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frX En defensa de Pescriptnra i dels mitjans de
comunicació pobres

En principi pot semblar que la defensa de la comunica-
ció a través de l'escriptura és un prejudici sentimentalista
en una època en la qual aquest tipus d'informació ocupa un
lloc secundari al costat de la informació radiofònica i, més
encara, televisiva (pensem com s'enginyen els nostres diaris,
per poder-se vendre regalen revistes, TBOs, fan concursos, etc).

No obstant aquesta postura no és desfassada, com no ho
seria, en una societat en què l'escriptura estigués en mans de
pocs, la defensa de la comunicació oral.

L'arraconament dels mitjans de comunicació escrits és
possible, entre altres factors, perquè tendim sempre a recór-
rer el mínim esforç i, evidentment, la lectura exigeix més es-
forç i participació que la contemplació passiva de les imatges
que ens arriben a través del televisor í que tendeixen a fer
desaparèixer la nostra capacitat reflexiva y crítica.

Dins la mateixa tendència, la publicitat es base cada ve-
gada més a l'explotació d'unes imatges atractives i suggerents
(emeses a través de qualsevol mitjà de comunicació) que en el
contingut textual.

Aquests fets, trets de context, no sembla que siguin gaire-
bé preocupants. En aparença, es produeix un canvi que afecta
l'instrument i la forma de comunicació i que és possible gràcies
a l'avenç tecnològic.

A pesar d'aquesta primera impressió, si analitzam amb de-
tall les conseqüències d'aquest fenomen ens temem ben aviat
de la seva perillositat.

Si partim de la base que davant qualsevol situació actuam
d'acord amb la informació i els coneixements que en tenim,
seguint els consells que se'ns ha donat directament o indirec-
tament, aquells que aconsegueixin controlar la informació que
rebem i ésser-nos consellers acceptats,seran capaços de fer-nos
obrar així com voldran i com més perfecta creguem, en aques-
ta situació, la nostra informació més d'acord: anirem amb els
interessos dels informants, els quals, ben probablement, no
coincidiran amb els nostres.

A aquest punt de partida, cal afegir-hi la constatació que
com més complicat i modern és un mitjà de comunicació (tele-
visió, cinema, etc.), més lluny es f a de poder ser posseit per
les classes populars a causa del seu alt cost econòmic. Per tßrtt,
com més incidesquin en la nostra vida els mitjans de comunica-
ció sofisticats, més dependrà la informació del control dels po-
derosos i, així, més esclaus en la nostra actuació ens en farem.
D'aquesta manera resultarà definitivament inseparable ei po-

der econòmic del poder polític, els lligams entre ambdós ca-
da vegada seran més forts i més indestriables.

Si avui que la mentida ha conquistat sense cap escrúpol
l'espai informatiu en mans del poder (no oblidem les ambi-
güitats i tot el que es deu amagar sobre el cop d'estat, l'assalt
al Banco Central, els fets d'Almeria, la pneumònia atípica, etc.
etc.) encara som capaços de dubtar, al manco, de la veracitat
del que ens diuen és perquè persisteixen encara algunes enclet-
xes en els mitjans de comunicació que escapen al control total
per part del poder.

Per això és que es fa necessari mantenir aquests mitjans
de comunicació que són al nostre abast, que podem controlar
en lloc d'esser-ne controlats, que terren, per tant, dimensió
humana.

I aquí no volem referir-nos a la premsa que recolza en
l'estat o en forts grups econòmics. No oblidem que l'infor-
mant, per objectiu que pretengui ésser, sempre amaga o defor-
ma allò que pot perjudicar-lo; això fa que únicament ens pu-
guen fiar d'aquells informants que tenen els mateixos interes-
sos econòmics i culturals que nosaltres.

En aquest sentit,l'existència de la premsa forana té una sa-
ludable importància perquè tots els seus lectors són capaços
de destriar el grau d'objectivitat de totes les informacions
i el mòbil de les opinions. Mentrestant, per un altre costat,
cada vegada és més difícil evitar que els grans mitjans de co-
municació es convertesquin en emisors de dogmes indiscuti-
bles i en dictadors de conductes cada cop més eficaços.

D'altra banda, en molts de casos, la premsa forana ma-
llorquina, usant el català, fa una defensa activa i pràctica de
la nostra llengua, la qual tan maltractada és per la resta de mit-
jans de comunicació.

Cal tenir ben present que la nostra llengua forma part del
patrimoni com els monuments, el medi ambient, les obres
d'art, etc. i com qualsevol d'aquests elements pot fer-se malbé
irreversiblement.

Així com ens preocupa per un incendi a les nostres garri-
gues, per la reparació de l'orgue, per la contaminació, també
ens hem de preocupar per la conservació de l'idioma propi i la
millor forma de conservar-lò, com passa amb moltes altres co-
ses, és usant-lo molt, en tots els casos, no sols a nivell oral. Si
no ï'ütilitzam els qui ens interessa conservar-lo mai ho faran els
altres.

LLUM D'OLI.

La
llengua
del
carrer

Volem destacar aquí
aquelles cases comercials,
indústies i persones que
practiquen la normalització
lingüística, és a dir, l'ús
de la nostra llengua com a
Vehicle d'expressió normal
cap a-l'exterior. Avui, el
mostrador de la botiga de
roba de Ca Na ]erònia
Molí d'A ¡go, exemple clar
del que ha d'ésser aquesta
normalització. (Foto Joan
B. Bauçà).



INFORMACIÓ LOCAL
Torrent d'es Pont: Situació
alarmant

No es pot tenir més
abandonat del que està
aquest -petit torrent —una si-
quiota bruta— que transcorr
per les immediacions del po-
ble infectant de rates, males
olors i brutor als camps i
donant moltes molèsties a
la gent, sobre tot després
que s'hi canalitzassin les
aígCres brutes d'un impor-
tant sector de la població,
sense infraestructura ni pla-
nejament. Des del pont del
camí' de Sant Joan fins al
pont del camí de Vilafran-
ca s'ha arribat a una situa-
ció.d'alarma, haven • ~'°n-

tat queixes distints vei'nats
en haver-se produit filtra-
cions a pous i cisternes
d'aigua potable prou consi-
derables. La zona és forta-
ment afectada per les rates
i fins més enllà de la carrete-
ra de Felanitx i dins Es Pla
hi ha repercusions. Sens
dubte s'hauria de canalitzar
aquesta síquia i és urgent
una neteja a fons. Aquest
tema s'ha plantejat a alguns
plens de l'Ajuntament però
de moment els resultats no
es veuen. Ara, urgeix una
solució, si pot ser. definiti-
va millor. Esperem...

Sabíeu que...
La primera pedra de l'església de Sant Felip Neri de Por-

reres es va posar l'any 1.885 —fa 96 anys— i que les obres es
benei'ren finalment l'any 1.911.

MATEU MOR A
fCas MontUré]

ES TEMPS DE CAÇA. . .

TOT EN CARTUTXERtA, ESCOPETES, CARABINES,
ESCOPETES PNEUMATIQUES, ARTICLES PEL

CAÇADOR

GARANTIA I SERVICI

José Antonio (Pou Florit), 3 - Tel. 64 72 44 PORRERES

NOTICIES DE FORAVILA

Aquest racó de LLUM D'OLI, voldria esser "sa pissarra'
on els pagesos trobassin coses profitoses i interessants, infon
macia que les servís per millor conèixer forayila... i començam.

*****
Els agricultors, ens han informat, podrien estalviar bas-

tants de dobler-s, si dins aquest mes compren "abonos", abam
de .la sembra, ja que s'espera una forta pujada d'aquests pro
ductes químics.

*****
El Ministeri d'.Agricultura edita cada vegada que es preveu

una plaga, un butlletí d'informació de cara a combatrer-la,
diuen com s'ha de fer i informen deJs. productes més adequats,
Es totalment gratuït. Vos pot informar més en Mateu de Sa
Cooperativa.

*****
Una bona notícia: a petició de Sa Cooperativa, el Consell

de Mallorca i - la Cambra Agrària han donat a la dita entitat1
una pulveritzadora per à esquitxar. En aquest marnent ja està
a disposició de tots els interessats, siguin ò no socis. Per cada
mig jornal el lloguer costarà 200.- ptés.

*****
Una de sembra. El mes d'agost és bo passar una bona

rea —si no hi ha arbres— per a preparar el terreny per la sem
bra de cereals a hortalisses, posant abono súper fosfat càlcic
i per les primeres aigües, passar el rastrillo, no tornant passai
l'arada a molta profunditat. Abans de sembrar convé passai
els cultivadors i posar el gra, màxim a una profunditat de 6
cms., si són faves a 7 ò 8.

*****
Ametlles: enguany es presenta una petita recollida

d'aquest fruit. Si no pugen els preus actuals, mal negoci. Tan
sols valdrà la pena recollir la fruita dels arbres.

*****Garrova: Dins Porreres una quarta part de l'arbolat és
garrover, essent la zona dels Monjos fins a Ses Mesquides <
on es produeix més. Se calcula que si fa una producció de
200 o 300 tones.

*****
L'hortalissa guanya. Degut a la gran quantitat de pou;

que s'han fet i fan dons els nostre i la gran qualitat de l'aigü;
que alflora,. el cultiu de l'hortalissa va guanyant terreny pro-
gressivament a la tèrra dedicada al secà, especialment a la zom
de Son Porquer. Així i tot, arribat el cas l'aigua, es podria
servir al poble si un dia arriba a interessar.

*****
Una de fruitals: Dins el mes d'agost, quant la desfolia-

ció de l'arbre hagi arribat a un 50 per cent es convenient do-
nar-li un tractament antiácareos a base de sulfat de coure,

*****
Fins a la pròxima...

NOTICIES DE SA COOPERATIVA

El dia 22 de juliol, es va tahca'r la campanya 1.981 de re-
collida d'albercocs, passant a continuació ä preparar la campa-
nya d'exportació.

Aproximadament han entrat, unes 150 tones d'albercoc
verds, que conjuntament amb els socis col·laboradors que apor-
taran el sec dels seus sequers donaran —repetim-segons calculi1
aproximats—unes 300 tones.

La secció —recentment creada— de recollida de llet, des
prés d'haver montât una-bona infraestructura inicial —camió,
cambres, etc.— està començant a donar bons fruits, ja quf
el nombre de socis s'ha doblat en poc temps, i de .recolliï
2.000 litres diaris-s'ha passat a 4.000.

Sa Cooperativa és un assumpte molt beneficiós pel page!
familiar. Les adventatges es noten i quants més siguin milToi
per tots, així es poden defensar millor de cara a la comercia-
lització dels seus productes i la compra a empreses comercials,
aconseguint millors preus i sobretot ajuda de l'Administració..

PREUS DEL MERCAT

Vadella en canal 310 a 335
Vadells recent nats, . 13.000 a .17.000
Vadelles recent nades, 12.000 a 14,000
Vaques, en cañal 140 a 17«
Xotsvïus. . . .190 a 21
Xots eri canal .. 420 a 46Í
Porcella viva 130 a 17
Porc fins a 90 Kgs 85 a 10
Porc en canal . 120 a 13
"Almendrón" . • 23C
Garrova: sense preu, va pujant al mercat.



RUTES DEL TERME DE PORRERES

Porreres - Puig d'En Famella - Bauteiles • Son Lluïs -
Bellviu re • Porreres

per Maria Barceló i Crespí

Seguint dins la línia
d'intentar conèixer millor
la nostra terra, hem selec-
cionat una altra ruta que
pot resultar una excursió
ben profitosa á hi anam ob-
servant tota una sèrie de cai-
res diversos: paisatge, cul-
tius, aspectes històrico-artís-
tics, aspectes etnogràfics,
etc.

Tot just sortint de la
vila pel camí de Llucmajor
i després de travessar l'anti-
ga via del tren i deixar a mà
esquerra la síquia anomena-
da "Na Poruga" que reco-
lleix les aigües provinentes
dels pujols de la zona de
Son Valls, cal fer una atura-
da per a observar dues mos-
tres d'art, diguem-ne popu-
lar, com és el Pou Nou, avui
molt reformat, i que tal vol-
ta tengui el seu origen, com
molts d'altres pous d'utilitat
pública, a l'època musulma-
na. L'altra mostra la consti-
tueix la creu gòtica de finals
del segle XV, la qual és una
de les set que jalonaven el
camí de Montision. Avui es
troba molt erosionada però
així i tot es pot veure en el
medalló a una part els do-
lors i a l'altra els goigs de la
Mare de Déu.

De seguida ens desvia-
rem cap al camí de Sa Mes-
quida. Segons diu la tradi-
ció, en el lloc anomenat Sa
Mesquida, hi havia una mes-
quita que reunia els pobla-
dors àrabs en les seves pre-
gàries. Ara bé, d'aquesta
possible mesquita només en
tenim referències per la tra-
dició i per la pervivència del

topònim la qual cosa vol dir
que sense unes excavacions
que ens demostrin l'empla-
çament d'aquesta construc-
ció és difícil assegurar la se-
va existència.

Quan serem al molí des
Coll convé fer un alt en l'iti-
nerari i pujar al Puig d'En
Femella (en 15 minuts s'hi
pot arribar bé). Es el puig
més alt del nostre terme
-294 m- i des d'on se divi-
sa una panoràmica que va de
la Serra de Tramuntana fins
a l'illa de Cabrera.

Prosseguint el camí pas-
sarem molt prop de la pos-
sessió d'Es Tast i no mol llu-
ny apareixerà a la nostra es-
querra, gairebé amagat dins
un canyar, un altre pou anti-
quíssim: el Pou Juà.

S'acaba el camí asfaltat
i si ens desviam una mica a
l'esquerra trobarem una pos-
sessió d.'En Baulenes. Ací ha
romàs fins avui, com a fidel
testimoni de temps pretèrits
un talaiot de plana circular,
tal volta el millor conservat
dins del nostre terme. Con-
serva el seu portal adintelat
ben sencer i algunes filades
de la gran paret circular.

Tornant al camí princi-
pal seguirem fins a Son
Lluís però volem indicar
que abans trobarem una co-
sa curiosa: el monument
senzilla aixecat en memòria
d'un caçador mort en el se-
gle passat just a la vora del
camí. Son Lluís és una de
les possessions més impor-
tants i de major extensió del
nostre terme. Les mateixes
cases ho demostren. Es de
destacar la capella així com
també el celler ple de botes

Façana del Casal de Son Lluís
congrenyades que avui ser-
veixen per guardar-hi el gra.
Aquesta possessió era el nu-
cli fonamental de l'antiga
cavalleria de La Roca. Cal
esmentar l'existència d'unes
coves ben interessants i que
tan bé ens va descriure l'his-
toriador JOAQUIM Ma. BO-
VER quan les va visitar
l'any 1839.

Retornarem pel mateix
camí fins arribar altra vega-
da a l'altura d'Es Tast on
ens desviarem per enrevoltar

el Puig d'En Famella passant
per l'anomenada Font des
Moreis, font que més aviat
es troba eixuta.

Aviat ens adintrarem
per la zona d'Es Moreis i
Son Cota. Es terra prima,
vermella, amb uns cultius
molt característics: garrover
figuera i ameüler sobretot.

Encara podrem veure el
gran casal de la possessió de
Bellviure, So N'Amat i re-
tornar cap a la vila pel camí
de Campos.

:c- fiíTMf.' ;-y V .--
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Talaiot de Baulenes

No ho dubti, la llepolla d'aquestes
festes al

FORN DE
CA'N MIQUEL

ARTESANIA DEL DOLÇ
Carrer de l'Almoina, 22 PORRERES
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Les Festes de Sant Hoc 81
L'estiu de 1.981 va pas-

sant inexorablement com tots
els estius porrerencs i de tots
els llocs. Ha arribat el mes
d'agost. Fa calor, uns l'aguan-
ten a les seves tasques habituals
al camp, al tall de picapedrers,
a la fàbrica, o a l 'oficina. Uns
altres, els més afortunats, a la
platja. Hem deixat enrera la
collita d'albercocs, comencen
a madurar els rai'ms, i els aficio-
nats al futbol comencen a ¡m-_
pacientar-se: ja fa més d'un mes
que la lliga passada ha acabat.
Les tertúlies de cafès ja no són
tan animades, la canícula pareix
poc donada a tertúlies. Tan sols
a la nit, a la fresca de qualsevol
bar de Sa Plaça, s'anima un poc
la cosa. Quan arriba l'estiu
tot adquireix un aire més des-
preocupat. La crisi sembla
oblidada, i és que ja se sap
que "per l'estiu tota cuca
viu", tot val.

Però no és de crisi ni
d'altres preocupacions sem-
blants que volem parlar ara
aquí, sinó de les Festes de
Sant Roc, que tradicionalment
venen a marcar un signe d'ani-
mació al poble a la meitat del
mes d'agost, rompent la mono-
tonia i calma que ens ha duit
la temporada estiuenca. Els
qui estan de vacances les deixa-
ran per uns quants dies, els
obrers interrompram la feina, el
pagès les messes, els estudiants
que no aprovaren els seus estu-
dis, i s'aprestaran a passar-ho
com més bé puguin, participant
als actes que l'Ajuntament hagi
organitzat per enguany, en col-
laboració amb altres entitats
del poble. Llum d'Oli també
s'apunta a la col·laboració. La
notícia ara són les Festes de
Sant Roc i aquí estam. Potser
una de les entitats que no col-
labori organitzant actes a aques-
tes festes d'enguany sigui l 'Agru-
pació Cultural, i per part de la
Junta Directiva es vol donar
una explicació al fet de no acu-
dir a la cridada de l'Ajuntament,
cosa que no passava des de la
creació d'aquesta entitat.
No sabem si això ens suposarà
crítiques desfavorables. Ben se-

gur" que les acceptarem, però
abans volem dir i deixar ben
clar que pretenem que la nostra
postura sigui positiva, i que tan
sols es basa en un suposat boicot
per part de l'Ajuntament als ac-
tes que l'Agrupació va fer les
passades Festes i que en el seu
dia vàrem explicar i encara espe-
ram resposta dels qui l'havien
de donar. Per altra part
hi. ha la nostra disconformitat
amb la manera com s'organit-
zen les festes. Nosaltres pen-
sam que passa per la creació
d'una comissió ampla presidida
pel regidor encarregat de festes
i formada per representacions de
les diverses entitats porreren-
ques. Aquesta comissió cercaria
el finançament i programaria
els actes. Aquesta fórmula esbo-
çada lleugerament i que caldria
aprofundir molt més pensam
que donaria un caire molt més
popular i de molta més partici-
pació del poble i que evitaria
moltes suspicàcies i mals ente-
sos i sobre tot que la festa dei-
xaria de convertir-se en un
"match" per veure qui fa més
coses o qui capitalitza els èxits.
No deixem de banda que per
aquí també hi ha política i
pensam que en parlar de festes
seria ideal no afavorir partits
polítics sinó divertir el poble,
els polítics pensam que hi són
per servir el poble, no per ser-
vir-se'n, i amb això ho hem
dit tot.

No es pretensió de la Jun-
ta crear tibantor ara amb nin-
gú, però sabem que no som
nosaltres tots sols que pen-

• sam d'aquesta manera. Tampoc
pretenem boicotejar res, al
contrari participar com a por-
rerencs en les Festes de Sant
Roc i desitjant que aquests
dies . es convertesquin en
dies de germanor i diversió.

LLUM D'OLI per la seva
part desitja que les Festes de
Sant Roc d'enguany siguin
el més brillant possible i que
la seva aportació informativa
sia adequada als desitjós dels
porrerencs.

Molts d'anys i bones fes-
tes a tothom.

Opinions sobre les Festes
Es molt mort això, falta
més bulla, verbenas que no
siguin per al·lots com hi ha
aquí. Aquí' fan coses o
per nins o per vells.

JAUME ROSSELLÓ
(Guia)

En el LLUM D'OLI
de l'agost de 1.979 (núm.
4) ja quedà bastant clara
la meva opinió del que
haurien d'ésser les festes
populars. Una participació
massiva de tot el poble en
l'organització, programa-
ció i cooperació.

No té res de popular,
al meu mode de veure les
coses, que unes persones
determinades monopolitzin
tota la programació, organit-
zació, cooperació i partici-
pació. Sí, és necessari que
totes les entitats i organis-
mes que es mouen per la
promoció de les festes po-
pulars combinin els seus
esforños amb una programa-
ció que forçosament ha d'es-
tar egida i assessorada per
les autoritats locals.

BERNAT MORA CERDÀ
(Bar Pub-Es Farolet)

Les festes de Sant Roc
haurien d'esser un poc més
pels joves del que són ara.

Haurien de contribuir
més tots per fer unes festes
millors. S'hauria de demanar
l'opinió a tots els sectors
de la vila. Potser bé que
la gent se'n vagi de Porre-
res aquest dies...

CATALINA GORNALS
(Estudiant de Medicina)

Les festes populars són
imprescindibles, no poden
decaure, es requereix una
participació popular. No es
fan coses directes del poble,
que la gent visqui les festes,
no que es limitin a ésser
espectadors.

MIQUEL FERRA,
Regidor del PSOE

De les d'enguany no
puc opinar perquè no se

Avanç del Programa de Festes
Dijous dia 13:
- MINI-MARATHON INFANTIL al capvespre amb l'orga-

nització de Sebastià Terrible.
- A la nit, TORRADA POPULAR.
- EXPOSICIÓ DE PINTURES ICENDRERS a "la Caixa"
Divendres dia 14 (Festiu de Porreres).
- Al matí, TIR DE PRECISIÓ AMB CARABINA PNEU-

MATICA.
- II OLIMPIADA PAGESA al capvespre i PUJADA A

L'ARBRE.
- A la nit, FUNCIÓ DE TEATRE a càrrec de XESC FOR-

TEZA amb l'obra "d'Oca a Oca i tir perquè me toca" i VER-
BENA a Sa Plaça amb "BARONES" i "ALTAMIRA".

Dissabte dia 15
- CORREGUDES DE KARTS. FUTBOL a l'horabaixa,

TERESETES ¡ VERBENA al Parc Municipal amb "PALOMA"

i "GEMINIS". FOCS ARTIFICIALS.
Diumenge dia 16, Sant Roc.
- GINKAMA a Sa Plaça i DESFILADA DE COTXES

ANTICS.
- CORREGUDES DE BICICLETA a la tarda, TIR AL

PLAT, I VOLADA D'ESTELS I MILOQUES.
- CONCERT DE LA BANDA DE MUSICA LA FILAR

MÒNICA a Sa Plaça i TRACA FINAL.

PREGO DE FESTES

Tendra lloc el diumenge dia 9 al Saló de Sessions de
l'Ajuntament a partir de les 22 hores pronunciat per JOAN
ROSSELLÓ LLITERAS. Abans s'haurà posat la bandera
al campanar de l'Església, amb la sortida de la múscia i els
ca parrots.



CENTRALS

massa coses encara. Nosal-
tres no estam com a grup
dins la comissió de festes.
L'any anterior vaig tenir
poca oportunitat de veurer- '
les, encara que sembla bo
que fossin gratui'tes, però
trob que no s'han de mono-
politzar, s'haurien de donar
el màxim de facilitata a la
gent per poder intervenir-hi.
No m'agrada massa tampoc
això d'haver d'anar cercant
doblers per aquí i per allà,
perquè en definitiva arribam
a pagar-les com abans.

JAUME MARTORELL,
(Regidor de Cultura (UCD)

Hem de tenir en
compte que la meva res-
posta, és la d'una persona
que forma part de la Comis-
sió de Festes i per tant té
una certa responsabilitat
dintre aquesta manifestació
popular.

De totes maneres la
meva opinió, és que les fes-
tes van canviant de cada
anys, és un fet comprovat
l'augment de participació
del poble, degut a que se
van programant uns actes
que no tenen altra finali-
tat més que aquesta: La par-
ticipació de tot el poble en
les Festes.

Quant als actes, basta
fulletjar el programa per
veure que es procura pensar
en tots, els nins, els depor-
tistes de les distintes moda-
litats, les persones majors.

La continuació d'uns
actes que tingueren una
gran acceptació com
l'Olimpiada Pagesa o la Tor-
rada ai Parc Municipal i que
reuneixen una gran part de
la nostra població.

Totes aquestes motiva-
cions fan que ens sentiguem
contents els que treballam
al veure la resposta del
poble a la programació, la

Salutació

qual cosa intentam millorar
en les possibilitats de les
nostres limitacions econò-
miques.

L'aportació d'empreses
i persones particulars, en
el seu afany d'ajudar en les
festes, és una de les satisfac-
cions més importants que
rebem cada any, el que
ens demostra una vegada
més que quan es demana
l'ajuda, els Porrerencs do-
nen la seva col·laboració in-
condicional.

Personalment desig
unes bones festes de Sant
Roc a tots.

No fa encara molts de dies que em vaig alegrar de veres
quan vaig ésser interpel·lat demanant-me quin programa pre-
parava el poble de Porreres per les FESTES PATRONALS.

El motiu d'aquesta satisfacció és que aquesta expressió
està totalment d'acord amb el nostre criteri, segons el qual
no es poden fer unes Festes Populars, sense l'intervenció prio-
ritària i general del Poble ni una programació d'esquena a
aquest protagonista.

Ja a la democràcia Grècia les festes eren excellents.
Els ídols nascuts d'enmig del poble eren reconescuts com a
tais, i els vençuts, respectats. Procedir molt divers de l'oli-
garca Roma, en els vencedors sovint eren immolais amb
la finada víctima, segons era el criteri del "Bruto" de torn,
que no valorava així com calia el plebeu.

Així i tot, tant en una època com a l'altra, el poble
era part del muntatge. Intervenció que es va diluint a l'edat
mitjana i moderna, per a ser altra volta protagonista de primer
ordre a l'època actual.

S'ha d'evitar a "les festes" tot afany elitista i tota absur-
da auto-marginació.

No hi ha cap dubte que en el nostre poble es respiren
aires de vertadera pau. Procurem que aquesta, i sobretot
aquests dies, no es vegi entelada per petit litigis conseqüents
de discrepàncies polítiques o de diversos parers.

Emulem també aquests dies als guerrers de l'antigor i,
si ells descansaven les seves armes per amor a l'olimpíada,
oblidem nosaltres ses petites discrepàncies i contrarietats.
Durant les festes populars tot el poble ha d'ésser festa. Mai
no oblidem que tots som poble.

Molts d'anys Francesc Sastre Mora.
Batlle.

Rafael Picornel, President de la Comissió de Festes
"La programació gratuïta fa aconseguir l'ajuda

del poble"
En Rafel Picornell és el

responsable principal de
l'organització de les Festes
de Sant Roc. A la vegada
que ens ha facilitat l'avanç
de la programació contesta
les següents preguntes a
"Llum d'Oli".

-Per què enguany no hi
ha toros?

-Una "becerrada" és ca-
ríssima si s'ha de fer gatui'-
ta i no veim amb bons ulls
que empreses que no siguin
del poble tenguin uns
guanys a les Festes. Si qual-
que espectacle no és gra-
tui't, serà perquè donada
l'índole especial de l'entitat
així ho requereix.

-Hi ha problemes per
aconseguir la participació
de les entitats esportives
i el corresponent acopla-
ment dels distints actes
o proves?

-En absolut. Amb l'an-
telació necessària fou expo-
sada a l'Ajuntament una pis-
sarra convidant a totes les
entitats i al vei'natjge amb
la seva col·laboració. Hem
contactât amb els respon-
sables i vists els horaris

hem tractat de contentar
a tots, això fa que alguns
actes s'hagin hagut d'aficar
amb calçador dins la pro-
gramació i inclus n'ha ha
de coincidents, però no
són esports afins ni sem-
blants.

-Hem vist circular uns
impresos d'aquesta Comissió
als que pareix que els seus
membres sortiran al carrer
cercant ajudes econòmiques,
¿Comptau amb el suport
econòmic dels veí'ns?

-Efectivament, l'idea
de fer la programació gra-
tufta, juntament amb l'in-
tervenció directa als actes
dels vei'ns fa aconseguir la
total ajuda del poble. Sense
cap dubte l'exposició públi-
ca del que es recolleix, junt
a les despeses de les Festes,
pot ser un fet molt signi-
ficatiu al respecte.

-Enguany hi tornarà ha-
ver torrada?

-Sí, i la preparam per a
més de mil persones.

-Com podrà la gent enir
els tiquets?

-Primer: voldria deixar
clar que volem que els ti-

quets no siguin simplement
un paper per poder menjar
un bistec. La funció
d'aquests s'ha d'entendre
més com una aportació
al pressupost de les festes
que com ja dic un tiquet.
I segon: Al sortir la Comis-
sió a cercar les col·labora-
cions d'industrials i vei'ns
en i general ja es destinen
una quantitat de tiquets,
així com als que voluntària-
ment estiguin el seu donatiu
a l'Ajuntament. De totes
maneres durant la torrada
haurà una taula on s'accep-
taran ajudes econòmiques
facilitant els tiquets.
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Sebastià Terrible: 3a Festa del nins

" Als forts sempre els toca la càrrega més feixuga"
El primer esclafit de les

festes d'enguany el donarà
en Sebastià Terrible amb les
seves corregudes de nins i
nines. Des de fa una bona
partida de mesos ell i en
Jaume Xibic estan preparant
aquesta festa infantil, prou
coneguda pels porrerencs i
la gent de fora.

Per parlar de tot això
hem conversat amb ells dos
i aquestes són les respostes,
la majoria donades per En
Terrible, que du la veu can-
tant.

-Com anirà enguany?
-Més bé que els altres

anys, ja que tenim més ex-
periència i constància. El
pressupost és una mica supe-
rior al de l'any passat, ja que
els trofeus són més valuosos
i hi ha més medallos, vuitan-
ta, que dóna "Sa Nostra".
Hem d'aconseguir allò que
diuen que hi ha més gent a
les corregudes que habitants
no té Porreres.

"Faig això —diu en Se-
bastià— perquè me surt de
dedins i vull ensenyar els
nins a ésser forts i amb l'-in-
tenció de si sortirà qualque
corredor de peu". En aques-
ta prova, un autèntic festi-
val, hi poden córrer tots els
nins porrerencs que vulguin.

-Jo aconsell que ven-
guin a entrenar. Els que vé-
nen amb jo tenen més avan-
tatges, camisetes, "seguro",
un sopar, etc. Entrenam es-
til legionari des des Pou Nou
fins a baix de Monti-Sion
tres dies a la setmana, nor-
malment feim un recorre-
gut d'uns 3.200 metres, pels
més petits, fins uns sis mil
pels grans.

-He sentit a dir que a-
questes corregudes teves
són massa curtes per aquests
al.lots.

-Segons la temperatura
feim el traçat. Nosaltres no
anam a matar els nins, anam
a repartir.

-Tu per què no t'has
fet el títol d'entrenador?

-No me faria el títol de
cap manera perquè hauria
de cobrar i exigiria massa a
la gent que estaria a les me-
ves ordres i per tant fracas-
saria.

-Te trop bastant fort...
-Som un home que sem-

pre ha treballat al bosc, per-
què als forts sempre els toca
la càrrega més feixuga, dins
el bosc és més sana la vida.
Tene 57 anys i a cada volta
correré davant, fent una vol-
ta de pre-encaientiment. Sí,
ho puc aguantar i molt més,
tranquil.

Me consta que les nines
són més disciplinades que
els nins i que vol que el trac-
tin de tu. El pressupost
—tornant a la festa— puja
enguany més de 150.000
pessetes.

-Com t'arregles per arre-
plegar tantes col·labora-
cions?

-Gràcies a la veritat. Ho
feim tot amb les cartes bo-
ca-amunt, entrades i despe-
ses. No hi pot haver "fo-
llón" en el repartiment dels
trofeus. Pensa que hi haurà
50 trafeus, 80 medalles, 130
premis per a 10 corregudes,
cinc de cada sexe. A més
650 bosses per a tots els
nins de la vila amb galletes,
pastissos, 650 capses de ge-
lat de Campos. No en falla

cap ni un, tots vénen.
"Si plou correrem amb

brusca".
"La festa tendra lloc

dia 13 a partir de les 16,30
fins acabar, ja veurem quan.
Haurà una desfilada per un
trajecte que és ¡dea meva,
passant per davant tots els
cafès de Porreres, però tots
eh!, acompanyats per una
banda de tambors i cornetes
de Sant Joan. El circuit és el
tradicional de Sant Roc, el
curt".

-I si plou que fareu?
-Si plou correrem amb

brusca. Les contrarietats no
conten, sempre estic girat
cap a davant.

-Tu, per què no partici-
pes a qualque marathon?

-No m'interessa. La part
atlètica l'he deixada de ban-
da, m'he fet promotor. Tot
gratis, no cobr una pesseta
de res. De totes maneres sí
hi ha un home que sigui ca-
paç de fer-me "frente" i que
hagi complit els 52 anys el
desafiï' a pujar a Monti-Sion

contra el meu temps.
-A Porreres hi ha gent

amb futur dins l'esport atlè-
tic?

-Hi ha gent. Tenim atle-
tes que si es preparen poden
arribar enfora. Depèn d'ells,
jo no hi puc fer res.

Acabam xerrant que ell
és soci de totes les entitats
porrerenques i que col·labo-
ra amb tothom. "No tots
són així, n'hi ha que val més
no gastar-hi paraules fan oi,
vaja".

-Donau doblers als nins
que guanyen?

-No donam cap dobler.
Precisament és una cosa que
rectificàrem l'any passat.

En Terrible diu que
pensa continuar amb aques-
ta festa fins als 60 anys i
que pensi a donar pública-
ment les gràcies al "Tigre-
tón" i a en Damià Bacó, que
fa de suport en cas que la
cosa anàs malament. Així
ho feim tot desitjant-li una
bona tercera festa dels nins.

JOAN BARCELÓ

Creació

adrins també s'enamoren
"Arnu/fo El Bitácora fue un hombre que murió consumido por la lejanía del ser querido, con la mente repleta de discrepan-

cias hacia el mismo y sus propios correligionarios y el hígado escurrido en aguardiente ".
L'home avui, a la dècada dels vuitanta, a una passa de l'any dos mil, està més sol que la una. Quan els cotxes, avions, trens

i qualsevol mitjà de comunicació ha aconseguit encongir el mon d'una forma considerable, "l'home tecnotrònic" s'enfila a una
paret i veu que al seu voltant només hi ha hipocresia, materialisme i alguna llauna de Coca-Cola.

Arnulfo El Bitácora el vaig conèixer al Caribe, a l'illa de Margarita, enfront de les costes veneçolanes; ell tot això ho tenia
molt clar; -No ¡odas, cuando estoy solo y aburrido me cojo a la Zenaida, que vive justo al lado de mi casa y en paz- i això ho
solia fer molt sovint. La teràpia aconseguia uns resultats sorprenents i aquella illa bullia tant de dia com de nit.

El sexe a la societat actual és un fet i un dret i no es pot negar que l'irracionalisme dels que no ho reconeixen s'apropa a la
demagògia més indisciplinada; és una falacia seguir amb el mite i tabús d'uns axiomes que els nostres padrins tenien presents
entorn dels seus sofrits familiars. De tretze a catorze mil pûtes hi ha a la nostra illa, a Ciutat les "Barras Americanes" treballen
a tota marxa, als carrers que envolten el Sindicat, els dissaptes a la nit, no t'hi pots acostar... vuitanta mil milions de pessetes
dediquen els espanyols a aquest menester i això descontant els capritxos "de la gente bien que corre por Palma y las capitales
de provincia".

L'home aquest animal racional tant irracional necessita la companyia diària o setmanal de la damisela que li porti les camè-
lies a tot arreu, ja ho digué García Marquez a "El Pais", a "El amor en el aire", quan afirmà que fer l'amor dintre l'avió era uns
dels reptes a tenir present. ¿Qui, avui en dia, no ha fet alguna vegada l'amor dintre el "seat-sis-cents", o del "dos cavalls"? Bé
potser, a l'any dos mil el que imperarà serà el barrinar dintre els boeings d'Iberia-línees-aèries. I per donar-nos classes particulars
a tots, Sylvia Kristeil que a Emmanuel I no ho va fer malament del tot.

Tomàs Ricard Bordoy
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Joan Gomáis, segon President
La idea-forca que va im-

pulsar els fundadors de l'A-
grupació Cultural de Porre-
res fou la de promoure i fo-
mentar la normalització de
la cultura i la llengua del
nostre poble.

Enteníem que aquesta
normalització havia de reá-
litzarse dins un marc de to-
lerància i llibertat polítiques
i això, encara que no ho po-
díem proclamar d'una ma-
nera oberta —era temps de
foscor i era llarg d'esperar
un alçament de l l u m en la
tenebra, com diria Espriu—,
va ésser consubstancial al
pensament dels fundadors.

Pemsàvem que d'alguna
manera haviem de començar
a treballar pel recobrament
de les senyes de la nostra i-
dentitat i que quan vingues-
sin temps millors, tendríem
fet ja un bon tros de camí
en el dif íci l aprenentatge del
nostre fet cultural i de la
convivència cívica.

Les activitats cul turals :
cursets, conferències, teatre,
cinema, taules rodones, en-
questes, excursions, etc. s'o-
rientaren seguint aquest f ins
procurant no solament la
màxima assistència dels so-
cis sinó també la seva parti-
cipació activa en les tasques
i decisions socials, mitjan-
çant la intervenció en ¡un-

tes, reunions, seccions d'ac-
tivitats, etc. estimulan-t en
l'exercici de les relacions
internes de l'Agrupació una
dinàmica democràtica, mai
paternalista i manco auto-
ritària.

De cara a l'exterior, se
va procurar donar-li una
ampla base popular/ adme-
tent com a socis tothom,
sense discriminació de cap
casta i defugint de quant po-
gués donar una imatge d'è-
lite.

Evidentment, el comen-
çament no fou fàcü. Hi ha-
gueren incomprensions i re-
ticències. Record l'estranye-
sa, aleshores justificada, de
qualque soci quan rebia a-
quells f u l l s informatius
—precedent remot del

- " L l u m d'Oli" i es queixava
perquè no s'escrivien en cas-
tellà. Vul l pensar que ja no
n'hi ha' cap, de soci, que
pensi així i que tots hem as-
sumit el fet de l l eg i r i escriu-
re la l lengua en què parlam i
pensam.

Un altre retret que es
feia abans —no sé si es fa en-
cara ara— era que l'Agrupa-
ció feia política. En aquest
respecte, i deixant de banda
la connotació pejorativa que
se li aplica, cal distinguir: Si
la política s'entén com a si-
nònim de partit polític, puc

Musica: Selva • Rock 81
S'ha dit que el Selva Rock no es faria pels desastres que hi

va haver l 'any passat quan l'actuació de Dr. Fellgood; les barre-
res de contenció s'esbucaren a causa d'uns esburbats provocant
enfrontaments amb els guardians "que eren allà perquè ningú
entras sense pagar. Se suposa que també els molestà un poc als
organitzadors locals el recital-rock que es va fer a Ca'n Picafort
per això enguany era tard i no se sabia res de Selva ni de són
,pare, encara que darrerament s'ha decidit continuar amb els
macro-recitals rockers. Hi ha hagut rumors que venia Emerson,
Lake & Palmer, també Supertrarhp, però no s'ha confirmat
res d'això, al contrari tornarà Dr. Fellgöod i els altres seran
grups espanyols amb el francès Sleepy La Beef. En definitiva
ho veurem dia vuit d'agost i a veure si.serà cert que el Selva
d'aquest any serà l'any del rock i no hi haurà tants de desbara-
tadors i esbúcadors de festes com l 'any passat.

Bé, allots, fins una altra, ahi a darrera hora sabem que
l'organitzador es particular, un xinès, i que els guardians seran
cans de policia i karatékas, ja ho sabeu.

Toni Servera

asegurar que, al manco.en el
temps que vaig formar part
de la junta, no se va-fer:po-
lítica en absolut, perquè els
fins de l'Agrupació no són
de fer prosselitisme polític.
Però el concepte de política
té un significat més ample,
quant tota activitat humana
té un caire polític: l'home
és un animal polític —com
deia Aristòtil—, per això
l'Agrupació, que s'interessa
per la història, l'economia,
la sociologia i, en general,
per tot quant fa referència
a l'home, no pot menys de
tractar els grans temes de
la política en general, como
element de formació dels
seus socis, però, natural-

ment, respectant sempre la
llibertat que tenen a les-dife-
rents opcions polítiques.

A la volta d'aquests deu
anys, se pot dij-'que l'Agru-
pació ha aconseguit una ma-
duresa en el seu obrar, una
actuació seriosa i. una. gran
sensibilitat cj'vica 'al servei
d e i a nostra col·lectivitat.
La seva implantació en el
poble és innegable i el poble
la considera com à capda-
vantera de les aspiracions i
iniciatives coUecíives. I
així pens que ha de seguir,
aprofundint encara més en
els seus fins, que són plena-
ment vigents, dins.una l ín i a
de tolerància, de conviven-"
cia i de germanor.

La central de telèfons al nià xi m

La centraleta de la
Companyia Telefònica que
està situada al carrer des
Pont, al local de l'Església,
no admet més sol·licituds
particulars el que suposa
que no es pugui muntar
cap telèfon des de fa molt
de temps. Pareix que per

un negoci o indústria
encara es troba llicència.
Evidentment és necessària
una ampliació d'aquesta
central i la CNTE no
faria un esforç massa gros.
Així' que de moment a
conformar-se a cridar des
de la cabina pública.

III Torneig obert
Vila de Porreres d'Escacs

Dies 12, 19 i 26 d'agost i 2,9,16,23 i 30 de setembre
(tot.dimecres). Sistema suís a 8 rondes. Local-de .joc:
Agrupació Cuitural .de Porreres, Carrer de l-'Alrrioirra,
67-1 er. Horari: començ9 vespre, acabament 2 matinada.
Ajornades: Dijous à les 21 h. (20 jugades/hora, control a
les 50).

Inscripcions fins un dia abans a l'Agrupació Cultural-
o al telèfon 647375. Sèniors: 400 pessetes," Locals i
Juveni ls : 200. Premis al cinc primers, al mi l lor juvenil i
als dos primers locals. Organitza: Secció d'Escacs de
l'Agrupació Cultural amb.col·laboració de la-Federació
Balear d'Escacs. Patrocinen trofeus: Ajuntament de
Porreres i Terrasses Ca'n Gil.

Excursió al Torrent de Pareis

La secció d'excursionisme de l 'Agrupació Cul tura l anuncia
que el pròxim diumenge dia 7 de setembre t indrà 1 loc- la tradi-
cional travessia del Torrent de Pareis. S'anunciarà amb més
detalls.
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El Porreres comença la
temporada de tercera

El passat divendres dia
1.7 de juliol va tenir lloc
l'anunciada assemblea de so-
cis i. simpatitzants de la UD
Porreres. En primer lloc va
prendre la paraula el Presi-
dent D. Pep Roig, que des-
prés de" donar la benvin-
guda als assistents i donar
les gràcies als directius, so-
cis i simpatitzants pel gran
esforç realitzat donant su-
port total a l'equip en els
moments més difícils pels
que es va passar la tempora-
da passada, soportant par-
tits dolents, resultats adver-
sos, canvi d'entrenador, etc.

Després prengué la pa-
raula el secretari D. Joan
Frau, que donà l'estat de
comptes, desglossant entra-
des i sortides, dpnant-se al
final un dèficit aproximat
de 1.200.000 ptes. Aquest
dèficit actual s'explicà és
degut a que, donats els
mals resultats: de l'equip a
principis de temporada, la
directiva va creure conve-
nient fitxar á un central
-Boyero- un délanter
—Bonriín— i. un mig — An-
túnez- i. posteriorment el
canvi d'entrenador -Navar-
ro per Tolo Riera—.

En quant al pressupost
per la temporada que prest
començarem, direm que serà
de 6.500.ÖOO ptes.

Posteriorment el presi-
dent Sr. Roig, va donar a co-
nèixer els noms dels.juga-
dors que la temporada que
ve vestiran la camiseta por-
rererica, que seran.un total
de 22, encara què és de su-
posar que.d'aquí a' que co-
menci la.lliga es poden pro-
duir baixes i altes.

Pel que fa al capítol
de quotes de socis, es va
aprovar u'n augment men-
tres que les entrades es des-
patxaran al mateix preu que
als altres camps de la matei-

García Botella, fitxatge
del Porreres, procedent de
l'Oriola (Foto M. Lladó).
xa categoria.

Per finalitzar l'assem-
blea, ' el president Sr. Roig,
en nom de tota la directiva
entrega una placa, per la
gran labor i interès posat
a D. Sebastià Alzina cap
a. la U.D. Porreres. Al ma-
teix temps la directiva va fer
entrega al president, pels
mèrits contrets, d'una gran
placa, ara que es cumpleix
el primer aniversari com a
President del Porreres.

.Là .plantilla en aquests
moments i en espera de
q u? es" puguin produir mo-
dificacions, és la següent:

.PORTERS:. Faba, Gó-
mez i Gornals (ve dels ju-

. venus).
DEFENSES: Prohens,

Cazorla, Golabardas (ve del
Sóller), Fullana (del San
Cayetano), Santi (derPatro-
nat),. Iriarejos i Nicolau
(del juvenil).

MITJOS: Turró, Sorell
(del : juvenil), Verdes (del
Calvià), .Obrador (del juve-
nil) i Martín (del San Ca-
yetano).

DELANTERS: Rubio,
Criado, Prados, Amengua!
(del San Cayetano), Torra-
do, García Botella (de
TOriola), Aparicio (del
Margatítense).

ENTRENADOR: Tolo
Riera.

PEPMAYOL.

I Torneig Sant Roc d'alevins
i infantils

El proper 20, 22, 23,
29 i 30 d'agost es celebra-
rá' el I Torneig d'alevins i
Infantils Sant Roc amb la
possible participació
-alguns equips encara no
han confirmat la seva assis-
tència- dels equips del Ma-
llorca, CIDE, San Cayetano,
i Porreres. Aquesta compe-

tició es farà per sistema
d'eliminatòries, 'jugant-se al
nou camp de Ses Forques
amb el patrocini de l'Ajun-
tament de Porreres.

Més endavant sortiran
els programes definitius
d'aquests interessant torneig
de pre-temporada.

PEP ROIG, PRESIDENT:

"S'haurà de comptar amb el
Porreres. Volem jugar, al manco,
la Copa del Rei"

En Pep de Son Amat
està disposat a compliria
seva segona temporada com
a President de l'Unió Espor-
tiva Porreres i per això hem
cregut oportú parlar amb
ell de distintes qüestions
que afecten a l'equip de
tercera divisió i a les cam-
panyes que s'han fetes i es
volen fer.

La conversa no és difí-
cil i comença resumint-nos
l'anterior campanya:

-"Hem hagut de pagar
l'experiència, particular-
ment jo. Amb tots els pro-
blemes de si havia o no ha-
via president es començà
els fitxatges tard i va re-
percutir en els resultats de
l'equip. Enguany hem estat
més dematiners.".

-Com anirà aquesta pro-
pera temporada?

-S'ha fet un equip amb
més figures, el millor que
havia dins les disponibilitats
d'avui a Mallorca. Pensam
que el públic passarà més
gust, sense haver de sofrir
tant com abans.

-Això costa doblers...
-La xifra dels pressu-

posts és de 6.700.000 pesse-
tes, que és molt, però con-
fiam amb Tafició i pensam
cobrir-ho. Vaig trobar
l'equip amb un dèficit de
700.000 pessetes i s'ha in-
crementat fins a dos mi-
lions, però això no ens
assusta ja que el patrimo-
ni de l'equip és solvent i
amb els jugadors es pot re-
cuperar, si arriba l'hora del
seu traspàs.

-Quins són els objectius
què vós heu marcat?

- -La nostra fita és que el
. Porreres hade mantenir uft

lloc digne-dins la classifica-
. ció, que vagi en relació a

la- seva pròpia història, tan
considerable; S'haurà de
comptar -amb nosaltres. Pèn-
sam obtenir una classifica-

.ció, al manco, per jugar la
Còpa del Rei.

-No heu fet la presen-
tació massa tard?

-Possiblement sigui així,
però l'hem volguda fer amb
el màxim de fitxatges se-
gurs, tothom ha signat.

FALTEN ALGUNS
DETALLS AL CAMP DE

SES FORQUES

- Les relacions amb

l'Ajuntament són bones?
-L'Ajuntament no no-

més té el futbol, hi ha al-
tres entitats i problemes i
no es pot dedicar exclusi-
vament a una sola cosa.
Ara bé, després de l'esforç
de fer el camp tendrien
que fer-se alguns detalls
més a Ses Forques, són deta-
llets petits, però necessaris.

-Com és que no se dó-
na atenció a la pròpia can-
tera?

-Hi ha cinc equips i tots
són branques de la mateixa
soca. Veig que des de fa
molt de temps el Porreres
econòmicament no dóna
atenció a aquests equips
modests i és una llàstima,
però és així. No hi ha més
possibilitats i se necessiten
dos anys més per fer un
bon club de futbol, per
poder dedicar més aten-
ció als joves i aficionats,
que la mereixen. Els pares
.fan el que fa falta i el futur
depèn d'ells. No som molt
optimista .encara.

-Tu;que ets, un polí-
tic què s'ha dedicat dins
l'esport o un esportista que
ha fet política?

-Sorn polític i per això
he intentat evitar sempre
que la política estrictament
partidària s'hagi intentat
aficar dins el futbol. Per al-
tra part des de temps enre-
ra, bastants anys, m'ha agra-
dat l'esport.

-El futbol no està molt
destrempat en qüestió de
doblers?

-Completament. Es
paga als jugadors un cin-
quanta per cent més del que
tocaria. El que passa que les
normes de joc són aquestes
actualment i així anam.

Pep Mayor i Joan Barceló
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Imatges
del
passat

Aquesta'és'.una forma-
ció de TÙ.nió. Sportiva

-Porreres . clàssica /des. .de-"
-l'any-1.934 "fins a la guerra
dei 36. "Veim. dins' n-'Hereve-
ta, .amb una herba per tot
que pareixia gèspa, de _daìt
^a.baix j" d'esquerra a dreta:
•Joan Morro, Pere- Munte-
féts, "Miquel. Mãssutí, Pep
Cplau, Miquel Amengual,
Tomeu" CapbaLx:, Toni Pe-
desset,'.(-?), Torneu Tuda-
posts, Biel Ros i Toni Mo-
llet, Un-equip que debutà,
".desprès d'un ".parèntesi ini-
cial--dels peóners; el 29- de
juny d'el 34 pagant una pes-
seta cada un d'ells per.ju-
gar i el- propi equipatge, a
més d'haver d'espedregar.

LLUM D'OLI
Butlletí' Informatiu de l'Agrupació Cultural de

Porreres. Núm. .14 AGOST 1.981.

D.L. PM 76/1.979
Redacció/Admimstració/Publicitat: Carrer de l'Al-

moina, núm. 67-1er. Porreres Mallorca.
Preu subscripció: 500 pessetes (un any).
Número solt: 50 pessetes.
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dels seus autors.

Responsables-Coordinadors: Joan Barceló i Macià Lla-
dó.

Equip de Redacció: Joan Mèlia, Maria Barceló j Cres-
pí, Rafel Ferra^ Francesc Limas, Joana Mora., Pep Mayol,
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Df otorãsme

Joan Vicens,
guanyador

El passat 1-9 de juliol
va tenir lloc l'anunciada
comp.etició motoristica de ••
MòtQ-.Térra a Son 'Caldero
amb'l'organització, del Mo-
tq-Club' Montì-Sron, - amb
.poca assi.stèHeia de públic; i
és dé 'ÍIamenlar • això "per
-quant - la maioria d'espeêta-
dors erên de fora defp'rre-
-res.. Ùificilment trobaríem
pobles amb là quantitat
de proves que leñen lloc
aquí- i ; els aficionats nò
responen- com seria de desit-

jar. No es- pot adduir falta
d'espectacularitat. Asseny-a-
lem també que les corregu-
des, foren filmad.es en vídeo".

La. clássifiçacid fou la
següent: 1.- Joan Vicens
Mòíey (Anvian-Herp); ,2.-
Jöan Mir. Vives (Mp.n.tesa-
Herú); 3.- Gabriel Daviu
(Sontésa-Herò); 4,- Anto.-
ni Barceló (Mòntesà-Hero);
•5;-." Josep. Gfl-Solà (Detbf-
•Herq};6.- Mateu Riütprt
(Mojitesá-Herò}, été. fins
a 11 classificats.

VENDO MOTO
COTA 49 C.C. MONTESA

BON ESTAT - A PREU ASSEQUIBLE

Informació: Joana Mora (Tel. 64 70 77).

A PORRERES podeu comprarei LLUM D'OLI a:

Llibres Barceló.
Llibreria Mèlia.
Estanc núm. 1.

.Ca'n Pepito.
Estanc rtúm. 3.
Ca'n Murtó.
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DIJOUS 13 D'AGOSTA LES 5 DE L'HORABAIXA

TERCER MINI MARATHON INFANTIL
SANT ROC

Per a nin« i nine« de Porreres de 5 a 14 anys

M M M

Organització:

SEBASTI A "TERRIBLE"

50 trofeus donats per cases comercials

80 medalles donades per la Caixa d'Estalvis
"SA NOSTRA"

inscripcions fins dia 11

Recuida de dorsals el dia 13 de 9 a 13 a l'Ajuntament

\




