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i exposició de premsa forana

FEREM
FESTA

La concurrència i adhesió a l'acte que organitzà BONA
PAU el passat 24 de gener de 1982 i Ia divulgació que en
feren els mitjans de comunicació ens proporcionà Ia sufi-
cient garantia per a poder afirmar que aquesta publicació
montuïrera ¡a té entitat suficient i respatler prou gros com
per a fer-ne una festa.

La resposta a Ia convocatòria que donaren els montuï-
rers amb Ia seva presència i l'interés que demostraren du-
rant l'acte resultaren tan significatius que en podem estar
contents. Volíem donar a conèixer públicament i amb Ia
presència física el que ha estat, el que és i el que haurà
d'esser BONA PAU; preteníem exposar el que suposa per a
Montuïri aquesta petita revista; i també s'intentava dir, par-
lar i destriar com serà el futur amb les renovacions empre-
ses fa un any.

Per això és que una representació dels qui Ia feim ens
asseguérem davant més d'un centenar de persones inquie-
tes pel que representa BONA PAU i exposàrem alguns dels
aspectes desconeguts i íntims. Així mostràrem des de Ia
gestació, quan encara és un projecie, fins que arriba a les
mans dels lectors. I també confessàrem els nostres «pe-
cats» que embruten les línies abans immaculades. I ho fé-
rem perquè tothom veiés que no duim res amagat i encara
que surti així, amb imperfeccions i alguna errada, no és tal
com Ia volem, ja que desitjam de cada dia anar a més i mi-
llor, amb Ia critica constructiva que qualsevol pugui fer.

Per tot això, però, sobretot, per aquests trenta anys
d'anar pel món, volguérem celebrar-ho. Tant s'ho merei-
xien els qui Ia fan com els qui Ia reben, i també el mateix
mitjà on restapiasmada BONA PAU. Si convidàrem tothom,
era perquè voliem que tots compartíssim una estona les
mateixes inquietuds i idèntiques alegries i desitjàvem, so-
bretot, oferir elements de judici per a valorar Ia nostra
tasca.

I així ho férem. I tothom se n'alegrà i ho aprovà.
Gràcies.

O. Arbona

El diurnenge 24 de gener pas-
sat es va celebrar en el saló de
conferències de l'Ajuntament
del nostre poble una taula ro-
dona per commemorar el 30è
aniversari de Ia publicació de Ia
fulla BONA PAU. Amb aquest
motiu, Ja el número de gener va
esser extraordinari, i quasi bé
tot dedicat a l'esdeveniment. En
el mateix saló i dia es va pre-
sentar una exposició de Ia
Premsa Forana on hi hagué re-
presentació de molts de pobles:

Porreres, Lloret, Algaida, Mana-
cor, Inca, Petra, Alaró, Sant
Joan...
Hem de destacar Ia gran assis-

tència de públic, molt de qual
hagué d'estar dret per manca
de cadires i demostrà vertader
interès per tot el que s'expo-
sava. Gràcies a tots, per Ia vos-
tra assistència i atenció.
Parlaren, en representació de

Ia redacció, Joan Miralles i
Monserrat, Gabriel Gomila, Bar-
tomeu Tauler i Onofre Arbona;

com a moderadora, Ia que sus-
criu.
Després d'una brevissima in-

troducció, passaren cada un
d'ells a exposar Ia seva opinió,
responent a Ia pregunta: ¿Com
veus l'evolució de Ia publicació
BONA PAU al llarg d'aquests
trenta anys, i més concretament
de Ia teva secció dins Ia fulla?
Començà, en primer lloc, En

Joan Miralles i Monserrat res-
ponent que no contestaria
exactament a Ia pregunta per-

què Ia seva opinió queda ja
prou reflexada a l'artirip que va
redactar a Ia revistn del pasgat
mes: «Radiografia... pero d'un
lletraferit». Ara bé, sí que volia
fer unes consideracions. D'en-
trada, es pot constatar una evo-
lució dins Ia fulla, com ja indica
l'esmentat article, i en concret
hi veu dues grans etapes: Abans
del Concili Vaticà Il i després
del Concili. Aquesta evolució
ha estat positiva, encara que no

(Segueix a Ia pàg 2.a
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hem arribat a Ia pf'eccio' tot
es perfectible i Ii pareix millora-
ble Ia part d'impressió, espe-
cialment ies fotografies. A més.
Ia revista es important perque
deixa constància de Ia història
de Montuïn. una història que
no són uns fets passats; sino
també uns fets presents. La his-
tòria es va fent cada dia i tots
hem de col·laborar perquè sigui
més fructuosa.
A continuació, Gabriel Gomila

parlà de Ia secció de notícies,
esports i de com es confec-
ciona BONA PAU; des de Ia re-
collida d'informació, confecció
de les galerades, compagina-
ció, edició i distribució. Va
agrair públicament Ia feina del
grup de 20 dones que repartei-
xen Ia revista, perquè gràcies a
elles es pot dur millor el control
i garantitzar l'arribada de cada
mes als 500 suscriptors. Des-
tacà, també, Ia feina del grup
de gent jove que forma equip
amb ell per a cercar i preparar
les notícies, cosa molt impor-
tant perquè Ia publicació tengui
continuïtat. Recordà que les
pàgines estan obertes a to-
thom. Finalment, donà unes da-
des sobre el nombre total d'e-
xemplars: uns 400 a Montuïn i
114 a fora poble, distribuïts en-
tre les restants localitats de l'I-
lla; i a fora: Barcelona, Madrid,
Tarragona, Lima, Guinea... D'a-
questa darrera tasca s'enca-
rrega n'Aina Socias, a qui
brindà l'agraïment dels seus
companys que fan Ia revista.
En tercer lloc, prengué Ia pa-

raula Bartomeu Tauler, rector
de Ia parròquia, i explicà el per-
què dels dos canvis importants
que ha sofert Ia fulla. Primera-
ment, ha deixat de dir-se «Full
parroquial» a Ia capçalera, en-
cara que segueix lligada a l'es-
glésia de Ia vila, Ja que ella és
l'editora, «perquè Ja sobrepassa
els àmbits de Ia comunitat es-
tricta de creients, per a con-
vertir-se en un mitjà d'expres-
sió més ample, que vol recollir
tota Ia realitat de Ia vida diària
de Montuïn». L'altre canví és el
de Ia llengua; ara s'escriu ínte-
grament en Ia nostra, no en
castellà com abans. «Hem de
contribuir a Ia seva normalitza-
ció —va dir— i aquesta és Ia
manera mès eficient de posar-
la en pràctica». Destacà que
quasi totes les publicacions de
Ia Part Forana s'escriuen en Ia

TAULA RODONA, I EXPOSICC DE PREMSA FORANA

25 ANYS ENRERA

GENER 1957

Comencen .••<; obres per a constru-
ir un nou confessionari a l'entrada
de Ia capella del Roser i agençament
de Ia capella on antigament hi havia
el retaule de les ànimes a fi de col-
locar-hi el de Sant Pere. S' hi cons-
trueix un nouenrajolat i s 'hi obrirà
també un nou finestral.

Per altra banda, el Consistori
Municipal, a Ia reunió d 'aquest mes,
acordà construir les aceres i voretes
en Es Dau, sembrar arbres en el
camí del cementeri i comprar les
dues cases amb les que seixampla-
ran els carrers que enllacen el de
baix amb Ia urbanització d ' Es Dau.

10 FEBRER 1957

Avui vespre ha arribat a Montui'ri
el corredor ciclista local Gabriel
Mas després d' haver guanyat una
etapa i conquistat el segon lloc de Ia
classificació general de Ia IV Volta a
Andalusia. A Ia Plaça 1 ' esperava
molta gent, totes les autoritats lo-
cals encapçalades pel batle, Ia banda
de música. Li entregaren un ram de
flors i a Ia parròquia es cantà-una
"Salve" amb agrai'ment.

nostra llengua i nosaltres no
podem quedardarrera.
Referint-se a Ia seva seccio

«Església en camí», va observar
que efectivament hi ha hagut
un canvi. Però no és Ia revista
que l'ha fet, sinó Ia mateixa es-
glésia i Ia societat. «És diferent
perquè el nostre temps és dife-
rent. L'Església segueix essent
evangelitzadora i l'Evangeli és
el mateix; però ha canviat Ia in-
terpretació que es fa d'ell, parti-
cularment després de Joan XXIII
que convocà el Concili Vaticà II».
Acabà parlant nup rVrpra-

ment acusen a BONA PAU de
"fer política"; pero per a tractar
els problemes, s'ha de sortir al
carrer, posar-te enmig. Això és
difícil i sempre té com a conse-
qüència rebre crítiques positi-
ves i negatives».

En darrer lloc, va intervenir
N'Onofre Arbona, el nostre di-
rector. Pràcticament Ja Ii que-
dava poc que dir, perquè els al-
tres ho havien explicat quasi
tot. A Ia consideració de Ia pre-

sentadora, que havia remsrcat
Ia seva importància com a di-
rector i mantenidor, i que
BONA PAU ha sortit 30 anys
gràcies al seu esforç i el d'un
grup més, respongué que en-
cara que no fos el director, ha
estat sempre el responsable.
Recordà «com Ia conservació
de Ia fulla ha produiït els résul-
tais de molt d'esforç, preocupa-
ció i sacrificis. Inclús a algun
moment ha estat a punt de de-
saparèixer. Gràcies a uns pocs,
es va poder continuar».
Tornà a treure el tema de Ia

supressió del subtitulat «parro-
quial», coincidint amb el que
s'havia explicat abans i digué
que, gràcies al canvi, s'ha
aconseguit l'ajuda del Conell
General Interinsular de 15.000
pessetes. Igualment va ressaltar
Ia importància de Ia normalitza-
ció de Ia nostra llengua, recor-
dant el temps que ha estat
prohibida —com en el cas de
Pere Capellà, que Ii obligaren a
escriure el títol de les seves

gloses en castellà. -Ara que po-
dem, hem d'aprofitar».

Després, es va passar a les in-
tervencions del púbhc. En pri-
mer lloc demanà Ia paraula del
batle, Francesc Trobat, animant
al grup a seguir aquest camí
«La publicació és important per
a Ia cultura i Ia història de
Montuïri».
A continuació, Mn. Josep Es-

telrich, en representació del
Bisbe, de D. Bernat Martorell i
en el seu propi nom, va felicitar
tots els presents per aquest
acte commemoratiu, desitjant
que segueixi 30 anys més.
Finalment, Miquel Martorell

Arbona com «un dels primers
bonapauers» va destacar Ia in-
corporació de Ia gent jove, «in-
dispensable si volem una publi-
cació renovada i no envellida».
Per acabar, es va oferir un

aperitiu als assistents que po-
gueren xerrar una bona estona
i contemplar l'exposició de
Premsa Forana.

JOANA MARTORELL «Roqueta»



Entrevista

SOR CATALINA BARCELÓ RADO
Records i anècdotes

Sor Catalina és sa monja de més edat
que tenim ara a Montuiri. PeI mes de
maig, complirà 77anys. VanéixeraFela-
nitx, i fa 19 anys que està al nostre poble.
Abans, havia estat a Artà, a sa Colònia, i
llavors a Vilafranca. Es ella mateixa qui
expressa records i anècdotes de Ia seva
estada entre nosaltres:

"Totd'una que vaig arribar ja vaig fer
escola an es nins, que ek teníem separats
de ses nines. Sa primera generació que
vaig tenir varen ser es grupet d ' En Rafel
MiraUes "Costa", que ara han posat una
peixeteria, En Jaume de ca'n "Salat", En
Llorenç "municipal", En Joan Ramonell
"Matxo"... i altres de sa seva edat.

Es dies que no hi havia escola, em sabia
greu, perquè els estimava molt.

Sempre m' ha agradat molt estar aquí.
Encara ara es pares em fan cas. Sempre
m' he sentida molt bé, tant dins Ia casa,
com a defora. No m ' han fet un desaire
mai".

Una altra faceta de Sor Catalina és
menar ben neta. espinzellada i adornada
l'església. Fins a l' hora d'ara es cuida bé
que sempre hi hagi gran orde i netedat.

"Des des principi ja me n' he cuidat de
l'església. Totd 'una mos ajudava Na Maria
"Marxanda", i llavors Na Paula de ca'n
"Cai", i ara Na Franciscà "Rubina". En
temps de D. Miquel Vallespir, vàrem
organitzar un grup d 'aI.lotes que es turna-
ven i treballaven voluntàriament per fer
l'església neta. Ses "Comunes" sempre em
varen ajudar molt a cosir ses robes de 1 es-
glésia. I ses "Aloies" duien rams i feien
ses cadanelles netes..."

Alguna anècdota dels al.lots Ia fa som-
riure satisfeta:

"Me'n record que N'Andreu Camps i En
Pere J. Fiol eren molt dibuixants. Llavors
devien tenir 5 anys. Tots havien pintat sa
família. En Pere era tot-sol encara, i en
tenir sa germaneta a ca seva, em va venir a
dir: "Sor Catalina, i ara com ho farem?,
no hi he pintat sa nina..." I llavors Ia va
tornar pintar dins un cotxet.

Amb sos escolanets, teníem que mos
duraven més que ara. I tornaven grans,
grans, i els havíem d'allargar ses sotanes.
Eren uns nins que Io que deien feien, no
eren lleugers. P' En Biel Roca, En Pere
Fiol i N'Andreu Camps, de dues sotanes
en vàrem haver de fer una, perquè ek
venien petites..."

UNA VALUOSA AJUDA
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«Estimat amic Onolre Arbona: Em
complau comunicar-li que vos ha es-
tat concedida una ajuda de 15.000
pessetes per a Ia revista BONA PAU.
Tenc l'esperança que continuareu
amb aquesta tasca que tant de bé ta
a Montuïri i a Ia nostra cultura en ge-
neral. Ben atentament (signat) Josep
F. Conrado de Villalonga».

Amb aquesta carta, ens comunica
el Conseller d'Educació i Cultura del
C.G.I. l'ajuda concedida al nostre
full.

Des d'aquí, agraïm de veres Ia
seva amable atenció.

I amb Ia rialla a Ia boca, i Ia seva decisió
segueix Sor Catalina col.laborant sense
desmai. Ek al.lots Ia saluden pel carrer.
ElIa camina depressa, darrera el campanar
cap al Convent. Pens que eh devem molt
a aquestes germanes, per tantes feines
anònimes, i pel seu sentit del servici.

T.T.

RESPOSTES A UNA PREGUNTA
L'evolució de Montuïri en;els anys setanta

•' Com veus l'evolució de Montuïri; en ek
anys 70, en ek diversos aspectes cultural,
social, econòmic, religiós...?

L'evolució dels anys 70 en l'aspecte
educatiu i cultural s' ha esdevingut de
manera que tots ek joves que, dins aques-
ta dècada s' han trobat en edat d'estudi,
han tengut uns avantatges damunt els
altres,.ja que les facilitats han estat gros-
ses; per part dels pares, mestres i de Ia
societat els han donat uns al.licients que
molts no hem tengut.

En l'aspecte socio-polític, Montuiri ha
evolucionat, però ens hem trobat lligats a
unes estructures centralistes, que han
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estat enfocades cap a una societat de
consum total.

En Io referent a l'aspecte econòmic-la-
boral, el consumisme ha fet que Ia gent
no pugui mantenir una economia com
toca a un poble petit i sense indústria,
com és Montuiri. I en Io laboral, els sindi-
cats i cooperatives han aconseguit fer
prendre consciència als seus sectors res-
pectius, però les ideologies polítiques han
frenat en molts de moments unes accions
que haguessin pogut esser molt impor-
tants per al poble.

Sobre Ia religió, tenc per norma no
donar opinions. Que cada qual pensi el
que vulgui.

Joan Mas Martorell.
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TEATRE
«AIGUA DE PLUJA» - PER UN GRUP

DE TEATRE JOVE

Ek dissabtes, 23 i 30 de gener, a Ia
SaIa Mariana, un grup de joves artistes
locaLa, dirigits per N'Honorat MoU, po-
saren en escena molt encertadament
l'obra de teatre maUorquí «Aigua de
pluja», de Gabriel Cortès. Es tracte
d'un grup de joves i al·lotes que han
pres amb molt d'entusiasme aquesta
necessitat que tenim d'omph'r, d'una
forma agradable i educativa, els temps
d'oci.

El quadre d'actors i col·laboradors és
el següent:

En Jaume: Benet Rigo
Na Maria: Franciscà Morlà
En Rafel: Gabriel Miralles
L'Amo En Pau: Vicenç Vaquer
Francina: Rosario Cano
En Tomeu: Xesc Aloy
Sílvia: Teresa Ribas
Coloma: Bàrbara MiraLles

Luminotècnia: Cristòfol EstareUes i
Biel Mayol

Apuntador: Joan Servera
Traspunt: Aina M.a Roca
Decorats i tramoia: El mateix grup
Cortinatges i demés: Un grup de col-

laboradores

Direcció: HONORAT MOLL RffiAS.

Sabem cert que, amb constància, ens
anireu oferint vetlades ben entretingu-
des de teatre popular, amb humor i
qualitat estètica. Enhorabona, i que
duri...

SOCIETAT DE CAÇADORS DE MONTUÏRI
Després de cosi un mes i migd'haver-se

rifat l'escopeta de caça, molts de socisja
ens crèiem que no sortiria el número
premiat (592), i per això circulaven tot
tipus de comentaris -"que sijo Ia tomaria
a rifar", "que sijo només Ia rifaria entre
els socis", "que sijo Ia vendria icompra-
ria caça per repoblar", etc.-. La Junta
Directiva era partidària que es decidís a
l'Assemblea General de socis a celebrarel
mes de gener. Però vet aquí que elpassat
diumenge, En Miquel Alburquerque Man-
zanares (propietari d'una finca amb xalet,
situada damunt les coves de Na CotonaJ,
quan repassava les participacions de Ia
Loteria de Nadal, s'assabentà deis núme-
ros de Ia rifa de l'escopeta, iperaixò el
diumenge, quan arribà a Ia vila, loprimer
que va fer fou passar per Ca 'n Pellusco;
per Io tant, ja vos podeu imaginarl'ategria
que se'n dugué quan comprovà que tenia
el número guanyador.

VuIl recordar que es tractava d'una
escopeta de caça marca "Ego", expulsora
i valorada en 34.000 pts.; en quant a Ia
perdiu mascle, per a reclam, que es va

rifar el mateix dia, i en ocasió de Ia Fira
de sa Perdiu, direm que el número gua-
nyador fou el 575, i el tenia en Bartomeu
Rigo "Diego".

Quan aquestes retxes surtin al carrer,
segurament ja haurem celebrat l'assem-
blea general de socis (dia 9 de gener); el
principal tema d'aquesta assemblea serà Ia
cloenda de Ia temporada de caça del
conill, tancada que ha estat molt impopu-
lar no només a nivell de Montuïri, sinó a
tota Ia resta de Societats de Caçadors. A
més, trobam que T ICONA podria haver
informat, ja sia directament a les Socie-
tats, o a través de Ia federació balear de
caça. Menys mal que En Jaume Roca va
anar a ICONA, i Ii confirmaren Ia rumor
que es tancava dia 3 de Gener pete conilh,
mentre que pera /o resta (segues, perdius,
tords, etc.) segueix oberta Ia caça fins al
quart diumenge de gener.

Res més. Molts d'anys a tots!

Montuïri, 5 de generde 1982.

JAUMEMARTORRELL "TERRIC".
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...el lloc destinat al mercat del dilluns re-
sulta petit. Aixi ho vérem, dia 4 de gener.
Dos «marxandos» se n'hagueren de tornar
per manca d'espai, i altres varen haver
d'estendre davant can «Xorri» i en el carrer
de Ses Corregudes. CaI lamentar que
qualcú no va voler retirar el cotxe aparcat,
a instàncies del municipal, demostrant aixi
una falta de civisme.

...seria necessari que l'Ajuntament trac-
tàs el tema del mercat. S'han comentat
dues solucions: o no deixar aparcar en el
carrer Major, o que es fés en Es Dau. Re-
cordem que l'actual pista poli-esportiva
s'anomenava Plai. , > ip= Mercat.

...seria necessana una protesta contra Ia
circulació per Ia Plaça i carrer Major, els
dies de mercat.

...amb Ia inauguració d'una nova botiga:
Ia de can «Costa», en el carrer de Sa Po-
sada i amb l'especialitat del peix congelat
es podrà menjar millor.

...prest s'obr/ran una peixeteria de peix
fresc, i una perruqueria de dones.

...l'Ajuntament no ha estat capaç de sol-
ventar el problema dels renous, velocitat
incontrolada de les motos, i el que es cir-
culi els vespres fora llum.

...qualque dia, en es Dau hi haurà una
desgràcia, per mor de les motos i per
manca de vigilància.

...les carrosses de Sant Antoni foren una
manifestació deplorable: Un jeep, dos trac-
tors i un carro foren tota Ia comitiva de les
«Beneïdes» d'enguany. I tot això encara
amb mal gust, sifonades, socots de figuera
de moro i demés malfraig.

No és que pensem que es Quintos hagin
de fer unes carrosses primcernudes i «gua-
pes», però sí creim que no pot consistir tot
en això, i s'hauran de prendre mesures per
a crear un concurs que valgui Ia pena... o
«deixar-ho anar».

...resulta molt perillós el fil de les faroles
que està estés per terra a Ia pista des Dau.

SA VEU DES CARRER

NORMES SUBSroiARUSS

Per 1.050.000 pts. s'ha adjudicat Ia
redacció de les Normes Subsidiàries del
nostre poble a un dels cinc equips presen-
tats.
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II SETMANA D'ANEVLACIÓ
CULTURAL

A SES ESCOLES

El Cercle d'Educació Permanent d'A-
dults l'Associació de Pares del Col·legi
PúbLic de Montuïri ha organitzat unes
interessants vetlades, que han resultat
altament concorregudes. El dimarts 26
de gener es presentava el tema: «Al-
coholisme i drogues», a càrrec de Josep
M.a Vázquez i Antoni Rifa (de Ia Clínica
d'Higiene Mental - ATA); amb Ia inter-
venció també de Miquel Munar, metge
del Centre per a alcohòlics «Can Gazà».
Va moderar i coordinar Na Joana M.a

Pocoví Servera, metgessa de Montuïri.
El diàleg fou molt animat, i es va insis-
tir en Ia necessitat d'informació tant
per als pares com per als joves. «Això
és un començament, una llavor d'una
tasca més llarga i especialitzada, que
cal continuar». «No es podrà educar els
al·lots i joves perquè no caiguin en els
estralls de Ia droga, si els pares o fami-
liars continuen "drogant-se" diàriament
amb l'alcohol, droga "legal" com es
va dir... Que seguesqui l'interés.

El dimecres, 27, s'obri un deoat sobre
el «Temps Lliure a Montuïri», amb les
aportacions dels qui treballen a les ins-
titucions culturals, esportives i d'esplai.
Per aquí es podrà trobar Ia solució ver-
tadera als problemes que es presenta-
ren el dia anterior, amb Ia participació
dels pares de família.

FinaLment, el dijous, 28, es presentà
—a grans trets— el mapa de les grans
religions en el món, i s'insistí en Ia «Re-
ligió com a droga» (o dormissò d'inquie-
tuds) i Ia «ReLigió com a fe, que dóna
empenta a Ia història reals deLs homes
per a construir el món». Va presentà
Mn. Bartomeu Tauler, i féu l'exposició,
Mn. Miquel Mulet CoLl, rector d'Al-
gaida.

Creim, efectivament, que —com con-
cloïa el programa— aquests problemes
tingueren ressò, i Ia gent hi va poder
dir Ia seva.

ARRIBAREN ELS REIS

Es digne d'alabar 1' interès demostrat
pels joves que organitzen Ia colcada del
Reis. Enguany s' ha vist millorada per Ia
il.luminació de l'estrella, el muntatge de
Ia qual 1' ha pagat l'Ajuntament, i també
per algunes compres de Ia indumentària.
No vos desanimeu; seguiu repartint il.lu-
sió als infants i als majors.

LA MORT DE SANCHIS GUARNER

El passat més de desembre, moria el fol-
klorista i filòleg valencià Manuel Sanchis
Cuarner. Ressenyam aquest fet, perquè
fou íntim amic i com a pare espiritual
d ' En Pere Capellà.

JOAN MIRALLES I MONSERRAT,
A L'HOMENATGE A FRANCESC

DE B. MOLL

Com informava el Diari de Mallorca
del 27 de gener, l'homenatge al gran
filòleg menorquí, arrelat a Mallorca,

D. Francesc de Borja MoIl, tingué una
àmplia ressonància. Endemés de Josep
M.a Llompart (en nom del rector de Ia
Universitat de Barcelona) i del campa-
ner Joan Veny i Clar, «el professor Joan
MiraUes va centrar aquest homenatge
en un moment difícil per a Ia nostra
llengua, i va qualificar d'irracional el
cas valencià». «Som molts més dels que
alguns volen els disposats a què Ia llen-
gua catalana orupi el lloc que Ii corres-
pon», digué el nostre paisà i amic col-
lega.

HOMENATGE A D. MELCHOR,
I NOM A L'ESCOLA

PeIs darrers dies d'aquest mes de fe-
brer es retrà un molt merescut home-
natge a D. Melchor Matos Homar, amb
motiu de Ia seva pròxima jubUació, i es
posarà nom al Col·legi Públic d'EGB.

El divendres horabaixa del 26, hi
haurà una festa, que els alumnes i pro-
fessors dedicaran a aquest home que,
durant vint-i-set anys, ha estat el seu
mestre. El vespre hi haurà una taula ro-
dona sobre Ia figura de Joan Mas i
Verd.

Diumenge, dia 28, a les 12 de migdia,
es posarà el nom de «Joan Mas i Verd»
al Col·legi Públic d'EGB. L'acte serà
iniciat per Ia Banda de Música, i es col-
locaran dues plaques a l'escola: una
amb el nom de «Joan Mas», i l'altra,
l'antiga que ja figurava en el Centre, i
que diu: «Aquest edifici fou inaugurat
el dia 24 de febrer de 1935, essent batle
Joan Mas i Verd». Ara fa 47 anys. A
continuació, s'oferirà un refresc a tot-
hom en el menjador del Col·legi, aprofi-
tant l'avinentesa d'aquesta inauguració
1 de l'homenatge'a D. «Melchor». A les
2 del migdia, dins l'homenatge al mes-
tre que es jubila, es farà un dinar de
germanor. EIs interessats s'han d'apun-
tar, a Ia «Casa de Ia vila».
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JA SOM ALS DARRERS DIES

El dissabte, dia 20, tornarem a tenir
Ia festa grossa dels «Darrers dies» de
Montuïri. Enguany està organitzada per
l'Ajuntament, amb Ia col·laboració de
l'Associació de Pares, concretament els
de vuitè curs.

ELS XXX ANYS DE BONA PAU
DESTACATS PER

«DIARIO DE MALLORCA»

A l'edició del diumenge, 24, el «Diario
de Mallorca» ens dedicava mitja plana,
fent-se ressò de Ia nostra festa comme-
morativa de BONA PAU, i reproduïnt
en facsímil Ia portada del número ex-
traordinari. Dimarts, 27, donava Ia notí-
cia —dedicant-li un quart de plana— i
resumint les intervencions de l'acte,
que es descriu a un altre apartat d'a-
questa fulla.

PRESSUPOST MUNICIPAL 1982

El PIe extraordinari celebrat el diven-
dres, 4 de gener propassat va aprovar el
pressupost municipal per a 1982. Ens
sembla que Montuïri deu ser un deLs
primers Ajuntaments de Ia Comunitat
Territorial que ha aconseguit ja apro-
var el pressupost d'aquest any. Puja, en
total a denou milions, quatre-centes se-
tanta set mil cent-vuitanta-una pesse-
tes, (19.477.181 pts.).

El capítol més elevat de despeses es
refereix a les remuneracions del perso-
nal (el 46% del pressupost) que puja a
8.993.098 pts.

El 45,6% del pressupost és Ia partida
destinada a despeses per a compres de
béns corrents i servicis, que arriba a
8.895.385 pts.

El pressupost per a clavegueram de
«Na Païssa» és de 431.930 pts., 300.000
es dedicaran a construcció de polies-
portiu i centre mèdic. El dedicat al so-
lar per a Ia construcció del Quarter de
Ia Guàrdia Civil pujarà 200.000 pts. I el
darrer capítol (amortitzacions a les aju-
des del ConseU Insular): 149.153 pts.

L'apartat d'ingressos puja igual que
l'anterior (naturaLment). I els apartats
que hi figuren són: (19.477.181, en total)

— taposts directes 4.659.885
— frnposts indirectes 1.761.500
— Tasses i altres 4.409.426
— Transferències corrents . 8.561.370
— Patrimonials 85.000

D'aquests ingressos, es poden des-
triar: DeI Fons Nacional de Cooperació
Municipal (6.761.370); subvencions de
l'Estat (un milió de pessetes); del Con-
seLl General L·iterinsular (mig müió de
pessetes) i del ConseU tasular de Ma-
llorca (300.000 pts.).

GABRIEL GOMLLA I
TOMEU TAULER



Esports

JOCS ESCOLARS
Al llarg de l'any se celebraran

8 jornades sportives. La I es va
fer a Felanitx el dissabte 16 de
gener; Ia II, a Montuïri el diven-
dres 29 de gener; Ia III, a Al-
gaida el dijous 11 de febrer; Ia
IV, el dissabte 20 de febrer a
Porreres; Ia V, el dimarts 2 de
març a Montuïri; Ia Vl, el dis-
sabte 13 de març a Sant Joan;
Ia VII, el dimarts 27 d'abril a
Montuïri; ¡ Ia VIII, el dissabte 8
de maig a Lloret.
Participen 9 escoles de Ia co-

marca: «Reina Sofia» de
S'Horta; «Joan Capo>- i «Sant
Alfons» de Felanitx; Col·legi
Públic i «Verge Monti-Sion» de
Porreres; Sant Joan, Montuïri,
Lloret i «Pare Pou» d'Algaida.
A Ia I Jornada feta a Felanitx

els equips de Ia nostra escola
obtingueren aquests resultats:
Montuïri Quint, 27 - Verge
Monti-Sion
vin masculí)
Montuïri 21
(balonma'
Montuïn 16
(bàsquet •
Montuir 14
(bàsquet

7 (balonmano ale-

- Sant Alfons 8
'Hfantil A mascui

- Juan Capc 4
intil B femení)

- Juan Capo 21
antil B masculí'

El Col·legi Públic d'EGB ha
inscrit 23 equips en els Jocs Es-
colars d'aquest curs.
Són els següents:
— Benjamin masculí (2on i

3er nivells): balontiro i futbito.
— Benjamin femení: Balon

tiro.
— Alevin masculí (4t i 5è): Ba

lonmano (2 equips), futbito (ï
equips).
— Alevin femeni: Balonmant.

(2 equips) i balontiro (2 equips>
— Infantil B masculí (6ei

bàsquet.
— infantil B femení: bàsquet
— Infantil A masculí (segon

etapa): bàsquet (2 equip-
balonmano.
— Infantil A femení: bàsquet

(2 equips) i balonmano.

FUTBITO
Desriel 13dedesembres'esta

disputant un torneig comarcal
de futbito benjamin reservat a
nins de segon, tercer i quart
d'EGB. Es a part dels Jocs Es-
colars. S'han fet Ja quatre jor-
nades en les que tots els equips
es reuneixen a jugar en un po-
ble determinat. Hi ha dos
equips de Petra, dos de Vila-
franca, dos de Montuïri ¡ un de
Lloret. EIs de Montuïri, de
quarts curs, van els primers Ja
que han guanyat els quatre par-
tits programats. EIs de segon-
tercer n'han jugat tres i tenen
dos punts.

BALONMANO
L'equip infantil femení que ha

participat en el campionat de
Balears de clubs federats haurà
quedat en tercer lloc d'entre
vuit equips. A pesar de Ia reno-
vació, per motiu d'edat, Ia cam-
panya haurà estat millor que el
que en principi s'esperava.

Es quasi segur que no inter-
vendrà en el torneig Primavera i
sí, possiblement, ho faran un
nou equip alevin femení i un in-
fantil masculí.

fcr^• V

FUTBOL
Resultats obtinguts per l'equip

de I regional durant Ia I volta
que va acabar el diumenge 24
de gener:

Setembre

Montuïri, 1 - Bunyola, 1
Vilafranca, 1 - Montuïri. 0
Montuïri, 3 - Alcúdia, 1

Octubre

Olimpic, 1 - Montuïri, 2
Montuïri, 3 - Independent, 1
Cardassar. 3 - Montuïri, 1
Montuïri. 1 - SantJordi, 1

Novembre

Son Roca, 2 - Montuïri, 0
Esporles, 4 - Montuïri, 2
Montuïri, 2 - Sallista, 1
Pollença, 3 - Montuïri, 0

Desembre

Montuïri, 1 - Llucmajor, 0
Arenes, 0 - Montuïri, 4
Montuïri, 3 - Campanet, 0

Gener

Soledad, 1 - Montuïri, 0
Montuïri, 2 - Llubí, 0
Consell, 1 - Montuïri, 1

BON MOMENT DEL
C.D. MONTUÏRI

A punt de tancar aquesta in-
formació, ens alegra assenyalar
el bon moment de joc del C.D.
Montuïri que darrerament ha
guanyat en «Es Revolt» al Llubí
i empatat dins Consell.

BIELGOMILA

DEFICIT DEMOGRAFIC

Hi ha unes petites variants entre el
moviment registrat a Ia parròquia, i Ia
demografia del Jutjat. En el registre civil,
Montuiri ha experimentat, l'any 1981, un
dèficit de 20 persones, Ia qual cosa repre-
senta una baixa del 10 per 1.000 de Ia
població. El cens, del 31 de març del 81
era de 2.210 habitants, 1.086 homes i
1.124 dones. S' han produi't 17 naixe*
ments (10 nins i 7 nines), alguns dels
quals han fet ja Ia inscripció en Ia nostra
Uengua.

37 han estat ek morts (17 homes i 20
dones) i s' han registrat 15 matrimonis.

CROSS

En el Cross Territorial celebrat el di-
marts 8 de desembre, en el Polígon La
Victoria, un grup de joves va representar
el nostre poble. Destacam els tercers Uocs
obtinguts per Na Cati Bauzà Blanch i Mari
Carmen Robles, a més de Ia classificació
dins eh 10 de davant, de Na BeI Bauzà i
de N 'Antònia Tous.

El diumenge 13, una expedició de vint-
i-tres deportistes participaren a Ia carrera
popular "Felanitx-Son Mesquida". Tots
dugueren Ia medalla i foren primers En
Biel Mayol, Na Mari Carmen Robles, En
Diego Ortiz, i Na Cati Bauzà.

EDUCACIO PERMANENT D'ADULTS

Formant part del programa d ' Educació
Permanent d'adults que s' imparteix els
vespres, en el Col.legi PúbUc d'E.G.B., es
va organitzar en el mes de desembre una
"Setmana d'animació cultural". En Joan
Sans i En Joan Mora, professors dE.G.B.
parlaren sobre el "Joc infantil i les jugue-
tes". El director, Joan Sorell, i Ia metges-
sa, Joana Ma. Pocoví, juntament amb les
intervencions dels assistents, tractaren de
l'alimentació en general, de l'alimentació i
higiene infantils i medicina preventiva.



Passatemps

Un dels molins del Molinar de Mon-
tuïri que encara es conserven, dibuixat
per Mateu Rigo.
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Finestra renaixentista de Ca Ses
Apotecàries.

ENDEVINALLES

ENDEVINALLA RECOLLIDA A
MONTUIRI.

P. Rafel Ginard. •

Te coll i no té cap;
té boca i no té dents;
té braços i no té mans,
té ventre i no té budells;
té cul i no té forat.
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— Grossa casa, bona brasa.
— Qui no en té, no en gasta.
— Per massa pa no hi ha mal any.
— De poc pa no poden fer moltes sopes.
— A Ia casa dels pobres, si res no hi por-

tes, res no hi trobes.

SA GLOSA NOSTRA

DE CADA DIA

GLOSES DE SANT ANTONI

(recollides a Montui'ri pel P. Rafel
Ginard).

Sant Antoni té un vaixell
des més grossos de Ia mar;
ja que eU no pot refrescar,
refresquem noltros per eU.

A desset és St. Antoni
i a vint St. Sebastià;
qui bones obres farà
no tendrà por del dimoni.

Qui bé estima, bé castiga.

L'amor del avis fa dolents els néts.

Les criatures fan el que veuen fer als
grans.

DeIs teus voldràs dir,
però no mal oir.

Sopa de lletres:
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Església en camí

Càntic a Ia virtut

de Ia tolerància
La tolerància no és una actitud passiva,

ni de molt covard, que consisteixi en
amagar el nostre pensament o en renun-
ciar a les nostre idees. En cap moment no
vol dir debUitat, manca de caràcter o
escassa fermesa en els propis planteja-
ments. La virtut de Ia tolerància tampoc
no significa manca de direcció definida a
I' hora d'actuar ni és incompatible amb
l'autenticitat de les nostres conviccions.

L'autèntica tolerància no és més que el
pluralisme existenciahnent acceptat i
viscut.

La tolerància és una qualitat cívica molt
important que en una societat democràti-
ca es fa cada vegada més necessària.

Esser tolerant vol dir saber respectar
totes les actituds, les idees i eLs programes
que intenten construir el bé comú.

En el camp polític, tolerància vol dir
vertader esperit democràtic. I en el camp
religiós, significa profund respecte per
totes les creences.

Un home tolerant, en política, és un
demòcrata que sap que té adversaris però
no enemics; que és conscient que "partit"
ve de '^>art" i que una "part" no ho pot
monopoUtzar "tot". L'exclusiva de Ia
ciència política no Ia posseeix ningú. Una
persona autènticament tolerant, per tant,
és sempre una persona humil i sanament
relativitzadora.

I un home tolerant, en reUgiò, admet de
bon gust el pluralisme confessional i vol-
dria que sempre fos respectat: el principi
bàsic de Ia Uibertat reügiosa: que ningú
no sigui coaccionat a creure, però que
tothom pugui creure.

JOAN BESTARD I COMAS.
Deposit Legal P.M. 133-19S0

INFORMACIÓ ECONÒMSCA PARROQUSAL

Resum de l'any 1981
Entrades ordinàries

633.802 pts.

Entrades extraordinàries

Sortides ordinàries
894.161 pts.

Dèficit
260.359 pts.

Sortides extraordinàries

Restaurant PuIg 720.000,00
Volta des blat 78.935,00
Prestat Caixa 1.000.000,00
Pr. VUafranca 100.000,00
L·iteressos
(fundacions i Uibretes) 14.083,00
Col·lectes extraordinàries 262.912,00
Altres ingressos 47.372,19
Superàvit 1980 145.297,00

Pagament deutes obres
Interessos, amort.
Col·lectes extraord.
Retorn Vilafranca

Dèficit parroquial
% Caixa Diocesana

TOTAL

1.200.092,00
47.500,00

261.558,00
500.000,00

260,359,00
25.831,00

2.269.509,00

TOTAL 2.368.599,19

SUPERÀVIT TOTAL: 73.260 pts.

DEUTE ACTUAL A CAIXA DIOCESANA: 975.000 pts. a 1'11%.

LA COMISSIÓ ECONÒMICA
PARROQTHAL
FA EL BALANÇ

El dia de St. Sebastià, Ia Comissió
Econòmica parroquial es va reunir per
a fer el balanç de l'any 1981. D'eU do-
narn compte en aquesta plana. Es va
notar una tònica optimista, i fins i tot
sortiren a Uum projectes d'una saleta
d'estar i lectura per a Ia «tercera edat»,
quan ho permeti l'estat de comptes,
així com es vagl pagant el deute.

FESTES DE NADAL ICAP D*ANY

Dins Ia celebració de Matines, va cantar
enguany Ia Sibil.la En Mateu MoU Ramo-
neU. Ho va fer de Io més bé. També Ia
Coral Parroquial va intervenir a les cele-
bracions reUgioses, sobretot, Ia segona
festa de Nadal i el dia de Cap d'Any, in-
terpretant algunes misses clàssiques a
veus. Tot ajudà a l'ambient festiu i a
sotemnitzar les celebracions, per cert molt
concorregudes.

ACCIO SOCIAL

El dijous, 10 de desembre, a les 9 del
vespre, es va celebrar a Ia Rectoria una
reunió dek grups d'Acció Social de les
parròquies de Porreres, Manacor, Petra i
Montuiri. Aquesta trobada forma part del
programa proposat a l'Assemblea de Càri-
tas i es posaren en comú les conclusions
de cada grup sobre Ia ponència "La co-
munitat cristiana i Càritas".

La pròxima trobada es farà a Petra,
el dljous 4 de febrer, amb Ia ponència
«Objectius de Càrites» (tasques deLs
grups organitzats d'Acció Social). EIs
participants de MontuM ja hem prepa-
rat Ia intervenció, i anam urgint uns
quants projectes molt concrets, al ser-
vei sobretot de Ia gent de Ia «tercera
edat».
CAMPANYA DE NADAL - CARITAS

La col.lecta per a Càritas del Nadal de
1981 recollí 70.895 pts., endemés d'una
gran quantitat de roba en bon estat i
quatre caixes de menjar per a compartir
amb ek qui més ho necessiten.

Imprimeix. Apòstol i Civilitzador - Petra




