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EL NOSTRE PASSAT

SU número del Soi feti óe la Societat Mrqueolö-
äica Lui ¡tana corresponent al 1986, i que lia
sortit fa poc« meso«, fyi fta un article titulat
Panelig óe rajoleg figuratives: a alguneg egglegi-
e.g de Mallorca, sianat per Cândida fcamundí Sierra
i Faustina Vilaret fcon^áte}, gtquest article versa
sobre alauns planells cíe rajóles vidriades i de
caire fiauratiu trobats en aîaunec esalésies ma-
llorquines i com que í)i ha una referència a l'es-
atësia parroquial öe Porreres l)em creaut interes-
sant reproduir el seu continaut, de forma sintetit-
}ada, a la revista L.Z.ÍIJS jB'OLf per tal oe donar-
te a conèiocer a un bon nombre oe porrerencs,

I*s esmentades autores indiquen que es tracta
tfun exemplar de rajola valenciana probablement de
la seaona meitat del seale XVHÏ, Els dos plafons,
situats a la capella de 2>ant IRoc, fan allusió a la
vida d'aquest sant, devocionat per evitar la pesta
i altres malalties contaaioses (entre elles la fil-
k)5cera> Però no se sap exactament per quina causa
o pesta en concret s*encarreaaren aquests plafons
ja que, com és sabut, la filloícera no arriba a

per Maria Barceló.

¿Bailorca fins al seale XIX. ftixT es troben pestife-
rats que acudeixen a l'auxili de Sant «oc, tant en
vida com en mort del sant Cescenes d'una processo
d'Iiomes vestits del seale XVHÎQ.

ST)i nota una aran preocupació pel dibuix d'una
manera molt acadèmica, amb representacions de fons
arquitectònics, per donar profunditat a la composi-
ció (representació d'una volta en forma de venera).
Cal veure l'oriaen de la inspiració d'aquest dibuix
en un a^avat, cosa molt freqüent a les representa-
cions ceràmiques. Consta d'una orla decorativa prò-
piament rococó molt usada a l'escola valenciana i
en fan part: formes derivades de caraaols marins,
fruites, flors, derivacions veaetals. SL més s'tyi
inclou un cortinatae, un florer, anaci« metamorfo-
sats als caires superiors, la qual cosa ens mostra
tota una barreja d'elements disposats de manera
asimètrica, pròpia del aust rococó.

Aspectes tècnics:
x diirensicns dels plafcns: l'83 x 2J38 m
* dinaisicns de les rajoles: 21 x 21 cm
* rxntre de rajoles: 8'5 x 11
* colors: groc, taronja, vana, blau i nrrat

Per a les seves festes i
celebracions

FORN CA'N MIQUEL
Carrer ríe l'Almoina, 22

-"* :«*•*•;:,=«»»:„• m,

PORRERES

Especialitat en pastisseria
salada i dolça



INFORMACIÓ LOCAL

JOSEP ROIG SÄLLERES, MOU BATLE DE PORRERES
El passat dia deu de juny se celebraren a Porre-

res -igual que a tot l'Estat- eleccions per partida
triple: al parlament europeu, al Parlament de les
Illes Balears i a l'Ajuntament. Els resultats parlen
per ells mateixos i no ens estendrem massa en la
seva valoradció. Gairebé tothom ja ho haurà fet a la
seva manera.

El que sens dubte ens intessa aquí són els resul-
tats locals. I foren de sorpresa. El grup que fins
ara havia detentat el poder municipal (UH) en sortí
derrotat, tot i que va treure els mateixos regidors
de quatre anys abans, però no així el batle, que ara
és Josep Roig Salieras, el qual fou elegit com a cap
de la llista més votada, gràcies també a l'abstenció
del regidor del PSOE, Miquel Ferrà. Jaume Martorell
deixava, per tant, la batlia i a partir d'ara serà
el cap de l'oposició, tal com es va deixar clar al
primer plenari celebrat després de la constitució

del nou ajuntament. El PSM, per la seva part, també
obtengué uns resultats insuficients i perd el regi-
dor que tenia. Igualment el PSOE, que de dos passa a
un.

L'ajuntament ha fet un tomb més cap a la dreta i
s'entreveuen algunes noves maneres d'entendre la po-
lítica local. Potser tot junt ho faci més interes-
sant. Ja s'hi han vist algunes coses positives. Fins
ara a les sessions hi ha assistit molt de públic:
22 persones s'hi comptabilitzaren a la primera ses-
sió.

Els tinents-batle són: 1r. Bartomeu Vidal (AP),
hisenda; 2n. Gabriel Barceló (AP), sanitat i cultu-
ra; 3r. Miquel Ferrà (PSOE), urbanisme i esports.
Delegada de Cultura: Margalida Mora (AP); delegat de
Festes: Antoni Segura (AP). Els regidors d'UM són:
Jaume Martorell, Bernat Bauza, Pere Mulet, Francesc
Mora i Gabriel Gornals.

Joan Barceló

MUNICIPALS
1987 EUROPEES 1979 1983 1987

DADES
RECOLLIDES

PER

JOAN

BARCELÓ

Total vots: 2991
AP : 1290
UM : 807
PSOE : 573
PSM : 105
CDS : 68
FN : 36
PDP : 26
R. Mateos.: 14
EU : 7
HB : 6
Altres....: 26
En blanc.. : 23
Nuls . . . . . . : 10

Cens electoral

Total vots

7. abstenció

LCD

PSOE

AP

PSM

UM

3732

2549

31 '6

1858

657

- y. -

72'8

25'7

Regid

8

3

3935

2775

29'4

443

772

224

1306

- X -

I

15'9

27'8

8

47

Regid

2

3

1

5

- 7.
3339 |

2976 |

11 I

339| 1

1293| 4

203|

1141 | 3

- Regid

1'4| 1

3'3j 5

6'8| -

3'2| 5

MARIA MÈLIA
sabateria i espartería

o 3 mm mmh

C/ Almo ¡na, 35 - Tel. 64 74 21 - Porreres
O



INFORMACIÓ LOCAL

AUTONÒMIQUES GENERALS

:;ens electora]

Tota) vots

y. abstenció

PSOE

AP

?CE E. U.

°SM

UM

CDS

°DP

VIA

19E

3935

2763

29'7

463

830

3

196

1232

16

0
X

16'7

30

OM

7

44'5

0'5

Í9f

3339

2959

453

1316

12

206

869

56

42

5

17 '977 1979 1982 1986

Cens electoral

Total vots

X abstenció

LCD

PSOE

AP

PCE

PSM

UM

CDS

3496

2912

16'7

1648

274

650

37

56'5

9'4

22'3

1»2

3732

2625

29'6

1641

425

214

22

99

62'5

16'1

8M

0'8

3'7

3825

3013

21'2

889

521

1247

3

97

95

29'5

17'2

41 '3

OM

3'2

3M

3964

2696

31 '9

631

1045

19

83

601

206

23'4

38'7

0'7

3

22'2

7'6

VOLEU SUBSCRIVIR-VOS A "LLUM D'OLI"?
SOU SOCI DE L'AGRUPACIÓ CULTURAL?

Nom i cognoms.
Domicili j
Població
Província. .Telèfon.

O M'interesa ésser soci de l'Agrupació Cultural de Por-
reres
O Em voldria subscriure a "LLUM D'OLI" per un

any (500 pessetes)
O Som soci, però vull fer una quota voluntària de

pessetes a la Revista

O Efectiu Q Taló Bancari O Domiciliació bancària

Data
Signatura

Marcau amb una X el que interessi.
Envii aquest cupó a AGRUPACIÓ CULTURAL DE POR-
RERES. Carrer de l'Almoina, no. 67. PORRERES (MA-
LLORCA).

ACTIVITATS PORREREM8UE
JUNY

8. Presentació a la Misericòrdia (Palma) del CATA-
. LEG DE L'ARXIU MUNICIPAL DE PORRERES. Aquesta

publicació ha anat a càrrec del Consell Insular
de Mallorca.

12. Exposició de fotografies antigues organitzada
pel COLLEGI VERGE DE MONTI-SION.

18. Concert de la CORAL DE PORRERES a l'església
Parroquial.

18. Moto-Cross juvenil.
20-21. Festa fi de Curs al COL·LEGI PUBLIC.
21. Excursió a Formentor organitzada per la societat

EL PORVENIR.

JULIOL
12. Elecció d'una nova junta del CLUB DE BÀSQUET
26. Sopar de la SOCIETAT DE CAÇADORS.

Vigile su salud
Hágase un chequeo ginecológico

ES UN CONSEJO DE
LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA El CÁNCER

JUNTA PROVINCIAL DE BALEARES

Solicítelo gratuitamente al Tel. 23 01 49



INFORMACIÓ LOCAL

NO S'HAURIA

Fer nets molts dels fanals dels caps de cantons,
perquè la majoria duen un bon saf arri.

Llevar moltes herbes que decoren els carrers
de Porreres.

Tenir més esment al jardí del costat de la creu
que hi ha a la confluència dels carrers Ramón y
Cajal i Agustí Font.

Retolar definitivament els carrers en la llengua
pròpia d'aquesta terra.

Retornar els noms populars als carrers.

Incentivar de qualque manera que en els rètols
publicitaris dels comerços s'usàs el català, com
a llengua, i materials més nobles que el plàstic
(fusta, rajola, ferro forjat, etc.) de suport.

Mm
VUIT MESOS DESPRÉS d'adjudicades les obres de

millores diverses i instal·lació de noves torres de
llum al Camp de Futbol Municipal, per culpa de la no
entrega de diners per part del Govern Balear, aques-
tes segueixen com al principi. Ha arribat la nova
temporada deportiva i els futbolistes seguiran cer-
cant la pilota amb pila, com si cercassin caragols.
I ja que som al Poliesportiu, cal dir que el nou
consistori ha d'intentar que aquest lloc estigui
sempre en bones condicions i amb una persona encar-
regada de les instal·lacions. ÉS una tasca que l'an-
terior ajuntament no va culminar, tenint en compte
que són essencials per a la població. La piscina i
el parc municipal, esperen.

LA GRAN HERDA
ÉS el títol d'una pel·lícula francesa molt famosa

i significativa, però no és de pel·lícules que volem
xerrar, sinó d'una veritat merdosa que put a tota
consciència sana. Es tracta de l'abocador de fems, o
com li volgueu dir, que hi ha davant l'entrada prin-
cipal del Santuari de Monti-Sion. llastimós i desa-
gradable a la vista de tothom. Incomprensible és que
les autoritats, i especialment les parroquials, no
posin remei en aquest fet impropi d'aquest lloc. .UNa
merda més, que s'ha afegit a l'entorn més brutal i
polvorós imaginable, destruidor de muntanyes alegres
a un entrón canviant a pitjor. I a tot això el poble
no és conscient ni hi té res a veure. Fins quan?

SEGUIM A MONTI-SION
La via d'accés al Santuari comença a necessitar

mà de metge. El paviment demana auxili. I els jar-
dins que hi ha al costat de l'escalo d'entrada ne-
cessiten aigua de valent, totes les llimoneres se
moren.

C O M E N C E N Bé
De bon de veres, sense bromes, almenys amb la

preparació de les Festes Patronals, han intentat
fer-ho bé. Han demanat a la gent quins actes voldri-
en que se celebrassin per les festes i convocant les
entitats locals, per intentar concensuar la celebra-
ció dels diferents actes. Que aconsegueixin fer-ho
bé, tenint en compte el poc temps i que ja s'han
trobat el pressupost fet, ja serà una altra cosa.
Almanco la bona voluntat l'han demostrada. Mentre no
sigui sols una envestida inicial...

LA CREU DE MONTI-SION
La que està a la baixada enmig de la carretera,

mereix més atenció dels regidors. Si fins ara no la
se n'ha duita per endavant un camió, és pura sort i
coincidència. Una indicació visual seria un element
de seguretat mínim per a la seva protecció.

LS
VINYES I BODEGUES A PORRERES (MALLORCA) l'c]. <->71 6471() f>

/Ja unieMesquida
W^ V

VENDA DIRECTA A LA BODEGA
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PROGRAMA DE FESTES

A LES 10. CONCURS DE DIBUIX per a nins i nines.
Concentració a la plaça d'Espanya. Hi haurà tres
categories: cicle inicial, cicle mitjà i cicle su-
per i or,

A LES 12. A la plaça d'Espanya, concentració de
nins i nines, sortida de dirronis i caparrots, Arro-
llada de coets per anunciar que correncen les FESTES
DE SANT ROC. Cercaviles dels nins i nines accrrpa-
nyats dels dirronis i caparrots així contante de
XEREMIERS. Actuació especial en el carrer de Sant
Roc que estarà adornat especialment.

A LES 16. TIRADA AL PLAT als terrers de ca'n Mate-
uet. Organitza la Societat de Caçadors de Porreres.

A LES 16'30. FESTA INFANTIL a la plaça d'Espanya.
Corregudes de cintes, cucanyes, Rallye de bicicle-
tes, actuació de pallassos, etc. Durant aquesta
festa seran entregats els preuis del Concurs de
Dibuix. Tots els nins i nines assistents seran ob-
sequi ats.

A LES 17. PARTIT DE FUTBOL. Trofeu Sant Roc. Cate-
goria Aleví entre els equips U.D. PORRERES i CIDE.

A LES 19. En el pati parroquial. Inauguració de la
MOSTRA DE BONSAI propietat del Sr. Antoni Bauçà.
Estarà oberta durant totes les Festes.

A LES 20. PARTIT DE FUTBOL-SALA en el Carrp Munici-
pal d'Esports entre els equips C.D. PORRERES i SIU-
RELLS, de Montuïri. l'Trofeu Ajuntament de Porreres

A LES 20'30. Inauguració a "La Caixa" de l'exposi-
ció de Pintura de l'artista local BENET MORA. Esta-
rà oberta fins el dia 18.

A LES 21. A l'ajuntamsnt entrega de quadres al MU-
SEU l FONS ARTISTIC per part del Coordinador Sr.
Joan Mesquida Obrador. Durant totes les Festes po-
dran ser visitades les distintes Sales del Museu.

A LES 21'45. Cercaviles per la FILHARMÒNICA DE POR-
RERES, capai pati de l'Escola Nova, lloc de la
Torrada.

A LES 22. TORRADA POPULAR en el pati de l'Escola
Nova. Per animar la Festa, durant la Torrada actua-
ran: el grup local AIRES DE MONTI-SION, AQUARIUS i
MUSICA NOSTRA.

OBSERVACIONS:
- Els tiquets per a la torrada es podran adqui-

rir a tots els bars de la Vi la des del dia 9
fins el dia 12,
- Recollida de carn i altres arreus: el mateix
dia 14 a l'escorxador municipal de 10 a 18 hores
i a partir de les 21 hores al lloc de la Torrada
per l'entrada del carrer del Pare Molina.
- Les portes del recinte s'obriran a les 21 ho-
res.
- Els tiquets norrés d'entrada a la Torrada po-
dran passar per l'entrada principal de l'Escola
Nova, carrer Lluís Vives.
- Les persones sense tiquet podran entrar al
recinte a partir de les 24 hores.

DISSABTE, 15.

A LES 9. CORREGUDES DE VELOCITAT CRONOMETRADA DE
MOTXICLETES. II Trofeu Ajuntament de Porreres.
Tendrán lloc a la via de cintura: de la Santa Creu
al Pou Nou. Organitza: Moto Club Monti-Sion. Pro-
grames a part.

A LES 10. A la plaça d'Espanya CONCURS DE BICICLE-
TES (teòric i pràctic) per a nins i nines fins a 12
anys.

Concurs de Caretes per a nins i nines organitzat
pel Grup Foganya.

A LES 10'30. EXHIBICIÓ D'AEROMODELISME a radio-con-
trol, modalitat en helicòpters i avions normals a
S'Enpedrat,

A LES 16. CORREGUDES DE JOIES per a petits i grans
a la Plaça d'Espanya.

A LES 17"30. Primera FINAL DEL TORNEIG DE TENNIS al
Carrp Municipal d'Esports. Trofeu Sant Roc.

A LES 18'30. EXHIBICIÓ DE CAVALLS. Organitza l'As-
sociació Balear de Criadors i Propietaris de Ca-
valls Pura Raça. Al carp de N'Hereveta.

A LES 20'30. A la plaça d'Espanya, Festa per a la
TERCERA EDAT anrb l'actuació d'AIRES DE MONTI-SION
DE PORRERES. Refresc per a tots els pensionistes.

A LES 20'30. PARTIT DE BÀSQUET. Trofeu Sant Roc en
el Carrp Municipal d'Esports entre els equips PORRE-
RES i CAMPOS.

A LES 22. A la plaça d'Espanya CONCERT per la FIL-
HARMÒNICA DE PORRERES, dirigida per Antoni Peris
Fons.



FESTES DE SANT ROC
A LES 23'30. BERBENA en el Carp Municipal cHEs-
ports, arrb les actuacions de GABINETE CALIGARI, LOS
HITS i PRESIDENT.

DIUMENGE. 16

FESTA HE SANT BOC

A LES 9'30. TIR DE PRECISIÓ arrb carabina d'aire
ccrrprimit per a nins locals, en el Parc Municipal.
Organitza la Societat de Caçadors de Porreres. Pro-
gramas a part.

A LES 10'30. INAUGURACIÓ DEL CENTRE DE LA TERCERA
EDAT. Hi assistiran l'Honorable Senyor Gabriel Ca-
nyelles, President del Govern Balear, el Conseller
de Sanitat, senyor Gabriel Oliver i les Autoritats
Locals. A l'acte queda' convidat tot el poble, espe-
cialment les dones-i homes de la Tercera Edat.

A LES 11'3D. MISSA SOLEMNE CONCELEBRADA a l'esglé-
sia parroquial, predicarà el Rvd. P. Miquel Mèlia
Mora M. SS.CC. Cantarà la CORAL DE PORRERES, diri-
gida per Sebastià Mèlia. AIRES DE MONTI-SION balla-
rà l'Oferta. A la sortida espectacular arrollada de
coloms a càrrec del CLUB COLOMBOFIL DE PORRERES.

A LES 13. Recepció a la Casa de la Vi la, on queden
convidats tots els veïns.

A LES 16. CORREGUDES DE BICICLETES, organitzades
pel C.C. PORRERES. Programes a part.

A LES 18. PARTIT DE FUTBOL. Trofeu Sant Roc. Cate-
goria Juvenil entre els equips de U.D. PORRERES i
CIDE.

A LES 20. Segona FINAL DEL TORNEIG DE TENNIS al
Carrp Municipal d'Esports.

A LES 20'30. El grup FOGANYA, que dirigeix en JAUME
ROSSELLÓ, interpretarà la corredia de l'autor Jaume
Villanova, que té per títol Jo seré ei seu gen-
fre. En el pati de l'Escola Nova.

A LES 22'30. BERBENA, gratuïta, a la plaça d'Espa-
nya arrb l'actuació de GRAN ORQUESTA MANHATTAN, LOS
PLATERS i EUPHORIA.

A LES 24. A la plaça de l'Església, REVETLA. Monu-
mental castell de focs artificials a càrrec del
Pirotècnic de Pòrtol ANTONI FRONTERA.

•

A LES 03 DEL DILLUNS DIA 17. TRACA FINAL i FI DE
LES FESTES DE SANT ROC-1987

LES MES CONEGUDES. LES MES ACTUALS
I TAMBÉ LES MES SELECTES MARQUES

ROBÀ ESPORTIVA,
BÁNYÀDORSJEXANS

Elegància i estil de vestir
propis

C \\AJEKONIA

MOLID'AIGO

C/Al moina, 18. Tel. 64 73 02
PORRERES



ANTONI JULÏA GARI (peixe!)

PAGINES- CENTRALS

Entrevista sobre /'emigració a Cuba, realitzada a
i'amo en Peixet, Antoni Julià Gari, ì'any 1983 per
Antonia Ordinas Vaquer,

- Quin dia vos n'anàreu, vos ne recordau?
- No, no me'n record; sé que vàrem passar Nadal,

que sortirem de Las Palmas de Gran Canària; vàrem
partir de Palma a Barcelona amb En "Batgladis" de sa
companyia "Talla". I de Barcelona a Cadis, Màlaga,
llavors Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas' i cap a
' 'Havana; 30 dies dins la mar.

Com així vos n'anàreu, no teníeu feina aquí?
- Tenia feina però guanyava poc i volíem..,; jo

ja tenia 22 anys, ja havia fet es servici, encara
estava dins sa llei de militar per guanyar do-
blers ...

- I aquí de què fèieu?
- De fuster, allà i aquí,
-Qui vos va informar d'això d'emigrar a Cuba?

feníeu amics que hi varen anar abans?
- Sí, ja n'hi havia; un cunyat meu ja hi era, i

sa mare d'ell, i per ventura 10 o 12 de Porreres. I
"antes" que aquells altres ja n'hi havien anat i
tots havien fet doblers, emperò quan vàrem arribar
allà, va haver "estallat" sa moratòria. Es bancs
"quebraren" perquè sa sucre anava a cinc centaus sa
lliura, i de cinc centaus se va posar a un centau;
són unes peces d'un temps. I es bancs quebraren i hi
havia molt poca feina i molts d'aquells que havien
emigrat a Cuba varen haver de regressar "gratis"
perquè es govern espanyol els va pagar es passatge
per tornar.

Jo vaig dur sort perquè vaig trobar un cosí de sa
meva dona allà; tenia una fonda i hi vaig estar un
parell de dies. Per amistat d'aquest vaig trobar
feina a una companyia d'això, allà se deien "gua-
guas", aquí són autocars; i llavors se va acabar sa
feina i vaig passar amb un català: Toni Jaume Guasp,
hi vaig fer feina dos anys amb aquest, llavors vaig
passar a una fabrica de cervesa. Feia de fuster; i
des català vaig passar a sa fabrica de cervesa PO-
LAR.

- Vos n'anàreu d'aquí amb un contracte?
- No, no, no. Sense contracte, però mos n'anaven

dirigits a sa fonda d'en "Querido". Una fonda que li
deien En "Querido", que era fundada d'un porrerenc..
Es qui no anaven dirigits a fer feina els duien a
"Ciscorni".

- Ciscorni? Què és això?
-- (...) estaven 40 dies, si no hi havia ningú que

els reclamas els tornaven embarcar cap a Espanya o
cap allà d'on eren.

- Qufris documents dúieu?
- Es carnet d'identitat, res pus.
- 1 què més vos ne duguéreu d'aquí?
- Una maleta amb sa roba i ses eines perquè allà

tots ets obrers han de dur ses eines, la casa no en
posa cap més que sa maquinària, però ses eines manu-
als per fer feina les han de dur ets obrers.

- Fèieu feina amb qualque mallorquí?
- No, no vaig fer feina mai amb cap mallorquí,

Allà on vaig fer feina primer es mestre era català;
hi havia un "gallego", un muntanyes i jo, I aquí a
on vaig passar a sa fàbrica érem devers vuitanta,
però mallorquí no n'hi va haver més que un, un de
Petra, un tal Toni Riera de Petra; també és mort fa
molts d'anys.

I es qui m'hi va fer passar també era de Petra,
era un tal Mateu Bulla. Quan ell va venir cap a Es-
panya tornàrem junts d'aquí a l'Havana; però ell era
'xorc i no anava de sa dona, i va venir i hi va
estar tres o quatre anys..,, jo en vaig estar set
sense venir.

"ieia ieina a una fabrica de
cervesa"

- I dins es "barco", s'hi estava bé?
- Dins es "barco", fins a Canàries vàrem menjar

molt malament perquè en aquell temps Canàries era
molt pobra, se morien de fam. I llavors de Canàries
a Barcelona vàrem canviar de menjar; menjàrem molt
bé perquè venien molts de catalans i es catalans
protestaren i varen canviar un poc es menjar.

- I que teníeu unes lliteres per a tothom o com
estàveu?

- No, això des "barco", segons sia de primera,
tercera, segona (...) i molts mos n'anàvem com a
obrers de tercera, a lliteres; perquè a segona ja
tenien un menjador "a parte"... Noltros havíem d'a-
nar a cercar es menjar a sa cuina,

- 1 sa gent des "barco", vos tractava bé?
-Sí .
- Vos recordau de sa gent des "barco", des capità

o de qualcú?
- No, no me'n record de cap.
- Quan vàreu arribar a Cuba, ho vàreu trobar moT

d erent de Hallorca?
- Sí, allà estava molt "adelantat11; allà es cot-

Xus, (...) havies d'anar ben alerta per passar un
carrer; estaven molt "adelantats" ja allà es cotxos.

- I sa gent també era diferent d'aquí?
- Sí, sa gent també. Allà fa dotze i dotze. Es

dia tant és s'estiu com s'hivern. Allà sempre és
s'estiu, sempre fa calor.

- Estàveu ben considerats es mallorquins?
- Sí, sí. Anàvem a menjar a una fonda o a un res-

taurant... Menjàvem molt bé.
- I sa gent que feia feina amb vos, vos tractava bé?

- Sí, molt bé, molt bé. Tene una carta perquè
llavors jo vaig estar malalt, em vaig haver d'operar
d'apendicitis i vaig estar una temporada xerec i es
metge me va dir: "A vós vos convé canviar un poc de
sang, canviar sa sang", Noltros, mallorquins o espa-
nyols, principalment, com que estam avesats a estar
dins es fred i sa calor, tenim una altra classe de
sang i allà com que sempre fa calor,.., per curar-me
havia de tornar aquí, i quan hi vaig ésser llavors
me va fer peresa tornar-me'n, i això que me guarda-
ven sa feina a sa fàbrica de cervesa; L'amo me va
donar una carta per quan tornas; encara hi deu ésser
a sa fàbrica.

- A on fèieu feina quan vos va passar això?
- A sa cervesa Polar. Hi havia dues classes de

cervesa, sa Tropical i sa Polar; jo hi feia feina, a
sa Polar.

- A. on anàreu quan arribàreu a Cuba?
- Tot d'una a sa capital, a l'Havana, i llavors a

sa fàbrica, a un poble que se diu (...), un poble
petit,

- Quan arribàreu sabíeu xerrar es castellà?
- Jo no l'entenia molt perquè no l'havia estudi-

at; jo no havia anat mai a escola, com aquell qui
diu, però el sabia xerrar un poc i allà l'aprenia.
Allà es castellà... tenen una altra manera de pro-
nunciar es castellà, com es "mejicans".,.

- Vos enyoràveu?
- No. M'escrivia amb sa dona que tene i ella tam-

bé m'escrivia.
- Se torbaven mott a arribar ses cartes?
- No. Segons, perquè llavors no hi havia "avion",

havia d'anar amb "barco" i segons quins "barcos"
eren tardaven vint dies, vint-i-cinc (,..), quan
venguérem vàrem haver de mester vint-i-un dies.

- Quh any vàreu tornar? Vos ne recordau? *
- No sé si era el vint-i-vuit o el vint-i-set, hi

havia estat set anys.
- Vos esperava sa vostra al·lota?
- Sí, tothom m'esperava.
- Éreu ben rebuts quan tornàveu an es poble?
- Sí, érem sis porrerencs que tornàvem. Des que

quedaren "después" de noltros, crec que no n'han
vengut pus.

- Quan tornàreu venguéreu drectament o vos atu-
rareu?

- No, mos aturàvem; férem Puerto Rico, Santa Cruz
de Tenerife, Màlaga i Cadis.

- I sa gent des pobíe què pensava de tot això que
vos n'anàssiu?

- Vàrem venir a esperar-nos tots es familiars.
Llogaren una camiona i vengueren en es moll i de
cap aquí.

- No vàreu dur cap record d'allà?
- No,
- Però allà N devia haver coses diferents d'a-

quí...
- No, no gaire; només és que estava més "adelan-

tat" que aquí.
- I es menjar devia ser diferent?
- Sí, menjàvem molta car, de tot, i "plátanos",

allà n'hi ha molts de "plátanos"; i sa riquesa prin-
cipal és es cafè i es sucre de canya. Es "píatenos"
són més petits que es de Canàries.,. Allà casi tots
ets arbres fan fruit..,, prebes, domàtigues,
n'hi ha tot l'any; síndries, melons, n'hi ha tot
l'any....

- Wo podíeu menjar bé si hi havia tantes coses..
- Sí, no era molt car es menjar.
- I beguda?
- Molta cervesa bevien.
- Estàveu a una pensió?
- No, habitàvem a una casa particular que hi fe-

ien menjar..,; no és tan car com per aquí; ooh,
aquell temps!

- I es qui estaven amb vós eren d'aquí?
- No, muntanyosos, de Santander; varen quedar per

allà; només mos escriguérem una carta.
- Vàreu fer amics, per allà?
- Sí, però sa gent d'allà no és com per aquí;

allà "buenos días!", "buenas tardes!", no és com
per aquí; es veïnats no se visiten, cadascú està a
ca seva; si se troben per. s'escala: "buenos días!",
"buenas tardes!" (...)

- 1 sa gent que venia de Mallorca, quines feines
feia?

- De tot; manobres, picapedrers, pescadors d'es-
ponja, sa major part d'andritxols. També feien feina
a sa canya de sucre.
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- I què era què donava més (Jobbers?
- Es picapedrers; eren es qui tenien més feina de

tots. Se varen fer un parell d"'ensanxes" grans,
molts de xalets, cases, hotels... Se va construir
molt en aquell temps, molt,..

- Es govern d'allà posava dificultats a sa gent
que hi anava a fer feina?

- No, donava facilitats.
- Vàreu tornar amb dobbers?
- Sí, no en vaig dur molts, però en vaig dur,
- I llavors, vàreu seguir fent de fuster?
- Sí, jo i un altre vàrem posar una fusteria

junts.
- M'han dit que hi havia unes societats que es

deien es "masones"...
- Sí, existeix allà sa maçoneria. Jo no en vaig

sebre més que d'un que era català i que era maçó.
- I en aquestes societats què feien?
- Aquí eren societats secretes, allà estava auto-

ritzada, però aquí no. Aquest que jo coneixia que
era català no vaig sebre mai... no li vaig demanar
mai què eren , què no eren...

- Teniu bon record d'allà?
- Sí, no teníem gaire temps de divertir-mos; no-

més es diumenges s'horabaixa; es diumenges dematí
havia d'estar a sa fàbrica, perquè es diumenges se
repartien ses cerveses (...) ets operaris havíem
d'estar allà (...), i es diumenges horabaixa anava
en es cine.

- I es o5es normals, quantes hores fèieu feina?
- Vuit hores, a partir de les set des dematí; a

íes onze mos n'anàvem a menjar i a la una mos hi
tornàvem a posar.

- Hi havia "huelgas" des qui feien feina?
- No, jo no record d'haver-ne vistes mai.
- Era molt tranquil ido, tot; sa política per

allà, anava bé?
- Política, també n'hi havia... Però guanyava un

i llavors es cap de quatre anys guanyava s'altre, No
es notava sa diferència.

- Teníeu contracte de feina firmat per una tempo-
rada?

- No, no en teníem de contracte de feina.
- I sa roba la rentàveu vós o la vos rentaven en

aquesta casa que dormíeu?
- Allà eren es "xinos" es qui rentaven sa roba.

Se pagava una pesseta per peça... Allà molts d'o-
brers, com que anava "barato", sa roba de fer feina
no la feien neta, la duen fins que s'aguantava.

- Sabeu quin any va ser sa moratòria?
- ... s'americà en aquell temps un contracte que

se n'havia de dur tota sa sucre i de cinc centaus va
passar a un centau.

- Com així va baixar tant?
- Perquè ningú no en podia comprar, més que s'a-

mericà.
- Quin any era això?
- L'any vint, S'any que jo vaig arribar; hi havia

molt poca feina i molts se'n varen haver d'anar; jo
vaig poder trobar feina i en vaig fer set anys.

Com ja sabeu, l'abstenció del regidor Miquel Fer-
ra va permetre a en Josep Roig Fer-se amb l'alcaldia
de la Vila, per ser el cap de la llista més votada.
Aconseguida la presidència, el nou batle va oferir
la Depositaria al cap de llista i ex-batle, Jaume
Martorell, i un tenencia de batle al membre del grup
d'U.M., Pere Mulet, la qual cosa va ser considerat
quasi com un menyspreu per aquest grup regionalista.
Per això declinaren tota responsabilitat al govern
municipal i l'únic representant del PSOE, en Miquel
Ferrà, es farà càrrec d'un important parcel·la muni-
cipal.

EL PREGO DE SANT ROC.

Joan Mèlia, col·laborador de Lìum d'Oli és
l'encarregat de fer el pregó d'enguany. Tendra lloc
diumenge dia 9, en haver posat la bandera.

A PORRERES podeu comprar el LLUM D'OLI a:

LLIBRES BARCELÓ
ESTANC NUM. 3 . ESTANC NUM. l

CA'N HURTO

ELS ALBERCOCS
Tot d'una just acabada la temporada albercoquera

es pot xerrar que hi ha hagut molta més recollida de
la prevista. Ha sobrepassat amb excreix les previ-
sions fetes pels productors abans de començar la
temporada. Els qui han venut l'albercoc verd com
a fruita de taula amb preus de 75 a 100 ptes./Kg ja
només miren on han de sembrar noves plantacions. Els
fruits dedicats a sec hauran d'esperar la deman-
da exterior, que els experts esperen arribar als
mateixos preus de venda de l'any passat. Està clar
que el fruit de qualitat i destinat a fruita de tau-
la, si es cuida la seva comercialització pot ser el
de més rendibilitat del nostre camp.
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VOLEU BROU
Idò tassa i mitja. Quan reclamen més atenció de

íes autoritats, perquè Porreres, no se senti tan
discriminada amb les ajudes i instal·lació de cen-
tres públics, ens surt la Conselleria de Sanitat
del Govern Balear, governat per A.P., partit de pre-
ferència de la majoria de porrerencs i va i instal-
la un centre comarcal de sanitat a Vilafranca. Ja
tenim aqeust poble, convertit en centre de salut de
MOntuïri, Porreres, Sant Joan, Lloret i Petra. Això
que construeixen un Hospital Comarcal a Manacor i
ara al seu costat en línia recta un Centre de Salut.
No s'enduran la banda de Música, s'escola i Sa Coo-
perativa, però vigilau per si un cas.

LA FILHARMÒNICA
Es remodela a fons i tira per endavant, nomenant

un nou director, en la persona d'Antoni Peris Fons,
professor superior de clarinet de l'Escola de Música
de Porreres i molt apreciat dins l'ambient musical.

OBRES M U N I C I P A L S
Les darreres obres adjudicades per l'anterior

Ajuntament, varen ser una altra fase de pavimentació
de carrers, per 8 milions de pressupost i l'adquisi-
ció de divers mobiliari pel Centre de Serveis de la
Tercera Edat, que s'inaugurarà amb motiu del les
Festes.

EL PATRONAT. NOVA JUNTA
El passat 19 de juliol va tenir lloc un doble

assemblea del Patronat de l'Escola de Música amb una
cinquantena d'assistents. L'ordre del dia va ser:
4 Lectura de la Memòria de l'exercici 86/87.
4 Balanç econòmic de prop de dos milions.

Als precs i preguntes va destacar la intervenció
de Sebastià Mèlia, proposant una millora de la in-
frastructura de la pròpia escola. El president va
contestar informant que ja reben el suport de la
Conselleria de Cultura i, en aquests moments, ja
arriba material per aquesta millora, i que s'han de
prendre mesures per a la captació de nous socis.

Elecció de la nova Junta Direct iva.
Només cessaren els tres que no tenien dret a tornar-
se a presentar, la qual cosa va ser aprovada en vo-
tació a mà alçada, en contra del que diuen els pro-
pis estatuts. Cessaren: Benet Palerm, Antoni Picor-
nell i Gabriel Cerdà. Varen sortir elegits: Jaume
Martorell (42 vots), Bartomeu Barceló (39 vots),
Damià Mora (37 vots). L'acte acabà amb la presenta-
ció del nou president Josep Roig Salieres, amb un
breu discurs.

SALÓN ANTONIA
PELUQUERÍA UNISEX

ESTILISTA ESPECIALIZADA EN CORTE Y
TRATAMIENTOS CAPILARES

/*\ /l\ /4\ /»\ /*s /4N /*\ /i^

C/. Cristóbal Colón, 24 - Tel. 647610 PORRERES
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Ja fa temps vaig assistir a la Facultat de Filosofia i Lletres de la
nostra Universat, a una conferència sobre la visita del cometa Halley.
El títol: "Astrometria cometaria". El dissertant: Gaspar Rosselló. Fins
ací res de nou.

Al sortir,comentava amb el Dr. Josep Miró i Nicolau
-que també hi era- si coneixia la personalitat de l'o-
rador,ja que m'havia perdut la presentació,i em sor-
prèn amb aqueixa: "En Gaspar es porrerenc...","Es de
Ça S'Escolâ...".
Fotrej,dic jo.Un porrerenc que xerra de l'Halleyl

(i molt bê,per cert).El vull saludar.Sense pensar-ho
dos pics aprofit per parlar amb ell i de passada fer-
li unes preguntes per al LLUM D'OLI.
Gaspar Rosselló i Nicolau és fill d'Antoni Rosselló

i Andreu, que va ser batle de Pollença.La seva mare és
na Maria Nicolau "Ginarda".Malgrat haver nascut a Po-
llença, la seva família (recordem que el seu pare va
morir fa un any) es ben porrerenca.Ací segueix la
breu entrevista.

Gaspar Rosselló: »L'any 1967 me'n vaig anar a Barcelo-
na a estudiar la carrera de Físiques.Som professor.de
la Facultat de Física de la Universitat Autònoma a Be-
llaterra".
Joan Barceló:-Des de quan et dediques a l'Astronomia?

G.R.i-El meu interès per l'Astronomia va iniciar-se
quan vaig començar la carrera.A més.form part com a
astrònom de 1'.Observatori Fabra, situat al Tibidabo.
Feim fotografies de petits planetes dins un context
internacional.Últimament ens hem ocupat també de l'Ha
lley.

J.B.:-Des de quan no has vengut a Porreres?.

G.R.:-Fa poc.Per Pasqua vaig anar a veure la família.

J.B. :--Com veus aquest interès de la gent per l'astro-
nomia, ara que el Halley ho ha posat de moda?.

G.R.:-La visita del Halley desperta aquesta afició
cada vegada que torna.Em sembla però que el cometa no
ha respost a les expectatives en aquesta ocasió.Ha
estat poc brillant.

Diu que coneix en Tomeu Barceló i Taberner,de'quan
donava classes de Matemàtiques a la Facultat.Parlam
un poc dels lligams familiars amb el nostre poble,de
qne uns quants porrerencs hem aconseouit veure el co-
met a Hallcy malgrat haver-nos costat .¡i •_:>::. os <ii · i v i « . r ; -
nades i qualque costipat.Però altres assistents el
saluden i per aquest motiu quedam per a una altra ve-
gada amb més temps. Joan Barceló

DECLARACIÓ AMOROSA

A NA PAULA

Jo, per fer-te moixonies,
a ciutat vaig davallar.
Tu ho saberes, polissona,
i te vares amagar.
No hi havia tant per tant,
que m'estimassis volia
i l'amor quejo et tenia
m'aclucava els ulls... no hi veia.

Avui ja els tene desxondits
i veig que tu m'enganaves.
Digues-me, Paula, Digués:
Dins ton cor... Tu que pensaves?
Si tu no ho dius, jo ho vull dir,
vull bé desengavatxar-me.
i ho faré de lo millor:
"Tens, ferotge, el cor de tigre,
tens l'ànima de ca marí,
dus malignes les entranyes
d'un molt furibund lleó".

Pauleta

Saps que du inclòs aquest poema meu?
Du la dolça harmonia d'un DO, RE, Ml, ~A
melodia encantadora per endolcir el cor reu.
Es bondat, és poesia que el teu pit
de goig pot fer esclatar.

Tu ets bona infermera
i el cos humà saps curar;
jo som, tu ho saps, bon pintor,
i junts sabrem triomfar.

Rebutgem el malhumor
i parlem ja de casar.

Tot somriurà a casa nostra,
Pauleta, si ho feim així.
Nostra llar serà un palau;
tindrem font dins el jardí.
I si, monada, te plau,
flors, roses de tota mena
podràs anar-hi a collir.
Àngel meu, digués que SI
i jo totd'una diré AU.

Mon desig és tan ardent
que pens en tu nit i dia;
mon cor, amorós, confia
poder ballar de content.

Qui té curolla no viu
¡.qui bé viu té curolla
Tu i jo farem bona colla,
tendrem per fer bullir s'olia
tant en s'hivern com s'estiu.

Joan Clar i Garcies
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Com una font d'entranyes seques, per
tant de tenps de no regalimar ni gens ni .
mica, de fa estona, que tant li costa tor-
nar humitejar tot el seu voltant, a força
de vesunyar mig plorinyosa, plena de nos-
tàlgia del passat verdós i exhuberant,
així torn a omplir paper vessant idees i
quimeres per al nostre LLUM D'CLI.

I sigui la meva primera retxa de lle-
tres, primers glops de ma fontanella qui-
mérica i fantasiosa, una resposta a tota
aquella gent que demana: I encara no surt
el LL·LM D'CLI? I per què no surt el LLUM
D'CLI? I la meva contesta sera una altra
pregunta: I tu què fas per al LLUU D'CLI?

Segur que jo seguire a tots els LLUÍS
D'CLI que surtin, malgrat estiguin mig
apagats. Almenys sé que la meva gotina
d'oli o la culleradeta de saïm a dintre
l'encruia que jo pugui regalimar o posar,
a pesar d'etiquetes dels qui ben etique-
tats estan, malgrat això i més, jo seguiré
amb les meves espipei 1 adés sense tenir més
pretensions, però donant -me ben per satis-
fet.

Com deia al final de la meva darrera
E3PIPELLADA, parlaria de la llenya i del
llenyater, però crec que les pagines d'a-
vui és nés convenient destinar-les a un
altre fi, agafant un altre aire. Ho crec a
mesura que umpl el paper i així la fonta-
nella de la meva inspiració, daixo-daixo,
canvia tan silenciosament el seu plorinyí-
vol humitejar per un fruir delitosamsnt,
altra volta degustacions saboroses i ex-
quisides de la nostra llengua

Tant m'agrada escriure en la llengua de
Mallorca, tant de goig em dona que em sent
poeta i si això no agrada o no ho ente-
nen o fins i tot se'n riuen, som feliç
perquè estic molt enamorat de Mallorca

Això era un rei que pelava faves. Que
m'agradaria per un finestrell del castell •
haver-me entensat de puntes per no retgi-
rar la majestat i veure omplir el ribell
de baves! Que m'agradaria fer serra-ínamer-
ra, esclafir de rialles, fer volar ocells
mesclats amb ramells o també coloms amb
fogons; encalcar l'ombra del cantó i la
lluna que no va dir ni pruna i està sempre
enmig i en sentir el trepig de la gent
major anar • a un racó per no fer renou ..
Conillets amagau amagau! (el qui no es nou
ja mai no el trobau! ) que la llebre va pel
camp de nit i de dia .. Figurins i bolles-
• .. I fer les concolles. Tot són coses de

JAUME ROSSELLÓ
nins, temps d'innocència, temps de bondat
que dóna alegria I ara, empardalat, no
sé què vull.

I aprofitant l'avinentesa i proximitat
de les festes de Sant Roc, vos desig a
tots plegats unes festes tan bones com les
pogueu tenir.

Ido, no! El meu desig és que al nostre
poble s'acabin aquests diumenges que, tant
si plou com si fa sol, són dies grisos,
amb els carrers buits. Que tots els qui
vulguin sortir, tant a mar com a muntanya,
tant a la discoteca com al puh ho pu-
guin fer tranquil lament, però que no si-
guin membres morts d'un cos que queda sen-
se massa vida Tendrán molta virtut o en-
tusiasme pel que sigui però per vivificar
el nostre poble, tant com que un cec hi
vegi! I allò que diuen que els pobles es
moren, no siguem facetos, els pobles els
matam No basten unes actuacions esporàdi
ques uns dies determinats. La vida del
poble és una cosa continuada, de cada dia,
de cada hora, i els qui hi contribueixen
de bon de veres són aquells que hi són
cada dia sense defellir. Aquests són els
qui fan possible que el poble camini i no
s'aturi i tengui vida Els altres podran
dir el que voldran, empro de promeses i
paraules mai no se n'han emplit sales.
Haurà agradat poc o molt, o gens, aquesta
exposició meva La idea la duc fixa dintre
el pit de fa estona, com si la m'haguessin
gravada amb foc. Però més desagradable és
veure les cases tancades i la gent que no
en surt ni hi entra i el trui que no se
sent i els cotxes que no passen, ni els
cans, ni les bicicletes. Vos convit diu-
menge que ve, a les vuit, per fer una vol-
ta pel poble, i llavors farem el comenta-
ri.

Sé que més de dos trobaran ridícul tot
el que dic. I això és que no es dóna vida
a un poble amb uns dies de festes de molt
de trui i amb molts d'actes acaramullats
que més que festes pareixen una correguda
d'actuacions i esdeveniments dedicats a
omplir hores.

La vida es dóna, millor dit, la vida es
té amb una alenada darrera l'altra sense
deturar-se, seguint-seguint.., i no pen-
sar, ara què hem de fer per viure? ÉS anar
fent sense aturar-se; és allò que tant
s'ha dit de fer camí caminant. Ido facem
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vida vivint i si vivim a (.. . ), no vivim •
a Porreres. Ja sé que hi ha persones que :

per la feina o ocupacions no poden viure a
Porreres contínuament. Eixes persones sem-
pre podran aidar a la vida i al desenvolu-
pament del poble. Però els qui vertadera-
ment mantenen la respiració, el creixe-
ment, el desenvolupament del poble, són
els qui hi són cada dia, passa a passa,
hora a hora, un dia i un altre. Pent això
que visquin a Porreres tots els qui puguin
i art» tota la força de porrerenc o porre-
renca, que no es vincla ni es trenca, tant
si comanda en Pere com en Pau, tant si és
diumenge com dia feiner, tant si hi ha el
color verd. de la sementera ätrilenca espe-
rançadora de fruit madur i sales de gra a
caranull com si hi ha el color de la rose-
lla de color de la sang i el foc vermell
com l'amor gresol de falses riqueses; com:
si hi ha el color cel com la inmensa mar o
el firmament clar i lluninós com un dia
d'estiu; i més colors que hi hagués. I què
té més?; set en té Tare de Sant Martí i
queda bell i rutilant anunciador de la
bonança Si molts de colors han de ser per-
al nostre poble rèplica de l'iris celie,
que floreixin com a jardí de maig tantes
de flors com puguin, però que sigui per
al bé, per a \'exuberància, per al creixe-
ment del nostre estimat poble.

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

Dia 10 de maig. Visita a Algaida per anar a visitar
una vasta col leccio particular de ceràmi-
ques amb peces de molt variades formes i de
procedència ben diversa. Posteriorment es va
arribar fins a Son Reus per veure el"qinat".
Per acabar no va anar gens malament sopar a
Randa.

Juny. Durant el mes de juny, l'Agrupació Cultural va
organitzar una exposició de quadres amb mo-
tius heràldics i pintures a l'oli a càrrec
de la secció d'Arts Plàstiques de la nostra
ent i ta t .

PROXMAMEOT:

XH Travessia del TORRENT DE PAREIS.
Per al proper dia 6 de setembre, l'Agrupació

Cultural prepara la dotzena edició de la Traves-
sia del Torrent de Pareis.

Oportunament s'informarà amb més detall.
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A TOTA MUSICA !

EL MILLOR AMBIENT

DE TOTA LA COMARCA
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L'AMETLA VA REVOLTOSA
^Agrupación de Cosecheros de Múrcia i Ala-

cant ha protestat per la caiguda de preus i la puja-
da dels productes derivats, denuncia la discrimina-
ció d'aqeust producte dins la CEE i expressa el seu
temor que se pugui vendre a Espanya ametla califor-
niana a preus d'excedent i, que per això, s'enfonsi
el preu de l'ametla peninsular i mallorquina. Exi-
geixen un preu de referència i un preu de venda mit-
ja de 650 pessetes/kg,

J A V E R E M E N
Dins el mes d'agost en Jaume Mesquida té previst

començar la verema més primerenca de Mallorca, enca-
ra que sigui una sola varietat, la Chardonai, a -
causa de les seves especials condicions de madura-
ció.

L'AJUNTAMENT I ELS CAÇADORS
Aquest mes d'agost ha començat la col·laboració

entre el Consistori i al Societat de Caçadors local,
i han establit un conveni a través del qual cada
entitat cobrirà el cost al 50/. per mantenir dos
guardes rurals al servei de tota la població i espe-
cialment al camp.

El potenciament de la
indústria, agricultura i ço- •^///^///^/^
merç de Porreres és una tas- íM::;:;:::::::::;::::::í
ca de tots els porrerencs. ;x-:::::;:::;:;:::::;:;:::::::;:::;

LLUM D'OLI pot contri- ÏÍÍÍMÍ
buir a augmentar la ¡mat- M;M:::::::x;:::::::
ge. ' Anunciar-se a la revis- í̂iíííííí
ta és donar-se a conèixer
MES.

^CANAH
MARGALIDA
PERFUMERIA JOYERÍA

Carrer L'almoina N-34
Telefon 64 70 67
PORRERES-Mallorca

«REhlMSIiB

AGLOMERADOS MALLORCA, S. A.

Oficinas: Mariano Aguiló, 2-Palma

Tfno.: 27 01 50
Planta: Cantera Son Amat-Porreras

Tfno.: 64 71 20



PRUEBE UN PEUGEOT 309

YSE LO LLEVARA PUESTO

Puede ver los Peugeot 309, probar e/ modelo
que desee y hasta llevárselo puesto sí quiere.

Conozca toda su gama con detalle y recréese
en ella. En sus brillantes soluciones a las exigencias
modernas de confort, equipamiento y prestaciones.
En sus motores robustos y precisos, producto de la
más avanzada tecnología Peugeot.

En su extraordinario equipo:
Aire acondicionado, elevalunas eléctricos, dirección
asistida, reglaje lumbar del respaldo del conductor,
mando a distancia de cerraduras...

Pruebe un Peugeot 309 y se lo llevará puesto.
/MOCHO

Cilindrada ¡cm')

Polemic (cv.l

Velotidod máximo IKm/h.¡

Aceleración de Oo 100Km/h. ¡seg.l

N f de Velocidades
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1 PEUGEOT 309

ESOMHISrORIA,

MOSA
calle aragón,191
tels. 279600 su concesionario

PEUGEOT TALBOT




