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JESÚS I LA LLEI
«Si creis que vos feis justs complint Ia llei, ja no teniu res a veure amb

Crist...» No són paraules inventades ara; són de St. Pau, que volia ajudar
ato cristians del seu temps a trobar el sentit de Ia vida de fe, el sentit de Ui
llibertat detefiUs de Déu.

I és que de vegades votäriem que ens donassin una espècie de receptes a
prendre, amb les quate sabéssim cert que trobam Ia salvació, i així poder
quedar tranquüs.

Però l'evangeli de Jesús no és un compost de receptes màgiques, sinó un
camí exigent, que educa Ia llibertat i mostra un ideal que no aconseguirem
mai del tot.

Jesús no ve a dir: «Fins ara hi havia unes lleis (no matar, no cometre
adulteri...) i jo, de més a més, en pos unes altres (no insultar, no desitjar Ia
dona de l'altre...)». Sinó que ve a dir: «No val creure que complint minucio-
sament aquesta i aqueUa altra llei, ja podem quedar satisfets. Això és Io que
fan elsfariseus». L'home seguidor de Jesús i del seu Regne no se sent satisfet
amb les lleis. L'home creient en Crist cerca, a cada pas, amb el cor net i con-
vertit, Ia manera d'estimar més, de servir més, de lluitar més contra el tan-
cament, de dominar l'instint que defensa certs interessos personals... I és
clar, el seguidor de Jesús no en té mai prou amb Io que fa, i sempre camina.

Neu a Montuïri

Mari Carmen Robles,
Medalla de Bronze

Tercera en el Campionat d'Espanya de Cross

L'ESPORT MONTUÏRER I BALEAR
ESTAN D'ENHORABONA

-:'*- •**• .-

Així trobàrem Montuïri el dematí
del dissabte 21 de Febrer. La neu ale-
grà moltes persones, sobretot infants
i joves. Fou un espectacte que no po-
dem contemptar tots eZs anys.

En els darrers números els informàvem
que Na Mari Carmen Robles i Na BeI Bauzà
s'havien proclamades campiona cadete i
subcampiona juvenil de Balears de camp a
través, juntament amb Na Rosita Tomàs de
Lloret que quedà quarta cadete. Les tres
formaren part de l'expedició que, represen-
tant Balears, es desplaçà el primer de fe-
brer a Cambrils (Tarragona) per disputar
els Campionats d'Espanya.

Per primera vegada una al·lota de Ia nos-
tra provincià obtenia una medalla de
bronze en un campionat d'Espanya. Aquest
brillant èxit dins Ia història del cross balear

l'aconseguí Ia montuïrera Mari Carmen Ro-
bles Garcia.

Na Mari té 14 anys complits el passat 28
de gener i estudia setè d'E.G.B.

—Conta-nos el viatge a Tarragona.
—Em vaig aixecar a les cinc i mitja del

matí. Partírem de Montuïri a les 6 i de l'ae-
roport a les 8. Llavors arribàrem a Barce-
lona devers les vuit i mitja. Férem uns 100
kilomètres per anar a Cambrils. Des cap de
mitja hora Ja començà sa carrera. Quan và-
rem haver acabat, dinàrem a un restaurant i
després anàrem damunt una muntanyeta

per veure Ia mar de Cambrils. Agafàrem
l'autocar i acompanyàrem els de Menorca a
l'aeroport i perderen l'avió. Quedàrem per
allà fins que el nostre va partir. Tornàrem a
Palma a les 10 del vespre.

—Amb qui anàreu?
—Mos acompanyà s'entrenador, En Mi-

quel Roig, amb Na BeI Bauzà i Na Rosita de
Lloret. Anàrem 24 corredors de Mallorca i
Menorca. Amb els pares érem 28 entre tots.
Va venir En Domingo Martorell, president
de Ia Federació d'Atletisme.

(Segueix a Ia pàg. 6)



NOTA EDITORIAL
A Ui redacció de BONA PAU han arribat diferentes crítiques —positives,

negatives, objectives...— sobre eU dos números ja editats d'aquesta tercera
època, Ia majoria de les quais ens donen coratge, empenta per a continuar
amb Ia línia traçada.

AUjunes persones d'edat troben dificultats en Ia tectwa, però veuen i
comprenen que en fer, per exempte, una entrevista amb qualcú del poble, no
parlarem en castellà i quedarà millor reflexada Ia seva exposició amb Ui
ttengua que parUim.

Altres veuen una tendència política —que no hi és ni hi serà— per haver
publicat notícies municipate. A aquests eis hem de dir que tot quant publi-
cam ho feim objectivament, <estant-hi o no d'acord); considerant que així
participam aZs lectors ete pUms, projectes, realitzacions i demés que han
duit o pensen a dur a terme ete nostres regidors.

Tot quant sigui informar aZs qui tenen l'atenció de Uegir BONA PAU i
considerem que hagi d'esser ben rebut, ho publicarem. Això sí, el que firma
Za informació respon que el que es diu és veritat y el qui exposa Ut seva opi-
nió es responsabilitza del que escriu.

Repetim, una vegada més, que aquestes pàgines estan obertes i a Ia dis-
posició de tota Ui gent de bona voluntat.

O. Arbona

NOVES SECCIONS
EIs qui formam el nou equip de redacció de BONA PAU tenim Ia in-

tenció de crear noves seccions que donin més dinamicitat i participació
popular a Ia revista a fi que arribi a ser una publicació de tot el poble.
Per això, obrim les portes a totes aquelles entitats i persones que vul·
guin aportar Ia seva opinió, col·laboració o informació de qualsevol tipus
i que sigui d'interés.

També volem crear las seccions de «Es parla de...», «Serà notícia...»,
«Montuïrers que han destacat...». Així és que agraïrem i publicarem les
notícies que mos facil·liteu. Feis-les arribar a través de qualsevol dels
nostres redactors.
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INFORMACIÓ

ECONÒMICA
PARRÒQUIA-1980

ENTRADES

Ingresos ordinaris 439.985
Volta des blat '80 147.570
Venda Ca's Fraret 850.000
Entrades Puig 1.118.763

TOTAL ENTRADES 2.556.318

SORTIDES

Sortides ordinàries
Material i jornals pintar
Electricista obres
Oficina i roba escolans ....
Reforma micros i altaveus .
Frigorífica Puig (pagat)
Mestres picapedrers (pagat)
Mestre fuster
Fontaner
Banda Música
Altres obsequis
Amortització: Llum Fútbol .

762.511
121.579
88.650
7.324

38.341
366.565
.207.753
157.042
27.250
30.000
7.830

37.600

TOTAL DESPESES 2.852.345

Deficittotala12-XII-80: 296.027

Deutes a 12-XII-80:
Préstec Parr. Vilafranca 400.000
A mestre d'obres 345.427
Guixaina 48.000
CuinaFagor,Puig 241.000
Frigorífica (plaços) Puig 133.435
Propano i estufes Puig 120.000
Gestor, propano 4.255
Botellespropano 12.000
Altres ' 30.000

TOTAL DEUTE,
MÉSDÈFICIT . 1.630.144

Nota.—Aquest dèficit i el deute pendent
s'aniran pagant amb les entrades del llo-
guer del Puig de St. Miquel. Però com que
resulta induficient, Ia Comissió Econòmica
ha decidit fer una col·lecta extraordinària
cada trimestre, a fi d'anar subsanant els
deutes de les obres i compres extraordi-
nàries.

El Restaurant des Puig Ja no el du direc-
tament Ia Parròquia, sinó que en perceb un
lloguer mensual. I Ia comissió econòmica,
parroquial després d'haver revisat el parer
de l'Administració Econòmica Diocesana,
hi ha estat d'acord.

La Comissió d'Economia



HISTÒRIA 1 CULTURA

EN PERE SAIG
Emprava una hora per fer eLs vüit-i-vuit
cantons de sa crida

TRENTA-SET ANYS DE PREGONER PELS NOSTRES CARRERS

«Se fa a sebre an es públic que s'ha per-
dut... a partir des carrer... fins a... Es qui ho
hagi trobat, me pot fer de veure i no es
queixarà des propietari». Quantes vegades
hem sentit aquesta veu clara, aguda i fami-
liar pels carrers del nostre poble! Érem
molt petitons, i Ja ens cridaven l'atenció
aquestes expressions i formes de llen-
guatge popularíssims dins Montuïri. Era Ia
comunicació de qualque novetat d'interés
pel nostre saig, En Pere de Sa Cova.

El passat cinc de febrer, En Pere Pocoví
Martorell va complir els 65 anys, i per tant
l'edat de jubilació.

—Quants anys com a empleat muni-
cipal?

—Trenta-set. Exactament, trenta-sis
anys, onze mesos i tres dies.

—Com començàreu?
—Vaig estar dos anys, com a escrivent

temporer. L'any 1945 hi va haver oposi-
cions a Ia plaça de «oficial sache» i les vaig
aprovar. En es pobles petits no fan diferèn-
cia entre el funcionari saig —que és orde-
nança de l'Ajuntament— i es pregoner.
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—EII no t'ho dirà —intervé Ia seva dona
que estava present—, però Jo t'ho vull dir.
Durant molts d'anys havia d'anar a avisar
els «concejals», junta pericial, consell, a
donar citacions... Amb fred, neu, mal
temps, bassiots...

—Vos ne recordau de Ia primera crida?
—No. Però crec que va esser una ofi-

cial... No sé si era un manifest...

—Què dèieu, a Ia darrera?
—D'aquesta sí que me'n record: «Se fa a

sebre an es públic, qui vulgui comprar dos
solars en es carrer des Garrover, em pot fer
de veure, i Ii diré amb qui s'ha d'entendre».

—Quina casta de crides són més fre-
qüents a Montuïri?

—Sempre n'hi ha hagut més d'oficials
que de particulars. Montuïri és un poble
que està desenganat de ses crides, per sa
circulació. Ara, entre mobylettes, motos i
cotxes, no se sent res.

Sa dona mos diu que si hagués d'esperar
que sa gent sortís en es carrer, o que no
passassin motos, empraria tres hores per a
fer sa volta.

—Si. Necessit una hora per recórrer tots
els punts. Hi ha que dir que són vint-i-vuit o
més els cantons de sa crida.

—Què val una crida?
—Ara se pagaven 50 pts. a s'Ajunament i

dues pessetes en «sellos». L'any 45 unes 7
ò 8 pessetes, i 11 pts. devers els anys 50.

Li contest estranyat que vaig assistir a un
ple de l'Ajunament, de fa un any, i s'apujà
Ia quota a 300 pts. Ens aclara que aquesta
xifra no és encara oficial, perquè falta

aprovar els pressuposts i les ordenances,
així se segueix encara amb el preu de 5C
pts. També explica que duia un registre de
les crides a un llibre, tant de les oficial;
com de les particulars.

Des de fa uns sis anys, aquest registre nc
ha seguit.

—Com ho féreu per a aprendre a tocar es
tambor?

—En vaig aprendre tot-sol. Sempre ho
faig igual.

La seva dona mos escolta i pren part en
Ia conversa. Com a companyera de vida del
nostre personatge coneix perfectement els
seus esdeveniments. Llavors segueix,
contant:

—Hi ha hagut moltes ocasions que feia
cinc crides amb un mateix vespre. Inclús,
una vegada en va fer set. Me'n record que
un pic va fer dues voltes, sa mateixa nit,
perquè sortí una crida urgent.

—Quines característiques ha de tenir un
bon pregoner?

—Primer, bona veu, i sol·licitud de com-
plir. Si té un encàrrec, no estar dos mesos
a fer-lo... Primer, era una cosa «xabacana»;
es llenguatge anava amb so temps. Jo l'he
anat canviant, donant-ü una categoria. Sa
societat també ha canviat.

Després ens fa una definició des SAIG.
—Es sa persona —diu—, que posa en

contacte s'autoritat amb so públic: en co-
municacions, avisos, citacions, du sa co-
rrespondència al Correu...

Arriben el nét, els fills, Tomeu i Joana, i
Ia nora. Totd'una ell agafa el seu nét: «Si
vols, podem continuar un altre moment». Li
responc que no importa, que Ja he acabat,
que ja tenc Ia informació que pretenia. L'a-
legria d'estar amb els seus, a qui esperava,
no Ia pot dissimular.

Quan Jo havia arribat a ca seva, l'havia
trobat escoltant música clàssica. Hem pre-
senciat dos dels aspectes de Ia seva vida,
als que podrà dedicar-se plenament, a par-
tir d'ara: Ia família que el fa feliç, i Ia mú-
sica, l'aficció que tant l'apassiona.

Pere, et desitjam que per a molts d'anys
puguis estar amb els teus fills, dona i nét
que aquell diumenge d'hivern tenies en
braços; l'altre nét o néta que prest entrarà
a ca vostra, i amb tots els qui puguin venir.
Moltes gràcies.

GABRIELGOMILA



ENTREVISTES

PARLA EL GRUP JOVENT
Com a joves de Montuïri ens interessa de

conèixer les iniciatives que hi ha en el nos-
tre poble, i especialment entre els joves.
Per això, hem parlat una estona amb gent
del «Grup Jovent». Aquest ha estat el nos-
tre diàleg:

—Quins són els objectius del «Grup
Jovent«?

—Intentar que els joves organitzin el seu
temps lliure d'una manera profitosa per al
poble; fomentar Ia creativitat, contribuir
dins les nostres possibiltats a Ia cultura, als
esports i a l'esplai del nostre poble.

—Podeu fer un resum de les activitats de
l'any 80?

—Hem organitzat excursions.
Hem ensenyat balls mallorquins.
De cara als al·lots: hem fet tallers de

fang, de caparrots, de dispositives, d'estels,
etc.

Hem tingut taules rodones, un curset de
natació en l'estiu i hem mantingut equips
de voleibol i bàsket.

Hem participat a l'organització de les
principals festes populars (Darrers dies,
Sant Bartomeu i

També hem presentat un recital de guite-
rra clàssica ¡ pel·lícules a Ia Plaça Major.

Prenguérem part activa en I obra de tea-
tre «Sant Antoni al viu».

Organitzàrem un concurs de dibuixos,
etc.

—El «Grup Jovent» està condicionat per
cap ideologia política?

—Podem dir clarament que no. Que som
una associació independent de tota ideolo-
gia política, malgrat que certa gent vulgui
pensar Io contrari.

—Quines dificultats són les més fre-
qüents?

—Ei principal problema es Ia manca d in-
formació per part dels joves dels nostres
objectius i activitats; això fa que hi hagi
poca participació.

—Voleu afegir qualque cosa a Io que ja
hem dit?

—Trobam que és important que els joves
d'un poble siguin capaços de juntar-se per
a dur a terme una tasca comuna. Aquest
lloc d'unió dels joves de Montuïri pensam
que podria ser el «Grup Jovent»; per això,
volem dir als joves que és un grup obert a
tots els qui tenguin ganes d'entrar-hi.

Jaume Cloquell Gomila
Antònia Cloquell Gomila

CONVERSA AMB EN JAUME BAUÇÀ VERGER

Tots coneixem En Jaume de
«Son Conelles», el seu bon hu-
mor i el seu caràcter obert.
Aposta, mos hi acostam amb
confiança per fer una xerradeta
sobre ses seves tasques, a Ia
Cooperativa.

—Quan es va fundà Ia Coo-
perativa Agrícola?

—Aquesta cooperativa nos-
tra va començar l'any 1949; per
esser més exactes, dia 27 de
juny, amb quinze socis.

—Quin procés ha seguit de
llavors ençà?

—Sempre ha oferit un bon
servici aIs agricultors i pagesos
de Montuïri, encara que durant
uns anys hagi estat un poc
endormissada.

^Com es troba, en aquests
moments?

—Actuaünent, comptam amb
162 socis, més o manco actius.
Entenem que una cooperativa
és molt necessària, ja que el
pagès s'uneix voluntàriament,
no per fer negoci, sinó per
autogestionar-se en el procés
de comerciautzació dete seus
productes. També, reunint-se
sovúit amb ete altres pagesos
del poble i d'altres pobles, reb
més formació i es desperten

PRESIDENT DE LA COOPERATIVA
AGRICOLA MONTUÏRERA
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rmació i es desperten j
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dins eU noves inquietuds, que
tot-sol no aconseguiria.

—De quins servicis dispo-
sau?

—Tenim un servici de magat-
zem, endemés d'altres servicis,
com són l'organització de pro-
ductors de Merca-Palma, reco-
llida de llet dels seus associats
i servei gratuït de menescaI.

—Quins projectes teniu, a
dins breu temps?

—Prest, pensam ampUar el
nostre magatzem, perquè ara
resulta insuficient. També in-
tentarem muntar un surtidor
de gas-oil agrícola, per a que
els nostreísocis no s'hagin de
desplaçar als pobles veïnats,
per a poder adquirir aquest
producte.

—Què demanaries als com-
panys pagesos de Montuïri?

—Lo que més mos agradaria
a noltros és que els pagesos
montuïrers es preocupassin
més per un esperit cooperati-
vista, i s'esforçassin per a
acostar-se a Ia vida interna de
Ia cooperativa, i així entre tots
reforçar Ia nostra unió.

Jaume, gràcies pel temps
que ens has volgut dedicar. I
que no vos canseu de tirar
endavant.

Toni Ribas MoII
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NOUS EMPLEATS MUNICIPALS

En el PIe Extraoridinari de l'Ajunta-
ment celebrat el 13 de febrer es va acor-
dar Ia contratació de nous empleats
municipals.

Joan Sebastià Company Oliver d'Al-
gaida serà el nou arquitecte municipal
per espai d'un any. En Bartomeu Oliver
de Vilafranca el recaptador de les con-
tribucions, imposts i arbitris, ofici del
que ha renunciat En Gaspar Miralles
Sastre.

També en aquest PIe es va fer el sor-
teig de Ia persona que ocuparà provisio-
nalment Ia plaça de guàrdia municipal
en substitució d'En Pere Pocoví Marto-
rell que es va jubilar el passat 5 de fe-
brer. S'havien fet uns exàmens de cul-
tura general i havien aprovat tres candi-
"andidats: En Gaspar Roca Mas, en Mi-
quel Miralles i en Llorenç Mayol Sán-
chez. D'aquest darrer va esser Ia pape-
reta que va sortir. Per tant, en Llorenç
ocuparà aquesta plaça fins a les oposi-
cions. Li desitjam un bon cumpliment
en Ia nova tasca municipal.

CLASSES EXTEAESCOLARS

Han començat les classes extraesco-
lars en el Col·legi Nacional d'E.G.B. que
organitza l'Associació de Pares. Uns
vint alumnes aprenen mecanografia di-
rigits per Ia professora montuïrera Se-
bastiana Miralles Fullana cada dimarts
i dijous de 5'30 a 6'30. L'estudiant de
magisteri i algaidí Jaume Falconer té al
seu càrrec dos grups de dibuix els di-
marts i dissabtes horabaixa. En Jaume
és també un dels nous dibuixants de
Bona Pau.

VIATGE D'ESTUDIS

DeI 23 al 30 de l'actual mes de març
ete alumnes de vuitè curs de Ia nostra
Escola Nacional faran el seu viatge d'es-
tudis. Aniran al Pirineu: VieLIa, VaU d'A-
ran, Andorra... i passaran també per
França. EIs acompanyaran els seus pro-
fessors Joan Sorell i Gabriel Gomila.

CANVI D'ARBRES A L'ESCOLA

EIs dies 11 al 13 de febrer es tallaren
els pins de l'escola, degut a què les seves
rels espanyaven l'asfalt. L'Ajuntament
havia pres aquest acord i el de sembrar-
hi uns altres arbres que formin una pa-
ret natural per a protegir de Ia
tramuntana.

AGRAÏMENTS

No podem posar totes les ajudes que
anam rebent, tant per a Ia fulla «Bona
Pau» com per a altres necessitats de Ia
parròquia. Però volem agrair molt espe-
cialment Ia col·laboració desinteressada
d'En Toni Nicolau Nicolau en Ia instal-
lació del gas propà al Restaurant des
Puig, que puja unes 9.000 pts.

També aprofitam per a manifestar el
nostra agraïment per a altres persones
que han fet donatius de 500 i 1.000 pts.
per a sa «Bona Pau», als qui ajuden en
Ia comptabilitat parroquial i a altres fei-
nes de Ia rectoria i sala mariana.

INFORMACIÓ ECONÒMICA DE LES
OBRES DE LA RECTORIA I DES PUIG

El diumenge, 8 de març, presentam a
totes les misses Ia informació completa
de totes les obres realitzades, des del
mes de juliol fins ara a distintes depen-
dències parroquials; així com els comp-
tes del Restaurant des Puig de St. Mi-
quel, de 1980.

Aquest mateix diumenge, feim una
col·lecta extraordinària per a ajudar a
pagar el deute que han deixat les obres.
Per ara, sabem que puja a un milió tres-
centes mil pessetes.

DARRERS DIES

PeI passat 28 de febrer el Grup Jo-
vent, ajudat per altres entitats, va pre-
parar el Concurs de disfraços i Ia festa
de carrer, amb motiu del carnaval. De
més detalls d'aquesta celebració popu-
lar en donarem compte al pròxim nú-
mero.

NOU PES MUNICIPAL I VESTUARIS
EN «ES DAU»:

PROJECTE DE 7.000.000 PTS.

Les Comissions de Cultura i Serveis
de l'Ajuntament han elaborat un ambi
ciós projecte per solucionar el problema
de Ia manca de vestuaris a Ia pista po-
liesportiva Es Dau i a Ia inadequada si-
tuació del pes municipal.

El projecte comprèn Ia construccic
d'unes instal·lacions per a l'ús de Ia
pista poh'esportiva en el mateix lloc que
ara és el pes municipal. A Ia planta
baixa s'ediflcarien uns vestuaris amb
dutxes, un cuarto per magatzem del ma-
terial esportiu, i sala de jocs recreatius.
A Ia planta segona se construiria una
gran sala per a conferències, teatre, ci-
nema... El pes municipal passaria a fora
del casc urbà.

L'Ajuntament s'ha reunit amb l'Asso-
ciació de Pares, C.D. Montuïri, Agrupa-
ció Esportiva del C.N. Montuïri i Claus-
tre de Professors i totes aquestes enti-
tats, a més de mostrar el seu suport, han
manifestat Ia urgència i necessitat d'a-
questa ambiciosa obra.

Aquest projecte se presentarà en el
PIa de Cooperació i Serveis del ConseLl
General Interinsular per a 1981 amb Ia
subvenció del 90 %; ja que no es poden
fer contribucions especiaLs. El 10 % res-
tant correria a compte de l'Ajuntament.

La primera passa important ja s'ha
donada. L'Ajuntament ha comprat un
cortó de terreny devora el Molí d'En
Gospet per 550.000 pessetes on s'instal-
larà el pes municipal.
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RESULTATS

JOCS ESCOLARS

Resultats obtinguts pels equips de Ia
nostra escola a Ia TV Jornada Esportiva
celebrada el dissabte 7 de febrer a Po-
rreres.

Benjamins

Balontiro masculí
Montuïri 4.0,2 - Algaida, 1
Montuïri 4.0, 2 - V. Montission, 0
Montuïri 4.0, 2 - Sant Joan, 0
El Montuïri 4.0, campió del grup A.
Montuïri 3.0 A, 2 -Lloret, 0
Montuïri 3.0 A, 2 - Porreres, 0
Montuïri 3.0 A, 2 - Montuïri 3.0 B, 0
Montuïri 3.0 B, 2 - Porreres, 0
El Montuïri 3.0 A, campió del seu grup.

Alevins

Balonmano femení
Montuïri, 4 - Algaida, 3
Montuïri, campió de Ia Comarca.

Balonmano masculí
Montuïri, 8 - Algaida, 6

Escacs masculí
Montuïri, 0 - V. Montission, 5

Infantils

Voleibol femení
Montuïri, 3 - V. Montission, 0

Ping-pong masculí
Sant Alfons, 3 - Montuïri, 0

Ping-pong femení
V. Montission, 3 - Montuïri, 0

<?

L'ESPOBT DINS 30 DIES

Cada mes publicarem els partits que
de dia 15 a dia 15 del mes següentjuga-
ren els diferents equips de Montuïri per-
què serveixi d'informació a l'aficionat i
no hagi de mirar el calendari.

FUTBOL

I Regional
15 març: Rotlet - Montuïri
22 març: Montuïri - La Victoria
29 març: Descansa el Montuïri
5 abril: Campanet - Montuïri
12 abril: Montuïri - Llucmajor

Juvenils
15 març: Montuïri - Olimpi C
22 març: Búger - Montuïri
29 març: Montuïri - Vazquez de Mella
5 abril: Consell - Montuïri
12 abril: Montuïri - Santa Maria

Futbito
14 març: Montuïri - Son Sardina
21 març: Descansa Montuïri
29 març: Montuïri - Los Almendros
4 abril: Montuïri - La Salle P.I.
II abril: La Victoria - Montuïri
(Final de Lliga)

III Torneig Local
14 març: (final I volta):
17'30: Can Tomeu - S'Hostal
19h.:CanToni-PSOE
Descansa: Casats

21 març:
17'30: Can Toni - Can Tomeu
19 h.: Casats - S'Hostal
Descansa: PSOE

28 març:
17'30: S'Hostal - Can Toni
19h.: PSOE -Casats
Descansa: Can Tomeu

4 abril:
17'30: Casats - Can Tomeu
19h.: S'Hostal-PSOE
Descansa: Can Toni

11 abril:
17'30: PSOE - Can Tomeu
19 h.: Can Toni - Casats
Descansa: S'Hostal

18 abril (final campionat):
17'30: S'Hostal - Can Tomeu
19h.: PSOE-CanTonl
Descansa: Casats

(Segueix a Ia pàg. 7)

6

MARI CARMEN ROBLES

(Ve de Ia 1.a pàg.)

—Com va esser Ia carrera?
—Jo me vaig esforçar molt. Anava Ia se-

gona quasi tot el temps i un poc abans d'a-
rribar a Ia meta vaig quedar tercera per un
parei de passes. Crec que va ser culpa del
viatge i d'haver partit tan de matí.

—De quines carreres guardes millor
record?

—Sa de l'any passat a Montuïri i sa pri-
mera que vaig fer a Porreres el novembre
de 1979.

—Altres diversions?
—M'agrada molt també el :baloncesto»

Enhorabona, Carme, a tu i al teu entrena-
dor, Ja que amb l'esforç d'una i l'interés de
l'altre, Montuïri ha obtingut un dels èxits
esportius més importants de Ia seva
història.

Diguem, per acabar, que na Rosita To-
màs va quedar Ia 26 a causa de que durant
tota Ia setmana havia jagut de grip i Na BeI
es va haver de retirar per una lesió a Ia
cama.

BIELGOMILA



PASSATEMPS
Solucions al «passatemps»
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a) 7 noms de carrers de Montuïri

febrer

b) Endevinalla rimada del segle XVIII: ga-
lets, gats, sacs i dones son 7x7x7x7x =
2.401.

FUTBOL

I Regional
Soledad, 1 - Montuïri, 1
Llubí, 1 - Montuïri, 1
Montuïri, 0 - Peguera, 2
Independiente, 1 - Montuïri, 0

Juvenils
Montaura, 4 - Montuïri, 0
Montuïri, 0 - Alqueria, 0

FUTBITO

III Torneig Local
l.ajornada:
S'Hostal, 7 - Casats, 3
Can Tomeu, 1 - Can Tonl, 14

Infantils
Mobles «Es Fortí», 1 - Montuïri, 3
Montuïri, 7 - Electro Bauza, 2
Es Figueral, 0 - Montuïri, 5

Alevins
La Victoria, 4 - Montuïri, 1
Son Sardina, 1 - Montuïri, 5

BALONMANO INFANTIL FEMENI

Montuïri, 20 - Santa Maria, 4
Montuïri, 21 - Son Sardina, 5

ENDEVINALLA

Un rei moro va decidir concedir Ia mà de
Ia seva filla, que era sol·licitada per dos
pretendents, a aquell qui guanyàs una ca-
rrera de cavalls.
Però com que no Ii agradava Ia velocitat,

el rei moro va posar com a condició que el
premi fos per al qui arribas darrer. D'a-
questa manera, hagués resultat una carrera
interminable.

Contestar: Quina disposició va prendre
el rei moro, perquè Ia carrera acabàs més
prest?

SA GLOSA NOSTRA DE CADA DIA

NOCES D'OR 1930-1980
A Mestre Joan «Niu» i a Ia seva esposa Maria

Joan GrimaIt Pocoví,
Maria Munar Fullana,
una colla alegre i sana
com veim es qul estam aqui.
Ens hem volgut reunir
vora el niu del vostre cor
perquè fer «ses noces d'or»
comporta grossa alegria.
Tots yaloram aquest dia
com si fos un ric tresor.

Nascuts a sa pagesia,
que n'és es millor bressol,
Lluitant, unlts, contra es dol
i perseguint s'alegria
(que a vegades vos fugia
i vos causava martiri)
enriauíreu Montuïri
amb fruits de sa vostra sang;
de s'odi no teniu fang
ni s'or vos causa deUri.

A davant Sant Bartomeu,
pel Novembre de l'any trenta,
units pegàreu sa empenta
casant-vos per Llei de Déu.
A cap des dos vos sap greu
haver suportat es jou
ja que l'un per l'altre sou;
i vivint enamorats,
vostres cors, agermanats,
d'amor n'han ompLit un pou.

Així que es temps va passar,
aquell niu que a sa tardor
creàreu amb vostre amor
donà fruit: En Sebastià.
I més tard es va eixamplar
amb En Toni i En Joan.
S'alegria fou més gran
donant-nos una germana,
que el nom Uueix de Joana,
i a sa que tots estimam.

Catorze néts heu rebut,
que perllonguen vostra rel;
és un obsequi del CeI
per Io sans, bons i robusts.
I dos bisnets, revenguts,
que han augmentat vostra amor
i que cap a l'horitzó
del demà van caminant,
per tot arreu pregonant
com és nostra germanor.

Rebérem de nostre pare
Uavpr de s'orde i de s'art;
oficis que, com un card,
molts d'homos rebutgen ara
pensant si serà una tara
feina que no fa dobbers...
Que ho diguin «Es Cossiers»,
de fama internacional;
0 sa «Banda Musical»,
de Mestres capdavanters.

De nostra mare, honradesa
rebérem. N'està enjoiada!
De nins... qualque betcoUada
per Uevar-nos sa peresa.
Res té seu; sempre despresa
per s'home, es flUs o pes néts,
disposta a curar gemecs
que per riure «manquen hores».
Mare per gendre i per nores
i, per tothom, precs i precs!

Demanem tots al Senyor
que festa com sa d'aquí
plegats tornem repetir
i, si pot ser, molt mUlor.
Que regni sa germanor
entre germans i germanes...
1 es dia que ses campanes
per noltros toquin a dol,
que tots encertem es vol
cap a ses regions Uunyanes!

Un fill



ESGLÉSIA EN CAMI

CONFERÈNCIES DE QUARESMA

Tots els dissabtes de Quaresma, llevat de dia 20 de març (que ho farem en
divendres), hi haurà unes xerrades a sa Rectoria, a les 9 des vespre. En canviar
l'horari, les tindrem a les 10.

L'any passat varen servir per a presentar una nova manera d'entendre l'evan-
geli dins Ia nostra realitat i problemàtica actual. Esperam que enguany despertin
també inquietud. El tema seria: JESÚS I LA SEVA PRÀCTICA. FIs conferenciants
seran:

Bartomeu Bennàssar presentarà dos temes: «Jesús i els marginats» (dissabte,
7 de març) i «Jesus i les institucions religioses del seu temps i del nostre», (dis-
sabte, 14 de març).

Manuel Bauçà: «Jesús i Ia seva imatge de Déu» (divendres, 20 de març)
Teodor Suau: «Jesús i els drets de Ia dona» (dissabte, 28 de març), i «Jesús

anuncia el Regne de justícia» (dissabte, 4 d'abril).
Llorenç Tous: «Jesús, assasinat però vivent» (dissabte, 11 d'abril)

APORTACIÓ DE MONTUÏRI AL TERCER
MON: COL·LECTES.

Volem informar que Ia col·lecta del DO-
MUND va recollir a Ia nostra parròquia
34.200 pts. La campanya de Càritas de Na-
dal pef als marginats:i3:909 pts. I Ia Cam-
panya contra Ia Fam: 48.280 pts.

Donat que només s'ha demanat Ia col·la-
boració dins el temple, creim que aquestes
xifres són prou significatives de Ia genero-
sitat de Ia nostra comunitat.

DIMECRES DE CENDRA: CELEBRACIÓ
PENITENCIAL, EN COMENÇAR

LA QUARESMA

Dia 4 de març comença Ia Quaresma. I, a
les 8 del vespre, tindrem una Celebració
comunitària de Ia Penitència, a fi que sigui
un punt de partida per a una conversió de
vida i d'actituds.

CONVERSES CRISTIANES PER A MARES
DE FAMÍLIA

EIs dies 2, 3, 4, 5 ¡ 6 de març. al Convent
de ca ses monges, tindrem unes xerrades
sobre «L'educació de Ia fe, a partir de l'e-
vangeli», per a mares de família i altres do-
nes que hi vulguin participar. Seran a les
3'30, per a aprofitar les hores d'escola dels
al lots.

ooooooooo

MOVIMENT PARROQUIAL

GENER—FEBRER 1981

NOU CRISTIÀ
Dia 25 de gener.—Antoni MoIl Mayol,

fill d'Antoni i Catalina.

PASSAREN A LA CASA DEL PARE
Dia 22 de gener.—Margalida Oliver

Bauçà, casada, de 61 anys, a. de «Son
Perot».

Dia 29 de gener.—Gabriel Mas Ar-
bona, vidu, de 80 anys, a. «Saio».

Dia 31 de gener.—Catalina Garau
Company, viuda, de 89 anys, a.
«Bruixona».

Dia 3 de febrer.—Prudència Arbona
Miralles, viuda, de 65 anys, a. de «Son
Maiol".

Dia 3 de febrer.—Magdatena MiraUes
MiraUes, viuda, de 75 anys, a. «MoU-
nera».

Dia 11 üe lebrer.^>istofol Melià No-
guera, vidu, de 92 anys, a. «Melià».

Dia 12 de febrer.—Margalida Pocoví
Pocoví, casada, de 66 anys, a. «Nyola».

PLUVIÒMETRE

GENER - FEBRER

29 gener
10 febrer

Total -

1 lts.
10 lts.

11 lts.

D>pitrt. L*gal P. M. 133-1958

25 ANYS ENRERA
18 Març 1956

L'emprèstit de 130.000 pessetes, per a
pagar factures pendents d'obres realit-
zades a l'esglesia i Puig de Sant Miquel,
s'ha cobert amb préstecs de 500 pesse-
tes que han aportat gairebé totes les fa-
mílies montuïreres. També, i per ajudar,
es representà Ia comèdia «Nosotros,
ellas y el duende», dirigida pel Metge de
Maià.

19 Març 1956

Montu'íri ha tributat un homenatge a
D. Pere Cerdà Vich, excel·lent depor-
tista i destacat jugador de fútbol del
Real Alfonso XIII. Consistí en un partit
on un equip de Palma lluità contra el
Montu'íri, ¡ un refresc a Ia SaIa Mariana.
Presidiren les autoritats provincials fut-

4iOlistiques i l'Ajuntament local.




