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Encara que cada any les Festes de Sant Bartomeu són semblants, anualment hi
participam amb 	 renovada, com si fossin una novetat. També enguany

quasi tots els actes foren multitudinaris, com el de les corregudes

de la darrera festa.
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Festes	 passades...

Amb la celebració de la «VI Setmana

Poliesportiva» als darrers dies d'agost,

s'acabaren les festes patronals.

La caracteristica més dominant ha

estat la gran quantitat de persones que

han participat en els actes, atretes per

un o altre interés. Per a uns «la cridada

montuirera haurá estat l'actuació «in

situ» dels Cossiers, la major part per

amistat o familiaritat i per a molts al-

tres els esports (Torneig de Sa Llum,

Setmana Poliesportiva, partits de

ciclisme, hipica, kárate, tirades

dels caçadors...), o be Sa Rever/a, l'ac-

tuació folklòrica, les Berbene-s, el

Prego del ministre Pons, la Banda de

Música, les exposicions de Margalida

Mateu, Rafel Miralles o Jeannie Sor-

genssen... En resum, Montuiri, ha res-

tat obert a . milers i milers de persones

que s'han traslladat a la vila des de

I'll d'agost fins al darrer dia del mes.

Resulta dificil remarcar un acte per

damunt els altres a unes festes que

qualificariem de «normals». Possible-

ment, la magnifica actuació del grup

folklòric d'Extremadura ocupi el Hoc

(Passa a la 2 pag

• EL CANV1 DE BATLE es produi

dins un clima de tranquil-litat.

• PACTE POLITIC: El PSM - PSOE

es presentaran junts a les elec-

cions municipais.

• L'ENRAJOLAT de la placa ha es-

tat molt criticat.

• 5 EQUIPS de futbol federats a

Montuiri i 100 jugadors fitxats.

• DUES MORTS MOLT SENTIDES:
La de Francesc Wailes i la de

l'Amo En Tomeu «Fred».



Els alumnes de Preescolar

De preescolar ho eren el curs passat, però aquest que ara comen ça ja aniran a primer,
si no tots, quasi tots:

(D'esquerra a dreta, files de darrera:) Margalida Covas, David Martinez, Sebastiano A. Mayol,
Magdalena Mayol (tutora), Margalida Fontorriog, Miguel Sastre, Jaume Ramonell, Miguel Ca-
nyelles, Antoni Mesquida. (Segona flla:) Jorge Checa, Margalida Cercla, Margalida Maria Paye-
ras, Basilia Pocovi,  M.  Francisca Pocovi, Miguel Llac16, Andreu Vidal. (Davant) Ca/afina  M.

Ribas, Josep Mateu, Joan Cartes Maircda, Joan Miralles.

Camions que causen molèsties al carrer Joan Alcover
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Festes passades...

(Ve de la pàg. anterior)

primer en el «ranking» pel seu caire

popular. També, les actuacions de la

Banda, Cossiers i Dimoni que ens «fan

viure de debò Sant Bartomeu», l'ex-

tensa gamma de manifestacions es-

portives, la qualitat de les berbenes

(un «polo» de dos gusts: Un dia per

als joves i l'altre per als «carrosses»),

l'històric pregó...

En els aspectes «a millorar» s'ha co-

mentat la manca d'un altre acte multi-

tudinari o popular el dia de Sant Barto-

meu donat que es va registrar un buit

entre les vuit de l'horabaixa (final del

futbol) i les onze del vespre (inici del

concert de la Banda). També, la des-

coordinació en alguns horaris, com per

exemple l'esmentat del dia de Sant

Bartomeu, la coincidència entre la final

del Torneig de Sa Llum i les carrares

de cavalls, la dolentissima hora de les

carreres de bicicletes (a les tres i mitja

i en el desacostumat dia de Sa Revet-

la), l'actuaciô dels Cossiers a partir de

les dues manco quart del migdia en el

dia del Ratai, tot això a causa de la

llarga funció litúrgica i dels 16 minuts

del sermó a un dia d'una forta calo-

rassa.

En relació amb la Missa de Sant Bar-

tomeu, s'ha suggerit que —tal vega-

da— podria iniciar-se a les onze i mitja

(en Hoc de les dotze) a fi que la nom-

brosa gent que no cap dins el temple

«no hagi d'esperar fins a les tantes».

Una altra falla que veim cada any fa

referència al fet que els Cossiers —a la

sortida de la Missa Major— ballen po-

ques danses a la plaça, i en canvi si

durant més temps a la sala de l'Ajunta-

ment. Això fa —en benefici d'una mi-

noria i de la tradició establerta— que

centenars de persones es quedin amb

el desig de veure ballar més temps els

Cossiers (enguany creim que només

en ballaren un enmig de la plaça) i de

veure altres danses. Molts pensen que

hauria d'allargar-se el temps d'actua-

ció a la plaça i acurgar el de l'Ajun-

tament

Els veins del carrer Joan Alcover ens
comuniquen que, tot i que s'hagin posat
els discos de limitació de tonelatge, en-
cara hi ha camions amb excès de car-
rega que segueixen passant, sobretot a
la matinada. Aprofiten quan descansen
els veinats i la poca vigilancia munici-
pal que hi ha a aquestes hores.

I ja entrant dins «la peccata minuta»

no ha semblat molt adient a alguns

que els Cossiers dedicassin un ball

molt especial —com és «Es Mercan-

0»— a una persona que, com moites

altres, va venir a veure els Cossiers a

Ia vila, encara que «ells no anassin a la

seva festa particular».
G. GOMILA

Es cert i positiu que hi ha hagut una
disminució del trafic pesat, perd els sap
greu que certs camioners evitin les se-
nyalitzacions de limitació, anant p'Es
Pou del Rei i molestin la gent d'aquést
carrer i de l'altra mitat de Joan Alcover.
Tenen la soluci6 d'anar a voltar per Sa
Cova, carretera de Pina, per darrera Son
Fornes i cap a Lloret.

Esperen que el problema se solucioni
totalment aquest mes de setembre, amb
la total desviació fora del poble, i creuen
que si no millora la vigilancia municipal
amb més presencia i rigor, no es respec-
taran les senyalitzacions. Estan preocu-
pats per la velocitat amb què se circula
per dins el poble, problema que no és
exclusiu del seu carrer sino que també
n'afecta altres.



Els «Cossiers i dimoni» volgueren participar a Ca ses Monges a la presentació del
projecte d'ampliació del menjador per a la Tercera Eclat.
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CANVI DE BATLE
En Joan Miralles presenta la dimissió i En Francesc Trobat fou novament elegit

Dins un ambient de tranquil.litat perd

també d'expectativa, es va desenvolupar la

sessió de rellevament de batle entre Joan

Miralles i Francesc Trobat, el dijous dia 8

d'Agost en el transcurs d'un ple extraordi-

nari de l'Ajuntament, pacte que ja estava

establert entre els dos respectius partits

(PSOE i PSM) a rel de les eleccions a la

segona legislatura democràtica.

Abans de presentar la dimissió, En Joan

Miralles entre altres coses manifeste que

sortia particularment satisfet més que res

pel fet d'haver pogut superar les tensions

que hi havia quan prengué possessió com

a batle.

BALANÇ

El batle sortint a una mena de Wane

manifestá que s'havia complert el 95 per

cent del programa del seu partit, encara

que particularment havia fet les gestions,

no per un programa, sine perquè erá bo

pel poble.

Després d'agrair públicament als orga-

nismes i entitats particulars i personals la

col•laboració, en una especie d'autocrítica

reconogué els «fallos» que havia tingut

amb uns i altres.

Cal assenyalar l'especial record cap a

l'oposició. Esmentri les quantitats rebudes

de la Comunitat Autònoma, del Conseil In-

sular, de l'INSERSO i del MEC i digue que

si aquests organismes no haguessin col.la-

borat, molt poc hagués pogut fer l'Ajunta-

ment pels seus propis merits.

En un clima de profunda atenció de la

sala i d'emotiu sentiment particular, En

Joan Miralles afirme que «el millor record

que me'n duc es l'enhorabona de la gent

que no pensa com jo quan em diu que aim)

ha funcionat... estava preocupat per les

tensions i perquè no sabia com resoldre-

les. La vida normal i tranquil.la d'avui es el

millor fet politic».

DIMISSICI I NOU BATLE

Després presenta la dimissió, la qual fou

acceptada per 6 vots'a favor (PSM i PSOE)

i 4 abstencions (Coalició Popular), i una

absència, resultat que es va repetir a l'uma

de votació pel nou batle, sortint elegit

Francesc Trobat.

Aquest, entre altres expressions, digue

«He estat dos anys a la reserva i ara em

toca agafar les messions i ho faig amb sa-

tisfacció i ganes de fer feina». Mês envant

digue que rebia un Ajuntament «en marxa»

tal com el va deixar fa dos anys; i després

de reconèixer els tres anys difícils de la

seva etapa precedent i d'anar alerta a no

caure en la inexperiencia anterior, asse-

nyalà el desig de dur a terme dos objectius

primordials: «la segona fase de la depura-

dora i una piscina municipal, millora

aquesta que no suposaria ni un luxe, ni

una capritxada, ja que la seva utilització

beneficiaria a les capes mês necessitades i

als nins que no poden passar un mes a la

vorera de la mar».

Finalment anuncia la constitució d'una

Comissió de Govern; alabe la tasca realit-

zada per Pere Sampol, Regidor de Cultura,

i s'oferí a estar obert a qualsevol entitat i

escoltar els problemes particulars.

G. Gomila

Homenatges al
Pare Martorell

El dia de Sant Bartomeu, després de
la Missa Major, el Consell Parroquial de
Pastoral va entregar al Pare Martorell
una placa d'agraïment per la distinció
que recentment ha rebut i en recaneixe-
ment a la seva gran labor en el terreny
musical.

Per altra part podem anunciar que, al
llarg de la .Setmana de la Música' amb
motiu de la festa de Santa Cecilia, pa-
trona d'aquest art, se li retrà un popular
homenatge. El regidor-delegat de cul-
tura, Pere Sampol, ha esmentat que
.s'ha pensat de publicar el seu magnifie
diseurs d'ingrés a la Real Acadèmia de
Bellas Arts per a la qual cosa calia el
permis de l'Acadèmia, per ser propietat
seva. S'inclouria també una biografia
del nou academic de Miguel Gayà,
poeta Per a l'homenatge es compta
amb la calaboració de .La Caixa” i es
demanarà la participació a les entitats
culturals de la vila.

Menjador de la 3. a Edat

Durant el peride compres entre el mes
de desembre de 1984, en que es va im-
plantar el servei de menjador fins al 31
de juliol passat, s'han servit un total de
5.339 racions, la qual cosa suposa unes

23 diaries.
Veient les estadístiques, es comprova

que així com passen els dies va augmen-
tant el nombre de persones que s'hi afe-
geixen.



El Carrer de Sant Bartomeu fou aixi endiumenjat pels  mateixos veinas.
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ALS QUATRE CANTONS

...no hi ha com esser animats i sebre or-

ganitzar ses coses amb bona iniciativa i

tots junts. Aixi ho feren es veinats d'es ca-

rrer de St. Bartomeu, que enguany han ani-

mat sa festa i han anat davant amb so seu

exemple. Fins i tot ho celebraren en es final

amb un sopar en Es Puig. No estaria mala-

ment que cada any s'afegissin carrers a

aquesta simpàtica iniciativa.

—*—

...com sempre, s'escola tornarà comen-

çar amb pols. Se veu que es cursos esco-

lars han d'anar units amb obres de re-

forma. Això no sol ajudar molt per sa bona

marxa deis allots, pero hi farem?

-0-

n'hi ha hagut de comentaris sobre sa

ditxosa Plaça... I no es per manco, perquè

—ben pensat— amb quatre jardineres, dos

bancs i quatre clots per sembrar-hi arbres,

ja anava redebé. Perd... »deixau fer el qui

sap, i matava es porc p'es cul...»

—e—

...encara no ha acabat això de sa Plaça:

perquè n'hi haura de travelades, si no

anam vius, devers aquell «mànec d'esgre-

Iles» o «es peto d'es davantal» o es «ma-

nec de sa pella», que sempre és bo per dur

s'oli alla on se vol...

on sónsón ses inauguracions que s'havien

de fer, dia 1 de setembre? Hauran d'anar

de pressa per poder usar ses instaldacions

d'Es Dau pets allots petits!

oczmizznzi
Setembre de 1960

El Rector de Montuir' Jaume
Cabrer, no ha estat aqui ni aquest
mes ni el d'octubre, perquè ha
anat a Bones Aires a predicar a la
Missi() que s'ha fet allà.

...segons ses estadístiques, es 90% de

persones que veneren St. Bartomeu es dia

de sa seva festa, enlloc de besar sa imatge

d'es Patró, besen es cap del dimoni que té

en es seus peus, i tothom tan tranquil!

...saps que en passaren de gust aquella

al-lotea que seia en terra (t'eus? aiximateix

per qualque cosa haura servit s'enrajolat

de Plaça) es temps de ses diapositives que

mostraven un any d'activitats i festes d'es

nostro poble! I lo cert es que es grans

tombé en varem passar de gust. Coses aixi

s'han de repetir, i no altres que varen avor-

rir es públic amb so «gigu-gigu», «xa-xa-

xa»..,

...de vegades n'hi ha que no miren prim

amb so tudar corrent sobretot devers ses

pistes d'Es Dau. Es qüestió d'anar més

alerta i estalviar un poc mês: ja basta en lo

que se tuda sense remei.

...es cadafal de ses testes d'enguany no

es que estás massa ben col.locat, que di-

guem... Quedava corn a esquerra mA. Feia
mal mirar i mal escoltar. Es ben ver que

s'escalonada d'es Graons són es millor

balcó popular que tenim. Ara que ja està

massa vist es »rotlo de sa Plaça», se po-

dria tornar a col-locar un cadafal gros i ben

centrat... perquè si mos descentram...

...no mos podem queixar de que es nom

de Montuiri no surti a ses pagines d'es

diari. Ciutats grans ja voldrien disposar de

tanta informació com hem llegit aquests

mesos. I lo bo és que no ha saltat MON-

TU/RI per conflictes o «truiets de mala

tinta»: ara es nostro poble es conegut per

obres, festes i «marxes» ben positives, Ile-

vat de petites excepcions. Tenim bon cor-

responsal... IdO, que vos pensàveu?

-0-

...una altra cosa molt bona és que totes

ses persones que formen s'Ajuntament do-

nen sa impressió d'anar més units i mês

d'acord. Aquestes imatges animen i es fets
d'unió i bona harmonia d'es qui duen es

Ilum davant i l'han de servar dret, uneixen

tot el poble.

...sensacional!, carrossa!. nostàlgic!, fa-

bulós!, i mes qualificatius se podrien donar

an es conjunt »revelació de l'estiu monttii-

rer: Toni Rei, Macià Pelut, Mique! Ferreret i

altres que varen omplir d'animació sa dar-

rera nit de festa i allargaren sa funció per-

que es públic ho demanava. Tots coinci-

dim en que s'entusiasme d'En Macià fou

indescriptible.

EN XERRIM



Estatuts dels Cossiers de Montuïri
El ple del nostre Ajuntament, en sessió extraordinaria celebrada el 23 de juliol

passat, va aprovar els nous estatuts dels Cossiers, mitjançant el següent acord:

1-Els Cossiers de Montuiri són patrimoni del doble de Montuiri, per tant,
correspon a I" Ajuntament, com a representant legitim d'aquell, la seva
protecció i conservació.

2-Les dates tradicionals que els Cossiers ballen són: dia 15 d'agost, dia de .

Ia Mare de Déu. i els dies 23 i 24 d'agost, vigilia i dia de Sant Bartomeu
respectivement.

Per norma es denegará qualsevol altra sol.licitud de ballar, dins o
fora de Montuiri.

3-Si una de les dues parts responsables, Ajuntament o Cossiers, a petició
pròpia o d'una entitat o particular. planteja l'opurtunitat de gué' els
Cossiers ballin. sols s'accedirá si hi ha unanimitat per les parts ano-
menades. És a dir, que tant l'Ajuntament a través dels seus organs de
govern, com els Cossiers per majoria. podran vetar la proposta.

4-Per tal de dignificar encara més ais Cossiers, els balladors no tendran
una remuneració económica en concepte dé sou, Aixi mateix, l'Ajunta-
tament compensará el temps dedicat pels balladors amb una assignació
que s'ingressarà per les festes de Sant Bartomeu a un compte bancari
a nom de tCossiers de Montuiri-. Els Cossiers destinaran aquesta
quantitat a viatges, trobades de companyerisme o. en general, a
qualsevol activitat que contribueixi a enriquir la seva cultura.

11111111111111111iiimmmumumm

El nostre dibuixant, Mateu Rigo, abd va captar els «Ilamps i pestes» i els comentaris que

de tota classe es feien de la reforma de la plaça.
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PACTE POLITIC
Els partits socialistes aniran junts a les eleccions municipals

Els dos partits socialistes de la vila
han signat un pacte mitjançant el qual
es presentaran junts a les properes elec-
cions municipals amb el nom de .Es-
querra de Montuiri, PSOE-PSM».

El contingut —rubricat per ambdues
comissions executives i ambdós grups
municipals— esta redactat en la nostra
llengua i diu textualment: .A la propera
convocatória electoral municipal, els
dos partits es presentaran en una llista
electoral conjunta, en forma de candida-
tura independent anomenada "Esquer-
ra de Montuiri, PSOE-PSM". Per a ele-
gir el cap de llista, cada agrupació pre-
sentarà un candidat. Es debatrà sobre el
que tengui niés possibilitats i, en darrer
terme, el PSOE elegirà el cap de llista.
Aquest sistema serai alternatiu, és a dir,
que a les eleccions segtents el PSM sera
el partit que disposarà de l'opció d'ele-
gir el cap de llista.

La composició de la llista es fará de la
seguent manera: una vegada elegit el
número 1, l'altre partit nomenarà el se-
gon i tercer i a continuació s'anirà alter-
nant l'ordre fins al final de la candida-
tura».

Opinió de l'oposició

Respecte al pacte abans esmentat,
hem considerat convenient donar a co-
nèixer als nostres lectors el que pensa
el cap de l'oposició dins l'Ajuntament.

L'enrajolat de la Plaça

Quina .tracalada» de critiques ha re-
but el nou enrajolat de la Plaça! Ja no
caldria parlar-ne, perquè tothom ja ho

sap. Els punts de coincidencia parlen de
què l'aparcament ha estat una solució
de mitges tintes i que els cotxes no dei-
xen veure la plaça; també de la .tafa-
rra< del tros enrajolat que s'ha calocat
davant; del color gris que es confon amb
l'asfaltat; del deficient dibuix de l'es-
cut... Aix! ho reconegué —.errare homi-
num est.— el batle dimissionari Joan
Miralles el dia del canvi de poders: .Lo
cortes no quita lo valiente..

Mentres l'Ajuntament cerca altres so-
lucions, aquest 1.236.627 pessetes no
s'ha invertit bé, de moment.

En Biel Ferrer, de Son Coll, sosté que
-per anar amb un minim de garantia de
guanyar les eleccions, s'han d'unir.
Igualment ho han de fer les dretes si te-
nen la mateixa aspiració, ja que si un
dels partits presenta per separat la seva
candidatura té molt poques possibili-
tats de guanyar».

Per altra part i després de preguntar-li
si tenia qualque cosa mes que afegir,
ens contesta totduna que sí, pero —di-
gue ell— .vull esperar algun temps a
dir-les i veure el caire que prenen els es-
deveniments. De totes formes, he de ma-
nifestar —continua client— que el meu
principal interès dins l'Ajuntament es el
benestar del poble, es a dir, abans que
politica de partit faré política de poble».

O. Arbona



La «gentada» que hi havia a la Maça a les corregudes de cintes ¡joies i rompuda d'olles

n'es una mostra aquesta foto.
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UN POC DE TOT

Guarderia Rural
Un conveni de gran utilitat pública

han suscrit l'Ajuntament i la Societat
de Caçadors per al servei de . , Guarderia

Amb aquests pactes, el guarda jurat
de la Societat, a mês de les tasques que
li pertanyen, durà a terme les de policia
rural. Se li podran encomanar feines de
vigilancia de les finques de fora vila i ca-
mins veinais, ajuda a la força pública,
zelador d'obres en sõl no urbanitzable i
altres tasques semblants de suport a
l'administració municipal.

El resum de les noves tasques es el
següent:

—L'Ajuntament podrà enviar-lo a do-
nar comandes o missatges a finques del
terme de Montuïri. •

—Informara a l'Ajuntament del mal
estat d'un camí; tant sia per clots, com
per pedres, arbres caiguts, enderrocs,
ferns enmig del camí, etc.

—Cridarà l'atenció —podent notificar-
ho al Consistori— als tractors o maqui-
nes que no respectin les fites, girin les
arades en el camí o ocasionin enterros.
sails a les parets.

—Tendra esment a les barreres que
hagin quedat obertes, les tancarà i tor-

- nara tancar els animals que hagin p.ogut

quedar a lloure.
—Vigilarà i informara dels possibles

robatoris a fora vila: animals, fruita,
verdures...

El Guarda disposarà d'una credencial
emesa per l'Ajuntament i podrà actuar
en nom de l'autoritat en la forma esta-

blerta per als altres agents. Una vegada
a la setmana donarà a conèixer al Batle
la situació a fora vila i dels serveis rea-
litzats.

Aquest acord es vigent per a l'any ac-
tual. Podrá prorrogar-se en els vinents,
si ambdues parts .aixi ho troben.

,, Aquesta avinença —ens remarca el
president dels caçadors, Jaume Marto-
rell— no llevarà autoritat a la Societat.

A canvi d'aquests serveis, l'Ad-
ministració local pagara les despeses de
la seguretat social del guarda jurat..

Avui per avui, el problema més greu
que afecta a la Societat de Caçadors es
la sequedat existent, degut a la poca ai-
gua caiguda aquests darrers anys. Aix()
fa que molts d'animals ocasionin perju-
dicis a alguns propietaris. Dic que
afecta a la Societat de Caçadors perqué
n'hi ha que consideren culpable la So-
cietat, ja que els conills i aucells men-
gen i piquen els melons, hortalisses, pa-
len els arbres, etc. El problema es greu i
entre tots hem de cercar solucions. La
Societat n'és conscient, pero hem de re-
conèixer que si no hi hagués Societat, el
mal segurament seria el mateix.

Per altra banda, convé que els socis
comprenguin que els problemes que
afecten a la Societat pertanyen a tots
els sods per igual: la Societat som tots
els socis, i no només la Junta Directiva,

Perdius, el quart
diumenge de setembre

La Societat de Caçadors ha enviat
una informació als seus socis fent-los
memòria que ha començat la “mitja
veda, per tant, es podrá caçar tot el dia
menys els dimecres, dissabtes, diumen-
ges i festius, amb cans i escopeta. Es po-
dran caçar, conills, tOrtore§, guatleres;
per() no perdius (la veda de la perdiu
s'aixeca el quart diumenge de setembre,
o sia dia 22).

Com cada any, la Societat va amollar
a la vigília del 15 d'agost (obertura de la
mitja veda) guatleres en els terrenys on
normalment acostuma haver-n'hi: Son
Maiol, Son Vanrell, Son Miró, Ses So
Nes Moianes, Mianes... I el dia de la
Mare de Déu d'agost va amollar la caça
morta enmig de plaça, convidant tot-
hom a coca i vi casolà».

Un local per als coloms

L'Ajuntament ha acordat autoritzar a
la Societat Columbdfila a construir un
local d'uns 20 metres quadrats en el
camp municipal Revolt» per a ma-
gatzem, &pia i realització d'activitats
esportives «amb les reserves naturals i
esment a les condicions pactades en
l'escriptura de donació dei camp..

Gabriel Gm- ila Jaume

com alguns pensen.
Dins breus dies, es convocara una AS-

SEMBLEA GENERAL EXTRAORDI-
NARIA, i el tema principal sera el mai
ocasionat pels conills i ocells, sobretot
dins ses SO NES MOIANES (REFUGI
DE CAÇA)..

Passant a una altra cosa, direm que el
diumenge dia 1 de setembre va tenir lloc
una tirada general de perdius i guitle-
res. La tirada de perdius es la primera
que es fa a Mallorca i l'organització va
anar a càrrec de la Societat, comptant
amb la calaboració especial del CON-
SELL INSULAR DE MALLORCA. Es
llançaren 4 perdius i 4 guatleres, en
aquesta extraordinaria tirada, dins la
finca de Son Vanrell.

JAUME MARTORELL FULLANA

DE LA SOCIETAT DE CAÇADORS



Firma del conveni entre el Centre Coordinador de Biblioteques del Consell Insular
de Mallorca i l'Ajuntament de Montuiri.

NOTICIARI LOCAL  

Biblioteca municipal

L'Ajuntament ha convingut per una-
nimitat aprovar i subscriure un conveni
amb el Consell Insular de Mallorca en
relació a la Biblioteca Municipal. Per
això, anualment, el C.I.M. aportara ma-
terial per valor de la meitat de l'assigna -
cio  que el Consistori re-
servi per a l'adquisició de llibres.
Aquesta quantitat «haurà de represen-
tar —al manco— el 020 % del pressu-
post ordinari de sortides».

Consultori Mèdic

El consultori medic ja disposa del ma-
terial sanitari que havíem anunciat.
L'import puja a 420.000 pessetes que
sera sufragat per la Conselleria de Sani-
tat.

No sembla probable, en canvi, que
s'instal•i aire acondicionat a causa de
l'elevada quantia. S'han posat venti-
ladors.

Antoni Gomila és noticia

Antoni Gomila Jaume, de qui publicà-

rem una entrevista el mes de maig de

1984, Secretari General de la PIMEM

(Petita i Mitjana Empresa de Mallorca),

fou nomenat a principis d'Agost repre-
sentant d'aquesta entitat a la Federació

Internacional del Mediterrani, carrec de
molta responsabilitat i que el fait viat-

jar molt fora d'Espanya i al mateix
temps conèixer millor les petites empre-
ses europees. Enhorabona.

Nomenaments en el
Consell Insular

El Gabinet d'Informació del CIM
(Consell Insular de Mallorca) fa a saber
que el passat 23 de juliol es decretà el
nomenament pel qual es confirma en el
'càrrec de Vicepresident de l'esmentat
CIM a Joan Verger Pocovi, del qual
forma part també com a 'President de
les Comissions de Govern, d'Hisenda i
de Personal.

Pel que respecta a Miguel Fiol Com-
pany, es mante en la fund() de President
de la Comissió d'Acció Social.

«IV Pujada a Lluc a peu
de la Part Forana»

Una representació de trenta montui-
. rers va participar a la «VI Pujada a Lluc
a peu de la Part Forana» del diumenge 1
de setembre. Anaren amb autocar fins a
Inca i alla s'uniren a l'expedició de la
major part dels pobles de l'Illa. Tret de
la primera edició, Montuiri hi ha estat
present en aquesta pujada organitzada
pels Antics Blavets que enguany no
pensaven arranjar la pujada; perd a dar-
rera hora s'han decidit i aquest ha estat
el motiu de que no s'aconseguís tanta
participació com els altres anys.

Recurs d'Expropiació

En Ple Corporatiu, el regidor-delegat
d'urbanisme, Josep Maria Mimar va in-
formar de l'acord número 614 del Jurat
Provincial d'Expropiació «pel qual es
resolgué l'expedient incoat per a la de-
terminació del preu que correspon a
l'immoble on es construirà el nou parvu-
lari, i que el fitxa en 1.510.320 pessetes,
la qual cosa equival a 560 pessetes/me-
tre quadrat».

Després d'exposar breument la trami-
tacit' complida, el regidor Munar va as-
senyalar que «des del seu començament
es tenia la idea de que l'oferta de 400
Pts./metre quadrat suposava una sobre -
valoració del terreny i el motiu pel qual
lhavia fet aquesta oferta era evitar el
llarg i complexe expedient expropia-
tori».

Va afegir que, a judici seu, «el preu es-
timat pel Jurat resultava excessiu per
a un sõl rústic del terme municipal (de
260 a 300 Pts./m 2 )». Sotmes el tema a
consideració del Ple, aquest va con-
cloure g interposar, contra l'acord del
Jurat, recurs de reposició, reclamai. 1 R
fixació de l'apreuament («justiprecio»)
en la quantitat de 1.078.800 pessetes
conforme amb el full d'estim aprovat

j per la Corporació».

Moment en que el senyor Felix Pons,
Ministre d'Administració Territorial
pronunciava el Prego de les testes

de Sant Bartomeu el 15 d'Agost.
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DE PER LA VILA

Millores a les
carreteres comarcals

A cura de la Conselleria d'Obres PU-
bliques i Urbanisme del Govern Balear
s'han duit a terme importants millores a
les carreteres comarcals de Pina i Sant
Joan (per Son Brondo, o també conegut
per S'Almudaina). Molt prest comença-
ran les obres d'asfaltat de la carretera
que uneix directament Montuïri amb
Sant Joan.

Les obres de millora, asfaltat i eixam-
plament (a alguns indrets) de la carre-
tera de Montuïri a Pina per Son Formes

ja han acabat. Exactament, uneixen el
final del carrer Bonavista amb el creuer
de la carretera Lloret-Pina. Pròxima-
ment es col.locaran unes parets que li-
mitin amb les finques (nomes en el nos-
tre terme). El material sera sufragat per
l'Ajuntament.

També han acabat les obres del ma-

teix tipus a la carretera a Sant Joan per
Son Brondo des del creuer de la carre-
tera Montuiri-Lloret. Aquí s'han adreçat
i eixamplat les perilloses i estretes
voltes.

Properament. i també a càrrec de 0.P.
i Urbanisme de Balears, es donarà una
capa d'asfalt a la carretera de Sant

Joan. Quasi ben segur que aquesta mi-

llora s'extendra per l'interior del poble

des de Sa Creu Roja fins a Ses Escoles.
Al carrer d'Emili Pou, i mercè a una

cooperació entre la Conselleria i l'Ajun-
tament, s'han col-locat uns reixats al
costat de la voreta i s'han augmentat les

VI Setmana Poliesportiva
Des del dilluns 26 fins al dissabte 31

d'Agost es va desenrotllar la -VI Set-
mana Poliesportiva - Sant Bartomeu
85.. S'organitzaren torneigs d'escacs se-
nior (22 participants), escacs escolar,
ping-pong escolar, futbol benjamin i fut-
bol-sala.

Va destacar la gran activitat de fut-
bol-sala, registrada en -Es Dail amb la
celebració de 14 partits de categories in-
feriors i 12 de seniors. Hi participaren 11
equips escolars de la comarca, 4 benja-
mins federats de Palma i 12 seniors de
Montuiri (8), Lloret (2), Costitx i Fela-
nitx.

A l'hora de redactar aquesta informa-
ciO ja els campions d'escacs
escolar (Lluis Biel Bauza), ping-pong es-
colar (Cristòfol Massanet), futbol-sala
segon (Montuïri(, fubtol-sala tercer
(Cide), futbol-sala benjamin (Mallorca),
.futbol-sala senior (Es Puig) i escacs sé-
nior (Toni Amengual).

A l'estiu es va celebrar un torneig de
futbito local amb 8 equips que va ser
guanyat per Can Pieres A.

CICLISME I CAVALLS
Jaume Pou (Molins de Vent), Nico

Jaume (Huesito), B. Rigo (M. Vent) fo-
ren els tres primers classificats en el
circuit urbà de ciclisme de les festes
patronals. En Balaguer (Verisa de Por-
reres) fou el primer juvenil.

Molt issima gent i ambient a les carre-
res de cavalls celebrades el dia de osa
segona festa'. a Son Fornés. Una prova
esportiva que agrada i interessa per ses
festes ja que tenim, al manco, una opor-
tunitat de presenciar en directe les di-
verses proves que es programen.

III Rallye d'Es Pla

Quan hágiu rebut aquest full, ja
s'haurà celebrat el on Rallye Automobi-
listic d'Es Pla de Mallorca.. La novetat
d'enguany es la incorporació a Forga-
nització, dels pobles de Llucmajor i Fe-
lanitx. Per aim!) la carrera s'havia esta-
blerta en tres etapes: Montuiri-Randa,
Randa-Sant Salvador de Felanitx i Fe-
lanitx-Montuiri (amb una prova de velo-
citat a Ses Rotes). Tres pilots montuirers
havien anunciat la seva participaci&
Bartomeu Verger Gomila amb el Seat
124-1.800, Sitos Mayol amb Renault 5-
Copa i el debutant Antoni Jaume amb
Seat 127.

El pressupost puja a un milli:5 de
pessetes, amb subvenció de la meitat
per part del Consell Insulai. A l'Ajunta-
ment de Montuiri no li haura costat
quasi res la seva participació a rel de les
gestions i ajudes aconseguides.

El programa del «Il Rallye d'Es Plan estava

encapplat així.

Moment simpàtic de les corregudes de «cintes» pels nins del poble.

altures de les voravies per evitar l'em-
bassament d'aigua els dies de pluja. La
direcció técnica i material correspon a
Obres PUbliques, mentres que la ma
d'obra depèn de les argues municipals.
S'espera l'acabament de dites obres del
carrer Emili Pou per iniciar l'asfaltat
dels altres quilõmetres de carretera, fins
a Sant Joan.
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El C.D. Montuïri davant la temporada 1985-86
'100 fitxes i 5 equips federats:

Ill Divisió, Juvenils, Infantils, Alevins i Benjamins

Els espectadors en el camp de futbol no
poden negar el seu interés pel
desenvolupament del partit

Feia molt de temps que el C.D. Mon-

tuiri no comptava amb tants d'equips
federats. Era a la temporada 76-77 en
que hi va haver sis equips en competi-
ció: Pre-infantils, infantils, pre-juvenils,
juvenils, aficionats i regional.

Enguany el C.D. Montuïri controlarà
més de 100 fitxes relatives als cinc
equips de futbol que participaran a tor-
neigs federats (III divisió, juvenils,
infantils i alevins) o en el del Conseil In-

sular (benjamins amb collaboració amb
l'APPAA).

Altra novetat és el fitxatge de Renzo
Amengual com a secretari tècnic per a

coordinar els equips del club.

III divisió

Per primera vegada en el nostre histo-
rial esportiu, Montilla disposarà d'un

equip de categoria nacional. Cada diu-
menge, cada setmana, el nom de 'Mon-

tuïri » (que sera mal de. pronunciar pels
castellans) sonara a la premsa i radio

d'Espanya. Tant de bo que vagi be la

nova campanya esportiva i econòmica!

El pressupost puja a sis milions de
pessetes. Surt a tres mil pessetes per
cada montuirer. S'entén de promig, per-
que als altres els costa moltissima més
feina i dobbers.

La plantilla està composta pels se-
güents jugadors:

Porters: Antoni Abrines (Binissalem) i
Jaume Pocoví (juvenils).

Defenses: Benet Campins, Jaume
Prohens, Toni Nicolau (juvenil), Rafa
Miralles (juvenils), Miguel Luque (Inde-
pendiente), Anfós Francisco (Sant
Gaietà), Albert Pérez (At. Baleares) i
Mateu Barceló.

Centrecampistes: Josep Maria Got
(Sóller), Llorenç Bauza Sebastià Bauza
(Margaritense), Gaby Matas (juvenils),
Rafel Rafel (Algaida).

Davanters: Angel Prado, Juanjo Es-
trades, Antoni Sampol (equip d'aficio-
nats), Sebastià Miralles (Mallorca At.),
Josep Vidal (Ramon Llull).

Total 20 jugadors. L'entrenador es Tià
Miralles (ex-Calvia Santanyí).

Han causat baixa Angel Albero, Rafel
Moranta, Ignasi Forteza, Paco Rosselló,
Antoni Nicolau Sans0), i els montuirers
Gaspar Mas, Gabriel'- Miralles, Josep
Gomila i Macià Miralles. La no renova-
ció dels tres darrers —que formarén part
de l'equip de l'ascens del 23 de juny— ha
causat polemica .en los medios deporti-
vos locales durante este verano».

La Riga va començar dia 1 de setem-
bre i acabarà el 18 de maig. El primer i
segon disputaran la promoció d'ascens
a II-B. Els equips que davallaran poden
ser de tres a cinc. No se sabrà fins al fi-
nal de temporada i depén del Poblense i
Manacor.

El Montuiri s'enfrontarà —per aquest
ordre:--- a Santanyí, Murenc, &Kier, Mar-
garitenc, At. Balears, Eivissa, Santa Eu-
lalia d'Eivissa, Alaior, Ciutadella, Calvin,
Mallorca At., Felanitx, Alaró, Constan-
cia, Portmany, Hospitalet d'Eivissa,
Sporting Maonès, Ferreries i Badia de
Cala Millor.

A la pretemporada ha guanyat al Cal-
via Santanyí, Santa Ponça i Constan-
cia. Va empatar dins Campos i perdre a
Santanyí.

El primer diumenge de setembre, bon
començament: Montilla 4 - Santanyí, 1.

Juvenils

L'excapità del C.D. Montuïri, Joan
Verger Jaume sera el seu entrenador i
en Miguel Payeras, el delegat.

La plantilla estarà integrada per Se-
bastià Rigo, i Jaume Mestre (Vilafranca)
com a porters; Bartomeu Bauza (S.
Joan), Pere Porte11 (Vilafranca), Toni
Llull, Joan Barceló, Tià Sansó (Vila-
franca), Mas (Vilafranca), Miguel Sama-
niego i Miguel Rosselló, com a defenses;
Ribot (Vilafranca), Tofiete Ortiz, Kiko
Cifre com a centrocampistes; Rafel Fu-
llana, Paco Delgado, Joan Mayol, Diego
Ortiz i Gaby Sampol com a davanters.

Per la manca de jugadors del Poble, i
a la fi de poder aconseguir un . equip,
s'han fixat jugadors de Vilafranca i Sant
Joan.

De l'equip de l'any passat, han anat al
Sant Gaietà, de I divisió nacional, En
Joan Verger i en Monserrat Rosselló (de
Vilafranca).

El campionat de II regional s'incia el
15 de setembre i finalitza el 4 de maig

aquest ordre de rivals: Arta, Porto
Cristo, Campos, Santanyí, Pollença, Ma-
nacor, Felanitx, Beat Ramon Lltill
d'Inca, Cardassar, Alaró, Gesa Alcúdia,
Petra, Sant Jaume de Binissalem, Po-
bier B i Espanya de Llucmajor.

Infantils

Francesc Sitiar, que ja va preparar
l'any passat els alevins, cuidara de la
seva direcció técnica; mentre que En
Toni Sanchez sera el seu delegat.

Formen l'equip Miguel Sanchez i Jo-
sep Barceló (porters); Martí Bauza
(Sant Joan), Rafel Trobat, Josep Sansó,
Andreu Alcover, Gabriel Ramonell i An-
toni Roig (defenses); Biel Nicolau, B-ar-
tomeu Verger, Bartomeu Rigo i Bernat
Verger (centrecampistes); Kiko Mas, Jo-
sep Serra, Gabriel Serra, Llorenç Llull,
Joaquim Andreu, Guillem Manera, An-
toni Sastre.

(Passa a la pàg. següent)



XIII Torneig de la Llum - «Sant Bartomeu 85»

ðJ

La Cantera futbolística montuirera en el XIII Torneig de la Llum.

CLASSIFICACIONS

it elf d'a gos

al 8 de setent6t

FESTES DE SANT BARTOME 1

MONTUÏRI 1985
La portada del programa de les Festes

Sant Bartomeu d'enguany presentava

aquest bell aspecte.

ESPORTS

El C.D. Montuïri
(Ve de la pág. anterior)

Després d'alguns anys fora infantils
de futbol, debutaran a II regional el 19
d'octubre; i fins al 3 de maig actuaran
contra Petra, La Salle de Manacor,
S'Horta, Porto Cristo, Campos, Porre-
res, Ses Salines, Margaritense, Colònia,
Cala D'Or, Algaida i Cardassar de Sant
Llorenç.

Alevins

Joan Verger Ramonell i Joan Marto-
rell Bauza seràn, respectivament, entre-
nador i delegat.

Componen la plantilla Xavier Pin-
tado (Algaida) i Cristòfol Massanet (por-
ters); Joan Martorell, Jeroni Massanet,
Gabriel Roig, Mateii Gomila, Miguel Ri-
bas i Joan Miralles (defenses); Joan Ver-
ger, Joan Servera, Gabriel Arbona, i
Joan. Pere Socias (mitjos); Llorenç Ga-
cias, Mateu Moll, Jaume Bauzà, Cristò-
fol Amengual, Miguel Verger i Mateu

Coll i Bartomeu Verger (atacants).
Participaran a III regional, grup po-

bles, des del 26 d'octubre al 17 de maig
juntament (per ordre) amb Porto Cristo,
Margaritenc, Can Picafort, Porreres, Co-
lõnia, Cala D'Or, Sant Marçal, Algaida,
La Pocifincula, Xilvar, At. Inca i Cons-
tancia.

Benjamins

En col.laboració amb l'APPAA inter-
vendran en el torneig del Conseil Insular
de Mallorca. Tenen com a encarregats
en Joan Bauzà, Jaume Roca i Bartomeu
Ferrer.

Estaran fitxats en Rafel Alcover i Bar-
tomeu Garcias (porters); Bartomeu
Rossinyol, Antoni Mesquida, Miguel
Verd, Jaume Mas, Jaume Alcover, Se-
bastia Catiellas, Baltasar Socias i
Jaume Mayol Roca (defenses); Jaume
Mayol, Joan Jaume Roca, Miguel Mas-
sanet, Daniel Bautista, i Roberto Pocovi
(centrecampistes); Rafel Manera, Josep
Serra, Miguel Mairata, Lluís Biel Bauzà,
Guillem Munar, i Joan Antoni Blascos i
Joan Antoni Payeras (davanters).

El campionat comença el 28 de setem-
bre i acaba el 22 de marc. Després faran
un mini-torneig de classificació entre
equips del grup A. Aquests són els .con-
traris» (per ordre): Sineu, Fra Juniper de
Petra, *Santa Maria, Sant Marçal, Re-

Les classificacions finals han estat
les següents:

Alevins: 1. Solleric; 2. Petra; 3. Sant
Gaieta B i 4. MONTUÏRI.

Infantils: 1. Cide At.; 2. MONTUIRL
3. Campos i 4. Algaida.

Infantils A: 1. Cide; 2. La Salle; 3. Ma-
llorca i 4. Sant Gaietà.

Juvenils B: 1. Cide B; 2 MONTUIRI;
3. Sant Gaietà B i 4. Campos.

Juvenils A: 1. Cide; 2. Sant Francesc;
3 Sant Gaietà i 4. Mallorca.

Els jugadors de la vila que reberen
trofeu Tomeu Verger, com a maxim go-
letjador alevin, i Gabriel Nicolau infan-
til, com a jugador més destacat dels tres
equips montuirers.

Els resultats dels equips montuirers
en aquesta XIII edició varen esser:
Montuiri, 1 - Petra, 4 i Montuïri, 1 - Sant
Gaieta, 2 (alevins); Montuiri, 2 - Algaida,
2 guanyador Montuïri per penaltys, i
Montuiri, O - Cide At., 7 (infantils); Mon-

creatiu La Victõria, Atlètic Vivero, Son
Gotleu, Sant Jordi, At. Son Fortesa,
Sant Francesc de Paula, Son Roca, Co-
llerense i Campos.

El C.I.M. ha subvencionat amb 130.000
pessetes aquest equip, quantitat que
servira per pagar-ho tot: equipatges,
mutualitat, arbitratges...

BIEL GOM ILA

tuiri, 4 - Campos, 2 i Montuïri, O - Cide B,
6 (juvenils); Montuïri, 2 - Constancia, 1
(partit únic de Ill divisió).



en Turisme, Indústria i Comerç
El pilar més important de la nostra

economia, rep suport del Conseil Insular
de Mallorca a través d'estudis I enques-
tes d'aquest mercpt.

El Conseil Insular de Mallorca ajuda
en general totes les activitats promocio-
nals tant a nivell nacional com "Un hivern
a Mallorca". corn a nivell Internacional
—"Congresos anuals d'Agents de Vial-
ges de diverses nacionalltats" "Congréa
Mundial de la Tercera Edat (FIAPA)"—.

Edita puisa, mapes, cartells I altres
publIcacions destinades a facilitar el co-
neixement de

També mereix destacar-se la cam-
panya de neteja de platges I altres llocs
d'Interdis turfstic.

Manté oberta una oficina d'Informa-
ció turlstica a Alemanya I hi ha prevl-
&ions d'obrir-ne una altra al Ragna Unit.

Col.labora també amb les oficines
de turisme que hl ha en els municipis tu-
ristics.

Anualment distribuelx el anon
d'energia entre els ajuntaments afectats
per la producció I la transformaciO ener-
gética.

Promou la celebracI6 de conferem-
cies, fires I cursets que activin la Indús-
tria I el comerç.

Subvenciona I Impulsa l'ús d'aner-
gies alternatives.

renaell

(le .Nallotcw
cl. Palau Ratai, 1
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DEFUNCIONS 

1 de juliol: Miguel Sastre Arbona,
vidu, 92 anys, a. ,, Patró».

3 d'agost: AMa Llaneras Moll, casada,
83 anys. a. -Pallissa,

10 d'agost: Francesc Miralles Sastre,
fadri, 22 anys. 

NAIXEMENTS 

28 de juliol: Antoni Martorell Sampol,
fin d'Antoni i Catalina.

11 d'agost: Rafael Hernández Bau-
tista, fill d'Antonio i M.  Pilar.

14 d'agost: M.a Isabel Serra Garriga,
filla de Josep i Catalina.

18 d'agost: Catalina Ruiz Juan, filla de
Constantino i Catalina.Dibuix de Montuiri de Na Margalida Mateu, de «Meià)).

1935 - 1985

El matrimoni format per

Bartomeu Salva Vallés (Salat)
, Antònia Tous Gornila

se celebra el 28 de setembre de 1935
Per tant aquest mes commemoren

les noces d'or matrimonials.

Els felicitam i desti jam que

puguin viure molts d'anys plegats

PLUVIOMEIRE
No hi ha marcat res, perquè durant el

mes passat no ha plogut a Montuiri.

En la mort de la mare
de Miguel Fiol

Quan ja tenim en premsa aquest nú-
mero de setembre, ens arriba una altra
noticia necrològica: mor a la vila de
Sant Joan i als 84 anys Joana-AMa
Company Gari Servesquin aquestes U-
nies per a expressar el nostre sentiment
d'adhesió i condol al bon amic i Conse-
ller d'Acció Social del C.I.M. Miguel Fiol
Company.



EL MAR I LA CONTEMPLACIÓ
He !legit un article d'en Lluís Hus-

tado I prenint peu de lo que ell diu
he escrit aquesta reflexió.

Dins el nostre món superactiu, la
majoria de la gent ni tan sols sap
lo que vol dir la paraula contempla-
ció. Pareix que tots tenim el ball de
Sant Vit i anam amb tanta pressa
que a vegades sembla que estam
afectats per una epilepsia coHectiva.

Una bona teràpia per calmar i do-
minar el nirvis pot ésser dedicar-nos
a contemplar: la mar, el cel, la mun-
tanya... contemplar! Omplir els nos-
tres ulls de mar, de blau, d'immen-
sitat omplir els nostres pulmons
de l'embat suau de l'estiu, carregar
les nostres bateries de pau, de silen-
ci, de serenor... com el pi de For-
mentor del que mos parla el poeta
que té «per font l'inunensa mar».

Encara que les nostres platges es-
tiguen atapeides de turistes, banyis-
tes, gent, són molt pocs els contem-
pladors admirats d'aquesta mar que
mos canvia al cent per un les nos-
tres bores d'adoració, en forma de
benestar interior, de serenitat, d'ei-
xamplament d'esperit... La mar és la
millor profilaxi contra les fòbies,
contra l'angoixa, contra l'agressivi-
tat.

L'enamorat de la mar, el contem-
platiu, sap ensaborir la seva calma,
espantar-se davant la grandesa del
temporal, percebre la carícia de la

brisa I Farpada del vendaval, esti-
mar la benignitat de la lluna retie-
xada dins el plateig de les aigiles

Viure, sentir, estimar tot això, és
un privilegi de les persones contem-
platives. — Andreu Genovart
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NOVA NORMATIVA SOBRE
EL BAPTISME

Esta a punt de ser publicat el Direc-
tori del Sagrament del Baptisme, el
qual contindrà les orientacions pasto-
rals que sobre l'esmentat sagrament
aprovaren els Consells Presbiteral i de
Pastoral respectivament.

En aquest nou directori hi ha substan-
cioses novetats respecte a l'anterior.
Ens ha cridat especialment l'atenció el
paràgraf on es diu que -aquestes orien-
tacions tenguin el seu eco en els mitjans
de comuniació social que sovint en crib-
niques gairebé "mundanes", presenten
una imatge del baptisme que no està
d'acord amb el Directori., a la vegada
que es. prega als cristians que treballen
en aquests mitjans que ajudin a aclarir
que és el que l'Esglesia creu sobre el
baptisme, amb quines condicions el vol

Dol per la mort d'un jove

La mort d'En Francesc Miralles Sas-
tre als 22 anys, el dissabte 10 d'Agost, a
la mar, a Cala Galiota de la Coldnia de
Sant Jordi, fou motiu de dol i consterna-
ció dins el nostre poble, ja que era un
jove molt apreciat per tots els qui el
coneixien.

Les exequies i el funeral que el dilluns

segtient se celebraren a l'església de
Montuiri foren un testimoni del profund
sentiment popular i de l'apreci que la fa-
mília gaudeixen dins la
Vila i altres indrets de Mallorca.

Volem transmetre públicament al seu
pare, Joan, manescal titular de Llucma-
jor i Algaida i a la seva mare, Catalina,

donar als infants, com s'haurien de dis-
tingir els efectes civils de la inscripció
del naixement i del bateig, com es un
contrasentit que pares indiferents o con-
trans a l'educació dels inns en la fe de-
manin que l'Esglesia els batii els fills.

collaboradora de BONA PAU, i també a
les seves germanes Francesca i Pilar, el
nostre sentiment de condol.

Morí camí de Lluc

L'amo En Tomeu Gomila «Fred«,
pare de Na Francisca Gomila, dona
d'En Sebastià i repartidora de
BONA PAU, va morir de forma natural i
gaudint del que mês li agradava: cami-
nar a peu, i mês encara a Lluc.

Era el diumenge 1 de setembre. Els
Antics Blavets organitzaven la «IV Pu-
jada a Lluc a peu de la Part Forana
L'amo En Tomeu, el -padrí major de la
Pujada amb 86 anys a les seves cames,
havia partit cap a Lluc, en la vegada
que feia 16. La -Moreneta- volgué que
fos el primer que aquest dia arribas a
veure-la, pert, en el millor lloc de tots:
el cel.

Molt emotiu fou el record que dins la
Basilica de Lluc se li va dedicar i que va
fer que el sentiment ens omplis el cor.
Més tard, el mateix Prior de Lluc li por-
taria amb els Antics Blavets un simbò-
lic ram d'olivera i les dels pele-
grins del nostre primer Santuari.

El funeral celebrat a Lloret de Vista
Alegre dia 2 a vespre constitui un cla-
mortis homenatge, en el que participa-
ren molts de montuirers, per a un home
cristia que passa fent be • com un auten-
tic i incansable '.pelegrí'..

Rep, Francisca, amb els teus fills i es-
pos el testimoni de condol dels teus
companys de Bona Pa u' .




