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TERCERA EDAT

| Ca s'Escolà
Casa oberta

La inauguració del local «Ca s'Escolà»
per a Ia Tercera Edat està previst que es
realitzi el diumenge dia 1 d'abril després de
Ia missa de les 11,30.

A més de l'assistència nombrosa de
molts de montuïrers i de les autoritats del
poble, estan convidats una representació
del Bisbat, el Delegat de Família del Con-
se/l Insular i altres persones per a donar
més relleu a l'acte.

******
* Dia 18 de març: £/s pobles del PIa de

Mallorca peregrinen a Lluc

* La Banda de Música de Montuïri, a les
«Falles» de València.

* Intensa activitat excursionista: EIs me-
sos de febrer i març praticaren el
muntanyisme molts de montuïrers.

* Cati Bauçà i Joan Barceló, campions de
Mallorca de cross esco/ar.

* Un fet anormal: Una cussa dona mamar
a conillets de camp.

^ PREGÀfí/A A LAMARE DE DEU DE LLUC
Mare de Déu, que en Ia imatge de Lluc, fóreu co-

ronada com a Reina i Mare de Mallorca, seguiu de-
manant l'Esperit per a Ia nostra Església i mostrant
el vostre FiIl amb l'Evangeli obert:

Ensenyau-nos a estojar-lo com Vós dins el cor
per* obeir sempre tot allò que EIl digui, i, talment
com Vós, solament serem esclaus del Senyor.

Mare de Déu de Lluc, que regnau dins el cor de
Ia muntanya on sentiu de prop els batecs dels vostres
fills, obteniu-nos el gran do de Ia unitat per damunt
de les diferències i així el món creurà en el Déu que
és Amor.

Model dels creients i profetessa d'un poble nou,
«conservau-nos fe i llenguatge», eixamplau espais de

llibertat i solidaritat, de justícia i de pau, on els hu-
mils seran exalçats i plens de béns els pobres,

i si el dolor ens travesa l'ànima, manteniu-nos
drets vora Ia creu de Jesús, compartint el vostre co-
ratge de redempció, escampant esperança als qui so-
freixen i servint fins a donar Ia vida pels amics.

Mare de Jesús i de l'Església, vetlau nit i dia per
Mallorca i les Illes germanes. Encara més, obriu-nos
cap a horitzons més amples per tal d'anunciar Ia
Bona Nova arreu del món.

Mentre seguirem les vostres petjades, es farà Ia
voluntat del Pare, com l'acomplí el vostre Fill Jesu-
crist, moguts per l'amor de l'Esperit. Amèn.
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¡M NOSTRA HISTÒRIAÌ

Montuïri en el segle XIV
La vida dels montuïrers al segle XIV

era més aviat pobra, si ens hem de guiar
pel que diuen les fonts. Es dedicaven bà-
sicament a l'agricultura, i en darrer
terme a algun ofici, com per exemple
teixidor, ferrer, mercader, forner, tragi-

.ner, sastre..., i encara a vegades compa-
'ginant les dues ocupacions, agricultura i
1 altra feina.

PeI que fa als pagesos Ia seva existèn-
cia estava, com avui, condicionada per
les variacions atmosfèriques, per l'uti-
llatge rudimentari i Ia manca d'adobs,
cosa que donava unes colütes regulars i
sovint insuficients per a aUmentar Ia fa-
mília i guardar per a sembrar l'any vi-
nent. Es per això que contínuament ha-
vien de fer préstecs als més rics, que gai-
rebé sempre eren els jueus, o de vegades
no podien pagar les compres fetes a al-
tres cristians; compres que havien fet
amb l'esperança de veure millorada llur
situació, però que a Ia pràctica quasi
sempre l'empitjorava.

De Ia seva precària realitat ens ado-
nam quan analitzam els inventaris que
es realitzen a deutors insolvents. Les vi-
vendes no resultaven gaire diferents de
qualsevol casa antiga, pel que fa a Ia
seva distribució, és a dir, un o dos aigua-
vesos segons l'economia familiar, amb
ía cuina, les cambres de dormir i una o
dues sales més grans on s'hi guardava Ia
collita. Les més grans tenien també
païssa i corral o «cayró». Aquestes qües-
tions, emperò, no queden reflexades
amb detall. Més precisa és l'enumeració
dels utensilis que empraven, perquè es
tracta d'inventaris per a poder subhas-
tar els béns fins que es pagàs el deute.

CONCURS DE

1
PeU a,l-lots i al·lotes de l'escola de

Montuïri organitzam un concurs consis-
tent en redactar el significat deis 37 ob-
jectes de l'article MONTUÏRI EN EL
SEGLE XIV d'aquesta pàgina que es-
tan en cursiva. Cas quefossin més d'un
eis acertants, se sortejarà entre ells
l'obsequi del concurs.

Les respostes es poden enviar a Ia
nostra redacció o entregar-les al pro-
fessor Gabriel Gomila Jaume abans del
dia 22 de març. I al proper número pu-
blicarem el nom del guanyador.

Uns més complets, altres més pobres,
ens parlen del nivell de vida de les famí-
lies. Vegem-ne dos:

«BÉNS DE N'ARNAU D'ES POU»

«Un lit de posts ab una màrfega;
item un carretell de tenir vi; item dues
bótes bladeres, un paner, una cistella en
Ia qual ha un tros de sag; un banch que
està devant Io lit, un banch a manera de
cadira; unes tasores, III matrassos, una
taula larga de menjar; una ferrera ab fe-
rro vey plena; un barrall defust de ta-
marill, una pastera ab penges; un cu-
beU, una altra bóta de mena Qper tenir
vi); una podadora, una sàtria, una post,
un cubell deffonat, una cistella ab ays,
dues carabasses, un satriLl de tenir oü.
Item un arquibanch vey menys cubre-
tós; una carabassa de teni sal, una post
de dur pa a forn, item dos baycins, item
un seboix; un serró, item VI cavalos i
quatra garbes de toseta qui son atrobats
en Ia era de'n Pere Trus, item V cavalos
de xexa qui son en Ia sort de'n Maioll;
una sort de terra qui es pres del pou del
senyor rey; una altra sort de terra e vi-
nya qui es en Io terma cerrà; item una
altra sort de terra e vinya qui es pres de
l'ort del romer.

INVENTARI DELS BÉNS
D'EN BERNAT PALISSER

«Primerament una taula larga ab pen-
ges, una barcela de fust, un morter de
pedra, una caxeta petita, un cubell, uns
tovayons, unes tovayes grans, una
capsa ab levors, un barrelet de vidre, un
banch gran, un altra banch migenser,
un day de ferro, un banch migenser, IV
forchs d'ays, IV forchs de sebes, una
manta blau salistre, una capa de drap
de burell, una peylla, un cubell, IV cor-
des a'aspart, VI graneres, una porta-
dora plena de sal, item VIII parells de
sabates primes de dona, un altra parell
d'home grosses; un ast gross de ferro;
dos pochs de corda de cànyom, n cordes
d'aspart, un librell de terra, un ambut
d'aram, III mesures d'aram, una taula
rodona, VI escudeles, II barseles de sal,
una geradora, una pastera de pocha va-
lor, una rova de lana, una gerra oliera,
una caldera a foch, una quortera e miga
de guixes, miga quortera de forment, un

Tota persona que defensa Ia seva pròpia
llengua sense agredir ningú, té el dret al
seu costat.

EIs homes, els dies de fred, es posaven un capot
pelut amb gires vermelles i amb una capulla

també forrada de vermell.

filassat de borra; item una caldera, un
poch de matxí; item un caZson de ferro,
una tovayola blancha, una vàneva de
pocha valor, dos rams de lana, una
quortera de forment, unfagasser defor-
matjar, item unes tovayes grans; item
dues barceles de lanes, un covo ab un-
poch de borra, un altre covo en Io qual
ha X lliures de lana negre, una senaya
ab VI parels de sebates de dona primes,
un lensol, un paner ple de borra, item
una axa, un barrall de vidre gran, unes
tovayes grans, una tela de lensol, un
matalàs gran vert, una màrfega, un lit
de posts, item un parell de lensote, una
vànove, IV posts de lit e dos perges de
pocha valor; item dues canes e miga de
drap de bri».

, JOANAMARTORELLNICOLAU

25 anys enrera
26Marc1959

A les processons de Setmana
Santa d'enguany desfilà per primera
vegada Ia confraria de penitents de
Montuïri anomenada de Ia Preciosa
Sang. El vest/t, l'antifaç / Ia caperutxa
són blancs / el mantell, vermell. A
l'antifaç hi ha l'escut de Montuïri i les
cinc llagues de Ia Passió.



DE PER LA VILA

lDE SES ESCOLES

CONFERÈNCIA ORGANITZADA
PER L'APPAA SOBRE
EDUCACIÓSEXUAL

Aquest mes de març, possiblement el dia
20, tindrà lloc-en el menjador del col·legi
públic «Joan Mas i Verd» una xerrada/taula
rodona sobre «Educació Sexual». Actuarà
com a moderadora Ia psicòlega del Co-
l·legi, Franciscà Torrandell. Intervendrán
els metges Alfredo Garcia i Miquel Basa-
gana; el capellà i sociòleg Bartomeu Ben-
nàssar i altres dos psicòlegs.

Veurem si amb aquest bon cartell de per-
sones expertes en un tema tan important Ia
gent fa com el dia del teatre d'Andratx a Ia
Sala.Mariana...

VIATGES D'ESTUDIS

Diferents grups d'alumnes del col·legi
d'E.G.B. hauran fet viatges d'estudis al
llarg del passat febrer i març.

Formant part del programa «Un dia a
Barcelona» que subvenciona «LA
CAIXA», sota l'organització tècnica de
Viatges Barceló, el dimecres 22 de febrer
partiren 17 alumnes de segona etapa
cap a Barcelona, acompanyats pel qui
subscriu. Hi estarem dos dies: El dijous
seguírem elcamí del grup de mallor-
quins, juntament amb el col·legi Cide,
L·istituts «Ramon Llull» i «Antoni
Maura». Érem dos autocars de 60 estu-
diants i professors cada un. El vespre,
les altres escoles tornaren cap a Ma-
Uorca i nosaltres —fent-los «gola»— anà-
rem més vius, i pel nostre compte hi
quedàrem tot el divendres. Resultaren
dos dies ben aprofitats: La Seu, Museu
Etnològic, Planetari, Museu de Ia Cièn-
cia, Les Rambles, Barri Gòtic, Zoològic,
Museu d'Història Natural, Terrari, Esta-
cions de França i Sants, pujada a Ia Sa-
grada Famüia, Museu Marítim, Nau
«Santa Maria» d'En Colom, Museu de
Cera, «El Corte Inglés», Montjuïc...

EIs dies 7,8 i 9 de març faran el mateix
programa 24 alumnes del Cicle Mitjà
acompanyats pels professors Elvira Na-
dal i Joan Sorell. Dia 15 partiran de
viatge d'estudis a Ia Península eLs de
vuitè amb En Joan Mora i, possiblement
(si hi ha places) Ia darrera setmana es
faria una altra expedició a Barcelona
dins el programa de «La Caixa» pels qui
no hagin tengut lloc a les dues anteriors
ocasions.

OBSEQUI A L'ESCOLA:
UN COMPLET EQUIP MUSICAL

L'Associació de Pares ha regalat al co-
l·legi «Joan Mas i Verd» un complet equip
musical per a les audicions musicals. Està
format per dos bafles de 45 wats, un sinto-
nitzador (ràdio), tocadiscs i platina. Ha cos-
tat 149.000 pessetes que han estat pagades
per L'APPAA (125.000) i escola (24.000).

A més de les audicions musicals pemetrà
dur a terme festivals, gimnàstica ritmica,
aeròbic, escoltar programes de ràdio...

AUDICIÓ MUSICAL
Dins el programa que desenvolupa

«Juventuts Musicals» a les escoles, un
dimarts horabaixa del passat febrer,
una orquestina d'instruments de vent
va donar un concert als alumnes
d'E.G.B. del col·legi «Joan Mas i Verd».
Fou subvencionat per l'Ajuntament i or-
ganitzat per Ia seva Comissió de
Cultura.

Carta al Director

ACLARIMENT
DEL METGE

Amics:
En el resum de l'entrevista al metge Miquel
Basagaña, publicada el mes de febrer, hi
ha un comentari titular on es diu «En el
moviment cultural hi ha un ambient super-
ficial», referit a Ia vila de Montu'iri.

Us agraïria Ia publicació d'una matització
a aquesta afirmació. Crec que és més apro-
ximat al que Jo vaig dir als dos entrevista-
dors el següent: «en Ia p/omoció dels va-
lors culturals moltes vegades hi ha un am-
bient encara superficial, potser per manca
de participació. Convé plantejar-se una di-
nàmica de continuïtat i aprofundiment».
PeI que fa a Ia resta de l'entrevista, s'ajusta
plenament al que Jo vaig dir.

PeI que a mi respecta, no dubteu que
tractaré, en Ia mesura de les meves possi-
bilitats, de contribuir a les tasques cultura/s
que Montu'iri té ¡a iniciades.

Cordialment,

MIQUEL BASAGAÑA SAÑA

WHA^oMgvE
...Ia secció de «s'ha dit que» ha volgut

ressucitar l'ambient i truets polítics. Estam
mal avesats ara que «la mar està en calma»
i... Ia gent vol riure xerrant dels altres! Per
desgràcia aixipassa a «Montelirio»: No po-
dem estar sense aficar-nos amb els altres.

...s'ha aprovat l'expedient de repartiment
de contribucions especial del projecte de
«Perllongació de l'avinguda Es Dau i am-
pliació del clavegueram». També Ia relació
de contribuients i quotes individuals.

...l'empresa Joan Antoni Ramonell
Amengual, «Joan Matxo», durà a terme les
obres d'enrajolat i altres millores a les es-
coles que pugen a quasi quatre milions de
pessetes i estan subvencionades pel Mi-
nisteri d'Educació i Ciència.

0

...prest podran començar les obres de
construcció dels vestuaris en Es Dau per-
què l'expedientja du bon camí.

—•—
...el dia 5 de maig es celebrarà a Lluc una

trobada d'escoles en mallorquí de Ia illa. Hi
participarà Ia nostra d'E.G.B. juntament
amb les de Lluc, Campos (estatal), Es Teix,
Lloret, Es Rafal VeII, Mata de Jonc. També
hi haurà representants de les Associacions
de Pares i Ajuntaments.

...els plens, permanents, reunions infor-
matives de l'Ajuntament, transcorren dins
Ia més absoluta normalitat i «entente cor-
diale»... és clar... no hi ha oposició.

...fa falta l'oposició dins l'Ajuntament.
Perquè si tot és d'un color, no hi ha varietat
ni «salsa a l'asunto». Però, què hi f9rem,
així estam i així ho tendrem!

—•—
...els caçadors tenen l'ala arrufada amb

aquest fred i no poden «piular» ni caçar.
—•—

...per tot el poble hi ha papereres i els
dilluns de mercat s'agrana totd'una Ia
plaça per a mantenir el «decoro i lim-
pieza»... Ho han dit o ho hem somniat?

—•—
...en política local existeix ara una tran-

quil/tat intranquila i un silenci que parla...
Com es mouen les aigües? «Chi Io sá?».

Q

...100.000 pessetes el C.D. Montuïri i
50.000 l'Associació de Pares han rebut del
Consell Insular de Mallorca mercè a les
gestions del conseller de Ia vila En Joan de
Son Palou.

—•—
...el dia 1 de maig es tornarà a celebrar el

Cross Popular Montuïri, ara 1984. Serà el
que fa IV. SA VEU DES CARRER



Any de Lluc

Montuïri peregrinarà el diumenge dia 18 de març

Amb motiu del Centenari: Anem a Lluc

Encara que Ia programació definitiva
de Ia peregrinació a Lluc no estigui feta
a l'hora de tancar aquestes pàgines; sí,
sabem certs aspectes que preveuen
quins seran els actes que es celebraran i
el seu moment.

Pujada

El vespre del dia 17 (dissabte) i orga-
nitzat per separat per cada poble es tro-
baran a Sineu a una hora determinada

A

Josep Gayà, escultor vilafranquer, casat a
Montuïri i resident a Palma, autor de/s es-
cuts dels pobles de Ia comarca del PIa, els
quals romandran com a testimoni perenne

al cambril de Ia Mare de Déu de Lluc.

per anar, des d'allà, tots junts, cap al
Santuari.

El diumenge dia 18 a les 5 del matí,
sortirà de Montuïri l'autocar pete qui hi
volen anar a peu des d'taca, on s'hi tro-
baran a les 6 (a sa plaça des porcs).

L'autocar per a Ia majoria deLa mon-
tuïrers sortirà de plaça a les 8,30.

Acollida

Està previst que a les 10 del matí, a Ia
Font Coberta es reunesquin els pele-
grins de tots els pobles on hi haurà Ia
rebuda per part del Santuari amb una
salutació especial. Des d'allà sortirà Ia
processó d'entrada per anar a venerar Ia
imatge de Ia Mare de Déu de Lluc.

A les 11 del matí se celebrarà l'Euca-
ristia a l'edifici «Acoüiment». (S'ha ex-
pressat el desig de que ete Cossiers de
Montuïri actüin amb el «Ball de moca-
dors» al començament i els d'Algaida a
l'oferta, però aquest extrem no s'ha con-
firmat). En el moment de l'ofrena i pre-
gària dels feels, dos o tres representants
de cada poble l'efectuaran com a símbol
de Ia seva comunitat.

Dinar

No hi importa dir que cadascú durà
el seu, ja que una altra cosa seria una
quimera.

Festa popular

A les 3 de l'horabaixa i coordinat tot
quant sia possible, participarem d'una

=¥w*ssr -**»»

Façana de Ia Basilica-Santuari de Lluc.

festa popular, però convé que tots
quants pensin intervenir avisin a Ga-
briel Gomila o al coordinador general.

Despedida

A les 4 de Ia tarda, rosari, anada al
Pujol dels misteris, amb pregàries i dife-
rents càntics per acabar amb un de co-
miat al final.

.. <-.'«».
** .j

EIs alumnes del Col·legi Joan Mas i Verd realitzaren el curs passat
una excursió pels peratges de Lluc. Aquí els ve/m en el moment

del dinar a l'acampada.

El pintor Joan Miralles realitzà aquest «oli» el qual figura exposat
en el museu de/ Santuari. Representa un moment del cant

dels Blavets.



NOTICIARI LOCAL

FESTIVAL

El dissabte 18 de febrer els nostres jo-
venets tornaren oferir el festival que ha-
vien duit a terme el mes de gener a be-
nefici del viatge d'estudis i baix Ia direc-
ció de N'Honorat MoIl.

REPRESENTACIÓ TEATRAL

El grup deteatre «Agara» d'Andratx
va representar Ia comèdia en tres actes
«Bala perduda», el diumenge 26 de fe-
brer. Aquest grup ha duit a l'escenari,
per primera vegada a MaUorca, l'obra
divertida i real d'En Lluís Elías. Ample
muntatge amb quinze artistes i nou per-
sones en l'equip tècnic i una excel·lent
representació mereixien una sala Ma-
riana plena de gom en gom. Hi assisti-
ren 110 persones, entre petits i grans,
havent-se fet bastant de propaganda.

Quan un veu que s'organitzen actes
culturals de qualitat i no tenen Ia res-
posta que pertocaria, pensa si val Ia
pena dur grups externs a Montuïri...

L'actuació era a benefici de l'Associa-
ció de Pares i aquesta entitat va entre-
gar tota Ia taquilla (catorze mil pesse-
tes) als andritxols, no podent-ne treure
cap benefici econòmic; ara sí, es va dur
una bona Companyia de Teatre.

UNA CUSSA DONA MAMAR
A CONILLETS

No ho havíem sentit dir mai: una
cussa dona- mamar a uns conillets de
camp.

Aquest estrany fet està passant
aquests dies de principis de març a
S'Hort de Solanda, més enllà de Son Co-
melles. La maternal història va comen-

çar quan Ia cussa va treure els conills de
Ia lloriguera i se'ls en va dur a Ia casa.
Allà els va alletar. Era curiós veure com
els conills mamaven a Ia «dida»: un fe-
nomen animal-salvatge-domèstic.

INFORMACIÓ ECONÒMICA

65.100 pessetes va costar al poble el
programa de les festes de Nadal, Cap
d'Any, Reis i Sant Antoni. I Ia veritat és
que donaren bon rendiment. Així es dis-
tribuïren les despeses: 8.000 en progra-
mes; 1.600 per Ia mostra de cinema in-
fantil; 29.000 del lloguer de l'equip de so
per a Ia festa de Cap d'Any; 15.000 pes-
setes a Ia Colcada del Reis i 20.000 pes-
setes a repartir entre el Club d'Esplai i
l'Associació de Pares per l'organització
de Ses Beneïdes de Sant Antoni. CaI es-
mentar les ajudes de persones, entitats i
col·laboració econòmica del Bar Can
Pieres.

LA BANDA DE MUSICA A VALÈNCIA

La nostra banda ha estat convidada a
tocar a les falles de València. Per aquest
motiu han organitzat una excursió amb
familiars dels músics per uns quants
dies.

Aquesta anada a València és una mos-
tra més de Ia quaü'tat i ben fer de Ia nos-
tra Banda, que és valorada més enllà de
Ia nostra comunitat territorial.

EXCURSIÓ AL TOMIR

Un grup de joves va anar d'excursió a
peu al Tomir, el diumenge 26 de febrer.
Tornaren meravellats de Ia neu que en
aquella jornada cobria tan extraordina-
ris paratges.

Començam Ia caminada de quatre dies. Es el cami de Lluc a Mossa.

EXCURSIO A LES COVES DE
CAMPANET I PUIG DE
SANTA MAGDALENA

Més de setanta persones participen en
l'excursió a les Coves de Campanet i
Puig de Santa Magdalena d'Inca, lloc on
dinaren. L'alegria, bon humor i coneixe-
ment de les belleses de Ia nostra Ma-
llorca feren gaudir una jornada plena de
vida.

NOTÍCIES OBLIDADES

Trobada de bandes de música a Lluc

La nostra banda participà, unint els
seus ritmes i melodies als de totes les al-
tres de Mallorca, a Ia trobada de Lluc,
del 8 del mes de gener, organitzada i pa-
trocinada pel Consell Insular on assisti-
ren 20 bandes amb uns 700 músics i més
de 5.000 persones.

Dimoniada a Manacor

Dia 15 de gener passat, el nostre dimoni
s'uní a Ia iniciativa de l'espectacle fol-
klòric que organitzà Mn. Mateu Galmés.
Molta gent quedà satisfeta del bon pa-
per que feu el nostre representant. En
Joanjo «Viñas». Llàstima que no dugués
comparsa!», fou el comentari de molts.

Eixida d'hivern per Ia Serra Nord

EIs dies 26 al 29 de desembre passat,
un grup de vuit joves i un no tan jove
realitzaren una de les més brusqueres
caminades que s'han fetes per Ia nostra
Serra mallorquina. Foren dies d'acam-
pada, i moltes hores de camí aspre, de
descobertes, de companyiona i de bon
humor, en mig d'una naturalesa fantàs-
tica.

EIs quedaran ben gravats els agrests
paratges del Puig Caragoler de Feme-
nia, Lavanor, Les Basses, Bec d'Oca,
Cova de ses Bruixes, Morro dets Au-
cells, Rafal d'Ariant, Mortitx (qui ho ha-
gués hagut de dir que els guies tengues-
sin un error de 900!) i deixant per un pe-
tit accident, Sa Torre d'Ariant i Es Puig
de Gironella, acabaren l'eixida a Po-
llença i Castell del Rei. Quedà Ia Malè
com una incògnita a aclarir.

Aprovades les normes subsidiàries
de Montuïri

Encara que ja es sàpiga, volem que
quedi constància de l'aprovació per part
de Ia Ponència Tècnica de Ia Comissió
Provincial d'Urbanisme, a Ia reunió del
30 de gener passat, dels avanços de les
normes subsidiàries de Montuïri.

BIEL GOMILA



ESPORTS fe.

Rellevant gesta esportiva NOCES D'OR MATRIMONIALS

CATI BAUZÀ I JOAN BARCELO,
CAMPIONS ESCOLARS

DE MALLORCA DE CROSS

La notícia, pensam que més rellevant
al llarg de Ia present temporada espor-
tiva, es va produir el dissabte 4 de febrer
en els terrenys de La Porciúncula. Na
Cati Bauzà Blanch i En Joan Barceló
Cerdà es varen proclamar campions de
Mallorca a Ia categoria alevin de cross.
Hi participaren els primers classificats
de cada comarca.

Tant En Joan com Na Cati fan quart
d'E.G.B. i han trobat el premi a l'esforç i
dedicació de córrer a peu.

BONA PAU vos felicita i anima a se-
guir envant.

FUTBOL: RESULTATS DEL FEBRER

. ', I Regional Preferent

Montuïri, 4 - Rotlet, 2
Arenal, 2 - Montuïri, 1
Montuïri, 3 - Ca'n Picafort, 1
Esporles, 1 - Montuïri, 0

Juvenils

Montuïri, 3 - Vivero At., 3
Olímpic C, 2 - Montuïri, 0
Poblense B, 1 - Montuïri, 1

Després d'anar imbatuts tota Ia pri-
mera volta i al cap de 17 jornades sense
perdre, els juvenils foren derrotats a Ma-
nacor per 2-0.

Joan Barceló Cerdà i
Catalina Bauzà Blanch

Alevins

Destacam Ia victòria en el darrer par-
tit de Ia I volta contra el Calvià per 1-0.

Infantils futbol-sala

A rel de Ia derrota en «Es Dau» contra
Es Figueral, els nostres jugadors han
perdut quasi tota possibilitat de
proclamar-se campions. Si no hi ha res
de nou, quedaran subcampions de Ba-
lears.

G. GOMtt,A

9 abril 1932 9 abril
JOAN SERVERA MIRALLES i

FRANCISCA JUAN BAUZÀ

1982

18 agost 1932 18 agost 1982
MATEU CERDÀ PiZA (») i
ANTÒNIA PIZA NICOLAU

29 desembre 1932 29 desembre 1982
MATEU MIRALLES JORDÀ i

JOANA A. VERD GARAU

31 desembre 1932 31 desembre 1982
BARTOMEU GOMILA TOUS i

FRANCISCÀ JAUME AMENGUAL

21 gener 1933 21 gener 1983
MATEU MARTORELL GOMILA i
CATALINA POCOVÍ MIRALLES

21 gener 1933 21 gener 1983
BALTASAR NICOLAU SERVERA i

MARIA MANERA MESQUIDA

11 febrer 1933 11 febrer 1983
BERNAT GARAU MARIMON i

FRANCISCA MARTORELL MIRALLES

29 abril 1933 29 abril 1983
MACIÀ MANERA VERGER i

MARGALIDA TROBAT TROBAT (+)

13 maig 1933 13 maig 1983
MIQUEL FORNÉSVICH i

CATALINA ROSSINYOL BAUÇÀ

23 novembre 1933 23 novembre 1983
MIQUEL MAYOL MAYOL i

MARGALIDA MASMIRALLES

DEMOGRAFIA

DEFUNCIONS
Febrer de 1984

Dia 3: Bartomeu Munar Fullana (ca-
sat) de 77 anys, «Riera».

Dia 4: Baltasar Tous Amengual
(viudo) de 76 anys, «Tous».

Dia 5: Francesc MiraUes Trobat (ca-
sat) de,48 anys, «Mostel».
Dia 11: Pere Amengual Juan (casat)

de 80 anys, «Boira».

PLUVIÒMETRE
Pluja caiguda a Montuïri durant el

passat mes de febrer:

Possessió de Mossa, amb el Puig Roig al fons, i el Puig Caragoler. Entre un i
altre ens hi esperava el CoII dets Ases, carregat de boira...

Dia 2
Dia 18
Dia 23
Dia 25
Dia 29

Total

6.6 lts.
8,9 lts.

17.4 lts.
1.7 lts.

20.5 lts.

5:5,1 ItS.



MISCEL·LÀNIA £
EIs darrers dies

CarteHanunciador

Encara que paresquin les motos que obrin unes ca-
rreres ciclistes, no ho són. Fa 27 anys, aproximada-
ment, el Bisbe visitava Montuïrí i aquest era el co-
mençament de Ia comitiva, davant Ia vella casa de Ia

vila abans d'haver-hi feta Ia plaça
tal com restà després.

Gloses
A vint-i-quatre de gener
de l'any mil nou-cents vuitanta-quatre
un dia de vent i mo/t clar
N'Andrés i Es Rupit
per sa mala sort
d'en viu en viu els varen enterrar.
Feien feina dins un pou
/ se va esbucar
i de pedres, macs i terra
tots dos tapats varen quedar.

Es bombers de Manacor,
es de Llucmajor i Ciutat
an es pou varen anar
i allà hi havia es fills
i mo/ts de montuirers,
i tots junts un pic i un altre
molt bé s'ho varen mirar,
però ninguns tengueren coratge
per a dins d'es pou entrar.
Per fi un bombers'hí va f/car,
i abans d'arribar a baix
va dir: «Est/rau sa corda,
que me vaig a acubar».

Amb això En Joan Sopeto va arribar / va
«O d'un vent o de s'altre dir:
aquests homes hem de defensar»
i de seguida sa corda va agafar
i a dins es pou va entrar

i terra, macs i pedres
de damunt es cap de N'Andrés va llevar,
i fins an es peus va arribar
i ell que deia: «ten cuidado»
que encara som viu,
i si pot ser, m 'has de salvar!».
/ amb sa corda el fermà
i va d/r an es de defora:
«ara ¡a podeu estirar».

/ després va sortir,
/ com el va veure defora
cap a ell se va abraçar,
i de s 'alegria ses llàgrimes Ii varen sortir .
i com un nin se va posar a plorar.

I de seguida En Biel Llobet
el va agafar
i Ii va dir: «Tu has tret N'Andrés,
i ara En Rupit me'n vaig a desenterrar».
I agafà sa corda
i a dins es pou va entrar.
Se va posar a llevar terra i macs / pedres
i tanta via volia fer
que se va escarrinxar,
i aviat per totes ses mans sang va anar,
i el/ gens se 'n preocupà
perquè sentia Es Rup/t que gemegava
i de tant en tant bufava
perquè s 'aigua per dins sa boca Ii

icomençava aentrar.
I amb sa corda el fermà i per amuntl'env/à.

Es fills i ses guàrdies
i tots es bomberos
duien un susto tan gros
que no paraven de tremolar,
tanta sort d'aquests dos valents montuirers
victoriosos i triumfants
tot bé ho saberen arreglar.

S'Ajuntament els hauria de fer un obsequi
que bé s'ho varen guanyar,
ningú els ho va manar,
/ per ells hi havia molt que perdre
i molt poc que guanyar.

Tenien una compassió molt grossa
sa valentia sa por els retirà.
I de seguida entraren dins es pou
i dos desgraciats varen salvar.

Mallorca està plena de covards.
No/tros gojosos podem estar,
que tenim dos valents montuirers
que en dia que hi importa
sa vida saben exposar.

Déu ajuda aquell qui s 'ajuda
i es rector una missa va dir
per N 'Andrés i Es Rupit.
Amb salut i alegria
a tots dos per companyia
molts d'anys e/s poguem tenir!

BlEL GOMILA «NOFRE»



íESGLÉSIA EN CAMÍl

Notícies d'Església

Quaresma, a Ia nostra Parròquia

En Llorenç Tous dirigirà unes xerrades
per a tothom, els dies dimarts 6 i dijous 8
de març, a Ia rectoria, a les 9 del vespre.
VaI Ia pena aprofitar aquesta crida i Ia re-
flexió per a viure millor el sentit cristià i so-
cial de Ia Quaresma.

El dimecres de Cendra, a les 8 del ves-
pre, tindrem Ia celebració penitencial que
obri aquest temps de gràcia, que enguany
s'escau baix Ia guia esperançada de Santa
Maria de Lluc.

Preparant Ia Peregrinació a Lluc

EIs dies 16 i 17 de març, els cristians de
Montuïri prepararem Ia pujada al Santuari
de Mallorca. La celebració penitencial i Ia
predicació tindran l'objecte de donar sentit
a Ia nostra peregrinació amb motiu del
Centenari de Ia coronació de Ia imatge de
Sta. Maria de Lluc. Aquesta no serà una
simple «excursió», sinó un romiatge de fe
del poble creient.

Jornades d'Acció Social, a St. Francesc

Al saló de St. Francesc de Palma dirigi-
ran Ia paraula un prevere de Barcelona, l'e-
conomista Miquel Alenyar i el Bisbe de Ma-
llorca. Seran els tres vespres dels 13, 14 i
15 de març, a les 8,30.

INFORMACIÓ ECONÒMICA
PARROQUIAL 1983

COMPTES ORDINARIS

Entrades

Per serveis (funerals, misses,
batejos)
Per rendes i interessos
Percol·lectesordinàries
Perdonatiusialmoines . . . .
Altres .

TOTAL INGRESSOS

Pts.

140.566
12.958

337.461
80.301
32.490

603.776

Sortides
Pfs.

Compres (església i rectoria) ... 63.149
Personal (complem. capellà, escolà
neteja) 589.293
Conservació, electricitat,
telèfon, gas, aigua, etc 142.246
Activitats pastorals 81.634
Material oficina, llibres,
catequesi, trobades, etc 52.239
A Caixa Diocesna (% de
compensació) 18.289
Altres despeses 27.822
Tributs 34.168

Dèficit comptes ordinaris: 405.064. TOTAL DESPESES 1.008.840

COMPTES ESPECIALS

Entrades

LloguerRestaurantPuig .
Interessos Conferència
Episcopal i Cai. Inversió ..
Lloguer barberia
Volta d'es blat
Venda cafetera vella
Rest. Puig
Altres .

Pfs.
935.712

243.046
10.000
57.055

10.000
27.773

Sortides
Pfs.

ObresClub3.aEdat 482.107
Obres església 216.965
Mobles Club 3.a Edat 270.098
Obres i compres dins
RestaurantPuig 364.615
Compresperaesglésia 100.598
Obres capella, casal i
exteriors (Puig) 980.968

TOTAL INGRESSOS

Saldoexis.1-l-83

TOTAL INGRESSAT

1.283.586 TOTALDESPESES 2.415.351

5.003.40'0 Dèficit comp. ordin 405.064

6.286.986 TOTALGASTAT 2.820.415

SALDO EXISTENT A 31-XII-83: 3.466.571 Pts.

Notes: DeI saldo existent, hi ha un milió prestat a Ia Conferència Episcopal, al 13 %
d'interès. Endemés, 500.000 Pts. d'accions a Caixa d'Inversió i 500.000 fixes a l'11 % a Ia
mateixa Caixa d'Inversió. De Ia resta, ja duim mogut, dins l'any 1984:

Entrades Sortides

Restaurant Puig
(gener-març) . . . 233.928 Pts.

Obres Puig
Obres 3.a Edat
Òbres i fuster església

TOTAL

123.052 Pts.
452.894 Pts.

71.042 Pts.

646.988 Pts.

Manca a pagar: factures del fuster, de l'electricista, del lampista, del ferrer i una
bona part del mestre d'obres de «Ca s'Escolà», llar per a Ia Tercera Edat.

Enviat per a col·lectes extraordinàries (onze): 332.151 Pts.

Montuïri. 21 de febrer de 1984. LA COMISSIÓ ECONÒMICA




