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ELECCIONS A LA VISTA

Dins el mes de maig se celebraran
eleccions municipals. L'actuah'tat poh'tica
i informativa gira entorn d'aquest esde-
veniment, important per a Ia vida local.

Per tal de tenir els lectors al corrent
de Ia notícia d'aquests mesos, hem tro-
bat oportú oferir les pàgines de BONA
PAU als, de moment, tres partits poiïtics
que han anunciat candidatura.

Vàrem mantenir una reunió amb eUs,
i, junts, acordàrem que cada partit resu-
miria el seu programa per pubk'car-lo
aquí. L'entrevista resultà positiva. Va ser
fàcil posar-se d'acord. EIs assistents
—gent jove— mostraren una bona dispo-
sició de diàleg. Creim que aquesta passa
de trobada entre els futurs regidors pot
continuar i ha de ser Ia pauta que ha de
marcar el ritme dels pròxims quatre
anys: asseure's, dialogar i acordar aUò
que sigui miUor per al poble.

En aquest número de març ens oferei-
xen ja el seu programa de Cultura i Agri-
cultura. Continuaran els de Sanitat, Ser-
veis, Hisenda i Governació, en els mesos
d'abril i maig. Serà en el número d'abril
on insertarem unes pàgines especials i
extraordinàries, on cada partit pugui ofe-
rir Ia seva Uista i exposar Uiurement el
seu parer sobre Ia gestió municipal, inde-
pendentment del programa.

Així BONA PAU, que no pren partit ni
s'ah'a amb cap d'eUs, es manifesta oberta
al que és vital per a Montuïri: a Ia parti-
cipació de tots, a Ia informació d'actuaH-
tat, sobre els qui seran «timoners del
Municipi», i per tant hauran d'estar al
servei dels ciutadans montuïrers.

Com a primícia, donem Ia notícia de
què seran els caps de Uista, i un d'eUs el
futur Batle: En Joan RamoneU Amengual

Quan a Montuïri ja es comencen a fer
càbales sobre quins seran els noms dels
regidors del poble i qui serà el batle que
els encapçalarà, oferim aquestes fotos,
molt diferents una de l'altra, que no vo-
len suposar sino una mostra de la-dispa-
ritat arquitectònica de les nostres faça-
nes, com dispars són també certes preocu-
pacions dels futurs dirigents, encara que
tots desitgen, segons diuen, allò que és
millor per al poble.

(Matxo) per A.P.-P.D.P.; En Francesc
Trobat Garcies (Hortolà) pel P.S.M.; i
Joan MiraUes Juh'à ^elanitxer) pel
P.S.O.E. La Redacció

• DAVANT LES ELECCIONS e/s part/fs politics de Montuïri comencen a exposar
els seus programes.

• EL PRESSUPOST MUNICIPAL per a l'any 1983 puja vint milions de pessetes.

• EN GASPAR SASTRE, jugador juvenil de futbol del CIDE, firma pel Poblenc,
de Il Divisió B Nacional.

• JA ES CONEIXEN bastants noms dels components de les llistes electorals,
segons <<Sa veu des carrer».



LA NOSTRA HISTÒRIA

Resum dels principate documents històrics

MONTUÏRI EN EL SEGLE XIII
í

(Continuació)

1236,10MARC
Mateu de Sabadell i germana Beren-

guera, Joan Cantador i Ferrera de Tudela
procedeixen a fer divisió de béns per suc-
cessió de Bernat de Sabadell que ho tenia
per donació reial. Joan Cantador i Ia dita
Ferrera prenen Ia meitat de l'alqueria Az-
met Abenimotiacal, terme de Muntueri,
dues jovades a l'alqueria Arman devers Ca-
bocorb dels homes de Barcelona, dues
quarterades en el terme de Ciutat i Ia mei-
tat d'un pati que dit difunt havia adquirit a
Nunó Sanç prop dels banys, també dins
Ciutat. Mateu Sabadell i muller tendran Ia
meitat de l'alqueria Benaati terme d'An-
dratx porció del bisbe de Barcelona, meitat
de l'alqueria RuI terme de Catí (prat de
Sant Jordi) i dos albergs sarraïnescs dins
Ciutat.

1240, MARÇ
Ramon de Molins i sa muller Eybelina de-

ven a Mosse Torum, jueu de Tortosa, 55
sous malgoresos i s'obliguen amb l'esplet
de Ia seva alqueria Benalfimara del terme
de Montueri.

1240, NOVEMBRE
Bernat d'Espanya estableix a Pere Ro-

quer Ia seva alqueria Benimorab, tenguda
en alou franc en el terme de Montueri; a
cens de 10 quarteres, Ia meitat ordi Ia mei-
tat forment, portades a Ia seva casa de Cru-
tat, i 55 sous malgoresos d'entrada.

1241,JULIOL
Moran Ferrandis i muller Berenguera es-

tableixen a Arbert de.Canals Ia meitat de
l'alqueria Loninar que té en alou franc en
nom del rei en el terme de Montueri; a
tasca i delme de tots els fruits; pa, vi, cà-
nyom i oli.

1242, AGOST
Pere de Jonqueres i muller Maria venen a

Guillem de Cugullada el Raal Raxich que
tenen en el terme de Montueri en nom de

a Ia porció de Ramon Alemany i Guillem de
Claramunt. Confronta a Ia part d'occident i
migdia amb honor de Ia Casa del Temple. A
sisena part dels fruits: pa, vi, cànyom, Ni i
oli. Més Ii dóna terra per sembrar-hi una
quartera d'ordi per fer-hi farratge i donarà
una gallina per Ia festa de Nadal. H¡ habi-
tarà. Ha entregat 5 sous d'entrada.

1242, OCTUBRE
Cresques, fill de Jaume Ferriol i Na Bon-

dia jueva, venen a Astrug de Marsella, jueu,

Com és sabut, el terme de Montuïri abarcava moltes de les actuals viles del migjorn
de Mallorca. En els documents trobats a l'Arxiu del Regne de Mallorca, es troba contí-
nuament aquest nom. Lo difícil és poder establir, quan es refereix a l'actual terme de Ia
nostra vila.

Ferrer de Bellvei i Pere de Garriga, per preu
de 275 sous malgoresos, salvats els drets i
fadiga dels sobredits senyors.

1242, OCTUBRE
Pere Puig estableix a Ia dona Ermessén

de Sant Boi i al seu fill Bernat de Canals les
possessions que té en el terme de Montueri

LES CORTS HAN APROVAT L'AUTONOMIA

El passat mes de febrer les Corts Espanyoles aprovaren l'Estatut d'Autonomia
de Balears així com els de les altres regions espanyoles que mancaven.

Fa Ja un any i mig que BONA PAU es feu ressò del que digueren a Montu'iri'
sobre l'Estatut els destacats membres dels partits polítics que aqui vingueren a
una taula rodona. Aleshores sols era un projecte, però ara Ja és una realitat, en-
cara que Ia tasca s'ha de començarquasi del tot.

Dins poc més de dos mesos, haurem d'elegir els qui han d'encapçalar el Con-
sell General, el qual, juntament amb altres òrgans de govern, regiran el nostre
país.

Hem de creure que així, autogovernant-nos, hi sortirem guanyant; però no
oblidem que encara que tinguem competència per a resoldre i prendre certes de-
cisions que abans pertocaven al Govern de Madrid, serà precís l'esforç i coopera-
ció de tots els illencs. Des d"ara dependrà de nosaltres Ia normalització de Ia nos-
tra llengua i cultura, Ia possibilitat de retornar al nostre poble Ia identitat que sem-
pre l'ha caracteritzat, Ia presa de consciència de diferents problemes latents que
s'hauran de dur a bona fi, l'encert adequat en Ia solució de nombroses preocupa-
cions i afanys que aniran sorgint dins del poble... i molts altres aspectes econò-
mics, culturals, socials seran de Ia nostra exclussiva competència.

Benvinguda sia l'Autonomia que tant desitjàvem. Facem-nos dignes d'ella en
pau i caminem cap a un futur que comença a destriar-se millor.

O. Arbona

Ia part que tenen en alou al rafal anomenat
Costantin Exarchi. Més Ia tercera part
d'una jovada al rafal Alcúdia, terme de
Muntueri. Per preu de 30 sous malgoresos.

1243, GENER

Astrug de Marsella entrega a Berenguer
Font i muller Saurina dos parells de bous,
relles i dues arades, una serra, una escar-
pra, un arer, una aixada perquè cónrin tot
el que puguin aTalqueria Alahara del terme
de Montueri, per temps de dos esplets i
tendran els fruits a Ia meitat i a més entre-
garà els corresponents delmes i també Ia
primícia al capellà. Més Ii dóna 20 cases
d'abelles, el senyor tendrà dues parts i ell
Ia tercera dels fruits. Més Ii dóna 4 gallines
i un gall. Li dóna Ia meitat de Ia palla que
ara hi és.

1243, JULIOL

Joan Hospital i muller Guillema reconei-
xen que Joan de Sporles ha de rebre 170
sous malgoresos i s'obliguen sobre els
béns especialment l'alqueria Petrocug del
terme de Montueri i amb els sous i bestiar i
dos sarraïns i una sarraïna.

Ramon Rosselló Vaquer

(Continuarà)



NOTICIARI LOCAL

MANCOMUNITAT DEL PLA
DE MALLORCA

EIs dotze ajuntaments dels pobles d'Al-
gaida, Costitx, Lloret,Llubi, Maria de Ia
Salut, Montuïri, Petra, SenceUes, Sant
Joan, Santa Eugènia, Sineu i Vilafranca
constituïren dies enrera Ia Manco-
munitat del PIa de MaUorca i el passat
27 de febrer, a Petra, seu de Ia Manco-
munitat, tingué Uoc Ia inauguració del
servei de recoUida de residus sòHds i Ia
presentació dels dos camions nous adqui-
rits per a aquestes tasques.

RECOLLTOA DE FEMS A MONTUÏRI

PeI que respecta al nostre poble, Ia re-
coUida de deixalles es farà tres dies a Ia
setmana: dimarts, dijous i dissabtes (a Ia
nií) a partir del present mes de març.

GUÀTLERES: FELIÇ NALXEMENT

El divendres 25 de febrer hi havia
«truiet», expectació i... el nerviosisme
propi dels moments anteriors a un naixe-
ment... Aquest esdeveniment succeïa
dins Ia classe de sisè curs del col·legi
d'E.G.B. Les guatleretes estaven a punt
de rompre Ia closca dels ous, dins Ia in-
cubadora. EIs mateixos alumnes les ha-
vien posades el 7 de febrer, a les L2 del
migdia (així ho tenen anotat en el qua-
dern de Ia granja). DeI centenar d'ous,
varen veure Ia Uum 28 poUets.

Va regnar l'alegria ja que, Ia primera,
vegada, els joves tècnics en ramaderia
havien donat massa graus de tempera-
tura i cremaven els ouets.

20 MHJONS DE PESSETES,
PRESSUPOST MUNICJPAL 83

El PIe Extraordinari de l'Ajuntament
del dijous 24 de febrer va aprovar el
Pressupost Ordinari Municipal de 1983.
Puja vint mUions de pessetes. Es distri-
bueix de Ia següent forma:

ENTRADES

— Imposts directes 4.370.860
(industrial, IRTP, contribucions rústi-
ca i urbana, solars, transmissions...)

— Impostsindirectes 2.571.500

.184.906
(vehicles, publicitat, vedats...)

ß.l— Taxes
(plaques, llicències d'obra, obertura
d'estabü'ments, fems, clavegueram,
cementeri, bàscula, escorxador, en-
trada vehicles, canals, postes, faça-
nes, portes, finestres, cans, multes...>

— Participació del Fons Na-
cional de Cooperació Mu-
nicipal 7

— Imposts patrimonials ...
— Variacions d'actius fi-

nancers

572.734
200.000

100.000

Total Ingressos ..

SORTIDES

20.000.000

— Personal 9.689.444
— Despeses manteniment . 8.409.640

(mobüiari, escoles, cementeri,
oficines, transport...)

— Interessos Préstecs Llum
Camp de Futbol 37.073

— Transferències corrents i .
subvencions 1.149.820

— Projectes 510.276
— Transferències de ca-

pital 380.000
— Amortitzacions préstec

camp de futbol i altres . 183.747

Total despesses .. 20.000.000

PROGRAMA D'EWERSIONS
MUNIOPALS

També, el dijous 26 de febrer, es va
aprovar el Pressupost d'Inversions Muni-
cipals durant l'any 1983, inversions que
depenen lògicament de les subvencions
que arribin a Montuïri dels organismes
oficials.

— Cementeri 2.611.380
— PerUongació Avinguda

Es Dau 2.279.760
— Local Social i Vestuaris

a Ia Pista Pohesportiva
EsDau 8.881.332

— PesMunicipal 2.589.776
— Contribucions especials

(deutes) 37.065
— Voravies carrer G. OHver 6.450
— Asfaltat camí Pelut i altres 142.349
— Obertura carrer G. Oh'ver ^0.204

Total pessetes 16.668.856

EIs quatre darrers punts es refereixen
a partides pendents de h'quidació.

TRIBUNAL D'OPOSICIONS A
POLICLfV MUNICBPAL

Ha quedat constituït el tribunal que
avaluarà els tres candidats a Ia plaça fixa
de poh'cia municipal: Francesc Trobat,
bade, com a President; Joan SoreU en
representació del Professorat Estatal;
GuUlem Garcia del ConseU General Inte-
rinsular i Joan Verger, com a Pohcia
Municipal. Aquestes tres darreres perso-
nes actuaran de vocals; mentre que el
Secretari de Ia Corporació serà, també,
el Secretari del Tribunal.

ELS ARBRES D'ES DAU

Al mateix temps que s"impartia una
Uiçó ocasional i pràctica, els alumnes dels
vuit cursos de l"escola «Joan Mas i Vert»
sembraren els 34 arbres d'Es Dau: ca-
torze «Meha Azerdarach» a Ia plaça i vint
«Fals Pimenton» a l"avinguda.

APARELLADOR DEL CENTRE MÈDIC

L'Ajuntament ha nomenat aparellador
del nou Centre Mèdic, en construcció a
Ia plaça de Na Burriana, a Llorenç Oh-
ver d'Algaida.

SUBVENQONS MUNIOPALS

A les sessions consistorials del 24 de
febrer es va aprovar el capítol de sub-
vencions municipals. Entre eDes desta-
cam Ia que s'ha destinat a aquesta re-
vista per una quantitat de 25.000 pesse-
tes. Agraïm a l'Ajuntament aquesta dota-
ció econòmica que ajudarà, sens dubte, a
mantenir aquesta revista «portaveu del
bategar, inquietuts i informacions del po-
ble, i oberta a tothom».

El total de les subvencions de 1983
puja a 650.000 pessetes, repartides de Ia
següent manera: Escola de Música,
50.000; Banda de Música, 200.000; Par-
vulari del Col·legi Sant Vicenç de Paül,
65.000; Patronat Municipal d'Esports,
235.000; BONA PAU, 25.000; Club d'Es-
plai, 25.000 i Creu Rotja, 50.000 pes-
setes.

Aquestes xifres globals corresponen al
3,25 per cent del pressupost.

ASSIGNAOONS ALS REGDX)RS

A 800.000 pessetes munta l'assignació
que —emprant Ia mateixa fórmula dels
anys passats— se repartiran els mem-
bres del Consistori al Uarg de 1983. Re-
presenta el 4 % del pressupost.

BIEL GOMILA



ELECCIONS MUNICIPALS

Avanç dels programes electorals dels partits polítics a Montuïri

El programa del P.S.O.E.

PAGESIA

Conservar i tenir nets els camins del
terme municipal serà una tasca prioritària.

Camins com els de SO NA MOIANA,
SO'N RUBI, CAMÍ VELL DE PORRERES i
CAMÍ DE SO'N OMS seran els primers que
engravarem, asfaltarem si els propietaris hi
estan disposats. Promourem una orde-
nança que prohibeixi deixar el solc obert a
Ia vora de/ camí.

Volem ajudar a que hi hagi unes bones
relacions entre Ia Unió de Pagesos, Ia Coo-
perativa Agricola, i /es Cambres Agràries.
Una millor informació en matèria de sub-
vencions agrícoles, crèdits per a Ia vivenda
rural i ampliació o construcció de noves
explotacions agrícoles. Hem d'augmentar
el nivell de participació dels pagesos, arte-
sans, comerciants, i caçadors per a una mi-
llor promoció de Ia FIRA.

Conservar i ajüdar a mantenir Ia granja
escolar. Ampliar el camp d'observació i ex-
perimentació de l'hort escolar.

Gestionar amb Ia Conselleria d'Agricul-
tura Ia possibilitat de construir una Escola
d'agricultura.

EDUCACIÓ

Les relacions de l'Ajuntament amb l'As-
sociació de Pares de l'Escola, Claustre de
Professors i Consell de Direcció de l'Escola
són fonamentals per a Ia bona marxa de tot
el sistema educatiu.

Entre tots podrem afavorir: Ia normalitza-
ció lingüística, millorar Ia utilització del ta-
ller, ampliar les activitats extra-escolars de
fusteria, ferreria, electricitat, etc. Promo-
cionar amb els pares el vídeo i un equip de
filmació, per acostar més els alumnes al
medi ambient.

S'hauran de fer gestions amb el Ministeri
d'Educació per aconseguir: enrajolar de
nou l'edifici, pintar-lo, arreglar les persia-
nes, nivellar Ia pista de «baloncesto», cons-
truir el parvulari / guarderia, il·luminar les
pistes poliesportives. Gestionar amb els al-
tres pobles de/ PIa de Mallorca Ia construc-
ció d'un Institut de Formació Professional.

CULTURA

A partir de Ia biblioteca i l'arxiu, s'ha de
promoure i donar vida a l'ambient cultural
del nostre poble.

Promoure el grup de teatre, balls regio-
nals i curset de català. Subvencionar ¡a
Banda de Música, l'escola de solfeig, etc.
Equipar Ia sala d'assaigs de nou mobiliari i

dotar-la d'un aïllament acústic. Plena parti-
cipació dels joves en Ia programació de to-
tes les activitats (culturals i esportives) prò-
pies de Ia seva edat.

Conservar i promocionar el talaiot de
So'n Fornés. Coordinar l'organització de
les festes populars perquè hi hagi més par-
ticipació ciutadana.

ESPORTS.— La infraestructura munici-
pal en matèria d'instal·lacions esportives és
totalment insuficient.

LA PISTA D'ES DAU— Fa tres anys con-
secutius que es du'al pla d'esports del
Consell el projecte de construcció de ves-
tuaris, dutxes i serveis higiènics. Esperam
aconseguir-ho de Ia nova administració.

EL CAMP DE FUTBOL— Donat per Ia
parròquia a l'Ajuntament, necessita urgent-

ment nous vestuaris.
EL FUTUR POLI-ESPORTIU.- Com molt

bé Ja preveuen les normes subsidiàries, do-
tar al costat del camp de futbol una zona
de serveis per a construir-hi una pista d'at-
letisme, una piscina i dues pistes de tennis.

EL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS,
creat l'any pasat, que tan bé ha funcionat,
és i ha d'esser el màxim organisme que
coordini Ia utilització de les instal·lacions
municipals i, al mateix temps, a través de Ia
promoció dels animadors esportius, donar
participació, organitzar i facilitar Ia pràctica
esportiva i recreativa de qualsevol ciutadà
de Montu'iri.

P.S.O.E.

El programa d'A.P. i P.D.P.

Tenlnt en compte que les eleccions
municipals se celebraren el mes de maig, i
que per tant els programes electorals sofri-
ran modificacions, és intenció d'A.P. i del
P.D.P. donar a conèixer un avanç de les
nostres preocupacions en els temes que
avui ens ocupen: Cultura i Agricultura.

CULTURA

Entre els treballs a realitzar pel Grup Po-
pular en matèria de Cultura, destaquen:
manteniN potenciar al màxim Ia Biblioteca
Municipal; màxima atenció personal i eco-

nòmicaa les Escoles públiques, participa-
ció a totes les festes populars arrelades en
el nostre Municipi i actes populars; poten-
ciar i ajudar al màxim de les nostres possi-
bilitats Ia Banda Municipal i Ia seva escola,
i sobretot, a Ia mesura de les possibilitats,
dotar de Ia infraestructura necessària, per a
poder desenrotllar al màxim totes les acti-
vitats esportives.

Es ben conegut de tots que el nostre
Ajuntament disposa d'escassos recursos
econòmics, i d'una gran quantitat de pro-
blemes a resoldre. Per això, és objectiu fo-
namental del Grup Popular aconseguir, per

Montu'iri, les terres, el paisatge, les cases i tot allò que Ii dona Ia seva pròpia fisonomia i
manera d'esser és analitzat pe/s partits polítics que en treuen conseqüències desitjant el

seu millorament.



ELECCIONS MUNICIPALS

ALIANÇA POPULAR I
PARTIT DEMÒCRATA POPULAR

DE MONTUÏRI
El programa del P.S.M.

tots els seus mitjans, que els organismes
públis de l'Estat concedesquin al Municipi
de Montuïri totes les ajudes econòmiques
que sien necessàries per a dur a terme al
màxim tot allò que abans s'ha exposat.

AGRICULTURA

Es aquest un sector molt arrelat i impor-
tant dins el nostre municipi, degut a Ia gran
quantitat de persones que d'ell depenen.

Entre els objectius a destacar pel Grup
Popular en matèria de realitzacions en el
camp, feim notar: «arreglo» de camins veï-
nals, el seu asfaltat, neteja de torrents i sí-
quies del nostre municipi, repoblació fores-
tal allà on faci falta.

Existeix una gran inquietud en el Grup
Popular perquè tots els problemes del
camp es vagin solucionant, un darrera l'al-
tre, entre els que destacam: Fer tot allò ne-
cessari perquè arribin al màxim totes les
ajudes necessàries a través de I'IRYDA i del
SEMPA, organismes encarregats de trami-
tar Ia majoria de subvencions que es con-
cedeixen a l'agricultura mitjançant l'Estat.
Per tot això, el Grup Popular, a través de
l'Ajuntament i Cambra Agrària, potenciarà
al màxim que l'agricultor pugui beneficiar-
se de totes aquestes subvencions.

Serà objectiu del Grup Popular aconse-
guir uns preus mínims i màxims en els pro-
ductes bàsics de Ia nostra zona, tenint en
compte les grans oscilacions en quant a
preus, amb el consegüent perjudici pels
nostres agricultors.

Es pressionarà per aconseguir una ade-
quada electrificació rural, essent que el
municipi de Montuïri és el que ocupael da-
rrer lloc de Mallorca, en quant a aquesta
electrificació rural. Igualment és intenció
del Grup Popular aconseguir unes subven-
cions justes i equitatives en el preu del
consum de corrent elèctric, sempre i quan
aquesta es destini a l'ús agrícola, així com
una justa subvenció al gas-oil agrícola,
avui totalment desfassat per les fortes puja-
des que ha experimentat dit producte, i que
incideix tan negativament en l'economia
dels nostres agricultors.

Equiparar, en Ia mesura de les possibili-
tats econòmiques de l'Estat, Ia Seguretat
Social Agrària amb els altres règims labo-
rals, Ja que si bé és cert que, en matèria de
Seguretat Social, s'han aconseguit moltes
millores, també ho és que encara hi ha una
enorme diferència amb les pensions de ju-
bilació i invalidesa.

Potenciar al màxim Ia Cooperativa Agrí-
cola de Montuïri, Ja que és creença general
del Grup Popular que, avui per avui, és

CULTURA

La pohtica cultural de l'Ajuntament ha
de promoure el desenvolupament de Ia
persona, qualsevol que sigui Ia seva for-
mació i situació econòmica i socio-cultu-
ral; per això s'entén l'aprofitament des
dels primers anys de totes les facultats
físiques, intel·lectives i espirituals. La
formació cultural pretendrà l'adquisició
de coneixements, desenvoluparà el sentit
crític i formentarà Ia creativitat i el desig
d'aprendre i formar-se.

Objectius de Ia política cultural:

COORDINACIÓ de totes les activitats
culturals del poble (escola, grups juve-
nils, deportius...) a través del ConseU
Municipal de Cultura.

PROTECCIÓ del Patrimoni Cultural
montuïrer, principaJment els Cossiers i Ia
Banda de Música, mitjançant Ia creació
de l'ESCOLA MUNICIPAL DE MU-
SICA I DANSA.

PROMOCIÓ dels centres culturals del
poble (escoles, bibuoteca, arxiu munici-
pal...). Campanyes de foment de Ia lec-
tura.

FORMACIÓ dels montuïrers mitjan-
çant activitats culturals (conferències,
excursions, oposicions, cursos de català,
d'artesania...).

FOMENT de les festes populars (Dar-
rers Dies, Fira, Bene'ides de Sant Antoni,
Sant Bartomeu, Es Puig...).

SENSIBILITZACIÓ del poble res-
pecte a Ia salut, medi ambient, estil de
les noves edificacions...

DEPORT

Dins Ia societat actual, l'activitat física
ha passat d'esser un luxe a una necessi-
tat, i com a necessitat, és obh'gació de
tot Ajuntament Ia potenciació de Ia pràc-
tica deportiva. •

Deport per a tothom

El Patronat Municipal de Deports as-
sessorat per tècnics amb Educació Física

l'única manera de què l'agricultor se sentí
unit i respatlat per a afrontar Ia gran quan-
titat de problemes que recauen damunt ell.

Totat l'ajuda necessària, perquè, a través
de l'Ajuntament, Cambra Agrària i Coope-
rativa, es creï un servei de maquinària agrí-
cola col·lectiva.

A.P. I P.D.P.

i Deports, coordinarà tota l'activitat de-
portiva de Montuïri, donarà les màximes
facUitats a tots els qui volen practicar
deport i ajudarà els «entrenadors» a ad-
quirir els coneixements suficients.

Instal·lacions

L'Ajuntament construirà uns vestuaris
a Ia pista poh'esportiva d'Es Dau i agen-
çarà els vestuaris del Camp Municipal de
Futbol.

PISCINA PÚBLICA. L'Ajuntament
sol-Ucitarà subvencions al ConseU Supe-
rior de Deports i al ConseU Insular de
MaUorca pér tal de construir una piscina
púbUca. Per a Ia gent que vol íer activi-
tat física sense competir, l"Ajuntament
construirà un circuït natural púbhc.

L'Ajuntament intentarà adquirir els
terrenys de Zona de Serveis situats al
costat del Camp de Futbol per construir-
hi, en un futur, el Poudeportiu Municipal
de Montuïri.

PAGESLA
Per desgràcia el problema del camp és

el més gros que tenim els montüïrers.
EIs pobles com el nostre, eminentment
agrícoles, sofreixen amb més força Ia
crisi econòmica que altres que compten
amb recursos més diversificats. EIs
Ajuntaments, però, no disposen dels me-
dis suficients per ajudar a resoldre
aquesta crisi.

Les solucions passen, necessàriament,
per una planificació de Ia producció agrí-
cola a niveU comarcal amb una visió ge-
neral de Ia poh'tica agrària a MaUorca.
Aquesta feina l'hauran de reaUtzar els
Ajuntaments i _les organitzacions page-
ses, coordinats pel ConseU Insular de
MaUorca. Aquest organisme té recursos
suficients per a finançar els estudis ne-
cessaris i dur-los a Ia pràctica.

Mentrestant, l'Ajuntament pressionarà
l'Administració perquè ajudi els pagesos
per medi de crèdits assequibles. També
és necessari un control de quaHtat dels
nostres productes. L'Ajuntament farà
costat als sindicats en les seves reivindi-
cacions i potenciarà el cooperativisme i,
a un niveU més pràctic, procurarà el
manteniment en les miUors condicions
dels camins, síquies i torrents per facili-
tar Ia feina al pagès. Per acabar, de cap
manera s'ha de gravar als pagesos
amb més impostos (per hiverners, trac-
tors, etc.) ja que els impostos indirectes
que pagam ja són prou elevats.

f
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ESPORTS

FUTBOL

EIs resultats obtinguts pel Club Espor-
tiu Montuïri al decurs del passat mes de
febrer han estat:

Cardassar, 2 - Montuïri, 1
Cultural, 2 - Montuïri, 1
Montuïri, 2 - Esporles, 1
Alaró, 3 - Montuïri, 2

EN GASPAR SASTRE, AL POBLENC

Notícia importantíssima es va produir,
a finals de febrer: El dimecres dia 23, el
montuïrer Gaspar Sastre Gomila, que
juga de «Hbero» en el CIDE de Primera
Divisió Nacional Juvenil estampava Ia
firma pel Poblenc de II.a Divisió Nacio-
nal de Futbol.

Ens alegram, i feHcitam al bon amic i
jugador Gaspar pel seu accens en Ia ca-
rrera futbob'stica.

25 anys enrera

25Marc1958

Ha romàs instal·lat en el primer troç
de l'església una de les antigues
«aranyes» que sosté en el seu inte-
rior l'altaveu; i serveix, mentrestant,
d'adorn i dóna llum a aquell sector,
abans un poc fosc.

També s'ha comprat un tocadiscs
que igualment servirà tant per a les
funcions de Ia SaIa Mariana com per
a les emissions des d'e/s altaveus del
campanar.

Nota del Patronat de Música

Aquest any 1983 significa, pel Patro-
nat de Ia Música de Montuïri, un final
d'etapa. S'han complit els quatre anys de
l'actual Junta, amb les metes que havien
motivat, en el seu moment, Ia seva crea-
ció, i llavors Ia continuació. La tasca
que a tots ens preocupava era: «Rivalit-
zar Ia Banda amb una altra generació
jove».

A part de Ia compra dels vestits, part
de l'instrumental i moltes altres ajudes
que ha lograt el Patronat, Io que a tots
els montuïrers ens preocupava com una
obsessió era Ia continuïtat de Ia Banda,
per a llarg termini. Doncs bé, tots podem
veure ja els resultats, i esperam un bon
futur, amb Ia perseverància de les prop
de dues dotzenes d'alumnes que acudei-
xen amb assiduïtat a l'escola, creada i
sostinguda pel Patronat.

VuIl agrair Ia col·laboració a tot el
Poble, per Ia seva ajuda econòmica des
de l'Ajuntament, i especialment als socis,
Junta General i els qui ens hem reunit
amb més freqüència i hem duit Ia res-
ponsabilitat de Ia direcció. Per més cons-
tància, voldria escriure els seus noms:
Viee-presidenta, Margalida Miralles; Se-
gretari, Gabriel Mateu; Tresorer, Antoni
Arbona; Vocal, Jeroni Garau.

Dins breu temps, s'enviarà una convo-
catòria a tots els socis per a reunir-nos
en una Assemblea, a fi d'informar-los de
tot el que ha realitzat l'actual Junta ces-
sant. Es tractarà especialment de l'estat
de comptes, i es farà Ia transferència als
nous components, si s'acorda Ia continuï-
tat del Patronat.

El President,
Miquel Fiol Company

FWMSMiSMI
...mira que Ii hem caigut bé an es grip! No
hi ha manera de desferrar-lo-mos.

...enèrgica protesta dels «Quintos»!
Aquests que es queixen tant, a veure què
feren ells per alegrar sa festa?

...<<Neu - Montuïri», super-concentrada.
Oferta llançament... No es pot dir que que-
dàssim embafats, però com que era de Ia
millor (una nova blancura superior) ara
canviarem de marca. Corri sa veu als seus
veïnats!

...RUMASA... Mos trobam davant un di-
lema: o partir escapats cap a Suïssa, o po-
dem quedar tranquils... Voltros, què
trobau?

...es veu que hi ha gent que Ii cansa molt
caminar. A l'església no poden passar a da-
vant. O ho deuen ferpermodèstia?

...DARRERS DIES! MoIt de fred. Molta
gent? Moltescoques... sense vendre.

...estan d'enhorabona' aquesta gent que
han organitzat això del Cine-Club. Totes
aquestes iniciatives són bones pel poble.

...els defensors de Ia natura de Montuïri Ja
podem respirar tranquils; Ja s'ha fet Ia re-
població d'Es Dau. I han sembrat quatre
plantetes devora es Pou des Dau... I que no
és «guapo» això?

...es veu que a sa Rifa de sa pluja no vàrem
tenir cap número premiat.

...vejem si es carrer es deixa sentir un poc
més! Ens manquen notícies. Fins una altra.

—•—
...s'aplaudeix a l'Ajuntament el que hagi ta-
pat el perillós fil elèctric de Ia písta Es
Dau... BONA PAU ho denunciava i... es veu
que en fan cas!

...també és d'agrair que el dilluns es neteja
més arreu Ia plaça després de Ia brutícia
que queda del mercat.

...molts d'aquests noms estaran a les tres
llistes electorals: Francesc Ferrer Escan-
dell, Rafel Ribas Martorell, Pere Mayol,
Joan Mirales Julià, Miquel Ramonell, Fran-
cesc Trobat, Bernat Servera, Rafel Manera,
Miquel Nicolau, Pere Canellas, Pere Sam-
pol, Pere Miralles, Miquel Cardell, Barto-
meu Àmengual, Joan Rigo, Pedro Fernán-
dez, Antoni Martorell, Josep Maria Munar,
Miquel Roig, Joan Bauzà Verger, Antònia
Cloquell, Biel Miralles, Joan Ramonell, Bar-
tomeu Andreu... Les veus d'aquests secrets
hanarribata... SAVEUDESCARRER
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NADŒMENTS

Dia 10: MargaBda Antònia Taberner
Barceló, fdIa de Pere i Antònia. «Can
Llarguet».

DEFUNOONS

Dia 10: José Sánchez Chico, de 91
anys, viudo.

Dia ^2: Maciana Roig Gayà, de 68
anys, casada. De St. Joan.

Dia 22: Miquela MiraUes MiraUes, 69
anys, casada. «Mostela».

Dia 24: Pedro Fernández Martínez, de
78 anys, viudo.

Dia 28: Maria MiraUes Sastre, de 84
anys, viuda «de Can Doia».

PLUVIÒMETRE
Pluja caiguda a Montuïri durant el pas-

sat mes de febrer per metre quadrat:

Dia 11
Dia 13
Dia 15
Dia 25

Total

3 (neu)
1,2 (neu)
2,4
3,5

10,10 1. m2

SA GLOSA NOSTRA
DE CADA DIA...

La mos digué Madò Maria Bauzà
Bauzà «Pons» des carrer des Molinar:

«En temps de los aubeUons,
que ses fonts han esclatat...
Senyor! tanta sequedat...
per aigua, fer "porfessons"...»

ElIa mateixa mos contà que a Mon-
tuïri havia conegut dues velletes, madò
CoIl i madò Nofre que pujaven an es
Puig de St. Miquel fent rogatives, perquè
plogués, d'aquesta manera:

«No plou perquè Déu no vol,
ja plourà quan Déu voldrà»...
Déu vos salve Maria...

E/s qui participam en l'edició de BONA PAU feim cada any una aturada per examinar el
passat, planejar el futur i reprendre una nova empenta mitjançant el que avui es diu un
dinar de treball. I aquesta vegada volguérem, endemés, que romangués un testimoni grà-
fic d'aquesta eixida que acomplírem en el Puig de Sant Mique/ un dels darrers d/es de

l'any passat.

Per a quan Ia restauració de l'orgue de l'església parroquial? Pobles més petits
que el nostre l'han restaurat. Què esperam?

ENDEVINALLES

Expresar el nombre 100 amb: 4 cincs
i 5 cincs.

Què valen deu aguUes a 1.000 pesse-
tes el millar?

SOLUaONS AL PASSATEMPS
DEFEBRER:

EIs números són 1 i 9.
En forma de tetràedre.
Un febrer d'any bixest.
JJna, a Ia segona ja no té el «bisbe»
buit.
Cinc costats, en forma de pentàgon.



ESGLÉSIA EN CAMI

MANAMENTS AMB PARAULES D'AVUI (2)
«Honraràs ton pare i ta mare»

No et servesquis dels teus pares, només segons les teves
conveniències. Aprèn a estimar-los, però essent tu mateix. Sà-
pigues prendre distància respecte a eUs, perquè vegis que són
home i dona, semblant a Io que tu ets, i per agrair-los que vos
hagin donat Ia vida. Perquè, encara no vos haguessin donat
res, i encara que vos haguessin estimat abastament, vos han
donat Ia vida, que és qualque cosa que val més, i que ve de Mi
a través d'eUs. Feis les paus amb eUs, encara que vos costi.

«No desitgis Ia casa d'un altre, ni Ia seva esposa, ni res
que sigui d'ell»

No prendreu a l'altre Io que és seu, Io que forma part de Ia
seva vida, aUò que el manté. No L prendreu el seu ah'ment, el
seu trebaU. No creareu divisions i manh"ntesos entre els seus,
amb Ia seva dona, amb els seus fiUs, germans o amics.

No h' prendreu les seves certeses, Ia seva esperança. No b'
robareu Ia seva il·lusió de viure, el seu cor, els seus desigs, les
seves mans.

CRiDA A LA CONVERSIÓ

«I tots els qui creien vivien
units, tenien tots els seus béns en
comú; venien les possessions i ri-
queses i les distribuïen entre tots
segons Ia necessitat de cada un»
(Fets dels Apòstols).

...La Quaresma és un temps
que ens ofereix l'Església per a
reflexionar sobre Ia nostra iden-
titat de fills del Pare i de ger-
mans de tots els homes.

Déu ens crida a basar les nos-
tres vides en l'amor. I llavors, les
nostres relacions amb el proísnw
són fonamentals. Quan parí de
«proïsme» em referesc a tots els
qui viuen al nostre voltant, dins
lafamilia, en el barri o poble. Es
tracta dels qui trobam en el lloc
de treball, els qui sofreixen, es-
tan malalts, experimenten Ia so-
ledat, són de veres pobres. Són el
meu proïsme els qui es troben exi-
liats de Ia seva pàtria, sense tre-
ball, menjar i vestit, i moltes ve-
gades sense llibertat. Són el meu
proïsme les víctimes dels desas-
tres imprevists i dramàtics, que
els deixen en Ia misèria i en Ia
desgràcia.

La Quaresma és realmentuna
crida urgent del Senyor a Ia reno-
vació interior,personal ¿comuni-
tària, en Ia pregària i en el re-
torn ais sagraments, però és
també una manifestació de cari-
tat: donant el nostre temps, els
dobbers o béns de qualsevol
classe. Compartir és un deure per
tots els homes de bona voluntat i
sobretot pels deixebles de Crist.

Papa Joan Pau II
(DeI missatge quaresmal de 1983)

D*>nosit Legal PM i^?-^°Sfi

XERRADES PELS PARES

EIs dies 18, 19 i 20 d'AbrU tin-
drem unes xerrades preparatò-
ries pels pares que tenen íUls
que han de fer Ia 1.a Comunió
enguany. Seran a les 9,30 del
vesprer, a Ia rectoria.

QUARESMA, SETMANA SANTA

IPASQUA
!

Temes de Quaresma
EIs dies 21, 22 ¡ 23 de març dirigirà les homilies

D. Joan Rosselló, rector de Petra. A les 8 del vespre, a l'es-
glésia parroquial.

Celebració Penitencial
El divendres, 25 de març tindrem, a les 8 del vespre, Ia

Celebració Penitencial Comunitària, preparatòria de les Ce-
lebracions de Ia Pasqua del Senyor.

27 de març, DIUMENGE DE RAMS. 11, 30: Benedicció
dels Rams, a Ia placeta de ca ses monges, i a continuació
processó i Missa a Ia parròquia.

(Nota: Amb el canvi d'horari, Ia missa del vespre serà a
les 9).

30 de març, DIMECRES SANT. A Ia Seu, Missa conce-
lebrada del Sr. Bisbe i preveres de Ia diòcesi, a les 7,30 del
vespre.

31 de març, DIJOUS SANT. 8 vespre: Celebració del
Sant Sopar del Senyor. Seguidament, processó. 10,30, Pre-
gària.

1 d'abril, DIVENDRES SANT. 8 vespre: Celebració de Ia
Mort del Senyor. Acte seguit, «Devallament» i Processó,
cap a Ses Tres Creus.

2 d'abril, DISSABTE SANT. 10,30 nit: SOLEMNE VIGÍ-
LIA PASQUAL.

3 d'abril, DIUMENGE DE PASQUA. 10 matí: Processó
de l'Encontrada. Missa Solemne del Dia de Pasqua.

4 d'abril, DILLUNS DE PASQUA, Segona Festa
12 del migdia: Ofici, amb participació de Ia Coral Pa-

rroquial.

5 d'abril, DIMARTS DE PASQUA, FESTA DEL PUIG
10 matí: Partida cap al Puig, amb Ia Banda de Música.
11,30: Missa de Ia Mare de Déu de Ia Bona Pau. Predi-

carà Mn. Joan Bauzà Bauzà, rector dels Dolors de Ma-
nacor.

12,30: Festa i ball de bot per a tots.

Imprimeix: Apòstol i Civilitzador - Petra




