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DE LA HISTORIA

En el vuitantè aniversari del seu naixement

PERE '4dAIMLLX	 BIOGRAFIA

	Amb motiu del 806. aniversari del naixement de
	 va inserir el diari "Baleares", el 21 de desembre de

	Pere Capellà, qui fou assidu col.laborador de BONA
	

1986. Aquest escrit ve a completar el que nosaltres

	PAU a quasi tots el números de 1953 i 1954, ens plau
	 publicàrem en el número 23, de Gener de 1955,

	

reproduir, com a petit homenatge, la biografia que
	 en ocasió de la seva mort.

Pere CapeIlà i Roca, "Batle" de mal
nom, va néixer el 5 d'Agost de 1907 a
Algaida. Son pare, Llorenç Cape
era sabater i un glosador de bona ano-
menada. El seu fill Pere va fer els pri-
mers estudis en el poble natal i començà
a treballar com a sabater. El Juny de
1927 ingressi voluntàriament en el cos
d'Artilleria i fou destinat al fort de Sant
Caries, a Portopí.

L'any 1928 publicà "Vida artillera",
una plagueta de cançons que conté 74
dècimes. "Vida artillera" narra les seves
impressions de la vida Arcelftria i,com
ha assenyalat Joan Miralles, ja s'hi po-

den observar algunes de les carecterís-
tiques de Pere Capella: el "realisme"
pagès, l'humor...

En haver complert el servei militar
es reenganxi i fou destinat a Cadis.
Després abandoni la idea de fer-se mi-
litar i decidí estudiar magisteri. Ales-
hores compaginé la feina de sabater
amb els estudis a l'Escola Normal, on
anava amb bicicleta. En aquells anys
va fer clases gratuites per a adults...

L'any 1931 publicà les "Cançons

Republicanes", el seu segon llibret, I
el 1933 acabé la carrera de Mestre.
L'Octubre de 1934 Pere Capellà exer-

cia de mestre a Monteada, prop de Bar-
oelona. ADO visqué els esdeveniments
revolucionaris i en publicà el seu tes-
timoni a "Cultura Obrera", el setma-
nad anarco-sindicalista de les Illes
(1 de Febrer de 1935).

PORTADA

ELS COSSIERS I SANT BARTOMEU
S'acosta Sant Bartomeu. Els Cossiers ja
es preparen per a una cita i una tradició

que no obliden mai els montufrers.
(Foto agafada a la sortida

de l'Ofici de l'any passel)

Pere Capella, despres de la .inter
pretació d'una obra teatral seva,
ho celebra gojós, amb Joan Valls.'

Durant els anys 1935 i 1936 con-
tinuà exercint de mestre a Montcada
i a Sants. El febrer de 1936 era cap de
l'Esquerra Republicana d'Algaida i
coliaborava a la premsa de Porreres
i Algaida. També particià en algun mí- ,

ting amb motiu de les eleccions.

EVADIT DE MALLORCA

L'alçament el sorprèn en període. de
vacances a Mallorca i després de diverses
peripècies (un submarí recollí la barcada
en qué havia fuit i la traslladà a Menor-
ca) aconseguí arribar a Barcelona. Les
represàlies caigueren aleshores sobre
son pare, el qual se salvà de la mort
fortu itament.

A Barcelona estant, i gràcies a una
gestió del president Companys, Pere
Capellà fou destinat com a mestre a
Sant Andreu,- però poc temps després
decidí ingressar a l'Escola Popular de
Guerra de Catalunya, creada a 1 'Octubre
del 1936 per formar instructors de
guerra. De l'Escola Popular sortí amb el
grau de tinent i tot seguit fou destinat
a Guadalajara a Madrid. Mentrestant
collabori a "Mallorca Nova", una pu-
blicació que editaven a Barcelona els
republicans mallorquins. A Madrid fou
tinent de la bateria "Carrillo" i a la fi
de la guerra obtingué el grau de coman-
dant.

POSTGUERRA

El 28 de Mare de 1939 les tropes
franquistes ocuparen Madrid. Pere Ca-
pail fou fet presoner i el 16 d'Agost de
1939 ingressi en el penal d'Alcali de
Henares. Dia 3 d'Abril de 1940 el con-
sell de guerra permanent el sentencià a
20 anys de presidi. El 18 d'Abril de
1943 la Junta de Disciplina li concedí
la llibertat, tot i que s'hagué de presen-
tar periòdicament davant la guàrdia civil

fins a la mort.
Pere Capella fixé la seva residència a

Montuiti, poble que l'acollf, contrària-
ment al natal, i es casi al cap de dos me-

sos amb Maria Fornés, de qui tingué

dos fills.
Pere Capellà passava per uns mo-

ments de penúria econòmica i per tal

de sobreviure hagué d'exercir les acti-
vitats més diverses: venedor de tatxes
d'estraperlo, professor particular, bo-
tiguer, cafeter, tractant de licors exòtics

sobretot, fabricant casolà de fideus,
de pasta de sopa i d'oli d'ametla.

Tornà esser detingut i ingressat a la

presó d'Illetes per no haver-se presen-

tat a les files de l'exèrcit franquista en

'el seu moment i en sortí al cap d'uns

mesos.
Un dia rebé la visita del filòleg i ex-

militar republicà Manuel Sanchis Guar-

ner, el qual l'encoratjà a reprendre la
composició de textes dramatics. El 24

d'Octubre de 1949 la Companyia Ar-

tis li esteni "L'Amo de Són Magraner"
en el teatre Principal de Palma, L'èxit
que tingué aquesta comédia (el més
gran de la companyia) li reportà l'es-

trena de vuit obres més en el curt pe-

ríode d'un lustre amb títols tan cele-
brats com "Sa Madona du es ma-

neig o "El rei Pepet".

(Continua a la pagina segaent)



Bones Festes
Ajuntament de

Montuïri

El Batle de Montuïri aprofita
l'avinentesa per a donar a tots els montukers
les Bones Festes i desitjar-los molts d'anys

amb motiu de Sant Bartomeu.

Encara que enguany l'estiu no hagi estat molt calorós, la gent Jove ha pogut
disfrutar de nedar a la mar. Aquí veim un grup que feu una excursió a les

cales de Santanyí.

OP/N/6
	

3

Montufri, poble festós
Si m'obligassin a triar dues paraules

—només dues— per definir el nostre no-
ble, diria que és un poble polftic i fes-

Ambdeis qualificatius diuen molt
a favor d'una vila que participa activa-

ment a l'administració pública i que sap
viure intensament el sentit de festa.

Mai no podré oblidar —acabat d'ar-

ribar a Montuïri— el fort impacte que

em produí el fet de veure tot un noble
abocat al carrer celebrant Sant Bar-
tomeu, el Patró de la vila, vivint en

carn viva la festa. Record que vaig fer

aquest comentari: A les nostres illes,

llevat de Sant Joan de Ciutadella, no

he vist enlloc una participació tant

f orta. •
Les paperines dels carrers princi-

pals i de Plaça, els pins ornamentant

les façanes de les cases, l'alfabeguera

i la banda de música, la 'revetla i les

"torroneres"... tots aquests elements
junts, perd sense un poble que vibra

I uns Cossiers que dansen els seus
balls ancestrals, serien com a notes

mortes d'una partitura que mai fóra

interpretada.
Les festes sem dies per oblidar

tensions, problemes i divisions que

PERE CAPELLA
(Ve de la pagina anterior)

No hi ha dubte que Pere Capella

gaudí del favor del públic, fins el punt

que s'erigí en l'autor més popular d'a-

quells anys. La publicació en el diari

"Baleares de les seves "Coplas sin ma-

licia", signades sota el Pseudònim de

"Mingo Revulgo", contribuí a estendre

la seva popularitat. També publicà al-

guns poemes a l'antologia "Els poetes

insulars de postguerra" (Palma 1951).

El 1952 se n'anà a viure al Terreno de

Palma i el 15 de desembre de 1954 li
sobrevingué un colapse en el transcurs

de l'assaig d'una peça que s'estreni

aquell mateix dia. Dos dies després,

el 17 de desembre de 1954, morí a la

casa del Terreno.

Fou declarat fill adoptiu de Montuf-

ri el 17 de gener de 1955.

ANTONI NADAL

Ia mateixa vida ens du. Les festes semi
dies per trobar-nos a Plaça i conversar
sense preses, per descobrir que l'altre
no és tan dolent com sembla, ni està
tan enfora de mi com havia sospitat.
Les festes sem dies per exercir el dret
de l'alegria; la frase la digué el batle
d'un noble, fa un parell d'anys, perd
l'assumesc plenament, perquè estic
segur que si ens descuidam, perdrem
Ia capacitat de riure que, entre altres
coses, és una de les qualitats que ens
diferencia dels animals.

Arriba Sant Bartomeu: Que la
flaire de l'alfabaguera vagi penetrada
com sempre de la participació popular,
l'entusiasme i l'alegria d'un noble que

a la vegada que fa camf, també se
sap divertir i fer festa.

ANDREU GENOVART
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Joan Verger Pocoví, de «Son Palou»
Nou President del Conseil insular de Mallorca

El passat 27 de Juliol fou elegit Pre-
sident del Consell Insular de Mallorca,
per quatre anys, el montufrer Joan Ver-
ger Pocovf, de "Son Palou". Es un home
casat, amb dos fill , professionalment,en-
ginyer industrial. Es molt conegut a
Montufri perquè agni va néixer i prie-
ticament hi passé tota la juventut i hi ve
totes les setmanes.

El darrers dies de Juliol esté molt
ocupat perquè és el moment de formar
tot l'equip que ha d'encapçalar les Con-
selleries del C.I.M.

Per altra part els montufrers ens sen-
tim en certa manera enlairats perquè un
paisà nostre ocupa un càrrec de gran res-
ponsabilitat dins Mallorca i perquè
—tothom ho espera— Montufri no sera
el darrer poble quan necessiti de l'aju-
da de l'organisme que presideix.

—Joan, quina is la teva principal pre-
ocupació sobre els problemes que té el
CIM en aquests moments?

—La manca de financiació de la Cor-
poració perquè intentam millorar la coo-
peració municipal, l'assistència social i
perfeccionar en lo possible els nostres
centres assistencials i sanitaris.

—Com sintetitzaries la gestió del CIM
en aquests moments?

—Potenciar certs centres assistenciais,
en especials el psiquiàtric, adecentar la
xarxa de carreteres, controlar les obres
subvencionades pel CIM, ampliar la do-
tació pel pla d'instal.lacions esportives I
resoldre el problema citat en la pregunta
anterior.

—Quines transferències consideres les
mis urgents?

—A nivell de Comunitat Autònoma la
més urgent i factible ès la de Sanitat,
Educació i transferència en matèria
d'aigües.

—Sembla que les subvencions han es-
tat el fort del CIM, matèria en la qual
n'hi ha que hi han volgut veure manio-
bres polítiques. Què hi dius?

—En el CIM se li ha posat el nom de
"repartidora", i en certa manera ès cert,
però en el fons, equivocat,  perquè la
funció de la Diputació, i el CIM ès una
diputació, ès la d'ajudar económica-
ment, tècnicament i jurídicament als
municipis i a les institucions sense fi
de lucre. Per tant, qualsevol ajuda pot

Parla de...
FINANCIACIONS

ASSISTE NCIA SOCIAL
CARRETERES

SUBVENCIONS
INSTAL.LACIONS ESPORTIVES

TRANSFERENCIES
NORMALITZACIÓ LINGUNTICA

EDUCACIÓ
COMPETENCIES
ELS CREUERS

PREMSA FORANA
i altres.

esser interpretada baix el caire electora-
lista, i qualcuna s'ha donada en aquest
sentit.

—Sobre normalització lingüística, per'
què encara anam tan enrera?

—Perquè durant molts d'anys a Ma-
llorca es varen tenir poques atencions
cap a la nostra llengua. D'aquí el retràs
per part dels nostres ciutadans. Malgrat
això, crec que la nostra Ilengua es con-
serva millor que a altres comunitats
autònomes amb llengua pròpia, com po-
den esser Catalunya i el País Basc.

—Balears és	 comunitat autò-
noma amb !lengua pròpia, diferent del
castellà, que encara no té competèn

-cia en materia .educativa. Quan la ten-
dré del tot?

—Per part del Govern Balear, em
consta, perquè he parlat amb el Presi-
dent, que dins aquesta legislatura es
demanarà amb tota fermesa la compe-
tência total en matèria d'educació.

—Diuen vie A.P. és un partit conser-
vador. Com entén el canvi?

—En aquests moments s'està pro-
duint dins A.P. un canvi generacional,
que no just ès tema d'edat, sinõ una ma-
nera de pensar amb la línia de que som
un partit de dretes, com els partits
d'Europa Occidental.

—Qua/cti ha dit que les competències
del CIM no estan ben definides. Què hi
dius?

—Exceptuant les que se determinen
mitjançant la llei de bases de Règim Lo-
cal, la resta de competències es presen-

..

Joan Verger en el moment de jurar el
càrrec de President del Conseil Insular

de Mallorca.

ten confuses, ja que la C.A. en molts
de casos presta els mateixos serveis.
D'aqur la confusió.

• —El batle de Montuiii preveu crear
llocs de teball aquí. Pensau donar una
mit des del CIM?

—La creació de Rocs de feina dins
Montufri serti mês 661 a través de les
línies de credit del Govern Balear, no
obstant crec que ès l'habilitat munici-
pal el que fa que certs municipis tenguin
un procès de retrafment econòmic molt
elevat, i altres sàpiguen aprontar la co-
juntura per crear !tocs de treball.

—A la nostra carretea Palma-Manacor
hi ha massa accidents. Heu pensat algu-
na solució?

—Aquesta carretera depèn de la C.
A., per tant s'haurà d'estudiar des de
Ia Conselleria d'ordenació del Terri-
tori. Vaig comentar personalment amb



—Qui diries, en concret, de BONA
PAU?

—Es una publicació que he llegit to-
ta la meva vida amb molt de gust i que
esper poder llegir-la molts d'anys més.
Sé que agrada als montuirers per les

referincies que tenc i tots ens sentim
orgullosos d'ella.

—Gracies, Joan, per aquestes ilaban-
ces. Voldríem que des d'aquest càrrec

puguis dur a terme els objectius que
et proposes, per a bé de tota Mallorca.

ONOFRE ARBONA

•	 k

Equifewnientos bidustriates . '
y profesionàles

Haga
más rentable
su actividad.

*ARCH LEASING S.A
SOCIEDAD  DE A RRENDAMIEt.,tTORNANCIERO

Aix( ha vist el nostre dibuixant, Mateu Rigo, una altra manera d'entretenir-se

durant l'estiu.

BANCAAMARCH

T'es • eram

ENTREVISTA 

JOAN VERGER FEU UNA

COMPLIDA ALABANÇA DE

"BONA PAU"

el Conseller respectiu la necessitat de
prendre mesures, ja sia reducció de ve-
locitat o altres a nivell tècnic a fi d'e-
vitar nous accidents.

—Com veus la Premsa Forana?
—Crec que la Premsa Forana té el

problema molt més accentuat que l'al-
tra, com és el problema de finançament.
Per tant, ja que compleix una missió
informativa dins els respectius Ambits
geogràfics, necessitara continuar amb les
ajudes que ha tengut els darrers anys. I
evidentment el CIM prosseguirà col.la-
borant amb la Premsa Forana per tal
d'ajudar a donar una millor informació
als seus ciutadans. Aquí veim Joan Verger rebent la vara, símbol dels atributs de President del
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JOAN SEGURA FORTEZA
UN SANTAMARIER ARRELAT A MONTUIRI

ES EL DIRECTOR DE L'ACADEMIA DE BALLS POPULARS DEL NOSTRE POBLE

En el gener de 1986 es va posar en
marxa a Montufri, a la Sala Mariana,
una academia de balls mallorquins, de
Ia qual n'és Director En Joan Segura;.
un home de 65 anys, santamarier de
naixement parò montufrer des de fa 30
anys; una persona que s'ha dedicat, com
es podrà Ilegir mês avall, des de tota la
vida, a la pràctica i foment de les nostres'
dances regionals.

Si ja, des de nin es va inculcar en ell'
aquesta afició; ara, jubilat, encara pega
bots ben falaguer i ensenya amb entu-
siasme i paciència una cinquantena de
montufrers desitjosos d'aprendre els,
nostres balls. Una tasca que no fa tot
sol, sinò que també hi participa la se-,
va dona, N'Encarna i la nora, maigre'
a aquesta ii suposi haver de traslladar-
se dues vegades per setmana, de Mana-,
cor a Montufri?

—Com teniu muntada aquesta acadè-
mia, comen çam demanant-li?

—Els alumnes, dels quais alguns ja ba-,
lien molt 134 i altres encara comencen,

A qui' veim En Joan Segura ballant

amb Na Coloma Roca quan era jo-
veneta, ara casada am b En Gabriel
Quelet. (Foto feta fa poc més de

trenta anys).

vénen dos dies per setmana —dilluns i di-
vendres— i estan dividits en tres grups,
segons els seus coneixements. N'hi ha de
petits i de majors.

—Com responen els homes?

—Ara no gaire be. Sols hi ha dos nins
i dos homes. La resta són dones.Es una
llàstima!

—Feis alguna actuació pública?
—No, però n'hi ha que surten a ballar

quan es presenta l'ocasió. Feim una fes-
ta a la fi de cada curs, i aleshores si que
ballen tots. No comprenc —afegeix—
com la joventut de Montuïri, que es tant
festiva i surt a ballar tan alegrement a
totes les gales o festivals que s'organit-
zen, no s'anima a ballar les nostres
danses.

—Es veu que ets molt aficionat a la

cultura folklòrica. Com és això?
—Vaig començar molt petit i a més,

els fets ho demostren. I encara vull afe-
gir que toc a la banda de música, des de
fa setze anys.

—Quakú de la vila encara recorda que

abans de venir a viure a Montuiii ja
havies vingut a ensenyar aqui?

—Es ver. L'any 1946 vaig tenir aquí
una escola, a Can Baco, però sols va du-
rar devers mig • any. En aquells temps
encara era fadrí.

(Després d 'una breu pausa hi afegeix:)

—Puc dir que em vaig alegrar quan
vaig veure la foto que va sortir a BONA
PAU fa quasi dos anys —era el novembre

de 1985— ballant a Plaça amb Na Catali-
na "Baca" (al cel sia) i Na Francisca
"Mora". També, en aquells temps, hi
havia interés pel folklore.

—Has ensenyat a altres pobles?
- també vaig muntar grups de

ball o acadèmies a Sant Joan, Campos,
Felanitx, Puigpunyent, Alaró i Ciutat.

—Suposam que tens bons records de

Santa Maria?

—AH la gent ens apreciava molt, i
maldament no em toqui a mi dir-ho,

Una foto recent d'En Joan Segura
am b la seva dona Encarna.

té una bona enyorança de nosaltres.
Encara, quan hi anam, tothom ens re-
corda aquells temps i els nostres balls.
Si deixàrem Sant Maria fou per motius
professionals.

0.Arbona

Perquè els nostres lectors puguin
disposar de millor informació sobre
ln Joan Segura, reprodu Fm, a conti-
nuació, l'escrit que d'ell va publicar
el passat mes de marc, la revista "Coa-
negra" de Santa Maria.

NOTES BIOGRAFIQUES
DE JOAN SEGURA FORTEZA

Es prou sabut que de bones académies

i conservatoris surten artistes més o man-

co bons, tant en música, dansa o qualse-
vol altra de les belles arts. No obstant,per

a mi hi ha també un tipus d'artistes amb
unes condicions innates que surten del

poble pla i gent senzillai sense tecnicis-
mes aconsegueixen desenrotliar una feina

elogiable. Pens que aquest és el cas de



RAU, INGRESAU, CONEIXEU EL SALDO
I LEXTRACTE DE COMPTES

ÇA NOS'Jut ,3!71-)111-7

L'5 nostres C3tXt'r.ç

disposau ders Lostres dobleis
realitzau ingressos, consultau salde
obtenu un extracte del VOSUC comprt'

en un 117SIdlit I CÓMOdarrent
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Joan Segura i la seva germana Maria
a l'any 1940

panet, Binissalem, Conseil, Esporles, Por-
reres, etc.

L'any 1943 a Ciutat hi va haver una
fira de mostres i a la plaça de toros s'or-
ganitzá una mostra folklòrica; els germans
Segura guanStaren el primer premi. Agues-
ta vegada va ser a un nivell molt alt i
per tant tengué una transcendencia ex-
traordinária.

Poc mês o manco per aquestes dates va
conèixer Don Gabriel Pinya Molina,
qui fou el nostre director musical a l'A-
grupació, i en muntaren una a Marratxí
que dissortadament no va durar molt.

Temps després, no puc precisar, munta-
ren la nostra.

Hem explicat en altres ocasions l'acolli-

da i els exits que tenguérem per tot
arreu, tant es aixt que el nostre Ajunta-

ment ens dedicá un homenatge, entregant

a Joan Segura un document firmat pel
Batle Sr. Rafel Serra, de data 27 d'Agost

de 1947, felicitant i exhortant a una con-
tinuació. Juntament amb aquest docu-

ment ens entregá un bander( preciós

amb l'escut de Santa Maria i el nom de

l'Agrupació que encara guarda Na Marga-

lida Mateu. Particularment pens que seria
En Joan Segura el qui vertaderament me-

reix tenir-lo com a recordança, ja que

aquest trofeu no és tan sols patrimoni de
l'Agrupació sing també un poc de tot el
poble. 1 Joan Ramis Aguiló

Joan Segura, el qui fou mestre . i director

de la nostra avantoassada "Agrupació
Salero Típic de Fontanella''.

En Joan Segura i Forteza va néixer el

28 de Març de 1922. Es significatiu que la

seva família sigui "de vena": la seva mare

tocava piano i son pare l'acddió; els seus

fills Rafel, Francesc i Joan, són igualment

músics entusiastes. A mês, la seva dona,

Encarnació Bonet també toca el lia0t i ba-

lla, ajudant-li en les tasques d'ensenyan-

ça a una academia que als seus 65 anys té

muntada a Monti, Fri, poble al que es va

mudar l'any 1958, anant a treballar a

una fábrica d'embotits allá existent.

L'any 1934 a Santa Maria es va formar

una academia regentada per l'amo En Pau

Ferrer Dolç ("soli") i promocionada per

les senyoretes de les conegudes cases Can

Crespí i Can Ferrer i per les filles del qui

fou el nostre estimat metge Don Pep

Verd. En Joah acompanyava la seva ger-

mana Maria els vespres als assaigs i d'a-

questa manera li vengué l'afició a ell.

Aquest mateix any els dos germans jun-

tament amb Na Rosa de Can Ferrer gua-

nyaren un primer premi a les festes de

Santa Margalida.

Aquesta academia es va tancar. No

obstant en Joan i Na Maria continuaren

amb la seva afició, fins al punt que gua-

nyaren un trofeu patrocinat per L'Ajun-

tament que s'havia de guanyar durant tres

anys consecutius, la qual cosa no va ser

possible perquè es va iniciar la nostra

guerra civil i saltaren des de 1935 a 1939

i 1940. Era un premi molt important si
tenim en compte que era a nivell de to-
ta i per tant hi prenia part molta

de gent forana. Els germans Segura ana-
ven guanyant premis per tot arreu: Cam-



Festes de Sant Bartomeu, 1987;
AVANÇ DEL PROGRAMA

Comencen el 9 d'Agost amb el "XV Torneig de Sa Llum" i acaben el 2 de Setembre amb la "Setmana Poliesportiva"

De les 700.000 pessetes aproximades del pressupost, se n'han obtingut 300.000 en collaboracions del poble

En el Ple de l'Ajuntament del dijous 23 de Juliol, el
regidor de Cultura, Guillem Ferrer, va informar de les
gestions fetes per dur a terme la redacció del programa
de les festes de Sant Bartomeu. Costara unes 700.000
pessetes de les quais l'Ajuntament n'ha aconseguides

Diumenge, 9 d'Agost
Ales 21 hores, inauguració del "XV Tor-

neig de Sa Llum" que continuarà cada dia
fins dia 22 d'Agost.

Dissabte, 15 d'Agost
A les 18 hores, festa per a la Tercera

Edat a Plaça, amb actuació d'un grup de
balls mallorquins, acte patrocinat per "Sa
Nostra".

A les 19 hores, sortida dels Cossiers i
Dimoni, els quais fáran el primer ball da-
vant les persones de la Tercera Edat que, en
un nombre esperat d'uns 400 assistiran a la
festa.

A les 21 hores, l'ex-rector de la nostra
Parroquia, Mossèn Jaume Cabrer, farà el
pregó de festes.

Diumenge, 16 d'Agost
Des de les 14'30 hores fins a les 18, tira-

da de guAtleres organitzada per la Societat
de Caçadors.

A les 18'30, Ginkama de "Ràdio Murta"
A les 19'30 partit de futbol. El Montuïri

farà la presentació enfrontant-se al Cardas-
sar de Sant Llorenç.

SETMANA CULTURAL INFANTIL "LA CAIXA"

Dilluns 17 i dijous 20, de les 6 a les 8 de l'horabaixa,
taller de teresetes.

Dimarts 18 i divendres 21, de les 6 a les 8, taller de
papirofléxia.

Dimecres 19, de les 7 a les 9, teatre "Grup Cucorba".
Dissabte 22, a les 8 de la tarda, cercaviles pel grup

"Estudi 0".
Aquí, en aquest programa, és on les coses estaven més

enlaire, perquè mancava encara saber la confirmació defi-
nitiva de les persones que havien de donar aquests cur-
set, quanta horari i dies.

Tots els actes es farien en "Es Dau", inclosa la música.

Dissabte, 22 d'Agost
De les 10'30 a les 12'30, ginkama infantil de bicicle-

tes en "Es Dau".
De les 16 a les 19 hores, concurs de dibuix infantil a

Plaça per a alumnes d'E.G.B. i Preescolar (categories per
cicles).

A les 19 hores, cercaviles a càrrec de "Trip Trup
Teatre".

unes 300.000 gracies a la col laboració del poble.
A continuació farem un avanç del programa d'en-

guany, tal com va ser explicat a l'esmentat Ple. Ara bé,
volem fer constar que aquest programa que reproduiin
és provisional i pot tenir alguna variació.

A les 20 hores, final infantil A i a les
21'30, final juvenil A del "Torneig de Sa
Llum" i, a continuació, lliurament de tro-
feus i cloenda.

Diumenge, 23 d'Agost
De les 15 a les 18'30, carreres de ca-

valls (No confirmat).
A les 19 hores, sortida de Cossiers, Di-

moni i flabiolers.
A les 21 hores, completes en honor de

Sant Bartomeu.
A les 23, "Revetla" i concert per la

Banda de Música.
A les 23'30, berbena en "Es Dau".

Dilluns, 24 d'Agost
A les 10'30, sortida de Cossiers i Dimoni
A les 11'30, Ofici solemne. Predicará

MN. Antoni Gili, Rector d'Algaida. Cantarà
la Coral Parroquial dirigida per Baltasar
Fiol. Els Cossiers ballaran l'oferta.

A les 13, Amollada de Coloms, ball de
Cossiers a Plaça i a la Casa de la Vila. Re-
fresc a l'Ajuntament.

A les 17 hores, Final dels torneigs d'Es-
cacs a Plaça. Les partides es faran damunt
un tauler gegant.

A les 20 hores, Partit de futbol "Trofeu Sant Barto-
meu": C.D.Montufri - Arenal.

A les 22 hores, desfilada de les Majorettes de Montuïri.
A les 23, concert per la banda de Música.
A les 23'30, Berbena en "Es Dau".

Dimarts, 25 d'Agost
A les 11'30, les tradicionals corregudes a Plaça.
A les 17'30, carreres de bicicletes.
A les 22, espectácies a Plaça amb intervenció d'un

ballet - revista, d'un "trio" de cantants sudamericans
I l'actuació d'un hipnotitzador.

A les 24 hores, traca final de festa.

"VIII SETMANA POLIESPORTIVA
SANT BARTOMEU 87"

Començará el dimecres dia 26 d'Agost i acabarà el
dimecres 2 de Setembre. Més endavant continuarà els
dies 6 i 13 de Setembre.

Es faran partits i torneigs de ping-pong, escacs,
futbol - sala, mini - bàsquet, bbsquet i també futbol
benjamí.

Gabriel Gomila

a 	 DE MONTUÏRI
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En el nou Ajuntament

Distribució dels càrrecs de responsabilitat
Amb l'excepció del PSM, tots els partits amb representació municipal

tendran presidència de Comissions

EL PARTIT DEL BATLE CONTROLARA TOTALMENT
LA COMISSIÓ DE GOVERN I LES AREES MES IMPORTANTS

L'oposició tendri càrrecs de respon-
sabilitat a l'Ajuntament de Montuïri.
El Partit Socialista Obrer Espanyol
assumeix la presidencia de la Comissió
de Benestar Social, i el Centre Democrà-
tic i Social, la de Cultura. Per altra part,
el Partit Socialista de Mallorca ha deses-
timat, de moment, qualsevol càrrec de
responsabilitat, encara que hagi mani-
festat que està disposat a col.laborar
en la gestió municipal i, també, donant
suport a les entitats locals.

Les comissions informatives i la de
Govern quedaren constitu ides en el ple
celebrat per aquest motiu i que va tenir
Roc el dimecres 8 de juliol. El Batle,
Joan A. Ramonell, va anar designant
els càrrecs de responsabilitat, els quals
varen esser acceptats pels interessats a
mesura que s'anaven nomenant.

Dos dies abans, el nou Bathe havia
mantingut una reunió prévia amb tots
els partits politics amb representació
municipal i els havia oferit la presiden-
cia d'algunes comissions informatives.

L'únic partit que va desestimar l'o-
feriment va ser el PSM, explicant que
"donat que el partit guanyador havia
criticat, a l'etapa electoral, la gestió
económica de l'Ajuntament socialista,
volien veure primer els pressuposts
del proper any, abans d'acceptar qual-
sevol responsabilitat".

Malgrat la "minoria majoritària"
s'hagi reservat les més importants co-
missions (tret de la de Cultura), des-
taca el fet que l'oposició tendrit dues
presidencies, cosa que no va passar en
cap dels quatre anteriors ajuntaments
que hem tengut en aquesta epoca demo-
critica.

BENESTAR SOCIAL: LA NOVETAT

Una nova comissió ha quedat consti-
tuida, la de "Benestar Social", la qual
està creada a petició de l'ex-batle, Joan
Miralles Julià, amb la intenció de "con-
tinuar la tasca iniciada en el camp de
la Tercera Edat".

Així han restat distribuïdes:

CAPS DE LES COMISSIONS
INFORMATIVES

PAGESIA

Jaume Bauzi (AP)

HISENDA I GOVERNACIO

Gabriel Ferrer (AP)

URBANISME I SANITAT

Miguel Carden (AP)

ESPORTS

Joan Rosselló (PL)

SERVEIS SOCIALS

Joan Miralles (PSOE)

CULTURA

Guillem Ferrer (CDS)

—PAGESIA: President, Jaume Bauzi
(AP). Vocals, Miguel Cardell (AP), Joan
Miralles (PSOE), Bartomeu Amengual
(PSM) i Guillem Ferrer(CDS).

— HISENDA I GOVERNACI6: Pre-
sident, Gabriel Ferrer (AP); Vocals,
Jaume Bauzii (AP), Gabriel Fiol (PSOE),
Pere Sampol (PSM) i Guillem Ferrer
'(CDS).

— URBANISME I SANITAT: Presi-
dent, Miguel Cardell (AP); Vocals,
Jaume Bauzii (AP), Joan Miralles(PSOE)
Bartomeu Amengual (PSM) i Guillem
Ferrer (CDS).

— ESPORTS: President, Joan Rosse-
lló (PL); Vocals, Gabriel Ferrer (AP),
Gabriel Miralles (PSOE), Bartomeu
Amengual (PSM) i Guillem Ferrer (CDS)

— SERVEIS SOCIALS: President,
Joan Miralles (PSOE); Vocals, Miguel
Cardell (AP), Pere Sampol (PSM) i Gui-
nem Ferrer (CDS).

—CULTURA. President, Guillem Fe-
rrer (CDS); Vocals, Gabriel Ferrer (AP),
Gabriel Miralles (PSOE) i Pere Sampol
(PSM).

ROTACIÓ A LA COMISSIÓ
DE GOVERN

La Comissió de Govern que, com se
sap, té nombroses atribucions, tendri
el Batle com a President. El Primer Ti-
nent de Batle serà Jaume Bauzi (AP),
el Segon Tinent Batle, Miguel Cardell
(AP) i el Tercer Tinent de Batle, Barto-
meu Amengual (PSM).

En aquesta tercera tenência de Bat-
lia es dóna una de les curisitats dels
nous càrrecs. Tendril un caràcter rotato-
ri per als tres partits de l'oposició. En
el primer terç de la legislatura serà re-
gentada per Bartomeu Amengual del
Partit Socialists de Mallorca. Quan
arribi el segon terç, dimitirà el regidor
nacionalista i ocuparà el càrrec de Ter-
cer Tinent de Batle En Guillem Ferrer
del Centre Democràtic i Social. El da-
rrer terç de la legislatura serà el regi-
dor número u del PSOE, Joan Mira-
lies, qui substituirà Guillem Ferrer.

REPRESENTANTS
DE L'AJUNTAMENT

• El Bathe, Joan A.Ifamonell serà el
representant del Consistori a la Manco-
munitat del Pla de Mallorca; mentre que
En Guillem Ferrer ostentarà dues repre-
sentacions: la del Conseil Escolar del
Col.legi Públic d'E.G.B. "Joan Mas i

1Verd" i la del Patronat de Música.
Gabriel GOMILA i JAUME
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COOPERACIÓ
Conservar i7, restaurar els

ITV;.,

nostres
monuments és
necessari,

perquè ens parlen del
passat, de les nostres
tradicions i de la nostra
cultura. Millorar les
construccions, carreteres,
carrers, instal.lacions, i
fer-ne de noves es
necessari, perquè
representen el nostre
progrés.
El Consell Insular de

Mallorca ha fet molt en
aquest sentit. Amb
l'actuació sobre la xarxa
de camins del Consell,
que engloba un total de
-707 km., dels 1.700 	 •
existents a Mallorca, que
ha significat la realització
de 138 projectes amb una

inversió de 852" milions.
El Consell fa possibles les
aspiracions de tots els
municipis de comptar amb
una infrastructura de
serveis bàsica. Amb
aquest objectiu ha
elaborat els Plans d'Obres
i Serveis que han suposat
96 obres hidràuliques, 149
obres de carreteres i
camins, 185
d'urbanització, 64
d'enllumenat i 44 de
millora, restauració i
remodelació d'edificis

• públics, amb una inversió
total de 3.700 milions de
pessetes en quatre anys.
Els resultats, evidentment
satisfactoris, estan avui a
Ia vista.

BON CONSELL, BONS RESULTATS.

CONSELL INSULAR DE MALLORCA



NOTICIAR! LOCAL

Aquests creuer són fatals. ¿Quan ?hi posara remei?

Escut de Montuiri gravat l'any 1.643 que podem veure damunt el portal dels
homes de l'església Parroquial

Un altre accident mortal

Un nitre accident mortal s'ha d'afe-
gir a la llista dels que freqüentment es
produeixen en els creuers del nostre
terme municipal, concretament a la ca-
rretera Palma-Manacor. Es ver que la
carretera està senyalitzada, però no
deixa d'esser cert que els morts i acci-
dents paulatinament augmenten.

El passat 15 de Juliol fou Antoni
Verger "Tec", tengués o no la culpa
ell, el qui hi va deixar la vida.

Els perills s'haurien de solucionar
definitivament.

L'Escola d'Estiu

L'Escola d'Estiu per a Mestres que se
celebrarà a Ciutat els dies compresos
entre el 24 i 29 d'aquest mes, està sub-
vencionada quasi en la seva totalitat per
Ia Conselleria de Cultura de la Comuni-
tat Autónoma, i també hi han col.la-
borat els Ajuntaments de Palma i de
Montt fn.

D'aquesta manera es dona una mos-
tra més de l'interès per l'ensenyament,
si 136 volem fer notar que tal decisió
fou presa per l'anterior Consistori.

El temes que es tractaran són: nor-
malització del català, el joc i l'assaig de
nous mètodes d'investigació directa a
les escoles.

Premsa Forana
PERSONES DEL

POBLE

L'Associació de la Premsa Forana ja
ha publicat la convocatória "Persones
del Poble" .—de la qual ja en parlàvem
en el número de maig passat— amb
l'objecte de reconèixer públicament
els mèrits i la tasca positiva desenvolu-
pada per persones d'arreu la part forana
de Mallorca.

Cada revista triarà el seu candidat
per enguany i publicarà un article sobre
la seva tasca en favor del poble. Totes
les persones presentades per les dife-
rents revistes rebran un diploma acredi-
tatiu. I les tres persones que hauran
realitzat una tasca més destacada o cu-
riosa rebran una estatueta commemora-
tiva. L'elecció d'aquestes tres persones
es realitzarà en el mes de març de l'any
que ve, a una diada de la Premsa Forana.
Repetim, que s'elegirà entre tots els
candidats que presentin cadascuna de
les revistes que integren la Premsa Fo-
rana.

Assignacions al Baile i Regidors

En el darrer Ple es va acordar que
l'assignació pel Batle fos de 19.200 pes-
setes, la dels Tinents de Batle/Presidents

Ide Comissions de 9.600 i la dels Regidors
de 3.200. En total aquesta consignació
puja a 576.000 pessetes.

El Rallye d'Es Pla

Enguany, el Rallye d'Es Pla no se ce-
lebrarà, com era costtun, en el mes de
setembre. Seri la darrera prova puntua-
ble pel campionat de Balears, la qual
tendrá la sortida i arribada a Montuiii.

Ja serà pel mes de desembre i amb
tota probabilitat coincidirá amb els
dies de la fira. Seri un acte més que
li donará relleu.
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ALS QUATRE CANTONS

... estava a punt de constituir-se es
nou Ajuntament, i dues dones xerra-
ven i xerraven, de forma que ja eren
devers es niguls. Comencen ses vota-

cions des nous regidors: Quan toca
es torn en es CDS, En Guillem Ferrer
diu en veu alta: ABSTENCIO! Ses
dues madones comenten: 'ara han
dit 'atenció!' Ara proclamaran es
Batle..."

—o0o--

devers sa platja de Sa Colónia
s'hi troben pois. Ses males llengües
diuen que els hi han duit aposta,
per donar sortida a tots una serie
d'esprays i d'insecticides... - La gargola de Can Rei és una de les poques que encara queden a Montutri.

Ni el temps ni l'aigua han pogut amb ella.

... dues al.lotes discutien a veure si
sa morenor des sol de sa tilatja era igual
que sa morenor des sol des sequer d'al-
bercocs. Potser hi hagi una diferència:
es torrat de la mar is rnis salat i es
d'ets albercocs mis dolç.

—o0o-
... n'hi ha que se queixen de lo que

s'ha pagat per sa feina de xapar alber-
cocs en es sequers: diuen que a 200 pes-
setes s'hora. No sabem si només an ets
allots o també an es grans. Ai/a) ho
deien es qui havien de cobrar; ara falta
saber quê hi diuen els qui havien de

pagar.

—o0o-

... es nou batle fa més voltes per
Plaça que un ase a sa sínia. Sempre tro-
barn què dir. Si a un no el veuen sor-
tir enmig, `malament'; i si un surt molt,
`malament' també. I és que, "què faria
sa gent desenfelnada, si aturassin es
xerrar?".

PLUVIOMETRE
Durant el mes de Juliol, aquesta

fou la pluja caiguda a Montuiti:
Dia 15	 0'9 litres m2.
Dia 30	 ,,	 19

Total	 4'9

mostrant es plànols des nous ves-
tuaris des camp de futbol, s'ha volgut
aclarir que aixa no is un projecte d'ara,
sinó que du molt de temps esperant,
sobretot degut a certes persones que
posaren traves i dificultats perquè es
pogués ampliar es camp de deports. Ara
pareix que almanco ',sous vestuaris' sí
que n'hi haura. Ja ho havia reclamat la
gent des d'aquesta secció nostra.

—o0o —

També es canvi politic se nota
amb so nou to .de ses persones convi-
dades a anunciar ses festes. Enguany
tenim un molt il.lustre canonge de la
Seu per fer es pregó de Festes. De to-
tes maneres, més val un canonge que
parla clar, que no un 'rector' d'Uni-
versitat que fa dormir la gent, si is
que hi acudeixen.

—o0o-

haguéssiu vist sa plants que feia
n'Andreu, es capellà, enfilat damunt
una escala per fer fotos a s'escut des
portal de l'església. I, ¿sabeu qui eren
es qui aguantaven s'escala? Idõ, ni més
ni pus que es batle mateix i es nou re-
gidor de cultura. Dos badocs que se
miraven la feta varen comentar: "Llits-
tima no tenir una altra màquina de fotos
per retratar aquest quadro!".

... en es Ple de s'Ajuntament de dia
23 de juliol (per cert que només hi havia
dues persones de públic) sortien expres-
sions entre es regidors que són dignes de
fer-ne comentari:

— Diu En Joan Miralles "Felanitxer":
"propas que en es plens de s'estiu hem
de dur un parell de cerveses per aquesta
calor".

—Es batle afegeix: "Es ver, hauríem
de posar una gelera. Si voietsç podem
fer un altre Ple la setmana que ve: a mi
m 'agrada".

—Pren sa paraula En Guillem Quelet:
"Propbs que ses assignacions des regi-
(fors se repartes quin en quatre caramulls
iguals, un per a cada partit". (Natural-
ment a ell li convendria perquè is tot
sol des CDS).

— En Pere Sampol (fent referència a
l'acta anterior) digué: 	 voldria afegir
mis cores a s'acta... però no les vaig dir".

—o0o-

... es Plens de s'Ajuntament semblen
ara reunions d'amies, ja que discorren de
manera molt amistosa. Es que a ses pri-
meres reunions sols s'han enfrontat te-
mes intranscendents, diuen uns. Es que
són joves, manifesten altres. Ja veurem
què passarà quan .s'envestesquin assump-
tes forts i transcendentals, expressen es
més polissardos.

EN XERRIM
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TORNEIG LOCAL DE FUTBOL SALA

"ELS SIURELLS", CAMPO

SOCIETAT DE CAÇADORS DE MONTUÏRI
ES VA CELEBRAR L'ASSEMBLEA FINAL DE TEMPORADA 86-87

JOAN BELTRAN SERA EL PRESIDENT
DURANT ELS TRES PROPERS ANYSDes del 5 de Juny i de forma inin-

terrompuda, cada divendres s'han ven-
gut celebrant els partits de futbol sala
a la pista "Es Dau". Cada vespre se'n
feien quatre. Han participat vuit equips
de la vila i s'ha descalificat el Can Pie-
res B per no presentació.

En el darrer número oferírem els
resultats del mes de juny. Els següents
corresponen al mes de Juliol fins a la
séptima i darrera jornada:

5a. JORNADA
Ca Na Poeta, 1 - Primtours, 3
Els Siurells, 10 - Dan Up de Fresa, 3
Ràdio Murta, 7 - Círculo Balear, 6

6a JORNADA
Ca Na Poeta, 8 - Círculo Balear, 3
Dan Up de Fresa, 12 - Rádio Murta,1
Can Pieres A, 2 - Els Siurells, 4

7a. JORNADA
Ràdio Murta, 5 - Can Pieres A, 7
C.Balear, 3 - Dann Up de F. .17
Els Siurells, 4 - Primtours, 2

CLASSIFICACIO FINAL

G E P 6F GC P
Els Siurells 	 6 6 40 2 12
Primtours	 6 5 1 22 3 10
Ca Na Poeta 6 4 2 28 7 8
Dann-Up F. 6 2 1 3 39 26 5
C.Pieres A	 6 2 1 3 39 26 5
R.Murta 	 6 1 5 19 39 2
C.Balear 	 6 6 16 47 0
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111M111111111111111111111111011111111111111111111111111111111I

EL BON PAPER DELS
NOSTRES REPRESENTANTS

LES PROMESES DEL FUTBOL
MONTUIRER

Encara que no acostumam oferir els
resultats dels equips escolars de futbol
sala perquè el guanyar o perdre poc
importa, ens volem fer ressò del "bon
paper dels nostres representants" a les
festes d'Algaida.

Els menuts del cicle inicial, entrenats
per Joan Verger, junior, varen guanyar
per penaltis als anfitrions, i els benja-
mins d'En Joan Bauzii, per 2 .4.

Al final reberen cada un d'aquests
dos equips la copa "més grossa".

Això es diu: fer-nos quedar bé.

Joan Beltran
Solivellas ha estat
elegit per tres
anys President de
la Societat de Ca-
çadors de Mon-
turri, després
d'haver obtingut
majoria absoluta .

amb la seva pugna
amb l'altre candi-
dat, Josep Va-
quer. El nou President ocupava ja aquest
ciirrec de forma provisional després de la
dimissió d'En Jaume Martorell, fa un
any i mig.

BALANÇ

Segons les dades facilitades a l'assem-
blea de socis, la societat va tancar el seu
balanç econòmic amb un déficit de
47.466 pessetes que, en afirmació dels
responsables de la junta, obeeix a dues
raons: "Les despeses ocasionades pel
plet mantingut per Josep Roca del qual
ja hi ha pagades 40.000 pessetes al pro-
curador que ens representa en el Jutjat
de Felanitx i, per l'altra part, les despe-
ses extraordinàries de secretaria moti-
vades per l'adquisició de material i en-
quadernació dels Estatuts de Règim
Interior".

PRESSUPOST

El capítol d'ingressos va pujar
1.242.484 pessetes, corresponent quasi
totalment al capítol d'associats.

La partida de despeses va pujar a
1.289.950 pessetes, essent els apartats
més 'importants els corresponents al ga-
rriguer (840.000), les quotes federati-
ves(105.450), la quota anual del servei
,de guarderia i repoblació d'espècies ci-
nege tique s : conills, tórtores, gu
i tudons, que es paga a Icona.

GREU PROBLEMA

En aquests moments, la Societat de
Caçadors s'enfronta a un greu problema:
el del "projecte de vedat de Ses Rotes".

A l'Assemblea es va facilitar la se-
güent informació: "Com sabeu, Barto-

meu Bauzi, del Bar "Es Creuers", se-
gueix demanant firmes per formar un
vedat a "Ses Rotes". Ja en dues ocasions

Mitjançant l'eficaç labor de la Societat
,de caçadors han disminuits els danys a
camps i robatoris fora de la vila.

per procediments legals, demanant fir-
'mes als propietaris citats, hem aconse-
guit frenar el projecte que, sens dubte,
,perjudica la nostra societat".

El President va demanar la colla-
boració a tots els associats a fi que

r "si coneixen o tenen confiança amb pro-
pietaris que hagin signet a petició de
Rafel Bauzii "Rafela", intentin que re-
considerin els fets i donin suport a la So-
cietat de Caçadors, ja que el projecte
perjudica els més de 300 socis que, en
definitiva, representen tot el poble".

La Societat de Caçadors, com sabeny,
ta vedat tot el terme municipal mon-
t:tarer; circumstància que ha repercutit
en favor de la caça, que les coses es fes-
sin millor que abans i - en contra dels
caçadors furtius; ha contibuit en el des-
cens dels danys a camps i robatoris de
fora vila. En els esmentats aspectes ha
estat on mes s'ha fet palesa l'acció vi-
gilant de la nostra Societat de Caçadors.

BIEL GOMILA



FUTBOL.
Davant una nova temporada

COMENÇAMENT DEL CAMPIONAT

Com	 es	 pot	 veure	 seguidament, NOVEMBRE MARÇ
aquests seran, per ordre, els riyals del 1 Ferriolense-Montufri 6
Monttari:	 Cardessar (primer partit a 8 Montuïri-Esportes 13
Sant Llorenç), Pollenpa (primer partit 15 Porto Cr isto-Montu fr. i 20
en "Es Revolt e el dia 6 de Setembre
coincidint amb el Mallorca-At.Madrid),

22 MontuRi-Ses Salines 27

Alti, Petra, Margaritense, La Unión, DESEMBRE ABRIL
Espanya,	 Son	 Sardina,	 La	Victòria, (29-11) Cala d'Or-Montuini 10
Ferriolense,	 Esporles,	 Porto	 Cristo, 6 Montuïri-Felanitx 17

Ses Salines, Cala d'Or, Felanitx Campos 13 Cam pos-Montu ïri 24

i Arenal. 20 Montu ïri-Arenal (1-5)
-

La temporada que comença el 30 d'agost haura de proporcionar partits d'interés
tant pel jugadors com pets aficionats que de bell nou esperen no esser defraudats
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Torneig de la Llum
«Sant Bartomeu 87»

(Cada dia el primer partit començarà
a les 8'30 i el segon a les 10, excepte el
dia 15 que sols n'hi ha un i començarà
a les 10 i el dia de la cloenda que es ce-
lebraran a les 8 i a les 9'30)

DIUMENGE, 9
A les 9, inauguració del torneig.

Presentació de tots els equips
Juvenil A: Sant Gaieté - La Salle

DILLUNS, 10
Alevfn B: Ramón Llull - Porreres
Infantil B: Montufri - Algaida

DIMARTS, 11
Alevin A: La Salle • Sant Francesc
Juvenil B: Montufri - Santa Maria

DIMECRES, 12
Alevin B: Montuïri - Algaida
Infantil A: Mallorca - Saut Gaieté

DIJOUS, 13
Infantil B: Petra - Santa Maria
Juvenil B: Algaida - Petra

DIVENDRES, 14
Alevin A: Cide - Sant Gaieté
Infantil A: La Salle - Cide

DISSABTE, 15
Juvenil A: Sant Francesc - Cide

CALENDARI DE LES FINALS
DILLUNS, 17

Alevin B: Tercer i quart lloc
Juvenil B: Tercer i quart lloc

DIMARTS, 18
Tercer i quart lloc
Tercer i quart Hoc

DIMECRES, 19
Tercer i quart lloc
Tercer i quart lloc

DIJOUS, 20
Alevin B. Final
Infantil B. Final

DIVENDRES, 21
Alevin A: Final
Juvenil B: Final

DISSABTE, 22
Infantil A: Final
Juvenil A: Final

Cloenda i entrega de trofeus.

Després de militar dos anys a III Di-
visió, el C.D.Monttari tornarà jugar
aquesta temporada 87-88 a I Regional
Preferent.

El campionat comença el dia 30
d'Agost i acaba el dia 1 de Maig. Només
hi ha dues jornades de descans: Una per
Nadal, el dia 27 de Desembre, i l'altra
per Pasqua, el 3 d'Abril. El que faci
primer del campionat de Mallorca
puja directament a III Divisió Nacio-
nal. Els equips classificats entre els
llocs segon i setè faran una lligueta
dividida entre dos grups: a un grup el
Campió de Menorca i a l'altre el de
Eivissa; el sis clubs mallorquins seran
distribuïts per sorteig a cada un d'a-
quests dos grups. Per tant, cada grup
estarà format per quatre equips cada
un i els respectius campions ascendiran
a III Divisió.

Sols resta esperar que els jugadors
montufrers oferesquin partits plens
d'emoció i que poguem gaudir de tor-
nar a "Es Revolt".

CALENDARI DE PREFERENT
Temporada 1987 -88

la. Volta
SETEMBRE

2a. Volta
GENER

(30-8) Cardassar-Montu fri 3
6 Montuïri-Pollensa 10
13 Arta-Montuiri 17
20 Montulri-Petra 24
27 Margaritense-Montuïri 31

OCTUBRE FEBRER
4 Montufri-La Unión 7
11 Montuïri-Espanya 14
18 Son Sardina-Monturri 21
25 Montuïri-La Victòria 28

Alevin A:
Infantil B:

Infartil A:
Juvenil A:
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DEMOCRA FIA

Durant el passat mes de juliol s'ha
produit el següent moviment demo-
gràfic a Montuiri;

NAIXEMENTS
Dia 5. Bartomeu Nicolau Mayo!,

fill de Bartomeu "Llegat" i de Maria
"Pere-Goia".

Dia 25. Miguel Bennitssar Rossinyol,
fill d'Antoni "Carboner" i de Margali-
da "de Can Salat'.

25 anys enrera

7 d'Agost de 1962

Sor Antònia de Pádua, ,,sa Monja

des matalts ,, ens ha deixat. Era co-

neguda i apreciada per tothom, ja

que havia exercit a Montuïri per es-

pai de 53 anys. Ala seva mort en te-

nia 74. BONA PAU se'n féu ressò i

entre altres alabances deia d'ella:

c, Gran part de la seva vida la va pas-

sar visitant els malalts, consolant,

fent l'ofici de bon samarità, comuni-

cant el suau olor de Crist. Sols Déu

coneix les Ilargues hores que va pas-

sar vet/ant els malalts... i dels seus

Ilavis no va sortir mai una queixa> , .

GLOSESSES

A ses cinc Margalides
del menjador de la 3a. Edat

Es molts d'anys jo vull donar

a totes ses Margalides,
totes elles ben florides,
dignes d'adornar un altar.

Si es meu corral visitau,
crec que no podreu dubtar
lo que vos trob de garrides:

cinc castes de 'Margalides'

tot gojós hi vaig sembrar.

Julio!, 1987
"S'Espardenyaret".

DEFUNCIONS
Dia 8. Joan Garau Mayo!. vidu de

92 anys, "Roca".
Dia 13. Joana Gomila Cerdit, casada

de 73 anys, "Mascarona' .
Dia 15. Antoni Verger Barceló,

casat de 75 anys, "Tec".

Dia 30.- Antònia Bibiloni Sastre,
Casada de 74 anys. "Algaidina".

MATRIMONI
Dia 24. Gabriel Roca Roca amb

Joana Marimon Ferrando.

El grup balear d'Ornitologia i Defen-
sa de la Naturalesa - G.O.B.- va donar a
conèixer al públic de les Balears els
aspectes més destacats de l'arxipielag
de Cabrera, el seu medi natural i la rei-
vindicació del Parc Nacional.

El mes de maig i Juny passats va
organitzar una exposició en el Claustre
de Sant Antoniet de Palma, la qual fou
molt visitada. En ella es va poder con-
templar una mostra força eloqüent da-
munt els distints aspectes, com són
geografia, toponímia, història, zoolo-
gia, botànica, vida marina.

Videos, maquetes, fotografes, peixe-
res —tot mostrant la bellesa natural—,
ajudaven a cridar amb força: Basta de
denigració de la naturalesa. Salvem Ca-
brera.

CUINAR EN CASA

Albergínies amb baixamel

Tallades les albergínies per llarg es
frigen amb poc foc perquè siguln flui-
xes.

Dins una rostidora es posen sostres;
un d'albergínies, un de cuixot dolç i un
altre de baixamel mesclada amb un po-
quet de "starlux". Damunt de tot po-
sar-hi un parell d'ous ben batuts;

--• uns 20 minuts,

Recepta de
Catalina Sastre	 - "Petrera".

ELS GLOSATS DE
L'AMO EN MIQUEL

«PARRI»

D'una vetlada de glosadors ha-
guda a Montuiri, en es locals de Ca
N'Aloi (es cine d'ara). Hi havia En
Sansó d'Artà i mestre Llorenç Cape-
lla Bane., d'Algaida.

Bon vespre, bon personal,
jo prendre sa retirada,
perque es cosa que no'm grada
un 'ver de fer s'escarada
i s'altre cobrar es jornal.

Jo per entrar en es local
he hagut de pagar s'entrada,
i és just que m'estigui ara,
'segut, fent de majoral.

Aquest tal Sansô tengue un fill, que
feia de gelater de Montuiri. L'amo En
Miguel ii féu aquestes gloses, devers
l'any 1937:

Alerta, Jaume Sans&
anit, a dar-me martini,
que tu, per dins Montuïri
fa estona que hi fas olor.

Te'n vas amb urisenall(5,
robant en fosca i claror,
i s'autoritat major,
perquè et té compassió,
no t'ha possat a presili.

L'amo En Miguel Parrí
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SANT BARTOMEU
wicao DO MONCUIRI

A la segona setmana de la VIII Escola d'Estiu per a catequistes hi assistiren 13
mallorquins, entre ells Andreu Genovart, Bartomeu Tauler i Lluis Servera Sitjar
d'Alcoraia Es feu a la Seu d'Urgell els dies 20 al 25 de Juliol d'enguany i va esser

molt profitosa.
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ESGLÉSIA EN CAM!

Sant Bartomeu
Per a tots els qui hem obert els ulls

a la vida en aquest tuai tan eixerit, Sant
Bartomeu és la gran festa; el qual, com
una alimara dins el cel blau de Festin
adesat de niguls, illumina bondat i
goig.

La nostra festa és gentil i acollidora
com l'ombra d'una esponerosa figuera
de les nostres contrades a les migdiades
de l'estiu, on la terra alena foc i cada
pedra és un caliu.

Sant Bartomeu és un Sant molt nos-
tre, de la nostra nissaga, una avantpassat
de la primera hora a les messes del Se-
nyor. Això és per nosaltres, nat a un po-
ble idilic, enrevoltat de figueres i d'a-
metlers, que ens parla de noces i de fes-
ta, de la tendresa de Maria davant la
manca de vi, i del primerenc miracle del
Mestre a Cani de Galilea.

I entrant per l'etimologia dins el bes-

s6 de la paraula sabem que Bartomeu

significa "fin de llaurador".

“Tenen repòs i assegurança, i vida

pura, qui l'engany ignora i plena de ri-

queses variades, i un jovent bell i pacient

sobri, jorns festivals i patriarques avis:
la justicia, exiliant-se de la terra, marca-
va entre ells ses darreres passes".

Cantarà el dolç Virgili a les Gebrgi-
ques fent un bell panerigic de la vida
alegre, senzilla i neta d'enganalls de
Ia gent del camp.

I anem a les pàgines sagrades, com
un fontinyol d'aigües fresques, a beure
la suavitat del diàleg del Mestre amb el
novell Apòstol.

"The vist quan eres davall la figuera,
abans que Felip et cridis".

A l'Ofici major de les nostres festes,
celebram gojosament aquesta Pasqua
apostòlica del Senyor, diada beneida
on es trobaren Jesús i Sant Bartomeu.

"Mirau un israelita digne d'aquest
nom, un home que no engana". Jesús
se sent admirat d'aquest home que no
engana, d'aquest foraviler de cor i senti-
ments nets". "Tenen vida pura qui l'en-
gany ignora", ens ha dit el poeta que
pressenti el pas del Divi Mestre. Sant
Bartomeu era d'aquests. Ell és el deixe-
ble primerenc de l'escola de les benaven-
turances: "els nets de cor veuran Diu".

Ells s6n els qui primer trobaran el
Senyor dins els camins de la vida, que el
descobriran a l'hora d'estimar i fer el
136.

Desitjam avui, en aquesta diada tan
solemne, que els sons dringants dels

Un dels més antics gravats que es conserven
de Sant Bartomeu, el qual serveix per a fer les
estampes que es reperteixen per les festes.

cascavells dels Cossiers alegrin una vegada
més els nostres esperits. Que la festa
entranyablement viscuda ens obri un
finestró a l'esperança, i al Cel se'n pugi
la nostra pregària feta cançò:

"A n'els fills de Montuini,
conduiii-los cap a Déu.
Flor encesa de martiri,
gloriós Sant Bartomeu".

Baltasar Amengual

Del sermó de l'Ofici de Sant Bartomeu de
l'any passat.

Noticies d'Església

Celebració Penitencial

El dimarts, 18 d'Agost, tindrem la
celebració penitencial en preparació de
les festes patronals. A l'església parro-
quial a les 9 del vespre.

Eucaristia per al
Consell Parroquial i Comissions

El dijous, 27 d'Agost, passades fes-
tes, ens reunirem amb els membres del
Consell Parroquial i altres Comissions
de la ComunitAt Cristiana, a la rectoria
a les 9 del vespre.

Recordam el nostre compromfs i
mençam a mirar cap el curs que ve.




