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' SOMNIS D'UN MONTUÏRER RAS
Què Ii demanaria al nou Consistori

AÍ futur batle:

— Que faci de veres de cap de Ia Corporació Municipal, que
és i ha de ser l'autèntica i directa responsable de Ia gestió
de TAjuntament. ,

— Que ha d'animar Ia Corporació municipal perquè doni po-
der real a les institucions populars: associacions, assem-
blees, comitès, clubs.. De manera que descentraützi Ia
seva gestió, però al mateix temps les controb' i les exiges-
qui un miUor servei al poble.

iiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiii
Aquestes dues fotos ens
mostren altres dues belles
perspectives primaverals
,montu'ireres. A dalt podem
contemplar els abrinats
fassers que donen un aire
especial als graons. I abaix,
Ia placeta d'Es Dau, que
s'està adecentant, on hi
veim l'amo En Joan «Do/a»,
l'amo En Joan «Niu», l'amo
En Pere «Frare», l'amo En
Biel «Galiana» i l'amo En
Mateu «Poeto», disfrutant

d'aquestbon temps.

— Ha de tenir una actitud de cara al
poble. Si abans era l'aneUa de Ia ca-
dena de transmissió que venia dic-
tada sobre el poble des del Govern,
ara ha d"esser tot Io contrari: baula
o cadena de transmissió dè Ia poU-
tica que el poble vol que reaÜtzi el
Govern.

— Encara que el batle resulti elegit
gràcies als esforços de tal partit
o altre, una vegada nomenat baÜe,
ha de deixar de ser home partidista.
La seva política haurà de respondre
albé del poble, i no a les exigèn-
cies del seu partit.

AIs futurs regidors:

— Hauran de ser persones estimades
pel poble, i que demostrin estimar

i el poble eUs mateixos. Que siguin
feels al medi d'on provenen.

(Passa a Ia 2.a pàg.)

• MES DE TRES MILIONS de pes-
setes ha concedit el Consell Insular
perobres a Montuïri.

• TOTES LES LLISTES dels futurs
regidors municipals, Ja estan confec-
cionades.

• DOS MONTUÏRERS -En Miquel
«Espardenyeret» i En Jaume de Son
Comelles— netejaren desinteressa-
dament el camí vell i Ia carretera del
Puig.
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1244

Bernat Vidal i muller Dolça venen a Ra-
mon de Codines dues sorts de terra, sepa-
rades, a l'alqueria de Manresa anomenada
Benigalip (Lloret), terme de Muntueri que Ii
foren donades per una jovada per les seves
cavalleries de les cavalleries de Manresa, i
Ii ven també tot allò assignat per comprar
dites sorts a l'alqueria Atulen. Per preu de
100 sous malgoresos.

SOMNIS
D'UN MONTUÏRER RAS
(Vedela 1.*pag.)

— Han d'estar disposts a treballar en
equip. I això, a un doble niveU:
a) Amb els altres regidors que real-
ment estiguin al servici del poble,
encara que tenguin altres ideolo-
gies, b) Amb un grup de base del
seu sector representant, que
l'aconseUin, H ajudin, l'animin,
l'estimulin icontroh'n.

— Han de tenir una visió clara de Ia
reaütat. S'han d'esforçar en conèi-
xer Ia reah'tat del país i de l'Estat,
per enquadrar en el seu Uoc els pro-
blemes locals, sabent trobar les
causes i els mecanismes que provo-
quen els problemes municipals.

A tots plegats:
— Que el batle i els regidors sàpiguen

que són «encarregats» de Ia gent,
perquè organitzin i administrin Ia
bona marxa del poble. Aquest en-
càrrec els ho dóna el poble mateix
perquè representin Ia voluntat del
poble (no Ia seva pròpia); perquè ex-
pressin l'opinió de Ia gent (no Ia
sevapersonai). Que cerquin i Uuitin
pel bé comú de tots els veïns de Ia
vila.

— Que el batle i regidors entenguin
que estan a l'Ajuntament perquè el

• poble els hi posa. Es Ia gent de Ia
vila que els ha encomanat l'autori-
tat. Es, per tant, com si fossin uns
encarregats a qui es Uoga l'Ajunta-
ment per quatre anys.

Per ventura, serà massa demanar. Però
aquest és el nostre ideal i el nostre desig.

Un veí

1244 (?)

Pere Ponç i Domingo Eixartell reben en
establiment per temps de quatre esplets un
honor i un parell de bous a l'alqueria Be-
niatur que és al peu de Muntueri i donaran
Ia quarta part dels fruits.

1245,17AGOST

Pereta viuda de Pere Sicoler perquè ne-
cessita diners ven a Ramon de Codines una
jovada de terra a l'alqueria de Manresa dita
Benigalip i a l'alqueria Benitulyen, en alou
franc, per preu de 100 sous malgoresos.

25 anys enrera

Abril 1958

Aquest mes s'acaben les obres del
camí de/ cementerí que han consistit,
en l'aixamplament de Ia carretera, Ia
construcció de les «aceres», Ia ins-
tal·lació de l'electricitat, faroles i
l'asfaltat. Encara que aquesta da-
rrera millora l'ha realitzada Obres
Públiques, sols a Ia carretera fins a
una amp/ària de sis metres, tota Ia
resta ha costat a l'Ajuntament
100.674 pessetes, però era una em-
presa que tothom desitjava i ara el
poble n 'està satisfet.

Posts de l'antiga coberta de l'església parroquial, de principis del segle XIV.

1246, DESEMBRE

Berenguer Puig estableix a Benet Serra i
muller Dolça Ia cinquena part d'aquell ho-
nor, cases ¡ corral de Ia seva alqueria
Raalet del terme de Muntueri. Altra-cin-
quena part Ia reberen En Gener i Domingo
Torner els quals havien d'entregar Ia quarta
part dels fruits. Hi havia alzines.

1246, OCTUBRE

Berenguer Puig estableix a Berenguer
Mascaró i muíler Barcelona i a Berenguer
de Cambrils i muller Ermessén Ia cinquena
part d'aquell honor o possessió, cases i co-
rral de Ia seva alqueria Rafalet, terme de
Montueri, versus Ia Ciutat de Mallorques,
així com divideix el camí que va de Rafalet

al rafal d'En Cervera. Més estableix Ia cin-
quena part d'altra possessió, cases i corral
devers Canarrossa; hi ha un camí que pas-
sa per aquesta alqueria i va a Pina; excep-
tuat un figueral on hi ha una olivera i una
vinya: Donarà Ia quarta part dels blats, lle-
gum, vi, oli, Ui i cànyom i dos sous i mig de
cens.

1247, ABRIL

Bernat Abrines estableix a Marc Ciges
per temps de 10 anys un honor a Ia seva
alqueria Benifrangi, terme de Montueri. Do-
narà Ia meitat dels fruits que Déu Ii doni. Hi
tendrà un parell de bous; dins aquest
temps plantarà una quarterada de vinya.

Ramon Rosselló Vaquer

(Continuarà)



NOTICIARl LOCAL

CULTURA DE MALLORCA

EIs diUuns 28 i dimarts 29 del passat
mes de març es varen projectar uns mun-
tatges audiovisuais elaborats per l'Escola
Municipal de Manacor. Hi va haver unes
sessions a l'escola i dues per a Ia gent
major en el saló de conferències de Ia
casa consistorial.

«Els vertebrats», «Una uUada a Ma-
Uorca» i «Sa formatjada» foren els temes
que veren els alumnes d'E.G.B. els quals,
a continuació íeren els trebaUs correspo-
nents amb els seus professors.

Molta gent va assistir a l'Ajuntament
per veure «Arbres, arbusts i Lianes»,
«MaUorca al segle XV», «De l'oLivar a sa
tafona» i «L'agricultura a MaUorca».

imimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiii
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...ha vengut sa primavera
i tot seguit s'aigua darrera.

...no sols hem de demanar aigua, sinó que
també ens hem de cuidar dels pous... per
exempleelPoudelRei.

...molts dels qui anaren al Puig, el dia de sa
festa pogueren escampar sa vista des del
nou mirador. Se n'alegraren molt perquè
així es guanyà més espai per a Ia festa.

—9—
...a s'escola de català no es poden queixar;
hi tenen dos caps de llista i es capellà del
poble.

—•—
...ara que s'acosten ses eleccions és s'hora
de què el poble faci a saber ses seves
necessitats.

...a plaça hi ha un banc nou / al carrer ma-
jor aviat n'hi haurà un altre... però d'a-
quests de doblers.

...hi va haver montuïrers que s'alegraren
quan saberen que el Consell Insular havia
concedit una subvenció de més de tres mi-
lions de pessetes per a Ia perllongació de
l'Avinguda d'Es Dau i altres obres del
poble.

...no tots estaran contents d'aquestes pes-
setes, perquè no bastaran per a poder rea-
litzar tot Io que s'havia projectat.

—•—
...festespassades,
panades menjades.

Sa veu des carrer

. CaI agrair Ia bona disposició de l'Ajun-
tament de Manacor que va cedir gratuïta-
ment aquestes classes tan interessants
que formaven part del programa d'actes
amb motiu de Ia «Festa des Puig».

TEMPS D'EXCURSIONS

Tres excursions montuïreres s'han fet
al Llarg del passat mes de març, totes amb
bon temps.

El dijous dia 17 partiren els alumnes de
vuitè dels que ja informàvem en Ia pas-
sada edició. El dia 20, diumenge, vint

FUMERALS A MONTUÏRI
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LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST

En el PIe Ordinari de l'Ajuntament, ce-
lebrat el dijous 24 de març, es va procedir
a Ia Liquidació del Pressupost Municipal
corresponent a l'any 1982. Q r¿om¿ia

nins de 6 a 10 anys del Club d'Esplai,
acompanyats de quatre monitores, anaren
amb autocar fihs a PaLma on es reuniren
amb altres clubs de l'IUa. A les 10, agafa-
ren el tren de SóUer, ciutat que era el
centre de Ia trobada de clubs d'esplai de
MaLlorca.

EL mateix diumenge, 142 persones, La
majoria d'edat, partiren . també d'excur-
sió. Cap al Port d'Andratx (vorejant CaIa
Major, Camp de Mar, Santa Ponça...),
Sant TeIm, Andratx, EsteLlencs, Banyal-
bufar i Granja d'Esporles. Es Ia tercera
excursió d'aquest tipus que enguany orga-
nitza el Grup d'Acció Social de Ia Parrò-
quia, excursions que han anat en aug-
ment: A Ia primera, a PoLlença i Museu
de Muro, es va Llogar un autocar; a Ia se-
gona, a VaUdemossa-Deià-SóUer, dos au-
tocars, i en aquesta darrera foren neces-
saris tres autocars d'En Grimalt de Fe-
lanitx.

Està pensat que Ia pròxima sigui a les
coves d'Artà i costa de Llevant el dia 15
de maig. Vegem si hi haurem de menes-
ter quatre autocars!

TROBADA DE PREMSA FORANA
A MONTUÏRI

El diumenge 17 d'Abril, a Montuïri hi
haurà una trobada dels representants de
Ia Premsa Forana de MaLlorca. Dins el
poble visitarem l'Ajuntament, l'església i
altres indrets interessants. Dinarem en el
Puig i a l'hòrabaixa se celebrarà l'Assem-
blea.

Esports

FUTBOL

EIs resultats obtinguts per l'equip de l.a

Regional Preferent al llarg del passat mes
de març han estat:

Montuïri, 3 - Cade Peguera, 3
Ca'n Picafort, 3 - Montuïri, 3
Montuïri, 4 - Rotlet, 1
Sóller, 1 - Montuïri, 0

SETMANA ESPORTIVA «PASQUA .
I ES PUIG-83»

Amb motiu de Ia festa des Puig es va dur
a'terme, del Dilluns Sant al dia des Puig, un
ample programa d'activitats poliesportives
a Montuïri: torneig senior de tenis amb 16
jugadors; torneig local de ping-pong amb
24 participants; dues confrontacions esco-
lars de futbito amb Algaida i Porreres de
cinc partits cada una; un torneig local de
futbito senior de quatre equips seniors i un
torneig de futbol juvenil en el que interven-
gueren Montuïri, Llubí, Porrer'es i «Estu-
diantes».

IV CROSS POPULAR

El dia 1 de maig es farà a Montuïri el «IV
Cross Popular» que organitza l'Associació
de Pares. Serà ben igual que els dels anys
passats.



ELECCIONS MUNICIPALS ELECCIONS MUNICIPALS

Avanç dels programes electoraMels partits polítics a Montuïri

El programa del P.S.M.

SANITAT

CENTRE MUNICIPAL DE SALUT.- Una
vegada acabada Ia construcció del Centre
de Salut a Ia Plaça de Na Burriana, l'equi-
pament va a càrrec de Ia Seguretat Social.
L'Ajuntament haurà de pressionar perquè
progressivament vagi augmentant l'equipa-
ment del Centre, no només en material,
sinó també en especialistes que passin
consulta periòdicament. Si Montuiri no es
basta per pagar tots aquests serveis sanita-
ris, ¡untant-nos amb els pobles veïnats mit-
jançant una mancomunitat podrem mante-
nir una bona estructura sanitària que, fa
uns anys, pareixia una utopia.

EL DRET A LA SALUT— Però el Centre
Sanitari ha d'esser qualque cosa més que
un despatx on passen consulta els metges.
El Centre Municipal de Salut s'ha de con-
vertir en un local d'on ha de sortir informa-
ció, educació, prevenció, publicacions, re-
visions, planificació familiar, lluita contra
l'alcoholisme i les drogues, relacions amb
els malalts... La salut no és un bé de con-
sum sinó un dret, i aleshores NO Hl·l·lA
D'HAVER UNA MEDICINA PER A RICS I
UNA ALTRA PER A POBRES.

EL CONSELL MUNICIPAL DE SALUT.-
Format pels metges, apotecari, menescal,
A.T.S., mestres d'escola, pares i Ia Comis-
sió de Sanitat de l'Ajuntament, tendrà tota
Ia responsabilitat dins el camp de Ia sanitat
i, a més de coordinar totes les qüestions
anteriors, cuidarà del control dels aliments
i de les condicions sanitàries dels llocs pú-
blics, botigues, bars, escorxador, etc.

TERCERA EDAT.- Encara que l'en-
questa realitzada fa pocs mesos per l'Ajun-
tament no és molt favorable, és necessari
establir un Servei d'Assistència als ve/ls, to-
talmentvoluntari malgrat que a curt termini
no es concreti en una Residència. Aquest

Servei també podria cuidar de/s marginats
i, engeneral, de les persones impossibi/ita-
des que no tenen familiars que els cuidin.

SERVEIS

CEMENTERI.- Actualment no hi ha so-
lars disponibles per a noves tombes. Per
tant, és urgent urbanitzar Ia part posterior
del cementeri.

ESCORXADOR.— L'escorxador munici-
pal pot activar Ia producció ramadera de
Montuïrí. A més, abaratarà els costos 'de
desplaçament. A nivell comarcal hem d'im-
pulsar Ia construcció d'un escorxador fri-
gorífic.

AIGÜES POTABLES I RESIDUALS.— El
projecte puja 115 milions de pessetes i està
subvencionat en un 50 %. El 50 % que falta
està fora de les possibilitats de l'Ajunta-
ment i, per tant, s'hauran de cercar unes
subvencions, com a mínim fins al 75 %. El
problema de les aigües residuals només es
pot solucionar amb una depuradora, Ja que
les altres solucions no són acceptades per
l'Administració. Però el nou Consistori ha
d'esser conscient que Montuïri és unpoble
petit amb recursos molt limitats i Ia solució

Francesc Trobat Garcies

de tots aquests problemes està en MAN-
COMUNAR els serveis amb els pobles veï-
nats. Tot sols no farem res, però units amb
els pobles petits de Ia comarca podrem
aconseguir un nivell de serveis de qualitat.

PES MUNICIPAL— L'actual pesador
s'ha de traslladar a un lloc menys molest i
més adequat sanitàriament. Al mateix
temps s'hi podria construir un pes per a
camions.

Partit Socialista de Mallorca - P.S.M.

El programa del P.S.O.E.
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SANITAT

Construcció de fosses sèptiques, o ins-
tal·lació d'una depuradora. Es una de les
mesures més urgents degut a Ia forta con-
taminació del subsol.

Consultori local. A través d'ell poten-
ciarem:

— La salut preventiva i curativa. .
— La planificació familiar.
— L'educaciósanitària.

i possibilitarem altres serveis mèdics (den-
tista, pediatra...).

La junta municipal de sanitat, ha d'esser
l'organisme que ha de fer complir Ia nor-
mativa vigent en matèria de: control ali-
mentari, venda ambulant, mercat, establi-
ments públics, serveis,medics, veterinans i
farmacèutics.

Pes municipal. Traslladar-lo als terrenys
que per tal fi es compraren al molí d'En
Gospet.

L'Escorxador municipal. Adecentat i ade-
quat, avui compleix les necessitats del
poble.

Recollida de fems. Seguirem potenciant-
la a través de Ia Mancomunitat del PIa de
Mallorca, mitjançant Ia qual esperam millo-
rar aquest servei.

Serveis Mancomunitats. Es important el
contacte amb els altres ajuntaments del
nostre entorn, Ja que tenint una problemà-
tica similar també es poden adoptar solu-
cions conjuntes; per exemple, sanitàries,
culturals, etc.

Cementeri. Davant Ia demanda de sepul-
tures, l'actual consistori ha aprovat Ja un
projecte per a Ia seva ampliació. «Creim
que endemés, és necessari:

— La il·luminació del cementeri vell.
— Sembrar-hi plantes i arbres de jardí.
— Nova il·luminació de l'Avinguda del

cementeri.
— Arreglar Ia voravia i repoblar-la d'ar-

bres.

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

SANITAT

Dins aquesta competència, per Ia complexi-
tat i importància que comporta Ia seva incidèn-
cia en Ia vida municipal, el nostre grup inten-
tarà acomodar els serveis sanitaris a les carac-
terístiques del Municipi, comprometent-se a
consignar en el pressupost ordinari el percen-
tatge permissible. A més, exigirem al Govern
Central i a l'Ens Autonòmic Ia seva col·labora-
ció i aportació econòmica a fi de cobrir els ser-
veis mínims essencials: «Aigua potable - Fonts
púbüques - Abeuradors i rentadors - Il·lumina-
ció pública - Pavimentació de vies públiques i
Ia seva neteja - RecoUida i tractament de fems
i deixaUes - Assistència mèdico-farmacèutica
de beneficència - «Botiquín» d'urgència - Ins-
pecció sanitària - Foment de Ia vivenda higiè-
nica, desinfectació - Cementeri - Guarderia ru-
ral - Higiene de les escoles i reconeixement
periòdic dels alumnes - Sosteniment de cen-
tres sanitaris locals».

S'ha de tenir en compte que el grau i exten-
sió dels serveis sanitaris comporten unes ca-
racterístiques de pressupost que sobrepassen
Ia capacitat municipal. Amb tot i això, repe-
tim, pressionarem el Govern Central perquè
faci efectiu el principi d'igualdat a què fa refe-
rència l'article 139 de Ia Constitució: «Tots els
espanyols tenen els mateixos drets i obUga-

cions a: QUALSEVOLPART DE L'ESTAT».

AIGUES RESIDUALS: Serà objecte prio-
ritari del nostre grup intentar emprendre i re-
soldre amb serietat el problema de Ia vessada
de les aigües residuals; donat que és un pro-
blema que s'agreuja per moments, ja que es
converteix en un focus contaminant: primer,
de les aigües de provisionament públic, i se-
gon: en les aigües utiützades per a regui.u. Es-
sent pràcticament impossible, degut al seu
cost, instal·lar una depuradora, es recorrerà a
les ajudes del ConseU i MOPL per a Ia cons-
trucció de fosses sèptiques, en eb distints
punts on acaba Ia xerxa de clavegueres. Una
altra mUlora que s'estudiarà seriosament serà
Ia de dotar el poble d'una xerxa de provisió
d'aigua potable, completant així una magnífica
obra com és Ia construcció del clavegueram.

RESIDÈNCIA DE TERCERA EDAT.- El
nostre grup creu oportú intentar adequar un
local on es puguin reunir els nostres major, ja
que pensam que s'ho mereixen tot de part nos-
tra, i sobretot que es tracti d'un Uoc on puguin
desenrotUar activitats pròpies de Ia seva edat.

CENTRE MÈDIC.— Acabament de l'es-
mentat centre, dotant-lo dels serveis possibles
i més necessaris per a Ia comunitat.

Joan Miralles Julià

LA TERCERA EDAT

El darrer cens ens ha mostrat que al nos-
tre poble hi ha un gran nombre de perso-
nes —més de 300— majors de 65 anys que
viuen totessoles.

Per això, creim important donar un servei
adequat a les necessitats d'aquesta gent i
proposam: La creació d'un PATRONAT
MUNICIPAL DE LA TERCERA EDAT, que
seria l'encarregat de donar les millors solu-
cions a aquest assumpte.

Una de les solucions podria ser:
— Comprar, construir o llogar un local

que tengui un mínim de ílits, un menjador,
una sala de reunions o passatemps.

— A partir del Patronat i del local, també
es podria muntar un servei domiciliari.

LÍNIA POLÍTICA

Creimque és important exposar Ia línia
en què ens mourem per afrontar Ia proble-
màtica del nostre poble.

Volem una:
GESTIÓ TRANSPARENT.
INFORMAClÓPUNTUAL.
PARTICIPACIÓ CIUTADANA en les tas-

ques municipals.
Per això, potenciarem totes les entitats

populars, Ja que elles són les que coneixen
els seus propis problemes i les seves possi-
bles solucions.

(Passa a Ia 6.-1 pég.J

(

Miquel Cardell Mayol

HISENDA I ^OVERNACIÓ

PRESSUPOST: Per Ia seva transcendència,
sérà un objectiu del nostre grup imprimir
transparència a tots els niveUs. Estam disposts
a revisar \ actuaützar els Padrons, segons exi-
geix una justa i responsable operativítat admi-
nistrativa. Efectuarem unà profunda remodela-
ció de les despeses («gastos»), suprimint Io su-
perflu i improductiu. La nivelació del pressu-
post, conforme exigeix Ia Llei, es realitzarà
partint dels ingressos cap als «gastos», i no a
Ia inversa, com s'ha fet darrerament. El nostre
grup creu que l'estat actual dels MPOSTS ja
és Io suficientment elevat com per no afegir-hi
més increments.

GOVERN: Per al comph'ment de Ia funció
normativa, procedirem a un detaUat estudi de
les Ordenances Municipals. Reconsiderarem
—lògicament, dins ^ls límits fixats per les
Lleis— les Ordenances de matís utòpic, inefi-
caç o irreah'tzable.

En aquest aspecte, i com a simple anècdota,
recordam un acord de lactuaI Corporació,
consistent en exigir als veïns que siguin pro-
pietaris de cans, que els posin un morral per-
què no Uadrin de nit.

Exigirem un compUment estricte de Forde-
nament circulatori viaI.

Exigirem un compüment cívic, sobretot en
Io que fa referència a Ia nocturni(at «gam-
berril».

Exigirem un compKment adequat d<e Ia
norma urbanística (com per exemple en les an-
danes o aceres), sense distinció ni favoritisme,

Amb l'objecte de eonèLxer Testat real dels
ingressos i despeses («gastos»), el nostre grap
proposarà efectuar una AUDITORIA peJ Tri-
bunal de Comptes del Regne, en quant als da-
rrers anys.

A.P, - P.D.P. - INDEPENDENTS



OPINIÓ POLÍTICA

El programa electoraldelPSOE]

(Ve de Ia 5.a pàg.j
Per garantir que els nostres regidors, i

batle si ve e! cas, seguesquin el programa
exposat, es constituirà un CONSELL.AS-
SESSOR obert a totes les persones que
vulguin col·laborar i els preocupin els pro-

blemes de Ia nostra comunitat. Es convo-
carà cada cert temps per analitzar, criticar
o recolzar Ia tasca dels nostres repre-
sentants.

P.S.O.E.

CRITICA D'A.P. - P.D.P. - INDEPENDENTS

Degut a limitacions d'espai, ens haurem de
centrar, no amb Ia profunditat que voldríem,
sobre dues àrees que consideram molt impor-
tants per al correcte i eficaç funcionament de
rAjuntament: gestió i pressuposts.

GESTIÓ

Segons el nostre parer —i que consti que en-
cara no hem aixecat cap estora— no ha estat
ni correcte, ni intel·ligent ni caracteritzada pel
pluralisme democràtic del que bravetgen els ac-
tuals regidors. Ens basam en Io següent: Admi-
nistrativament, Ia situació, en conjunt, ha es-
tat deplorable. Inicialment, es va dispondre de
tècnics administratius capaços, i —persuposa-
des vinculacions amb l'administració ante-
rior— se'ls va rebutjar: a canvi d'això, es con-
tractaren novells i adventicis assessors (tres, se-
gons recordam), Ia principal qualitat dels
quals consistia simplement en ser amiguets i
simpatitzants del partit.

La GESTIÓ ha estat impregnada departidis-
mes politics i el nomenament «A DIT» de certs
càrrecs administratius, ha confirmat elfavori-
tisme personal. Renunciant a ampliar detalls,
per esser domini de Ia clarividència dels nos-
tres veïns, i endemés —i ho tindrem molt pre-
sent en el /utur immediat— ens esforçarem per
a eliminar el revanxisme que ha distingit
aquesta etapa Municipal a punt definalitzar.

PRESSUPOSTS

L'actuació corporativa, en aquesta fase de
gestió municipal, ha estat totalment desafortu-
nada. Es intolerable que, amb un pressupost

d'uns 9.000.000 de Pts., el 1980, passem als
23.000.000 l'any 1982, tenint en compte que el
moviment demogràfic de Montuïri és recessiu
(l'any 1940 hi havia 2.943 habitants, i el 1981
n'hi ha 2.210). No ha existit cap pla de priori-
tats, com és preceptiu en tot ordenament comp-
table. S'han gastat els dobbers damunt Ia
marxa, sense to ni so, ja que ens consta Ia con-
tabilització de factures dins el pressupost del
82, que s'havien consumat l'any 1980. No s'han
revisat els padrons impositius, i en contra,
s'han gastat els dobbers alegrament, inclús es
deixarà en herència a Ia futura Corporació un
emprèstit de 750.000 Pts.

Hi ha hagut discriminació en el cobrament
d'impagats, concretament en l'impost de circu-
lació de vehicles, ja que s'iniciarenformalment
set expedients d'embargament i només se n'exe-
cutaren dos; als cinc restants se'ls va donar
«carpetazo» una vegada més des del favori-
tisme partidista. Tenim notícia d'una subven-
ció del Govern Civil per a despeses en treballs
comunitaris, però desconeixem el nom de les
persones que dugueren a terme els esmentats
treballs.

Al nostre modo d'entendre, Ia confecció de
qualsevol pressupost s'ha d'estructurar a base
dels ingressos disponibles i estructurar priori-
tàriament i meticulosament les despeses en els
esmentats ingressos. Per deducció raonable,
comprovam que ha actuat a l'inrevés: Primer es
gasta i no s'anoten els ingressos,llavors es re-
coir a l'empresari. Resultat: Pressupost dese-
quilibrat i inflació. Ens agradaria sebre què
entenen els nostres regidors —oposició inclu-
ïda— per crisi econòmica.

A.P. - P.D.P. - INDEPENDENTS

PERQUÈ EL P.S.M.

ES PRESENTA A LES

ELECCIONS MUNICIPALS

Molts de montuïrers es demanen per què
tants d'homes es presenten a les eleccions
municipals, o, fíns i tot, si són necessaris tants
de partits. Aprofitant aquest espai voldríem
exphcar què volem fer dins l'Ajuntament els
membres del Partit SociaBsta de MaJlorca.

La primera obh'gació de l'Ajuntament és
GARANTITZAR ELS SERVEIS BÀSICS ALS

. CIUTADANS. El contribuent paga els seus
imposts perquè l'Ajuntament gestioni correcta-
ment les solucions a les necessitats del muni-
cipi.

En segon Uoc, l'Ajuntament ha de LLUI-
TAR CONTRA LES INJUSTÍCIES SOCLALS
a través d'una política de correcció de les desi-
gualdats, fomentant Ia creació de Uocs de
feina, l'ensenyament gratuït, les miUors condi-
cions sanitàries possibles, i en definitiva, pro-
tegint el dèbil davant el poderós. En aquest
sentit, feim nostres unes paraules del que fou
batle de Palma durant Ia II.a Repúbhca, EmUi
Darder: «Qui tengui molt que pagui molt, i qui
tengui poc que contribuesqui com pugui».

L'Ajuntament és el centre de poder més
pròxim aI ciutadà i el Uoc on es prenen les de-
cisions que l'afecten més directament. Per
això és necessari estabür uns amph's canals de
PARTICIPACIÓ DELS MONTUÏRERS en el
govern i gestió de l'Ajuntament per mitjà de:

— Total transparència en Ia gestió. EIs Ple-
naris i Permanents han d'esser oberts i pú-
bhcs. així com els Uibres d'actes i comptes. Al
final de cada sessió, o quan el tema ho reque-
reixi, els assistents tindran DRET A EXPRES-
SAR LA SEVA OPINIÓ.

— Informació i pubh'citat dels acords pre-
sos, així com de totes les iniciatives i activitats
que es facin en el poble.

Per acabar, l'Ajuntament ha de jugar un pa-
per molt important en Ia reconstrucció de Ma-
Uorca. A través de Ia planificació de l'eco-
nomia de les comarques maUorquines, de Ia
normah'tzació h'ngüística i cultural, del reco-
brament de Ia nostra història, d'una poh'tica
urbanística racional i de protecció del medi
ambient, d'aconseguir uns pobles més habita-
bles on els joves s'hi sentin reah'tzats, etc...
L'Ajuntament de Montuïri contribuirà a fer
una societat més justa, on els mallorquins ens
puguem sentir realment a ca nostra en veure
els nostres drets plenamentrespectats.

Partit Socialista de Mallorca - P.S.M.



MISCEL·LÀNIA

Les llistes electorals
dels regidors de l'Ajuntament
de Montuïri

Reproducció del talaiot en petit de Son
Fornés a Ia capella de l'antic baptisteri de

l'església parroquial.

tLij. ̂ io$xitrtT.Twcro

DEMOGRAFIA

Mes de març

NAIXEMENTS
Dia 7.— Aina Maria Socias Fiol, fLUa de

Gaspar i de Jerònia.

MATRIMONIS
Dia 5.— Pere Arbona Mayol amb Rosa

Maria CuéUar Velasco.

DEFUNCIONS
Dia 1.— Maria MiraUes Sastre «Doia»,

viuda de 85 anys.
Dia 2.— Llorenç MiraUes Nicolau

«Queló», viudo de 84 anys.
Dia 13.— Joan Rossinol \erger «Rossi-

nyol», casat de 79 anys.
Dia 20.— Simona Mayol Ginard «Si-

mona», viuda de 79 anys.

P.S.M.
1. Francesc Trobat Garcíes «Hortolà»
2. Pere MiraUes Roca «Malherba»
3. Pere Sampol Mas «Sampol»
4. Antònia CloqueU Gomila «Cigala»
5. Bartomeu Amengual Mora «Nyol»
6. Pedro Fernández Boluda «Xófer C.Roca»
7. Joan Rigo Bonet «Muix»
8. Bartomeu Andreu Rigo «Mianos»
9. Josep Serra López «Ramos»

10. Joan Bauzà Bauzà «Casat a Can Xiu»
11. Joan Sastre MiraUes «Llebre».

P.S.O.E.
1. Joan MiraUes Juüà «Felanitxer»
2. Josep Maria Munar Vich «De sa Lb'breria>
3. Miquel Roig Mestre«Casat a Ca'n Titina»
4. Miquel Nicolau Verger «Volandí»
5. Joan Mesquida «MagaU»
6. Gabriel MiraUes Pizà «Xocolater»
7. Cristòfol Pocoví Mayol «De Males Herbes
8. Rafel Tous Gomila «Lluco»
9. Maria Mayol Sánchez «Fideuera»

10. Joan MiraUes Servera «Queló»
11. MateuMiraEesJordà«Costa»

A.P. - P.D.P. - INDEPENDENTS
1. Miquel CardeU Mayol «CardeU», A.P.
2. Joan Antoni RamoneU Amengual«Matxo», A.P.
3. Bartomeu Verger Gomila «Gelat», Ind.
4. Honorat Verd Ribas «Pofanc», Ind.
5. Miquel Ramon Fiol Jorda<<De sa Matança», P.D.P.
6. Gabriel Ferrer Sampol «De Son CoU», A.P.
7. Antònia Rossinol Verd «Bou», A.P.
8. Sebastià Cerdà Verger «Sastre», Ind.
9. Antoni MartoreU Bauzà «Alcoraier», A.P.

10. Joan Mayol Gomila «D'Es Pont», Ind.
11. Joan Bauzà V'erger<<De Son VanreU», A.P.

Creu de teulada de l'església parroquial que està damunt Ia façana del portal major o
«de ses dones».

SOLUCIONS
ALS PASSATEMPS

DEL MARÇ

1.1') Amb quatre cincs: 5 • (5-5-5) = 100
Amb cinc cincs: (5-5-5) - (5-5) = 100

2.u) lOpessetes.

REFRANYS
— Dobbers que no són suats, no són

estimats.
— Si fas cara de mussol, no veuràs

sortir es soL

PLUVIÒMETRE
Pluja caiguda a Montmri durant el
mes de març- per metre quadrat:

Dia 23
Dia 24
Dia 25
Dia 26
Dia 28
Dia 29

4,10 Its.
5,40 Its.

13,90 Its.
7,10 Its.
2
1,50

Total 34 litres



ESGLESIA EN CAMI

OFRENES PER ALS NECESSITATS

La segona Festa de Pasqua, un grup de
joves del nostre poble varen dur els dona-
tius que recolliren a l'ofrena del Dijous
Sant a l'equip de germanes franciscanes
que donen berenar a més de 300 persones,
cada dia. Es tracta, sobretot, de nins i do-
nes, dels quals se sap que pateixen una
real necessitat.

Aquest tipus d'accions —encara que pu-
guin semblar paternalistes—, creim que
són ben conscientitzadores, i donen ¡dea
de Ia urgènciade canviar les estructures de
Ia nostra societat.

COL·LECTA I DIADA DEL SEMINARI

Enguany, l'esglesia de Mallorca ha volgut
donar una especial empenta a Ia jornada
de vocacions al sacerdoci. A diferents llocs
de l'illa, s'han fet trobades, i es nota urvres-
sorgiment en aquest sentit.

A Ia nostra parròquia, recollírem 26.200
Pts. per a ajudar als qui es preparen per a
ser animadors de les comunitats cristianes.

GRÀCIES, MIQUEL I JAUME

Donam les gràcies a Miquel Morell «Es-
pardenyeret», per Ia bona feina que ha rea-
litzat amb tota il·lusió i desinterès netejant
el camí vell del Puig.

Gràcies, Miquel. Hem d'aprendre molt de
Ia teva generositat, avui que molts resultam
egoïstes i poc donats a treballar desinte-
ressadament.

També deixam constància de l'ajuda de-
cidida d'En Jaume de Son Comelles que,
amb el seu tractor, va traginar pedres i
branques en Ia neteja de les voreres de Ia
carretera del Puig.

DAVANT LES ELECCIONS

Postura de l'Església

• Encara que l'Església no es pot vincu-
lar a cap partit polític, aquesta indendència
mai significarà neutralitat social o política
davant l'opressió o Ia injustícia. Com afir-
ma el tercer Sínode de Bisbes, l'acció en
favor de Ia justícia i Ia transformació del
món, són una dimensió constitutiva de Ia
predicació de l'evangeli i de Ia missió de
l'Església. Aquesta, per tant, no es pot de-
sentendre de les realitats socio-polítiques
que són tan decisives per a Ia vida dels ho-
mes i dels pobles.

• EIs cristians coherents amb Ia seva fe i
Ia seva consciència, assumiran responsa-
blement i decididament el compromís con-
cret, social i polític, que més afavoresqui el
bé comú, Ia identitat i els drets com a po-
ble, Ia dignitat de Ia persona i Ia humanit-
zació de les estructures.

• Ia nostra Església, a tots els seus ni-
vells, ha d'assumir una tasca d'educació
per Ia llibertat, Ia democràcia i Ia convivèn-
cia: tasca permanentment necessària, so-
bretot en les etapes electorals, per acon-
seguir que les normals divergències polí-
tiques no rompin Ia unió dels pobles i Ia
germanor entre els homes.

• La nostra Església recordarà als qui,
elegits pel poble, assumesquin responsa-
bilitats públiques, bé des de Ia majoria go-
vernant, bé des de l'oposició, el deure de
treballar pel ple recobrament del nostre po-

ble lluitant pel bé comú per damunt dels
interessos personals o partidistes.

(D'un textaprovatpel
Consell Diocesà de Pastoral)

MANAMENTS AMB PARAULES D'AVUI (i 3)
«No blasfemaràs. No declararàs falsament contra un

altre»

No tracteu a ningú de covard, de beHtre, de bergant... No
tracteu a ningú de burgès, de rata, de moro, de mala raça, de
perdut... No vos ompüreu Ia boca d'insults o mentides dels al-
tres. No embrutareu Ia paraula humana, perquè Jo som Ia Pa-
raula.

No embrutareu Ia vostra paraula
per Ia negació de Ia justícia
Ia invitació falsa
el despreci insultant
l'embui de Ia veritat
el xantatge o l'ensenyament de l'error.

Si parlau malament de Mi, no vos ho tindré en compte,
perquè no en sabeu de parlar de Mi... Jo sabré escoltar els vos-
tres crits, imprecacions, les vostres queixes. Jo sabré compren-
dre que —quan em maleïu— és perquè creis que som el qui no
som.

Però jo no vos perdonaré si vos obstinau en esclafar o po-
tejar el qui dóna testimoni de mi davant vosaltres, el qui res-
pecta Ia veritat, el qui respecta Ia vida, el qui respecta aqueU
qui és com vosaltres, un home com vosaltres.

«Celebra el dia del repòs sagrat»
No viureu només per a Ia feina, ni per als dobbers o per

als vostres interessos i «capritxos».
Començareu per a saber admirar el bé que fan els altres,

els dons de Ia naturalesa, Ia meraveUa d'estimar sense
recompensa.

Sabreu prendre un temps per a reposar, per a escoltar els
fUls, i Ia dona o l'home.

Sabreu estar atents a aUò que val de veritat. Vos reserva-
reu el Uoc d'aUò que és gratuït, d'aJlò que no podeu comprar ni
vendre, el Uoc on Jo som. Així respectareu el meu dia. .

Respectareu sempre. I vos serà donat poder entrar en el
camí de Io que sembla impossible. Es ver que haureu de sofrir
més de Io que esperau, però ja ningú vos podrà prendre el vos-
tre goig. Aquesta és ia porta de Ia feHcitat.
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