
La inauguració de Ca s'Escolà,
un fet per a Ia història

ELS VELLS JA TENEN CA SEVA

El primer diumenge i primer dia d'a-
quest abril, tot el poble de Montuïri vis-
qué amb satisfacció i goig Ia inaugura-
ció de Ia llarper a Ia vellesa, l'antic edi-
fici de Ca s'Escolà, ara recuperat i ade-
centat per a les persones de Za tercera
edat. Un lloc on no sols hi podran anar
per a parlar, discutir o passar amb
companyia les hores perdudes; sinó,
també i sobretot una casa oberta, un
punt per a trobar-se eh qui viven en
semblants preocupacions, parescudes
afinitats o anàlegs sentiments.

A Ia Missa de les 11,30 amb assistèn-
cia de molts de vells i no tant vetts que
s'hi volguerenjuntar, s'omplí l'església i
concelebraren el Vicari Episcopal, Joan
Bauçà i el nostre Rector; el cor parro-
quial enaltí l'acte eucarístic amb les se-
ves veus. I abans d'acabar, el President
de Ia Comissió Gestora, Rafel Socias,
després d'anunciar el motiu de l'acte,
presentà el matrimoni Bartomeu Pons -
Margalida Borràs, Delegat Diocesà de
Ia Família, el qual parlà deU avantat-
ges dels clubs per a Ia tercera edat.

Ens traslladàrem després a ta nova
ttar. La banda de música, per ategrar-
nos interpretava adequades melodies,
les autoritats del poble s'hi afegiren i
tots plegats recorreguérem les instal·la-
cions per a tornar-nos a trobar dins de
Ia Rectoria on s'havia preparat un sen-
zill berenar i pastissos perquè Ia inau-
guració acabàs tan dolçament com me-
reixen eZs qui d'avui endavant s'han
d'aprofitar d'aquesta casa.

O. Arbona
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Encara podem veure una de les corregudes del «marathon» de l'any passat i l'entu-
siasme, curiositat i participació en totes les proves. Esperem que el proper primer de

maig tomarem a presenciar parescudes imatges.

• A Ia inauguració de Ia l!ar pels vells s'hi uní tot el poble.

• El Cross popular del proper 1 de maig arribarà a Ia cin-
quena edició.

• Milions de pessetes en dansa: 22.340.000, el pressupost
municipal ordinari: 11.017.194, el de inversions, i
570.000: el d'esposts.

El «Montuïri» pràcticament classificat per a Ia lligueta
d'ascens a III Divisió.

La Peregrinació a Lluc fou un èxit: més de 200 persones
del poble hi participaren.

L'Ajuntament dispost a corregir /es desv/rtuacions de/s
Cossiers.



\LA NOSTRAHISTORIAI

EIs Cossiers reviuen les arrels més profundes de Ia nostra cultura

NO S'HAN DE DESVIRTUAR
Tothom està d'acord que eLs Cossiers

de Montuïri són el símbol que més iden-
tiflca el nostre poble. El seu nom i el de
Montuïri va Ulgat des de fa segles i es
dlu, molt encertadament, que sense eUs
i Ia Banda de Música no hi hauria festes
de Sant Bartomeu. A més a més, tenim
Ia sort que gairebé són els únics que han
arribat als nostres dies pràcticament
fora interrupcions. Això ha fet que els
Cossiers de Montuïri conservin una pu-
resa, sense Ia influència de modes esti-
üstes, que, quan baUen, ens fa remuntar
en el temps i sentir-nos aprop deLs nos-
tres avantpassats. Així i tot, però, con-
servant aquestes virtuts extraordinà-

LLUC I MONTUÏRI
Repassant les planes veUes de Ia Re-

vista LLUC, hem pogut formar aquest |
petit rameU de notícies que demostren!
Ia devoció que ja hi havia de temps en-
rera dins Ia vila de Montuïri a Ia Mare
de Déu de Lluc.

En el Uibre de presentaUes fetes per
persones devotes a Ia Verge de Lluc es |
troba que el 22 d'agost de.l616 Antònia í
Gomila de Montuïri oferí a Ntra. Se-
nyora una taveUoleta de fil en pua àmb
randes en els caps.

L'any 1620 quan els Quistors de Lluc
feien l'acapta del forment per les viles
de Mallorca, a Ia vUa de Montuïri aple-
garen tres quarteres de blat.

El 22 d'agost de 1645 fonc rebut en el
Santuari un manteUet per a Ntra. Se-
nyora, que havia portat devota persona
de Montuïri, de color i volada de setí.

FinaLment l'any de Ia coronació ponti-
ficia pujà a Lluc una peregrinació de
Montuïri i per bona penyora de Ia seya
devoció a Ia Reina de MaUorca deixà en
el seu Santuari una bandera de seda!
blanca i blava amb l'escut de te vUa bro- •
dat i amb aquesta inscripció: A NOS-'
TRA SENYORA DE LLUCH. MONTUÏ-
RI.

Després de Ia Coronació ençà el San-
tuari de Lluch ha tingut tres Priors
montuïrencs, que feren en ell molt bona'
feina i deixaren molt bon record: elP.
Gabriel MiraUes, el P. Josep MiraUes
Martorell i finaLment el P. Josep Verd, ;
que havia estat en ell de blauet

I
Gaspar Munar

BONA PAU agraeix al P. Gaspar Munar l'atenció
que tingué d'enviar-nos aquestes notes per a Ia seva
pubücació.

ries, han acumulat defectes, vicis, no
massa greus, però que ens obUguen a in-
tervenir per a corregir-los.

Per començar, els Cossiers, per tradi-
ció, són set i només set. Hem d'acabar
amb aquest invent modern de deu o
onze Cossiers baUant que desvirtua i fa
més comph'cat el baLl.

En segon Lloc, han de cuidar Ia seva
imatge, és a dir, el Cossier no ha de dur
reUotges ni altres ornaments externs al
vestit tradicional. No ha de fumar ni
menjar el temps del baU, etc.

Una altra qüestió, pot ser més impor-
tant que aquestes, i sense voler fer re-
trets als Cossiers actuals, és Ia següent:
els Cossiers i Dimoni quan ballen han
d'estar motivats. Han de ser conscients
de què en aqueU moment representen Ia
història del nostre poble i que, abans
que eLls, centenars, milers de montuïrers
han efectuat els mateixos moviments
que formen Ia dansa, i, amb Ia dansa, re-
viuen les arrels més profundes de Ia nos-
tra cultura. D'això alguns ja en són
conscients. CaI, però, que tots eLs qui
des d'ara tendran una responsabüitat
sobre el tema ho tenguin ben assumit
per tal de transmetre-ho petó anys ve-
nidors.

Però encara hi ha un punt més impor-
tant que tots eLs esmentats i que, si no
adoptam uns criteris ferms, pot signifi-
car inclús Ia desaparició deLs Cossiers
tal com ha passat a altres pobles. Darre-
rament proliferen les trobades d'agrupa-
cions folklòriques, de dimonis, etc. Per
qualsevol motiu, o sense un motiu de-
terminat, s'organitzen aquestes mani-

festacions que acaben amb un especta-
cle sense cap sentit, seguit peLs discur-
sos dels polítícs de torn. No hem d'esser
excessivament puristes, però quan els
Cossiers surten a baLlar fora de Montuïri
perden tot el seu significat i Ia dansa es
converteix en folklore, en el sentit més
dolent d'aquesta paraula. I anant més
Lluny, inclús dins Montuïri, soLs han de
baLlar els dies tradicionaLs. Per Ia Mare
de Déu d'agost, el dissabte de Sant Bar-
tomeu i el dia de Sant Bartomeu.
Aquestes són les úniques dates en que
el baU és tradició i deixa de ser una sim-
ple dansa per transformar-se en un sím-
bol que comunica i uneix tots els mon-
tuïrers i visitants.

D'una manera excepcional i a rel d'al-
guns esdeveniments extraordinaris, es
justificarà Ia sortida dels Cossiers i Di-
moni, l'homenatge a l'amo En Niu, per
exemple. Però sempre procurarem que
no hagin de sortir de Ia vila. Que eLs qui
els vulguin veure venguin al nostre po-
ble, l'escenari més apropiat per a aqueix
esdeveniment i on tots formam part ac-
tiva del baLl. Per part nostra, deLs mon-
tuïrers, sempre rebrem eLs visitants amb
amabiUtat, i, orguUosos, els mostrarem
eLs nostres Cossiers. Entre tots, men-
trestant, ens hem de convertir en gelo-
sos guardians del trèsor més gros que té
Montuïri: els Cossiers.

PERE SAMPOL MAS
Delegat de Cultura de l'Ajuntament

L'Ajuntament de Montuïri a Ia sessió plenària
del passat 27 de març aprovà per unanimitat aqueixa
moció sobre Ia protecció dete nostres Cossiers, de Ia
qual BONA PAU se'n fa ressò i s'hi identifica.



DE PEn LA VILA

LA BANDA DE MÚSICA DE MONTUÏRI A LES FALLES DEIVALÈNCIA
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Dia 15 de març, Ia Banda de Musica,
amb els seus acompanyants, que, en to-
tal, formàvem un grup de 50 persones,
partirem a les dotze del migdia amb el
vaixell «Ciudad de Salamanca» cap a
València. Arribàrem a les nou del ves-
pre. La feina dels músics consistia amb
fer passacarrers dins el barri de Ia falla,
que comprenia els carrers següents:
«Yecla», «Cardenal BenUoch» i «Santos
JustoyPastor».

Dia 16, Ia banda, acompanyant els fa-
Uers i faLleres, va anar a recoUir, a l'A-
juntament un premi de Ia Falla L·ifantü,
i dia 17 varen anar a cercar el premi de
Ia FaUa Major que va guanyar el primer
de Ia seva categoria.

Així mateix s'indultaren dos ninotsde
Ia FaUa fctfantu. El dia 18 tornaren
acompanyar eís faUers i faUeres a l'o-
frena de flors. L'ofrena consisteix en què
cada agrupació ofereix unes paneres de
flors a Ia Verge deLs Desamparats i totes
les faUeres de València donen un ramet
a Ia Verge. Es formen dos tapissos de
flors i hi posen una ngura de Ia Verge en
mig. Això es fa a Ia «Plaza de Ia Virgen».

El dia de Sant Josep, tots eLs carrers

es troben plens de gent i el vespre,
i abans de Ia cremada, a les dotze, s'amo-
Uen uns «cavaUs de foc» i quan han aca-
bat, Ia faUera major de cada faUa l'en-
cén.

Les falles són un art preciós; enguany
n'hl havia 352. La gent de València és
molt amable i va tractar molt bé Ia
Banda.

Les tocades principaLs foren: «Valèn-
cia», «El FaUero», «Paquito Chocola-
tera»...

A més de tots aquests actes, ete focs i
coets acompanyaren Ia festa: A les 8 del
matí es fa «La Despertà» i a les 2 «La
Masoleta» que són amoUades de coets,
en grossa escala, i cada dia.

Ete acompanyants tenguérem l'ocasió
I de visitar Ia Catedral, Miquelet i museu,
¡ museus de BeUes Arts, de sa Llonja, de
is'Ajuntament, del Palau de «Marqués
|de Dos Aguas». torres de Quart i Serra-
nos, Viveros, Zoo, Jardí Botànic, etc.

JEBÒNLA LLADÓ I VICH

Nota: Ete dibuixos que il·lustren aquesta crònica
corresponen a Ia FaUa Yecla^ardenal BenUoch i a Ia
seva FaUa infantU, del barri on tocà Ia nostra Banda
de Música.

tMMfilïiilliJ
...s'Ajuntament. amb col·laboració amb Ia
Unió de Pagesos, ha engravat un gran
nombre de camins i BONA PAU no n'ha fet
menció.

...gràcies a les gestions d'En Miquel Fiol, el
Consell Insular de Mallorca va donar 75.000
pessetes a Ia Societat Columbòfila de
Montuïri.

—•—
...no se sap cert si era mercè a Miquel Fiol
o a Joan Verger, consellers ambdós. El cert
es que han arribat i podrien arribar-ne més.

—•—

...aquestes dues persones de Montuïri po-
drien fer molt perquè el nostre poble acon-
seguís resposta positiva a unes peticions
sobre esports al Consell Insular de Ma-
llorca. Es refereixen al tancat amb reixeta
metàl·lica de Ia pista «Es Dau» (fa federat
veure el perill dels nostres infants), el re-
pintat de Ia mateixa pista, material pel Gim-
nasi del col·legi «Joan Mas i Verd», millo-
res en els vestuaris de «Es Revolt» i ma-
ressos de seure, Associació de Pares...

...un grup de persones lligades a coalició
electoral AP/PDP formarà part de l'Ajunta-

ment com a regidors. Serà, després d'haver
esgotat el «cupo» de Ia llista perquè tots
els candidats hauran dimitit.

^

...resumint, que tindrem cinc nou regidors
«oficialment» independents, lligats a
AP/PDP i que formaren part de Ia llista
electoral.,

...era ben hora que això es produís. EIs
plens seran més animats, Ia polèmica tor-
narà al carrer i és molt bo que hi hagi una
bona oposició.

...també, perquè no cau bé que tot s'ho
aguiïn i mengin al seu gust.

...Ia conselleria d'agricultura ha manifestat
a l'Ajuntament que es poden sol·licitar car-
tutxos per a combatre Ia processionària. Se
suposa que tot ser vivent ho pot demanar.

...el Ministeri d'Administració Territorial ha
autoritzat una pròrroga per al termini de
les obres del Pes Municipal.

...que Ia paraula «obres», recorda les que
es duen a terme en el col·legi públic
d'E.G.B. PoIs, picapedrers, escombraries...
mesclats amb al·lots i llibres. Ara bé, val Ia
penà.

...mentre durin les vacances de Pasqua fa-
ran feina els guixaires i enrajoladors per no
molestar el «normal desenvolupament del
curs escolar» i que si no han acabat es per-
llongarien les vacances... Oue bé i què re-
debé! (Es que n'hi ha tan poques de vacan-
ces escolars).

—•—
...el Ministeri d'Educació i Ciència té els
dobblers perquè Montuïri construeixi l'edi-
fici del hou Parvulari. I que només manca
l'expropiació dels terrenys per a començar
les obres.

—•—
...s'havia parlat de posar una bomba impul-
sora al clavegueram de Na Païssa, però no
ha estat necessari segons els tècnics del
Consell ¡nsular.

—•—
...en concepte de recollida de fems, Mon-
tuïri ha pagat a Ia Mancomunitat des PIa
619.409 pessetes del segon semestre de
1983.

Q

...s'han adjudicat definitivament les obres
del Cementeri Municipal a l'empresa d'An-
toni Verger Payeras pel preu de 2.426.507
pessetes.

SA VEU DES CARRER



ENTREVISTA

En Baltasar Fiol i En Guillem Ferrer
Impressions de dos antics blauets

Nj3ticiari local

L'any .del centenari de Ia coronació de
Ia Mare de Déu de Lluc hem volgut com-
partir l'experiència de dos montuïrers
que han passat part de Ia seva etapa
d'estudiant com a blauetsd'aquest San-
tuari. ELIs són En Baltasar Fiol i En
Guülem Ferrer, els quals, amb uns anys
de diferència han conviscut en Ia comu-
nitat de Lluc. A ca seva ens responen a
les nostres preguntes:

—Què ho. representatper,a tu l'estada
d'uns anys a Lluc com a blauet?

—Baltasar: Jo he estat un blauet be-
cari. AUa ens donaven una formació cul-
tural i espiritual necessària per a Ia
vida. I en el meu cas, trebaUava cantant
per estar aUà.

ßoceto falla infantil
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—Guillem: Per mi ha estat una expe-
riència molt bona, molt positiva. Ha es-
tat una iniciació a Ia vida com adult. •

—Quins records tens d'aquesta etapa?
^-B.: MoIt bonics, ja que era Ia meva

primera vivència fora de Ia meva famüia
i l'encontrada d'una altra, distinta, però
no més dolenta. El record més fort és Ia
vinguda del rei ALfons XHI, en Ia qual
vaig cantar una «salve».

-G.: La diversió, eLs jocs.La nostra
gran preparació física i el bon estar.

—Era molt diferent Ia teva vida d'es-
tudiant a Ia d'un altre company que es-
tudiàs a una altra escola?

-B.: Estàvem totaknent incomuni-
cats. Era una comunitat aïUada del
món. Però entre els estudiants hi havia
una igualdat d'oportunitats.

-G.: Hi havia molt'a discipLina i, a
més, molt d'aülament. També t'havies
d'arreglar per tu mateix: fer-te ei LUt...

—Què penses el què representa Lluc
per a Mallorca?

—B.: Es el centre de concentració es-
piritual de tots els creients de MaUorca.

-G.: Es el.centre reUigiós de tots els
cristians de MaUorca, a més d'un Uoc
cultural molt important.

—Què t'han parescut les diades dete
pobles al Santuari?

-B.: MoIt positives, ja que he pogut
veure que aUà tots formaven una gran i
sola famüia.

-G.: Simplement m'ha parescut que
molta de gent se l'ha agafada com una
excursió.

SoIs resta donar les gràcies a n'a-
quests dos antics blauets montuïrers
per les seves respostes.

T.S.

TAULA RODONA SOBRE
SEXUALITAT I

EDUCACIÓ SEXUAL

L'Associació de Pares d'Alumnes del
Col·legi púbUc d'E.G.B. «Joan Mas i
Verd» va organitzar el passat 20 de març
una taula rodona sobre el tema «Sexua-
Utat i Educació Sexual».

Hi assistiren unes dues-centes perso-
nes. Va intervenir un ample quadre
d'experts en Ia matèria: Ia doctora Cata-
lina Juan Sastre, llicenciada en sicolo-
gia i especiaUsta en sexologia; Barto-
meu Bennàssar, capeUà i doctor en Mo-
ral; Alfredo García, metge i siquiatra i
Miquel Basagana, metge titular de Mon-
tuïri. Va moderar CataUna TorrandeU,
sicòlega de l'escola estatal de Ia vüa.

DIÀLEG SOBRE
«EDUCAR PER A LA VH>A>>

EIs mateixos professionals abans es-
mentats participaren el dia 3 d'abril a
undiàleg sobre el tema «Educar per a Ia
vida».

Va encetar Ia xerrada Mn. Bartomeu
Bennasser, mostrant eLs aspectes posi-
tius de Ia sexuaLitat, com a procreació,
coma plaer o recreació i com a madura-
ció de Ia persona, desmuntant així el
mite de què l'Església sia repressiva i
mcftificatòria.

A més, també intervengué el psicòleg
Ramon Rosselló insistint en Ia naturali-
tat i l'oportunitat de les respostes ade-
quades segon l'edat. Les preguntes, mol-
tes i variades, enriquiren Ia vetlada i Ia
feren reaLment profitosa.

COMMEMORACIÓ D'UN ANY
DE GOVERN

El divendres 2 de març, als baixos de
l'Ajuntament, es va presentar el Uibre
«Un any per a l'esperança», a càrrec de
Joan RamaLlo, diputat pel PSOE al
Congrés de Diputats. IguaLment, l'expo-
sició sobre els 316 dies de govern socia-
lista que va restar oberta tot l'endemà,
dissabte.

DOS MONTUÏRERS A L'EXECUTR^A
DEL PSM

El Congrés del Partit SociaUsta de
Mallorca va nomenar membres directius
del partit a dos montuïrers: Pere Sam-
pol, com cap de Premsa i Pere Palou,
com a Cap d'Esports.



NOTICIARI LOCAL

LA BANDA DE MÜSICA A VALENCIA

El dijous 15 de març Ia Banda de Mú-
sica acompanyada perfamiliars va par-
tir cap a València, convidada per l'orga-
nització, per a tocar a les Falles. La seva
falla resultà doblement premiada: com
a grossa i com a petita.

EIs músics i famiUars conten i no aca-
ben tan bé que s'ho passaren. Pensen ja
en tornar-hi l'any que ve.

Com a anècdota, direm que una foto
d'un músic nostre va sortir a Ia premsa
del Pais Valencià.

Acabada Ia «Nit del Foc» i les festes,
tornaren a Mallorca el dimarts dia 20.

VIATGE D'ESTUDIS

Com cada any, els alumnes de vuitè
realitzaren, el passat mes de març el
viatge d'estudis. En nombre de trenta-
cinc i' acompanyats pel seu tutor Joan
Mora, recorregueren València, Conca,
Madrid i rodaües, Saragossa, part de
França, Andorra i Barcelona.

Com sempre... «ha estat massa», di-
gueren a Ia tornada.

Un segon grup del col·legi «Joan Mas i
Verd» va fer Ia «Jornada a Barcelona».
Vint-i-cinc alumnes, del Cicle Mitjà,
acompanyats pels professors Joan So-
reLl i Elvira Nadal, partiren el dia set i
tornaren el dissabte dia 10. El pro-
grama, més o manco el resenyat el mes
passat a BONA PAU, a rel de contar Ia
primera «Tongada».

22 MILIONS: PRESSUPOST
ORDINARI DE L'AJUNTAMENT

PER A 1984

Ingressos

Imposts directes
Imposts indirectes . . . . .
Taxes i altres ingressos .
Transferències corrents
Patrimonials
Variació actius financers

Pís.
4.330.500
2.147.000
7.067.760
8.219.740

475.000
100.000

Total 22.341.000

Despeses

Remuneracions de personal
Compra de béns corrents

i serveis
Interessos
Transferències corrents
Inversions reals
Transferències de capital . . .
Variació passius financers ..

10.924.547

7.794.618
474.573

2.097.076
642.040
223.400
183.746

Aquesta fou Ia partida cap el Puig, de l'any passat. Esperem que l'animació sia enguany
encara més augmentada.

Total 22.240.000

CAP A LA MANCOMUNITAT DE
SERVEIS EDUCATIUS

Les gestions per a dur a terme un PIa
Experimental de Serveis Educatius es
troben prou avançades. L'APPAA de
Montuïri ha elaborat un ample i ambi-
ciós projecte que abarcaria els col·legis
de Vilafranca, Sant Joan i Montuïri.

Ja s'han fet dues reunions. El 13 de fe-
brer amb Ia Presidència de l'APPAA de
Vilafranca (i al mateix temps regidora
de cultura d'aqueix Ajuntament) i dos
regidors més. El primer de març Ia re-
unió fou amb el President de l'APPAA
de Sant Joan, i, iguataient, regidor
consistorial.

En el projecte hi flgura un gabinet co-
marcal format per una Psicòlega, un As-
sistent Social i un Uicenciat en Pedago-
gia Terapèutica.

També es comptaria amb un professor
d'Educació Física i Expressió Dinàmica
peLs très pobles.

Finahnent, Ia Mancomunitat s'ocupa-
ria d'altres aspectes com Ia Sanitat Es-
colar (revissions mèdiques, pedagogia
sexual, droga i els seus mals...), Ia orga-
nització de Cicles de Conferències sobre
temes diversos, orientació Familiar
etc...

11MHJONS: PRESSUPOST
DWVERSIONS 1984

A 11.017.194 pessetes arriba el pressu-
post municipal d'inversions que ha
aprovat l'Ajuntament. Tot correspon a
inversions reals, no havent-hi transfe-
rències de capital ni variacions fi-
nanceres.

EIs ingressos s'aconseguiran per taxes
(2.793.573 Pts.), i Ia resta fins 3¿s onze
mUions per operacions de capital.

PUJADA A LLUC

El diumenge 18 de març Montuïri va
pujar en peregrinació al Cor de Ma-
llorca. Fórem uns dos-cents. A les cinc
del matí, una expedició de 57 persones
anàrem amb autocar fins a toca i d'aquí
a peu fins a Lluc. Més tard, a les vuit i
mitja, noranta persones ho feien amb
autocar directament, a eUes s'hi afegi-
ren moltíssimes més amb cotxes par-
ticulars.

Després de Ia rebuda a Ia Font Co-
berta assistírem a Ia Missa amb ofrenes
de tots eis pobles del Sector pastoral de
Petra. Concelebraren tots ete Rectors
dete pobles de l'Arxiprestat i presidí i di-

• rigí l'homiüa el nostre Rector. Ek «Cos-
siers» de Montuïri baUaren «ELs Moca-
dors», a Ia introducció de Ia Missa i des-
prés, a Ia plaça de'Lluc amb ete Cossiers
d'Algaida.

El dinar, de pa taleca, en l'esplanada
de Ia Font Coberta. L'horabaixa, festa
improvisada. Uns simpàtics nins, que ho
feren molt bé, ens representaren i dona-
ren una nota de tendresa i alegria a un
acte que gaudí d'això: simpatia, ten-
dresa i alegria.

A les cinc, animats, satisfets i encorat-
jats per Ia jornada d'unió, tornàrem a Ia
vila.

MILLORA DE LA VIVENDA

En el Bolletí Informatiu de Ia Comuni-
tat Autònoma de 8-3-84 apareix una
nota dient que el patronat per a Ia mi-
Uora de Ia vivenda rural distribuí ajudes
entre les quals n'apareixen tres per a
Montuïri per un import total de 700.000
pessetes.

GABRIEL GOMILA
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Resultats corresponents al mes de
marc..

Regional Preferent

Montuïri, 1 - EscoJâr, 0
Espanya, 0 - Montuïri, 1
Montuïri, 5 - Peguera, 1
Montuïri, 3 - R. L. Victòria, 0

Bon bagatge aquest març! Quatre vic-
tòries sobre equips quaUficats que col-
loca al Montuïri amb una plaça per a Ia
Uigueta d'ascens aUI dMsió.

Juvenils

Montuïri, 6 - Sant Joan, 2
Jv. D. taca, 4 - Montuïri, 3
Montuïri, 5 - At. Llubí, 2
Constància, 0 - Montuïri, 7

Alevins

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

Iníantilfutbol-sala

Galatzó, 1 - Montuïri, 2
Xauxa, 6 - Montuïri, 15 .
Montuïri, 4 - CoI. GuiUem Mesquida, 3
Es Figueral, 5 - Montuïri, 2

PCLI£SPORTIU
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£S PUIG 8*i
V CROSS POPULAR, EL 1er DE MAIG

Igual que els altres anys, l'Associació
de Pares organitza Ia quinta edició con-
secutiva del Cross Popular. La data, el
dia 1 de maig, ja tradicional a partir del
segon any.

Les categories, recorreguts i premis
seran semblants als dels anteriors.

ßösraßtff

POLLESPORTm «ES PUIG 84»
Per espai de quinze dies i en torn a Ia

festa d'Es PuIg, el Patronat Municipal
d'Esports ha confeccionat un ample pro-
grama d'activitats poUesportives per a
ompUr sanament el temps de vacances i
esplai. Està dirigit, principaknent, als
nostres nins i nines en edat escolar.
També hi ha una bona part peLs majors
en tenis, futbito i ping-pong.

Es faran trobades d'amistat entre els
pobles de Ia comarca i Pakna: Magda-
lena Sofía, Peguera, Porreres, Llucma-
jor, Campos, Algaida, Cas Concos i Pe-
tra. Es jugarà a bàsquet, ping-pong, es-
cacs, balonmano, futbol-sala. A les cases
s'haurà repartit un programa a part.

JOCS ESCOLARS

Ha arribat al seu termini ta fase co-
marcal dels Jocs Escolars a Ia categoria
infantil de Ia zona «Montuïri». El dis-
sabte 7 d'abril clou Ia fase alevin.

La nostra escola s'ha classificat per a
Ia fase insular de MaUorca en bàsquet
femení, (haurà fet primer o segon), ba-

Unsol
fi:

Mallorca.
CONSELL
INSULAR
DEMALLORCA

lonmano masculí (campió comarcal), es-
cacs femení (campió comarcal), natació
mascuüna i femenina. En balonmano fe-
mení no podem participar a \a final per-
què les nostres «misseres» han estat fe-
derades. Les finals de MaUorca i Balears
és disputaran després de Pasqua i aca-
ben el mesde maig.

A alevins no hi ha fase final, només Ia
comarcal. Les coses ens han anat bé: se-
gons, en balonmano femení; primers o
segons, en balonmano masculí; cam-
pions de grup a futbet masculí (dia 7
d'abril s'hauran fet les finals comarcak
a Campos). Resta, pel maig, el «balon-
tiro» femení.

PRESSUPOST DEL PATRONAT
MUNICD7AL D'ESPORTS

DE 1984

S'ha aprovat el pressupost de despe-
ses del Patronat Municipal d'Esports
per a 1984. Puja 570.000 pessetes distri-
buïdes de Ia següent forma:

Club d'Esplai:
Acampada a Lluc 5.000 Pts.
Excursió a S. Salvador 3.000 Pts.
Acampada d'estiu 2ttOOO Pts.

Associació de Pares:
V Cross Popular 16.000 Pts.

Col·legi «Joan Mas i Verd»:
Jocs Escolars 18.000 Pts.

Grup Jovent:
Gimnàsia de manteniment

d'adults 5.000 Pts.

Patronat Municipal:
Campionat futbol-sala

sénior 5.000 Pts.
Poüesportiu «Es Puig» ... 35.000 Pts.
Setmana Poüesportiva

«Sant Bartomeu» 70.000 Pts.
Mes Poüesportiu

«Fira84» 25.000Pts.
Trobada/soparet

a col·laboradors .. = 23.000 Pts.

Pista «Es Dau»:
Manteniment i serveis 25.000 Pts.
Material esportiu 26.650 Pts.
Factura pendent de material

i trofeus 23.350 Pts.

Camp Municipal d'Esports:
Manteniment, serveis

i GESA 200.000 Pts.
Ajudes a futbol base: alevins,

infantils i juvenils 70.000 Pts.

Total Pressupost 84 570.000 Pts.
G. GOMILA



MISCEL·LÀNIA

Una de les més velles postals (té més de 50 anys) que hem trobat de Ia capella del Santuari de Ia
Mare de Déu de Ia Bona Pau.

DEMOGRAFLA

DEFUNCIONS

Dia 2.- Josep Mulet Cerdà, vldu, 87
anys, a. «Carrió».

Dia 9.— Bartomeu MartoreU Fiol, fa-
drí, 72 anys, a. «Mas».

Dia 15.— Margalida Pomar Pomar, fa-
drina, 74 anys, a. «Aloia».

Dia 29.— CataUna Garcias Garau,
viuda, 89 anys, a. «Saldadet».

Dia 31.— Antoni Mayol Arbona, casat,
64 anys, a. «Pavora».

CASAMENT
Dia 26.— Antoni Gomila MoU amb M.a

Teresa Nicolau Cerdà.

PLUVIÒMETRE

Març, 1984

dia

9
13
14
15
19
20
22
23

Total

lts.

8,7
8,2

14,7
13,3
3,2
2,4
3,1
1,0

54,6

SA GLOSA NOSTRA
1 DE CADA DIA...

PASQUA I LES NINES

Pasco ve en tres festes,
veurem ses nines Uestes
jugar a l'uU;
se'n van per ses capeUes,
fent els passos,
mirant els bergantassos
d'uU de través;
Io que les estorba més:
mirar qui entra.

De fadrins en duen trenta
en es plaguet;
eLles van al sermó
i fan rotlet
i el pare predicador
predica a l'aire,
eUes no l'escolten gaire
casi no gens;
només tenen es pensaments:
en sos rameUs,
en sos claveUs,
en sos estimats. .

Què tal! Què l'has vist? Què el veres?
Oh que tontes i grosseres!
Quant ho són!
No veuen que el món
les du tapades
amb un manteil abrigades
a Io engany
i se pensen no fer dany
i en fan massa,
i el dimoni que les caça,
ric a rac, ric a rena...
(Recollida per Mn. Baltasar Amenguãl)

25 anys enrera
Abril 1959

La Societat Colombòfila de Mon-
tuïrí ha comprat un aparell de crono-
metria molt modern per a poder com-
provar i controlar els seus i altres co-
loms missatgers tant en els concur-
sos com en els entrenaments.

ecca
CENTRE ESTATAL

RÄDIO POPULAR DE MALLORCA



lESGLÉSIAEN CAMÍl

Programa de Setmana Santa i Pasqua

Abril de 1984
XERRADES FINAL DE QUARESMA ! Dia 12,dijous

«Com preparam Ia Setmana Santa».— Xerrades de Mn. Llorenç Tous, a Ia rec-
toria, a les 9,30 del vespre.

DIUMENGE DE RAMS.- A les 11,30: Benedicció dels rams af Ia placeta de Ca
ses monges, Processó i Missa,a Ia parròquia.

DIMARTS SANT.- Celebració de Ia Penitència.

DIMECRES SANT.- A Ia Seu: Missa concelebrada amb el Sr. Bisbe i preveres
de Ia Diòcesi. A les 7,30 vespre.

DIJOUS SANT.- A les 8 vespre: Celebració de Ia Cena del Senyor. Seguida-
ment, processó. A les 10,30: pregària davant Ia Reserva Eucarística, al Roser.

DIVENDRES SANT.- A les 8 vespre: Celebració de Ia Mort Gloriosa del Se-
nyor. Acte seguit, «Davallament» i processó cap a ses «Tres Creus».

DISSABTE SANT— A les 10,30 nit: SOLEMNE VETLA PASQUAL.

PASQUA DE RESURRECCIÓ.— A /es 10 matí: Processó de l'Encontre. Missa
solemne del Dia de Pasqua.

DILLUNSDE PASQUA, Segona Festa: A les 12 del migdia: Ofici Solemne amb
participacióde Ia Coral Parroquial.

FESTA D1ES PU!G.- Dimartsde Pasqua, 24 d'abril.
A les 10mati: Partida cap al Puig, amb Ia Banda de Musica.
A les 11,30: Missa de Ia Mare de Déu de Ia Bona Pau. Predicarà Mn. Rafel

Horrach, rector de L'Horta de Sóller.
A les 12,30: Festa i BaII de bot per a tots.

Notes: Hi haurà Baptisme a les 6,30 de l'horabaixa del Diumenge de Pasqua.
Les misses d'Es Puig comencen dia 6 de maig, a les 7,30 de Ia tarda.

FAMÍLIA, COMUNITAT D'AMOR

Elements de reflexïó extrets de Ia «Familiaris Consortïo»

La família segons el designi diví, està constituïda com una íntima
comunitat de vida i d'amor, i té Ia missió d'esdevenir cada vegada més
allò que és. Per això, Ia família rep Ia missió de revelar, custodiar i co-
municar l'amor, com un viu reflex de l'amor de Déu per Ia humanitat
i de l'amor de Crist per l'Església.

L'home no pot viure sense amor. Roman per a si mateix un ésser
incomprensible, Ia sevavida no té sentit si n o ü é s revelat l'amor i
se'l fa seu, si no hi participa vivament.

Precisament Ia família és el Hoc privilegiat, com dèiem abans, per
viure I'amor, de tal manera que l'amor és el que dóna sentit a Ia famí-
lia. Sense I'amor Ia família deixa d'ésser el que elIa és. Si eIla falla
posem en greu perill Ia realització plena de les persories, per això el
Papa diu: família reconeix Ia teva dignitat i Ia teva responsabilitat;
sigues el que ets. — J. B. P.

VIOLENCIA

Estem tan habituats a llegir
constantment notícies d'esde-

veniments violents i de contemplar-
ne a Ia TV, que no sé si donem prou
importància a l'augment de Ia de-
linqüència infantil. Que una "pandi-
Ha" de nois de deu a dotze anys pu-
guin matar amb un ganivet una do-
na de vint i tants, ens hauria d'es-
borronar. I sobretot ens hauria de
fer reflexionar sobre quins ingre-
dients hi ha en joc en Ia societat ac-
tual que desemboquin en resultats
tan horribles.

No cal ponderar Ia importàn-
cia que hem de donar a les imatges
de violència i d'horrors queens brin-
da Ia TV, les quals estan ficades
dintre les llars insistentment i no es
té cap cura d'estalviar-les als infants.
No entenc com no s'organitza una
gran campanya contra els mitjans
de difusió per Ia forma cruel, in-
sistent, rabejant-s'hi quasi, amb què
presenten les imatges de guerra,
d'odi i de destrucció, o per Ia for-
ma sensaciqnalista de difondre no-

. tícies
Tot això forma part de Ia ma-

nera de ser de Ia societat actual. Ho
respirem igual que l'aire que ens
volta. I si les persones grans es re-
velen contra una societat que in-
corpora amb naturalitat l'odi i Ia
violència, els joves i els infants ho
assimilen amb indiferència.

I és que és a tots nivells que
s'han difós aquests comportaments.
No fa gaire llegia un article d'un
psicòleg que senyalava com un
dels problemes més greus de Ia psi-
cologia infantil, Ia violència escolar;
feia notar que durant molt de
temps, e!s fenòmens de l'agressivi-
tat infantil en general, i de l'agres-
sió a l'escola en particular, no sola-
ment han estat tractats amb lleuge-
resa sinó fins i tot admesos i esti-
mulats.

Això mateix succeeix en l'àm-
bit familiar, sense buscar exemples
en els medis subdesenvolupats, sinó
entre nosaltres mateixos.

Si no ens sentim capaços
d'afrontar el problema de Ia violèn-
cia ambiental en el seu conjunt, co-
mencem per les nostres llars, i apor-
tarem uri gra dSrena a Ia solució
d'aquest problema urgent de Ia so:
cietat d'avui. ^^
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