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El preciós detall del campanar de Ia nostra església que
podem contemplar en aquesta foto resta un poc restringit
amb Ia preocupació de veure com algunes baranes dels
corredors, degut al pas del temps, comencen a llebetxar-se

i tenen perill de caure.

N'ANTÒNIA TOUS, campiona infantil de Balears d'at-
letisme.

SANT ANTONI, unes beneïdes vergonyonses que s'hau-
ran de dignificar o d'eliminar.

ELS PINS D'ES DAU, uns arbres ben fets que han hagut
de fer-los desaparèixer per diferents motius.

UN GENER EIXUT, ni una gota de pluja i algunes terres
primes, en ple hivern, Ja necessiten aigua.

UN TESTIMONI PUNTUAL
BONA PAU vista per un col·laborador

Si és cert que les persones quan més veLles més aju-
pides, amb les pubLicacions ocorr el contrari: a mesura
que sumen anys guanyen en prestigi i en maduresa. Així,
quan una puWicació suma un nou any a Ia seva Uarga
vida, com és el cas de BONA PAU cal expressar sense
embuts un doble sentiment de satisfacció i d'admiració.
Satisfacció perquè un poble petit com és Montuïri sigui
capaç d'encabir dins l'ampLi ventaU de Lleures i passa-
temps, Ia lectura de BONA PAU. I admiració cap a Ia
gent que amb el seu esforç desinteressat, fa possible que
aquesta publicació no hagi estat una flor d'estiu. Jo apre-
cii, i estic convençut que comparteixen aquest mateix
sentiment totes aquelles persones que de prop o d'enfora
han tingut gualque mena de relació en Ia premsa —l'es-
forç anònim dels qui Uuiten per oferir als seus paisans, Ia
informació puntual de l'esdevenir del poble.

I ho escric, tot admetent que BONA PAU haurà so-
fert en Ia seva Línia editorial, les influències ideològiques
que han sacsejat Ia societat maLlorquina aquests vint i
tants d'anys darrers. Això és inevitable, tant com ho és
el fet que, avui per avui, hem de recórrer a les seves pà-
gines esgrogueïdes per saber o per intuir com es de-
senvolupava els anys cinquanta i seixanta Ia vida socio-
cuLtural a Ia vila. I a mesura que passin els anys, més i
més valor donarem al puntual testimoni d'aquesta gent
incansable, capaç d'aconseguir que el passat no esdeven-
gui un temps mut.

Quedi constància, doncs, de Ia meva sincera simpatia
envers Ia tasca .reaLitzada per uns obrers de Ia informació
que mai no veuran recompensat degudament el seu es-
forç; simpatia que cal fer extensiva a totes les pubh'ca-
cions que amb prou sacrifici dels seus inspiradors han
anat sorgint per molts de pobles de Mallorca, fins consti-
tuir globalment l'expressió del sentiment forà dins una
terra que es mou al dictat de les opinions de Ia ciutat,
per una senzUla qüestió de pes demogràfic. No obstant
això, no vuLl caure en l'error d'admetre que Ia premsa fo-
rana és l'única portaestandard de Ia maLlorquinitat, per-
què equivaldria a dir que MaUorca sols és d'una part dels
maLlorquins. Però és indubtable que Ia premsa forana ha
adoptat, davant certs temes com són els de Ia Llengua i
els de Ia representativitat dels pobles dins Ia vida púbLica
iLlenca, una actitud ferma i clarificadora, a Ia vegada que
es convertia en vehicle d'aqueUes opinions que, per un o
altra motiu, gaudeixen de poc reLleu a les pàgines d'un
altre tipus de premsa que ha de ser, prioritàriament, sen-
sible als propis interessos econòmics, que Ii permeten
sortir diàriament al carrer. (Passa a Ia 5.a pàg.)
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LA NOSTRA HISTÒRIA

DOCUMENTS DEL SEGLE XIII QUE
FAN REFERÈNCIA A MONTUÏRI

Per Ramon Rosselló Vaquer

Aquest treba/l té per principal finalitat oferir als investigadors i altres persones
interessades un resum o regesta dels principals documents del segle XIII que trac-
ten de Montuïri i el 'seu terme que, aleshores, també comprenia Castellitx / Al-
gaida. No publicaré Ia documentació referent a Llucmajor perquè ¡a ha estat divul-
gada per Bartomeu Font a Ia seva Història de Llucmajor.

La majoria d'aquests documents es guarden a l'Arxiu del Regne de Mallorca.

1233, GENER

Bernat de Granada i el seu germà Beren-
guer estableixen a Joan de Caldes dues Jo-
vades de terra a l'alqueria Bemaziza, terme
de Montuïri, que ho tenen per donació del
rei en alou. Farà cens anual el dia de Ia
festa de Ia Circumcisió de dos morabetins
alfonsins d'or, i ha entregat per entrada a
l'establiment 10 sous malgoresos. Firma el
notari Bernat d'Arters.

1233, AGOST

Guillem de Vilagarut i muller Guerava do-
nen a Joan de Caldes Ia meitat de l'alqueria
Rahal Beniaresch, a cens d'un morabetí al-
fonsí d'or. Davant el notari Ramon Aragó.

1233, SETEMBRE

Bernat Ebrines tenint poder en nom del
rei per establir els honors I possessions
que els homes de Manresa tenen a l'illa de
Mallorca, concedeix a n'Oliver una jovda a
l'alqueria Benigalip (Lloret) en aquell
quartó que confronta amb honor de Ramon
Font i honor dels homes de Manresa. Ho
tendrà en alou franc. Testimonis: Bernat de
Bonastre, Ramon ses Codines.

1233, SETEMBRE

Pere de Torre ¡ muller Berenguera venen
a Ramon ses Codines i Bernat de Bonastre
una jovada de terra que té franca per les
seves cavalleries, a Ia porció dels homes de
Manresa (Lloret) a l'alqueria Benigalip; per
preu de 25 sous malgoresos.

1233, SETEMBRE

Joan de Caldes i muller Ferrera canvien a
Berenguer Company, en alou franc, Ia seva
alqueria que fou de Maimó Benahuc en el
terme d'Inca, amb el rafal Algar terme de
Montuïri. Testimonis: Pere Montroig, Gui-
llem Ponç i Arnau SaIa.

1234, FEBRER

Berenguer de Segarra ven a Bernat de
Bonastre i Ramon de Codines, en alou
franc, Ia meitat d'unes cases situades dins
Ciutat a Ia porció dels homes de Manresa.
Més dues quarterades al lloc dit Catí. Més
una jovada de l'alqueria Benigalip (Lloret);
per 41 sous i mig malgoresos. Testimonis:
Berenguer de Santagràcia i Alemany de

Corbins.

1234, SETEMBRE

Berenguer Jordà i muller Ramona venen
dues jovades de terra situades en el terme
de Montueri per preu de 90 sous
malgoresos.

1235, 18 GENER

Guillem de Privan i muller Armerica, Ra-
mon de Cintilla i muller Maria, venen a Ber-
nat de Nicincha una alqueria anomenada
Beniaciop de 8 jovades i és de Ia donació
de Guillem de Montcada, terme de Mun-
toheri, per preu de 160 besants; confronta
amb honor de Ramon Alemany, honor del
rei.

1235, 29 GENER

Bernat Ebrines, tenint poder del rei per
donar i establir possessions dels homes de
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1234, AGOST

Bernat de Tortosa ven a Ramon Codines
una jovada que té a l'alqueria Benigalip,
terme de Montueri, amb llenya, pastures,
cases etc. per preu de 50 sous malgoresos.

1234, SETEMBRE

Arnau SaIa i muller Guillema donen en
alou franc a Joan de Caldes dues jovades
de terra a l'alqueria Conit, terme de Mon-
tueri, de Ia donació dels homes de
Tarragona.

Manresa, entrega a Bernat Sabater una jo-
vada a l'alqueria Benigalip, terme de Mon-
toeri. Més una quarterada i mitja al rafal
Abdelazin terme de Ciutat i un obrador al
carrer de Manmeiet.

1235, 9 MAIG

Pere de Canals i muller Saura venen a
Joan de Caldes una jovada i mitja que te-
nen per donació reial a l'alqueria Raal Bi-
naresch, terme de Montueri, per preu de
125 sous malgoresos. Testimonis: Pere Ra-
bassa, Arnau SaIa, Guillem Granell, Pere de
Llorac- (Continuarà)
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TRISTESPECTACLE

Opinió d'uns joves
Sant Antoni, Ia més famosa festa de

l'antiguitat a MaUorca, ha vingut molt a
menys. Aquests anys passats vèiem en-
cara qualque carrossa més o manco ador-
nada i qualque animal a beneir. Però, a
Montuïri, aquesta antiga tradició ha min-
vat molt i sols s'aguanta per Ia carrossa
dels «Quintos». Opinam que, si els prò-
xims anys, no hi ha més participació per
part dels montuïrers, Ia festa s'extingirà, i
trobam que una festa tan popular i que ha
durat tants d'anys, val Ia pena conservar-
la.

Per part de l'Ajuntament i altres enti-
tats locals s'haurien d'organitzar uns con-
cursos de carrosses i donar un premi a Ia
miUor, així com s'ha fet molts d'anys, i se
segueix fent a altres pobles.

Desitjam que l'any que ve hi hagi mol-
tes i bones carrosses.

Tomeu Cloquell i Gomila
Toni Mayol Verger
Estudiants de B.U.P.

Nota parroquial

Essent que enguany no hi ha hagut una
correcta participació a les «Beneïdes de
St. Antoni», he decidit que, l'any qui ve,
Ia parròquia com a tal, només celebrarà
aquest gest tradicional, amb Ia condició
que una comissió organitzi adequadament
una colcada de carrosses i s'eviti així un
«trist espectacle». Esper que aquest fet
servesqui per a trobar una sortida digna a
unafesta tanpopular i tan mallorquina.

Bartomeu Tauler i Valens, Rector

Impressió general

Les beneïdes de Sant Antoni d'enguany
constituïren un espectacle vergonyós.
Donà Ia impressió de que eb de Ia ca-
rrossa dels «quintos» volien fer befa dels
candorosos espectadors que havien acudit
per a donar realç a Ia festa: un espectacle
que no havíem presenciat mai.

S'HAD!TQUE.

...el diumenge 20 d'aquest mes de febrer
En Joan Sorell, director del Col·legi Públic
d'E.G.B., farà l'esclafit. Uns dels fadrins
més sol·licitats —deixarà d'esser-hc— es
casa amb Na Blanca, també professora
d'E.G.B. que actualment exerceix a Sant
Joan. «Congratulations»!

...amb Ia pujada de Ia benzina ens haurem
d'espabilar i cercar les bicicletes que Ja te-
níem arraconades.

...l'equip de futbol de Ia vila aviat, si seguim
així, de Montuïri només hi tendrà el nom i
l'afició... perquè el que són els jugadors...

...els organitzadors de les classes de «ma-
llorquí» han tengut molta diplomàcia. Han
evitat el polèmic «català» que per molta de
gent sembla una bubota.

... Ia pròxima vegada que s'organitzi un
ball, convé pensar amb els excusats, per-
què a falta d'una altra cosa, sempre són
bones les parets dels veinats.

...fa llàstima l'Avinguda d'Es Dau sense els
pins perquè Ja no té i'ambient natural d'al-
tre temps. I a més, ens han privat d'aquella
picor tan graciosa i que ens agradava
tant...

...enguany els quintos varen canviar les
tradicionals beneïdes. El capellà, en lloc de
repartir aigua, va rebre —com tot l'indigna-
díssim públic— una bona ració de sifó.

...si ens descuidam, aquest rector mos ven-
drà l'església i tot...

...i que sabran a on hauran d'anar els joves
amb tants de locals com hi ha a Ia vila? Ara
s'hi ha afegit aquest bar nou en Es Dau!
Així e/s al·lots que juguen en Es Dau Ja no
patiran set, si tenen els doblers gastadors.

...els alumnes de les escoles s'ho har. pas-
sat molt bé a les darreres setmanes amb
les practicantes.

SA VEU DEL CARRER

Una foto i un dibuix

La foto de dalt mostra La carrossa dels
«quintos» de l'any passat i el dibuix d'a-
baix representa tal com veié La d'enguany
el nostre dibuixant.



CULTURA NOTICIARI LOCAL

El Batle, Francesc Trobat, explica:

PER QUE S'HAN TALLAT ELS PINS D'ES DAU

EA

AIXÍ ROMANGUE

Degut a Io polèmic que ha resultat es-
ser Ia talla dels pins d'Es Dau hem cregut
convenient donar una expü'cació de per-
què s'ha arribat a aquesta determinació.

Abans de taUar un arbre, és ver que
s'ha de pensar bé perquè costa molt el

veure'l créixer, a més un els arriba a po-
sar una certa estima quasi igual que a un
animal domèstic. Un capritxo d'aquest ti-
pus ningú crec que el tengui si no hi ha
un motiu prou justificat que ho reque-
resqui.

EDITORIAL CONJUNTA

ELS AJUNTAMENTS I LA CULTURA
Si va a dir ver, k vinguda de Ia democràcia, de moment, no ha contri-

buït gaire a modificar l'actitud dels ajuntaments envers de Ia cultura. Llevat de
qualque excepció, el fet és que les corporacions municipals han mostrat molt
poc interès per un aspecte tan essencial dins Ia vida d'una col·lectivitat.

Podríem retreure'n exemples. Hem pogut tocar amb les mans que, a
Mallorca,possei'm peces d'un valor artístic excepcional que, de manera inexpli-
cable, se troben totalment abandonades, deteriorant-se progressivament amb el
temps i en periU de sofrir danys irreparables. Que això succeesca a un país
amb pretensions de formar part d'Europa és un pur i simpre contrasentit.

Podem admetre que Ia cultura no és un problema específic ni exclusiu
dels ajuntaments; però si és necessària una política cultural ben organitzada i
eficaç, és indispensable que els ajuntaments hi tenguin assignat un paper pre-
ponderant, sobretot si volem avançar cap a un model d'estat de línia autonò-
mica. I creim que és aquest el camí vàHd per a resoldre certs problemes amb
eficàcia. N'hi ha molts, de problemes, que només pot copsar i afrontar el qui
els té a Ia vista, és a dir, un organisme local.

Per ventura aquesta indiferència de què parlam no és sinó un eco de
Ia indiferència del poble mateix. Es una trista reah'tat que les masses, espontà-
niament, no solen mostrar gran entusiasme per Ia cultura. Per això els governs
dels pai'sos civilitzats posen tant d'esment a rompre'n Ia inèrcia i a estimular
l'activitat cultural des de dalt. EIs organismes de govern han d'esser capdavan-
ters en molts de camps i un d'uquests és precisament Ia cultura, un dels béns
més valuosos d'una comunitat civil.

Amb això no volem significar que Ia cultura haja d'esser un monopoli
estatal. Al contrari, Ia cultura autèntica ha de sorgir del poble i s'ha d'ajustar a
les seves pecuharitats. La història recent del nostre país ha mostrat fins a quin
punt és estèril una cultura oficial, fabricada i manipulada per uns organismes
que, a més a més, no tenien basé popular. AIs ajuntaments no els pertoca fer
Ia cultura, sinó impulsar-la per les vies més adequades a cada moment i a cada
situació, seguint uns plans traçats amb intel-h'gencia, imaginació i generositat,
que determinin accions coordinades i coherents; no amb activitats esporàdiques,
inconexes, empreses de tard en tard per quedar bé davant els intel·lectuals i
per tranquil·litzar-se una consciència tampoc no gaire exigent.

No ens temerem i estarem a punt d'haver d'elegir els nostres represen-
tants als ajuntaments. A l'hora de valorar els mèrits dels candidats, tots els
ciutadans conscients haurien de sopesar amb tot esment quina aportació pot
fer cadascun d'aquells dins l'àmbit cultural, quines garanties ofereixen de dur
endavant una bona política cultural aph'cada amb fe, entusiasme i, 'en especial,
inspirada en Ia reaUtat autèntica del nostre país, en consonància amb les nos-
tres arrels vertaderes i orientada cap als horitzons que poden constituir el
nostre únic possible futur.

PREMSA FORANA

EIs motius que ens han duit a taUar els
pins d'Es Dau han estat els mateixos que
ens varen dur a haver de taUar els de l'es-
cola, ara fa dos anys.

EIs problemes sempre són els matei-
xos: les poderoses rels del pi rompen i ai-
xequen Io que tenen aprop, tan si són
trespols com parets com asfalt o «bordi-
Uo», tot això incrementat per Ia polsina
irritant procedent de Ia processionària del
pi que provoca fortes alèrgies a petits i
grans.

El nostre cas no és el primer. Quan l'A-
juntament de Costitx va arribar a Ia deter-
minació d'haver de taUar els pins, cente-
naris, que adornaven Ia plaça d"aqueUa
vila també sortiren diferents opinions, so-
bretot de sentiment, cap a una cosa que
tota Ia vida havien vista els costitxers que
eren els pins de Ia plaça.

No obstant una taUa d"aquesta casta
sempre que sigui possible crec que ha
d"anar seguida d"una repoblació d'una
nova varietat d'arbre que no tengui els in-
convenients que té el pi, que és Io que
vàrem fer a l'escola i Io que farem en Es
Dau, i si podem l'acompanyarem de Ia
instal·lació d"una sèrie de jocs per al·lots
petits.

De totes maneres, crec que per part de
l'Ajuntament ha estat molt poc electora-
lista aquesta decisió. Si s'hagués pensat
detingudament, s'hagués depassat per
després de les eleccions.

FRANCESC TROBAT

El desniveU més gros que hi ha entre
un i altre carrer a Montuïri és el del «Ca-
rrer de Ia Penya», que uneix el d'<<Es Pu-
jol» i el de Palma. Abans es deia «Es Ri-
bàs», el qual fou reformat entre 1951 i
1955 i romangué així.

Aquesta foto restarà com a testimoni gràfic delspi'We hi havia vora Ia pista d'Es Dau
i que servien per arrecerar-se tant del sol com d'a Pluja. Ara l'Ajuntament els ha fet
llevar perquè a més de que Ia «processionària» i etòWen eren un perill pels qui practi-

caven l'esport, Ja començaven a espenyarel& I al seu lloc s'hi sembraran
altres arbres /ov>-

VISITES ESCOLARS A PALMA

El dijous 27 de gener )'escola es va
trasUadar a Palma. EIs alumnes dels cur-
sos tercer a vuitè (els dos primers ja hi
havien anat) passaren el matí visitant di-
versos indrets de Ciutat: CasteU de BeU-
ver, Mercat de l'OUvar, Museu de Ma-
Uorca, el MoU, Ràdio Popular... Uns a un
Uoc, altres a altre. L'horabaixa es troba-
ren els quasi dos-cents alumnes davant el
Metropoh'tan Palace per veure Ia pel·lí-
cula que ha donat Ia volta al món: «El ex-
traterrestre».

ES DAU

A altres racons de Ia revista ens feim
ressó de Ia substitució dels pins des Dau
per altres arbres. En el noticiari volem
afegir que està en projecte fer un parc in-
fantil a Ia vorera de Ia pista pohesportiva
amb tobogan, engronsadores... i més apa-
reUs per jugar. El pressupost puja mig mi-
Uo de pessetes. CaI que hi hagi, ara, dob-
blers perquè es pugui instal·lar.

CARRERÓ DES CAMPANAR

Estan a punt d'acabar les obres de mi-
Uora del carreró des campanar. EIs esca-
lons, col·locats pedra a pedra i aprofitant
les existents aUà mateix, converteixen ac-
tualment a n'aquest racó a un dels més
beils del casc urbà. Tot a l'inrevés de fa
pocs temps; més concretament, abans de
construir l'arc. No és ver que tots Uamen-
tàvem Ia brutície i fetors quan passà-
vem...?, si és que no anàvem a voltar!

VIATGE D'ESTUDIS

El viatge d"estudis que cada any fan els
alumnes de vuitè del Col·legi d'E.G.B.
tendrà Uoc del 10 al 18 de març. Visitaran
Madrid, Osca, Carcassonne (França), An-
dorra i Barcelona.

UN TESTIMONI PUNTUAL
(Ve de Ia 1.*pag.)

Precisament Ia grandesa de Ia premsa forana radica
en Ia seva penúria econòmica: amb les butxaques netes,
no hi ha motiu per a servir a cap senyor que no sigui Ia
col·lectivitat.

1 aprofundint en aquesta intencionalitat, trobarà
BONA PAU un futur pròsper. Poc a poc s'ha d'aconse-
guir —cas que fins ara no s'hagi aconseguit plenament—
que a les seves pàgines s"hi sentin reflectides totes les
opinions i tendències que conformen Ia pluraütat ideolò-
gica dels montuïrers.

Llorenç Capellà

CINEMA CLUB

El 13 de gener, en els baixos de Ia
casa de Ia vila, iniciava les seves activi-
tats un grup de persones aficionades al
bon cinema i analitzar els seus continguts
i trama. Sestrenaren —pariant en bons
termes cineastes— amb una pel·lícula de
Woody Aiien. Foren una quinzena.

Acordaren cada setmana projectar un
film, en Ia màquina Super-8 de N'Honorat
MoIl. El dimecres 19 veien «2001 odisea
del espacio» i el dia 26 «Duelo al sol», un
clàssic «far west».

L'assistència ha anat en augment, es-
sent vint-i-cinc les persones a Ia segona
sessió i una trentana, a Ia tercera.

Un fet cultural positiu i com a conse-
cuencia d"un poble que està obert a l'ac-
tivitat.

BARS NOUS

En poc temps s"han inaugurat a Mon-
tuïri dos nous cafès. A l'estiu tornava
obrir les portes Can Pieres amb una reno-
vació total que s'hi fan sentir de lorma
molt agradable. El passat divendres 28 de
gener els germans Gomila MoU («des
quarter») estrenaven de beU nou un bar a
Ia mateixa plaça Es Dau, local que feia
falta aUà per Ia quantitat de moviment es-
portiu que continuament es desenrotUa a
Ia pista poliesportiva.

Gabriel Gomila

Notes d'economia parroquial

A Ia paret de contenció que es construeix
en el Puig de St. Miquel i que servirà de
mirador, Ja es duen gastades (inclosa mà-
quina excavadora, excusats i part del cre-
mador de fems): 549.907 pts.

Endemés les teulades del forn, de Ia
casa-restaurant, les canals i tuberies, tapar
goteres, etc. ha pujat 200.515 pts. i encara
hi manca el compte del llauner.

A Ia sala mariana: tapar un portal, posar
viguetes i reforar finestres: 47.619 pts.

Voldríem que les obres anàssin més ràpi-
des, però es veu que això resulta difícil d'a-
conseguir.

També, a l'hora d'ara, Ja està acabada
l'escala del carreró des campanar. Així
quedarà un accés des de Plaça al carrer
Jaume II, que resultarà molt més fàcíl i ade-
sat. Totd'una que tinguem les factures d'a-
questa obra i de les parets dels graons, en
donarem compte.



ESPORTS

FUTBlTO

Vuit equips montuïrers de futbito prenen
part en unes trobades de promoció del
futbol-sala que es celebren ca^j diumenge
a un poble diferent.

Hi ha quatre categories. La «Mini» esta
integrada per dos equips de cada un d'a-
quests clubs: La SaIIe, Mallorca i Montuïri.
La juguen els nins nascuts a 1975 i 76.

Petra, Vilafranca, Mallorca A, Mallorca B,
Montuïri A i Montuïri B componen Ia cate-
goria Benjamin B de 8 anys. EIs nostres pe-
tits parteixen com a «favoritos».

El grup Benjamin A representa el més
nombrós amb deu conjunts del Mallorca
(3), Montuïri (2), Algaida (2), Vilafranca (2) i
Lloret (1). Aquí el Montuïri A «manté les as-
piracions de cara al títol».

EIs alumnes de segona etapa participen
a Ia categoria alevin de sis equips; dos de
cada un dels pobles veïnats de Sant Joan,
Montuïri i Vilafranca.

Volem remarcar el sentit de promoció
d'aquestes competicions, de què els nins
puguin emprar sanament el temps lliure, de
fomentar l'amistat entre ells i els altres
clubs i, també, l'objectiu d'anar fent juga-
dors per a Ia cantera i a llarg temps sortir
algun jugador pel primer equip del C.D.
Montuïri, única mesura de continuïtat del
futbol de Ia vila.

BALONMANO

Ha finalitzat el campionat de Balears fe-
derat de Ia categoria alevin femenina. Les
nostres representants han quedat terceres
entre quatre equips. A punt varen estar de
conseguir el títol; però perderen els dos
decisius darrers partits en es Dau per dos
gols i un gol —respectivament— de dife-
rència davant el Son Sardina i Sant Vicenç
de Paúl. Entre aquests tres col·legis Ia
¡guaitat ha dominat Ia mini-lliga.

A Ia cloenda de Ia primera volta, les in-
fantils ocupaven Ia tercera plaça entre les
vuit escoles participants.

CLUB POLIESPORTIU MONTUÏRI,
NOVA ENTITAT

Per poder participar en els campionats
de Balears de Cross els atletes de Montuïri
que Ja no van a Ia nostra escola calia que
s'inscrivissen en un club. Per això s'ha
constituit el Club PoMesportiu Montuïri que
estarà integrat dins el Patronat Municipal
d'Esports i coordinarà igualment l'esport
base del nostre poble.

Esport que, de moment està en bones
mans, gràcies a Ia col·laboració i dedicació
del Col·legi d'E.G.B., Patronat d'Esports,
Associació de Pares, Club Esportiu Mon-
tuïri i Club Poliesportiu Montuïri. CaI no
defallir.

GREU LESIÓ

Tots els qui seguim el futbol, els seus
amics i tots els montuïrers ens hem sentit
moltíssim de Ia greu lesió que va sofrir En
Miquel Angel Moncadas en el partit, dispu-
tat en «Es Revolt», entre el Montuïri i Rafal
el diumenge 16 de gener.

A causa d'un cop en el cap, el pundono-
rós jugador local va haver d'esser operat
urgentment.

Tots els qui formam «BONA PAU» desit-
jam a En Moncadas un ràpid i complet res-
tabliment.

ANTÒNIA TOUS, CAMPIONA INFANTIL
DE BALEARS

EIs esforços, interès i dedicació dels atle-
tes i persones que cuiden de l'esport base
arriben a gaudir de satisfaccions morals.
TaI és el cas de N'Antònia Tous Cerdà, ex-
cel·lent deportista en qualitats físiques i hu-
manes. El diumenge 23 de gener, a La Por-
ciúncula, conseguia proclamar-se cam-
piona de Balears a Ia categoria infantil de
Camp a Travessa (Cross). Hi participaven
els primers classificats dels sectors de Ma-
llorca, Menorca i Eivissa. BONA PAU feli-
cita de bon de veres a N'Antònia, Ia seva
família i entrenador per aquest èxit que ale-
gra a Montuïri, nom que «sona» dins l'atle-
tisme balear, gràcies precisament als fac-
tors que fèiem referència al principi.

ALTRES PROVES D'ATLETISME

Al llarg del passat gener s'han celebrat
altres proves de córrer a peu: Final comar-
cal a Felanitx, Pujada a Bellver i Carrera de
Sant Sebastià. EIs nostres representants
han copat els primers punts de Ia classifi-
cació: Antònia Tous, Cati Bauzà Ginard (de
Sant Joan), Antònia Fontirroig (de Sant
Joan, també, i que forma part del Club Lo-
cal), Joan Barceló, Mari Carmen Robles,
Tomeu Verger, Pere Fernàndez...

A Ia categoria juvenil, Na Mari Carmen
Robles va restar cuarta en el campionat de

Balears federat celebrat el 9 de gener a La
Porciúncula. El diumenge 23 de gener
constituint Ia selecció de Ia nostra Comuni-
tat Territorial va intervenir a Ia fase de sec-
tor desenvolupada a Lleida. Balears es
classificà en segon lloc per equips. Per
això, el 6 del present febrer haurà disputat
Ia final d'Espanya a Madrid.

Què no tenen mèrit tots aquests èxits de
montuïrers!

BIEL GOMILA

FUTBOL

EIs resultats obtinguts per l'equip de I
Regional Preferent durant el passat mes de
gener de 1983 han estat els següents:

Montuïri, 2 - Llosetense, 2
Petra, 3 - Montuïri, 2
Montum,2-At. Rafal, 1
Campos, 0 - Montuïri, 0
Montuïri, 3 - Santanyí, 2

25 anys enrera

2 Febrer 1958

Avui ha quedat constituït el nou
consistori, entrant-hi tres nous regi-
dors: Josep Pocoví Roca, Martí Fe-
rrer Sampol i Rafel Miralles Cerdà.
Aquests seran els qui substituiran
als qui n'acaben de sortir: Josep
Sanz, Andreu Camps Alcover i Ga-
briel Ferrer Sampol.

PLUVIÒMETRE
Encara que sia molt raro, durant el pas-

sat mes de gener, el pluviòmetre no ha
registrat ni una gota d'aigua a Montuïri.
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Aquesta bella estampa, on contemplam «Es campanar des mo-
ros» enrevoltat, naturalment, de figueres de moro, sembla una
meravellosa obra de l'antiguitat, Ia qual contrasta amb el senyor
de coll emmidonat que observa, tot seriós, el que fou columna
central d'un antic talaiot, avui desaparegut, l'única peça que resta
dreta de Ia dita construcció que data entre el 1200 i 1100 abans

de J.C.
L'altre gravat és "Es molí de Can Vermell", una de les edifica-
cions més antigues i situada damunt el turó més elevat de Ia vila
des d'on es domina quasi tot el terme. I a Ia seva escala, que co-
mença del carrer i Ii serveix de façana, veim, assegut, sense cap
pretensió, tal com el poble l'ha conegut sempre, l'amo En Vicenç
«Sutro», actualment a Ia residència de Sineu. Dues obres, anti-
gues i esplèndides, de les que l'embat del temps encara no ha
pogut desfer-se'n.

ENDEVINALLES ^
— Normalment, el producte és més

gros que Ia suma.
Digués dos números que el seu pro-

ducte és d'una xifra i Ia suma de dues.
— Amb sis «paüüos» iguals, sabries

formar quatre triangles equilàters?
— Es possible que un mes comenci en

dijous i acabi en dijous. Quin pot esser?
— Quantes gaüetes series capaç de

menjar amb el «bisbe» buit?
— A un jardiner ü encarreguen una

gespa en forma de poh'gon regukr. A
cada un des costats del mateix hi ha d'ha-
ver cinc arbres, d'igual distància entre
eUs. Quin és es major nombre de costats
que pot tenir es polígon si disposa de vint
arbres?

DEMOGRAFIA

GENER DE 1983

DEFUNCIONS
Dia 1.— Aina Vaquer Garau, de 82

anys, viuda (Carrerona).
Dia 6.— Antoni Lladó Noguera, de 77

anys, viudo (Miró).
Dia 26.— Franciscà Nicolau Servera,

de 77 anys, fadrina (Volandina).
Dia 29.— Isabel Lladó Mayol, de 90

anys, viuda (Na Massanet).

NAIXEMENTS
Dia 18.— Joan David Verger Rufián,

fdl de Damià i de Carme.



ESGLÉSIA EN CAMI

ACTIVITATS DINS LA COMUNITAT CRISTIANA
Predicació de Quaresma

La setmana del 28 de febrer al 4 de març,
les misses dels dies feners, a les 8 del ves-
pre tindran més amplitud. Es dirigirà l'ho-
milia, amb possibilitat de diàleg, després
de Ia missa:

28 de febrer, dilluns: «Conversió perso-
nal» - D. Josep Esteirich.

1 de març, dimarts: «Reconciliació i co-
munió» - D. J. Estelrich.

2 de març, dimecres: «Compartir» -
D. Miquel Mulet.

3 de març, dijous: «La pregària» -
D. J. Estelrich.

4 de març, divendres: «Educació de Ia
fe» - D. Miquel Mulet.

Trobada comarcal per als grups cristians
El diumenge, dia 20 de febrer, tindrem Ia

Il Trobada comarcal per a tots els creients
dels pobles del nostre sector. Serà a St.
Honorat, ¡ començarà a les 3 de l'hora-
baixa.

Previsions sobre Ia l.a Comunió

Encara no hem tingut Ia reunió amb els
pares, per a conversar de Ia Primera Comu-
nió, enguany. Però, possiblement, es farien
en dos grups: els dies 29 de maig i el 12 de
juny. Avisarem per a Ia reunió, per a Ia ca-
tequesi dels pares, i per a acordar els dies
definitius.

La segona excursió: A Valldemossa

El diumenge, 23 de gener, 83 montuïrers
i montuïreres omplíem dos autocars, en Ia
sortida cap a Ia serra de Mestral. Era la':sfe-
gona excursió organizada pel grup d'Acció
Social, i en Ia qual hi participaren persones
de totes les edats.

Va fer una diada esplèndida. Tothom va
quedar corprès de Ia galania, Ia netedat i
l'art en pedra del poble de Valldemossa.

Les germanes franciscanes ens acolliren
amb delicada hospitalitat, a l'hora de dinar.
No hi mancaren Ia música i els balls mallor-

MANAMENTS AMB PARAULES
D'AVUI (1)

Solen ser, entre nosaltres, corrents aquestes paraules, com a resposta jus-
tificadora del nostre comportament: «Som bona persona; no he mort ningú, ni
he robat res...» Una lectura més atenta dels «Manaments» podria ser que ens
fés canviar aquesta imatge nostra, a vegades neutra i poc compromesa. Vegem-
ne alguns exemples:

«No matis»

No seràs un malpensat, capgirant les intencions dels altres. No diràs d'una
veUeta que encén un ciri, que sigui una supersticiosa... No diràs d'un home
que estima els infants, que sigui un invertit... No diràs d'una dona que renya i
crida els seus fiUs, que sigui una neurasténica... No fareu judicis sobre com
són els altres, sense tenir-ne proves concretes. No ficaràs l'altre dins Ia presó
fosca dels teus mals pensaments...

«No et facis cap imatge de mi», diu el Senyor

No direu de cap manera: «Déu és això o aUò», «Déu existeix o Déu no
existeix». Perquè moltes vegades imaginau Déu de Ia forma i manera que sou
vosaltres. No em faceu dir el que vos véngui bé. No fareu por als infants, com
si Déu fos de por. No em fareu servir per justificar-vos, diu el Senyor...

«No tingueu altres déus fora de mi», diu el Senyor

No anireu empesos d'un vent i d'un altre, segons l'humor,segons el poder
que vos empeny, Ia moda, les conveniències, les comoditats. Manteniu-vos
construïts sobre roca viva, sabent que Ia veritat i Ia justícia són meves, i que
no hi ha res que em desagradi tant com el fanatisme.

Vosaltres no heu de venerar ni els dobbers, ni Ia violència, ni els poders,
ni cap senyor, mestre o pare, ni a vosaltres mateixos. Vosaltres heu de ser gent
Uiure.

quins. I, per aprofitar el sol de l'horabaixa,
partírem prestet cap a Deià i Sóller, vore-
jant Ia més meravellosa costa de Mallorca.
Tots tornàrem contents, i com encisats...
Llàstima que, en diumenge, els museus i
llocs turístics estiguin tancats. Perquè Ia
nostra idea era visitar Ia Cartoixas, i tor-
nant, entrar als jardins moros d'Alfàbía.

I, com que Io bo es fa repetir, pel diu-
menge, 13 de març, Ja tenim una altra sor-
tida programada: a ANDRATX- ESTE-
LLENCS - BANYALBUFAR - SA GRANJA
D'ESPORLES. I com a detall d'informació,
el preu serà el mateix: 375 pts. per persona.

Curset prematrimonial

Per a les parelles que s'hagin de casar
enguany, el conjunt de parròquies de Ia
nostra comarca prepara un curset que ser-
veix per a orientar i per a compartir, en una
decisió tan important.

Serà a Vilafranca de Bonany, a l'escola
de ca ses monges. Són quatre dies: el 22 /
24 de febrer i el dia primer i 3 de març. A
les 9 del vespre.

Baptismes: només a partir de Pasqua

Durant Ia Quaresma, no tindrem celebra-
ció del Baptisme. Per tant, els darrers diu-
menges de febrer i març queden suprimits.

En canvi, sí celebrarem el Baptisme Ia Nit
de Pasqua i el mateix diumenge de Pasqua,
dia 3 d'abril. Llavors, seguirem batiant, el
darrer diumenge d'abril, i així cada mes.
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