
• EL DIRECTOR PROVINCIAL DEL
M.E.C. promet la ràpida construc-

ció del parvulari.

• ELS ACTES del cinquantenari de

les escoles tingueren les repercus-
sions que s'esperaven.

• NOVA REESTRUCTURACI6 del

Patronat de la música.

• LA INFLUENCIA DE LES HORMO-
NES en la producció animal, tema

tractat pel Manescal Joan Miralles

a l'entrevista.

• PROJECTE per a l'adecentacia del

Cementeni yell.

• ELS NOSTRES MAJORS celebra-

ren gojosament el «damer dia».

• NOVAMENT ES PARLA de la res-

tauració de l'orgue antic de l'es-
glésia.

• JOAN BARCELÓ I CATI BAUZA
campió subcampiona de Mallor-
ca de Cross Escolar.

• MONTLARI aporta 86.882 pessetes
a la campanya contra la fam.
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EL NOSTRE HOMENATGE

La recordanca de temps paats —de joia o d'amargura.
d'alegria o de dolor— s'ha passejada pel record dels montui-
rers, sobretot d'aquells que enyoren o rebutgen el temps d'a-
bans de la república, quan la vida en el nostre poble es de-
senvolupava tranquillament en mig de moltes dificultats i la
cultura era un medi al qual sols hi podien arribar adequada-
ment una escasa part de montuirers.

Pert hi ha que dir-ho, la preocupació de la familia per a
l'ensenyament no hi manca mai encara que els medis no fos-
sen els apropiats. I si d'aquesta situació ja se n'havien adonat
anys abans de la república, fou durant aquest temps quan
s'aprofità l'avinentesa per a construir 1'er:find que des del 24
de febrer de 1935 s'ha considerat i ha estat el centre oficial on
les joves generacions han adquirit els coneixements basics no
sols per a eliminar la incultura, sinó per a aconseguir els fona-
ments essencials sobre els quals s'hi aixecaria una cultura
més omanco extensa, cadascú segons la professió que hauria
de desenvolupar.

Potser que qualcú hagi considerat que els actes progra-
mats amb motiu del cinquantenari s'han polititzats, pert, el
que no deixa d'esser una realitat és que des de la seva au-
guració fins avui tots els nins montuirers 0 a vegades adults)
hi han cabut i hi han disposat d'un Hoc digne on rebre i tre-
ballar per a adquirir l'ensenyament necessari que els prepara-
ria per esser els homes d'avui o de demà.

I és a aquests 50 anys de dedicació i a tots els que han fet
possible —des del primer fins al darrer— aquesta noble i
transcendental tasca, a qui rendim el nostre homenatge.

Onofre Arbona

Aquesta foto del carrer Major, presa el 20 de març de 1929
quan la gent sortia de Missa i a la plaça encara hi havia els
grossos arbres i no es destriava cap vehicle, és tot un szmbol de

la tranquillitat d'aquell temps.



Aquestes dues fotos ens mostren la gran festa que feien els nins de MontuM

els darrers dies d'enguany.
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AMB MOTIU DEL CINQUANTENARI DE LES ESCOLES

ANTÒNIA FULLANA
CATI LLULL

CarteII anunciador dels darrers dies

d'enguany.

2 DE MONTI)

EL CARNAVAL
Altre cop, el poble de Montuïri es va

vestir de goig i alegria el passat mes
de febrer. Com cada any se celebra el
Carnaval, que des del dimarts 12, els
nins es disfressen amb la intenció de
fer bulla anant pel carrer tocant bau -
eta. El dijous !larder estaven concen-
trats per la plaça Major i Gaiters vol-

•tants uns dos-cents al•lots.
El dissabte a la nit, la banda de mú-

sica del nostre poble va obrir la com-
parsa des de la Plaça Vella a les Tres
Creus passant per la Plaça Major, on la
gent l'esperava.

A les tres voltes es va retirar i la
gent es va agrupar a la Plaça Vella on
hi havia l'orquestra i el fog ueró.

Després, la gent es va anar cansant i
acomodant a les seves cases, quedant
només els més joves. El dimarts va ser
festa a l'escola, pent) unes gotes d'ai-
gua varen espenyar la partida de l'es-

cola cap a la sala Mariana on hi havia

el «vídeo» del Festival i unes quantes
sorpreses preparades pels mestres, es-
sent l'única solució que els al.lots par-
tíssim cada un de casa seva cap al
saló. Després de veure el «vídeo» vé-

rem les sorpreses que els professors
ens dedicaven amb tota simpatia, fent

ells el festival.

El passat dimecres, dia 20 de febrer,
amb motiu del cinquantenari de la inau-
guració de la nostra escola, visitaren els
alumnes de 4t, 5.6 curs i segona etapa
del col-legi públic Joan Mas i Verd, tres
mestres que han fet llarg temps escola a
Montuiri: Donya Jerònia Cerdá, que va
donar classes al nostre col.legi durant 40
anys, D. Josep Sans, durant 23 i D. Mel-
sion Matas que va fer escola a Montuïri
fins fa pocs anys, durant l'espai de 27.

Amb molt de gust respongueren a les

moltes preguntes que els alumnes els fé-
ren. En una d'elles varen explicar que
donaven llet als al.lots que a ca seva no
els en podien donar, perquè no tenien
suficients doblers: aixd va demostrar la
diferencia del nivell de vida d'abans als
nostres dies.

Pert), en general, tots els comentaris
varen esser bons records.

Jerdnia Lladó Vich
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PATRONAT

DE LA MÚSICA

Durant el mes de febrer el Patronat de
la Música ha duit una gran activitat
fruit de la profitosa assemblea de dia 10.
Encara que l'assistencia fou minoritaria
els acords foren importants. Després
d'informar de la situació econòmica es
revisa l'estat de l'escola de música i s'a-
cordà contractar com a professora a
Margalida Vaguer que actualment ja
dõna classes al Collegi Públic, i Fdo.
Vaguer, professor de Porreres.

El representant de l'Ajuntament ens

informa que per enguany podem dispo-

sar de 100.000 Ptes. d'una subvenció del

Conseil Insular per a l'Escola de Música.
Per part de l'Ajuntament, l'aportació al
Patronat que l'any passat fou de 70.000
Ptes. enguany sera de 150.000 Ptes.
aproximadament.

.

Per part del director de la Banda es va
fer notar que els músics necessiten un
recolzament moral del poble.

Una altra proposta que es va aprovar
fou l'ampliació de la Junta Directiva.
L'assemblea va considerar que totes les
entitats relacionades amb l'ensenya-
ment havien d'estar representades. Aixf
la directiva queda estructurada de la se-
güent manera:

President: Jeroni Garau.
Vice-president: Margalida Miralles.
Tresorer: Toni Arbona.
Secretari: Joana Roca.

Vocals:
Rafel Socies
Miguel Martorell
Pere Sampol (representant de l'Ajun-

tament)
Jaume Febrer (representant Associa-

ció de Pares)
Joan Soren (representant Claustre de

Professors)
Miguel Miralles (representant Cor

Parroquial)
Pere Miralles (representant Banda de

Música)

Margalida Vaguer (Professora de sol-

Després d'aquesta assemblea la nova
directiva ja s'ha reunit dues vegades
més, acordant enviar una informació pe-
rieldica als socis, convocar els pares dels
alumnes de solfeig i regularitzar el paga-
ment de quotes a través d'ordres ban-
caries.

Una altra informació que propera-
ment es farà arribar als associats es refe-
reix a la impossibilitat de que la Banda
toqui en els funerals dels socis per les di-
ficultats que representa avisar als mú-
sics que treballen o viven a Palma.

Actualment hi ha uns 25 allumnes
que assisteixen regularment a les clas-
ses de solfeig i d'instruments.

QUI FA LA NORMALITZACIÓ
LINGUIST/CA?

De tota la vida, de sempre, de temps Ilunyans, els pobles de Mallorca i de-
mês Illes Balears, han estat els qui han servat, amorosament, la ¡lengua que les
nostres mares ens varen ensenyar, ja des del bressol. De tota la vida, de sem-
pre, de temps Ilunyans, els pobles de nostres contrades, han estat els qui, calla-
dament, sense fer renou ni espants, han cuidat, han amoixonat i han besat el
nostre bell parlar. De tota la vida, de sempre, de temps Ilunyans, els pobles nos-
tres —«nostres»— han estat qui, robant temps al temps, i alleugerint la butxaca
de dinerets, han escrit, han publicat Premsa Forana, amb la parla nostrada. Som,
els Forans, els qui hem conservat a través de la Premsa els bells costums, d'es-
criure amb el sonor parlar que ensenya, a cada un de nosaltres, nostre poble. La
mal nomenada Premsa Forana, lluitant contra vent, contra marejol i contra mil i
una cosa més, ja sia setmanalment, quinzenalment o mensualment, escriu la
LLENGUA NORMALITZADA i, desgraciadament, tot partint dels cappares, dels
directors i tècnics, qui mos comanden, mos resulta, ens resulta que, suposam
amb la millor de les intencions, quasi ens neguen el pa i la sal de les ajudes per
espargir cultura popular, emprant la LLENGUA NORMALITZADA.

També és trist que, certa Premsa ciutadana, rebi, amb una freqüència, quasi
ofensiva per nosaltres, no/tros, unes bones pàgines de propaganda —pagada
naturalment, amb doblers de tots— un dia rera l'altre, els, sempre prostituidors,
però necessaris, doblerets. Escriuen, Ilavors, pàgines amb nostra ¡lengua? Fan
cultura Mallorquina, Balear, emprant el parlar del Fill Major de nostra Raça? 0
cultufitzen Mallorca i les Balears, ensenyant-nos bells paisatges nostrats, em-
prant, també la bella lengua Castellana? Com quedam! Qui està NORMALIT-
ZANT LA NOSTRA LLENGUA? La Premsa Ciutadana o la Premsa Forana? Les
més de trenta publicacions associades, escriuen part o tot amb Català o Mallor-
qui o Balear. I, ens demanam, quants de milions van destinats a aquestes publi-
cacions? Quantes mils de pessetes ajuden a paliar els grossos gastos, les gros-
ses despeses d'aquesta Premsa humil, senzilla i nostrada?

. Si realment la Premsa de Ciutat NORMALITZA LA LLENGOA, encara que sia
poc, nosaltres no hi tenim res a dir. Tan sols, aixecam la nostra veu, que cada
dia torna més for-la, simplement perquè els forans ja no tenim aquella por an-
cestral i ens sentim alliberats de la pressió de la Ciutat de Mallorca.

Demanaríem moltes coses als responsables, però la seva privilegiada intel-
ligència els obrirà els ulls, fins ara tancats, a la hum, a la nova Hum d'aquesta
NORMALITZACIÓ LINGOISTICA i nostres publicacions, no estaran discriminades,
arreconades i assustades. I que quedi constancia que nosaltres, noltros, amb els
cappares o sense els cappares, farem POBLE, simplement perquè ho som de
sempre, de tota la vida, d'antany, del primer dia.

I, preguem germans perquè desapares qui del món la pobresa periodística
qui «pare-nostre» a la boca, demana una Ilesca de pa amb oli. Amén.

Editorial: Associació de Premsa Forana



25 anys enrera
15 Marc 1960

Amb motiu del 25.e aniversari de
la installació de la Caixa de Pen-
sions a Montuir' i (per tant ara en fa
cinquanta que hi es) l'Ajuntament
li demanà que es creï a la sucursal
d'aqui, una biblioteca pública.
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DE PER LA VILA

Carrer de Baix, mirant cap a la costa del

carrer de Sant Antoni.

DINAR DEL CLUB D'ESPLAI

Els ninets del Club d'Esplai també
feren la seva festa el dissabte, darrer
del Carnaval. Anaren disfressats al
migdia a l'Escola i s'empassolaren una
bona «paella». La idea era que els pa-
res i mares els hi . acompanyassin...
pert' d'això molt pocs, encara que
aquests ajudaren molt a les monitores

i monitors. Este vist que es més bo de
fer enviar els al.lots i que els altres fa-
cin la feina.

CONCERT INSTRUMENTAL DE JOVES
DINS L'ANY INTERNACIONAL DE
LA JOVENTUT I DE LA MUSICA

Margalida Vaguer, nova Directora 

L'Agrupació Musical «La Salle» de
Palma el dissabte 23 de febrer a l'es-
glésia parroquial oferi un concert de
guitarra i flauta.

Va produir gran satisfacció compro-
var el bon quefer de Margalida Vaguer
Fiol, nova directora dels 24 jovenets
que constitueixen l'esmentada Agru-
pació.

Margalida: enhorabona i endavant.

L'ALCOHOLISME ES CURABLE

L'Associació del Tractament de l'Al-
coholisme (carrer Rodriguez Arias, 20;
Palma; Tel. 28 11 11) que té com a ob-
jectius primordials la prevenció i el
tractament, rehabilitació i reinserció
social del malalt alcohòlic fa pública
una nota dient que aquesta malaltia es
pot curar sempre que es sàpiga vencer
el desig irresistible de beure qualsevol
beguda alcohólica i seguint un fàcil
tractament.

Al cap d'un any d'estar en contacte
amb la dita Associació i seguir les se-
ves indicacions (que són gratuites) ja
s'hauran curat.

NOCES D'OR
MATRIMONIALS

1935- 1985

El matrimoni format per

Ramon Bauza Antich (de Son Canals)

Antón ia Miralles Ribas

se celebrá el 10de marc de 1935

Per tant aquest mes commemoren

les noces d'or matrimonials.

Els felicitam i desti jam que

puguin viure molts d'anys plegats.

PENJAR MUS
Dia 11 de febrer, vàrem anar els del

cicle superior, amb dos homes de
ICONA a penjar nius, a la garriga de
Son Sastre. Ens explicà que, s'han de
penjar enfora de la soca perquè les ra-
tes no hi pugin; també es pengen amb
el forat que no estigui girat cap a la
muntanya perquè de no esser aixi,
l'aire fred li pegaria i podrien abando-
nar el niu, cosa que seria una pèrdua,
un treball inútil.

En penjàrem uns 60, a 50 metres de
distància un de l'altre degut a que els
ocells tenen un territori per a ells, i no
volen que un altre ocell hi estigui
massa prop.

Dibuix de Joan Soler - Jové	 MARGALIDA VERGER



L'ombra del fasser sembla migdia i proporciona un aire inusual en aquest racó

un tant exòtic i mist/c.

PREDICACIONS QUARESMALS DEL SR. BISBE

AMB UNA ULLADA
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Associació de la

Tercera Edat

INFORMACIÓ ECONÓMICA
DE L'ANY 1984

Entrades

Quotes dels 82 sods a 1.000 Pt. c/u. 82.000
Donatius d'alguns sods 	 3.800

Total ingressos . 85.800

Sortides

Per legalitzar l'Associació 	 680
Impremta Hispania 	 7.749
Factura papereria 	 3.400
Factura de varis 	 300
Factura conferenciant 	 3.000
Aigua i llum, any 1984 	 12.000

Total sortides 	 27.129

Exitencia en caixa el 31-12-84 58.671

El passat diumenge dia 27 de gener es
tanca la caça, per tant la veda ha co-
mençat i si volem que la propera tempo-
rada sia millor, cal que la respectem.
Per això, aleshores els caçadors han un-
tat l'escopeta i l'han penjada a l'estaca
o bé l'han arraconada a un lloc sense
humitat. Queden darrera les tirades de
coloms, plats, guatleres, entre altres ac-
tivitats, però sobretot la .VI FIRA I
MOSTRA DE SA PERDIU» i el .CAM-
PEONAT NACIONAL DEL CA EIVIS-
SENC», duites a terme gracies a la col-
laboració de la Comissió de Cultura de
l'Ajuntament i el Conseil Insular de Ma-
llorca.

Aquest any la Societat va despedir la
temporada amb un dinar de germanor a
les escoles de Montuiri .Col-legi Públic
Joan Mas i Verd», per cert que va esser
una festa molt agradable, clones a mes
de les rifes d'un gaiato, un jac de caça-
dor, una taleca i capses de cartuxos, no
faltaren les bromes, rialles i el coet
d'en..., amb una paraula, ambient de ca-
çadors.

Durant aquesta Quaresma, el Bisbe
Teodor dirigirà tres tandes de confe-

La Societat aprofità aquesta ocasió,
per Tetre una mica d'homenatge públic,
a un home que sense esser caçador, ha
fet molta feina per ella i a més a mes ha
estat el primer President (1978) es tracta
de l'Amo En Rafel Trobat Trobat (Hor-
tolà), al qual se li entrega una placa en
prova d'agraïment. El dinar fou presidit
pel Batle de Montuiri, Joan Miralles, els
regidors, el Vice-President del Conseil
Insular de Mallorca, Joan Verger i la
Junta Directiva de la Societat de Ca-
çadors.

Com saben els sods, el dinar els hi va
sortir bastant econòmic, això va esser
possible gracies a les ganancies obtingu-
des en la rifa de l'escopeta i la loteria de
Nadal.

Per acabar, vull donar les gracies, en
nom de la Junta Directiva i de tots els
socis, als professors del Collegi Joan
Mas i Verd, per la seva col-laboració.

Jaume Martorell

rencies per als cristians de totes les co-
marques de Mallorca.

A INCA: els dies 13, 14,1 15 de marc,
a les 9 del vespre.

A MANACOR: dies 19, 20 i 21. Dia 19
a les 19,30, i els altres dies a les 20,30.

A LA SEU DE PALMA: Dies 26, 27 i

28, a les 20 hrs.

i i010■011/110101010■ONAAAARAA0 11A011AMIA

Cercant terra de mata per a compondre
els ramallers i cossiols.
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SOCIETAT DE CAÇADORS DE MONTUÏRI



La vitalitat de Montuiri reb una alenada des del divendres horabaixa fins el diumenge ves-

pre; per-6 també el demati del dilluns, el mercat es punt obligat de retrobada de la gent.

• Seria interessant que en els mercats hi hagués laborato-
ris pels inspectors sanitaris.

• El bestiar que ha ingerit substàncies inadequades hauria
d'esser decomissat.

6	 ENTREVISTA

Joan Miralles Bibiloni, Manescal

Encara que sia motta la gent que

sap que la ciência de la nutrició ani-

mal s'ha desenvolupat molt en els da-
rrers 15 anys i s'han aconseguit rendi-
ments que abans no es podien imagi-
nar, hem volgut que el Manescal mon-

tuirer, Joan Miralles Bibiloni ens infor-
més amb més propietat i posés a l'a-

bast dels nostres lectors els diferents
aspectes positius i negatius que es

deriven de la producció animal.

—Voldries dir-nos, Joan, quines
ciències han contribuit en aquest de-
senvolupament?

—La Genètica i la Endocrinologia
han aportat millores substancials, i
d'aquests avanços s'ha derivat .un aug-
ment de les produccions que abarata
els quilos de carn, encara que alguna
vegada sols en aparença.

— Com s'explica això?

— Si compram, per exemple, carn
amb un 75 )̀/0 d'aigua, és normal, però
si l'adquirim amb un 85 % compram ai-
gua a un preu molt elevat, això pel que
es refereix a la part econòmica. En la
part sanitària és interessant que no hi
hagi riscs pels consumidors a curt, mig
o Ilarg terme. Hi ha algunes substàn-
cies perilloses o que els seus metaboli-
tos poden no manifestar nocivitat de
mode immediat, sinó que ho fan d'una
manera perllongada en el temps.

—Quins són aquests perills?
— Ja que l'entorn; de cada dia esta

més carregat de residus de diferents ti-
pus, en ocasions poden actuar poten-
ciant-se; i al trobar-se a l'organisme
del consumidor per diferents vies po-
den motivar transmutacions, unes ve-
gades més concretes que altres, però
que cada dia són més complexes i
amb malalties, les causes de les quais
són difícils de diagnosticar.

—Es que hi ha substàncies yeti-
noses?

— Hi ha plaguicides, insecticides o
pesticides que en contenen. Es per
això que seria interessant que en els
mercats hi hagués un laboratori en el
qual els inspectors sanitaris, una ve-
gada preses les mostres de les dife-

rents classes de verdures, poguessin
detectar la presència d'aqueixes subs-
tancies.

—El bestiar també en consumeix?
—Hi ha una Ilarga llista de productes

utilitzats tant pels promotors del crei-
xement com per a incrementar les
masses musculars, tenint en compte
altres productes que accidentalment o
d'una manera incontrolada poden in-
gerir els animais. Això es refereix con-
cretament als antibiòtics, plaguicides,
sulfamides i altres drogues utilitzades
pel seu tractament; si són sacrificats
pel consum, en cas positiu deuen es-
ser decomissats.

—Hi ha hagut decomissacions?

— Sí. D'aqueixes carns alterades en-
cara en tenen record alguns ramaders
que els decomissaren els bous per te-
nir augmentat excesivament el tiroides
(glàndules situades en el coll). Aquests

ramaders varen esser sorpresos per la
bona fe de la propaganda que els fe-
ren en «piensos» per a engreixar, els
quais contenien substancies que ac-
tuaren a l'àrea tiroidea.

—Estan prohibides aquestes subs-
tàncies?

— Si; hi ha un Decret de 25 de gener
de l'any passat que prohibeix, limita o
condiciona la utilització de tais subs-
tancies en animals que es destinen di-
recta o indirectament al consum huma.

- els investigadors, què en diuen?
—Apassiona als investigadors les

conseqüències que el consum d'aquei-
xes carns poden ocasionar en l'alimen-
tació humana.

No resta més que donar les gràcies
a Joan Miralles Bibiloni per totes les
informacions orientacions que ens ha
aportat.

Feu l'entrevista: Onofre Arbona Welles



Montuiri vist desde el Grup Escolar.

DE PER LA VILA
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Cinquantenari de la Inauguració de les Escoles

UNA ESCOLA PER A TOTS
El Director del M.E.C. anuncia la construcció del parvulari

El diumenge 24 de febrer es varen
celebrar els actes commemoratius de
la inauguració del Col.legi públic
d'E.G.B. «Joan Mas i Verd», ara fa 50
anys.

Foren presidits pel Director Pro-
vincial del Ministeri d'Educació, An-
dreu Crespi; el Rector de la Universitat
Balear, Nadal Batle; i el Batle de Mon-
tuïri, Joan Miralles Julià. Varen assistir
representants dels mestres, pares,
Ajuntament, alumnes de l'escola, el
delineant que va fer els plànols de l'es-
cola... i nombrosa concurrència de
montiiirers.

El regidor de Cultura, Pere Sampol.
va presentar l'acte anunciant que era
l'obra més transcendental de la histò-
ria moderna de Montufri i després de
recordar aquells que la feren possible,
va dir «No pot haver-hi obra més bona
que una escola».

El Director Joan SoreII va remarcar
que de les inversions que s'hi havien
fet i s'hi farien en treu riem rendiment i
que havia d'esser «una escola per a
tots».

El Rector de la Universitat, Nadal Bat-
le, entre altres coses es va referir a la
nostra I lengua, dient que «ara el poble
recupera el que va perdre».

El Director Provincial del M.E.C., An-

dreu Crespi, va posar l'exemple de que
l'Escola era una mare i com a dona ha-
via de tenir un fill «Ara, al cap de 50
anys, tendrà un infant: seré el Parvu-
lari i la seva construcció s'iniciarà
ràpida ment)).

El Batle, Joan Miralles, va recordar
l'esforç dels qui havien fet possible la
construcció i «la Ilavoreta que sembra-
ren ha fermentat, malgrat tengués un

període de sequetat». Després de re-

cordar que en el moviment cultural i
esportiu Montuïri era un dels pobles
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més grans de Mallorca, que «l'Escola
era per a tots, prova de què s'ha feta
gran». Va remarcar que «encara que
les façanes estiguin tacades per manca
de pintura, dedins hi ha gent bona i
això és el que val».

QUINA FEINADA!

«Quina feinada!», exclamava to-
thorn després de visitar les exposi-
cions de treballs fets pels alumnes i
coordinats pels professors.

A la planta de baix hi havia una «Es-
cola Antiga amb treballs fets pels nos-
tres pares i padrins»; una aula de tre-
balls manuals; la «história de l'Escola
a travers de dibuixos», una exposició
de fotografies dels 50 anys del Col-legi
i una taula de la primera Cantina Es-
colar.

A la primera planta podien contem-
plar-se les aules tal com són a i'actua-
litat.

En el pati, el conjunt «Música Nos-
tra» animava la festa tocant jotes i bo-
leros al mateix temps que es servia un
refresc per a tots i es ballaven dances
malloi .quines.

BIEL GOMILA



8 	 DE PER LA VILA

PAK   9w6dit

...sa «nit de fresses» sobresorti en-

guany per sa nombrosa participació,

per sa gran varietat de disfresses i, so-

bretot, perquè moltes no pogueren es-

ser reconegudes.

...es foguerons i festers donaven ca-
lentor,caliu abastament perd se sentia
dir que s'enllumenat pes carrers de sa

rua era magre i aim!) reduia festa i joia

a sa vetlada.

...hi vava haver molta gent a ses esco-
les, encara que hi faltaren algunes per-
sonalitats, per raons justificades, se-
gons diuen.

...és ben hora de superar velles di-
vergències i de llevar partidismes an
ets actes commemoratius d'una entitat
que ha de ser de tot es poble.

.-
...molt ben dit! En Miguel Esparde-

nyeret també se suma an es parla-
ments, i va demanar que tothom esti-
mas, i que es pares no xerrin mala-
ment davant es seus fills. Per aqui s'a-
rreglen ses coses!

---o---

...també agradà molt sa glosa de
l'amo En Pere Xorri es dia des 506. ani-
versari. Deia

Això era En Collet
que pes poble va mirar
es cementer" arreglà
i unes escoles fundà,
que se diu/Es Velar
a veinat de Cas Fraret
si teniu algun ninet
ja líporeu enviar.

...en aquest poble augmentarà sa
població de bars i restaurants. Segons
noticies, dos de cada casta, ni més ni
manco.

...s'agraeix an es rector que no vol-
gués cobrar an ets al•lots de ses esco-
les per sa darrera presentació d'es fes-
tival a sa Sala Mariana.

— 6—
...alguns montuirers troben que s'A-

juntament ja «sa passa» amb ses cele-
bracions, commemoracions o aniver-
saris. Però... no són tots. Caldria pre-
guntar: quins són els uns i els altres?

— e—

...aquesta si que va de ver. No tro-
bau que dins s'ajuntament haurien de
posar una placa recordant sa gesta
d'es dos rnontuïrers que varen salvar
sa vida a dos veinats d'es nostre po-
ble caiguts dins un pou, exposant sa
seva pròpia?

EN XERRIM

COLLEGI PUBLIC DE MONTUIRI
POBLACIO ESCOLAR CURS 1984-85

Nivell Nins Nines Total

8.6 8 8 16
7.6. 15 14 29
6.6 10 12 22
5k 21 7 28
4.rt 15 13 28
3.er 12 9 21
2.on 8 12 20
1.er 20 9 29
Pr. 11 10 21

—
Total 120 94 214

QUARESMA,
SETMANA SANTA I PASQUA

PROGRAMA

XERRADES DE QUARESMA: Els dissabtes, 9, 16, 23 i 30 de marc, a la rec-
toria, a les 9 del vespre.

ELS DIVENDRES: Via Crucis a les 7,45 i a les 8 Eucaristia.

DIUMENGE DE RAMS (31 de març): A les 11,30: Benedicció de rams, a la
placeta de Ca ses Monges, Processó i Missa solemne a la Parròquia.

DIMARTS SANT (2 abril): Celebració de la Penitència.

DIMECRES SANT (3 abril): A la Seu: Missa concelebrada amb el Sr. Bisbe,
a les 7,30 del vespre.

DIJOUS SANT (21 abril): A les 8 del vespre: Celebració de la Cena del Senyor.
Seguidament processó. A les 10,30: Pregaria davant la Reserva Eu-
carística, al Roser.

DIVENDRES SANT (5 abril): A les 8 del vespre: Celebració de la mort glo-
riosa del Senyor. Acte seguit, «Davallament» i processó cap a ses
«Tres Creus».

DISSABTE SANT (6 abril): A les 10,30 nit: Solemne vetla Pasqual.

PASQUA DE RESURRECCIÓ (7 abril): A les 10 del mati: Processó de l'en-
contre. Missa Solemne del dia de Pasqua.

DILLUNS DE PASQUA (8 abril), Segona Festa: A les 12 del migdia: Ofici
Solemne amb participació de la Coral Parroquial.

FESTA D'ES PUIG: Dimarts de Pasqua (9 abril).
A les 10 del mati: Partida cap al Puig amb la banda de Música.

A les 11,30: Missa de la Mare de Déu de la Bona Pau. Predicarà
Mn. Andreu Genovart.
A les 12,30: Festa i Ball de bot per a tots.
Nota: Hi haul-6 batisme a les 6,30 de l'horabaixa del Diumenge de
Pasqua.



Els ametlers florits dels nostres camps els darrers dies de gener i casi tot el febrer
presentaven un aspecte digne d'esser contemplat.

NOTICIARI LOCAL
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AGRESSIONS I VIOLENCIA

Davant la sèrie d'agressions que han
estat objecte el local social de la re-
vista «S'Arenal» i el cotxe del seu di-

rector, En Mateu Florit, la Junta Direc-
tiva de l'«Associació de Premsa Fo-
rana» i les revistes que publiquin
aquesta nota, a proposta del setmanari
«Felanitx» fan públic el seu rebuig de
Ia violència envers els mitjans de co-
municació, alhora que defensen la Ili-
bertat d'expressió com a única via per
a resoldre les diferències de parer.

AMB LA PREMSA FORANA

Dia 9 de febrer passat ens reunirem
en el local social, els representants de
les publicacions que integren l'Asso-
ciació de la Premsa Forana a Mallorca

amb el President de la Comunitat Au-

temoma.
Després del sopar el President Ga-

briel Cahellas feu entrega de sengles
plaques de plata a les dues publica-
cions que commemoraven les noces
d'argent: «Perlas y Cuevas» de Mana-
cor i «Bellpuig» d'Artà.

En el parlament s'expressà elogiant
l'empresa que duen a terme les publi-
cacions foranes de Mallorca, i demanà

a tots «un esforç per a trobar una fór-

mula de compenetració diària, perquè

Ia relació amb les publicacions de la
part forana no sia una cosa esporàdica
inútil».

GERMANDAT DE DONANTS DE SANG 

La Germandat fa a saber a tots els
donants i públic en general que durant
l'any 1984 el moviment fou el següent:

Nous donants Palma: 257.
Nous donants a Pobles: 725.
Sang obtinguda a Palma (Its.): 1.178,7.
Sang obtinguda a Pobles (Its.): 3.367,6.

La Comissió de Govern del C. I. de
Mallorca aprovà el 14 de febrer pasat

.el segon pla de cooperació técnica en
el qual hi figura la redacció del pro-

jecte de l'Ajuntament de Montuïri per

les obres d'adecentament del yell ce-
menteri de Montuïri.

XERRADES

La Conselleria de Sanitat i Seguretat
Social de la Comunitat Autònoma va
organitzar dues xerrades adreçades a
totes les parelles en edat de tenir fills.
El ginecòleg Pere Salom va parlar so-
bre «Fisiologia de la reproducció i Pre-
venció de la subnormalitat» i, en el se-
gon. dia, sobre «Orientació familiar».

Temes interessants i útils, molt ben
explicats pel metge i amb una naturali-
tat que fou d'agrair. Ara bé, la qualitat
i interès de les xerrades no fou corres-
post, com passa massa vegades, per
un públic que tocava esser majoritari.

I si parlam de poca gent, poquissima
en va assistir a les conferències que
s'organitzaren amb motiu del Cinquan-
tenari de l'Escola sobre «L'Ensenya-
ment a la II República» i «L'Educació a
altres estats amb dues llengües>.

A la darrera setmana de febrer hi ha-
via altres conferències que no podem
comentar perquè l'edició d'aquest nú-
mero ja estava tancada.

ELS NOSTRES MAJORS
CELEBRAREN

«EL DARRER DIA»

Quint truiet duien els socis de la Llar
de la Tercera Edat amb motiu de la
festa que muntaren el dimarts de Car-
naval.

Cent-vuit persones ompliren el local
de Can Pieres per a menjar coques,
beure xocolata i gaudir i riure de debò.
!Writ té que una trentena d'elles hi
anaren disfressades. Ah!, l'any que ve
n'hi aniran més.

UN GRAN ORGANISTA ADMIRA
L'ORGUE ANTIC

Dia 19 de febrer ens visitaven el Sr.
Jan Jongepier, molt bon organista ho-
landès, juntament amb la seva dona i
el Sr. Robert Meier, suis resident a Ma-
llorca. Aquest organista té fama dins
tota Europa i dóna concerts sobretot
amb els orgues mallorquins res-
tau rats.

Va ser desagradable per part nostra
haver-li de mostrar l'orgue antic de la
parròquia de Montuïri en una situació
deplorable. No obstant, ell va recordar
que es tractava d'una joia feta pel
Mestre Bosch al segle XVIII, devers
l'any 1750. Una filera de trompes és
del segle passat. Net i restaurat, ten-
dríem un instrument musical digne
d'admiració, i que contribuiria a la cul-
tura i a les celebracions religioses.

Sabem que una obra de restauració
com aquesta costaria molt, pert) val la
pena donar-la a conèixer i urgir a les
institucions autonòmiques i culturals
perquè col.laborin en aquesta tasca.

ADECENTAMENT DEL CEMENTERI 



Exit molt destacat varen aconse-
guir els atletes de la nostra escola en
les finals de Mallorca de Cross alevin
celebrades el dissabte 2 de febrer a La
Porciúncula. Hi participaven els millors
equips i corredors de les comarques.

En Joan Barceló Cerda, de 10 anys,
va revalidar el titol de campió de Ma-
llorca proclamant-se una altra vegada
campió i Na Cati Bauzb d'onze anys,
va quedar subcampiona. Amb l'equip
masculi hi corregueren N'Esteve Bar-
celó, Baltasar Tous i Joan Josep Tugo-
res, a més d'En Joan Barceló que
-com hem dit- va obtenir la primera
plaça individual.

FUTBOL SALA

L'equip de Montuïri de Can Toni va
primer del seu grup en el torneig fede-
rat de futbol-sala que es fa a Llucma-
jor, i esperem que segueixin així.

Els dos primers de cadascun dels
dos grups que hi ha a Llucmajor dispu-
tarà després la lligueta pel campionat
de Llucmajor i el primer participarà en
el de Balears.

Com es pot veure seguidament, el
Bar Can Toni té moltes possibilitats
per a jugar la dita Iligueta.

B. Can Toni 9 6 2 1 49 18 14
Agua Bastida 8 5 2 1 25 12 12
Jaime RI 9 2 5 2 25 25 9
Reda 9 2 5 2 19 21 9
Tali M. Mas 9 2 3 4 13 16 7
Bahia Palma 8 5 0 5 16 42 6
B. S'Arrabal 8 1 1 6 11 24 3
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ESPORTS

Joan Barceló i Cati Bauza

CROSS ESCOLAR
JOAN BARCELÓ I CATI BAUZA,

CAMPO I SUBCAMPIONA
DE MALLORCA

FUTBOL

Els resultats obtinguts pel nostre re-

presentant a la categoria de I Prefe-

rent, durant el passat mes de febrer no
poden esser més eloqüents ni necessi-

ten comentari: el Montuïri s'està supe-

rant de bona manera: quatre partits,

quatre victòries. Aixi acabaren els

partits:
Santanyi, O - Montuïri, 2
Campos, 0 Montuïri, 1
Montuïri, 2 - Cardassar, 1
Cultural, 0 - Montuiri,'4

Club Colombõfil Missatger d'Algaida i Montuïri

RESULTATS: ANY 1985
PROVES DE VELOCITAT

CLASSIFICACIO GENERAL

TROFEU SEGURETAT
I LLIMPIESES, S.A.

I EIVISSA (17-1-85) (158 Km.)
1.0 Andreu Oliver (Algaida): 27 P.

1.0 	Rafel Miralles: 1.014,67 m./m.
2.° Gaspar Socias (Montuïri): 19 p.

2.° Gaspar Socias: 899,36 m./m.
3 . 0 Joan Bauça (Montuiri): 18 p.

3.0 Andreu Oliver: 897,07 m./m.
4.° Miguel Jaume (Algaida): 17 p.
5 . 0 Jaume Martorell (Montuiri): 17 p.

II EIVISSA (2-2-85)
6.° Biel Manera (Montuiri): 14 p.

1. 0 	Miguel Gomila: 1.254,31 m./m.
7 . 0 Miguel Gomila (Montulri): 13 p.

2.0 Joan Bauçá: 1.217,01 m./m.
8.° Bartomeu Munar (Montuiri): 12,5 p.

3. 0 Andreu Oliver: 1.198,57 m./m. 9.° Rafel Miralles (Algaida): 12 p.
10. 0 Bernat Munar (Algaida): 10,5 p.

III EIVISSA (9-2-85) (158 Km.)
11. 0 S. Más Veny (Montuiri)

1.0 Andreu Oliver: 1.778,31 m./m. CLASSIFICACIó

2.° Joan Bauçá: 1.535,21 m./m. (COLOMS DESIGNATS)

3.0 Bartomeu Munar: 1.528,64 m./m. 1.0 Andreu Oliver: 27,5 p.
2.° Joan BaucA: 19,5 p.

IV EIVISSA (16-2-85) 3 . 0 Gaspar Socias: 19p.
1. 0 Andreu Oliver: 904,46 m./m. 4.0 Jaume Martorell: 17 p.
2.° Jaume Martorell: 865,65 m./m. 5.0 Miguel Jaume: 13,5 p.
3. 0 Biel Manera: 864,39 m./m. 6.° Biel Manera: 13,5 p.

7. 0 Miguel Gomila: 13p.
V EIVISSA (24-2-85) 8.° Bernat Munar: 13 p.

1.0 Andreu Oliver: 938,88 m./m. 9 . 0 Bartomeu Munar: 12,5 p.
2.° Jaume Martorell: 929,20 m./m. 10. 0 Rafel Miralles: 2,5 p.
3. 0 Miguel Gomila: 901,18 m./m. 11.0 S. Más Veny



Venim d'una raga antiga i forta.

Talaiots i pedres altes, bous de bronze,

foners i navegants..
La Seu Cs l'exponent de nostra fe
que s'alça als quatre vents.

Ramón Llu II és mestre de fama universal.

La Haire matinal de l'ensaimada
desperta el dia i tines saboroses sopes

dins les cases en sán la cloenda.
Mallorca, poble d'história, d'art i de lletres:
no te coricixem ni t 'estimam.

Despachos:

Plaza Ramón Llull, 22. Manacor. Tel. 55 13 56
Alcalde Gaspar Oliver, 6. Montuïri. Tel. 64 61 07

LE OFRECE SEGUROS DE
AUTOMOVILES A PRECIOS EUROPEOS,

DEDUCIENDO PRIMAS AL BUEN
CONDUCTOR POR NO SINIESTROS.

PRIMER ANO - 150/0. SEGUNDO ANO
300/o. TERCER ANO 400/o.

QUINTO ANO - S00 /0.

INCLUYE: S. OBLIGATORIO,
VOLUNTARIO ILIMITADO, OCUPANTES,

RECLAMACION DANOS,
DEFENSA ASEGURADO, ROBO Y

DANO POR ROBO.

MODELOS
A B

Tro urros
Trams
mis robo

i.-
=
•rxz

....
R-5 GIL - GTL 5 puertas y 5 velocidades ....
All TSE y All GIS 	
R-9 TSE 5 vel. • R•11 GIL 	

13.714
15.752
15.752

16.988
20.104
19.891

R-18 CTS normal 	 17.959 22.751
R-18 GTD 	 17.959 23.391
Panda 40 	 12.160 14.571

i-
-x

127 Fura 3 CL 	
Ronda 75 CLX • CLX Air. Acond. y 75 Star 	

13.714
17.959

16.561
22.110

' 131 • 1600 Mirafiori 	 17.959 22.323
131 Diesel Supermirafiori 2500 	 17.959 23.391

z INA 11 E 	 13.714 16.775
t Visa Super X y Visa Super E 	 15.752 19.037
i5 GSA X3 • GSA Palas 	 15.752 19.891
' BX 1.6 IRS 	 17.959 23.391

Ford Fiesta L 1100 	 13.714 16.988
g Ford Fiesta 1300 S y Escort 11001 	 15.752 19.677
2 Oritm GL 1300 	 15.752 20.317

Escort 1600 Gl. 	 17.959 22.536
Samba a y 5 velocidades 	 15.752 18.824
Horizon LS y GI. 	 15.752 19.464

al% Horizon OLD y Horizon GT 	 17.959 22.536
- 'I.- Solara SX y SX Automático 	 17.959 23.178

Peugeot 505 GTI y GTD Turbo 	 20.752 28.762
Corsa 1000 S Luxus 	 13.714 16.988

e.,a.
C3

Corsa 1200 SIR Luxus 	
Corsa 1200 SIR Berlina 	

15.752
15.752

19.037
19.464

Corsa 1300 S • S IR y SR 	 15.752 19.464

OFICINA DE SEGUROS GOMILA
Antonio Gomila Jaume. Agente Colegiado

MISCELLANIA

Febrer de 1985:

Dia 20.- Mateu LiadO Marimon, fa-

dn. de 58 anys. (De Ca's Ferrer d'Alco-

raia).

PLU VIÕMETRE

Febrer 1985

Dia 11
Dia 19
Dia 26  

4,10 Its.
5,50 Its.
7,20 Its.          

Total .... 16,80 Its.

DEMOGRAFIA
DEFUNCIONS

GLOSES

Darrera l'amor anau,

darrera l'amor que us mata,

i no veis mos tills, l'ingrata,

l'ingrata perquè piorou.

CANÇONS DE SES SALES

Introducció a «Ses Sales),

Si no n'heu fetes panades
ni crespe//s ni robiols,
donau-nos un parell d'ous
ia/manco farem truitada.

Si no mos dau sa panada
no la vos agrairem,
ia sa vostra filla direm:
ratada! més que ratada!

Ses Sales vos hem cantades
i no n'heu fet sentiment;
'gafarem una sarment
vos darem sarmentades.

No venim per sa panada
ni tampoc p'es robiol;
venim per donar consol
a sa gent desconsolada.



TROADA VOCACIONAL

A PAPT1P DE 16 ANY5

PALMA- SCMINADI WU.

INCA-SANTA LLUCIA-MANCOQ.

SANT LLOPENC-cowcNi
5ANTA4YI-CONSOLACI6

12   ESGLÉSIA EN CAM!       

UN INTERROGANT A L'ESGLÉSIA,
UN S/A JESÚS

No tots els ¡oyes passen de tot»

Noticies d'Església

Quasi sempre quan parlam dels joves,
els adults solem fer-ho de dalt cap a
baix. 54:5n els adults els qui determinen
.L'Any internacional de la joventuto per
posar un exemple; soin els adults els qui
programen la majoria d'activitats a dur
a terme durant aquest any. Són els
adults els qui resten immòbils en la seva
veritat afirmant que els joves no van de
res; són els adults els qui viuen aferrats
amb nostalgia al passat o anclats en el
present; són els adults els qui de fet ma-
nipulen o dominen els joves...

L'església d'avui està majoritáriament
formada per adults. Les normes i lleis
provenen d'unes persones que perta-
nyen, en general a la tercera edat; les ce-
lebracions litúrgiques van més bé dirigi-
des als adults; aquestes i moltes altres
coses fan que la Hum que voldria donar
l'Església no sia captada pels joves i que
en conseqüência, els temples quedin
quasi buits de joves a la majoria de les
celebracions.

No podem negar a l'Església la bona
intenció o les ganes de renovar-se. Molts
recordam encara aquelles paraules que
constituien el bessó del misstge del Con-
cili Vatica II als joves: .L'Església ha
treballat durant el Concili per rejovenir
el seu rostre, per respondre millors als
designis del gran Vivent, el Crist, eter-
nament jove. A l'acabament d'aquesta
impressionant "revisió de vida", es gira
cap a vosaltres. És per a vosaltres, joves,
sobretot per a vosaltres, que s'acaba
d'encendre una llum que illuminarà el
futur'.

.L'església vos mira amb confiança i
amor... L'Església posseeix la força i
Vends de la joventut: la facultat
d'alegrar-se de tot el que comença, de
donar-se totalment sense esperar re-
compensa, de renovar-se constant-
ment... Mirau-la i descobrireu en l'Esglé-
sia el rostre de Crist, el vertader heroi,
humil i savi, el Profeta de la veritat i de
l'amor, el company i amic dels joves.'.

Així parlava l'Església als joves, i el
que deia, crec quehadeia sincerament.
Pere) vetaquí que els joves, al manco al-
guns joves, s'han acostat a l'Església i
han trobat una seguretat inflexible, una
postura monolítica, un fort paterna-
lisme (sels ha tractat com a nins), ru-

tina i fredor clins les celebracions.
Aquests joves s'han decepcionat, cansat
i ho han deixat anar.

Tot aix6 es ben cert i no són necessa-
ris molts d'esforços per a demostrar-ho.
Pert) a la vegada es Lambe veritat que hi
ha una .certa esglésiao que ha intentat
mantenir-se oberta, escoltant la veu crí-
tica dels joves assumint la part de culpa
que li correspon en la situaci6 d'una jo-
ventut allunyada. Hi ha grups d'Esglé-
sia i comunitats que s'estan revisant
constantment a la llum de l'evangeli.
Que viuen amb un desig sincer d'auten-
ticitat i de netedat; grups on l'esperit de
servei es patent, on la confiança es mú-
tua, la responsabilitat compartida, on la
darrera paraula no la té sempre el cape-
lis... AixòAix6 Lambe hi es i molts ho igno-
ren; alguns ho han descobert i aleshores
han començat a creure. Certament quan
l'església no es predica ella mateixa sin6
Jesús, llavors segueix interessant als
joves.

No fa molts de dies vaig participar a
un cap de setmana de reflexió en el que
els mateixos joves demanaren que els
parlassim de Jesús i, si el meu testimoni
vos serveix de qualque cosa, vos dire
que vaig quedar admirat de veure l'inte-
rès i les ganes amb que descobriren Je-
sús. Un company, adult com jo, em co-
mentava: .Quin grup hi hauria que fos
capaç de reunir 20 joves del dissabte ho-
rabaixa fins al diumenge capvespre
d'una manera neta sense menjar ,el
"coco" a ningú? 0. Pens que aquests jo-
ves no es mourien per anar a escoltar
sermons o paraules buides, en canvi fo-
ren capaços de participar a l'esmentada
trobada senzillament perquè sels pre-
sentà Jesús com a llum o punt de refe-
rencia.

De tot això que he dit en tree algunes
conclusions: No tots els joves passen de
tot; passen, això si, d'un cert tipus d'Es-
glésia, però no de Jesús. Si els adults,
que afirmam que som creients, visqués-
sim amb un minim de coherencia entre
el que deim i el que feim, i realitzassim
les nostres celebracions d'una manera
més viva i Menys rutinaria, certament
hi hauria joves que s'interessarien per
fer el mateix camí que nosaltres.

ANDREU GENOVART

ACCIÓ SOCIAL A PETRA

Aquest mes de març, la reunió de
tots els grups diocesans d'acció social
serà al convent de les monges de Pe-

tra, el dissabte dia 9 de març, a les
3,30.

TROBADA PER A JOVES
A ST. LLORENÇ

El dissabte, 16 de març, els joves i
al.lotes de la nostra comarca estan
convidats a participar a una «Trobada
vocacional». Va destinada a joves que
hagin complit els 16 anys. Serà al  con-

UN 5 PEL SLUE XXI

vent de les monges de St. Llorenç, des
de les 9,30 del mati fins a les 4 de l'ho-
rabaixa. El lema d'enguany es «UN SÍ
DEL SEGLE XXI». Un bon grup de
montuirers i montuireres pensen pren-
dre part en aquesta jornada.

COLLECTA GENEROSA PER A
LA CAMPANYA CONTRA LA FAM

La Parròquia de Montuïri ha pogut
enviar 86.882 pessetes com a contribu-
ció a la campanya «Mans Unides» per
a dur a terme projectes de promoció
social als pafsos del tercer món.




