar per la seva tasca d'un valor
inestimable, la seva dedicació i collabo-
rack', tant amb els jugadors com amb
els aspectes organitzatius: ha d'enfron-
tar i superar moltes dificultats.

—Coin veus la próxima temporada?
—Esper que sera més dial' que la de

l'any passat, per dos motius: perquè en-
guany no hi ha la novetat de la III divi-
sio i perque el Mallorca està a primera.

anys passats i es compta a més de la col-
laboració del Conseil Insular i de l'Ajun-
tament, amb la de moltíssimes entitats i
comerços, tant de Montuiri com de fora
poble aixi com de persones que ajuda-
ran fent banderetes, preparant bosses
de menjar, arreglant el camp, distri-
buint normes, etc.

El dia de la inauguració, dia 10 d'A-

Si be els partits en que hi hagi coinci-
dencia, els jugarem en dissabte.

—Ets optimista?
—Crec que Montuiri es un poble que

pel número d'habitants, normalment
sols té recursos per a estar a I Regional.
Ara bé, gracies a la feina i calaboració
econtomica dels 40 directius, a l'empenta
i ajuda moral dels aficionats i a meditar
be les coses, el Montuïri pot durar bas-
tant de temps dins la III divisió.

No cal dubte que si el President es del
tot optimista. Per la nostra part espe-
ram i desitjam que tants d'esforços es
vegin adeqiiadament corresposts. I que
el futbol i futbolistes montuirers conti-
nual gaudint de l'anomenada, guanyada
des d'anys enrera.

ONOFRE ARBONA MIRALLES

gost a les 9 del vespre, desfilaran les
«Majorettes. de Montuiri i les de Me-
norca, el grup de dansa del nostre poble
i la banda de Música.

La cloenda sera la nit del 22 d'Agost,
després d'haver acabat el darrer partit
amb la proclamació de guanyadors i en-
trega de trofeus.

Calendari Oficial
( Cada dia el primer partit cometwarci a les

830 i el segon a les 10, excepte dia 15 que, per
haver-n'hi tres, el primer s'iniciara a les 7.

Diumenge, 10
Inauguració del Torneig (A les 9)
Juvenil A: Cide-Sant Francesc

Dilluns, 11
Alevin B: At. Camp Red6-Ramón Llull
Infantil B: Montu•ri-Petra

Dimarts, 12
Alevin A: St. Galets-La Salle
Juvenil B: Petra-D. Maganova

Dimecres, 13
Infantil A: Mallorca-St. Gaietà
Alevin B: Montuiri-Porreres

Dijous, 14
Infantil B: Porreres-Sta. Maria
Juvenil B: Montuiri-Porto Cristo

Divendres, 15
Alevin A: CIDE-Sta. Maria
Infantil A: CIDE-La Salle
Juvenil A: St. Gaietà-La Salle

Dissabte, 16
Alevin B: 3r i 4rt lloc
Juvenil B: 3r i 4rt lloc

Dilluns, 18
Alevin A: 3r i 4rt lloc
Infantil B: 3r i 4rt lloc

Dimarts, 19
Infantil A: 3r i 4rt lloc
Juvenil A: 3r i 4rt lloc

Dimecres, 20
Alevin B: Gran Final
Infantil B: Gran Final

Dijous, 21
Alevin A: Gran Final
Juvenil B: Gran Final

Divendres, 22
Infantil A: Gran Final
Juvenil A: Gran Final
Cloenda i entrega de trofeus
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25 anys enrera

15 Agost 1961

S'insta/Ia la Ilum elèctrica en el

Puig de Sant Miguel. Beneeix agues-
ta millora, a la casa i dependències

de les Religioses del Temple, el Ili-

cari General, Francesc Payeras i en

foren padrins don Guillem Pascual i

don ya Aina Oliver.

CORRECCIÓ DE BARBARISMES
referents a:

EL CARRER

Barbarisme

ACERA
ALCANTARILLA
ALUMBRAT
BARRIO
BASSURA
BATXE
CAMION
PARAFA NGOS
RASCACIELOS
SEMAFORO
TRAFIC
XOQUE

-
Forma correcta

voravia, vorera
claveguera
enllumenat
barri
ferns, brossa
clot, sotrac
carnió
parafang
gratacel
sema for
transit
xoc, topada

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

MISCELLANIA

Torneig de Futbol-Sala Montuiri-86
	El torneig de Futbol-Sala, celebrat er	 En Vicenç Vaguer Verger d'Es Puig.
	el mes de juny i juliol en Es Dau s'ha ca.	 La classificació final restà de la se-
	racteritzat per l'emoció i la constant va. 	 güent manera:

nació	en	 la	 classificació, ja que fre-
quentment hi ha hagut canvis. Es Puig 7 6 0 1 60 20 12

S'ha proclamat guanyador l'equip Es Ciurells 7 5 1 1 54 13 11
Puig i s'ha concedit el trofeu al màxim Can Pieres A 7 5 0 2 37 20 10

golejador a Joan Verger Rossinyol, amb Colom bõfila 7 4 1 2 20 18 9
27 gols, de l'equip d'Es Puig. El trofeu a .Segur. y lim.0 7 3 0 4 31 23 6
l'equip menys golejat ha correspost a Es Printours 7 2 0 5 15 40 4

Ciurells. I el Comité de Competició con- La Juve 7 1 1 5 21 35 3

sidera com a minor jugador del torneig, Can Pieres B 7 0 1 6 12 77 1

V Setmana Poliesportiva

Els dies següents a les festes de Sant
Bartomeu, començarà, com els anys
passats, la V Setmana Poliesportiva a la
qual igualment hi participaran equips
base.

A les hores de redactar aquestes unies
encara no es disposa del corresponent
calendari.

CUINAR EN CASA
Flam

Ingredients —Un litre de llet, 12
vermells d'ou, 400 grams de sucre,
50 grams de midó i un polset de
vainilla.

Elaboració —Mesclau els vermells
d'ou i el sucre, afegiu-hi la llet i
remanau-ho fins que el sucre estigui
ben fos. Haureu deixat un poquet
de Ilet apart, que mesclareu amb
el midó per a fondre-10, i Ilavores
l'afegiu a la mescla anterior i tam-
136 la vainilla. Mentrestant cremau
dins una pella sucre amb unes
gotes d'aigua i unes gotes de suc
de llimona i estarà a punt de cara-
mel quan el fum que faci sigui ben
blanc. Tot-d'una tirau-lo dins les
flameres i ja podeu omplir-les. Amb
el foc fluixet posau-les al forn al
bany maria.



Unes fotos de 35 anys enrera

Pels anys 50 s'emprengué la reforma de la Sala Mariana en. el cap de cantó que veim a la foto de l'esquerra. Ia la de la dreta
Ia podem observar tal com va romandre després.

12 ESGLÉSIA EN CAMi

El curset de Catequesi,
de Barcelona

Corn cada any, el Secretariat Interdio-
cesa de Catequesi de Catalunya i Ba-
lears organitza a l'Escola d'Estiu per a
Catequistes. Enguany es dona a Barce-
lona, en dues edicions, des del 28 de ju-
liol fins al 9 d'agost. Aquestes trobades
de reflexió i estudi ajuden a posar al dia
idees i mètodes a fi d'aconseguir una
presentació més adequada de la Pa-
raula de Déu i de la vivencia cristiana,
tant per a infants corn per a joves i
adults. Hi participa el nostre Rector,
Bartomeu Tauler.

DEMOGRAFIA
JULIOL DE 1986

Defuncjons
Dia 12: Sebastiana Riera Manera, fa-

drina de 76 Anys. Pofanc..
Dia 18: Mateu Moll Nicolau, vidu de 90

anys. Pallissa

VACANCES DE FE?

M'ho escrivia una amiga a una carta: «N'hi ha que a l'estiu fan vacan-

ces de fe». Tot i que la frase no és nova, em féu reflexionar. Per a un

creient convençut que segueix Jesús de Natzaret no és possible fer vacan-

ces de fe, com si aquesta fos un vestit d'hivern que ens Ilevam de damunt

només arribada la calor de l'estiu.

Hi ha coses de les que no se'n poden fer vacances, com l'alenar, el

• menjar o el dormir. Naturalment un pot dejunar un dia, passar dues nits

en blanc o capficar-se dins l'aigua i aguantar per un minut la respiració,

pero totduna es retorna a l'habitual, perquè el nostre cos necessita l'aire i

l'aliment, el repòs i el son.

Hi ha altres elements o valors dins la vida, com l'amor i la fidelitat,

l'amistat o la generositat que s'han de mantenir d'estiu i d'hivern, faci fred

o calor. La fe és un d'aquests valors de sempre, com els arbres de fulla

perenne que conserven tot l'any la seva vestimenta. No es pot «passar»

d'allO que un viu, sent i respira. La fe, o si voleu el seguiment de Jesús de

Natzaret i de les seves actituds, no és cosa de temporada —com les rebai-

xes d'estiu— sinó de per vida. Per això, la fe s'ha d'explicitar, celebrar i

viure a tot temps; també a l'estiu.




