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UN NOVEMBRE
ATAPIT

El mes de novembre de 1983 passarà a Ia
història de Montuïri com una fita carregada
de manifestacions i d'activitats culturals,
polítiques i socials.

EIs primers dies del mes assistirem a/
canvi de batle / a Ia dimissió de cinc regi-
dors, Ia qual cosa no significarà capgirar les
decisions que Ja s'havien preses ni alterar
fonamentalment Ia convivència en el nostre
poble; molts estaven pendents d'aquest de-
senllaç, fins i tot més enllà del nostre terme
municipal. Es tancava així una llarga polè-
mica, que naturalment acabava d'una ma-
nera que disgustava a un sector ample del
poble.

Les Diades Culturals de Ia Caixa consti-
tuïren juntament amb les celebracions de
Santa Cecilia una mostra de l'interès cultu-
ral latent dels montuïrers. Una dotzena
d'actes oberts a tothom, on hi participaren
des de nins i al·lots fins a persones madu-
res, en donen fe d'això. Les sessions de tea-
tre, els concerts corals i de Ia banda de mú-
sica, els balls mallorquins, les cançons, els
tallers i altres foren seguits amb goig per Ia
gent i aconseguiren una gran participació.

I Ia fira: un altre esdeveniment que es re-
cupera des de l'any 1980 i sembla que cada
vegada pren més força per assentar-se defi-
nitivament. Les conferències, exposicions i
mostres que giraren al seu entorn i que Ii
donarenno sols un aire festiu, sinó prefe-
rentment social i econòmic, en són testi-
moni. La producció i el rendiment d'obres
manufacturades, els fruits agrícoles, Ia ra-
maderia i els treballs industrials de Ia nostra
comarca i de tota Mallorca demostraren una
vegada més que Ia nostra fira es va consoli-
dant i adquirint Ia seva maduresa.

O. ARBONA
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• En Joan Miralles Julià és, des del 2 de novembre, el nou
batle de Montuïri.

• EIs cinc regidors d'A.P. presentaren Ia dimissió.
• Un nou metge titular ¡a visita a Montuïri: és don Miquel

Basanaga.
• Les persones de Ia Tercera Edat disposaran prest d'un

club i d'una nova llar.

Quatre milions (2 del Consell Insular i 2 de Ia Comunitat
Autònoma) per a construir e/s vestuaris d'Es Dau.

El Pare Martorell nomenat .Presidept del Jurat Internacio-
nal de Ia Cançó Religiosa Popular.

Més del doble de lectors que l'any passat han acudit en-
guany a Ia Biblioteca Municipal.



iCulturak

Vivències de les Rondalles
Rondalles, contes, faules, llegendes i contareUes són

models típics de üteratura fantàstica. "Fantàstic" guarda
retoció amb fantasia, però indica també el valor extraordi-
nari que tenen determinades coses. EIs contes popukrs, a
més de l'ajuda que donen als infants, transmeten herència
cultural dek segles, per una tradició constant, perpètua i
universal. Se'n conten d'idèntics en qualsevol idioma,
perquè responguin als problemes humans de h manera per
a cada un més comprensible. Com a exercici del Uenguatge
són excel·lents: mostra patent d'això són les RONDAIES
MALLORQUINES, d'En Jordi d'es Racó. Subjugats per fc
mestria de Mossèn Alcover, molts de mallorquins hem des-
cobert Ia riquesa expressiva de Ia nostra Uengua, i ü hem
trobat h força, el nervi, h vida, h seducció i el misteri.
En narrativa poputer, Mallorca és ben esplèndida, i basta
tota soh per a enriquir h imaginació i l'emotivitat dels
seus minyons.

Juntament amb les mallorquines, tenim rondaUes d'ori-
gen estranger: franceses, alemanyes, angleses, mores, sue-
ques o nord-americanes. I aquí patim d'inconseqüència.
Curiosament, per rutina o insuficiència d'amor propi, les
anomenam en el "nostre" castellà, de tan baixa quaUtat
fonètica i expressiva.

¿Es que "L'annereta lletja" sona Ueig, perquè haguem
de dir: "El patito feo"? ¿Es necessari dir "Na Caperucita
Roja", quan "Na Caputxeta Vermelia" té, si voleu, més
gràcia? ¿No podríem contar "La BeIh Dorment", "EIs tres
porquets" o "El gat amb botes", sense complexes ni empe-
guei'ments?

"Bkincaneu i els set nanets" és títol adequat per a un
conte deLs germans Grimm. "La Cendrosa", "La Ventafocs"o

Il·lustració d'un Uibtet de Rondaies MaUoiquines.

millor, "Na Bufafocs" poden supür beHament h castelfcna
'Cenicienta". "En Pulgarcito" podria ser "En Polzet"; i

"En Juan sin miedo" fa recordar el nostre "Pere Poca-PÒr",
que ens ha fet divertir i meraveUar.

De tot això, treim b moralitat (no diguem "morale-
ja"): no embuUem els nostres infants amb boiets o espe-
ritons castelhnistes. Les rondaUes inciten vivències més pro-
fundes si es conten en h pròpia Uengua. I,finalment, ¿no
podríem mantenir el criteri que, per norma i principi, si no
es demostra el contrari, les nostres coses són més bones,
més vertaderes, més beUes i més estimablesque les exter-
nes? ¿I això per què? : Perquè són nostres, evident!

JOAN ESCANELLAS I LLINAS

BIBLIOTECA MUNICIPAL

En el segon aniversari de Ia creació de Ia
Biblioteca Municipal podem constatar,
com mostra Ia graíïca, que els montuïrers
—sobretot els joves— han entès el servei
que fa aquesta al poble, que no es redueix
a un simple Lloc on es guarden els Uibres
d'una manera ordenada sinó aUà on se'ls
poden consultar o dur-los-se'n a ca seva
per Uegir.

L'any passat, BONA PAU del mes de |
gener expressava Ia manca de lectors, una |
mitja de 8.1 lectors/diaris; en canvi, en-|
guany l'assistència s'ha incrementat molt
amb una mitja de 17.9. La característica
és que durant els mesos d'estiu i fins al
començament del curs escolar, l'assistèn-
cia és baixa i durant Ia resta de l'any es!
veu augmentada per Tactivitat escolar.

Molts d'estudiants l"aprofiten per fer els ;
seus deures que els manen els professors, ¡
ja que disposen de material de consulta.
EIs Llibres més Llegits per aquests són els

¡juvenils (Astérix. Tintin) i després els de
,literatura catalana.

Dos anys després de Ia inauguració
tyoviinent de l n c t o r s dins l ' a n y 19S3
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La gent més gran sol utilitzar el servei
de préstec; elnombre de socis ha augmen-
tat en més del doble respecte a l'any ante-
rior, així com el moviment de Llibres. EIs
Llibres que se'n duen més són els de lec-
tura — novel·les—.

El mes de desembre arribaran nous lli-
bres d'aportació municipal, mentre que el
Lot de Seguiment que envia el Centre
Coordinador de Biblioteques encara no ha
arribat. .

BÀRBARA SASTRE MIRALLES
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27 novembre 83

LA FHlA D'ENGUANY

El 27 de novembre, els carrers de Mon-
tu'iri cap al migdia eren tots una festa, però
sobretot, a Ia Plaça i al Dau. EIs nombro-
sos actes programats s'anaven desenvolu-
pant puntualment, si bé havien començat
del divendres amb una taula rodona sobre
«Salut i alimentació animal, menjars in-
frautilitzats»; el dissabte horabaixa amb
una exhibició de cans de mostra, on hi par-
ticiparen els miUors cans de MaUorca, i el
vespre una altra taula rodona sobre «Siste-

mes de caça, caça de reclam, repoblació i
protecció de sa perdiu».

El mateix diumenge dematí, entre altres
coses poguérem veure un passacarrers per
Ia banda de música acompanyada de les
autoritats, mostra de cotxes antics pels ca-
rrers del poble, «V Mostra de sa perdiu» i
simulats per puntuar els diferents cants i
Ia feina del reclam; «IV exposició i venda
de productes artesanals» organitzada per
Ia cooperativa de Montuïri; «IV exposició,
concurs i venda d'oveUes». No hi manca-
ren tampoc !'«exposició de coloms missat-
gers», !'«Exposició local de ca de bestiar» i
el «Concurs de ca eivissenc» amb exposi-
ció, desfilada i prova de trebaU.

Ja el vespre, a Ia plaça, acabà Ia festa de
sa fira amb música i baü de bot.

&
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UN CRIT DE PAU
I DE RECONCILIACIÓ

DEPLORAM ICONDEMNAM...

• EIs atacs a Ia dignitat i a Ia llibertat
de les persones, els atacs a Ia vida.
• EIs obstacles a Ia llibertat religiosa.
• Totadiscriminacióracial.
• Tota guerra d'agressió, de violència
oterrorisme...
• L'acumulació d'arsenals atòmics i
l'escandalós tràfic d'armes per a Ia
guerra...
• La injusta distribució dels recursos
del món. Les estructures que fan que els
rics siguin cada vegada més rics i els
pobres més pobres.

En el món abunda Ia injustícia i està
en perill Ia pau. DeI cor humà, dividit i
pecador, brollen sovint crueltat i ten-
sions... Però Ia Paraula de Déu parla al
més profund de l'home i Ii obri camins
d'esperança.

LA PARAULA DE DEU ENS CONDUEIX...

• Cap al canvi vertader, a ¡a conversió.
• A reconèixer, també com a cristians
el nostrepecat que ha estat causa de
moltes divisions.
• A identificar-nos amb els pobres i
amb els qui més sofreixen.
• A aprofundir l'amistat personal amb
Déu, celebrant el seu amor, en el sagra-
ment de Ia Reconciliació.
• A pregar amb esperança, a dejunar,
sabent-nos afluixar de tantes coses su-
pèrflues, i compartir-les decididament.
• A cercar contínuament Ia pau i el de-
sarmament. Cridant, des de l'Església
als qui tenen el poder perquè realitzin
els canvis necessaris per a una societat
més pacifica ¡justa.

(Resum del Missatge Sínode de Bisbes)

S1HADnQUE...
...sa Fira, a pesar d'es vent que feia escam-
par de Plaça, ha estat un èxit d'assistència i
de festa. Ses hores punta: de gom en gom,
de dotze a una i mitja. Lo que no sabem és si
s'ha venut molt... A final de mes, sa bossa Ja
nosona.

£

...s'obra que fan a Ca s'Escolà deu esser
per muntar un negoci... Ja n'hi ha que hi
van ben calçats per aigua!

' —•—

...es Grup Jovent ha tornat ressorgir de ses
seves cendres. Esperam que duri més que
sa darrera vegada, i que no torni desaparèi-
xer dins s 'anonimat.

—•—
...no estam segurs, ni dins ca nostra. I si no,
que ho demanin an es qui han rebut «males
visites nocturnes»... Es ben necessari trobar
i castigar els autors de tals «fetxories».

...en vista d'uns comentaris un poc sospito-
sos sortits a «Ultima Hora», es va reunir
una comissió especial d'assumptes indis,
per a investigar es cas d'es rector... Des-
prés d'haver-lo examinat de prim compte,
determinaren que més bé es tractava d'un
«rostro pálido».

...hi ha escopeters que ¡a duen ametrallado-
res... No importa anar an eí Líban per sentir
trons i descàrregues. EIs animalets, aviat
hauran de construir barricades i nius per
l'estil d'es refugis atòmics.

...ses activitats culturals de La Caixa han en-
ca/xaf molt bé dins ses «festes de tardor
montuïreres»: Sta. Cecília i Sa Fira. Se co-
neix que els organitzadors han endevinat de
pleel gustdelagent.

...es Patronat de sa Música va fer un bon
refresc per a tothom a s'Ajuntament. Lla-
vors, es cantadors dinaren a sa rectoria i

! feren festa i sarau per llarg. Es músics de sa
Banda no quedaren darrera, i també tingue-
ren un bon dinar. Lo que fa embellir és que
tothom aporti ses seves qualitats an es po-
ble. Molts d'anys, a quatre veus mixtes!

...ha desaparegut, fà temps, s'STOP d'es
cami que dóna a sa carretera de Lloret, da-
vant'Son Manera... Si no el posen, hi pot
haver més d'una trompada.

SAVEUD'ESCARRER



lENTREVISTAí

JOANMIRALLES, NOUBATLE DE MONTUÏRI
«A les properes eleccions hi haurà coalició* entre el P.S.O.E. / el P.S.M.»

Parla dels nombrosos projectes, dels regidors, del seu càrrec i creu que no trobarà dificultats
a Ia seva gestió

En Joan Miralles Julià (felanit-
xer) és, des del 2 de novembre, el
nou batle de Montuïri. Prou cone-
gut pels montuïrers, se'l veu molt
per mig i per això no necessita ni
que el presentem ni que ponderem
les seves qualitats. Ha estat col·la-
borador de BONA PAU, i això ens j
facilita l'entrevista.

—Com entens Ia tasca del Batle, Joan?

—Crec que ha d'esser el primer servi-
dor del poble, el qui més es preocupi de
tota Ia problemàtica de Ia nostra comuni-i
tat, el qui intenta resoldre les coses d'unai
manera coherent i pensant només amb els
montuïrers. i

—Quins projectes teniu, ara, en marxa?

—EIs projectes que a curt termini i que !
es posaran en marxa, seran els següents::

El clavegueram de Na Paissa, del carrer
Jaume I i del de Santa Catalina Tomàs;
l'obra de laprolongació de l'Avinguda d'Es
Dau; l'ampb'ació del cementeri; l'adecen-
tament de Ia Plaça Major (enrajolar i col-
locar jardineres); acabar el consultori mè-
dic i equipar-lo; i també acabar el pesador
dels porcs.

—Teniu altres projectes per més ende-
vant?

—Si; ara estam en tractes amb el pro-
pietari del terreny del costat de l'escola
per a comprar-h' un solar i edificar-hi una
aula de preescolar. També volem realitzar
tot o part del projecte dels vestuaris d'Es
Dau.

—Passem ara a un altre aspecte: quin
nivell de compenetració hi ha entre els ac-
tuals regidors, encara que siguin de dife-
rents partits ?

—La compenetració de moment és to-
tal. Tots feim feina perquè totes les coses i
marxin i, de moment, hem coincidit amb ;

totes les empreses. Crec que quan l'objec-1

tiu és el mateix, «tot pel poble», l'enteni-
ment no és difícil, és a dir, que amb el!
P.S.M. totvamoltbé.

—Havent dimitit els cinc regidors
d'A.P., com es resoldrà aquesta absència?

—La Junta electoral de Ia zona de Ma-
nacor nombrarà els cinc següents de Ia
Uista del Grup Popular.

«El batle ha d'esser el primer

servidor del poble»

—/st 7io acepten?

—En cas que ningú de Ia Uista ho vulgui
esser, sembla que serà el ConseU Insular
el qui haurà de nomenar els cinc regidors.

—Quin temps esperes que ocuparàs
aquestcàrrec?

—En principi tenim un pacte amb el
P.S.M. local, de tal manera que el temps
que resta fins a les properes eleccions, ens
el repartirem. El pacte segueix dient que a
les properes eleccions hi haurà una coaU-
ció preelectoral entre el P.S.O.E. i el
P.S.M. a niveU de Montuïri.

—El fe t d'un altre canvi de Batle, només
en vint-i-un mesos, no crearà dificultats
per a prosseguir Ia gestió municipal ?

—Crec que no perquè duim una política
conjunta i perseguim, si no els mateixos
objectius, sí Ia majoria.

—Pot esser que certs montuïrers no vegin
bé, ara, el canvi que s'ha /et, que els
diries ?

—Que és qüestió del sistema democrà-
tic. EIs fets seran els que demostraran sí o
no ha estat encertat aquest canvi.

—Des de BONA PAU, vols dir alguna
cosa més als montuïrers?

—Que Ia Casa de Ia ViIa està oberta a
tot el poble i el batle al seu servici.

SoIs resta dir-te gràcies, Joan; i que de
l'encert que desitges en Ia teva gestió, pu-
guin esser-ne ressò aquestes mateixes pà-

^nes- O.ARBONA



mNOTICIARI LOCAL

4 MHJONS PELS VESTUARIS
DESDAU

A Ia fi s'ha conseguit un somni de l'es-
port montuïrer de fa uns quants anys.

Es construiran els necessaris vestuaris a
Ia Pista Poliesportiva «Es Dau» i un local
social per a Ia joventut i entitats, amb sa-
les de jocs, ping-pong i escacs.

S'ha aprovat una subvenció de dos mi-
h'ons per part del ConseU Insular de Ma-
Uorca i dos müions de Ia Comunitat Autò-
noma (amb les competències del ConseU
Superior d'Esports).

El problema que tendrà ara l'Ajunta-
ment serà el de reduïr un projecte de 8
müions als quatre que s'han obtingut. Pos-
siblement Ia nova planta s'haurà de fer en
dues tongades. Ara bé, els qui seguim l'es-
port que veim Ia necessitat dels vestuaris
ens alegram i Montuïri en podrà estar sa-
tisfet.

CADADIJOUS
EIs sis regidors sociaüstes que actual-

ment formen el total del Consistori duen a

CANVIDEBATLE

El passat dimecres 2 de novembre es va
produir el canvi de Batle, essent elegit
Joan MiraLles JuHa número 1 del P.S.O.E.

* ' «« A

Aixi estaven les obres de Ia llar per a Ia vellesa a mitjan mes de novembre en els baixos
de Ia casa de s'escolà.

terme un nou sistema de política local.
Cada dijous —tots sis— acudeixen a l'A-
juntament per discutir en equip i resoldre
els temes corresponents i també per a
atendre a Ia gent. L'horari, a partir de les
vuit del vespre.

DOS CUBSOS DE CATALÀ

El diUuns 14 de novembre començaren
en el Col·legi Públic d'E.G.B. dos cursos
de català, integrats dins el programa de
ECCA, Ràdio Popular, de Llengua i Cul-
tura de les IUes Balears. Vint-i-cinc alum-
nes han iniciat les classes donades per Ga-
briel Gomila en el niveU elemental i per
Bartomeu Tauler en el niveU mitjà. Es
duen a terme cada diUuns a les 8,45 del
vespre.

•Després de Ia presa de possessió, els cinc
regidors que formaven el grup d'Aliança
Popular, Partit Demòcrata Popular i Inde-
pendent presentaren Ia dimissió.

El nou Batle en el discurs de presa de
possessió es va referir a tres punts: Agrair
Ia tasca reak'tzada per Miquel CardeU du-
rant els sis mesos, gestió que es va carac-

jteritzar per Ia honradesa. Com a projectes
municipals, va manifestar que figuraven
en el programa electoral del Partit Socia-
h'sta Obrer Espanyol. I, finalment, va con-
vidar als ciutadans a que col·laborassin ac-

itivament en Ia labor consistorial, oferint a
!cada un dels onze regidors Ia presidència
'de comissions.

NOUMETGE

Ja fa més d'un mes que trebaUa entre
nosaltres el nou metge titular, Miquel Ba-
sanaga. Es gironí, jove i sembla que molt
amatent amb els qui acudeixen a Ia seva
consulta.

El 6 de novembre passat es feu una excursió juvenil al PIa de Cúber.
De l'alegria que reinà n'és una mostra aquesta foto.



ESPOfìTS

FUTBOL

I Preferent
Kesultats del passat mes de novembre:

Montuïri. l -Espai iya. 1
Cade Feguera, 0 - Montuïri, 1
R. L. Victòria. 2 - Montuïri, 1
Montuïri. l-Pollença. 1

Juvenils

Montuïri, 6 - Constància. 0
Ak|ueria Blanca. 1 - Montu'iri, 5
Montuïri. 3 - Margalida. 1
Sant Jaume. 2 - Montuïri. 2

Infantils

El dissabte dia 12 de novembre comen-
çaren Ia Lliga els infantils de futbol sala.
equip creat nou en Ia present temporada
perquè servesqui de «palestra» per una
colla de jovenets, a fi que l'any que ve
alimentin l'equip juvenil. EIs entrena En
Bartomeu Ferrer Ribas («Xorri»).

L"inici no ha pogut ser miLlor. ja que
guanyaren per 8-0 en Es Dau al Xauxa del
Molinar i d i n s e l Col·legi Guillem Mes-
quida per2-3.

En el darrer partit de novembre es pro-
duí aquest altre bon resultat de Montuïri, 3
- Es Figueral (de Marratxí). 3.

A més dels esmentats equips, hi parti-
cipa Es Galatzó de Puigpunyent. Formen
el grup un total de 5 equips que jugaran Ia
Uiga a quatre voltes. Acaba el campionat
pera Pasqua.

Alevins

Sabeu que hi tornaren de contents els
alevinets que prepara En Joan Verger
Jaume (el «capi» del C.D. Montuïri) quan

CUINES ANTIGUES DE MONTUÏRI

A Montuïri hi ha moltes cuines antigues que encara es conserven aixi com les deixaren
els avantpassats. Aquest mes començam a oferir-ne una d'elles, concretament Ia de

Ca Na Margalida Costa del Carrer Major.

toranren de PaIma després d'haver gua-
nyat en el seu debut oficial!

Idò bé, conscients de què Ia continuació
del futbol montuïrer ha de partir de l'es-
ment de Ia cantera, el Club Deportiu Mon-
tuïri ha íederat enguany tres nous equips:
Juvenils, Infantil i Alevins. Aquests da-
rrers miUten a Ia nou creada III.a regional,
categoria d'equips totalment noveLls. EIs
nostres provenen d'aqueUa gran labor que
els darrers dos anys han fet dins el futbito
de promoció (no federat) en Juanjo López
(fa dos anys) i En Bartomeu Ferrer (l'any
passat).

La Uiga començà el 19 de novembre i
aquests són els dos primers resultats:

At. Son Fortesa, 2 - Montuïri, 4
Montuïri, 0 - At. Camp Rodó, 3

MES POLIESPORTIU FHlA 83

En torn a Ia data dela Fira s'ha celebrat
des del quatre de novembre a l'onze de
desembre el «Mes Poliesportiu Fira 83».

Hi han participat dotze equips de futbol-
sala comarcal dividits en tres categories, 6
conjunts locals de futbol-sala senior, 4
clubs de futbol alevin insular. A l'hora de
redactar aquesta informació s'està jugant
el torneig de ping-pong escolar amb 24
participants i el d'escacs escolar amb 19
alumnes. EIs dies 4, 8 i 11 de desembre,
un total de 16 equips de «balonmano» in-
tervendrán en les quatre categories ale-
vins iinfantUs (mascuHns i femenins).

A futbito comarcal han participat les es-
coles de Fra Joan BaUester de Campos,
Col·legi Públic de Campos, C.P. Porreres,
C.P. Sineu i C.P. «Joan Más i Vèrd» de
Montuïri. S'han establert tres categories.
EIs campions han estat: Sineu (Mini B),
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FOTOGRAFIES ANTIGUES DE MONTUÏRI

Foto de l'any 1926, en el pati de Ia Rectoria, dels alumnes que assistien a c/ase amb
D. Joan Baptista Munar. Podem veure d'esquerra a dreta a Ia 1.a fila: Guillem Moyà «Ca-
potaç», Francesc Miralles «Carreró» ftj, el Vicari D. Joan B. Munar (t), Pere Cerdà «Ba-
dia», Miquel Manera «de Sa Costa», Cristòfol Amengual «de Sa Mata», Antoni Martorell
«Volandí». A Ia 2.a fila: Joan Marimon «d'Amèrica», Antoni Manera «de Sa Costa», Antoni

Cerdà i Joan Cerdà «de Sa Torre», Joan Sampol «Sampol», Joan Ribas (Î)
i Gabriel Ribas (ï) «Borraió» i Sebastià Cloquell «Cigala».

Montuïri (Mini A) i a Ia categoria benjamin
els quatre participants quedaren amb dos
punts cada un, ja que cada equip va jugar
dos partits pel sistema Uiga. A í'utbol ale-
vin, el C.D. Montuïri restà primer.

A «balonmano» participen les escoles
Magdalena Sofia de Palma, Son Sardina,
Verge de Monti-Sion de Porreres. Sant
Joan i Montuïri.

Com a demostració, estava programat
pel 4 de desembre un partit de bàsquet,
entre els dos millors equips femenins se-
niors: Sant Josep i Espanyol, ambdós de
Palma.

El Mes Poh'esportiu Fira-83 ha estat or-
ganitzat pel Patronat Municipal d'Esports,
col·laborant en el bàsquet el Grup Jovent.
Les despeses han estat pagades per Ia Co-
munitat Autònoma de les IUes Balears i
Ajuntament de Montuïri.

G. GOMO,A
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PLUVIÒMETRE

85 anys enrera
6 Desembre.1958

El Bisbe de Mallorca, Jesús Enciso
Viana, practica Ia Visita Pastoral,
avui i demà, a Montuïrí. Entre els
molts d'actes celebrats destaca l'ad-
ministració del Sagrament de Ia
Confirmació a 84 nins i 77 nines. CaI
dir que mo/ta gent assisti a tots els
actes.

DEMOGRAFIA
NOVEMBRE 1983

NAKEMENTS
Dia 24.— Antònia Mas Rigo, t'iüa d'An-

toni i de Franciscà.

DEFUNCIONS
Dia 15.— Maria Martorell Fuilana. ca-

!sada, 88 anys, a. «Sopeta».
j Dia 17.— Joan Mateu Tomàs, casat, 71
anys. a. «Rei».

tystetfi>l • ff M 3£ D& W*L '
&K4ctif 4J£J ¿¿.£/S, ¿¿í
RE&i4M£A/ri,&.l f>ffjVD/C/f
/¿4 /'fJ/0X$4Sc/a,&rt HZAf

Cerca on són els vells
i observa com són tractats.
Llavors sabràs quin grau
de maduresa
ha aconseguit el teu Poble.

OCTUBRE 1983

Dia 5 22,9 lts.

NOVEMBRE 1983

Dia 10 1,5 lts.
Dia 11 0,5 lts.
Dia 16 """"" 2,5 lts.

GLOSES
•Amor i que'm desbarates!
;Qu'alegria poc cumpl ida!
Ets viva i dónes Ia v i d a ,
i per mi m o r t a i em m a l e s .

Una vida, un a l t ra v ida ,
¿Quantes vidcs ten iu vós?
Vós ten iu Ia m<:va v ida ,

.i Ia v ida de to t s dos.

Est imal meu, due? eines
són males de mane ja r ,
dues ne vols fes te jar
i a n i l ) una Ie veua aml) feines.

Vuldria ser pegel!ida
o sinó caragolet,
|-er ana r ran-ran pa re t
a ca- teva, Marga l ida . y

Total 4,5 lts.



ESGLÉSIA EN CAMI

Any de Lluc

MARIA IELS POBRES
María sap que és pobra i ho vol esser

Maria té ànima de pobre, ha escollit ser pobra, i s'alegra de ser-ho. Precisa-
ment per això, es troba disponible, lliure de tot fermall, oberta de pint enample a
l'acció de Déu. EIIa sap que Déu només es dóna a conèixer sense límits als po-
bres, als petits, als nins. Aquesta pobresa Ii dóna seguretat i pau. Perquè sap que,
per ella, Déu és l'únic tresor. D'aquí Ii prové un gran goig i una alegria immensa.

Maria coneix Ia negror de Ia injustícia, però espera Ia Salvació

Maria no somia pels niguls. Toca amb els peus en terra. Sap bé Io que passa
en el món; coneix l'amargor de/ pecat i de totes les seves manifestacions: perso-
nes que només cerquen passar-ho bé ells, persones que volen guanyar sempre
pote/ant els altres, gent que fa dues cares, gent aferrada als dobbers que esclavit-
zen, gent que sembra l/àgrimes d'injustícia / de violència... EIIa n'és ben conscient
de tot aquest panorama desolador. Però aquesta situació que clama al cel no en-
terboleix Ia seva alegria, perquè sap ben cert que ha arribat Ia Salvació.

Maria canta al Senyor, perquè prefereix els pobres

EIIa ha descobert amb goig que —per molt que continuí el mal en el món—
ningú podrà aturar mai el creixement del Regne, les llavoretes de bondat, d'agraï-
ment, d'amor que Déu va sembrar.

En Ia seva oració cantada del «Magnificat», Maria és testimoni de com Déu
prefereix els marginats i els petits. Precisament perquè coneix «les meravelles que
Déu ha obrat en Ia seva petitesa», proclama que Déu salva els humils i els opri-
mits, ella que havia experimentat personalment Ia pobresa, l'oblit, el sofriment...
Aquesta actitud seva és un do de Déu d'on pren sentit tota Ia seva manera de
viure, i hauria de ser una sempenta i estímul per a dedicar-nos com a creients i
com església, als pobres, des d'una vida de servici i senzillesa.

Viure avui Ia devoció i el culte a Ia Mare de Déu significarà deixar-nos il·lumi-
nar per Ia seva opció pels pobres, deixar-nos encaminar pel seu exemple, i con-
vertir Ia nostra vida als valors més profunds de l'amor evangèlic, amb totes l.es
seves conseqüències.

(Resumit dels escrits del bisbe Teodor Ubeda).

Interior de l'església parroquial, que se-
gueix l'esquema típic dels temples religio-
sos mallorquins: planta de nau única amb
capelles laterals entre e/s contraforts i volta
de mig canó. Aquesta foto fou presa a les

festes de Nadal on es veuen les típiques
neules nadalenques.

EL P. MARTORELL ES NOTÍCIA

El. montuïrer, pare MartoreU ha estat
nomenat membre i president del Jurat In-
ternacional per a Ia selecció final de les

cançons presentades al Festival Mundial
de Ia Cançó Religiosa Popular. Ia darrera
execució del qual es farà a Roma en pre-
sència del Papa. CaI dir, també, que
aquest nomenament s'ha l'et per unanimi-
tat pel Comitè organitzador de l'Any Sant.

Al P. MartoreU hi haurà que afegir-li
una Uoança més a les molts amb què ja
compta.

Notícies d'Església

Acció Social
Dissabte, 10 de desembre, el grup d'Ac-

ció Social visitarà les monges franciscanes
de Sta. Creu. per a col·laborar en l"ajuda a
famílies necessitades. Es necessari reco-
Uir material d'alimentació, de vestir i en
metàl·lic.

Cristians de Ia comarca,
a Consolació

Dia 11, diumenge, tendrem una trobada
pels grups de les parròquies del sector de
Petra, a Consolació de St. Joan. Serà a les
3 de l'horabaixa. El tema, propi de l'Ad-
vent: «Com Maria és exemple d'espe-
rança».

Celebració Penitencial,
abans de Nadal

El divendres, 23, farem Ia Cel·lebració
comunitària de Ia Penitència, per a obrir-
nos a Ia conversió, just davant Nadal. A
les 8 del vespre.

Cap a un Club per a Ia Tercera Edat
PeI dissabte, 3 de desembre, es convocà

una reunió de les Comissions d'Acció So-
cial, i Economia de Ia Parròquia, junta-
ment amb En Miquel Fiol, conseUer i el
regidor Pere Sampol, per a començar a
perfilar els estatuts i organització d'un
Club de Tercera Edat. Ja estan avançades
les obres de Ia Uar, a Ia veüa casa de
s'escolà.
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