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ANY NOU,
VIDA NOVA

Amb e/ mateix desig de pro-

grés i de millora que ha presidit

sempre als qui feim BONA PAU i

que de una manera particular

emprenguérem fa quatre anys,
quan ampliarem aquesta publi-

cació al seu format actual; ara,

de bell nou i a partir d'aquest

número, tal com anunciam a

una nota editorial, comen cam

una nova ampliació, esperant

que satisfaci als lectors i sia
l'habitual: editar tots els núme-

ros a dotze pagines.

Festes i més Festes
Les passades festes de Nadal, Cap

d'Any i Reis han estat generalment
motiu de joia per a petits i grans, joves
i yells.

Quasi tothom participà en les activi-
tats programades amb motiu de les
festes. Contemplant la foto de dalt
veurem la cara de satisfet que feia
l'amo En Pere .Frare»... el dia de la se-
gona festa de Nadal... i Ilavors... que
no deixa la pipa per res.

I veient la del costat ens adonarem
del trui i bulla que feia la jovenalla
quan es pasejava per plaça i carrers.
No hi ha cap dubte de mina era la
seva finalitat.

I per molts d'anys

• BONA PAU compleix 33 anys i olereix millores.

• TOTES LES OPCIONS POUTIOUES haurien d'estar repre-

sentades a l'Ajuntament, segons opina el Bat/e.

• PUPUT XERRADOR, la revista escolar, torna a sortir.

• 382,9 LITRES D'AIGUA caiguda a Montuiri durant l'any

1984.

• GAMBERRADES I DESTROSSES durant les testes: Es dema-
naren responsabilitats civils als culpables.

• DISMINUEIXEN les juguetes bel.ligues i augmenten els jocs

educatius.

• HADO ,<CANYERET., la dona mes vella de Montuiri, ha mort

als 98 anys.

• NOVES AJUDES del Consell insular i Comunitat Autònoma. 	 • MONTUÍRI HA DISMINI8T en 16 persones durant l'any passat.



CULTURA
Ha tornat aixecar el vol

«PUPUT XERRADOR», REVISTA ESCOLAR
El mes de juny de 1980 es va dor-

mir el Puput Xerrador», la revista
del Col.legi Públic d'E. G. B. Des-
prés d'un descans de quatre cursos,
s'ha despertat i ha tornat aixecar el
vol. Abans es confeccionava amb el
sistema de multicopista a ma.. Ara,
s'ha modernitzat. Es clar, han pas-
sat quatre anys i el número 9 ha
aparegut amb el sistema de la nova
fotocopiadora de l'escola.

Aquesta tornada ha estat valenta,
forta i plena de noticies. A rel de la
gran quantitat de material recollit
pels alumnes, s'han fet dues edi-
cions: una per a la Primera Etapa i
una altra per a la Segona.

L'edició de la Primera Etapa, de
28 pagines, tracta de Nadal, amb
música i lletra de cançons, de Sa
Fira (ben il.lustrada amb dibui-
xets), i la tardor com a temes mono-
gràfics. Els del Cicle Incial conten i
pinten la seva primera sortida pe-

dagõgica a Ciutat, i els de Cicle
Mitjà, les que feren a Cura i a Es Sa-
lobrar de Campos. En Bartomeu
Tauler, professor de religió, publica
la seva rondalla <Es Tres Granets
de Blat» i una alumna del cicle mitjà
s'inventa un conte. A les darreres
pagines, les secciohs de .L'Escola
Informa», .L'Associació de Pares
Informa» i records escolars amb fo-
tos dels cinc cursos més petits.

La mateixa estructura té l'edició
de la Segona Etapa que consta de l
quasi les mateixes pagines (31). En 1

primer terme hi ha els temes mono-
t....grafts de Nadal i de Sa Fira, i l'ex-

plicació de la sortida pedagógica a
Alaró (mines, cooperativa de saba-
tes i castell). La part més extensa és
la del «Racó Literari» amb les pla-
nes de textos originals dels alum-
nes; un poema a Mallorca, i un altre
a Montuiri; redaccions sobre temes
de Ciències Naturals, d'inventiva i
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de comics: Tanquen la revista les
informacions sobre les sortides pe-
dagógiques, viatge d'estudis, Escola
i APPAA i les fotos dels cursos de
sisè, setè i vuitè.

Gabriel GOMILA i JAUME

DESPERTA!

Desperta!... Desperta!...
...em digué una veu
molt coneguda i agresta.

Era el Puput Xerrador
que a la claror de la 1/una
guaitava per la finestra.

Desperta!... Desperta!...
que estam de festa.
Aixeca't!... torn a sortir!
corr!... parteix!...
vos esper a tots com sempre,
comen cam un altre pic.
Quina claror fa quest vespre!

Tot animat i felic
i voltant de testa en testa
vaig pensar que si, que era aixi
que hi havia molt a dir...
Fira... Tardor... Nadal...
Venga que sona a festa!

Ah! Que no us faci mal el torró
...ni la resta!

MAGDALENA MAIOL 
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AGRESSIVITATS I VIOLENCIES

UN POC DE TOT

NOTA EDITORIAL

Enguany no augmentam el preu de
les subscripcions a BONA PAU. És la

primera noticia que volem participar
als nostres lectors.

To thorn sap que tot va en augment,
que els preus pugen per tot arreu, i el
paper, les maquines impressores i la
má d'obra que suposa l'edició de
BONA PAU també han augmentat;
pen), malgrat tot, i fent un esforç ¡tota
vegada que algunes aportacions han
eixugat el deficit que s'anava a pro-
duir, podrem aguantar els mateixos
preus de l'any passat.

És més, volguent sostenir la linea
de superació que fa anys ens traçArem
i amb el desig de mantenir millor in for-
mats als montuïrers i dedicar més es-
pai a les noticies i altres escrits, ens
pro posam, amb el mateix preu, aug-
mentar també e/ número de pagines
de 8 a 12.

I d'aquesta manera podrem reservar

La nostra redacció ha rebut molt de-
sagradables noticies respecte a la con-
ducta d'un grup de 15 o 16 allots i jo-
ves, dia 28 de desembre passat.

És dolorós per part nostra, perd es
un deure civic denunciar l'actitud de
violencia, concretada en: la rompuda
de 5 d 6 bombilles de l'enllumenat pú-
blic, la destrossa de cossiols amb
plantes d'un jardí que foren escampats
pel carrer; forçaren el pany d'una casa

un determinat espai a publicitat. És
per aixd que a partir d'enguany oferim
a les empreses o entitats montuireres
o no, aquestes pagines perquè puguin
divulgar i anunciar els seus productes
o fer a saber aualsevol cosa.

EL DIRECTOR
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i hi entraren; tiraren un cotxe avariat
dins el sembrat d'un veïnat, a més d'al-
tres malifetes a propietats privades i
públiques.

Ens consta que la Guardia Civil, el
Jutge i el Batle citaren aquests truans
a la Casa de la Vila i a més d'obligar-
los a pagar tot el mal ocasionat, sels
demanarà les responsabilitats civils
corresponents.

És d'alabar tot aquest esforç per a
castigar severament aquestes tristes
gamberrades que demostren incultura,
inconsciencia, irresponsabilitat i mala
educació.

Desitjam de veres no haver de repe-
tir aquesta classe de notes perd ens
unim a tots els bons ciutadans que vo-
len un noble respectuós, se i que sap
fer festa sense causar mal a ningú, en-
cara que fos el dia dels Innocents.

BONA PAU

1984, UN ANY FECUND
Si des d'aquestes mateixes pagines qualifIcavem l'any 1982 com

un any dens, degut a les nombroses manifestacions que de tot tipus
es produïren, i a 1983 li atribuiem un any molt inquiet, degut, sobre-
tot, als esdeveniments de les eleccions municipals; ara, de 1984 ens
pertoca afirmar que ha estat un any fecund: els fets mes transcen-
dentals viscuts a Montuïri ho corroboren.

Aquest any passat, els montuirers, després d'haver-nos adonat
del que suposa pel futur del nostre poble el que sien adequadament
atesos els veils i els malalts, ens hem alegrat de la posada en maria
de la llar per a la Tercera Edat (a Ca s'Escola), de la consecució i
funcionament del menjador per a ells (a Ca Ses Monges) i de la cons-
trucció i normalització del Centre Municipal de Salut.  També hem
assistit a la realització de diferents millores per part de l'Ajunta-
ment, hem estat testimonis de la presentació de varis llibres escrits
per montuirers —un d'ells fent especial reterencia al nostre poble—,
sabem que s'ha adquirit un solar per a construir-hi un Parvulari;
ens hem enterat de la consecució de subvencions i préstecs per valor
de molts de milions; hem participat a nombroses manifestacions cul-
turals, artistiques, recreatives i esportives, que han animat o dirigit
persones de Montuïri i d'altres indrets; i també s'ha pogut notar tot
un progrés de les activitats del Club d'Esplai i de la seva influência
en l'educació del temps lliure dels al.lots.

Es pot afirmar, en conseqüência, de 1984, que ha estat un any fe-

cund, que ha proporcionat satisfaccions, deixant contents a molts de
montuirers.

O. ARBONA
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El dia de la Fira, 2 de desembre, s'havia inaugurat de forma oficial el menjador per
a la Tercera Edat, al convent de Ca Ses Monges, de la qual aquesta foto n'es

una recordatória del moment.

ALS QUATRE CANTONSI

Iluents, i Ilavors a un race) de plaça as-
soleiat, cosa que era d'agrair amb sa
temperatura tan freda.

...nit de fred, nit de concert! Fredor de
gel i fredor de poca gent. Llàstima,
perquè sa coral ,,Es Taller» se'n va
desfer molt bé amb ses interpretacions
de música barroca i sobretot des ne-
gres espirituals. N'hi va haver que va-
ren preferir men jar pastanagó, pomes
torrades i altres herbes, per6 amb far-
ciment, que no hi faltas... Mirau si te-
nen bon gust! Sempre hi ha d'haver
contratemps... Visca sa música!

—.-
...això d'es menjador de tercera edat
seria un traces: que donarien només
sopeta- d'avecrem, que era com sa
«Casa de la Misericdrdia»... i Mhos co-
verbos d'aquest calibre! Perd es qui
han xerrat aixi se n'hauran duit s'al-
mud p'es cap, perquè per lo que sem-
bla s'ho passen molt be es qui van a
dinar a «Ca ses monges». Fins i tot,
de vegades hi ha sobretaula arnb

cançons i qualque glosa. N'hi ha
que han tomat vint anys ¡oyes. I que ,

...han arribat protestes d'unes olors fè-
tides i pútrides, pareix que procedents
d'aigües brutes, i que molesten es veï-
nats de Plaça. Hi posarà remei s'Ajun-
tament?

.. per ses festes, hi ha hagut aiximateix
unes bombilletes perquè se notés que
havia arribat Nadal... Ah! s'estrella dels,
reis no havia aparegut encara: no sa-
bem si per devers l'Irak o Iran l'han
perduda. Endemés, s'altre dia passa-
ren uns visitants de fora poble i dema-
naren per què eren aquelles bombilles
(apagades). Se veu que amb això d'es-
talviar mos volen donar exemple. I

deuen fer bé...

...i parlant de bombilles, fa por anar de

nit, i encara que no sigui molt tard, so-

bretot per segons a on. Se comprèn

que se tracta de no gastar massa co-

rrent, per() se passen una mica, perquè

ha qualque cantó tan fosc que seria

bo de fer 4ravelar»...
4.--

...ses Matines han anat també de
fosca, enguany! N'hi havia que entra-
ven a l'església paupant-paupant. Al-
manco haguessin posat un acomoda-
dor, o un fanal de bicicleta! Es qui  Ile-
glen també utilitzaven pila: no sabem

si per no gastar corrent o per fer la

cosa més significativa. A la fi, va sor-tir

s'arc de St. Marti, de molts de coiorins
que produïren una composició fantàs-

tica damunt es coloms blancs... I un

ninet va comentar: «Ara començaran
es dibuixos animats»... Visca s'inge-
nuitat. I visca es Nadal!

...sa Banda de Música mos obsequià,
d'una forma imprevista, amb un sim-
pàtic concert, sa segona festa de Na-

dal. N./kern poder contemplar es nou
estendard i sobretot ets uniformes ben

...mal espectacle oferiren els jugadors
montuirers en es partit amistós
Algaida -Montuïri, dia 30 de desembre.
A mós que ses nostres «vedettes , ' va-
ren perdre, abans des final.. , se retira-
ren. Són això partits amistosos?

i parlant de futbol: Si aquest entre-
nador nou no dóna motto branca, es
«professionals» de 1. 6 Preferent
prendran es pocs pels que li queden
damunt es cap...

...sa mitjanit de Cap d'Any: sarau i
bauxa per llarg, amb fred perd amb
bon fogueró i bona concurrència. No-

més que això de què ses campanes
hagin de ser platillades no pareix que
hi digui massa... I encara pitjor es coe-
tons, coetots i coetets corredissos i
cerca-peus, que “rebentaren> , sa festa
que hagués pogut esser més agrada-
ble i més familiar. Ets al.lotells gambe-
rrets, que s'esbravin enfora d'ei grup
de gent de la festa. I que hi hagi orde
públic: municipals... i també que s'au-
toritat primera no tengui por d'es fred i
pugi a Plaça. Aixi ho esperarem en-
guany. Amèn.

_o_

...encara no hem acabat, ma/dament
posem , amén. ,, . Seguiran ses festes
de St. Antoni amb sa bona sempenta
de l'any passat? Suposam que si, i que
mós 136 aniran millorant com pertoca.

En xerrimi



ENTREVISTA 
	 LS

LES JUGUETES DELS NINS
DE MONTUÏRI
Han vingut els Reis i han deixat als

nostres nins i nines iota caste de ju-
guetes, regals i obsequis (alguns
també a la gent gran). Perd, quines
són les juguetes que volen els al-lots?
Quines compren els pares? Que es lo
que més s'ha venut enguany?

Hem visitat un parell de cases co-
mercials de la vila, dues adrogueries
dues Ilibreries, on venen juguetes i ob-
jectes de regal i hem establert un dià-
leg que dóna resposta a les preguntes
que ens feiem abans.

—Quines són les juguetes mes ve-
nudes?

—Juntament amb les pepes, es ve-
nen altres objectes accessoris, com
poden esser els cotxets, Hits, vestits,
biberons... Les cuinetes també solen
esser una cosa que agrada molt. Aim!)
entre les nines, encara que hi ha allots
que també els agraden les cuines, per
exemple. Es despatxen també, de cara
als al-lots, els cotxets dirigits, bicicle-
tes, avions, jocs electrònics de but-
xaca, etc. A partir dels vuit anys, es co-
mencen a comprar bastants de jocs
educatius d'aquests amb què el nin
s'entretén i hi passa estones diver-
tides.

—Com han anat les vendes? Han
augmentat o disminuit respecte a anys
anteriors? Es nota la crisi económica?

—Aqui les opinions són diverses.
Mentre hi ha qui afirma que la crisi es
nota molt, n'hi ha que diuen que aixi-
mateix es ven bastant, perquè els pa-
res en aquests dies volen contentar els
allots i no planyen una pesseta.

—Les juguetes, es compren mes pet
Nadal o pels Reis?

—Aqui si que hi ha hagut unanimitat
en les respostes. Tots 0 nostres en-
trevistats afirmen que, sense cap
dubte, pels Reis.

—Els adults, també compren objec-
tes de regal? Quines coses, princi-
palment?

— La resposta es que si. I que bor-
malment, es compren coses de profit:
roba, rostidores, encenedors, etc. i al-

tres de tipus decoratiu, com estàtues.
platets, gerros o cendrers. Quan de-
manam si tot això es molt car, ens
diuen que hi ha articles que valen bas-
tant, perd n'hi ha de tot preu i estan a
l'abast de tothom.

—En quina situació de venda es
troba actualment la jugueta bel.lica (de
guerra)?

—Aqui hi ha des del venedor que ja
no en duu fins al qui afirma que s'ha
venut més o manco com els altres
anys, perd tots asseguren que es ven
cada vegada més poc, i algun no n'ha
venudes.

—Quina influencia té la televisió en
Ia compra de les juguetes?

—Un dels entrevistats opina que no
hi ha influencia, i que si no en venen
tantes, es perquè són més cares. En
canvi, els altres creuen que hi ha molta
d'influència. Hi ha nines que no dema-
nen tal jugueta sinó tal marca, i que
sense cap dubte les juguetes mes ve-

nudes són les que s'anuncien per la
tele”.

(Una darrera pregunta, l'hem feta
només a la Llibreria Queló).

—Es compren llibres per a regalar?
Quina classe de llibres?

—Se solen comprar llibres de con-
sulta, com són els diccionaris o Ilibres
d'entreteniment, rondaies, d'aventu-
res, “Astérix', etc. També, natural-
ment, la novella, altres objectes de pa-
pereria, com les agendes, bolígrafs,
encenedors, etc.

Per la nostra part, voldríem acabar
l'entrevista amb un triple desig: Que
es continuf el cami empres respecte a
les juguetes bèl.liques. Que els llibres
de literature i cultura de qualitat co-
mencin a ser objecte de regal. I que
els jocs d'esplai i formació tenguin ca-
buda normal dins les nostres cases.

JERONIA LLADÓ
ANTON! ROIG
ANDREU GENOVART

A l'hora de comprar una jugueta els pares no planyen una
pesseta.

Les més venudes són les que s'anuncien a la «tele».

En Hoc de juguetes bbl-liques, comencen a comprar jocs
educatius.



• EL BATLE RESUMEIX L'ACT
A través d'aquesta entrevista es trasilueix la inqt

En Joan Mira/les Juliá, quan era jove ju-
gava al futbol, no pensava mai esser batle

ni li preocupava la política.

Encara que des de BONA PAU
hem anat seguint el curs de les acti-
vitats municipals, hem volgut acu-
dir de bell nou al Batle, Joan Mira-
Iles Julia, 4elanitxer perquè fos ell
el qui ens proporcioncis i resumís
l'actuació de l'Ajuntament de l'any
que ja hem acabat. Per() abans li de-
manam:

—Aquell temps, quan eres jove i
jugaves a futbol a Montuiri o a al-
tres indrets, ja pensaves en poli-
tica?

—No; aleshores no hi pensava
gens. Llavors ningú en parlava.

—Per què t'hi has aficat?
—Perquè he vist que és una de les

maneres de poder fer qualque cosa
pel nostre poble.

—Com qualificaries l'any passat
respecte a la política municipal?

—Ha estat un any de tranquilli-
tat política, pert) fecund en fets i de
constant preocupació per tota la
problemática de Montuïri.

REALITZACIONS

—Fa poc més d'un any, anuncia-
ves des de BONA PAU uns determi-
nats projectes. Voldriem que tu ma-
teix diguessis quins són els que ja
s'han realitzat?

—Crec que han estat bastants.
Dels projectes que anunciàvem a
BONA PAU del desembre de 1983
hem fet el clavegueram de Na
Païssa, Carrer de Palma, Emili Pou,
Jaume I i Santa Catalina Thomas;
l'obra de prolongació de l'Avinguda
d'Es Dau: l'ampliació del cemen-

ten; acabar i equipar el consultori
medic, acabar el pesador dels porcs;
radquisició del terreny per a la
construed() del Parvulari, i actual-
ment estan en construed() els ves- -
tuaris d'Es Dau.

—Quins són els que manquen a
fer?

—L'adecentament de 'la Plaça
Major, per manca de mitjans econõ-
mies, pero segueix dins els projec-
tes a curt termini.

—Hi ha aires projectes que no
anomenaves a la citada entrevista i
s'han fet. Quins són?

—He de dir que sí, estaven dins el
nostre programa. I són: l'adeeenta-
ment de camins; l'obra del camí de
ses So Nes Moianes; en coordinació
amb el Consell Insular de Mallorca
s'han realitzat treballs comunitaris,
també per a adecentament de ca-
mins. Contractació de la Depura-
dora que s'instal.larà a la carretera
de Pina; adecentament de la ,<Po-
tada del Dimoni.; creació del Parc
Infantil d'Es Dau i una important
reforma a les Escoles.

—També s'han duit a terme altres
empreses que no són obres mate-
rials. Podries citar-les?

—Sí. S'ha potenciat la cultura po-
pular mitjançant diferents concerts
musicals per adults i pels nins de
les escoles; pels escolars Lambe' s'ha
creat una escola de música s'han
donat cursets de català, de graduat
escolar, dos nivells; ha funcionat
una aula d'educació compensatõ-
ria; una sèrie de setmanes de ci-
nema infantil; la recuperació de la
festa de Sant. Antoni i la festa de la
Nit de Cap d'Any; s'ha fomentat la
nostra Banda de Música: s'ha orga-
nitzat per primera vegada el .Critk-
rium. automobilístic local i el 4
Rallye Automobilístic d'Es Pla de
Mallorca., tots dos de gran èxit. I

• Ha estat un any de tranquil.litat política i de constant preo-
cupació.

• No s'ha pogut adecentar la plaça Major per manca de mit-
jans econdmics.



JACIÓ MUNICIPAL DE 1984
etud dedicació al càrrec d'En Joan Mira lles Julià

també, recentment, s'ha montat el
Patronat de la Tercera Edat i s'ha
posat en marxa el menjador a Ca
Ses Monges, gracies a la cessió per
tres anys d'aquest edifici, la qual
cosa aprofitam per agrair-los-ho.

—Teniu altres projectes imme-
diats?

—Els projectes més immediats
són: Adecentament de l'actual Ce-
menteri i la seva Avinguda i asfal-
tar els camins de Son Vaguer i Ses
Donades.

L'OPOSICIÓ

—Passem ara a un altre caire de
la gestió municipal: Respecte a la
manca de participació dels regi-
dors de l'oposició en les tasques de
l'Ajuntament, com ho veus?

—Si hi fossin, les coses es discuti-
rien tenint en compte més punts de
vista diferents.

—És un be o un mal, aquesta inas-
sistència?

—Crec que totes les oposicions
politiques del nostre poble haurien
d'estar representades, per bé de
tots, a l'Ajuntament.

—Creus que amb el temps es rein-
tegraran?

—Crec que si.

—Que els diries?

—Com ja he dit, crec que es con-
; venient la seva assistência.

—Si A. P. ha dit pablicament que
considera positiva la teva actuació,
com es justifica l'absència?

—Es una pregunta que l'haurien
de respondre ells.

ALTRES ASPECTES

—Per a completar aquesta entre-
vista, ara podríem tocar altres as-
pectes. I dir-nos, per exemple, com
ha respost fins ara el Consell Insu-
lar i la Comunitat Autónoma a les
vostres peticions, tenint en compte

La inauguració del parc infantil fou motiu
d'alegria pels mós petits. Perd n'hi va haver
que els va costar la rompuda d'una cuixa i
una ¡larga recuperació, com fou el cas d'en

Tomeu, fill del nostre redactor en Cap,
Gabriel Gomila.

que els seus capdavanters no són
del vostre partit?

—Han respost molt be. . Encara
que de diferents partits, els dos
Consellers del nostre poble i ca-
dascú dins la seva competência ens
han atesos sempre que hem acudit
a ells. També aprofit per a expres-
sar-los el meu agraiment.

—Del vostre programa electoral,
quines promeses creus que vos sera
impossible realitzar?

—Esperem que no n'hi hagui cap.

—Quan esperes esser rellevat del
càrrec?

—Segons el pacte, a principis del
'mes d'Agost.

—Abans del canvi, no seria bo fer
una enquesta dins el poble, malgrat
el pacte, per a saber l'opinió de tot:
horn?

—No m'he plantejat aquesta pos-
sibilitat. Si el poble ho demana...

—Honestament, com creus tu que
veu el poble la teva gestió, fins ara?

—Jo procur fer-ho de la manera
millor; pero qui ho ha de dir és el
poble.

—Aixi i tot, fent-ho bé, t'hauràs
creat enemies?

—Desig que no. La meva intenció
és servir a tothom.

—Quin temps diari dediques ge-
neralment l'Ajuntament?

—Tot el temps necessari per aten-
dre totes les questions municipals.

—Per acabar i des d'aquestes pà-
gines, que diries als montuïrers?

—Dues coses, en primer lloc els
desig que hagin passat unes Bones
Festes i tenguin un venturós Any
Nou, i en segón, esper haver fet i po-
der fer una gestió positiva i estar al
servei de tots.

Ono fre Arbona

• Per bé de tots, haurien d'estar representades totes les op-
cions politiques del poble.

• Segons el pacte, a principis d'agost espera esser rellevat
del càrrec.



8. La celebració del I Rallye Auto-
mobiliste d'Es Pla a Montuiri (8 se-
tembre).

9. La inauguració del Centre de
Salut amb assistència de les pri-
meres autoritats autonòmiques
(26 d'agost).

10. La concessió i inauguració del
menjador pels nostres majors, en
el Convent de Ca Ses Monges (2
desembre).

DE PER LA VILA 

Al concert de la Banda de Música del 26 de

desembre s'estrena a Montuiri l'estandart
oficial d'aquesta institució.

ELS DEU FETS MES DESTACATS
DE 1984

1. L'accident dins un pou de Son
	

6. La manca d'oposició a les reu-
	Rubí, el qual, a niés de commoure

	 nions de l'Ajuntament per la falta
	tot el poble, servi com a mostra

	
d'assister-Ida dels regidors de la

dels valors humans. (11 febrer). 	 Coalició Popular.

2. La peregrinació'a Lluc de niés de 	 7. L'ordre d'expropiació forçosa de

	

dos-cents montuirers amb motiu
	 terrenys per a l'edificació del Par-

	del Centenari de la Coronació (18
	

vulari (18 d'abril).
mare).

3. La inauguració del local Ca s'Es-
cola com a llar per a la 3.a Edat
(1 abril).

4. Les presentacions de !es obres
«Un 'libre de cort reial mallorqui
del segle XIV» d'En Joan Miralles
(20 maig) i «Recopilación enig-
mática de don Cristóbal Colom»
d'En Gabriel Verd (9 desembre).

5. L'anada de les Monges després
de 117 anys d'estada a Montuïri
(17 juliol).

APROFITADES FESTES
DE NADAL

No resulta estrany que les festes
de Nadal ens passin tan aviat. Hi ha
tantes activitats organitzades que
fan que no sigui necessari sortir i
gastar els dobbers fora del poble.

D'entrada, podríem afirmar que
totes han estat molt animades i han
registrat una nombrosa participa-
ció. Nomes les anomenarem perquè
per a totes hauríem d'emprar els
mateixos adjectius de lloança.

El Grup de Teatre de Montuiri va
tornar posar el escena la comedia
de Joan Mas .Un senyor damunt un
ruc., el dissabte 22 de desembre.

159 persones —entre pares i fills—
es reuniren en el menjador de l'Es-
cola amb motiu de la .Nit de Na-
dal» organitzada per l'Associació de
Pares.

Originals i renovadores »Matines»
a una hora ben adequada.

Ample i variat programa de ci-
nema infantil per ocupar el temps
lliure de les vacances escolars.

Dues jornades esportives entre els
nins de Montuiri i Algaida, dos di-
jous nadalencs.

Ben aconit concert de la Banda
de Música a la Segona Festa de Na-
dal enmig de Plaça.

Qualitat al concert del Grup .Es

Taller., dissabte 29 de setembre a
l'Església parroquial dins el pro-
grama, de l'Any Internacional de la
Música del Govern Balear (llàstima
de la poca gent!).

Trui, renou i alegria a les »Dotze
Campanades » de plaça per tal de
despedir el vell 84 i rebre el nou 85.

Novetat, la «Coleada» dels Reis,
per a la repartició de joguines a les
adreces particulars i avanç d'horari
en relació als altres anys.

Extraordinaris els cants de la Co-
ral Parroquial a les funcions litúrgi-
ques...

Si a tot això afegim els dinars i
festes familiars, ens demanarn: .Hi
ha hagut temps d'avorrir-se?.

Gabriel Gomila Jaume

Enguany el -betlerno de l'església ha estat
una porxada mallorquina. Vet aqui un de-

tall, amb el nin Jesús, Maria i Josep
(talles barroques de molt de valor).



i NOTICIAR! LOCAL, 	 I_ 9

IV TROBADA DE BANDES
DE MUSICA

LLORENÇ CAPELLA,
GUANYADOR DEL
«VÍCTOR CATALÃ»

Amb el patrocini del Conseil In-
sular de Mallorca tingué Hoc el pas-
sat 9 de desembre a Inca la IV Tro-
bada de Bandes de Música de Ma-
llorca, amb un total de 700 músics.

Hi assistí la de Montuïri, la qual
desfilà amb les altres. Després pro-
nuncià unes paraules la Coseller
M. Antonia Munar i va tancar
l'acte el President del Consell Insu-
lar, Sr. Jeroni Alberti, el qual abans
havia donat als directors de les
Bandes la subvenció concedida
aquest any.

Finalitzd la trobada amb una tor-
rada de germanor al Puig de Santa
Magdalena.

HA MORT MADO CANYERET 

Catalina Fuster Bauzá .Canye-
ret., nascuda el 5 de juliol de 1886
morí el 14 de desembre de 1984 a l'e-
dat de 98 anys. Era la persona mês
vella del nostre poble, a la qual sols
li mancava un any i mig per a com-
plir els cent. Era viuda, filla de Ga-
briel i de Jerônia. Aquí la veim te-
nint en els seus braços el nin Joan
Josep, besnét seu.

PRESENTACIO DEL LLIBRE
D'EN GABRIEL VERD

El diumenge dia 9 de desembie a
la Sala d'Actes de l'Ajuntament se

SUBVENCIONS PER A MONTUÏRI

Estimula molt als qui fan .coses »
per al poble que es - reconegui i re-
colzi la tasca que es du endavant; i
molt més si aquesta consideració ve
per, part dels organismes de govern.

Tant la Comunitat Autemoma
com el Consell Insular han aprovat
darrerament un bon nombre de
subvencions per a diferents entitats
montuireres.

En Consell Insular ha concedit a
l'Ajuntament 200.000 pessetes per a
la Fira i 50.000 per al Campionat
d'Espanya del Ca Eivissenc; 100.000
pessetes per a .L'Escola de Mú-
sica». Al Col-legi Públic d'E. G. B.
.Joan Mas i Verd., 125.000 pessetes
en material esportiu i 150.000 a l'As-
sociació de Pares per a pagar la psi-
cólega. Al Club de Fútbol, 125.000
pessetes en material esportiu.
Aquests últims dies del 84 ens
arriba la notícia d'una altra subven-
ció de 166.000 pessetes per a la
Campanya de Normalització Lin-
güística. El Consell també pagará
les despeses de la installació d'una
estació meteorológica a l'Escola.
Com a Acció Social, per al Club de
Tercera Edat de Montuiri ha donat
100.000 pessetes.

Per part de la Comunitat Autó-
noma s'han aprovat 180.000 pesse-
tes per a activitats de .Temps
Lliure. i 90.000 per a activitats cul-
turals i juvenils. També el Govern
ha fet una aportació económica per
a la Fira d'enguany.

Notícies que alegren i animen
molt aquells qui estan al servei del
poble i que d'una manera desinte-
ressada sovint incompresa i

I criticada— treballen perquè Mon-
tuïri sigui, com s'ha dit moltes ve-
gades, poble viu..

A mitjan mes de desembre, Llo-
renç Capellà va rebre el premi .Víc-
tor Català » de contes i narracions
amb l'obra .Una cinta de dol al
sol., el qual suposa, en metà1.lic, la
quantitat de cent mil pessetes.

Ens alegra de bell nou que En
Llorenç hagi estat guardonat amb
un altre premi. Precisament agues-
ta obra és una novel-la urbana, ja
que el seu protagonista, el fill, és
una ciutat en abstacte, que poc a
poc va absorbint l'ambient rural on
es fa l'autentica cultura.

AJUDES I OBSEQUIS AL
MENJADOR DE LA
TERCERA EDAT

El Patronat de la Tercera Edat ha
rebut per al menjador els següents
obsequis:
— D'En Toni Gomila Jaume, el va-
lor del .seguro » de la camiorieta
(prop de 15.000 pts.).
— D'una família: un .rentaplats
automàtic»' per a la cuina.
— D'una persona: una botella d'oli
paquets de sucre, arròs i sopa.

— També s'han rebut altres obse-
quis anònims, com una botella de
conyac, 500 pts., café, una ensai-
mada, mitja porcella i 1.000 pts.
mês, etc.

El Patronat agraeix de veres tot
l'interès manifestat i la generositat
d'aquestes persones.

AUGMENTA L'EQUIP DE
BONA PAU

La petita familia que duim enda-
vant —amb moltes peripècies pert,
amb la revista BONA PAU
ens hem congratulat amb el naixe-
ment del primer fillet —una pre-
ciosa nina— d'En Miguel Martorell i
Na Bárbara Sastre. Enhorabona i
que prest Na Magdaleneta pugui
ajudar-nos a les feines de la revista.

GABRIEL GOMILA.

celebrà la presentació del llibre !
.Recopilación de Enigma de don
Cristóbal Colom. pel seu autor, En
Gabriel Verd Martorell.

Com que a BONA PAU de setem-
bre ja diguérem d'ell tot quan era
d'interés pels nostres lectors, sols
riesta dir que foren molts els interes-
sats qui acudiren a sentir la presen-
tació i altres dades del mateix au-
tor.



RESUM DE L'ANY PASAT
Naixements, 11(5 nins i 6 nines).
Defuncions, 27 (19 homes i 8 do-

nes).
Pèrdua, 16 (14 homes i 8 dones).
Matrimonis, 8.

)0

FUTBOL
LOPEZ CASTILLO,

NOU ENTRENADOR

El C. D. Montuïri ha contractat els
serveis de l'entrenador López Castillo
per tal de dirigir la plantilla de 1. a Pre-
ferent. Com ja sabeu, En Llorenç
Amengual (difícil trobar-ne un altre
amb la seva professionaiitat i estima-
ció al Club) va presentar la dimissió.
De forma provisional, se n'encarrega
En Manolo que tenia el titol d'entrena-
dor juvenil. Pere) feia falta un titulat re-
gional i des del divendres 14 de de-
sembre En López Castillo prepara la
primera plantilla del C. D. Montuïri.

RESULTATS DE I PREFERENT

ESPORTS

Aquests són els de desembre de
1984:

Montuïri, 1 - R. La Victòria, 1
Espanya, 2- Montuïri, 1
Montuïri, 4 - Escolar, 0
Montuiri, 2 - Pollença, 1

DOS TORNEIGS COMARCALS
DE FUTBOL BASE

El dia 8 de desembre va començar
tin torneig comarcal de futbol beniami
per a nins de quart i cinquè curs
d'E.G.B. Participen Campos, Verge de
Monti-Sion de Porreres, Algaida i Si-
neu. Per sistema Iliga a doble volta,
acaba el campionat abans de Pasqua.
Els entrena En Joan Verger Ramonell.

Els petitons de primer, segon i tercer
d'E.G.B. també prendran part en un
torneig de Iliga doble volta. S'han fet
tres equips: Dos de Cicle Inicial i un de
Tercer Nivell. El mateix dia, els tres
equips jugaren contra una altra escola.
.Així s'aprofita el desplaçament i un
mateix mati o horabaixa perquè juguin
els tres equips. D'aquesta manera tots
els nins i ¡oyes del poble practiquen el
futbol. Vegem si algun dia arribam a
tenir un equip de regional format per
Ia totalitat de montuirers! Aquest tor-
neig, que sera de futbol sala, comença
el 12/13 de gener i acaba el 5 de maig.
Les jornades estan programades pre-
ferentment per als diumenges dema-
tins. S'encarreguen d'ensenyar agues-
tes promeses del futbol mallorqui En
Gaspar Socias i En Joan Bauzà. Els ri-
vals seran Cide, Algaida, Campos i
Porreres.

DEMOGRAFIA
DESEMBRE DE 1984

NAIXEMENTS
Dia 6.— Magdalena Martorell Sas-

tre, filla de Miguel i de Barbara.

DEFUNCIONS
Dia 9.— Gabriel Roca 1 'arimón

de 82 anys. Casat .D'Es
Dia 13.— Antoni Moll Sampol, de

60 anys, casat .Serra..
Dia 14.— Catalina Fuster Bauza,

98 anys, viuda, .Canyeret..
Dia 22.— Josep Fornés «Mora., 84

anys, casat.

Estatui dels treballadors, acomiadament Illure,
temporers, aturats, desesperació...

No, aim') no és una societal justa
ni sana ni

PLUVIÒMETRE

DESEMBRE
Dia 1 .. 26	 Its.
Dia 2 ..	 4	 Its.
Dia 27	 ..
Dia 28	 ..

Total

RESUM

3'90 Its.
10	 Its.

43'90 Its.

ANUAL
Gener: 23'4
Febrer: 45'1
Marc: 58'6
Abril: 12'6
Maig: 53'3
Juny: 0'5
Juliol: —
Agost: 4'4
Setembre: 51'5
Octubre: 24'3
Novembre: 65'3
Desembre: 43'9

Total 1984: 382'9 Its.
Dia de més pluja de l'any: 30 de

setembre, amb 42 Its.

QUADRE COMPARATIU DE LA
PLUJA DELS DARRERS

CINC ANYS
1980	 -	 488'6 Its.
1981	 -	 448'8 Its.
1982	 -	 4108 Its.
1983	 -	 172'7 Its.
1984	 -	 382'9 Its.

Una vegada mes es va lluir la Coral Parroquial a la missa de la segona Festa i

també per Cap d'Any, amb les seves interpretacions.
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f.

25 anys entera
17 Gener 1960

Foren tan fredes les beneides de
Sant Antoni d'enguany que no hi
participa quasi ningir, ni tan sols
els «quintos. encengueren el fo-
guer6 a plaça; si bé la process6 de
l'horabaixa recorregué els carrers i
a Ca l'Amo En Biel Ripoll. l'obrer.
hi hagué un saboros refresc.

.12 	 ESGLÉSIA EN CAM!,

Noticies cl'E.sgiésia.
SEGON CURSET PREMATRIMONIAL
Per a les joves parelles que pensen

celebrar el seu matrimoni en cristià, el
sector del Pla (de Petra) organitza un
segon curset. Sera els dies 21. 22, 23,
28 i 29 de gener, a l'escola parroquial
de Vilafranca. No hi falteu les parelles
cristianes que penseu casar-vos daqui
al mes de maig inclòs.

DIA 20: CELEBRACIÓ DE ST. ANTONI
Encara que dia 20 de gener es St

Sebastià, a Montuiri celebrarem l'Ofic.
de St. Antoni aquest diumenge, a les
11,30, sortint a continuació per a les

i esperant que es podran
fer amb la mateixa serietat i bon gust
de l'any passat, i més encara, si es

GRUPS D'ACCIO SOCIAL
La pròxima trobada, a nivell de tota

Mallorca, dels grups cristians d'Acció
Social es farà dia 12 de gener, possi-
blement a Porreres. Serà a Ca Ses
Monges, a les 3,30.

GENEROSES AJUDES DE MONTUIRI
Per a les families necessitades que

atenen les germanes franciscanes del
carrer Salas va ser molt abundosa la
cooperació de la parròquia de Mon-
tuïri, dia 22 de desembre passat: un to-
tal de 310 paquets: 173 de sopa i
arròs, 21 de confitures, 18 de sobras-
sades, 75 de galletes, I let i altres con-
serves, 6 d'ametles, i molta roba usada
en bon estat.

CARITAS - NADAL

LA COSTA DE GENER
Cada època, cada temps, inclús cada mes, té les seves coses típiques,

vengudes unes de la mateixa natura, altres de la ma dels homes, segons el
moment o les circumstancies.

Aixi es poden considerar fenòmens tipics del gener la boira, la florida
dels ametlers, les gelades, les calmes a la mar...

Hi ha altres tipus de coses que hem inventat els homes apropiades
també a cada època o circumstància. Això cau dins el camp dels tõpics.
Aixi en aquest mes tenim les rebaixes, les ofertes, la cèlebre ,, costa de ge-
rien>, referint-se a l'economia... Però pens que actualment patim, no una
costa de gener, sinó més bé una ,<costa de la vida.. Una de les coses que
més preocupen als joves això no és nomes cosa del gener— és la manca
de perspectives de futur. Els costa imaginar més que mai allò que seran, el
que faran. els preocupa saber si trobaran treball o no, que sera de la seva
vida. Tot plegat els du moltes vegades a la desillusiò, a la desesperança.
No és això una bona costa dins la vida?

Els adults també ens trobam sense rumb, peduts dins la mar del con-
fusionisme, insegurs davant l'economia, desorientats per la crisi de valors.
enyorant tal volta temps passats, dubtant davant una Església cada ve-
gada més replegada damunt si mateixa en lloc d'intentar esser més feel a
l'Evangeli...

No és també tot això una bona costa dins la vida?

Petto el gener s'acabarà i la vida seguirà; cal caminar per costa de
la vida» amb esperança i iliusió, no com a gent boja, sinó pensant amb el
cap solucions possibles: viure [nés solidariament que mai, cercant maneres
eficaces, deixant pot ser '<flores extra » de feina a fi que un altre tengui les
basiques per a viure, sortir de la pròpia cloaca per donar una ma al qui
més la necessita. I no fa falta trescar molt per trobar situacions d'aques-
tes; en tenim en el nostre poble i pot ser en el nostre carrer... Si ens sentim
germans (aquesta paraula vol dir molt) pujarem la , costa de la vida. tots

plegats, sense gent que vagi enrere, sense que ningú cavalqui damunt
tre. Ho farem com a germans. 	 ANDREU GENOVART

A unes 35.000 Pts. ha arribat la co l .
lecta que hem pogut enviar a CAritas
del Nadal 1984. Sumades a les 26.000
que deixàrem a les franciscanes fan
un total de 61.000 Pts. No ens cansem
de ser generosos.

REPRESA DE LES ACTIVITATS
PARROQUIALS

Els dies 11 i 12 tornam començar les
reunions per a joves, com es venia
fent els divendres i dissabtes.

El dilluns dia 14, seguirem també les
trobades pels pares dels al.lots de 1.°
Comunió, a les 9 del vespre.

El dijous, 17: recomencam la cate-
quesi per a adults.

El dimarts, 15 i dimecres, 16: les ca-
tequesis de nins i nines.

Els jovençans de 6.6 , 7.6 i 8P comen-
cen ja el divendres 11, a les 5,15 a la
rectoria.

Sigueu constants i animats.


