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QUI ES AQUEST JESÚS'

,i

DES PUIG CAP AL CEL
Na Margalida Mayol, madò «Xiva»

des Puig moria el passat mes de gener.
Eren vuitanta anys d'una vida dedicada
a cuidar el Santuari de Ia Verge de Ia
Bona Pau. ElIa que obria ses portes,
tota amatent, perquè Ia gent del poble
pogués besar i pregar davant Ia nostra
patrona, ara estarà ben a prop d'Aque-
lla a qui sempre havia servit.

Una dona molt amiga seva, madò Ca-
talina MoIl, «D'es Forn", ens parla amb
emoció de «NaXiya des Puig».

— Era molt cuidadosa amb Io d'allà
dalt. Sempre ho tenia ben arregladet,
sense cobrar cap cèntim. Si qualcú ü do-
nava alguna cosa, ho donava a Ia Mare-
de-Déu. Estimava es Puig com a cosa

Estam acostumats a seguir fent les
coses de sempre, a aferrarnos còmo-
dament a Io que hem rebut, sense
posar-hi dubtes. Estam acostumats a
complir, per quedar bé amb els altres, i
fins i tot amb Ia pròpia consciència.
Per això, un home tan normal com Je-
sús ens sorprèn i Ia seva actitud ens
fer ben endins.

Voldríem que Jesús hagués estat un
personatge estrany i meravellós, que al
cap i a Ia fi vingués a confirmar Ia doc-
trina de sempre, Ia dels qui detenten el
poder. El poder dels qui es creuen sa-
vis. El poder dels qui manipulen amb
Ia paraula. El poder dels qui duen l'ai-
gua al seu molí...

Pero Jesús no és «el predicador que
du les receptes a punt, perquè tothom
les pugui prendre com a divina po-
mada». Jesus viu en el cor mateix del
poble, amb tota Ia normalitat i senzi-
llesa d'un home lúcid, que sap desco-
brir per on es perden els homes. Jesús
va amunt i avall, dient que es tracta de
començar una cosa nova, que les co-
ses no van, que és necessari capgirar
el món, tal com l'entenen els qui tenen
Ia pella pel mànec.

Es així que Jesús, quan comença a
sortir enmig del poble, no es queda als
llocs on es cultiva Ia pràctica religiosa,
sinó que se'n va amb els pescadors,
amb gent sense lletra ni formació. I
amb ells comença a fer un camí de
canvi i transformació.

seva. En fer bon temps, cada dia anava
a obrir.

— Mai Ia trobaves amb una crítica de
ningú. A s'enrevés, o et feia cas, o t'ala-
bava qualque cosa.

Només puc contar alabances. No tenia
ningú agraviat. Anava a passar el«rato»
amb Ia gent malalta. A mi particular-
ment em va fer molt de bé, perquè em
va ajudar a cuidar una germana meva
paralítica.

— S'horabaixa des funeral hi vaig
anar prest. Desfilà tot Montuïri. Se casa
estava plena. Li feren molt de cas; ella
n'havia fet sempre. Encomanà s'himne
de Ia Mare-de-Déu de Ia Bona Pau, i així
el cantaren en el seu funeral.

G.G.

Jesús actua amb llibertat, sense por
a Ia «gent d'orde». Par damunt dels
prejudicis dels qui, perquè duen Ia
doma, fan valer els seus criteris, que
sempre afavoreixen uns interessos
molt determinats.

Jesús no és un «Bonjesuset» tot
quiet i quadriculat, que «fa Io que toca
fer». Perquè si hagués estat així, tot
hauria continuat com abans, s'hagués
esvaït com una polseguera, i no hauria
deixat rastre. Si Jesús hagués estat
com convenia que fos als benestants i
benpensants del seu temps, no l'hau-
rien mort. I si el mataren és perquè va
introduir al nostre món quadriculat
una forta llavor d'inquietud i de pro-
funda transformació.

Seguir Jesús, avui, no és estar tot
quiets, esser tradicionals, educadets i
complidors. Ben al contrari, significa
fer esclatar Ia nova saba d'aquella
muda indestructible que ens va empel-
tar aquell Home de Natzaret.

Bartomeu Tauler
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Na Gemma
Amb motiu de Ia mort de Sor Gemma Martorell, Germana de

D. Bernat, rector que fou tan estimat dels montuirers. repro-
duïm el següent article, escrit per un missioner que coneixia
prou bé les seves inquietuds evangèliques.

Crec que aquests dos mots despertaran en molts
amitjno menys records i enyorances. Acab de saber de Ia
volada de Na Gemma cap el Pare. Na Gemma vola moltes
vegades cap Amèrica, Volgué volar també cap a Africa. El
dugué amagat, aquest vol, i ara deu estar contenta de que
en parlem. A través d'aquest vol mancat Ia podrem com-
prendre ¡ admirar més. EIIa vlu ¡ segueix animanti a viure
el nostre cristianisme per damunt de tota frontera.

VOLIACORRER MON

No sé quan succeí. Ni importa gaire l'any. Na Gemma
viu l'avui i l'ara de Déu. La vaig trobar, com sempre, al Se-
cretariat de Missions al carrer del SoI. Ens féVem amics.
EIIa Ja duia molts anys de vol per Amèrica, el Perú, i el
Secretariat Ii pareixia petit I això que duia molt de trui!

Era Ia dona que omplia el Secretariat, els baixos i el sote-
rrani. Soterrani, un temps, ple de capets d'indians ¡ ne-
grets amb un "nyamnyom" damunt Ia closca, on hi ficà-
vem les peces de quatre i altres monedes. Ara s'omplia
d'altres caps de gent jove, sense 'Yiaym^iyom", pérò ben
plens de curolles tfénse frontera: Perú, Burundi... Curolles
mescladesamb Palegria de Na Gemma.

^ I allà baix parlàrem ben seriosament dels leprosos
del Burundi, dels quals té cura l'obra d'amlcs del Pare Da-
mià. Jo havia conegut aquests malalts i aquesta Obra. Na
Gemma tenia ganes d'anar 'al Burundi per servirHos de
prop. M'hodeia amb tanta serietat quevaig.crewf**s
tractava d'una crIda que Ii fela el mateix Jesús. S^nrte
de tenir en compte.

Aixf me'n vaig ariar al Burundi amb una còpiardel

seu certificat d'Jnfermera de Ia Creu Rotja. També me
donà un altre certificat d'una estada que hav!a fèt amb
els leptosos de Fontilles (Valencia), l,cosa rara, na Gemma,
de paraula fàcil, era poc amiga d'escriure. Unj mots, ben
pocs, i escrits amb unHàpis gruixat omplien tot d'una els
papers que m'anava enviant, per dir-nne que era Ia ma-
teitfa. Jo, mentrestant, anava gestionant Ia cosa. Anava
fent passes. ,

Però en lloc del Burundi Na Gemma va volar altra
volta al Perú. I en lloc del Burundi el Senyor Ia prepara-
va per un altra vol, molt més llarg I definitiu. VoI que ha
preparat, durant molts anys, asseguda al cap d'amunt del
Convent de les Trinitàries, ran del mar, per on s'alçaven
tan%avions diàriament.

UNA IL.LUSIO PERDURABLE

Moltes vegades, després, em diria el mateíx, des de
l'altura d'aquella casa, amb Ia matelxajoia d'abans. I amb
un cap que, com els negrets del Secretariat, duia un bon
'Siyam-^iyom". Al, no em facis riure, deia, ben atesa per
les seves Germanes de Comunitat. Ara m'han regalat un
vestIt de bany, però el Burundi se posa difícil! A mi m'aca-
baven d'expulsar d'allà.

I quasi immòvil, volia saber, més que mai, de les
missions mallorquines del Burundi. I me donava ll'rçons
del Perú, on jo pensava anar. Se vela que parlava amb el
cor. I és que havia estimat, viscut, molt. Em vaig despedir
d'ella plorant EIIa es mantenia serena, com quan ens
diguérem adeu, amb els certificats a Ia butxaca, amb l'en-
càrrec de trobarHi un lloc entre les enfermeres dels le-
prosos...

NA GEMMA VOLAVA CADA DIA

Me'n record com si fos ara. Un dia parlarem ben
clar de Ia seva malaltia. Era de bell nou al Secretariat de
Missions. Ja no pujava o devallava l'escala tant de pressa.
Però sí que encara somreia amb Ia mateixa facilitat de
sempre. El Bon Jesús és ben gu!tzero, em va dir. Sort que
EII sap ben bé per què. I recordaremal Lluc Morey -€n
Lucas— que també havia estat especialista en aquests vols
al Peru i de cap ai Pare.

Encara ara el recordam per tot: per Mallorca i per
LIma... Cada dia Na Gemma prenfa Ia volada com Ia but-
zeta que toca terra moltes vegades intentant el vol, Ia vo-
lada, que Ia farà desaparèixer de prop del niu.

Jo te deman, Gemma, que de més a prop del Pare,
ens segueixis somrf*nt, per donar-nos coratge als ma-
!lorquins del Perú, del Burundi I de tot el món. Saps que
ens toca viure en uns pobles de filats I lioses. EIs nostres
pobres voldrien prendre Ia volada, però Ia injustícia I
l'opressió «te tenen ben cansats. IeIs poderosos Intenten
esdafarHos el cap per menprHos, com qui ménja gorrions.

Gemma, dona'ns el teu somriure de cada dia, el que
et fela prendre Ia volada diària. De bell nou_. I que ens ve-
gemen el CeI. *,

MiqudPuvts

De Diajrio de Mallorca
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PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL

Hem parlat amb els presidents
de les distintes comissions de l'A-
juntament i també hem llegit Ies
actes del Consistori, per a facilitar-
los els projectes per a aquest any
1981. Vos oferim un resum.

PROGRAMA DE LA COMISSIÓ
DE PAGESIA

— Nivellació dels camins de Son
Massanet, Cas Coixet, Son Bascós,
Porreres, Ses Donades, Travessa a
Ia carretera de Pina, Son Maiol,
Cas Moreno (o de Son Boivàs) i de
Son Vaquer.

— Es proposarà a l'Ajuntament
d'Algaida posar grava —amb un
50 % per a cada part— en els
camins de Sa Fita, Vivero, Can
Tous i de Sa Fita fins a Ia carretera
de Pina.

— Engravar el camí de Ses So
Nes Moianes i arreglar Es Pont.

— Es destinarà Ia quantitat de
500 tones mètriques de grava als
veïns que vulguin arreglar els seus
camins.

— Neteja de les síquies de Ses So
Nes Moianes i Des Dau, fins aI
Camí Pelut.

— Es duran a Cooperació els pro-
jectes de construcció del mur de
contenció en Es Torrent de Sa
Cova, i l'asfaltat dels camins de Na
Rafaleta i d'En Gospet fins a sa ca-
rretera de Pina.

— Es faran millores en el camí
de Na Burcanya i s'ampliarà de 14
a 21 pams.

— Es gestionarà l'ampliació del
camí de Son Rubí cap al de Son
Mut.

— Es mantindrà una entrevista
amb el delegat del MOPU amb l'ob-
jecte de tractar les peticions d'a-
rranjament de les carreteres co-
marcals dins el nostre terme muni-
cipal; ampliació de Ia carretera de
Pina, devers Son Pujol; arreglar el
pont de Ia carretera de Manacor,
davant el Camí Pelut i Ia col·labo-
ració mútua per a Ia confecció de
plànels dels camins vesinals.

PER A 1981

25 anys enre,ra
9 Febrer 1956

EIs beneficiaris del subsidi a Ia ve-
llesa, de Montuïri, s'han reunit gojosos
avui matí en el Puig de Sant Miquel.
Després d'una missa d'acció de gràcies,
l'Ajuntament els obsequià amb un re-
fresc a l'hostatgeria del Santuari.
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PROGRAMA DE LA COMISSIO
DE SERVEIS

Hi figura l'ampliació del cemen-
teri i adecentament de Ia part de
migjorn. Es compta ja amb el te-
rreny corresponent que s'ha com-
prat per 150.000 pts. i tres solars en
el cementeri. Aquest projecte es
presentarà al pla de Cooperació del
C.G.I.

Es vol construir Ia Placeta de Ses
Escoles davant s'entrada principal
de l'edifici. Es llevarà Ia terra i es
netejarà es Camí de sa Matança i es
col·locaran uns bancs perquè els al-
lots puguin esperar s'entrada a
s'Escola, jugar amb tranquilitat i
també es plantaran alguns arbres.

Una cosa parescuda està progra-
mada amb Sa Placeta de Santanyí,
on es pensen col·locar uns bancs, i
si pot ser, alguns arbres.

PROGRAMA DE LA COMISSIÓ
DE CULTURA

— Construcció de vestuaris a Ia
pista poliesportiva i trasllat del
pes municipal, a prop del Molí
d'En Gospet.

— Millores en el Col·legi Nacio-
nal: pintura dels reixats, instal·la-
ció de les dutxes, habilitació de
dues dependències per a magat-
zem, davall les escales, substitució
dels pins per una altra casta de
plantes que puguin formar una ba-
rrera natural que protegesqui de Ia
tramuntana, degut a què les rels es-
penyen l'asfaltat i Ia paret; renova-
ció de les persianes, portes i ade-
centament dels exteriors de Ia casa
del conserge.

— Tornar a iniciar les gestions
per a adquirir el camp de futbol a
Ia parròquia i convertir-lo en mu-
nicipal.

— Celebració de Ia II.a Setmana
Poliesportiva St. Bartomeu, 81.

Biel Gomila



ENTREVBTA XERRADA AMB EL PRESIDENT
DE L'ASSOCIACIÓ DE PARES

Joan Portell dóna compte del balanç del '80,
i enumera els objectius per al '81

Volíem conèixer el funcionament i
les activitats de l'Associació de Pares
de l'escola de Montuïri, ¡ per això hem
cregut bo conversar un poc amb En
Joan Portell «Cai». EII, sempre tan ani-
mat, respon de bona gana a les nos-
tres qüestions.

—Quins són els principals objectius
de l'Associació de pares?

—Tenir cura del bon funcionament
de l'escola, ajudar a resoldre els pro-
blemes que es presenten; crear una
comunicació eficaç entre pares i mes-
tres; orientar els pares de cara a Ia
mateixa educació; organitzar activitats
extraescolars, etc.

—Amb quins problemes topau més
sovint?

—El problema més gros és l'econo-
mia. El nombre de socis, uns cent-
cinquanta, no dóna per a molt. Es una
llàstima que molts de pares no sentin
més Ia responsabilitat, i l'Associació
com a cosa seva.

—Quines tasques ha duit a terme
l'Associació, durant l'any passat?

—Podríem destacar las següents:
— Pagar un professor d'educació

física.
— Organitzar un marathon, amb

participació popular.
— Preparar els al·lots per a es-

ports, i presentar-los a competicions.
— Comprar material escolar, com

termòmetres, etc.
— Ajudar als al·lots que varen anar

a Maó.
— Organitzar xerrades sobre Ia

dona, en col·laboració amb el Ministeri
de Cultura.

— Organitzar cinema i teatre amb
el suport d'entitats privades.

— Vendre els llibres, per a conse-
guir l'estalvi del descompte.

—Quins projectes teniu per a l'any
que hem començat?

— Realitzar un curset de mecano-
grafia.

— Tirar endavant un segon mara-
thon.

— Seguir preparant els equips d'es-
ports.

— Tornar contractar el professor
d'Educació física.

—Per acabar, què voldríeu dir als
pares dels alumnes?

—Voldria fer-los a saber que per dur
a terme aquest programa, és necessà-
ria Ia participació activa de tots els so-
cis, i un més gran interès en l'assistèn-
cia a les assemblees.

—Gràcies. I fins una altra.

TOMEU SERVERA

SOLLICITUDS DE MILLORES A
L'ESCOLA

Per part de l'Ajuntament s'ha sol·lici-
tat al Ministeri d'Educació una sèrie de
mülores a l'edifici del Col·legi Nacional
d'E.G.B. Són les següents per ordre de
preferència:

1.a) Canvi de l'enrajolat de l'edifici
degut al seu mal estat en corredors el
que fa que caigui Ia pintura. També
substituir l'enrajolat de les cambres de
bany; ja que cada any és necessari fer

un repàs a causa del material emprat
(guix) per a Ia seva instal·lació; igual-
ment el d'algunes classes en les que hi
ha bonys en el trispol.

2.a) Pintar tot l'edifici tant els inte-
riors com els exteriors.

3.a) NiveUació de Ia pista de basket
que varen deixar inclinada quan es va
asfaltar el pati.
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CANVI EN EL NOM DELS CARRERS

Amb el nou any 1981 Montuïri haurà
estrenat nou nom dels seus carrers; ja
que a flnals del ja passat 1980 se varen
rotular de beU nou.

S'han col·locat 62 noves plaques escri-
tes en llengua catalana, en Ia modalitat
de Ia nostra parla maUorquina utUitzant
l'article salat. El canvi va ser aprovat a
un PIe de l'Ajuntament de fa més o
manco un any.

El punt de referència i de base ha es-
tat l'obra d'En Joan Miralles i Monse-
rrat, «Els carrers de Montuïri».

El preu de cada placa puja a 725 pes-
setes i el posar-la ha costat 1.250 pesse-
tes cada una. El total suma unes 120.000
pessetes.

S'han canviat 21 noms i per primera
vegada tendran nom oficial es carrer de
Na Patesa, Ia placeta de Santany i Ia
placeta des Pou des Dau. La resta de ca-
rrers tenen el seu nom escrit en Ia nos-
tra llengua.

Aquestes són les substitucions (en pa-
rèntesi indicam el nom antic): Cossiers
(Bemardo Amer), Pou del Rei (Calvo So-
telo), Creu d'En Gegues (Cruz), Major
(General Franco), Sa Trona (General
MoIa), Sa Torre (segon tros del carrer
General MoIa), des Mig (General Primo
de Rivera), des Puig (General Weyler),
SoI (Leonardo Oliver), plaça Major
(plaza Espana), Rei Jaume II (San Fer-
nando), de Ia Penya (Capitán dar Aloy),
Pujol (García Ruiz), de Dalt^iGeneral
Sanjurjo), des Forn (Simón Capó), Ma-
teu CasteUà (Letra C), Pere . CapeUà
(Francisco Javier Vanrell), Joanot Co-
lom (Letra A), des Racó (sin saUda), Rei
Jaume I (La Torre), Velar de Sa Torre
(Letra B). Al carrer Letra L se Ii ha posat
el de carrer del Mestre Josep Porcel i
ara se convertirà en el principi d'aquest
carrer que és el de ses Escoles.

El criteri que ha animat el canvi de
nom ha estat el de recobrar Ia denomi-
nació popular i suprimir els signes de
caire polític.

SON FORNES

MoIt prest començaran les obres per
tancar el poblat talaiòtic de Son Fornés
amb una «rejiUa» galvanitzada de 1'5
metres d'altària i una Uargària de 320
metres. S'instal·laran dues barreres i es
ferà neteja a Ia paret. El pressupost de
300.000 pessetes està subvencionat pel
Consell de Mallorca. Tècnics del Consell
L·isular i de Ia Delegació de Cultura ven-
dran a Son Fomés per donar orienta-
cions damunt les obres a fer.

Aquest estiu se tornaran dur a terme
noves excavacions a Son Fornés a cura
de l'equip d'arqueòlegs catalans que ja
vengueren altres anys dirigits per Vi-
cenç LuIl, gendre del qui va ser mestre
de Montuïri don Pep Sans. El Ministeri
de Cultura dóna una subvenció de tres-
centes mil pessetes.

VETLADA

EIs alumnes de 8è d'EGB, amb Ia col-
laboració d'alguns de BUP presentaren
amb èxit una vetlada de varietats
artístico-musicals, el dissabte 31 de ge-
ner, a Ia SaIa Mariana, per a recaptar
dobbers per al viatge d'estudis. N'Hono-
rat MoIl ha demostrat sempre el seu es-
perit desinteressat, preparant i dirigint
vetlades com aquestes, que animen els
hiverns montuïrers. A seguir amb co-
ratge, preparant teatre per al poble!

SUBVENCIÓ

L'Ajuntament ha rebut del Consell In-
sular de MaUorca una subvenció de
50.000 pessetes per a Ia renovació dels
vestits de Ia Banda de Música i Cossiers.

OBRES A L'AJUNTAMENT

Han estat adjudicades les obres d'ade-
centament i decoració interior de Ia
Casa de Ia VUa, incluïdes en el pla d'o-
bres i serveis de 1980. El pressupost és
de 715.389 pts., Io que suposa una baixa
de 64.625 pts. respecte al pressupost ini-
cial. Aquestes obres es refereixen a l'ha-
bilitació d'una sala de conferències i
una altra destinada a biblioteca, i les
millores a les parets que presenten un
deplorable aspecte. El 75 % del pressu-
post serà cobert pel PIa de Cooperació
d'Obres i Serveis del Consell General In-
terinsular, i el 25 % restant a compte de
l'Ajuntament de Montuïri.

Biel Gomila

FRACÀS D'UNES CONFERÈNCIES Z

En el mes de desembre se tocaven ce-
lebrar unes conferències per a Ia Tercera
Edat en el saló d'Actes de l'Ajuntament,
organitzades per Ia Delegació Provincial
de Cultura. Aquestes dues conferències
es suspengueren perquè a l'hora de do-
nar Ia primera només hi havia dues o
tres persones.
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FUTBOL

Resultats corresponents aI mes de ge-
nerde 1981:

1.a Regional:
Consell, 4 - Montuïri, 3
Montuïri, 2 - Esporles, 2

Juvenils:
Montuïri, 2 - Constància, 1
Montuïri, 1 - Son Carrió, 3
Gesa Alcúdia, 4 - Montmri,0

Infantils:
Montuïri, 10 - Mobles Es Fortí, 2
Electró Bauzà, 3 - Montuïri, 1
Montuïri, 6 - Es Figueral, 2

Alevins:
Montuïri, 3 - Los Almendros, 1
Montuïri, 0 - La SalleP.I., 6

BALONMANO INFANTIL FEMENI

Resultats dels partits de Ia 1.a volta y
del primer de Ia 2.a volta:

Montuïri, 15 - Sta. Magdalena Sofía, 8
Santa María, 3 - Montuïri, 24
Son Sardina, 7 - Montuïri, 17
Montuïri, 20 - GeIs, 6
Sta. M. Sofla, 14 - Montuïri, 17

JOCS ESCOLARS

Fins ara s'han celebrat tres jornades
esportives. La 1.a Montuïri, el 13 de de-
sembre; Ia 2.a a Algaida, el 16 de gener i
Ia 3.a a Fenatix,.el 24 de gener.

EIs nombrosos resultats obtinguts
pels equips de Ia nostra escola han estat
els següents:

Benjamins

Futbito:
Montuïri Tercer, 3 - Sant Joan, 0
Montuïri Quart, 0 - Algaida, 2
Montuïri Quart, 0 - Sant Joan, 2
Montuïri Tercer, 3 - Montuïri Quart, 0

Alevins

Balonmano masculí:
Montuïri, 8 - Verge Montission, 1

Balonmano femení:
Algaida, 3 - Montuïri, 7

Baloncesto masculí:
Montuïri, 17 - J. Capó de Felanitx, 7
Joan Capó, 16 - Montuïri, 29

Ajedrez masculí:
Porreres, 4'5 - Montuïri, 0'5
Montuïri, 1'5 - Sant ALfons, 3'5

Ping-Pong masculí:
Montuïri, 3 - Joan Capó B, 0
Montuïri, 3 - Porreres, 0
S. Alfons de Felanitx, 0 - Montuïri, 3

Ajedrez femení:
Sant ALfons , 0 - Montuïri, 5

INFANTILS

Balonmano masculí:
Montuïri, 9 - Porreres, 8
Joan Capó, 14 - Montuïri, 13
Montuïri, 13 - V. Montission, 9

Voleibol masculí:
Montuïri, 1 - Sant Alfons, 3

Ajedrez femení:
Joan capó, 5 - Montuïri, 0

Ping-Pong masculí:
Montuïri, 2 - Algaida, 1
Montuïri, 3 - Porreres, 0
Joan Capó A, 3 - Montuïri, 0

Ping-Pong femení:
Joan Capó A, 3 - Montuïri, 0
Joan Capó B, 3 - Montuïri, 0

CADETES

Balonmano masculí:
Montuïri, 15 - V. Montission Inf., 1
Porreres Inf. 4 - Montuïri, 4
Algaida, Inf., 8 - Montuïri, 31

Baloncesto masculí:
Joan Capó L·if., 19 - Montuïri, 22

Baloncesto femení:
Montuïri, 32 - Algaida L·if., 8

Voleibol femení:
Montuïri, 0 - Sant Joan Inf., 3
Joan Capó Inf. 3 - Montuïri, 0

Ping-Pong masculí:
Montuïri B, 0 - Sant Alfons, 3
Sant Alfons, 1 - Montuïri A, 2

A\'*/
BIEL GOMILA

María Carmen Robles i
Isabel Bauca,campiona

i subcampiona de Ba-
leares de Cross.

FUTBITO ALEVIN A ALGAIDA

EIs dies 18 i 25 de gener se va celebrar
a Algaida un torneig alevin escolar de
futbito. Participaren dos equips locals.
A les semlflnals aquests foren els resul-
tats: Montuïri B, 1 - Sant Joan, 4 i Al-
gada A, 4 - Montuïri A, 3. EIs nostres
s'hagueren de conformar en jugar els
partits pel tercer i quart puesto, tant el
grup A com del B. Se donaren aquests
golaveratges: Montuïri B, 1 - Vilafranca
B, 0 i Sant Joan A, 3 - Montuïri A, 2.
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PASSATEMPS

a

SA GLOSA NOSTRA
DE CADA DIA...

"beneïdes
D'ENGUANY

DE SANT ANTONI

o°-

Aqul es Vicari Caló
du molts d'anys de bugader
i al poble montuïrer
Ii ha donat sabidoria;
ànimes rentades bé
cap an el cel les envia.

I Vós, Sant Antoni Abat
donau-li Ia companyia
i quan se morirà, un dia,
teniu-li un lloc reservat,
on tot Ii sigui alegria.

II

Vós sou Sant Antoni Abat
que curau de malalties,
i mos n'heu alliberat
amb ses vostres valenties.

Aquí vos he portat s'ego
i jo que hi colc a damunt,
perquè arribats a tal punt
tots facem hora per llego;

I an es públic que vos mira
amb tanta devoció
ompliu-lo de s'alegria
de vostra bendició.

L'amo En Biel Gomila «Nofre

XISCARRILLOS
Ara vos contarem, un xiscarrillo que mos

va passar:
EIs al lots varem amagar una botella de vi

que havia sobrat de sa taula, però mos hi
trobaren i Ia mos varen requisar. Es vespre,
quan es monitors preparaven es temes del
sen demà, noltros vàrem anar a s'armari
des capellà i Ii vàrem «cepillar» sa botella.

La mos vàrem beure casi tota, ¡ l'acabà-
rem d'omplir d'aigua, tornant-la al mateix
lloc, peu de moix...

El sen demà, hora de dinar, vérem apa-
rèixer sa ditxosa botella damunt sa taula... I
clar! Tothom deia: «Gràcies, no en vull...» I
és que es tractava d'un vi ben rebatiat...
Idò, Ja hi tornareu...

Rafel Miralles, Joan Verger
i Joan Taberner.

EXCURSIÓ DE CATEQUESI

Es nins i nines de catequesi vàrem pas-
sar un dia molt agradable, el dos de gener.
Vàrem partir d'excursió per trobar neu, de-
vers Escorça, passat Lluc. Caminarem molt
i no vàrem arribar a trobar neu, però mos
enfilàrem molt amunt per sa muntanya. Và-
rem dinar per allà dalt, davall un alzinar,
amb unes vistes precioses. I després de fer
una pergària davant Ia Mare de Déu de
Lluc, tornàrem tot contents.

Magdalena Alcover

JTWTtLv>V* m v \ £
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Cdtestar aquesta endevinalla rimada del
segle XVIII:

Mentre anava cap a St. lves,
vaig trobar un home
amb les seves 7 dones,
cada dona tenía 7 sacs,
a cada sac hi havia 7 gats
cada gat tenia 7 gatets,
gatets, gats, sacs i dones,
quants eren els que anaven
cap a St. lves.

- 7



FELIÇOS
Entre el sant i el boig h¡ ha sols

un espai com el gruix d'un paper de
fumar. Es ei lloc que ens entestem
d'ocupar els qui ens vantem de ser
normals. El sant és feliç amb Ia fe-
licitat de Déu. El boig ho és amb Ia
de l'albat. L'un i l'altre són expres-
sió del misteri de Ia humanitat.
Pregon comun pou. Misteri de do-
lor que sumeix l'home en Ia tenebra
de Ia ment. Misteri de goig que re-
flecteix les estrelles del cel en
l'aigua mansa. Dos mons ben dife-
rents. I insondables. Es necessita
molta fe per afirmar que Déu és en

~~i

ambdós mons. Perquè hi és. La lec-
tura d'aquesta presència, però, ens
és terriblement difícil als qui els
contemplem des de fora. Ni boigs
ni sants. Gent normal? Portem arra-
pada a Ia pell Ia follia del pecat. Mi-
rem enlaire pel forat del nostre
abisme i no veiem les estrelles. No
encertem a entendre Ies benauran-
ces. Per això Ia felicitat se'ns es-
rnuny a través dels dits.

Feliços els pobres en l'esperit.
EIs que en lloc de declinar frenètica-
ment el meu i el teu, viuen el nostre,
i arramben l'espatlla en Ia lluita per
Ia germanor. Per això els toca patir
el menyspreu i Ia incomprensió de
Ia gent normal. Un vel de dol omple
moltes vegades les seves vides. DoI
pels que cauen en Ia lluita per Ia pro-
moció deIs desvalguts. DoI pels que
són assassinats peIs poderosos. DoI
pels que un bon dia desapareixen
sense deixar rastre/

INFORMACIÓ ECONÒMICA PÂRROQUÍAL

Mesos

Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre

Parcial

TOTAL 1980

SEGON SEMESTRE 1980
Enírades Sortides

33.276
45.312
31.051
31.879
46.486
64.317

252.923

488.818

Ba!anc

66.797
42.069
40.292
68.265
65.837

111.173

394.433

769.104

33.521 (dèficit)
3.243 (superàvit)
9.241 (dèficit)

36.386 (dèficit)
19.349(deficit)
46.256 (dèficit)

141.510 (dèficit)

280.286 (dèficit)

NOTA:
Aquesta informació no inclou l'economia del Puig de St. Miquel ni les col·lectes ex-
traordinàries, ni Ia venda d'immobles, ni les obres realitzades a l'església i rectoria
Més envant, completarem el balanç.

La Secretària d'Economia
Antònia Garcias

PLUVIOMETRE

Gener

Día 10
12
13

Total

18 iitres
8'90 »
I.Ï3 »
40.2 „

I*jtoff
• El pare Arrüpe anuncià

ak jesuïtes que el seu propòsit
de renunciar del càrrec de general
de Ia Companyia i de convocar
una congregació general per elegir
successor havia estat desaconsellat
per Joan Pau 11 i que, per tant,
renunciava a renunciar. El fet ha
suscitat diversos comentaris
perquè homhipot trobar una
confirmació dete rumors sobre
les discrepàncies entre elpapa
blanc i el papa negre o —tot el
contrari— una mostra de Ia
confiança de Joan Pau II en
Arrupe. Una altra
interpretació seria que Arrupe
cercava unapersona mésjove
i nova per a continuar k. renovació
de Ia Companyia, mentre elpapa
—en Ia seva línia de cercar més
estabilitat en l'Església—prefereix
evitar canvis.

ES6LÉSIA EN CAMÍ
CELEBRACIÓ FAMILIAR DE L'EUCARISTIA

Com a creients, hem descobert Ia neces-
sitat de trobar-nos periòdicament, en vistes
a celebrar Ia nostra fe, entorn a Ia Paraula,
al Pa i al Vi. Per això mateix, cada primer
dissabte de mes, al vespre, ens trobam per
celebrar reposadament l'Eucaristia. Creim
que són necessaris aquests moments gra-
tuïts per a prendre consciència de Ia nostra
fe i per a construir comunitat.

MOVIMENT PARROQUIAL

Gener, 1981

NOU CRISTIÀ

Dia 25.-Antoni MoIl Mayol, fill de An-
toni y Catalina.

NOVA FAMÍLIA

Dia 10.—Guillem Oliver Garcies amb
Na Joana Sastre Pocoví.

PASSAREN A LA CASA DEL PARE

Dia 4.-Rosa Verger Bauçà, viuda, 77
anys, a. «Tec».

Dia 4.-Maria Gallard Bauçà, viuda,
89 anys, a. «Gallard».

Dia 6.-Antonla Verger CloqueU, ca-
sada, 62 anys, a. «Son Sastre».

Dia 11.—Francesc Mayol Cerdà, casat,
73 anys, a. «Escolà».

Dia 16.—Maria Servera Mora, viuda,
78 anys, a. «de sa Torre»

Dia 21.—MargaUda Mayol Miralles, fa-
drina, 88 anys, a. «Xiva».
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