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E N V I T D E F E S T A
Quan les campanes ressonen amb

crida de Festa Major, i Zes banderes
tremoloses onegen al vent, Montuïrí
recobra una alenada vigorosa de
goig: Sant Bartomeu és aquí.

Sant Bartomeu és Ia Festa i remou
tot el poble. Festa que fa retornar a
l'arrel més profunda que racZa a Ia
font que nopara.

Es festa, i ajunta les mans i eZs
esforços.

Festa que ensfa més conscients que
som un sol poble, i que només junts
durem a bon port Za nau que és de
tots.

Sant Bartomeu és envü, prova, es-
peroneig de l'ànima montuïrera que
mostra en el cim l'ideal mai del tot no
acomplert. Ideal sospirat de respecte,
que sap valorar tots etefruits de bon-
dat que en el poble maduren, i tapa
eZs defectes i anega tes bregues, per-

què ha descobert que ningú en té Za
prima del mal ni del bé; que tots em-
brutim amb élfang i Za sutja Za cara
de Valtre, i tots podemfer que brillin
eZs rostres amb sana ategria sense
compliments.

Amb sons de gaubança fruïm
aquests dies.

Ha arribat Ia festa de Sant Barto-
meu.

BARTOMEU TAULER

• EIs 5 nous regidors juraren el càrrec el 5 de juliol, però
el dia 12 Ja no acudiren al ple.

• Expropiació forçosa urgent dels terrenys pel nou parvulari.

• Noves subvencions del Consell Insular i de Ia Comunitat
Autònoma.

• EIs vestuaris d'Es Dau s'hauran d'haver acabat pel juny
de l'any que ve.

• Les Monges ja no són a Montuïri. El 17 de juliol se'ls va'
retre un homenatge.

• El Centre Municipal de Salut s'inaugurà a les festes.

• El I Rallye Automobilístic a Montuïri, el 8 i 9 de setembre.

• L'escorxador municipal s'ha venut.

• El XII Torneig de Ia Llum, del 12 al 24 d'agost.



NOSTRA HISTÒRIAl

t'N LLIBRE DECORT REIÀL MALLORQUÍ DEL SEGLE XI\

»Llibre de gran varietat temàtica on hi ha tota classe de fets
que es donaren a Montuïri en aquella epoca_.

PARLAMENT D'EN JOAN MIRALLES

El parlament quefeu En Joan MiraUes
a Ia presentació del llibre que ens ocupa,

! el 20 de maig de 1984, el publicarem, sin-
. tetitzat, en dues vegades. Així complau-
'• tem tots eZs qui aprecien de veres Za his-
¡ tòría del nostre poble.

; Moltes gràcies a tots, aI doctor Badia i
i també a tots eLs qui sou aqui, amigues,
! amics, conterranis de Ia meva terra, d'a-
1 questa terra a Ia que vuU seguir essent
fldel fins a Ia mort.

QUE ES UN LLJBRE DE CORT RELAL

He de parlar d'una feina que he anat
fent durant uns deu anys fins que Ia vaig
presentar com a tesi doctoral l'any 1978.
Però, primer de tot, diré què és un Uibre
de cort reial. Es tracta d'un Uibre de cú-
ria de tribunal del batle, que aleshores
tenia atribucions judiciaLs. A més de ser
batíe pròpiament dit, era una espècie de
jutge, en causes civUs, però en causes cri-
minals, qui administrava sentència era
el veguer de fora, una espècie de jutge de
Ia part forana que vivia a Sineu i que es
desplaçava periòdicament a les viles per
a dictar sentència de les causes contin-
gudes en el Uibre de cort, que havia estat
preparat pel batle. De Uibres de cort n'hi
ha de dues classes principaLs: de causes
civUs i de causes criminate. DeLs primers
n'hi ha molts més, però ete segons són
més interessants des del punt de vista
lingüístic, perquè reprodueixen bastant
bé Ia Uengua viva. Hi ha aUò que els so-
cioUngüistes en diuen registres, que són
efc3 diversos tipus de Uenguatge segons

25 anys enrera

Agost1959

BONA PAU dedica a Mestre Joan
Niu aquesta glosa firmada per B.
Sbert:

Enguany fa trenta-cinc anys
que és mestre dels cossiers
p/ed'humildatid'afanys.
Déu el guard de ma/s estranys
¡1 en puga ensenyar molts més!

/
Part de l'Arxiu Municipal del qual «En Joan Miralles no solament n'ha extret el text del
Uibre de Cort, sinó que ha contribuït de manera essencial que tots els seus fons avui es

trobin ordenats i en condicions d'ésser consultats pels estudiosos que s'hi interessin»
(Dr. Badia).

l'àmbit d'ús, i en aquest Uibre en tenim
concretament quatre: JuridicoH;anceUe-
resc, epistolareanceUeresc, narratiu i
col·loquial.

ÏNTERÉS DEL LLIBRE

L'interès que té aquesta classe de Ui-
bres crec que és divers. Primer de tot
perquè aquests Uibres tenen una gran
varietat temàtica. En aquest Uibre hi ha
tota classe de fets. Per exemple, hi ha un
esclau que és processat per haver robat
unes tisores; després, hi ha bregues di-
verses entre jueus i cristians per qüestió
d'interessos econòmics. —Recordem que
en aquest poble hi havia una comunitat
jueva prou important—; després, hi ha
una mossegada de cadeUa (cussa) a un
vianant amb les corresponents qües-
tions entre el mossegat i l'amo de Ia
cussa, etc.

En aquest Uoc, crec que és important
l'existència d'una certa varietat de regis-
tres Ungüistics de què parlava, mentre

, que en altres textos trobam un sol regis-
' tre utUitzat.

També hi ha una altra raó important.
La varietat d'escrivans que intervenen
en aquest manuscrit. Sabem que hi ha
set mans diferents que escriuen en ca-
talà i dues que ho fan en Uatí. N'hi ha un
d'escrivà, però, que sobresurt part da-
munt eka altres, en Bernat Vert, que es-
criu les tres quartes parts del lUbre. Una
quarta raó és que l'original i Ia còpia d'a-

quest manuscrit són pràcticament idèn-
tics. Què vol dir això? SenziUament, que
quan el testimoni reportava el que havia
vist al batle, l'escrivà anava prenent-ne
nota en unes tauletes de cera i després es
passava en net. Doncs bé, sembla que el
mateix escrivà que escrivia aquesta pri-
mera versió en brut era el mateix que
després, al cap de poc temps, ho reporta-
ria en net al Uibre de cort. Comparem
això amb el que passa en l'obra d'escrip-
tors com en Ramon LIuU. No tenim origi-
nals d'aquest autor i ens poüem regir no-
més per còpies de persones que potser
són molt posteriors, de vegades en se-
gles, i entre Ramon LIuU i el copista en
qüestió pot haver-hi hagut mitja dotzena
o més de filtres representats per copistes
diversos.

FinaLnnent, encara hi ha una altra raó
molt important i és que aquest Uibre
està perfectament locaUtzat en l'espai i
en el temps. Sabem que és un lUbre de
cort del batUe reial de Montuïri i que
data dels anys 1357 al 1360, cosa que no
podem determinar, per contra, en una
immensa quantitat de casos de textos,
Literaris i no üteraris, perquè no sabem si
el text és del segle XTV o de principis del
XV o si prové de Catalunya o de Valèn-
cia, etc.

Un fet particularment interessant és Ia
riquesa üngüística que conté. I més en-
cara, Ja que en aquest Uibre hi trobam
unes 200 paraules documentades per pri-
meravegada. (Continuarà)
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Festes de Sant Bartomeu, 1984
AVANÇ DEL PROGRAMA.

les 21 h.-
. LLUM»

Dia Í2 d'agost. Diumenge
L·iauguració del «XII TORNEIG DE LA

Dia 18 d'agost. Dissabte
A les 19 h.- Partit de futbol: Veterans de MontuM - Vete-

rans de MaUorca.

Dia 21 d'agost. Dimarts
A les 17 h.— Exhibició de vol d'avions ultra-Ueugers. De-

mostració d'aeromodeUsme.

Dia ZZ d'agost. Dimecres
A les 18 h.— Festa infantil a Ia Plaça Major.

DeI dia 23 al 26 d'agost
Exposicions de: Ceràmica.— Jean Anne Jorgensen.

Pintura.— Bernat Miquel Serra i Aloy.
Inauguració: dia 23 a les 21 h. SaIa de conferències.

Dia 23 d'agost. Dijous
A les 19 h.— Sortida deLs cossiers, dimoni i xeremies.
A les 21 h.- Completes cantades per Ia Coral Parroquial i

veneració de Ia ren'quia del Sant.
A les 23 h.— Revetla i concert per Ia Banda de Música.
A les 23,30 h.- Berbena en Es Dau.

Dia 24 d'agost. Divendres
A les 9 h.— Aubada al so de les xeremies.
A les 10,30 h.— Sortida deLs cossisers i dimoni.
A les 12 h.— Oflci solemne amb sermó que predicarà Mos-

sèn Gabriel LUteras MiraUes, rector de Santa Tere-
seta de Ciutat.
ELs cossiers baUaran l'Oferta.

A les 12,30 h.— AmoUada de coloms per Ia Societat Co-
lombòfila de MontuM.
AmoUada de globus per Joan Mateu.

- A les.l3 h.— Recepció per a tot el poble a l'Ajuntament i
baU deLs Cossiers.

A les 17 h.- Final Alevin A del XH Torneig de Ia Llum.

A les 18,15 h.- Final Juvenil A del XU Torneig de Ia
Llum.

A les 20 h.- Final Regional del Xïï Torneig de Ia Llum.
A les 22 h.- Entrega de trofeus i cloenda del XII Torneig

de Ia Llum.
A les 22,15 h.— Desfilada pel carrer Major de les

,Majorettes de Montuïri.
A les 22,30 h.— Representació teatral en Es Dau.

«EL BANYUT mAGESTARI» de MoUère.
«EL MATREVIONI PER FORÇA» de MoUère.

PeI Grup de Teatre de Bunyola.
Dja 25 d'agost. Dissabte

A les 11,30 h.— A Ia Plaça, corregudes de cintes i joies,
estirarcorda, pal ensabonat...

A les 15,30 h.— Carreres de bicicletes. Carrera d'aficionats
locaLs.

A les 23 h.— Concert per Ia Banda de Música.
A les 23,30 h.- Berbena en Es Dau.

Dia 26d'agost. Diumenge
A les 9 h.- Tir a Ia guàtlera a Sa Torre.
A ¿es 12,30 h.— üiauguració del Centre Municipal de Sa-

lut. Sortida de Ia Plaça Major de les autoritats
acompanyades per La Banda de Música. Visita a les
dependències del Centre. Refresc i parlaments inau-
guraLs.

A les 17 h.— Carreres de cavaUs.
A les 23 h.— Vetlada musical a Ia Plaça Major.

«MÚSICA NOSTRA».
TONI MORLÀ.

A Za 1 h.- TRACA FDÍAL.

Dies 27 d'agost al 2 de setembre
V Setmana PoUesportiva Sant Bartomeu-84.

Dia 8 de setembre
I RaUye Automobüístic del PIa de MaUorca.

A les 20.-
Dia 9 de setembre

Entrega de Trofeus del RaUye.

CAÇADOR NO MATIS, CAÇA
Quan un caçador agafa Ia ploma per escriure una carta so-

bre Ia caça, es fa una pregunta: Es just l'encalç, Ia persecució
i Ia mort de les criatures salvatges?

El caçador no té més remei que respondre's a sí mateix
afirmativament. Primer perquè caçant no arriba a conèixer i
estimar eLs animaLs. I, sobretot, perquè Ia caça arriba a cons-
tituir el ressort suprem de Ia vida d'ençà que aparegué da-
munt el nostre planeta.

Per això, company caçador que, obUdant Ia teva condició
d'artesà, d'intel·lectual, d'oficinista o de poLític et submergei-
xes aviat davant Ia presa, pensa que Ia naturalesa ha impo-
sat regles molt severes a tots ete qui ens trobam damunt de
Ia piràmide de Ia vida. No matis, caça. Perquè no és igual
matar que caçar. La persecució, l'encalç i Ia mort de Ia peça
sempre han exigit del caçador esforç físic i vivor mental. SoLs
una peça que t'exigeixi tot un horabaixa de persecució, una

dura espera desafiant Ia calor, el fret, representarà més alta
conquesta i més profitosa dedicació que cent infeUces peces
abatudes U-legaLment, amb comoditat i sense fatiga. Perquè
per al caçador no és Ia quantitat de captures el que el forma
i ennobleix, sinó l'esforç i Ia fatiga que ha suposat cadascuna
de les peces cobrades.

Esser caçador és caçar seguint les rígides i immutables
Ueis de Ia naturalesa. No obUdis que en el fons, tots eLs ani-
maLs són amics teus.

El caçador que respecti les propietats d'altri, el que sàpiga
anar-se'n a ca seva amb el sarró buit, el que no doni motius a
què ningú dubti d'eLl ni de Ia seva bona fe, el qui vagi a caçar
i no a matar, aquest té dret a anomenar-se caçador. No ma-
tis, caça.

UN CAÇADOR MONTUJOlER
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PERE SAMPOL MAS, REGH>OR DE CULTURA
Parla de les festes de Sant Bartomeu, 1984

MES SUBVENCIONS
PER A MONTUffiI

Quan s'acosta Sant Bartomeu, és un de-
sig lògic que els montuïrers volguem saber
com seran les festes d'enguany i els actes
del programa que més destacaran.

Es per això que acudírem al Regidor de
Cultura de l'Ajuntament, En Pere Sampol
Mas, perquè ens satisfés Ia nostra curiositat
i les dels que això llegesquin. I ho férem
començant amb aquesta pregunta:

—Quines característiques pròpies creus
que tendran les festes d'enguany?

—Les festes d'enguany, com Ja és cos-
tum, es caracteritzaran per Ia gran partici-
pació popular. Totes les entitats del poble
organitzen una o altra activitat donant així
un caràcter especial a les festes de Mon-
tuïri.

—Cada any hi sol haver algunes nove-
tats. Podries dir-nos quines seran les de
més relleu?

—Si; a més dels actes tradicionals, com
les carreres ciclistes i de cavalls, el futbol, Ia
setmana poliesportiva, els espectacles in-
fantils, tirades als coloms, corregudes, els
concerts de Ia Banda de Música, etc., po-
dem considerar novetats: una exhibició d'a-
vions ultra-lleugers i d'aeromodelisme, un
partit de futboi de veterans de Montuïri i, Ja
dins el mes de setembre, el I Rallye Automo-
bilístic d'es PIa de Mallorca. També es pot
considerar una novetat el fet que els Cos-
siers tornaran a ballar en nombre de set i no
de deu. Aquesta era una aspiració de tots
els amants dels nostres Cossiers i que en-
guany Ia veuran complida. Hi ha que afegir-
hi també Ia inauguració del Centre Munici-
pal de Salut, el qual s'obrirà per primera ve-
gada a les festes d'enguany.

—Quin pressupost destinarà l'Ajunta-
ment a les festes?

—El pressupost destinat a les festes és de
800.000 Pts., el mateix que l'any passat. En-
cara que tot ha pujat confü estalviar un poc,
Ja que el poble té moltes necessitats ur-
gents. També hem de tenir en compte que
enguany hi ha quatre festes i hem d'omplir
dos vespres amb espectacles gratuïts.

—A quines dues nits et refereixes?

—Aquestes dues vetlades són Ia del dia 24
que hi haurà una nit de música mallorquina
amb el conjunt «Música Nostra» iel cantau-
tor Toni Morlà. I el diumenge dia 26 una nit
de bon teatre amb el Grup de Teatre de
Bunyola, un dels millors de Malloca, que re-
presentarà dues obres de Molière. VuII ad-

Totes les entitats del poble organitzen qualque acti-
vitat
EIs Cossiers tornaran a ballar en nombre de set
El pressupost, de 800.000 pessetes, és el mateix de
l'any passat
Hi haurà una nit de música mallorquina i una altra
de teatre

vertir que són un poc picants, però esper
que no feriran Ia sensibilitat de cap espec-
tador.

-En particular, voldries dir alguna cosa a
Ia gent?

—Si; voldria convidar els montuïrers a
participar de tots els actes i en especial als
ciclistes locals perquè ens oferesquin una
carrera millor que l'any passat, si és possi-

ble. L'expectació és moita i sens dubte serà
el plat fort de les festes.

I ara sols resta esperar, confiats, que les
festes sien encara mós bones que les de
l'any passat i responguin a Ia il·lusió que hi
han posat En Pere Sampol i tots els respon-
sables del seu desenvolupament.

•»

O. ARBONA

Al Uarg del passat mes de juUol s'ha
comunicat a diverses entitats locaLs Ia
concessió de subvencions.

Per part del ConseU tasular de Ma-
Uorca s'han aprovades per Ia. Comissió
d'Agricultura 200.000 pessetes per a Ia
Fira d'enguany i 92.000 pessetes per a fer
un hivernacle experimental («inverna-
dero») en el Col·legi PúbUc d'E.G.B.
«JoanMas i Verd». La Comissió de Sani-
tat otorgà 250.000 pessetes per a l'equi-
pament del Consultori Mèdic. La Comis-
sió d'Esports va aprovar 200.000 pessetes
pel Curset de Natació d'aquest estiu i
300.000 pessetes per a l'organització del
«I RaUye PIa de MaUorca-Montuïri 84»
que tendrà Uoc eLs dies 8 i 9 de setembre.
Aquestes quatre subvencions esmenta-
des havien estat soh'citades per l'Ajun-
tament.

La ConseUeria d'Educació i Cultura,
Direcció General d'Esports de Ia Comu-
nitat Autònoma, ha comunicat a l'Ajun-

tament que es podien disposar de cent
mil pessetes per l'activitat organitzada a
Montuïri, «Poh'esportiu Es Puig 84», ce-
lebrada per Pasqua; i a l'Associació de
Pares, 25.000 pessetes per a les activitats
esportives extraescolars. Aquestes dues
subvencions formen part del programa
de «Temps LJiure» i corresponen al pri-
mer semestre del 84. Ja pel segon semes-
tre n'hi ha més de demanades: Mes Po-
UesÈortiu Fira, i Setmana PoUesportiva
Fira 84.

NO A LA MANCOMUNITAT
DEL SERVEIDE BOMBEBS

El PIe de l'Ajuntament del 5 de juUol
va rebutjar l'oferta de què Montuïri for-
màs part del servei mancomunitat de
bombers. Motiu: Les 200.000 pessetes
que l'Ajuntament havia de pagar cada
any.

Per altra part, es varen aprovar els
nous padrons municipaLs i arbitris de
cans, voravies («aceres») i recoUida de
fems.

„ •: V W •:, ^f
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...sa Societat de Caçadors ha tingut proble-
mes per uns caçadors «furtius» Ja es pri-
mers dies de l'època de caça.

...se va celebrar una reunió a s'Ajuntament
per tal d'informar de ses possibilitats de què
es nins menors de cinc anys poguessin anar
a escola, o guarderia.

...de moment, no hi ha cap solució defini-
tiva, però s'espera poder començar normal-
ment es nou curs dia 17 de setembre.

...pot ser que dues monges venguin des de
Sant Joan o que unes puericultores o mes-
tressesse'n cuidin.

...si es fa es Parvulari en es costat de Ses
Escoles, es ninets entrarien p'es mateix lloc
d'es col·legi d'E.G.B.; que s'Estat pagaria
dues aules estatals de preescolar (4 i 5 anys)
i que una o dues aules més haurien d'esser
construïdes per s'Ajuntament de cara en es
ninets de «Guarderia».

...s\ ses coses van bé, es pàrvuls de 4 i 5
anys tendrien plaça gratuïta i estatal; i es de
2 i 3 anys haurien d'esser regits per s'Ajun-
tament o un Patronat de Guarderia.

...però, llegiu bé: si ses coses marxen i es fa
es Parvulari... i que només són coses «que
s'han dit»... i a vegades «del dicho al he-
cho...». Confiem que es faci Io millor p'es
poble, ses mamàs i ninets.

...efs albercocs van a mal preu. Que duen
feina derecollir i pocs dobbers. Algú els
deixa abaix de s'arbre. Que si hi hagués
més sequers, tots mos beneficiaríem: page-
sos, empressaris de s'albercoc, joves, do-
nes i ninets que van an es sequer...

...moltissima gent ha anat a despedir-se de
ses monges manifestant-los es seu agraï-
ment. Han estat tota una història en es da-
rrer segle montuïrer.

...sa barca «Optimist» quevaren aconseguir
elsalumnes de s'Escola a CaIa Nova ha do-
nat Ja bons fruits perquè a ses acampades
han disfrutat de veres es des Club d'Esplai i
ets alumnes de tercer.

...va sorprendre «l'espantà» de regidors en
es PIe de dia 12 de juliol. Es qui hi assistiren

PRESA DE POSSESIO
DELS NOUS REGUK)RS

El 5 de juUol varen jurar el càrrec com
a regidors de Montuïri eLs cinc membres
de Ia CoaUció AUança Popular - Mepen-
dents - P.D.P. Foren Sebastià Cerdà, Ga-
briel Ferrer, Joan Mayol, Antoni Marto-
reU i Antònia Rossinol.

Substitueixen eLs cinc membres pri-
mers de Ia mateixa Uista que havien di-
mitit a rel del canvi de batle.

digueren que «si ells passaven de tot, nol-
tros també passarem d'ells».

...aquest tema és com sa processó de mai
no acabar... i és més llarg que una Corema
de... molts de mesos.

Sa veu des carrer

IRALLYE PLA DE MALLORCA -
MONTUHtI 84

ELs entesos en Ia matèria diuen que
causarà impacta el muntatge i celebra-
ció del «I RaUye PIa de MaUorca - Mon-
tuïri 84» que tendrà Uoc el dissabte i diu-
menge, dies 8 i 9 de setembre. Forma
part del programa «Setmana PoUespor-
tiva Sant Bartomeu». Està organitzat
pel Patronat Municipal d'Esports i Escu-
deria Drach amb patrocini del ConseU
tosular de MaUorca. El pressupost arriba
al mig miUó de pessetes.

Durant el dissabte, eLs cotxes faran un
circuit per les carreteres de Ia comarca
(que restaran tancades mentre duri Ia
prova). Possiblement, el dissabte vespre
en «Es Dau» hi hagi berbena gratuïta per
tal d'animar aquest RaUye i eLs que se-
gueixen les carreres.

D'haver-se iniciat abans eLs tràmits Ie-
gaLs, hagués pogut esser una prova pun-
tuable pel campionat de Balears.

7.900.000 PESSETES, PRESSUPOST
DELS VESTUARIS D'ES DAU

L'empresa de construcció de Josep
Cerdà Verd («Poeto») ha aconseguit l'ad-
judicació de les obres de construcció deLs
vestuaris de Ia Pista PoUesportiva «Es
Dau» a Ia subhasta de contractació. La
quantitat puja a 7.900.000 pessetes i les
obres hauran d'haver acabat pel juny de
1985.

L'Administració subvenciona, com es
sap, amb quatre müions de pessetes;
mentre que Ia resta corr a càrrec del
Consistori.

ELs qui hem seguit aquest procés ens
alegram per Ia utiUtat que suposa pel po-
b'le; pel temps que fa que es demanen
aquestes obres (deu fer uns quatre anys),
per Ia feinada que duu Ia part burocrà-
tica i, principaLment, perquè «Es Dau»
tendrà uns vestuaris com pertoquen a
l'activitat que es desenvolupa i eLs joves
un bon local social en el primer pis.

Tot, per tant, ja va dins bon camí. Ara,
només manca que En Pep Poeto i eLs
seus picapedrers facin via i pel juny ho
tenguin ben acabat.

OBRA CULTURAL

A instàncies d'antics membres de l'O-
bra Cultural de Montuïri, es feu una re-
unió a Ia qual s'havien convidats tots eLs
socis.

S'acordà reactivar les tasques i tornar-
ies posar en funcionament. Per aquest
motiu es convocarà una altra reunió
oberta a tothom per a reemprendre les
activitats abandonades o altres de no-
ves.



NOTICIARI LOCAL

CURSET DE NATACIÓ

Més de seixanta són, entre al·lots i ma-
jors, eLs que segueixen el curset de nata-
ció que es celebra en el PoUesportiu d'Al-
gaida, dirigit per Pere Palou, organitzat
pel Patronat Municipal d'Esport i sub-
vencionat pel ConseU de MaUorca.

Va començar el 17 de juUol i acabarà
abans de Sant Bartomeu. Les classes es
donen les tardes deLs dimarts, dimecres,
dijous i divendres havent-hi força anima-
ció i interès.

JULIOL: CAMPAMENTS

A Ia primera quinzena de juUol restà
fora de Montuïri un bon nombre d'al·lo-
teria.

El Club d'Esplai va organitzar el cam-
pament en el Puig d'Alanar a les platges
del Xaloc de l'nia, entre eLs termes muni-
cipals de Manacor i Felanitx. Acompa-
nyats peLs seus monitors, i mares-
cuineres, trenta-cinc ninets gaudiren de
debò durant una setmana. CaI dir que
aquest indret l'està restaurant l'Ajunta-
ment de Manacor i dedicarà el que era
antiga escola a casa de colònies. Es de
destacar també l'interés del Regidor de
Cultura de Manacor.

Nou nins i nines del Cicle Mitjà anaren
del 2 al 14 de juUol al campament «La
Victòria» d'Alcúdia. També hi assistiren
Joan Barceló Mayol i Joan Verger Rossi-
nol com a monitors contractats per Ia
ConseUeria de Cultura/Direcció General
d'Esports. La modaütat d'aquest campa-
ment era bàsicament esportiva, ja que
s'iniciaren dins un bon nombre d'es-
ports, entre eUs piragüisme i vela.

El dissabte 14 de juUol sis alumnes de
setè nlveU de Ia nostra escola partiren a
un deLs «Encontres Esportius a to Penín-
sula» organitzats pel ConseU Superior
d'Esports en col·laboració amb l'organit-
zació dels Jocs Escolars de Balears. Per
espai de quinze dies, quatre hauran se-
guit un curset de wind-surf al pantà Sant
Joan de Madrid i eLs altres dos un curset
de piragüisme a AvUa, a més de desenvo-
lupar altre tipus d'activitat amb joves de
tota Espanya.

Mercè a ajudes i gestions reaUtzades,
eLs preus d'aquestes tres acampades han
resultat econòmics: 1.500, 4.000 i 5.500
pessetes, respectivament.

PAPERERES

Mai no és tard quan s'hi arriba. A Ia fl
tenim nou papereres peLs carrers de Ia
vUa, necessitat que moltes vegades hem
denunciat des d'aquí. Han estat donades
pel ConseU tos^ar de MaUorca.

MONTORI A LES FESTES D'ALTRES
POBLES

Era un dia qualsevol a Ia nostra plaça.
Hi anàvem perquè eLs infantUs havien
d'anar a jugar a futbol. Idò, ens trobàrem
el dimarts 24 de juUol dissabte de Sant
Jaume— amb un truet a plaça. Quasi a to
mateixa hora (6 de l'horabaixa) tres enti-
tats montuïreres partien per a partici-
par, com a convidats, a festes d'altres po-
bles: La Banda de Música sortia cap a
VaUdemossa, les Majorettes a Santanyí i
eLs infantUs del C.D. Montuíri a fer un
partit a les festes deS'Estanyol.

No es pot negar que no siguem un po-
ble que viu.

9 DE SETEMBRE: PUJADA DE
MALLORCA A LLUC

Com l'any passat, Montuïri i eLs altres
pobles de MaUorca anirem a Lluc. Serà
Ia pujada que organitza l'Associació
d'Antics Blavets —peLs qui hi anaren
l'any passat^, com aqueUa vegada que
ens convidaren a «xocolata i pastís» a
l'arribada, quan Montuïri va oferir una
trunyeLla d'aUs.

El dijous 20 de juUol es va celebrar una
reunió a Algaida peLs pobles de Ia co-
marca per tal d'organitzar-ho. Podrem
marxar-hi a peu des de Ia vUa o des
d'toca. ELs interessats, posau-vos amb
contacte amb el qui subscriu. La concen-
tració a toca serà —possiblement— a les
sis i el dia coincideix amb eLs actes de Ia
cloenda de l'any de Lluc.

EXPROPLACIÓ FORÇOSA DELS
TERRENYS PER AL PARVULARI

La ConseUeria de Cultura i Educació
de les nies Balears ha ordenat l'expro-
piació deLs terrenys per a l'edificació del
Parvulari al veinat de Ses Escoles. El
text de l'ordre entre altres coses diu:
«Por orden de esta Consejería de fecha
18 de abril de 1984, pubUcada en el
B.O.C.A. n.° 9 de. fecha 22 de junio de
1984, se promueve Ia declaración de ur-
gente ocupación de una porción de te-
rreno sito en el término municipal de
Montuïri, propiedad de doña Práxedes
Garau Verger y cuyas características son
las siguientes: Situación parcela 4 bis.
Polígono 10. Superficie 2.697,49 metros.
Linderos: fachada (78 metros) con carre-
tera Montuïri a San Juan; medianera de-
recha (31,50 metros) con Colegio PúbUco
«Joan Mas i Verd»; medianera izquierda
(76,40 metros) con Pou"gono 10, parcela 4,
propiedad de doña Práxedes Garau Ver-
ger; fondo (75,20 metros) con PoUgono
10, parcela 3, propiedad de doña María
ServeraMora».

NO PRESENTACIÓ A PLE MUNICgAL

El dijous 12 de juüol es va celebrar el
primer ple de l'Ajuntament en el que hi
havien d'assistir eLs nousregidors. Es to-
cava començar a les 10 i es va esperar
fins a les deu i vint minuts perquè man-
caven eLs regidors de l'oposició; però no
es presentaren.

Per aquesta absència no es varen po-
der anomenar eLs dos regidors de Ia Coa-
Ució Popular que havien de formar part
de Ia Comissió Permanent.

Es va tractar del programa de festes,
de Ia plaça de neteja al consultori mèdic,
de fer una trapa («trampüla») àl carrer
perquè se'n dugui les aigües del pati de
l'escola cap al clavegueram que s'ha fet
darrerament al carrer EmUi Pou, de l'ho-
menatge popular a les Monges i s'aprovà
l'organització del «I RaUye Pto de Ma-
Uorca».

NOVES ORDENANCES MUNICD*ALS

La Comissió Permanent del dijous 19
de juUol va aprovar unes noves ordenan-
ces municipaLs: síquies dins el poble, bal-
cons,solars... ^GabríelGomiiajaume

DEMOGRAFIA

NALXEMENTS

Dia 10 de juUol: Rafel Nicolau Mayol,
fUl de Bartomeu i de Maria.



ESPORTS

TORNEIG DE FUTBITO

El dia 11 del present agost acaba el
Torneig de Futbito Local en el que hi
participen catorze equips: 10 de Ia vUa,
un de Porreres, un de Felanitx i dos de
Pina. Va començar el dia primer de juny.

ELa noms deLs equips —alguns ben
«rimbombants»— són «Can Toni A», «Es
Bogarde's», «Can Pieres A-Mirgasa»,
«Puig Sant Miquel», «Can Pieres B-
Mirgasa», «Can Toni B», «Seguridad y
Limpiezas», «Pina B», «Colombòflla»,
«Caçadors Pina», «LUbreria Queló-
Construccions RamoneU», «Bar Es Cen-
tro de Porreres», «Autocars Grimalt de
Felanitx» i un nou equip d'amics que va
substituir el Pub Es Dau.

DE LA JUNTA CONTBA EL CANCER

La Junta Local de l'Associació' de La
Lluita contra el Càncer ens ha comuni-
cat que agreeixen a tots eLs qui assistiren
i ajudaren a Ia berbena i a Ia Caixa d'Es-
talvis «Sa Nostra» (va pagar el conjunt
«Música Nostra») el que hi pogués haver
un superàvit de 65.863 pessetes que van
destinades al fl benèfic de l'entitat.

Es varen recoUir 225.580 pessetes d'en-
trades i les despeses pujaren a 159.717
pessetes.

A més de «Música Nostra» va tocar el
grup «Crisis».

BERBENA EN EL CAMP DE FUTBOL

Dissortadament, no va anar tan bé Ia
berbena que cada any organitza el C.D.
MontuM en el camp de ftitbol per tal de
recaptar diners per a Ia temporada im-
minent.

A més d'En Xesc Forteza i En Tomeu
Penya (eLs quaLs veim a Ia foto), actuaren
Serafin deLs Javaloyas, Miami i Joan Bi-
biloni. Malgrat el preu no fos barat, es va
produir un dèficit de més de cent mil pes-
setes.

HOMENATGE ALS DfFANTELS
IJUVEMLS

El dissabte 21 de juUol el Club Espor-
tiu Montuïri va retre un homenatge aLs
jugadors infantUs i entrenador Tomeu
Ferrer per haver aconseguit proclamar-
se campions de Balears de futbol saLa a
Ia passada temporada; i aLs jugadors, en-
carregats i entrenador Joan Verger Ra-
moneU per haver ascendit a n regional
juvenUs.

Es varen regalar uns xàndaLs aLs juga-
dors juvenUs i una foto de l'equip de l'as-
cens; aL3 entrenadors Joan Verger i To-
meu Ferrer, una placa d'agraïment i,
també, una placa a Ia cuinera Antònia"
Alcover.

PROGRAMADA LA TEMPORADA
DEL C. D. MONTUmi

El divendres 20 de juUol es va celebrar,
en el saló d'actes de l'Ajuntament, una
Assemblea/Reunió per tal de programar
Ia temporada 1984/85 del Club Esportiu
MontuM.

CaI dir que esent tan Uarga l'exposició
deLs temes tractats (vim>i-tres) ens és im-
possible ressenyar-los, si bé volem men-
cionar que Ia reunió es perUongà per es-
pai de tres hores i que tots eLs punts va-
ren esser aprovats.

SETMANA POLEBSPORTrVA

Com succeeix des de fa uns anys, des-
prés de Sant Bartomeu es celebrarà Ia
«Setmana PoUesportiva».

Enguany serà a base de futbito peLs
nins de segon, tercer, benjamins i infan-
tUs. També el torneig senior.

Aquests són eLs equips de les diferents
categories que jugaran per sistema Uiga:

Seniors: TaUeres Salvà (campió Ba-
lears), Petro-San Francisco o>rimer clas-
sificat del seu grup), campió i subcampió
torneig local.

Infantite: Montuiri, Campos i Porreres.
Benjamins: La SaUe, Sant Gaietà i

Montuïri.
Tercer: MontuM, Petra i Campos.
Segon: MontuM, Petra i Campos.

S'HA VENUT L'ESCORXADOR
MUNICDPAL

Na MargaUda MiraUes Cerdà ha com-
prat l'edifici de l'antic escorxador muni-
cipal en el carrer de Pahna per una quan-
titat d'uns dos müions de pessetes.

XIITORNEIGDE
LALLUM

Sant Bartomeu, 1984

Un nou Comité organitza enguany el
XTT Torneig de Ia Llum. Començarà el 12
d'agost i acabarà el dia de Sant Barto-
meu. T_ntervenen vint-i-tres equips perta-
nyents a les categories regional, juvenüs
A, juvenUs B, infantUs, alevins A i ale-
vinsB.

El divendres 20 de juUol es va celebrar
Ia reunió al Puig de Sant Miquel amb as-
sistència deLa equips participants. Es va-
ren tractar de les bases i es va fer el sor-
teig que va donar aquest calendari:

Diumenge 12, a les 21 hores: L·iaugura-
ció del «XJJ Torneig de Ia Llum».

A les 22,30, partit inaugural: La SaUe -
Sant Gaietà CJuvenUs A).

Dilluns 13, a les 20,30; Montuïri - Espa-
nya (alevins B).

A les 22 h.: Campos - Beat Ramon LIuU
L·ica üuvenüs B).

Dimarts 14, a les 20,30: Sant Gaietà - B.
Ramon LIuU (infantUs).

A les 22 h.: MontuM - Porreres üuve-
nUsB).

Dimecres 15, a les 19,30: Petra - Porre-
res (alevins B).

A les 20,45: MaUorca - Cide (alevins A).
A les 22 h.: Cide - MaUorca üuvenüs A).
Dies 16,17 i 18 descans per motiu del

«Trofeu Ciutat de Paüna».
Diumenge 19, a les 19,30: La SaUe - B.

Ramon LJuU (alevins A).
A les 20,45: La SaUe - Cide (infantUs).
Ales22h.:Regional.

FD4ALS

Dilluns 20, a les 19,30: Tercer i quart
Uocs alevins B.

A Les 21: Tercer i quart Uocs juvenüs B.
A les 22,30: Tercer i quart Uocs juvenüs

B.
Dimarts 21, a les 19,30: Tercer i quart

Uocs alevins A.
A les 21 h.: Tercer i quart Uocs infan-

tUs.
Ales22,30:Regional.
Dimecres 22, a les 19,30: FDfAL ALE-

VLNB.
A les 21h.: FDfAL DíFANTTL.
A les 22,30: FDfAL JUVENH, B.
Divendres 24
(DLA DE SANT BARTOMEU).
A les 17: FDiAL ALEVDf A.
A les 18,30: FDfAL JUVENH, A.
A les 20,30: FDJAL REGIONAL.
A les 22,15: ENTREGA DE TROFEUS

I CLOENDA. i GABR|EL GOMILA



ESGLÉSIA EN CAMI

DESPEDIDA A LES MONGES

Dia 18 d'octubre de 1970 fou beneïda Ia capella, l'a/tar i el sagrari del Convent.
Aquí veim l'aspecte que presentava després de Ia reforma.

Montuïri volgué retre el passat 17de juliol
un senzill homenatge de despedida i agraï-
ment a les Monges de Ia Caritat com una
prova més de l'estimació que s'han guanyat
per espai d'aquests 117 anys darrers d'es-
tància en el nostre poble.

Encara que les despedides són general-
ment tristes, no es pretenia que fos un acte
anguniós, perquè es volia demostrar que
sabem acatar en satisfacció les decisions
que es prenen quan d'elles sen'ha de treure
un profit que beneficiarà gent que ho ne-
cessita més que nosaltres.

Per això s'hi ¡untà Ia banda de música in-
terpretant partitures alegres. No hi manca-
ren tampoc les galletes, bescuits i vi dolç;
però, sobretot, el que calà més endins foren
els parlaments del Rector i del Batle.

El nostre Rector digué entre altres coses
que 117 anys de servei, d'entrega, de caritat
i de pregària obliguen a retre un homenatge
de gratitud a Déu Pare i gratitud a tantes
Germanes que passaren fent el bé com
Jesús.

I el Batle, sentint-se representant del po-
ble, retregué, en particular, l'eficaç labor
que han desenvolupat a Montuïri, mencio-
nant Ia gran ajuda que sempre han prestat a
totes les famílies, començant ja, de molt pe-
tits, quan les mares hi duien els infants per a
poder-se dedicar a altres quefers, fins que
el darrer alè els se'n portava.

En nom de Ia Parròquia i per iniciativa
d'un bon grupet de persones que han col-
laborat, el Rector feu entrega a les cinc ger-
manes de Ia Caritat que han romàs fins avui
al nostre poble, d'unes senzilles cadenetes
amb una placa que du aquesta inscripció:
«Gràcies. Església de Montuïri - 1867-
1981>>. (Això a una cara. A l'altra hi havia
gravada una creu com a símbol de sacrifici,
d'entrega i d'esperança).

Seguidament el Batle també els oferi una
placa amb una inscripció al·lusiva a Ia labor
que han desenvolupat en el nostre poble.

Aquell vespre Ca ses Monges semblava
una festa, malgrat algunes llàgrimes guaita-
ven i hagueren de sortir: no hi podiem fer
més.

«Sols resta desitjar que amb l'esforç /
constància de tots Ia casa que ara deixen
pugui quedar al servei del poble, i prest tor-
nem a veure altra vegada un equipet de Ger-
manes de Ia Caritat entre nosaltres. I no
hem de descansar—acabà dient el Rector—
fins a aconseguir-ho». Q Arbona

Notícies d'Església

ASSEMBLEAPARROQUlAL

Dia 7 de juliol ens reunirem més de sei-
xanta persones-de les que han duit alguna
activitat dins Ia comunitat cristiana
parroquial.

Vàrem revisar l'acció de catequistes,
d'Acció Social, econòmica, celebracions,
joventut i tercera edat i al mateix temps en-
trevérem el camí que convé seguir pel pro-
percurs.

En aquesta assemblea quedaren nomena-
des unes comissions permanents, votades
pels mateixos participants i que serviran de
base per a l'elecció del Consell Parroquial
de Pastoral, el pròxim setembre.

COL·LECTES EXTRAORDINÀRIES

PeI mes de maig, Ia col·lecta de Mallorca
Missionera, va recollir29.650 pessetes.

La col·lecta de Càritas que es va celebrar
pel Corpus, va arribar a 27.700 pessetes.

DANSAU, COSSIERS

Somriu, Montuïri!
amb l'amplesomriure
del vent dels molins.

I corre depressa.
Pregona Ia Festa,
i ajunta els teus cors
amb dansajoiosa.

S'estrenyen les mans...
Corrent els infants,
trepitgen Ia murta
i embaumen Ia Plaça...

Sents el fobiol?
DeI cap-de-cantó
s'enfilaladama,
lluentadelsol.

El quinze d'agost,
del IHt de Maria
han pres un ramet
verd d'alfabeguera
gentils Cossiers.

I l'aroma fresc
penetra les llindes,
impregnaelsvestits...
traspua Ia pell
finor de rosada
que es fon d'abraçades...
ÉsSantBartomeu!

Dansau, Cossiers,
penjau dins Ia vila
vistoses garlandes.

I feis-nos Ia deixa
d'amable penyora:
totelpobleexulti
de sana gaubança
que el goig ve de Déu.

BARTOMEU TAULER VALENS

CAMPANYA ATUR-VIVENDA

En el número de juny de BONA PAU s'in-
formava que s'havien fet tres subscripcions
de mil per mil (mil pessetes cada mes durant
l'any 1984). Idò bé, fins ara ja són set les
subscripcions a través de Ia Comissió d'Ac-
ció^ocial de Montuïri. I esperem que anem
augmentant.

CURSET DE CATEQUISTES

La darrera setmana de juliol el nostre
Rector i Na Margalida Mayol ha participat a
Barcelona a un curset de catequistes junta-
ment amb una trentena d'altres parròquies
deMallorca.
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