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1982:UNANYDENS
Aquest mes fa trenta-un anys que sorti-

rem al carrer i no cal repetir-ho, BONA PAU
és cosa de tots.

Per això, durant l'any passat i des d'a-
questes pàgines a més de fomentar, en
general, Ia cultura del nostre poble, hem
volgut difondre tant fes manifestacions i
notícies que sobresurten del quefer de
cada dia com aquells problemes que preo-
cupen a gran nombre de montuïrers.

Així, l'any 1982 a més de començar-lo
fent festa amb motiu del nostre trentè ani-
versari i de donar compte dels normals es-
deveniments socials, municipals, culturals,
esportius, religiosos, demogràfics, meteo-
rològics, etc., hem volgut fer-nos ressò,
entre altres, de Ia situació present i pas-
sada de l'ensenyament a Montuïri; de Ia
problemàtica de Ia pagesia; dels projectes
d'ordenació del terme, d'urbanització i sa-
nitat; hem donat compte de les festes de
Sant Bartomeu, de Ia fira i del Puig; hem
fet a saber de Ia inauguració del club d'es-
plai, hem divulgat els homenatges a «don
Melchor» i al batle Joan Mas; hem enlairat
el que s'ha fet de l'arxiu municipal; hem
manifestat objectivament (com sempre) els
resultats de les darreres eleccions; ens
hem alegrat amb l'ascens del C.D. Montuïri
a Regional Preferent... i tantes altres cir-
cumstàncies que han incidit dins Montuïri i
que no cal repetir, però dels que BONA
PAU se n'ha fet portaveu.

O. Arbona

E/ gener de l'any passat celebrarem gojo-
sament el trentè aniversari de BONA PAU,
essent un dels actes programats una taula

rodona, de Ia qual n'és testimoni
retrospectiu aquest gravat.

L'ANY 1982 ANALITZAT PER ALGUNS
MONTUÏRERS

Moltes coses bones ha tingut l'any 1982,
molts d'esdeveniments s'han alabat i són
nombrosos els montuïrers que n 'estan con-
tents. Però... no tot ha estatpositiu: alguns
fets, certes postures, diferents funcions no
han satisfet del tot a tothom. Així ho mani-
festen /es persones que han aportat Ia seva
impressió de l'any que acaba de deixar-
nos.

FRANCESC TROBAT, BATLE

—Quins fets destacaries de l'any 1982?
—Crec que el fet més important és, pre-

cisament, el que no hagi passat cap fet im-
portant, perquè si fos un fet negatiu a Io
millor hauríem de lamentar una tragèdia
com Ia que han hagut de lamentar les po-
blacions de València i Catalunya, degut a
les inundacions. Ara bé, si fos un fet positiu
a Io millor mos toca Ia loteria, cosa que Jo
personalment no crec massa, que pel fet de
que te toqui Ia loteria se resolguin els
problemes.

Lo vertaderament important és que hi ha
una sèrie de petits esdeveniments que són
els que donen sabor a Ia vida, com pot es-
ser Ia fira, com pot esser el que els socialis-
tes hagin guanyat les eleccions de dia 28
d'octubre, com pot esser que s'hagi il·lumi-
nat el camp de futbol.

MIQUEL MORELL «S'ESPARDENYERET»

—Quin fet creus que sobresurt, a Mon-
tuïri, de l'any que ha acabat?

—Be, ido te diré que, Io més transcen-
dental que mos ha oferit l'any 1982, va ser
aquell acte que va organitzar un vespre
s'Ajuntament, en es baixos de sa Casa de Ia
ViIa, sobre una residència per a impossibi-
litats i jubilats.

En tots els assistents s'hi veia una cara
plena d'alegria, de sana satisfacció i espe-
rança de què, es darrers anys de sa vida,
no mos hàgim de desprendre d'aquests
carrers malplans, i encara que incòmodes,
tan estimats i tan plens d'agredolços re-
cords, que es còmodes i plans carrers de
cap altre poble no poden reemplaçar.

Amb quina il·lusió, aquell vespre, tc
quants érem, dinàmics i alegres, hagué
sim anat al Pou del Rei per esser testimor
des retorn d'En Vicenç «Sutro», compartí
amb ell aquesta alegria, sense cap dut
tantes vegades desitjada.

(Passa a Ia 3." pàg

Matines és, entre Ia gent, el s/'mbol més
pr-esentatiu de Nadal i Ia sibil·la, el cer
A Montuïri fou el nin de nou anys, Mi
MoII Ramonell qui Ia interpretà per te,

any consecutiu.
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BIBLIOTECA MUNICIPAL

Un ány després de Ia inauguració
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El dia 15 de novembre de 1981 es va
inaugurar Ia Bibk'oteca Púbüca als bai-
xos de l'Ajuntament, integrada dins Ia
xerxa bibUotecària del ConseU General
Interinsular, concretament en el Centre
Coordinador de BibUoteques de Ba-
lears, el qual suministra Ia major part
dels Uibres i material tècnic. L'Ajunta-
ment aporta Uibres per valor de 0,25 %
del pressupost anual.

La dotació bibliogràfica inicial nome-
nada «Lot Fundacional» està constituït
per 1.500 llibres dels quals n'hi ha 900 en
castellà i 600 en Uengua catalana. D'a-
cord amb els llibres per edats, un 40 %
són llibres infantüs i juvenUs que trac-
ten de matèries diverses com: narrativa,
contes, còmics, Uibres d'aventures, viat-
ges i naturalesa i Uibres de consulta ge-
neral: Atles, enciclopèdies juvenils, dic-
cionaris, etc...

L'altre 60 % comprèn una gran quan-
titat de llibres d'assessorament d'es-
tudis de BUP, COU i primers anys d'uni-
versitat, narrativa clàssica i contempo-
rània, ciència ficció i novel·la negra, poe-
sia catalana i castellana, així com obres
dels autors més significatius de les Ue-
tres internacionals.

Aquest any, el «Lot Fundacional» es
veu incrementat per 165 llibres més,
«Lot de seguiment» suministrats pel
Centre Coordinador i 6 toms de l'enci-

clopèdia «Les rutes amagades de Ma-
Uorca» aportats per l'Ajuntament.

MOVIMENT DB LECTORS

S'ha comptabUitzat des del mes de
maig fins ara. Com es pot observar, Ia
gràfica reflexa el moviment diari de lec-
tors i és bastant significativa.

L'assistència és progressiva, a partir
del mes de setembre. La majoria dete
lectors són estudiants, al·lots i nines de
les escoles, que és quan ha començat el
curs escolar. EIs mesos d'estiu no es lle-
geix, Ia mitja és Ia més baixa de totes,
3,8, quasi quatre lectors per diaen el
mes d'agost, comparat amb Ia de de-
sembre, Ia més alta 15,7. Aixi i tot, hi ha
molta gent que desconeix Ia funció
d'una bibh'oteca; és necessari potenciar-
la, ja que 8 lectors diaris és molt poc.
CaI dir que malgrat no puguin acudir a
les hores assenyalades es poden fer so-
cis, gratuïtament i podran treure lübres
de préstec.

EIs Uibres més llegits són eLs infantils i
juvenils, segueix Ia literatura, ciències i
finaknent les obres generals.

Bàrbara Sastre

La Biblioteca té el següent horari:
Dimarts i dijous de 6,30 a 8,30 de Ia tarda.
Dissabtes: de 9 a 1 del mati.

...va resultar un èxit Ia Nit de Nadal que va
organitzar l'Associació de Pares de l'Es-
cola. Participaren vuitanta persones —en-
tre petits i grans— que disfrutaren de bon
de veres amb humor, cançons, ximbomba i
altres instruments, balls, equip de megafo-
nia, amistat, alegria i... un bon sopar a
voler.

...e/s partits polítics després de Ia pausa de
Nadal es preparen per a les properes elec-
cions municipals que tindran lloc a l'abril.
Aliança Popular Ja ha decidit el primer de Ia
llista i presentarà e/s seus candidats en el
decurs d'un sopar, possiblement eh aquest
mateix gener; el PSOE Ja té confirmats els
primers de Ia candidatura; el batle Fran-
cesc Trobat formarà part de Ia del seu par-
tit i es parla molt d'En Pere Sampol com a
novetat municipal; I'UCD no ha decidit el
que farà; el Partit Demòcrata Popular
compta amb En Miquel Fio! com a repre-
sentant a Montuïri; Ia Unió Mallorquina,
nou partit que encapçala l'expresident del
C.G.I. Jeroni Albertí, Ja ha empres gestions
per tal d'organitzar-se dins Montuïri... El
rum-rum anirà en augment.

...Ia segona festa de Nadal tres equips de
menuts de quart i cinquè jugaren contra el
Mallorca, a Ia pista de futbito del Lluís Sit-
jar. Dos d'ells guanyaren per 0-15 i 2-11,
perdent els més petits.

—•—
...s'ha completat Ja Ia instal·lació de les fa-
roles per a entrenaments a les pistes de
bàsquet i futbito/balonmano de l'escola.

...fa feredat eI fil elèctric que se passeja per
Ia pista del Dau. Des d'aquí s'ha denunciat
el perill... però, com passa a vegades, s'es-
pera a què hi hagi alguna desgràcia per
arreglar-ho.

-^-
...no s'està d'acord en què l'Ajuntament
deixi que els dilluns de mercat hi hagi pa-
pers per tots els graons i escampats per Ia
placa...

...no se compren,perque a Montuïri el que
sobren són papereres...(?)

...les famílies que envien els nins al Club
d'Esplai restaren satisfetes de l'atenció
dels seus dirigents de qui reberen una feli-
citació per Nadal.

—*-
...també els entrenadors dels equips espor-
tius escolars que Ia reberen de l'Ajunta-
ment amb una «cesta de Navidad». Així es
demostra saber cuidar els detalls.

SA VEU DES CARRER



REPORTATGE

L'ANY 1982 ANALITZAT PER ALGUNS MONTUÏRERS

Mentre molts alaben aspectes culturals i esportius,
uns pocs censuren certs caires socials i polítics

(Ve de Ia 1.a pàg.)

CHRISTINE, SA DONA DES METGE NOU

—Quins fets t'han agradat més, de Mon-
tuïri, dins l'any que ha acabat?

—Bé, jo en primer lloc he de dir que co-
nec poc Montuïri, perquè encara no fa un
any que hi visc. Però diré que Ia Fira m'ha
agradat molt i m'ha cridat fortament l'a-
tenció.

M'agrada l'escola de ball mallorquí; de
fet, he anat a un parell de classes.

També trob interessant pel poble Ia inau-
guració del nou bar de Plaça, de Can Cilis.

GABRIEL MATEU «REI»

—Quines impressions tens d'aquest dar-
rer any, en el nostre ambient?

—Trob que s'ha de remarcar com a cosa
important Ia manera de fer que ha tingut
l'actual Ajuntament, obrint les portes a les
suggerències del poble, i al mateix temps
donant informació dels acords i temes que
s'han anat tractant en els plens. Ho consi-
der, en definitiva, una gestió neta i de cara
al poble.

Es una llàstima que, essent Ia funció de
l'Ajuntament coordinar els projectes que
tengui Ia gent, no hi hagi més iniciatives, Ja

que —malgrat les limitacions econòmi-
ques— així hi hauria una unió més forta
entre regidors i poble que Ia que tenim ara.

Parlant d'economia, diré que és neces-
sari que Ia indústria i el comerç de Montuïri
agafin força (possiblement una solució si-
gui el cooperativisme), ja que Montuïri
s'està convertint en un poble-dormitori.

Malgrat Ia desaparició de l'Obra Cultural
Balear a Montuïri hagi estat perjudicial per
a Ia cultura, també hi ha hagut coses bo-
nes; totes les associacions que funcionen
suposen activitat per al poble, i per tant, val
Ia pena recolzar-les: Banda de Música, So-
cietat de Caçadors, Club de Futbol, etc.

JOANA TUGORES

—Quins fets destacaries de l'any
passat?

—De les tasques de l'Ajuntament, són
dignes de menció Ia reforma de l'escorxa-
dor municipal, l'asfaltat de 5 kilometres de
camí, les clavegueres i l'elaboració de les
Normes Subsidiàries.

PeIs pagesos, Ia Fira és un mercat impor-
tant on poden donar sortida als seus pro-
ductes, i que interessa anar millorant cada
vegada més.

Un diumenge qualsevol a Ia plaça Ia gent s'hi reuneix si fa bon temps, per parlar, discutir
o simplement per passar una estona agradosa.

L'assistència mèdica local ha prosperat,
en quant al personal. En quant al material,
encara hi ha molt que desitjar.

VuII remarcar especialment Ia labor cul-
tural de Ia Banda de Música, que per mi és
un orgull del nostre poble.

L'Associació de Pares de l'escola trob
que funciona.

Es veu que els partits polítics Ja pensen i
es preparen per a les eleccions municipals.

En quant als esports, hi ha hagut moltes
activitats, variades i ben organitzades.

JOAN RAMONELL «MATXO»

—Què diries dels fets més importants de
l'any que s'ha acabat?

—Com a fet important pel poble, durant
aquest any que hem acabat, hi ha sa inau-
guració de sa seu local d'Aliança Popular.
També vull ressaltar que, per primera ve-
gada, un montuïrer s'hagi presentat a ses
eleccions com a cap de llista pes Senat,
per Mallorca; estic parlant d'En Joan Ver-
ger «de Son Palou».

També és interessant alabar sa gestió
feta pes Club de Futbol, que ha aconseguit
que el Montuïri passi a Primera preferent.
La Directiva ha fet una bona feina.

FRANCISCA FORNÉS «MÓRA»

—Quines notícies creus més significati-
ves, dins Montuïri, de l'any passat?

—Que En Joan Miralles «Porrerenc» ha
aconseguit Ia Càtedra de Llengua Catalana,
a Ia Universitat, dins Ia Facultat de Filosofia
i Lletres. Es —crec— el primer catedràtic
d'Universitat montuïrer.

Com a fet tràgic: l'accident que sofriren
el mes d'agost una família que havia vingut
a passar uns dies al nostre poble.

La inauguració de r'escola de balls ma-
llorquins, a càrrec d'En Rafel «Costa».

L'Església ha fet Ia cessió oficial del
camp de futbol al poble de Montuïri.

S'ha obert un arc al carreró des Cam-
panar.

Han posat el nom de «Joan Mas i Verd» a
l'escola pública.

S'ha jubilat el metge D. Joan Ferrando, ¡
ha arribat el metge nou, D. Alfredo García.

Es va acabar d'ordenar l'Arxiu municipal.

CATALINA SASTRE

—Quin fet destacaries de l'any 1982, al
nostre poble?

—A nivell parroquial, ha estat important
l'atenció que s'ha dedicat a les persones de

(Passa a Ia 4." pàg.)



ENTREVISTA

Escriptor, investigador i professor

Joan Miralles i Monserrat, primer Catedràtic
de Llengua Catalana de Ia Universitat de Palma

de Mallorca
Ens conta les seves primeres impressions i projectes

«La Universitat ha de complir una
funció pública de projecció cap al país«,
ens comentava Joan Miralles i Monser-
rat, professor de Filologia i que el pas-
sat dijous, 16 de desembre, obtenia Ia
Càtedra de Llengua Catalana de Ia Uni-
versitat de Palma de Mallorca.

A Ia una del migdia, el Tribunal apro-
vava al Doctor en Filosofia i Lletres per
unanimitat i d'aquesta forma un mon-
tuïrer és un dels tres únics catedràtics
de català existents a Espanya: Antoni
Badia i Margarit i Joaquim Molas, a
Barcelona; Joan Miralles, a Palma

—Quines persones constituïren el
tribunal?

—Miquel Dolç, de Santa Maria del
Camí, catedràtic de Llengua Llatina a Ia
Universitat de Madrid Qaresident); An-
toni Badia i Margarit, rector de Ia Uni-
versitat Central de Barcelona i catedrà-
tic de Gramàtica Històrica Catalana;
Joaquim Molas, catedràtic de Llengua i
Literatura Catalanes de Ia Universitat
Autònoma de Barcelona; German de
Granda, catedràtic de Lingüística Ro-
mànica de Ia Universitat de VaUadoUd i
Alvaro GaJmés de Fuentes, catedràtic
de Lingüística Romànica a Ia Universi-
tat d'Oviedo.

—Per què els exàmens a Madrid?
—Perquè així està establert en el re-

glament d'oposicions a càtedres. En
canvi, les adjunties es poden celebrar a
Ia universitat respectiva.

—Què representa per a Ia Universitat
de Palma aquesta creació de càtedra de
Llengua Catalana?

—La consoUdació del departament de
català -En Joan és el cap de departa-
ment— en tot el que això impüca. Crec
que —tal com vaig dir a Ia memòria que
és un dels exercicis de l'oposició— els
departaments de català tenen quatre
funcions: D'ensenyament de Ia Uengua i
literatura que involucra, de manera
prioritària, aconseguir un pla propi d'es-
tudis de català; Ia funció d'investigació
que ha de donar a conèixer al púbLic i
estudiants les pubUcacions d'aquestes
obres de recerca i han d'esser uns focus
de cultura; Ia funció d'assesorament tèc-
nico-üngüístic i Ia projecció púbh'ca de
Ia Uengua que es demostra mitjançant
activitats culturals, congressos... dins
Ia Universitat i fora d'eLla. La càtedra
servirà per a potenciar aquests quatre
apartats.

L'ANY 1982 ANALITZAT PER ALGUNS MONTUÏRERS
(Ve de Ia 3." pàg.)

tercera edat. En aquest sentit, s'ha fet una
xerrada amb un grup d'Es Rafal de Ciutat,
s'ha fet una excursió a Muro i Pollença, per
a connectar amb aquestes persones, de
cara a poder fer un Club, i en concret un
lloc de trobada o acollida a «ca s'escolà».

XESC MANERA, DIEGO ORTIZ,
TOMEU MAYOL (14 anys)

—Cosés importants d'aquest darrer any,
a Montuïrí, per voltros.

—Sa reforma des carreró des campanar.
Sa inauguració des bar nou de Can Cilis.
Han llevat es tauló d'anuncis, i ara farà

falta, a Plaça.
Es miting des comunistes, entre ells Na

Bosch; míting d'En Ramon Aguiló, batle de
Ciutat, i sa vinguda d'En Rodriguez Mi-
randa.

S'ordenació de s'arxiu municipal.
S'homenatge que feren a ses escoles a

Joan Mas i Verd, i al mestre D. Melsion
Matas.

Sa mort des taxista, i tot es «rollo» que hi
va haver llavors: duen gent an es «Quar-
ter»; els demanaven coses sobre drogues,
què passava amb ses motos. Es una exage-
ració, perquèïi no dius res...

EIs torneigs de tenis i futbito que es fan
en Es Dau. Ja que de tenis, fa un parell d'a-
nys que no se'n feien.

En quant a futbol, Ia pujada del Montuïri
a Primera Preferent. També les reformes
que hi ha hagut al camp de futbol: il·lumi-
nació, tancat de fil de ferro, telèfon per a
radiar els partits, i canvi d'encarregat des
bar.

Han treballat en aquesta enquesta:
Jaume, Tonina ¡ Sebastià «Cigala»

—Què significa pel nou Catedràtic
aquest èxit?

—Particularment significa una gran
satisfacció i el poder dedicar-me al que
m'interessa en major nivell d'especiaUt-
zació, principaünent, l'onomàstica, his-
tòria de Ia Uengua, socionngüística, filo-
logia, edició de textes, cultura popular o
història oral, dialectologia, etimologia...

—I per Pensenyament de Ia nostra
llengua a les Illes?
-El Departament de català està a Ia

disposició de tots els ensenyants de ca-
talà de les Dies Balears en tot el que su-
posi normaJLització de Ia nostra Llengua.

—Particularment, què penses de Ia
nostra Universitat?

—Pens que Ia Universitat —en cada
una de les seves matèries— ha de com-
pLir una missió púbUca de projecció cap
al país. En aquest sentit, el Departa-
ment de Català té —lògicament^
aquesta obLigació per Ia transcendència
que suposa aquí l'ensenyança de i en Ia
nostra Uengua.

—Com te definiries: escriptor, inves-
tigador o professor?

—Un poc de cada cosa.

A més de l'enhorabona, desitjam al
nou catedràtic i col·laborador de BONA
PAU èxit en Ia tasca i que pugui veure
complides les seves aspiracions.

G. Gomila



NOTICIARI LOCAL

ESCOLA DE MALLORQUÍ

Molta gent assisteix a les classes de
maUorquí que es donen cada -dUluns a
l'escola «Joan Mas i Verd». El nombre
ha anat augmentant de cada vegada. En
començaren catorze i han arribat a una
trentena.

FESTA DE SANTA CECÍLIA

El dissabte onze de desembre el Pa-
tronat de Música va organitzar Ia festa
de Santa Cecflia. Novetat que alegrà,
fou el que celebraren conjuntament Ia
Banda de Música i Coral Parroquial.

Durant Ia Missa el «Coro», dirigit pel
Pare Martorell, va interpretar «Goig i
festa», «Lloat siau Senyor», «L'amor de
Déu» i «Enaltiu el Senyor» del Pare
MartoreLl; Ia Missa a 3 veus d'En Perossi
i el «Magnificat» d'En RavaneUo.

Seguidament, Ia Banda de Música ens
oferí un petit concert tocant «A mi
Bunol, de Manuel Carrascosa; «Una no-
che en Viena», obertura de Pranz von
Supé i «CoppeUa» de Leo DeUbes.

Al final es va fer una «bona torrada»
en els graons, sopant a Ia rectoria. No
faltaren el bon humor, les cançons i un
magnífic ambient dels que fan poble.

TROBADA DE BANDES DE MÚSICA

El diumenge 5 de desembre Ia nostra
Banda de Música va participar ,1 Ia II
Trobada de Bandes de Mallorca que
convocà el ConseLl L·isular. Desfilaren Ia
de Corpus Christi, Algaida, Artà, Cam-
pos, Capdepera, Muro, Esporles, Fela-
nitx, toca, Llucmajor, PoUença, Mana-
cor, Montuïri, Petra, Porreres, Santanyí,
Sa Pobla, Sant Llorenç, Sóller, Son Ser-
vera, PaLma i Müitar.

El ConseLl tasular va entregar a cada
una d'elles una ajuda econòmica.

NOU SISTEMA DE CALIFICACIONS

A final del trimestre el Col·legi PúbLic
d'E.G.B. «Joan Mas i Verd» ha estrenat
un nou sistema d'informar als pares so-
bre el niveU d'aprenentatge dels seus fi-
Us dels Cicle taiciaL i Mitjà. Consisteix
en uns fuUs elaborats en equip per varis
professors de diferents escoles de Ma-
llorca. Resulta més complet que l'o-
ficial.

PROVA DE CANS EIVISSENCS

EIs cans eivissencs que havien meres-
cut Ia caüficació de «Excel·lent» a Ia
Fira de Montuïri intervengueren a Ia
Prova de Camp celebrada a S'AvaLl el

diumenge 11 de desembre. Era Ia dar-
rera jornada d'elaboració del Reglament
del Ca Eivissenc.

S'entregaren trofeus ais quatre pri-
mers classificats: Antoni Mayol i Monse-
rrate Mascaró, (55 punts); Miquel Vigili
(50 punts); Llorenç Mayol (36) i Joan
Fornés (25).

Acabà amb una torrada de botifar-
rons, llangonissa i ventresca.

NOTÍCIES MUNICIPALS

El Romiatge al Puig de Sant Miquel
del dimarts 5 d'abril i el dia de Sant
Bartomeu figuren com a les dues festes
locals en el calendari laboral, segons va
acordar l'Ajuntament.

El Consistori aprovà tres projectes
tècnics elaborats per l'arquitecte muni-
cipal Joan Sebastià Company relatius al
«Cementeri Municipal» (rebaixa de ter-
reny, serveis i parcel·lació), «PerUonga-
ció de l'avinguda d'Es Dau i ampliació
del clavegueram» i construcció del «Lo-
cal Social i Vestuaris en edifici de dues
plantes a Ia pista poliesportiva Es Dau».
Tant de bo si el ConseLl tosular els apro-
vàs tots tres!

L'Ajuntament ha contractat amb An-
toni Verger Payeras (Pelut) les obres de
«Ampliació del Clavegueram de Na
Païssa» i Ia «Construcció del Centre
Mèdic».

DONATIU DE LA CAIXA

De Ia Caixa de Pensions hem rebut un
donatiu de 10.000 pessetes que molt bé
ens aniran per ajudar a sufragar les des-
peses d'aquesta publicació. Gràcies.

RESPOSTA A UNA INVITACIÓ

El passat 28 de desembre el Consell
General convidà a una trobada i un bon
dinar a Inca a tots els Directors de les
publicacions de Ia Premsa Forana. El
nostre hi acudí i el mateix President,
Francesc Tutzó, s'interessà per BONA
PAU i ens obsequià, a més, amb quatre
llibres publicats pel dit Consell.

Gabriel Gomila

NOTICIES RESUMIDES

• La col·lecta per a Càritas-Nadal va re-
coLür: 46.402 pts.

• La trobada comarcal de dia 19 de de-
sembre passat ens permeté prendre con-
tacte amb grups cristians dels pobles
del nostre sector. Entre tots érem uns
65, dels quaLs n'hi havia 23 de Montuïri.
El tema i el nostre propòsit va ser «fer
possible un acostament de l'evangeli de
Jesús fet vida, a tots».

• Les Matines del Nadal'82 varen ser
molt participades, encara que amb una
temperatura molt freda. Cantà Ia Sibil-
Ia En Mateu MoIl RamoneLl, ^ ia Coral
Parroquial va ajudar a viure més el sen-
tit de Nadal «De'u, un dels nostres».

• El talaiot que construïren fa dos anys
un grup de joves, encara ha seguit am-
bientant el «Betlem». I a Ia capeUa del
baptisteri, s'hi exposaren eLs murals i di-
buixos dels al·lots de catequesi: «com
ha de ser i com no ha de ser el vertader
Nadal».

• Per a Ia segona Festa de Nadal, i per a
Cap d'Any, les veus d'home de Ia Coral
ens intepretaren algunes misses clàssi-
ques, dirigides p'En Baltasar Fiol, i amb
l'acompanyament d'En Pep Sampol.

Per dia 8 de gener, tindran una «xoco-
latada» de germanor a Ia rectoria.

• A Ia trobada juvenil de Sta. Llucia de
Mancor, dies 4 i 5 de desembre, hi par-
ticiparen 7 joves i al·lotes del nostre
poble, que trebaLlen conjuntament amb
altres grups, en el Moviment cristià de
joves de pobles.

• Encara que no ho anunciïn oficial-
ment, sabem que un grup de joves or-
ganitzen excursions i sortides a Ia mun-
tariya, amb acampades. Des d'aquí eLs
volem encoratjar a seguir trescant per
Mallorca, coneixent i estimant les beUe-
ses de Ia nostra natura.



ESPORTS

ACTIVITAT ^SPORTIVA A MONTUÏRI

7 PUNTS EN 4 PARTITS

Excel·lents resultats ha obtingut el C.D.
Montuïri durant el passat mes de desem-
bre. En quatre jornades ha conseguit set
punts, d'ells tres positius. També, i això
alegra més encara, ha jugat bé mostrant un
esquema de joc, cosa que no s'havia pogut
desenrotllar en continuïtat. CaI dir que en
els tres darrers partits ha estat possible
mantenir Ia mateixa alineació, fet que fins
ara no s'havia produït a causa de les
lesions.

Destaquem els partits en Es Revolt con-
tra l'històríc Baleares i l'Arenal que van ben
classificats.

Si amb l'any 82 acabàs Ia lliga (el 26 de

desembre finalitzava Ia I volta) el Montuïri
disputaria Ia liguilla d'ascens a III divisió.

Aquests foren els resultats del desembre:
Escolar, 2 - Montuïri, 2
Montuïri, 1 - At. Baleares, 0
La Victòria, 0 - Montuïri, 1
Montuïri, 4 -Arenal, 1

PING - PONG

Organitzat pel Patronat Municipal d'Es-
ports s'ha celebrat al llarg del primer tri-
mestre un torneig escolar de ping-pong. La
classificació final ha estat Ia següent: Pri-
mer, Miquel Angel Sànchez, 14 punts; se-
gon, Antoni Bennàssar, 12 punts; tercers,
Antoni Mayol i Miquel Samaniego, 9 punts;
a continuació, Joan Mayol, Miquel Febrer,
Francesc Mas i Miquel Sànchez.

CROSS COMARCAL FEDERAT
El dissabte 18 de desembre es va cele-

brar en Es Dau el Cross Comarcal, corres-
ponent a Ia fase classificatòria del campio-
nat de Balears organitzat per Ia Federació
Baleard'Atletisme.

Participaren 127 atletes de 6 a 15 anys de
Lloret, Campos, Ses Salines, Joan Capó de
Felanitx, Sant Alfons de Felanitx, Porreres i
Montuïri.

Cuidaren de què es dugués a bon termini
l'Associació de Pares, alumnes de vuitè i
Club d'Esplai de Montuïri i el Professorat
dels centres docents.

EIs montuïrers que guanyaren medalla
per haver arribat dins els tres primers foren
Francesca Bauzà (tercera benjamín), Joan
Barceló (segon benjamín), Tomeu Verger
(tercer benjamín), Pere Fernàndez (segon
alevín), Antònia Tous (primera infantil), Ca-
talina Bauzà, de Sant Joan i que corr en l'e-
quip de Montuïri (primera cadete). Per
equips fórem campions a Ia categoria ale-
vin femenina.

TENIS
Després d'un llarg temps, sense tenis,

torna aquest esport.
Es juga a ses escoles i, a partir d'ara

també, en Es Dau, ja que s'ha assenyalat Ia
corresponent pista.

Vint jugadors participen en es torneig,
organitzat per Francesc Cardell, membre
del Patronat Municipal d'Esports, qui se
n'ha preocupat de reiniciar-lo. Manca gent
així, sobretot amb ganes. Q Gomila

25 aiiys enrera

1 Gener 1958

En el nou horari de misses que co-
mença avui, s'ha fixat el de Ia missa
primera a les sis i mitja del mati,
però quan torni esser maig, Ia missa
es tornarà posar a les sis.

A l'esg/ésia canta Ia primera missa
solemne Joan Lliteras Miralles, fill de
montuïrer resident a Ciutat.

15 Gener 1958

Des d'avui En Gabriel Cerdà Ma-
nera realitzarà amb el seu cavall els
serveis de Ia carrossa fúnebre.

(CaI dir que aquest cavall es mori
el 22 de novembre següent i alesho-
res l'Ajuntament es proposà
comprar-ne un que també servis per
a obres públiques municipals).

NOTES DVNA EXCURSIÓ A MURO IPOLLENÇA

Dia 12 de desembre, un grup de prop de
40 persones anàrem d'excursió. Una sor-
tida organitzada pel grup d'Acció Social, i
especialment obert a persones de Ia ter-
cera edat; això sí, sense excloure ningú.

La primera visita fou al Museu Etnològic
de Muro. Ens va agradar poder veure arre-
plegats molts d'objectes que Ja no s'usen,
degut a Ia seva antiguitat. Ens va guiar un
homenet molt atent, i que ho explicava tot
fil per randa. Tots en sortirem alabats.

Tot seguit, passàrem per Sa Pobla i des-
prés arribàrem a Pollença. Uns paratges di-
ferents dels pobles des PIa, però molt agra-
dables. Allà vàrem visitar el Calvari, pujant
els seus 365 escalons, el Museu, el claustre
/ els jardins de Sant Domingo. Les monges
ens varen atendre amb molta amabilitat, i
vàrem poder dinar a una sala de Ia residèn-
cia que administren les germanes de Ia Ca-
ritat. Després de dinar, férem una bauxa
ben alegre, on tothom hi de/a Ia seva, acu-
dits, balls, cançons, i rialles a voler.

I, d'aquesta manera, voltant per Alcúdia,
Son Serra de Marina i Manacor, retornàrem

a Montuïri, amb ganes de continuar aques-
tes sortides tan animades. Quedàrem d'a-
cord d'organitzar-ne una altra a Deià i
Valldemossa, pel 23 de gener. Que molts

d'anys! Francesca Gomila
de Ca'n Cigala
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MISCEL·LÀNIA E É 7

PLUVIÒMETRE

Desembre 1982

Dia 3 6,9 lts.

Informació Econòmica Parroquial. Any 1982

Dia 8
Dia22
Dia23

5.4 lts.
6.5 lts.

15 ItS.

Total 33,8 lts.

RESUM DE LA PLUJA DE 1982

Gener 15,5 lts.
Febrer 35,5 lts.
Març 72,2 lts.
Juny 5 lts.
JuUoI (no plogué)
Agost 41 lts.
Setembre ... 32,4 lts.
Octubre 79,5 lts.
Novembre ... 61,4 lts.
Desembre ... 33,8 lts.

Total 410,8 lts.

Nota: El dia més plover de l'any fou el
21 d'octubre amb 47,3 Utres. Per altre
banda cal considerar l'any passat com a
poc plover, ja que des de fa dotze anys
no havia plogut tant poc (1970, 404,5 lts.
il971,4131ts.).

Agraim a Melcior Arbona les dades plu-
viomètriques de tot l'any passat, facilitades
a través de l'Estació de Ia Caixa de Pen-
sions, a Montuïri.

PASSATEMPS

EL MOLf DE VENT: S'agafa un quadrat
de paper i es talla per ses diagonals, sense
arribar en es centre. D'aquestes, quatre, al-
ternades, se tornen cap en es centre ¡ se
travessen ses quatre amb una agulla, que
se clava a un pal c canya.

COMPTES ORDINARIS
Entrades 2.120.920
Sortides 2.068.566
RESTEN 52.354

DESGLOSSAMENT

ENTRADES

Servicis reUgiosos 71.454
Rendes immobles (Puig

i vicaries) 898.800
Altres rendes 15.478
Subvenció Ajuntament 30.000
Col·lectes dels diumenges

normals 350.495
Donatius i aünoines

(misses,etc.) 123.959
Rifa pel carreró campanar 100.000
Col·lectes extraordinàries . 530.734

TOTAL 2.120.920

SORTIDES

Compres material neteja, cera,
eines, altres 55.502
Per personal (capeUà, fer net,
escolà, altres serveis reUgio-
sos) 529.050
Despeses financeres (interessos
i amortitzacions de deutes) . . . 150.458
Tributs (arbitris i contribució) 7.052
Gastos conservació 143.965
Adquisició de material, mobles,
audiovisuais, cortines, Uibres,
catequesi, persianes, etc 541.759
Despeses funcionament, oficina,
suscripcions, paper, telèfon . . . 86.644
Activitats pastorals, Bona Pau,
cursets, trobades 67.235
Altres despeses 25.590
Comunicació de béns (ajudes a
necessitats, enviat a Missions) 18.750
Entrega col·lectes extraordin. 442.561

TOTAL 2.068.566

NOTA: Queden en Caixa, endemés del
superàvit de 1982, 4.578.858 pts. de les
quals, n'hi ha dos milions fixes a mig
any, (11 % d'interes> i Ia resta disponi-
ble en llibreta per a les obres més imme-
diates. Endemés el milió de pessetes que
figura com a prestat a Ia Seguretat So-
cial de les Monges (Conferència Episco-
pal) és un depòsit propietat de Ia parrò-
quia, i del qual en podríem disposar
quanfésfalta: arafarà el 13% d'inte-
rès, net.

Amb aquesta quantitat, tenim en pro-
jecte acondicionar una casa d'acollida

COMPTES ESPECIALS
ENTRADES

Per venda de vicaries 6.000.000
Subvenció ConseU tosular . . . . 300.000
Préstec a Caixa Diocesana . 500.000

TOTAL 6.800.000

Prestat a Conferència Episco-
pal, per a Ia Seguretat Social
de les Monges, al 13 % d'interès,
net 1.000.000

SORTIDES

Depòsit obligat a Ia Caixa d'In-
versió, accions diocesanes, (al
10%d'interes) 500.000
Retorn total del préstec a Cai-
xa Diocesana 1.439.415
Electricitat, instal·lacions Puig,
ialtres 72.854
Feines fuster: vidrieres i portes
i persianes SaIa Mariana 68.454
Picapedrer: finestres, bastiments
igalfóSalaMariana 26.210
Restauraciófacanaesglésia ... 114.209

TOTALINVERT. .3.221.142

SALDO 4.578.858
SALDO 1982 52.354

SALDOTOTAL ... 4.631.212

per a persones de tercera edat, a l'antic
edifici de «Ca s'escolà". Endemes,ja te-
nim en marxa les obres d'una paret de
contenció al Puig de St. Miquel, que eli-
mini el fems i servesqui de mirador; al
mateix temps que es construirà unforn
crematori de deixalles.

Ja s'han arreglat les teulades velles
de l'oratori del Puig que encara vessa-
ven, i s'han posat les canals necessà-
ries, aixi com s'ha adobat Ia teulada del
forn, i s'haurà de repassar Ia cisterna,
perquè vessa.

Les 500.000 pts. dipositades a Caixa
d'Inversiófaran un 10 % d'interès per a
Ia parròquia, i són unes accions, a les
quals ens ha compromès Ia diòcesi.

PXCÉS DORIGINAL

Era tant l'original disponible per
aquest mes que no hi ha cabut tot.
La resta sortirà el pròxim número.



COMUNITAT OBERTA
El camí dels creients de Montuïri durant l'any 1982

Hem estimat més, aquest any 1982?

Quan un és part interessada en una
osa, es fa difícil poder fer un judici o
.onar l'opinió. Malgrat tot, intentaré
.onar el meu punt de vista sobre Ia par-
òquia de Montuïri, i les tasques que
'han duit a terme, durant aquest any
982, que ja ha finit.
Ja surten a un altre espai d'aquest nú-

nero uns balanços econòmics i el movi-
nent demogràfic, així com eLs projectes
ie tasques de construcció, d'una llar
jels veUs, etc. Ara aquí, m'agradaria fer
iotar que el que ha de pesar més per a
ma comunitat de creients són precisa-
nent uns altres aspectes que no desta-
juen, i que no resulten espectaculars.

Jo em pregunt: a Montuïri, ete
;reients, hem estimat més, aquest 1982?
Ho hem manifestat amb fets? Hem do-
iat passes per a fer un poble més cons-
;ient, més responsable, més unit i soli-
iari? Per aquí pens que hauria d'anar el
iostre balanç de cap d'any.

Una reflexió de fe i de vida per a adults

Cada setmana ens hem anat reunint
on grupet d'adults, que hem reflexionat
sobre Ia Paraula i els fets de Jesús de
Natzaret. Això ens ha animat a prendre
consciència per viure d'una manera més
oberta als germans, sobretot cara aLs
malalts, minusvàlids, persones majors,
etc. La feina ha estat senzUla i anònima,
però tenim el coratge que mútuament
ens contagiam, i que ve de Jesús.

En aquest sentit, ens hem trobat
també amb altres grups de cristians
d'altres parròquies, pobles i barris. La
darrera trobada va ser comarcal, a Sant
Honorat, i hi assistiren uns 23 montuï-
rers. Vàrem veure de quina manera aju-
dam a què Ia gent s'acosti a l'evangeli i
a Ia comunitat cristiana, o al contrari,
amb quines actituds podem fer Ia gent
enfora del camí de Jesús. Va ser un bon
motiu de reflexió, i una invitació a un
canvi profund.

Hem intentat que Ia parròquia sigui un
lloc d'acollida

També crec que Ia parròquia ha inten-
tat ser un lloc i un grup obert al poble, i
també a tasques i persones que no són
sols d'església: des de Ia promoció musi-
cal, fins a Ia prestació de locals per a ac-

tivitats cooperatives, culturals, esporti-
ves, d'esplai pels al·lots, etc.

El mateix es pot dir en referència a
potenciar orientacions per a una miUor
educació dels fills, amb les xerrades de
«l'escola de pares», dirigides p'En Pere
Sunyer, els temes tractats p'En Lluc
Riera, i les converses més informals
amb pares que acudeixen amb motiu
del bateig dels fills.

Amb Ia joventut
He de confessar que, en aquest camp,

l'esforç resulta més bé escafit. Amb tot i
amb això, cada setmana, tres grups dis-
tints de joves es troben, tractant temes
de formació o revisant aspectes de Ia
vida, i també conversant amigablement
i amb confiança.

Altres preparen entrevistes, articles o
reportatges per a Ia publicació de
BONA PAU, i d'aquesta manera apor-
ten al poble el seu sentit crític i Ia seva
creativitat.

EIs vells i malalts també compten
Encara que només sigui un pic cada

mes, o amb motiu d'algunes hospitalit-
zacions, vells i malalts reben visites i te-
nen ocasió de participar de l'Eucaristia.
I tractant d'aquest grup humà tan im-
portant en el nostre poble, hauríem d'es-
tar més acostats a tots aquells qui, per
un motiu o altre, no poden sortir de ca
seva, i dels quals en tenim poques notí-
cies.Aquests tipus de visites animen i
encoratgen sempre.

EIs al·lots vénen a catequesi
De fet, cada setmana també, al·lots de

primer fins a quint, ajudats per cate-
quistes, fan un camí de coneixença de
Jesús i són animats cap a uria manera
de viure més cristiana. També alguns de
Ia segona etapa, cada vegada més, s'a-
costen de forma dinàmica i animosa per
donar més sentit a Ia nostra fe.

També feim coses malament, i tenim
errors i buits

Segur que, enmig de tot això, tenim
bastant que desitjar, en molts de punts.
Segur que no sempre estam disponibles
com pertocaria. Segur que deixam de
banda persones, i en marginam d'altres.
Segur que ens incUnam més fàcUment
per aquells que ens cauen bé o ens fan
més cas. Però, si haguéssim de dir Ia
msta negra de falles, seria massa llarga.
Confii també, finataent, que tots com-
prenen que Ia comunitat cristiana està
formada per persones amb defectesi
amb errors ben humans. Enmig de tot,
això sí, hi ha una ferma voluntat de ser-
vir i d'estimar que ens supera, perquè
no és cosa nostra. Es l'amor de Jesús,
que sempre .sura, per damunt tot.

Que aquest 1983, cresquem i madu-
rem més en el bon camí de fer poble i de
fer comunitat creient i oberta.

Bartomeu Tauler Valens

MOVIMENT PARROQUIAL
DESEMBRE 1982

NOU CRISTIÀ
Dia 26.— Joan MiraHes Marimon, fiU

de Miquel i de Margaü'da.

PASSAREN A LA CASA DEL PARE
Dia 4.- Joan Roscar Jaume, casat, de

87 anys, de «ca'n Titina».
Dia 15.— Francina Aina Arbona Go-

mila, casada, de 81 anys, «Sollerica».
Dia 17.— Francina Veny Pocoví,

viuda, de 88 anys, «Veina».

Nota: Per manca de fitxes, els mesos
passats no férem menció de les següents
defuncions:

Dia 6 de maig.- Joana Aina Trobat
Miralles de 82 anys, viuda de «Can CIa-
veta».

Dia 7 de maig.- Rosa Mulet Cerdà,
casada de 82 anys «Roegona».

Dia 26 d'octubre.- MargaUda Figue-
res Nicolau, casada de 61 anys, de «Can
Doia».

Dia 22 de febrer.— Franciscà Obrador
Adrover, viuda de 72 anys «Carriona».

Resum de l'any 1982

Baptismes: 21 (8 nins i 13 nines)
Difunts: 30 (15 homes i 15 dones)
Pèrdua: 9 (7 homes i 2 dones)
Matrimonis religiosos: 7




