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Miquel Cardell és el nou batle de
Montuïri.

Dos montuïrers al Parlament Au-
tonòmic: En Joan Verger i En Mi-
quel Fiol.

EIs resultats definitius de les
eleccions a Montuïri pendents
del Tribunal Electoral.

Gran expectació a Ia presa de
possessió del nou Ajuntament:
La SaIa no fou suficient.

«La pau i Ia lluita contra l'arma-
mentisme» vistes pels al·lots
montuïrers.

SI VOLS EL PROFIT DEL POBLE...
treballadonant les mans a tots...

Passaren ja els truis de Ia campanya electo-
ral. Després d'uns dies de tensió, natural a ve-
gades, forçosa en alguns moments les aigües
retornen a mare i es recobra Ia serenor i Ia
normaBtat.

Ara, Ia preocupació nostra, com a montuï-
rers responsables, ha de ser deixar de banda
tota polèmica aspra i posar un bon ungüent a
feri'des que hàgim pogut causar o nafres
rebudes...

En aquest comentari de reflexió, deixam
caure aquesta pregunta: ¿podem dir tots ara:
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«tan amics com sempre»? De part nostra, vo-
lem que es pugui dir, i de veres.

I als qui s'han fet càrrec de l'Ajuntament
—uns com a primers responsables i els altres
com a part integrant del Consistori en l'o-
posició— ens atrevim a servir-los aquests
punts de vista nostres:

• Caminau cap al futur, i col·laborau en
una sana educació per a Ia bona convi-
vència.

• No confongueu les crítiques que rebi-
gueu o que faceu a les idees, que poden
ser errades, amb l'insult o l'atac a les
persones que hi ha darrera. No podem
ser ta ingenus de pensar que «els meus
ho fan tot bé, i els altres tot malament».

• Tirau p'en terra les barreres de Ia des-
confiança i dels prejudicis.

• En haver distribuït equitativament les
tasques, posau-vos totd'una a trebaUar
plegats, units en bé del poble. Prosse-
guiu i posau en marxa les mUlors obres
de servei al poble... sense mirar d'on
vénen les iniciatives; amb l'única condi-
ció que siguin bones i reah'stes.

Es ara quan ha començat de veres Ia campa-
nya: Ia campanya de l'anar fent,construint un
poble on tots en hi sentiguem millor en totsels
aspectes.

El seny popular —que és molt— jutjarà, no
per unes paraules sentides durant un mes,
sinó per aUò que els seus uUs hauran «vist»
|durant quatre anys.

Si ha de ser així, enhorabona al nou Ajun-
tament!

Gràfics comparatius de les eleccions a Montuïri
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CAMPANYA PER LA PAU

La nostra publicació se suma a Ia campanya de «Justícia, i Pau», denunciant
Ia plaga més horrorosa de Ia humanitat, avui, que és l'armamentisme.

EN EL MON, ES GASTEN 150 MILIONS DE PESSETES EN ARMES CADA
MINUT.

L'ESTAT ESPANYOL VA DEDICAR 409.000 MILIONS DE PESSETES A
DEFENSA.

AMB LES ARMES NUCLEARS ES POT DESTRUIR EN UN SOL DIA LO QUE LA
SEGONA GUERRA MUNDIAL VA DESTRUIR EN SIS ANYS.

LA CARRERA D'ARMAMENTS ATEMPTACONTRA EL RESPECTE DELS
DRETS HUMANS, EN EL QUAL S'HA DE BASAR LA PAU.

JESÚS PREDICAVA L'AMOR UNIVERSAL,
PODEROSOS.

NO VOLIA EL DOMINI DELS

Per això, hem oient un concurs de còmics pels jovenets i jovenetes de 2.a

Ve fapa d'E.G.B. de l'escola «Joan Mas» de Montuïri. /

Què significa Ia pau pels nins?

A ¿a pàgina número set d'aquest mes dos al-
lots de catorze anys ens ofereixen un cçmic so-
bre Ia pau i Ia Lluita contra l'armament.

Aquí volem reprodu.tr una sèrie defrases dels
nostres nins.

— «La pau significa tranquilitat,
amistat, unió, comunicació, convi-
vència».

— ¡Pau sí, guerra no!
— «No hi ha d'haver més guerres, tots

hem d'estar units, ens hem d'ajudar, de
donar les coses».

— «Tanques, pistoles i escopetes...
¡No!»

— «Amb Ia pau podem ser tots iguals
i podrem viure tranquils».

— «La pau, cosa bonica, gran i difícil
de lograr en aquest món tan cruel».

— «Hola!, jo som Ia pau. VuIl esser
amic vostre. En el pais encara hi ha
gent que no em vol. Ara estic viatjant
per conèixer gent i fer més amics.Quan
sentiguem insultar algú, hem de defen-
sar Ia persona insultada. Hem de prote-
gir al més dèbil, conservar l'amistat
amb els pares i amics del col·legi... I ara
jaem coneixeu».

Margalida Lladó, Maria Gelabert i
Maria Josep Ribas, Joana Maria Pons

ESTAMOBERTS

Ho hem dit en altres ocasions:
BONA PAU està oberta i acoUirà les

opinions, dels seus lectors mentre es
guardi el degut respecte a les persones
i entitats i d'alguna manera facin refe-
rència al nostre poble.

25 anys enrera

18 Maig 1958

L'escolania parroquial ha estrenat
avui en el Congrés Comarcal de Ma-
nacor vint noves sotanetes i vint
nous roquets, les randes dels quals
havien brodat dones i al·lotes de
Montuïri, fet que ha cridat l'atenció a
molta gent. A més, s'ha obsequiat a
l'escolania amb una visita a les
Coves.

CLUB D'ESPLAI
ACTIVITATS

El Club d'Esplai de Montuïri, animat pels
monitors i monitores prepara un campament
per l'estiu. EIs al·lots hi estan tots il·lusionats,
i ho manifesten en aquests dos dibuixets fets
per eUs:

X
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«EL CAMPAMENT D'ESTIU ES UNA
DE LES NOSTRES MAJORS IL-
LUSIONS».
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«ELS FESTIVALS TAMBÉ SON AC-
TIVITATS QUE REALITZAM EN EL
CLUB D'ESPLAI».
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EXCURSIO AL LLEVANT
MALLORQUÍ

t
MoIt contentes tornaren les 144 persones

que anaren d'excursió a les coves d'Artà, Au-
tosafari de CaIa MiUor, Aquàrium del Port de
Manacor i poble d'Artà. Fou Ia quarta que en
aquest curs organitza Ia comissió d'Acció So-
cial i dirigida especialment als nostres majors.

PLUJA EL 22 DE MAIG

TaI volta sia Ia notícia més important, a part
de les eleccions Ia que ara comentarem. El
diumenge 22 de maig i després de molt de
temps de sequetat queien les enyorades gotes
d'aigua. Era a Ia sortida de Missa, precisament
de les primeres comunions. Des de les dotze
fins a les dues va ploure. L'horabaixa va sortir
el sol:., però aquesta va esser Ia notícia: pluja
el dia de les comunions.

MERESCUT HOMENATGE

La Universitat'de Pahna de MaUorca va re-
tre un homenatge el proppassat 3 de maig al
gran filòleg Francesc de B. MoU en un acte al
qual pot dir-se que s'hi donà cita tota Ia socie-
tat maUorquina.

La festa constituí un reconeixement púbh'c a
Ia important tasca que durant Ia seva Uarga
vida ha desenvolupat per a Ia conservació, di-
vulgació i reUançament de Ia nostra Uengua i
cultura.

Per tot això se'l va investir «Doctor Honoris
Causa» i enfou padrí el Catedràtic de Uengua
Catalana de Ia Universitat i col·laborador de
BONA PAU, Joan MiraUes i Monserrat.

UN BON EXEMPLE D'INFORMACIÓ

Ha arribat a Ia nostra redacció un BoUetí In-
formatiu de l'Ajuntament de St. Llorenç des
Cardassar. Es una pubh'cació que dóna a co-
nèixer Ia reah'tat, obres i necessitats del poble.

A Montuïri, seria ben interessant que l'A-
juntament es preocupàs d'informar gràfica-
ment, i de donar a conèixer Ia situació de cada
moment als ciutadans.

Les excursions solen esser ben acollides. Aquí veim un grup, quan anaren
a Valldemossa, contemplant els bells paisaiges d'aquells indrets.

ACTIVITATS CULTURALS A LA
BIBLIOTECA

La ConseUeria d'Educació i Cultura del
C.G.I, a través del Centre Coordinador de Bi-
bb'oteques organitzà una sèrie d'activitats cul-
turals a les Bibh'oteques amb Ia finaUtat de què
aquestes no només siguin un Uoc de lectura.

EIs alumnes del Col·legi «Joan Mas i Verd»
hi participaren amb redaccions i dibuixos (els
més petits) relacionats amb Ia Bibh'oteca.
També varen fer trebaUs en grups sobre el
poble.

EIs guanyadors foren: En redaccions, Jaume
Mayol, M."Francisca GomiIa Pocoví, M.a Mar
Carralero Rodríguez, Antònia FuUana Mira-
lles, Gabriel Nicolau Sastre, M.a Teresa
Amengual Tomàs, Maria Cerdà MiraUes. Tre-
baUs en equip: Jerònia Lladó Vich, Josep Mi-
raUes MartoreU, Antònia Tous Cerdà, Antoni
Roig Roscar i M.a Teresa Amengual Tomas,
Joana M.3 Bennassar GomUa, Tomeu Verger
Serra i M.a Carme Sánchez López.

Varen ser obsequiats amb un Uibre que re-
coUiren en el teatre Principal on va actuar per
eUs, el Grup Cucorba oferint una rondaUa.

PROMQCIONAR EL TURISME
A MONTUÏRI

Montuïri posseeix al-Hcients capaços d'a-
treure viatgers del nostre país i de fora. El
conjunt d'edificacions més antigues, amb por-
tals i escuts prou curiosos; l'Església parro-
quial, Es Moh'nar, Son Fomés, Es Puig de St.
Miquel, etc. podrien ser motiu d'una guia que
atregués els visitants, J aI mateix temps els do-
nàs a conèixer els valors de Ia nostra història i
de Ia nostra cultura.

La quantitat de turistes que arriben pel seu
compte bé justificarien una ruta més organit-

zada que beneficiaria el nostre poble, en l'as-
pecte cultural i en l'econòmic.

mmmntofflii tllllllll!

DEMOGRAFIA
Mes d'abril

NAIXEMENTS
• Dia 15.— Joana Gomila Gomila, fiUa de Mi-

quel i d'Apolònia. «Ca na BeUa».

DEFUNCIONS
Dia 8.— Maria Verger CloqueU, «Corma»,

viuda, de 80 anys.
Dia 27.— Magdalena Ferrer Fontirroig,

«Ca's Segretari», viuda, de 77 anys.
Dia 30.— Antoni MiraUes Cerdà, «Marró»,

casat, 73 anys.

Mes de maig

NAIXEMENTS
Dia 24.— M.a Magdalena Oh'ver Sastre, fiUa

de GuiUem i Joana.

DEFUNCIONS
Dia 6.— Joan Pocoví Cerdà, «Muro», fadrí,

de 74 anys.
Dia 11.— MargaL"da Mas Arbòna, «Da-

rreta», viuda, de 73 anys.
Dia 16.— Maria Fontseca Mayol, «De sa

Carn», fadrina, 90 anys.

BAPTISMES
Dia 3.— Va ser batiada, a Ia Vigüia Pasqual,

Jerònia Pocoví MeUa, fiUa de Bartomeu i de
Franciscà. Havia nascut dia 21 d'agost de
1982.

Dia 29.— Ha estat batiada Esperança Bauzà
Amengual, fiUa de Llorenç i de Catah'na.
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Joan Verger i Miquel Fiol, dos montuïrers en el Parlament Autonòmic MIQUEL CARDELL ES EL NOU BATLE DE MONTUÏRI

En Joan Verger i En Miguel Fiol, montuïrers
tots dos, foren elegits per a formar part del
Consell General que regiràlà nostra Comunitat
Autònoma al llarg dels propers quatre anys.

Donada Ia repercussió queper a Montuïri
poden tenir aquestes designacions, també hem
volgut saber d'ells quins eren els seus punts de
vista.

Contesta En Joan Verger

—Quina és Ia teva primera impresió sobre
els resultats de les eleccions?

—A Palma votaren als partits i en els pobles
als batles i guanyaren les candidatures encap-
çalades pels batles que repetien, encara que a
Montuïri no fos aquest cas: La participació
que es donà a Palma fou baixa i en canvi ele-
vada a molts de pobles, sobretot perquè Ia
gent donava importància a les municipals. A
les autonòmiques Ia gent no sabia de què
anava. El que importava era qui faria de batle.

—Quines seran les relacions Ajuntaments-
Consells?

—S'han de considerar dés de pocs punts de
vista: Un, mirant les repercussions que tendrà
el Parlament Autonòmic, les quals, a través de
Ia legislació que es farà, redundaran sobre els
ciutadans en general: i l'altre mitjançant els
ConseUs Insulars, els quals continuaran essent
els òrgans administratius que canah'tzaran els
plans d'obres i serveis i altres ajudes. El pri-
mer és d'importància legislativa i el segon,
econòmica i administrativa.

—El que hi hagi dos consellers montuïrers,
quina importància pot tenirper a Montuïri?

—Pot eser d'una importància transcendental
el poder influir sobre els ConseUs General i In-
sular, sobretot el darrer, perquè a través del
pla d'obres i serveis possiblement podrem fer
reaütat totes les necessitats que tengui Mon-
tuïri. Tant En Miquel Fiol com jo, farem tot
quant sia possible perquè a Montuïri hi arribin
el màxim d'ajudes.

Parla En Miquel Fiol

—Concretament a Montuïri, què et diu el re-
sultat de les eleccions municipals?

—Les forces estaven i estan molt igualades:
als qui formàvem Ia coah'ció del 79 ens manca-
ren vots per a govemar i en aquestes sembla
que els n'ha sobrat un. Perquè ta democràcia
pugui esser viable és necessari que ek qui es-
tan a l'oposició sien tant suficientment demò-
crates com per a deixar governar als qui osten-
ten el poder.

—Com creus que hauria d'esser elfunciona-
ment ideal d'un ajuntament?

—Des del punt de vista de Ia doctrina del t

P.D.P. —que ha fet possible ta unificació
d'Europa, i que hem exph'cat al Uarg de tota Ia
campanya—, les persones elegides pel poble,
mitjançant els distints partits poKtics, no han
d'obh'dar que l'ajuntament és k casa de tot el
poble i no s'ha d'utUitzar mai com a plataforma
de cap partit poh'tic. AUa hi han d'anar per a

solucionar els problemes que tengui el poble,
miUor amb Ia col·laboració de totes les forces
poh'tiques, cercant sobretot el que ens urieix i
amb un ordre de prioritats.

—Què proposaries per a Montuïri des del
Consell de Mallorca?

. —La màxima col·laboració tècnica i econò-
mica als projectes que decidesqui reah'tzar l'A-
juntament. Montuïri i els altres pobles del
Centre de l'Dla, per soh'daritat, han de dispo-
sar d'un tracte especial, ja que, econòmica-
ment, no tenen les entrades com els de Ia
costa.

Joan| Verger Miquel Cardell Miquel Fiol

EIs caps dels partits polítics ofereixen
les seves primeres impresions

Impressions d'A.P.-P.D.P.
Entrevistam En Miquel Cardell, cap

de llista de Ia coalició A.P.-P.D.P.-U.L. a
Montuïri i actual batle.

—Voleu dir qualqne cosa referent al resultat
de les darreres eleccions municipals i a Ia ges-
tió que fareu dins l'Ajuntament?

—Me responsabilís de que ni el partit al
qual pertany ni jo mateix volem fer declara-
cions. Mai he estat home defer declaracions i :
els que me coneixen ja ho saben. M'estim més
fer feina i llavors donar compte, però no vull •
que em puguin retreure el que hagi dit abans.

Davant aquestes paraules ja no ens atreví-1
rem aier-b' altra pregunta. Ho vàrem haver dei
deixar per més endavant.

Impressions del P.S.O.E.
El segon de Ia llistadel P.S.O.E., Josep

M.a Munar, com a portaveu, fou el qui res-
pongué a Ia pregunta:

—Quina és Ia vostra, impressió de les|
eleccions?

—No mólt favorable. Hem estat els da-:

'rrers en quant als vots. La nostra feina dins
les comissions"mes importants (urbanisme,,
cultura i serveis) ha estat absorbida pel
partit que tenia al batle, demostrant Io im-;
portant que és tenir el batle de cara a la|
imatge electoraL De totes maneres segui-;
rem fent feina pel poble, tant governant
com dins l'oposició. Hem fet una campanya
massa confiada, massa neta, a diferència
d'altres partits. A un poble petit no es vota
els programes sino a les persones, rela-
cions familiars, amics, etc.

—I Ia vostra disposició?
—Estam a l'espera de les'ofertes del par-

tit majoritari. Volem col·laborar en les tas-
ques'que estiguin dins el nostre programa,
però no aceptarem comissions si abans no
hem fet un pacte entre els tres partits amb
representació.

Impressions deí P.S.M.

A N'En Francesc Trobat, cap de llista
del P.S.M., Ii demanàrem les seves im-
presions a les quals ens contestà així:

—PeI P.S.M. els resultats han estat molt fa-
vorables, concretament som el partit que ha
crescut més espectacularment. PeI conjunt de
l'esquerra, encara que el P.S.O.E. ha baixat,
es poden considerar positius ja que s'ha supe-
rat amb més de noranta vots a Ia dreta; SoIs
una absurda Uei electoral possibUita que Ia
dreta tengui majoria, encara que els resultats
són provissionals per estar pendents de Ia res-
solució del Tribunal Contenciós?ElectoraL

—I Ia vostra disposició?
—Estam disposats a pactar un programa per

participar en Ia gestió municipal si bé, com a
primera condició exigim que k ¿reta rectifiqui
púbL'cament les afirmacions que féu durant Ia
campanya electoral i que són un atemptat a
l'honradesa i a Ia integritat dels antics re-
gidors.

—Quina serà ara Ia vostra postura?
—EIs projectes més importants són els que

ja estan començats i que Ia dreta inaugurarà.
Centre Sanitari, trasUat del pes dels porcs,
construcció vestuaris en el Dau, etc.

CONSTITUCIÓ ,DEL NOU AJUNTAMENT
El 23 de maig, era tantal'expectació, que Ia SaIa de Sessions

resultà petitíssima

El dilluns 23 de maig, a les 11 del matí, es
va constituir el nou Ajuntament. La sala de
sessions va resultar petitíssima per acollir el
nombrós públic assistent. Fins i tot hi havia
gent per l'escala.

La taula de constitució estava formada pel
regidor de més edat, Gabriel Ferrer i el de me-
nor, Miquel Ramon Fiol. Les paperetes per ele-
gir el Batle donaren sis vots a Miquel Cardell,
tres a Francesc Trobat i dos a Joan Miralles
Julià. Es a dir, els vots dels respectius partits
(A.P.,P.S.M.iP.S.O.E.).

Després d'entregar Ia vara al nou Batle, Mi-
quel Cardell, el ja ex-alcalde Francesc Trobat
va donar compte de Ia seva Uibor durant
aquests darrers quatre anys, mostrant els lli-
bres de comptabilitat i fent lectura de l'inven-
tari ques'havia augmentat amb el camp defut-
bol, l'arxiu ordenat, Ia biblioteca i un solar en
el Molí d'En Gospet.

Despedida de l'ex-balle

Va informar sobre les obres que estaven en
construcció: centre mèdic a Ia plaça de Na Bu-
rriana (subvencionat totalment pel Consell), i
elclavegueram de Na Païssa i perllongacio.de
canonades a diversos carrers, i que mancava
sobre Ia subvenció de 300.000 pessetes del Con-
sell Superior d'Esports per acabar de pagar

l'enllumenat del camp defutbol. '
També và fer avinent que el Consell Insular

de Mallorca havia subvencionat l'ampliació
del cementen amb un 90 per cent del pressu-
post (l'altre 10 per cent a càrrec de l'Ajunta-
ment) que puja dos milions sis-centes mil peqse-

~ tes, Ie perllongació de l'avinguda Es Dau amb
un cost de 2.279.761 pessetes (Ia meitat de sub-
venció i l'altra meitat a pagar pek veinats mit-
jançant contribucions especials); i, que estava
pendent d'aprovació, Ia construcció dels ves-
tuaris en Es Dau.

Finalment digué que romania en cartera
Ia xarxa d'aigua potable, Ia qudl no s'havia
duit cap envant perquè el proveïment, sa-
nejament i benefici industrial muntaven 108
milions de pessetes i que, malgrat el MOPU
subvencionava el cinquanta per cent, supo-
sava Ia quantitat de 70.000 pessetes per
cada família.

Dirigint-se al partit majoritari va acabar
dient: «Esperam que estireu des carretet.
Noltros vendrem darrera».

Paraules del Secretari

Va agraïr, com a nou Secretari, l'acollida
rebuda i va manifestar que Ia seva actuació
no seria a favor de cap partit, que treballa-
ria tant pel Batle, pel grup majoritari com

íper l'oposició, i que estava a Ia disposició
tde cada un dels onze membres del Consis-
! tori.

Comissió Permanent

Segons Ia llei i arrel de les votacions re-
gistrades per Ia Junta Electoral Comarcal

quedà formada pel Batle, Miquel Cardell
Mayol (A.P.|P.D.P/Independents), Barto-

• meu Verger Gomila (A.P.|P.D.P.|Ind.), Joan
Antoni Ramonell Amengual (A.P.|P.D.P./
Ind.), Francesc Trobat (P.S.M.) i Josep Maria
Munar (P.S.O.E.)

Paraules del nou Batle

Miquel Cardell, elegit nou Batle, va fer Ui
cloenda manifestant textualment: «Estic a sa

i vostra disposició en tot Io que vos pugui
servir».

Composició deI nou Consistori

Per Ia coalició Aliança Popular - Partit De-
mòcrata Popular - Independents: Miquel Car-
dell Mayol, Joan Antoni Ramonell Amengual,
Bartomeu Verger Gomila, Honorat Verd Ribas,
Miquel Ramon Fiol Jordà i Gabriel Ferrer
Sampol. PeI Partit Socialista de Mallorca:
Francesc Trobat Garcies, Pere Miralles Roca i
Pere Sampol Mas. PeI Partit Socialista Obrer
Espanyol: Joan Miralles Julià i Josep Maria
Munar Vich. Felicitam al nou Ajuntament i Ii
desitjam una molt frutífera tasca en pro de
Montuïri durant aquests quatre anys. El poble
serà el beneficiat de Ia vostra labor.

Contenciós administratiu

Després de Ia constitució del nou Ajunta-
ment, queda enlà Ia incògnita de Ia sentència
de Ia Junta Electoral Territorial sobre el con-
tenciós administratiu interposat pel P.S.M. i
P.S.O.E. a rel de Ia declaració com a nul·les
de dues paperetes del P.S.O.E. per part de les
taules locals.

Possiblement, en el proper número de BONA
PAU podrem fer a saber el veredicte final que
tant de trui ha donat a le's eleccions munici-
pals montuïreres del 8 de maig.

1 Resultats comparatius de les eleccions a Montuïri

EIs resultats de les eleccions locals i al Parlament comparats amb eJs ob-
tinguts a les darreres eleccions generals foren aquests:

Cens
Participació
Num. de votants
A.P
P.S.O.E
P.S.M
U.C.D
C.D.S
P.C.I.B.
U.M

Generals - 82
1.764 ,
83 %
1.464

545
519

....... 165
149
43
13

Locals
1.865

82,2 %
1.534

714
357
448
—
—
—

—

Al Parlament
1.865

82,2.%
1.533

711
.376
400
—

8
9

19

Han treballat en aquestes pàgines:
Onofre Arbona - Gabriel Gomila - Jaume Cloquell. - Miquel Martorell
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IV CROS POPULAR MONTUÏRI - 83
Un altre any més el Cros de Montuïri orga-

nitzat per l'Associació de Pares t un altre èxit
en tots «Is aspectes i demostrant que quan les
coses es fan en equip i mirant l'objectiu fora
traves, es pot aconseguir qualsevol cosa.

El nombre de participants fou, enguany, el
més reduït. Es classificaren 576 atletes. Va in-
fluir Ia Fira de Sineu i el que, el dia abans, se
celebràs a Palma el Semi-marathon de Son.'
Gotleu.

EIs montuïrers classificats entre els tres pri-
mers de Ia seva categoria foren Maria PorteU
(tercera mini). Catalina Bauzà BlanrM 'nrimera
benjamin), .loan Barceló (tercer ! > ' i r > a : : , \n-
tònia Tous (primera alevin), Antònia romirr<>ig
(primera juvenil, de Sant Joan. • qiif- corr en
l'equip d'atletisme local), i Isabel Bauçà (se-
gona senior).

A Ia classificació especial de ¡ocais queda-
ren primers Apolònia Rigo, Joan .laume Koca.
Baltasar Tous, Antònia Munar, Bartomeu Ver-
ger, Isidre Sànchez, Cati Bauzà l>manJ tde
Sant Joan), Catalina Tous, Miquel Àngel aan-
chez, Bartomeu Ribas, Joan Barceló Prohens.
Pere Cerdà, Antònia Cloquell, Magdalena
Cerdà, Miquel Moncadas i Joan Verger Ra-
moneU.

FUTBOL

Un quar- -c-ra v3 sobrar perquè totes
les i l - lus<T>-, f aje ens haviem fet al llarg de
Ia temocria,j s esrumassin. En el darrer
partii Dt u:ns sArena¡. el Montuïri va
ser veno^; Dt, o- ;, oerdent així les possibi-
litats oe iuaai ¡a desitiada «liguilla» d'as-i
cens a Hi O j _ . aasiava iempat ¡ aqueix
era el resultat que assenyalava el marcador
(1-1) a manca de 15 minuts pel final.

Ha estatuna llàstima perquè Ia campa-
nya del Montuïri ens ha sorprès a tots per
Io bona, pel bon joc realitzat i per les victò-
ries sobre els millors equips. Així i tot, en-
horabona a l'entrenador, (en primer lloc
perquè a elles deu en gran partTèxit), als
jugadors, directiva i afició. Un altre any
serà!

EIs resultats dels darrers partits han
estat:

Montuïri, 3 - Recreatiu La Victòria, 1
Arenal, 3 - Montuïri, 1
La classificació final fou aquesta:

AT. BALEARES
Santanyí'
Escolar
Cade
Esporlas
Alaró
•MONTUÏRII
Arenal
Cardessar
Rotlet
Petra
Cultural
Campos <
Rtvo. La Victoria
U ostiense
Ca'n Pkafort
At.Rafal
Sóller .

34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
.34
34
34
34

•34
'34
34
34

21
IS
14
)6
16
16
16
14
13
11
12
10
9

10
11
9

"10
9

6
5

12
8
7
7
6
9

10
8
6
9

10
8
6

10
7
8

7
11
8

10
11
11
12
11
11
15
16
IS
15
16
17
15
17
17

46
75
51
61
54
56
69
42
46
50
43
42
42
39
44
35
38
38

18
43
40
43
37
43
54
41
36
61
59
49
60
43
62
54
51
66

48
41
40
40
39
39
38
37
36
30
30
29
28
28
28
28
27
26

*14
»7
»6
*6
*5
»5
«4
»3

•*2
-4
•-4
-í

<6
-6
-6
^6
_7

-8

DetaU simpàtic: l'equip d'onze dones casa-
des que va fer els dos kilòmetres donant més
festa el matí i regalant, després, el trofeu que
Ia primera havia obtingut.

BIEL GOMILA

15 EQUIPS DE FUTBITO

El divendres 20 de maig va començar un
nou torneig de futbito senior organitzat pel
Patronat Municipal d'Esports. Es el que,
fins ara, ha assolit major participació, Ja
que hi intervenen 15 equips. D'ells nou són
de MontuïrH els altres de pobles veïnats.
Se celebren tres partits cada divendres (de
9 a 12 del vespre) I quatre els dissabtes (de
5 a 9 de l'horabaixa). Acabarà el dissabte
13 d'agost.

EIs equips montuïrers són: Can Tomeu
M., Filigranes, «Seguridad y Limpiezas»,
Can Toni, Pub «Es Dau», Can Pieres A, Vo-
làtils, Can Tomeu A i Can Pieres B. De po-
bles veïnats hi ha dos conjunts de Porreres
(Bar «Centro» i Can Beltran», dos de Pina
(A i B), un d'Algaida i un altre de Lloret (To-
meu's Boys).

TORNEIG PRIMAVERA

El diumenge vuit de maig va començar el
torneig Primavera (o President com s'ano-
mena oficialment) de I Preferent. DeIs 12
equips possibles, només han volgut partici-
par-hi el Montuïri, Campos, Sóller i Cardas-
sar. Acabarà el dissabte 11 de juny,.al ves-
pre, amb Ia visita del Sóller. EIs resultats de
Ia primera volta han estat:

Montuïri, 1 - Cardassar, 0
Montuïri, 1 - Campos, 0

Sóller, 6 - Montuïri, 2

FUMERALS A MONTUÏRI

...s'ha de solucionar el problema de les fa-
roles d'Es Dau: Per una banda s'ha de po-
der jugar o entrenar els vespres i, per altra,
els llums no han de restar encesos tota Ia
nit.

...a.Montuïri Ia gent té molta passegera; i
això es veu perquè les excursions estan
cada vegada més animades.

...als futbolistes els va venirjust, peròa Ia fi
no varen poder pujar de categoria.

...¡Tant com desitjàvem que plogués i l'ai-
gua ha hagut d'anar a caure el dia de les
comunions! ¡Què hi farem!

ŵ
...a Montuïri, al llarg del mes de maig, s'han
dit moltes cqses. El tema Oe les eleccions
municipals del dia 8 va donar molt que
xerrar.

...Ia participació fou massiva, tant als mf-
tings com a l'hora d'anar a votar... encara
que n'hi ha que diuen que qualcú es va va-
ler de maneres poc elegants.

...els resultats de les eleccions ens ha de-
mostrat uha vegada més allò-de que... «tot
el món és món, manco Montuïri».

...i és que a Montuïri Io que no manca és
comanderà.

...han estat tantes les coses dolentes que
s'han dites que no bastarien cent pàgines
per esmentar-les: Falsetats, insults, males
intencions, bregues, rancúnies, dolentes
interpretacions. Ningú no se n'ha alliberat:
ni de xerrar de demés ni d'esser xerrat.

...per això, i perquè hi hagi Ia pau que
BONA PAU vol sembrar, aquest mes deixa-
rem de fer-mos més ressò del que s'ha dit
al carrer...

...¡hi ha hagut tantes males llengües, que
publicar tot quant hem sentit, faria pudor!

Sa veu des carrer



|. MISCEL·LÀNIA

PLUVIOMETRE
Abrtt ,

No va caure ni una gota en tot el mes.

Maig
Dia 8 0,60 Its.
Dia 14 : . 2,70 lts.
Dia 22 17,00 lts.

V

PA U I NO VIOLENCIA Per Rafel Munar ¡ Domingo Miralles

Total 20,30 lts.

BOLLES DE COLORS

L'edició de l'obra teatral «BoUes de Colors»
—una peça sobre temes molt variats del nostre
temps— fou presentada púWicament a Ciutat !
un dels dies del passat maig. L'autor d'eUa, el
nostre col·laborador Llorenç CapeUà, fou molt
feh'citat i des d'aquí també U desitjam un gran
èxit, com Ja en tingué el seu pare, anys enrera;
amb altres obres teatrals.

REFRANYS

Sobre Salut i Medecina:

— La llengua és el mirall del ventre.

— Peusfreds i cap calent,
que véngai el metge corrent.

— Tot mal ésfebre.

— Quan cou, cura;

quan pica, madura. -. • • .

— Elfred és enemic del pit.

— Tants de mals, tants de remeis.

— VaI més petar que rebentar.

— De mal de manies, els metges no
curen.

— Malalt vol salut.

En e/ concurs de còmics animats per BONA PAU, hem seleccionat el treballd'En
Rafel Munar de 8è d'E.G.B. natural de Lloret. El segueixen En Biel Serra,

En Rafel Gelabert, \Na Joana M.* Pascual i Na Basilia Fernández.
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FN^lDT^VT^TAT T Tí1^ SoIuclonsalpassatempsdeMaig

Una senyora s'està a Ia porta
amb una rosa que porta,
no és rosa ni és ram,
no ho endevinaràs d'un any.

(•DUJ¡¡v3 VJ)

1. Es tracta d'una moneda de 25 pessetes i
d'una de duro.

2. Tarden Io mateix, 1 hora i mitja són 90
minuts.

3. Hi ha moltes maneres de distribuir-ho;
per exemple posar Ia mitat de cada un dels
plens dins els buits.



81 ESGLÉSIA EN CAMÍ

Notícies d'Església

MlSSA EN ES PUIG

A partir del mes de maig, se celebra l'Eu-
caristia a Ia Capella d'Es Puig de Sant.
Miquel.

Després d'haver celebrat el mes dedicat
a Maria, Ia Mare del Senyor, seguirem
celebrant-hi cada diumenge, a les 7,30 de
l'horabaixa.

CENTENARI DE LLUC

Ja es comencen a perfilar els actes de Ia
celebració del Centenari de Ia Coronació
de Ia Mare de Déu de Lluc. L'església de
Mallorca vol aprofitar aquest fet per a apro-
fundir en lafe de Ia comunitat. A partir del
mes desetembre, totes les parròquies ani-
ran fent trobades, pelegrmacions, setma-
nes de renovació cristiana, etc. La parrò-
quia de Montuïri haurà de tenir molt en
compte aquest «Any Sant» dels cristians
mallorquins.

UNCIÓ COMUNITÀRIA DELS MALALTS

PeI diumenge, 26 de juny, a Ia nostra pa-
rròquia, celebrarem Ia Unció dels malalts i
vellets, a Ia missa de les 11,30. Serà una
oportunitat perquè tots els creients els en-
coratgem, i així se sentin ben acompanyats
i animats en l'esperança.

SOPAR PER A 380 PERSONES
NECESSITADES

El grup d'Acció Social de Ia nostra parrò-
quia ha col·laborat amb les germanes fran-
ciscanes de Sta. Creu, per a donar l'ajuda
mínimaper a l'aliment de molts que es van
quedant marginats, sense feina, i amb
molts d'altresproblemes humans i fami-
liars. Entre el poble de Montuïri es recolli-
ren 35 Kgs. de sobrassada, molts de pots¡
de llet, 45 coques, tres canastres de fruita ¡
13.000 Ptas. en metàl·lic. Animats pels
grups cristians dels pobles veïnats, conti-
nuarem en aquesta acció, i en altres sem-
blants que signifiquin una manera eficaç
de compartir.

CONSELLS PARROQUIALS DE
LA COMARCA

Representants de les Comissions que
treballen a Ia nostra parròquia assistiren a
una trobada de Consells parroquials del:
sector de Petra, dia 13 de maig passat, a
Consolació de Sant Joan. Fou un intercanvi
molt profitós, i ens animàrem a seguir en-'

davanten Ia catequesi, en l'acció social, en
Ia participació en l'economia de Ia parrò-
quia, en millorar les celebracions, etc. I, en
definitiva, prenguérem ladecisió deformar,
aquí també, el Consell parroquial, que em-
prengui, juntament amb el responsable de
Ia parròquia, les decisions i tasques més
importants de Ia comunitat cristiana.

HEM VOTAT...

NO al poder. SÍ aI servici.
NO al rancor. SÍ al perdó.
NO a Ia burla. SÍ a l'humor.
NO a Ia divisió. SÍ a Ia unió.
NO a Ia uniformitat. SÍ a Ia diversitat.
NO a l'abús dels béns. SÍ a l'ús
i | .;dels béns.
NO al fanatisme. SÍ ala fe.
NO a Ia guerra. SÍ a Ia pau.
NO a l'enfrontament. SÍ a Ia

confrontació.
NO a l'opressió. SÍ a Ia Uibertat.

(Tret d'AHons Comín -
,PREFERÈNCIES)

MOTIVACIONS CRISTIANES

Joan Pau Il ha insistit també en el tema en Ia seva encíclica
«Redemptor Hominis»: «Vaig tenir fam i no em donàreu de menjar, vaig
tenir set i no em donàreu de beure, vaig ser foraster i no em recoMíreu,
estava nu i no em vestíreu, malalt i a Ia presó i no em visitàreu. (Mateu
25,42) Aquestes paraules adquireixen una càrrega amonestadora més
gran si pensem que en lloc de pa i d'ajuda cultural, als nous estats i nacions
que estan despertant a Ia vida independent, se'ls ofereixen, a vegades
abundantment, armes modernes i mitjans de destrucció... Tots sabem bé
que les zones de misèria o de fam que existeixen a Ia Terra haguessin
pogut serfertilitzades en poc temps si les gegantines inversions en armes
que serveixen pera Ia guerra i Ia destrucció haguessin estatcanviades per
inversions en l'aliment que serveix per a Ia vida».




