
31314:201•11:1 1,k,
3E3130C.7

D•xcriv-i-ux_i- Ï EIPt • 387 Any MAIG 1985

SABEM FER FESTA

El passat mes d'abril i concretament la primera de-
sena es caracteritzà a Montuiri per l'ambient de festa
amb motiu de les celebracions pasquals.

Són pocs els mesos de l'any en que no hi hagi una o
altra commemoració a la qual el poble no hi estigui con-
vidat. I si en aquest cas l'avinentesa d'unes festivitats
religioses i populars —a les quals tant el cor parroquial
com la banda de música donaren gran esplendor— fou
el motiu pel qual la gent es mogué a fer festa; es evident
que els montuirers, des de temps enrera, ens distingim
per saber-ne fer: ens agrada moure'ns per qualsevol fe -
tivitat o aniversari, hi acudim gojosos i hi participam
amb interés, arribant fins i tot a acomodar els treballs
imprescindibles a l'horari senyalat.

Amb aquestes Unies no volem fer un comentari de la
participació dels montuirers a les festes; sols volem re-
marcar aquest caire bo que tenim...  i que sia per molts
d'anys!

O. Arbona

La festa del Puig suposa pels montuirers l'acabatall de-
litós de les festes pasquals. Enguany descolla per la

nombrosa assistència i participació popular
en els balls.

ELS NOSTRES MONUMENTS

En altres ocasions ja hem comentat la necessitat de la
restauració de les baranes dels corredors del campanar
(febrer 1983) i del portal major de l'església (febrer de
1985). Ara tremi aquest joc d'arcs i columnes d'-Es Pou
del Rei, veient també la precisió d'esser netejat, restau-
rat i, fins i tot convenientment resguardat de que se li

pugui fer dany.

• ELS CINC MEMBRES de la Coalició Popular s'incorporaren
a l'Ajuntament: ara ja sôn els «onze».

• ORIGINAL SISTEMA per a fixar les assignacions al Batle
Regidors.

• EL P.S.O.E. EXPOSA els seus punts de vista.

• UN NOU LLIBRE d'En Joan Miralles: “La Histe•ria Oral».

• EL MONTUÏRI juga la «higuera» d'ascens a 3.° Divisió Na-
cional.

• VISITA PASTORAL del Bisbe a Montuiri: els prOxims 15 i
16 de juny.
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«Es tracta d'una eina de treball per al
mestre, l'estudiant, el llicenciat... per al
coneixer Mallorca, Balears... Pot apli-
car-se a qualsevol comunitat., assegura-
va el doctor en Filologia i collaborador
de BONA PAU, Joan Miralles i Monse-
rrat en la presentació del seu nou llibre
« La História Oral. Qüestionari i Guia
Dideictica el diumenge dia 21 d'abril en
el saló d'actes de l'Ajuntament.

GEST D'AGRAÏMENT A MONTUÏRI

Pere Sampol, regidor de Cultura va

mostrar a Damia Pons i Pons i a Joan '

Miralles i Monserrat.
En Pans, professor de catalã de l'Ins-

titut de Llucmajor, va presentar l'obra
d'En Miralles assenyalant que era «un
gest d'agraïment al poble, a la gent de
Montuiri. En Joan vol oferir el llibre als
homes de la Mallorca pagesa, als homes
i dones que han conservat uns jets i cos-
turns que la história estilística no ha po-
gut reproduir e.

Va destacar la paciencia, esforç,
feina, rigor en la recerca i estructuració
dels materials i una expressivitat ben

sucosa en els 40 articles o llibres redac-
tats per una persona que «marca la fita
de l'inici de la história oral a Mallorca

«LA HISTORIA ORAL» Qüestionari i Guia didàctica

UN NOU LLIBRE D'EN JOAN MIRALLES

Gest d'agraïment a Montuiri 

. de la qual n'es un pioner en llengua ca-
talana i pretén que no desapareguen les
formes i expressions autóctones.

aTIA DIT QLJE.,•

...molt be se'n va desfer es batle d'Es

Puig d'enguany. Va prendre ses messions

de sa Festa sense gens de por, i va recupe-

rar sa tradicional arribada i entrega de sa

vara a la Mare de Déu... I Ilavors que va pu-

jar tot es temps a peu, que és lo que toca.

Lo bo és bo, tant si és antic com si és mo-

dern, i foris!

...i en va passar de gust es batle Joan
«Felanitxer» devers sa festa d'Es Puig. No

se va plànyer amb so voler bailer, i que li

fessin fotos es de slittima Hora... i repar-

tint vi i galletes amb sos altres regidors.

Perd, enmig de tot, li fallaren algunes pre-
visions: haver mort d'hora sa cuca d'es
pins i regar un poc perque no s'alces tanta

pols... N'hi va haver que s'hagueren de

gratar un parell de dies, per mor de ses dB-
xoses cuques, sa polsina i sa polsota... 136,

pentura l'any que ve sere un attre any.

...es nostres télexs han captat certes noti-

cies sobre un intent ràpid d'ampliació d'es

camp de futbol... Unes maquinotes que fan

por obriren un tercer portal ben ample. Aixi

hi podran entrar més aviat ets entusiastes

aficionats, ara que diuen que el Montuiri ha

de pujar. De totes maneres, veurem com

acabarà la cosa...

...coets, renou, trons i xaranga mogueren

es socis i aficionats del C. D. Montuiri el

darrer diumenge de maig horabaixa, amb

sa victòria dins l'Escolar. Sa Plaça era un
bullir de comentaris i de luleia. Pareixia

que s'acostava St. Bartomeu.

...hi ha gent que té una caminera ra-

biosa! I enguany, com que no hi ha Cross,

a partir s'ha dit cap a sa muntanya d'O-

rient, i cap en Es Salt d'Es Frau, i a s'avenc

de Coanegra. Es ben ver que es nostre po-

ble no té aturai, i que sempre hem d'estar

en dansa. I el sendeme, en bon dia tener,

es yells a fer una bona volta fins a sa

Costa d'es Pins I a ses Cales, a veure ses

turistes... I que no es guapo això?

també n'hi ha molts que van es-

mussos i que gemeguen ferm amb això de

sa puja de ses contribucions... Que no fa-

ran c... aquests que ara duen ses riendes.

Ell, mos pugen es 300 %, i a qualcú es 500

o es 800. Ara només falta que vérigui En

Boyer en persona i mos deixi ben pelats.

-0-

...es jugadors de truc comencen a estar

preocupats i hauran de prendre séries de-

terminacions, perquè diuen que ha vengut

un capellà que du ses de guanyar, i molts

de pics els deixa atxuflats. Hi ha una fúria

de no dir...
EN XERRIM

•

«SEXE, GUERRA CIVIL,

CONTRABAND...

TEMES TABU«

Joan Miralles, protagonista de l'acte
cultural, va explicar amb detenció les
Parts del llibre que havia «let amb
amor i que es un resum i millorament
de dues obres anteriors Qüesionari so-
bre História i Cultura Popular de Ma-
llorca i la corresponent «Guia Dicietc-
tica.. Va dir que 'Sexe, guerra civil,
contraband... eren els temes tabú..

«Dues novetats hi he ficat —seguia es-
mentant als seus paisans i altra gent del
món de les lletres— que &in força impor-
tants: la história de la vicia del propi en-
trevistat i la história de la localitat..
« Els yells ens poden contar moltissimes
coses: el que han vist i el que han sentit
contar de la gent o dels seus pares.
Aquests documents orals es complemen-
ten amb els escrits. Es tracta de donar
Ia veu a la majoria, als pagesos, als
analfabets... i contrastar-la amb la his-
tória oficial..

Sens dubte, aquesta obra del nostre
paiset es un veritable instrument de re-
cerca amb «possibilitat d'us universal..

El prõleg estet escrit per una de les fi-
gures de la história contemporània, la
professora Mercê Vilanova.

Gabriel Gomila
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INCIDÈNCIA DE L'ENTRADA AL MERCAT COMÚ

Les conseqüències especials
que tendrà per a l'agricultura

montuirera

La integració d'Espanya a la Comuni-
tat Econòmica Europea, en linies ge-
nerals, la veig positiva, afirmació fo-
namentada amb els estudis que hem rea-
litzat a la Federació de la P.I.M.E.M.
Petita i Mitjana Empresa de Mallorca)

des de fa uns dos anys. En el futur en
treurem beneficis degut al sacrifici,
canvi de sistemes económics, canvis
d'algunes activitats, fusions d'empreses

sobretot, planificació una vegada en
marxa els nous sistemes i superat el  pe-
node d'adaptació. Obligatòriament vin-
dran els fruits.

En el terreny de les petites explota-
cions, tant agricoles com empresarials i
industrials, sera on mes canvis s'hau-

ran de fer, degut a l'individualisme que
actualment existeix i passarem a for-
mar part d'una Comunitat la qual té els
seus reglaments, heis, sistema económic
i social, etc., etc. i, lògicament,

restará completament anullat.

A continuació explicaré d'una ma-
nera general com funciona la Comuni-
tat Econômica Europea, a fi d'agafar
una idea basica, perquè després, mit-
jançant les associacions patronals i sin-
dicals , els interessats puguin cercar una
mes ampla informació.

Crec firmement que tant les associa-
cions com els sindicats han d'estar ben
informats degut a ser fonts canalitzado-
res directament amb els politics i l'ad-
ministració. Sabem per endavant la ma-
joria de disposicions i lleis que han de
sortir, degut sobretot als contactes
abans esmentats.

Sols per citar un exemple, diré que ac-
tualment estam estudiant les conse-
qüències que durá en posar-se la jor-
nada laboral de les 8 del mati a les 5 de
la tarda, tenint sols una hora pel dinar
al migdia. I paratlelament també estu-
diam la formació professional.

Els efectes que pot ocasionar a Ma-
llorca seran menors que a la resta d'Es-
panya, degut als contactes que tenim
amb Europa mitjançant el turisme, ex-
portació de patates, albarcocs, ametles i
varis. En l'agricultura beneficiara les
tdperes, xots i fruits, pelt, li afectara
una reconversió obligate•ria en el sentit
d'agrupar-se en cooperatives o societats
agra ries i tenir una política agraria ba-
sada en un pla.

ANTONI GOMILA I JAUME

Els alumnes de 8.6 curs

(D'esquerra a dreta i de d'alt a baix).— Drets: Jerónia Lladó, Joana
Maria Gaya, Paco Miralles, Biel Serra, Angel Amengual, Pep Mira-
lles, Tomeu Ballester, Tomeu Verger. Asseguts: Magdalena Mira-

Iles, Maria Miralles, MargalWa Verger, Maria Teresa Ainerzgual,
Josep M.  Munar (tutor), Antônia Tous, Joana M.  Bennassar

i Toni Roig.



Josep M.a Munar
	

Miguel Roig	 Gabriel Miralles

4	 ENTREVISTA

El P.S.O.E. exposa els seus punts de vista

Continuant amb el nostre desig que durant aquest
primer mig any les forces politiques de Montuïri estimin
la tasca que realitza l'Ajuntament i exposin les pròpies
preocupacions, aspiracions i realitzacions, i també el seu
punt de vista entorn de temes d'actualitat, aquest mes
hem entrevistat els dos regidors i el secretari general del
P.S.O.E. a Montuïri. La conversa es va ampliar en els ter-
mes que segueixen:

—Qualcii ha dit que el batle fa una po
lítica de contentar la dreta. Què hi deis
a això?

—Tots els socialistes, i també els qui
no ho soin, ens podem felicitar de tenir
un batle que sempre ha avantposat els
interessos i necessitats de tot el poble
als del seu partit. Si fer una política de
gestionament profitosa per a tots els
montuirers, d'ampla participació, no ex-
clusivista, practica, de no discriminació,
d'aprofitar tots els canals d'ajuda (Con-
seil Insular, Comunitat Autoinoma i
Govern Central), de realitzacions con-
cretes, de recobrament de la nostra
identitat com a poble, de potenciar l'es-
plai i l'esport, d'acostament de la Casa
de la Vila a tot el poble de Montuïri, es
fer política de dretes es que aleshores la
dreta ha ocupat els terrenys conrats per
l'esquerra.

—Què s'ha fet del programa electoral?
—D'aqui al mes d'agost s'hauran com-

plit 22 mesos de gestió municipal, i ja
s'ha posat en funcionament el Ceritre de
Salut Local, s'ha duit a terme la cons-
trued() dels vestuaris d'Es Dau amb el
tancat i adecentament de la pista po-
liesportiva. En quant a les escoles, fruit
de les negociacions amb el Ministeri
d'Educació, arribaren l'any passat 6 mi-
lions de pessetes per a adobar les pa-
rets, enrajolar el trespol i reparar els
passadissos i cel-ras. Enguany arribaran
5.800.000 Pts. per a descrostar, arrebos-
sar i pintar la façana. Endemés, s'ha fet
l'expropiació dels terrenys per a la cons-
trued() del Parvulari, del qual el M.E.C.
esta redactant el projecte, i esperam
que o bé a finals d'enguany o a principis
del vinent es pugui estrenar. També
s'haurà aconseguit installar la primera
depuradora devora la Cooperativa, as-
faltar el camí de Son Vaguer, engravar
camins veïnals com el de Son Oms, Son

Bascós, Ses Rotes i So Na Moiana; i
s'han fet gestions amb el M.O.P.U. i veï-
nats de la carretera de Pina pel seu as-
faltat i eixamplament.

—S'hauran acabat altres obres?
—Si, les obres que estaran també aca-

bades són la prolongació de l'Avinguda
Es Dau i l'ampliació del cemented.
S'han aprovat inicialment i provisional

les Normes Subsidiaries, una vegada ex-
posades al públic i presentades les opor-
tunes allegacions; normes molt impor-
tants pel desenvolupament urbanistic,
econoimic, ecológic i de benestar del
nostre poble. Una altra consecució molt
positiva per als nostres majors es la po-
sada en marxa del Patronat de la Ter-
cera Edat i del menjador, gràcies a la
cessió del local de Ca ses Monges i a la
subvenció de l'I.N.S.E.R.S.O. El menja-
dor resulta ja insuficient, motiu pel qual
hi ha avançades gestions per a la seva
ampliació. Per altra part, hem de desta-
car les activitats organitzades pel Patro-
nat Municipal d'Esports, que reuneixen
tanta gent.

—Que manca per fer?
—Com obres més importants, resta-

ran: installar una depuradora en Es
Dau i una altra a Son Pastor, la instal-
lació de l'aigua potable, la construcció
d'un poliesportiu, i asfaltar alguns ca-
mins com el de Ses Donades, si be
aquest ja està aprovat en el Pla d'Obres

i Serveis del 85, aixi com l'asfaltat dels
carrers de Na Paissa, Jaume I, un tros
de Joan Alcover i l'enrajolat de part de
la Plaça Major. I esperam que el futur
batle tengui l'encert de concloure-ho
abans d'acabar el 85, endemés de tirar
endavant l'expropiació dels terenys pel
futur poliesportiu. També seria desitja-
ble que, amb la creació del Patronat
Municipal de Cultura, es canalitzassin
totes les aspiracions i inquietuds cultu-
rals de les entitats i gent del poble de
Montuiri, i al mateix temps, crear dins
ell una comissió que es dedicas a cercar
ajudes per a la conservació de tot el pa-
trimoni artistic.

—Ara que ja hi ha tots els regidors a
l'Ajuntament, que teniu que dir?

—Fets com els passats a les anteriors
eleccions no s'haurien de tornar repetir.
Esperam d'ells una bona col.laboració, i
a la vegada una critica constructiva,
que bona falta ens fa.

—Feis alguna cosa de cara a les pró-
urnes eleccions?

—Un partit politic sempre està en
campanya electoral. Negar-ho seria fal-
sejar la realitat. Ara be, la millor ma-
nera de preparar unes eleccions es una
bona gestió municipal. Les obres, els
fets seran els que empenyeran als vo-
tants a decidir-se per a una o altra op-
ció. Si bé, creim que 22 mesos són curts
per a demostrar tota una capacitat de
gestió.

• «La dreta ha ocupat els terrenys conrats per l'esquerra».
• «Es fan gestions per a l'ampliació del menjador de la Tercera

Edat».

• «Seria desitjable cercar ajudes per a la conservació del patri-
moni artistic)).
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Els alumnes de 7.6 curs    

Drets: Biel Gomila (tutor), Pep Barcel6, Tomeu Rigo, Josep Serra,
Pere Fernandez, Carme Rodriguez, Maribel Gonzalez, Francisca
Sabater, Joana M.  Gomila, Marga Amengual, Miguel Mesquida.
Enmig: Pep Sansó, Andreu Alcover, Llorenç Liu11, Bernat Verger,

Gabriel Mayol, Cofia Sampedro, Petra Mayol, Maria Rigo, M.
Francisca Rossinyol, Francisca Alzamora. Asseguts: Miguel Bauzia,
Biel Nicolau, Miguel Sanchez, Cristõfol Massanet, Joan 'Servera,

Maribel Blascos, Biel Garau i Coloma Alcover. 

—Com veis la politica que actualment
realitza el Govern Balear i el Consell?

—Hi ha un gran desprestigi de les ins-

titucions autonòmiques en aquesta pri-
mera singladura, conseqüència de la
manca d'experiència dels governants de
la dreta, la manca d'un programa de go-
vern i d'un matrimoni molt mal avingut

(A.P. - UM.), ja que quan s'aproxima
una crisi, se soluciona a Madrid, dins el
món de les altes finances. Es fa una poli-

tica de repartidora, de satisfer interes-
sos personals i partidistes, d'esquena al
poble. El president Cafiellas i el seu Go-
vern han perdut tota credibilitat.

—Com creis que s'ha de fer una poli-
tica de poble?

—Sense renunciar als postulats del
partit, es tracta de fer una política de no
marginació de cap persona en l'adminis-
tració, per diferencies ideològiques, i
sempre tenir per nord la majoria de per-
sones de Montuiri.

—Com funciona el pacte municipal?
—El pacte, en general, va bé. Però,

com dins tot matrimoni, surten desavi-
nences degudes la major part de vega-
des a l'egoisine partidista, però fàcil-

ment superables amb el debat intern i la
critica constructiva, posant sempre per
davant Montuïri.

—Com veis les pròximes eleccions?
—Dificil és pronosticar una carrera de

cavalls, i més ho es si no es coneixen els
cavalls que han de córrer. És a dir: de-
pendrà, en bona mesura, de les forces
politiques que hi concorrin i la forma
com ho facin.

El programa d'actes amb motiu del
Cinquantenari de .La Caixa» a Mon-
tuïri, en el decurs d'aquest maig ha que-
dat definitivament de la forma segiient .

— Dissabte, 4 de maig: .Escolania de
Lluc». Concert al temple parroquial.
21,30 hores.

— Dies 6, 10 i 17: .Muntatges audiovi-
suals de l'Escola Municipal de Mallor-
quí» de Manacor. Lloc: Collegi d'E.G.B.,
des de les 15 a les 17 hores. Temes: «Una
Ullada a Mallorca., «Els Vertebrats a
Mallorca», .Ses Messes., .Arbres i ar-
busts., .Les Plantes Humils» i .La For-
mació de la Nostra Llengua».

— Diumenge, 19: Balls mallorquins

—Desitjau manifestar alguna cosa
més?

—Agrair l'atenció tinguda per BONA
PAU, i esperam no haver cansat els lec-
tors. Gràcies.

Les anteriors preguntes foren contestades
pets regidors Josep M. Munar Vich i Miguel
Roig Mestre i pel Secretari General del
PSOE. a Montuiri, Gabriel Miralles Piza.

Feu l'entrevista: Onofre Arbona Miralles

amb el .Cop d'Escodra» d'Es Coll d'En
Rabassa. A sa Plaça. 21,30 hores.

— Dissabte, 25: Festival de Rock en
Es Dau. Actuació de dos conjunts .roc-
keros» i un de .Break Dance».

— Diumenge, 26: .Tiro pichón».
També i amb motiu d'aquesta efemé-

rides, «La Caixa» entregarà lots de lli-
bres per a les biblioteques d'aula del
Col.legi Públic i el material editat per
.La Caixa a les Escoles».

S'havia pensat oferir una «Trobada de
Bandes- de la Comarca amb actuacions
de les de Porreres, Algaida, Felanitx i
Montuiri. No ha anat be la cosa perquè
no s'han entès. elles mateixes.

CINQUANTENARI DE «LA CAIXA. I
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L'AJUNTAMENT AMB ELS «ONZE. BALL AMB PERDUES ASFALTAT

A conseqüència de la validesa de dos
vots, declarats inicialment nuls, els par-
tits socialistes obtingueren majoria mu-
nicipal a l'estiu del 83. Aleshores, es va
produir la dimissió dels cinc regidors de
la Coalició Popular per disconformitat
amb la sentencia judicial que va supo-
sar la pèrdua del càrrec de batle i d'un
regidor.

Per espai d'un any i mig s'ha mantin-
gut el Consistori amb els sis represen-
tants socialistes, després d'una succes-
sió de diverses dimissions dels membres
de la llista A.P./P.D.P./U.L./Indepen-
dents.

En aquests moments ha acabat l'anò-
mala situació del Consistori ja que ha
pres possessió del seu càrrec el regidor
número onze, Jaume Ramonell, el qual
substitueix Antrinia Rossinyol Verd.

Per tant, l'Ajuntament —ara com-
plet— està integrat pels tres membres
del P.S.M. (Sampol, Trobat i P. Mira-
lles), els tres dels PSOE. (el batle Mi-
ralles, Munar i Roig) i els cinc de la Coa-
lició Popular que són els darrers que
han pres possessió: Biel Ferrer Sampol,
Antoni Martorell Bauzà, Gabriel Ar-
bona Gallard, Joan Bauza Verger i
Jaume Ramonell Aloy.

ADHESIO AL CONSORCI
D'EXTINCIO D'INCENDIS

Per tres vots a favor, dos en contra i
dues abstencions, el Consistori ha apro-
vat l'adhesió al consorci d'extinció d'in-
cendis creat pel Consell Insular de Ma-
llorca, l'any present.

En sessió municipal es va deliberar el
tema. Foren emeses diferents considera-
cions pels assistents, totes elles encap-
çalades a deixar constancia de la nulsla
incidencia del servei per a Montuïri, per
mor del baix index d'incendis produits i,
també, per la manca de zones perilloses.
Es va fer palesa la carrega financera que
suposaria la integració total dins l'es-
mentat servei.

Per aix4:5, es va aprovar que l'Ajunta-
ment aportas un 0,5 per cent del pressu-
post ordinari —en Hoc de per cent
sol.licitat— com a prova de solidaritat
amb els altres municipis illencs, sovint
afectats per aquest sinestre. L'adhesió
significa un cost de 160.000 pessetes, en
lloc de les 320.000 demanades.

Un ball benèfic amb deficit: Parado-
xes de les festes. L'Associació de Pares
va organitzar un ball a la tarda del dia
de Pasqua amb un excel-lent cartell:
l'actuació del Grup Géminis. Es fa fer
-osques.: Les entrades no bastaren, ni
d'un bon tros, per a pagar els -musi-
queros..

II DIADA AUTOMOBILISTICA

Exit de participació, organització i
de la II Diada Automobilística sota

l'esment del Patronat Municipal d'Es-
ports.

El Dilluns de Pasqua nombrosos afi-
cionats seguiren les proves del mati, per
carretera i Es Dau, i d'horabaixa, en el
camp de futbol.

Els guanyadors d'enguany foren Rafel
Massahet - Rafel Mayol amb ' , Seat 127.,
seguits per Jaume Garau - Antoni
Jaume (Mini Morris) i Miguel Fullana -
Jaume Matas (Ford Fiesta). En dones,
Na Margalida Coll i Isabel Abrines
d'Inca, les primeres; i Torii Arbona - Ro-
ser Cano, les segones.

Deis 45 cotxes inscrits, se'n classifica-
ren 34.

DIA DES PUIG

Simpatica jornada la del passat .Dia
des Puig.. Moltíssima gent a un mati tí-
pic d'abril i ple de sol. Fou anomenat
<<Batle des Puig. En Jaume Ramonell
(Matxo) el qual —seguint la tradició per-
duda a altres anys— va entregar la vara
a la Mare de Déu.

El costum de pujar-hi a peu va en aug-
ment de cada any. Una bona taringa
anava pel camí veil, sense .noses.. Des-
prés de la Missa del Puig i el vespre a la
Plaça, més balladors que mai: joves,
nins, majors...

L'horabaixa, a les dues, va començar
la 4X Carrera Ciclista des Puig» divi-
dida en dos sectors. Fou organitzada pel
C. C. Montuiri i subvencionada pel Con-
sell Insular. Va resultar guanyador En
Guillem Rosselló del Derbi - Casa Capó
mercè a l'avantatge del primer sector
(carretera). El seu equip —el -Molins de
Vent» d'En Tomeu Rodetes— havia con-
trolat la carrera amb els seus homes
dins els primers llocs de la general. Per
tant, el sector per carrers de la vila no
va tenir interès. En aquesta ocasió En
Jaume Pou va ser el primer.

El Consistori ha aprovat l'execució de
les obres per a l'asfaltat del carrer des
Mig en el tros compres entre l'avinguda
Es Dau i el carrer de Baix.

ASSIGNACIONS ECONOMIQUES

L'Ajuntament ha aprovat un original

sistema per a fixar les assignacions per
a .despeses de representació. del Batle

i Regidors, mitjançant un mètode de

puntuació que valora el treball encome-

nat a cada un dels membres del Consis-
tori.

D'aquesta forma cada regidor —com a
tal— té ja 2 punts; si es president de co-

missió, altres 6 punts riles; per les assis-

tencies a Ple 1 Permanent, 1 punt en

cada cas; per ser Delegat, 5 punts; com
a Tinent Batle, 1 punt. El càrrec de Bat-

le representa 5 punts.
Les 955.108 pessetes que corresponen

al tres per cent del pressupost es repar-
teixen proporcionalment segons la pun-

tuació atribuida a cada membre del
Consistori, a ratf) de 12.404 pessetes per
punt. Així, el Bathe amb 15 punts cobra
186.060 pessetes anuals. Els regidors
136.444, 99.232, 49.616 o 37.212 pessetes a

l'any, segons la puntuació obtinguda.
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Els alumnes de 6.8. curs

1.a fila: Francisca Cabot (tutora), Jaunie Bauzet, Biel Ranzonell,
Joan Albert Bauzet, Colonia Alcover i Aina Maria Bauza. 2.a fila:
Pau Gornila, Tomeu Miralles, Miguel Arbona i Margalida Beltran.

3.a fila: Cati Barceló, Guillem Manera, Maria Rossinyol, Consuelo
Ortiz, Francisca Febrer i Joana Fullana. Asseguts: Ratel Trobat,

Antônia Jiménez, Cati Llull, Apollônia Miralles,
Margalida Alcover, Mateu Rigo i Mateu Moll.

CURSET D'ESCACS

Cinquanta nins participen al llarg d'a-
quest mes de maig i darrera setmana
d'abril a un curset d'escacs que es de-
senrotlla tres dies per setmana al Col-
legi Públic d'E.G.B. de forma gratuita.
L'imparteix En Joan Barceló de Porre-
res i forma part del programa de «difu-
sió esportiva. dels Jocs Escolars.

UNITAT DE PRESCOLAR

ESCOLES MALLORQUINES element d'unió i d'identificació i que
mai no podrá ser element de divisió. Les
modalitats insulars de la Llengua Cata-
lana ha d'esser objecte d'estudi i de pro-
tecció sense que puguin perjudicar la
unitat de la llengua..

L'Ajuntament acordà —endemés—
donar suport a «quanta collaboració i
participació activa calguin per al seu
desenvolupament i difussió..

El C. P. «Joan Mas i Verd » ha estat re-
presentat en l'exposició de les «Escoles
Mallorquines '> que des del 22 al 27 d'a-
bril ha tengut per escenari el «Lullià.
de Palma i que molta gent ha visitat.
S'hi podien observar els treballs i mate-
rials elaborats pels alumnes. Hi desta-
cava el cOmic de la história del Col-legi.

IMPOSTS

L'Inspector d'E.G.B. de la nostra zona
va visitar, els darrers dies d'abril, l'Es-
cola amb el proptisit d'iniciar l'expe-
dient per a la creació de la segona uni-
tat de prescolar (4 anys). Va redactar
l'informe favorable perquè, mentre esti-
gui en construcció el futur Parvulari, els
petits assisteixin a classe (ja des del pro-
per setembre) a la primera planta del lo-
cal social de la pista «Es Dau que s'es-
pera sigui inaugurat —possiblement--
per Sant Bartomeu.

ADHESIO A LA CAMPANYA DE
NORMALITZACIÓ LINGUISTICA

L'Ajuntament s'ha adherit a la cam-
panya de Normalització Lingüística de
la Conselleria de Cultura de les Illes Ba-
lears amb el vot en contra del regidor
Gabriel Arbona Gallart del grup A.P.-
P.D.P.-U.L.

Els objectius es fonamenten en què
«La llengua catalana és la propia de les
Illes Balears. S'ha d'assegurar als ciuta-
dans que l'idioma propi constitueix un

Davant la possibilitat de què l'Ajunta-
ment pogues assumir el cobrament de
les contribucions territorial rústica, pe-
cuaria i urbana de 1985, la Corporació
ha acordat —per unanimitat— «conti-
nuar encomenant el servei de recaptació
dels imposts locals a l'Estat, sense que
això llevi el que es pugui fer un segui-
ment dels convenis que pels altres Ajun-
taments es puguin suscriure amb la
Comunitat Autònoma o estudiar la pos-
sibilitat de mancomunar aquest servei..
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COMISSIÓ D'ECOLOGIA
I EXCURSIONISME

El dissabte 13 d'abril es va constituir,
a l'Ajuntament, la Comissió d'Ecologia i
Excursionisme.

Els objectius que es proposaren foren
els de treballar per a conservar la na-
tura, començant pel nostre poble i per
Mallorca mateix; ajudar a prendre cons-
ciencia —sobretot als joves— de la im-
portància de la valoració i millora del
medi ambient; aixecar una veu d'alerta
enfront de la perillosa degradació del sis-
tema ecológic. I per a tot això, organit-
zar excursions i sortides, preferentment
a peu, per tal de conèixer directament la
bellesa de la nostra illa, valorar-la i evi-
tar la seva destrucció. A la vegada, i
com a mitjà complementari, s'oferirien
conferencies i muntatges audiovisuals,
aixi com gravacions en video a fi de pre-
parar i fer més profitoses les excursions
a peu.

Com a primera activitat programada
es va organitzar una xerrada en el sal()
d'actes de l'Ajuntament amb don Pep
Estelrich, per tal de preparar la primera
sortida, el dia 1 de maig, des de Son Pe-
rot (Orient) a peu cap al Salt d'Es Freu,
Avenc de Coanegra, Font de
Son Pou, Son Roig, So N'Oliver, Son Be-
renguer i Son Torrella (Santa Maria).

També s'acordà de proposar a la Co-
missió de Cultura la preparació d'un
triptic-guia de monuments històrics de
Montuiri (Son Formés, Es Molinar, Es-
glésia, carrerons típics i portals amb
escut, Puig de Sant Miguel...) per a po-
der-los oferir als visitants i turistes.
Igualment, que l'Ajuntament colloqui
uns rètols indicatius dels talaiots de
Son Fornés, de la Plaça Major, Tres
Creus i Molinar.

CORAL PARROQUIAL

El mes passat la Coral Parroquial ha
oferit excellents actuacions gràcies a un
gran esforç dels seus components i di-
rector Baltasar Fiol.

Per Setmana Santa i Pasqua interpre-
taren peces del Pare Antoni Martorell,
Bach, Mozart, Haendel, Arguello, L. T.
Victoria i música gregoriana i popular.
La Caixa els va editar un programa es-
pecial amb motiu d'aquestes actuacions.

Un diumenge demati quan manca un quart
per a la Missa de les 11,30.

DEPURADORA

Les obres per a la installació de la
depuradora han estat adjudicades a
l'empresa de Joan Antoni Ramonell
Amengual per la quantitat de 3.996.690
pessetes pel procediment de subhasta.

L'enginyer industrial i redactor del
projecte, Gerardo Manresa, assumirà la
direcció tècnica.

CATALEG DE BENS

En el .catàleg complementari de
bens' , de les Normes Subsidi es s'ha
inclõs el “rentador i abeurador Pou del
Rei i Pou Nou; els abeuradors Pou d'Es
Dau, Pou d'En Rafela i de Sa Farinera;
els escuts heràldics de Son Rafel Mas,
Can Ferrando, Can Socias i Bar Sastre;
les creus de Son Rafel Mas, Molinar,
d'En Gegues i Ca Ses Monges; les cases

de Can Ferrando, Ses Costes i Rectoria;
Ses Tres Creus i els gravats rajoles anti-
gues situades a les cases del Via Crucis.

AGRAIMENT DEL PATRONAT
DE TERCERA EDAT

El mes que ve, el Patronat informarà
amb detall del moviment del menjador,
tant en la part econòmica com en el
nombre de persones que hi acudeixen
diàriament.

Vagi per endavant l'agraiment a les
Germanes de la Caritat, perquè han do-
nat facilitats a fi que els arquitectes
facin els plans d'ampliació de cuina i
menjador, quedant amb un fácil accés
directe des de la porta principal. Amb
aquest pla, l'ala de redifici que dóna al
carrer Pou Nou serà reformada i ade-
quada.

També l'administrador en funcions,
Rafel Socias, ens informa que el Patro-
nat agraeix els obsequis rebuts: Dos
viatges d'aigua d'En Jeroni Garau, al-
tres obsequis de Na Magdalena Mes-
quida ' , Rabent”, d'En Mariano ,•Llo-
friu., de Na Francisca Roca", de Na
Catalina Mayol d'En ,, Pavora , , i altres
ajudes desinteressades, especialment al
Forn de Can Salat que collabora assi-
duament.

INTERESSANT EXCURSIO DE
L'ASSOCIACIÓ DE TERCERA EDAT

La primavera és temps propici per a
contemplar el meravellós paisatge de la
nostra illa. Aixi ho ha entes l'Associació
de la Tercera Edat que el 2 de maig va
omplir dos autocars amb una bona
volta: Manacor, Arta, Cala Ratjada,
Costa d'es Pins, Cales Bona i Millor, Di-
nar a sa Gruta (Port de Manacor), Calas
de Mallorca, Porto Colom i tornada a
Montuiri. No hi ha que dir que s'ho pas-
saren molt be, i que desitjam se segues-
quin organitzant sortides com aquesta.

COSSIERS

Cins emissores de Mallorca varen
emetre, la setmana del 22 al 27 d'abril
el programa de 'Els Cossiers de Mon-
tuiri. realitzat pels alumnes de vuite
d'E.G.B. de la nostra Escola. Ho feren
benissim!

Per cert, que “Els Cossiers , el darrer
cap de setmana del passat abril actua-

ren a Sitges (Catalunya).
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Dos Patronats Municipals que destaquen:

Diferents comissions i entitats treballen en cadascuna

PATRONAT MUNICIPAL
D'ESPORTS

Va celebrar reunió el Patronat Munici-
pal d'Esports amb la intenció de deter-
minar la nova estructura i fixar el fun-
cionament de les quatre comissions que
s'havien d'establir.

Convidades pel Consistori, varen as-
sistir les persones que fan feina per a
l'esport de base a mes de la Junta Direc-
tiva del Patronat composta pel Batle
Joan Miralles, els regidors Munar, Sam-
pol i Trobat (que no pogué anar-hi) i els
assessors nomenats pels dos partits so-
cialistes Pere Palou (P.S.M.) i Gabriel
Miralles Piza (PSOE.).

El regidor d'esports, Miguel Roig, va
presentar la proposta de constituir qua-
tre comissions encapçalades per un Pre-
sident; i que aquesta persona s'enrevol-
tas d'un equip de treball i, de forma
autônoma, elabords el seu pla d'activi-
tats, les presentas al patronat per a la
seva aprovació programàtica i pressu-
postaria.

La Comissió .Esport Federat» esta di-
rigida pel president del C. D. Montuiri,
Joan Ramonell i inclourà els entrena-
dors dels equips federats. Gabriel Go-
mila, delegat d'esports del coilegi
d'E.G.B. coordinarà la comissió de
.Jocs Escolars» en la qual formaran
part l'Associació de Pares i els qui es de-
diquen a l'esport escolar a Montuïri. Per
al segon semestre d'enguany, es pensa
desenvolupar un .Curset de Monitors»
dedicat al reciclatge dels preparadors
esportius de Montuïri i Comarca que
sera dirigit tècnicament per Llorenç
Amengual, entrenador amb títol regio-
nal. La Comissió «Activitats de Temps
Lliure» abarcara tota la resta d'activi-
tats no compreses en els tres apartats
anteriors. Com a President figura Rai-
mundo Arbona, jugador de futbol-sala
senior. En aquest grup hi figuren Fran-
cesc Cardei!, com a organizador dels tor-

neigs de tenis; Sitos Mayol, en automo-
bilisme; Francesca Bauzà, en represen-
tació del Club d'Esplai; Miguel Marto-
rell Fullana, en ping-pong i Miquel Mar-
torell Arbona, en la subsecció d'ecologia
i excursionisme.

PATRONAT DE CULTURA

El divendres 26 d'abril es varen reunir
a l'Ajuntament representants de les en-
titats que treballen per a la cultura del
nostre poble: Associació de la 3.a Edat,
Parróquia, Escola, Coral Parroquial,
Grup de Teatre, Patronat de Música,
Associació de Pares i Club d'Esplai. No
pogueren assistir, per coincidencia amb
la seva tasca, els portaveus de la Banda
de Música i Escola de boleros. També hi
eren sis regidors pertanyents a les tres

veus politiques en representació muni-
cipal.

Segons explica el President de la
Comissió de culttum, Pere Sampol, l'ob-
jectiu de la reunió era constituir el Pa-
tronat de Cultura de Montuïri; que s'es-
tudii, corregesqui i s'aprovi l'avant-
projecte d'Estatuts; que mínimament es
facin dues reunions ordinaries anual-
ment: una per a elaborar el pressupost
del Patronat de Cultura Municipal i una

altra per a anàlisi de l'activitat desenvo-
lupada. «El Patronat —digué Pere— no
s'aficarà mai en les entitats o organis-

mes que ja funcionen, si —en canvi—
omplirà els buits culturals del poble,
fait feina on sigui necessari i coordinarà
l'àmbit cultural montuirer». Una feina
imminent sera la creació d'un grup en-
carregat de «Cinema, video i fotografia».

TRAFIC MOLEST

Veïnats del carrer Joan Alcover han
presentat un escrit a l'Ajuntament en el
qual reflexen «l'estat i perill del trafic
motoritzat d'aquest sector i que consti-
tueix una amenaça per als seus béns i
persones, i exigeixen les mesures
adients per a solucionar la qüestió».

Assenyalen els problemes que oca
siona la circulació de camions que van
des de Campos fins a Sa Pobla amb ex-
ces de carrega, molt sovint, els quals
produeixen vibracions a les vivendes,
renous i pudorassa.

El Consistori va acordar parlar-ne
amb Obres Públiques per tal de trobar
una solució que podria ser la desviació
cap a la carretera de Pina per davant
s'Hostal.

Pou de sa Cova devora sa farinera vella
de la carretera de Manacor.

SUBVENCIONS

L'Ajuntament ha rebut la . notificacic
de que la Comunitat Autónoma ha con-
cedit la subvenció de 70.000 pessetes per
a activitats de «Temps Lare» durant
primer semestre de 1985 i 75.000 pesse-
tes del Consell Insular per a les «Jorna-
des Esportives i Inauguració de la Pist&
de Mini Basquet» amb motiu dels actes
del Cinquantenari de l'Escola, els qual:
també han estat subvencionats amb
una altra partida de 150.000 pessetes del
Consell Insular.

CONSULTORI

Hi ha la possibilitat de gué l'Ajunta-
ment cedesqui, per espai de 30 anys, el
Consultori Medic a l'Institut Nacional
de la Salut. Depèn del resultat de les
gestions Insalut-Ajuntament.

CARRETERA DE SON FORNES

S'han eixamplat trossos de la carre-

tera a Pina i Lloret per Son Fornés. Una
brigada d'Obres Públiques, prest, co-

mençara a fer-hi les parets laterals de

mares (tres filades de 0,40) fins a 1,20
d'altaria. L'Ajuntament ha pagat el ma-
terial i Obres Públiques i ha posat la

feina.

G. Gomila
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ESPORTS

El Montuïri a la aligueta» d'ascens

Sols han passat tres temporades des
que el Montuiri s'estrenà a la Categoria
de Preferent, i ja l'any passat i enguany
de bell nou juga la lligueta d'ascens a 3.a

divisió nacional: un record dificil d'igua-
lar a un poble com el nostre.

Tant si enguany consegueix aquest
propòsit com si la propera temporada
ha de continuar a Preferent, tots els qui
acudim a veure jugar el Montuiri en Es
Revolt ens sentim gojosos d'haver-nos
divertit molt i d'haver pogut contem-
plar un equip que ha lluitat un diu-
menge si i l'altre també per a complaure
als qui l'hem aplaudit. I cal ressenyar
sobretot aquell memorable resultat de
10 a 3 quan vingue l'Esporles, un tanteig
que per llarg temps sera recordat per
uns espectadors que gaudirem de debt,.

• 	 • .

Club Colombbfil Missatger d'Algaida i Montuïri
Les quatre darreres amollades s'han ca-

racteritzat, pel mal temps regnant (boires,

calitja, vent en contra i poca visibilitat);

basta dir que a la darrera amollada

(LORCA-Múrcia), es perderen el 95 To dels

coloms enviats. Però no tot són males noti-

cies, cal dir que des d'ORIHUELA (Alacant)

378 Km. (16-03-85), En Gaspar Socies va fer

3.er Regional (Balears) i 1.er d'Algaida i

Montuiri.

RESULTATS

ORIHUELA (ALACANT) (30-03-85)

Concurs Nacional i Regional

Velocitat - 378 Km.

1. 0 Biel Manera, 1.394,30 m./m.

2.° Miguel Jaume, 1.364,33 m./m.

3.° Andreu Oliver, 1.313,64 m./m.

EIVISSA (05-04-85)

Velocitat - 150 Km.

1.° Andreu Oliver, 1.971,58 m./m.

2.° Jaume Martorell, 1.750,83 m./m.

3. 0 Miguel Gomila, 1.508,07 m./m.

VALDEPEÑAS (CIUDAD REAL) (13-04-85)
Concurs Nacional i Regional

Fons - 560 Km.

1. 0 Miguel Jaume, 900,81 m./m.

2.° Gaspar Socias, 821,16 m./m.

3. 0 Sebastià Mas Veny, 435,80 m./m.

(2.on dia ) .

(Sols vingueren 3 coloms de 27 enviats).

LORCA (MURCIA)
Fons - 460 Km.

1. 0 Miguel Jaume, 304,71 m./m. (2.on

De 26 coloms sols es cronometra aquest,

el 3.er dia en vingué un altre de N'Andreu,

ferit de falcó.

CLASSIFICACIÓ GENERAL

ALGAIDA I MONTUÏRI

Patrocinat per «Seguridad y Limpiezas.

1. 0 Miguel Jaume, 65,5 punts.

2.on Gaspar Socias, 46,5 punts.

3.er Andreu Oliver, 45 punts.

4.rt Jaume Martorell, 41,5 punts.

5.6 S. Mas Veny, 33,5 punts.

6.6 Miguel Gomila, 22,5 punts.

7.6 Biel Manera, 22 punts.

8.6 Rafel Miralles, 19 punts.

9.6 Bartomeu Munar, 14,5 punts.

C. C. ALGAIDA I MONUIRI

CLASSIFICACI6 CONCURS SEGURETAT

Patrocinat per «La Caixa»

1.er Miguel Jaume, 59 %.
2.on Andreu Oliver, 58 %.
3.er Jaume Martorell, 39 %.
4.rt Gaspar Sodas, 38 %.
5.6 Rafel Miralles, 36 %.
6.6 Biel Manera, 34 %.
7.6 Miguel Gomila, 33 %.
8.6 Sebastià Mas Veny, 18 %.

Als jugadors i a tots els qui han fet
possible aquesta gesta, BONA PAU els
transmet l'enhorabona.

Resultats de I Preferent correspo-

nents al mes d'abril:

Montuiri, 10 - Esporles, 3
Binissalem, 2 - Montuiri, 2
Montuïri, 4 - Espanya, 2
Escolar, 2 - Montuïri, 4

La classificació final fou aquesta:

Santanyí 34 20 11 3 73 32 51
Sóller 34 20 7 7 76 30 47
Montutri 34 19 7 8 79 47 45
R.La Victoria 34 19 6 9 63 45 44
C,Paguera! -34 18 8 8 70 46 44
Esporles 34 18 7 9 72 56 43
Andraitx 34 17 8 9 58 46 42
Cardessar 34 17 6 11 65 40 40
Campos 34 13 11 10 41 33 37
Pollensa 34 9 12 13 35 54 30
Escolar 34 10 7 17 41 63 27
Ses Salinas 34 11 4 19 48 72 26
Llosetense 34 8 9 17 40 58 25
Arenal 34 7 10 17 41 63 24
Cultural 34 8 8 18 27 65 24
Binissalem 34 8 7 19 41 57 23
España 34 6 11 17 37 60 23
Can Picafort 34 4 9 21 29 70 17

Els dos grups que ara juguen la lli-
gueta d'ascens a tercera s6n aquests:

A: P. D. Sta. Eulalia (Eivissa), Seller,
C. Peguera, Esporles.

B: Montuiri, R. La Victdria, Santanyí i
At. Villacarlos (Menorca).



Es un element fonamental de l'autono-
mia. El Govern, l'administració i la representa-
ció de Mallorca corresponen al Consell Insu-
lar de Mallorca.
Té la facultat d'assumir dins l'àmbit territorial
aquelles competències que vagi rebent la Co-
munitat Autónoma.
Formen el Conseil Insular de Mallorca, els
trenta Diputats elegits per al Parlament a l'illa
de Mallorca.
A més, actua com a Administració Local amb
competències pròpies. Acompleix una ampla
tasca assistencial a través dels centres propis
que se:in: l'Hospital General, l'Hospital Psi-
quiàtric, la Llar de la Joventut, la Llar de la In-
fancia, la Llar dels Ancians i el patronat Verge
de la Salut.

Realitza accions en els camps següents:
Ordenació de Biblioteques i arxius, tant pr6-
pies com d'altres organismes.
Fomenta el coneixement i la difusió del folklo-
re.
Impulsa el coneixement i l'Os, en tots els ám-
bits, de la nostra I lengua.
Ajuda tot tipus de publicacions culturals.
Des del Teatre Principal, centre que depèn del
Conseil Insular de Mallorca, du a terme la se-
va política cultural.

Elabora anualment el Pla d'Esports amb
l'objectiu de crear una infrastructura esporti-
va a tots els pobles.

Segueix una política que fomenta tant la prac-
tica com l'aprenentatge de l'esport.

Emet informes relatius a l'ordenació del
territori i a l'urbanisme.
Elabora el Pla d'obres i serveis que permetrá
dotar els pobles d'infrastructura básica.
Manté la xarxa viária pr6pia.
Ha creat i manté en col.laboraci6 amb els mu-
nicipis, el servei d'extinció d'incendis.

Impulsa la industria i el comerç.
Dána suport a totes les activitats promocio-
nals del turisme.
Realitza accions de millora de la ramaderia i
de l'agricultura.

(amid/ gnutket
de aid/ewe(

cl. Palau Reial, 1
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DEMOGRAFIA	 1 PLUVIÒMETRE 	
DEFUNCIONS 25 anys enrera

Dia 26 de març.— Francesc Amengual
Pocovi, viudo de 77 anys.	 .De Son

Pluja caiguda a Montuiri durant el
mes d'abril passat; per metre quadrat:

15 Maig 1960

Vaguer.. Avui han començat a Montuiri
Dia 1 d'abril.— Guillem Bauza Pocovi, Dia 22  	 11,10 Its. les activitats de la Delegació de

casat de 79 anys. .Renou.. Dia 23  	 1,20 Its. Joventuts	 Musicals.	 N'Honorat
Dia 5 d'abril.— Aina Maria Oliver Sas-

tre, viuda de 94 anys. «De Meia..

Moll n'és el President.

Total  	 12,30 Its.

-N0cOl-A-)(

MON LLEUGER
CORATGE

El que jo no vull:

paraules gastades

de frases tan buides

que no diuen res

i ben mortes són,

que no porten vida

sinó falsedat

¡pura mascara

i fredor de glaç...

Vull vivor directa

del contacte ferm,

nuat amb els 1/aços

d'una saba nova

—ferida i empelt—

que empenyi el corrent

per viure esperant

més en/là dels savis

recomanaments.

I passar de totes
les fàcils prudències.

I cantar les notes

discordants i alegres,

recreant el món.

Fora les ficticies

imatges creades

per la sensació...

d'imposar respecte,

per causar un impacte,

de restar suspecte

fent qualsevol pacte!...

Vull Hangar al buit

mon Ileuger coratge!

TOMEU TAULER



Pregiries joves de primavera

SENYOR, JO VOS CERC
Senyor, feis-nos donar compte de lo que heu creat.
Aquesta natura tan bella que només parla de Vós.
Aquest raig de sol pel mig de les tulles;
aquesta flor que la riure tot el que l'envolta,
aquest aucell que amb el seu cant alegra tot el bosc.
Aquest rebrot que poc a poc va obrint-se pas

I	 per l'esquerda d'una pedra.
Aquest arbre que no es cansa de créixer.
Aquella muntanya que amaga el més-enllà;
aquests... aquestes...
Tantes coses, Senyor, parlen de Vós,
i no ens donam compte.
Donau-nos uns ulls, unes orelles i un cor
perquè vos sapiguem veure, sentir i estimar!

25 0E MAIG - VETLA DE L'ESPERIT

També pels joves, es prepara un hora-
baixa de trobada o .Aplec de l'Esperit.,
amb motiu del dissabte de Pentecostes o
Pasqua Granada. A les Monges Bene-
dictines de Manacor, de les 6 a les 9 de

I la tarda.
Els altres membres de la comunitat

creient estan també convidats a una Vi-
gilia de pregaria j germanor el mateix
dia a Consolació de St. Joan, de les 10
del vespre fins a les 12.

Ii
BARTOMEU TAULER
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ESGLESIA EN CAM!

Noticies d'Esglésial

CURSET PER A CASAR-SE

19 parelles han assistit al darrer cur-
set prematrimonial de la nostra co- 1
marca o Sector Pastoral. Com sempre,
acabà amb un sopar molt familiar i
amistós, on quedarem de tornar-nos a
veure també amb els altres nuviis que I
durant aquest any 1984-85 han passat
per les nostres trobades d'orientació de
la parella i de preparació cristiana. En-
tre tots, són devers 42. Creim que agues-
tes vetlades ens han aproximat a la rea-
litat del matrimoni del món d'avui i ens
han fet nous amics.

PREPARACIO FINAL
PRIMERES COMUNIONS

Els dilluns, 6, 13 i 20 de maig, els pares

estan convidats a celebrar junts la Peni-

tencia, una preparació immediata a

l'Eucaristia i una pregaria juntament

Els ablots que preparaven la 1. 0 Comunió
de 1984, en el pat/de la Rectoria.

amb els seus fills que combregaran
prest. Les dates de Primera Comunió en
grup són: dia 26 de maig, a les 11,30 i dia
9 de juny, a les 18 hrs.

MES DE MAIG, MISSES EN EL PUIG

A partir dels diumenges de maig, cele-
bram missa en el Puig, els diumenges, a I
les 7,30 de l'horabaixa. I, cada dia,
abans de les misses, farem la pregaria
del Mes de Maria, mare de l'Esglésla re-
novada per Jesús Ressuscitat.

140 PAQUETS I 41.000 PTS.

Aquestes foren les quantitats entrega-
des a les germanes franciscanes del car-
rer Salas de. Ciutat, dia 13 d'abril per la

nostra comunitat cristiana. Els joves
volgueren participar ajudant en la pre-
paració i repartició d'ajudes.

LA VISITA DEL BISBE
JA SERA PREST

Pels dies 15 i 16 de juny esta anun-
ciada la Visita Pastoral del nostre Bisbe
Teodor Übeda, dedicada a la comarca o
arxiprestat de Petra, del qual forma
part la parroquia de Montuiri. A la pró-
xima edició, donarem compte del pro-
grama detallat. De moment, avancem
que hi haura trobades de catequistes, de
joves i de consells parroquials. El Bisbe
confirmarà en la fe de Jesús una tren-
tena de joves i al.lotes de Montuïri, a la
nostra església parroquial.

MISSA JUVENIL -28 D'ABRIL

Els joves i allotes que cada divendres
es troben per anar fent cami de fe, com-
partiren una Eucaristia festiva que dona
a entendre d'una forma molt expressiva
el sentit de la Pasqua i els signes de re-
surrecció que podem crear i trobar dins
la vida.

Tal volta ells mateixos animin l'Euca-
ristia de dia 26 de maig, a les 11,30.
Aquestes experiències donen nova em-
penta i vitalitat a tots els qui hi volen
participar, encara que tenguin inCs
anys.

e	 N)V
■01.7.S..■

1011..001■41 Of LA MAIM,




