
• EN JOAN i N'ESTEVE BARCELQ

camnio I subcampió d'atletisme.

• DAVANT el referendum, els partits

politics exposen els seus punts de
vista.

7 DEFUNCIONS en el mes de febrer.

• ALGUNS carrers del poble seran de

direcciO única.

• TELEVISIO a Montuiri: Dues emis-

sores es preparen per a emetre.

• III DIADA automobilistica el 31 de
marc.

LA PARROQUIA presenta el balan(

economic de 1985.t e
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Els darrers dies

No poden amagar la satisfacció ni aquests nins petits del parvulari de les

escoles ni els nostres majors de l'Associació de la Tercera Edat, els quals veim a
la partida cap a la festa de distresses d'Algaida. Com tampoc s'estalvià gens la
Joventut, malgrat els trons i Ilamps i aigua a voler la nit de bauxa i tresses: Vol-
gueren fer festa i en feren tots.

La nostra lien gua i cultura s'han de ler més
amunt de cada dia. El Congres de 1986 ha

de superar en gran mesura el de 1906.1111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111



Taula de la presidencia.

25 anys enrera

1 Març 1961

Una vegada efectuada la subhasta i

per un pressupost de 1.703.412 pesse-

tes s'ha adjudicada l'obra de la instal-

lació del clavegueram (acantarillado)

a Llorenç Jaume Rosselló. L'Ajunta-

ment ha acordat aplicar contribu-

cions especials.

12 Març 1961

Avui ha fet l'entrada el nou Rector,
don Miguel Vallespir. L'horabaixa el
poble el rebé a la plaça amb les auto-

ritats i banda de música; a l'església

es cantà una «sa/ve», assenyala la

seva futura actuació ia la rectoria sa-

luda, un a un, a tothom qui volgué.
* * *

El Batle de Montuiri, Gaspar Oliver
Barceló, aquest mes fou elegit dipu-

tat provincial.

2	 CULTURA

I! Congrés Internacional de la Llengua Catalana

La jornada de Manacor (2 febrer 1986), d'importància històrica
transcendental

Es reté homenatge a Mossèn Alcover

Diumenge dia 2 de febrer de 1986, ten-

gué Hoc a Manacor una diada d'una impor-

tància histórica transcedental. D'una

banda, es va fer l'acte de Presentació Pú-

blica del Congres Internacional de la Llen-

gua Catalana i de l'Acta de Constitució del

Conseil d'Entitats Promotores de les IIles

Balears. I, a més, coincidint amb el 124 ani-

versari del naixement de Mn. Alcover, s'a-

profità per fer un homenatge a aquest gran

canonge manacorí, autor del gran DICCIO-

NARI CATALA-VALENCIA-BALEAR, en deu

volums, acabat pel . seu deixeble Francesc

de Borja Moll, i les rondalles mallorquines

d'en Jordi des Racó, que es el pseudònim

que va emprar per signar aquests contes

populars.

I deim que va ser una diada transcenden-

tal per diversos motius. El primer perquè

l'assistencia a l'acte fou realment extraordi-

naria. Un milenar de persones es desplaçà

a Manacor per assistir als actes que ten-

gueren Hoc en aquesta ciutat: a la Torre de

les Puntes, un edifici recentment restaurat

del s. XIV, es va presentar una exposició

sobre la vida i L'obra de Mn. Alcover (1862-

1932); al Teatre Municipal, recentment

inaugurat, que quedé petit per la gernació

de gent que hi acudí, hi hagué diversos

parlaments a càrrec de qui signa aquest es-

crit, que parlé sobre MN. ALCOVER, AVUI,

Isidor Mari, coordinador de l'Àrea Cientifica

de Lingüística Social, que parla sobre UN

CONGRES PER AL FUTUR, de Josep M.

Llompart, que parlà sobre VIURE EN CA-

TALA, OBERTS AL MON. A continuació, en

Toni Mir, membre del Secretariat de la Co-

missió Territorial de les Illes Balears del 11

Congres Internacional de la Llengua Cata-

lana, Ilegí la lista de les 248 entitats de les

Illes Balears que s'han adherit al Congres,

d'entre les quals hi ha l'Ajuntament de

Montufri, el Grup Escolar Joan Mas i Verd, i

la nostra parròquia. Finalment, el Dr. An-

toni M. Badia i Margarit, rector de la Uni-

versitat Central de Barcelona i President del

Comité Organitzador del Congres, Ilegi un

escrit d'adhesió de Francesc de Borja Moll

que per motius de salut no s'havia pogut

desplaçar a Manacor i el president del Go-

vern Balear clogue l'acte. Finalment, l'Ajun-

tament de Manacor oferí a les autoritats i

representants del Conseil d'Entitats Promo-

tores un dinar al Port de Manacor.

En segon Hoc pens que va ser una diada

transcendental per l'assistència massive

dels representants de les institucions de les

Illes Balears. Potser mai un acte de reivindi-

cació de la nostra llengua i l'homenatge a

un dels nostres més grans escriptors havia

aconseguit aplegar tantes personalitats: el

president del Govern Balear, Molt Hble. Sr.

Gabriel Canellas, el president del Comité

Organitzador del 11 Congres, Antoni Badia i

Margarit, el president del Parlament Hble.

Sr. Antoni Cicerol i membres de la Mesa
Josep Moll, Damià Pons, els Presidents dels
Clls. Insulars, 11.Im. Sr. Jeroni Alberti (del

CIM), el Sr. Tirs Pons (del Cll. de Menorca),

el Sr. Cosme Vidal (del Cll. d'Eivissa), els

consellers de cultura dels Clls. Insulars de

Mallorca i Menorca (Sra. Maria Antônia

Munar i Sr. Joan F. López Casasnovas), el

rector de la Universitat de les Illes Balears,

el parlamentari Sr. Gregori Mir, el bisbe de

Mallorca, Rvdsm. Sr. Teodor Ubeda i el de

,Menorca, Rvdsm. Sr. Antoni Deig, el prior

de Lluc, Rvdsm. Joan Arbona, i el secretari
general del 11 Congres, Sr. Josep Espar.

Es, per tant, engrescador que un Congrés

de tanta transcedencia com aquest, tengui

un acte de masses com a presentació pú-

blica i alhora sigui institucional i solemne.

Només així pens que sere possible fer rea-

litat la doble intenció que té aquest Con-

grés: estudiar, coneixer els problemes que

avui i de cara el futur té plantejats la llen-

gua catalana i alhora l'impuls reivindicatiu

de l'ús de la nostra Ilengua pròpia en tot i

pertot.

Joan Wailes Monserrat
President de la Comissió Territorial de Balears



En Guillem Teixidor clavava ullada a
un cel clar, net de niguls, i afirmava
demà ploura. I plovia. Tenia esma per
endevinar el fred i la calor; les gelades,
la pluja i la bonança. Rarament s'equi-
vocava, i la majoria de veins tenien una
fe cega en els seus pronóstics. La veri-
tat: gaudia d'un cop d'ull prodigiós que
li educà no sé qui i podeu ben creure
que amb els seus coneixements —que
amb tanta generositat paga actualment
Prado del Rey als meteoròlegs— no gua-
nyà mai ni un sol duro. Era tot un per-
sonatge, aquest home.

Antoni Maria Alcover

Un home «místic,
ingenu, expansiu»

Alcover se'ns apareix avui,
en el seu aniversari i a punt de
començar el II Congres, com
un home —com diu el senyor
Moll— «rústic, ingenu, francot,
expansiu...», que fou el vertader
impulsor de la normativització
lingüística del catalã i que, mal-
grat les contradiccions ideològi-
ques i les insuficiències filosai-
ques, contribui d'una manera
determinant que la nostra llen-
gua disposi ara d'una riquesa
lexicogràfica i d'un tremp co-
municatiu a l'altura de les llen-
gües de més prestigi en el món.

El merit d'Alcover rau, so-
bretot, ene! fet que, en una con-
juctura precisa de la nostra his-
tória, mobilitza gent, remogué
cel i terra i s'embolica en con-
troversies apassionades, nomes
amb la finalitat d'estructurar la
llengua catalana i de donar-li les
tiles grans possibilitats d'ex-
pansió. Ningú no pot posar ac-
tualment en dubte la capacitat
de servei a la llengua de mossèn
Alcover, perquè aquest s'hi
aboca des dels anys del Semina-
ri amb una vocació i embranzi-
da absolutes. El II Congres, que
aviat encetara les seves activitats
cientifiques i divulgatives, té en
ell un predecessor illustre i un
exemple únic de talent revulsiu
i encomanadís.

C.B.

OPINIÓ

Jo el record. Tenia metre i mig d'al-
çada i portava capell, hivern i estiu, ca-
lat fins a tall d'orella, cosa que m'impe-
deix refer amb zzitidesa la seva fesomia.
Aix() si, caminava adelerat i semblava
absolutament aliè a tot el que succeia al
seu entorn. Els pastors —i ell ho era—
sovint sovint són de carácter esquerp i
solitari; majoritàriament, diuen, margi-
nats social. En tot cas m'aprés a dir
que sota el capell d'En Guillem Teixidor
convava un ideal de justicia que el feia
sentir a tot hora ben a prop d'això que
s'anomena felicitat. Ho. dic sense em-
buts: En Guillem era un fefaent defen-
sor del comunisme libertari, les normes
basiques del qual estaven exposades en
un llibret rebregat que fullejava obsessi-
vament mentre pasturava el ramat de
cabres. Tota la vida guardei cabres i
tota la vida estudià, en les llargues ho-
res de soledat, i explica de bon grat a
qui tenia interés per escoltar-lo, all() que
passaria en el poble el dia que les idees
de Bakunin baixassin pel carrer Major
cami d'Es Dau i d'Es Pou des Rei com
una torrentada de lava purificadora.
Pel cap baix no caldria que cap pastor
talaiets les cabres i tots menjariem ca-
lent. Això no obstant era un home de po-
ques paraules, esquiu. Perventura per-

Fa un parell de setmanes en el nos-
tre club d'esplai passé un fet curiós.
Dels vint-i-dos al•lots que habitualment
vénen el dissabte demati d'esplai, no-
més en comparegueren onze, es a dir,
la meitat.

Aquesta baixada, així en bloc, ens
sorprengué i preocupà als monitors i
pensàrem que o bé els a•lots havien
quedat descontents el dissabte ante-
rior o be la majoria devien tenir el grip,

o pot ser en el poble hi havia alguna

altra activitat interessant que nosaltres
desconeixiem.

Intenté rem trobar les causes del fet i

quina no seria la nostra sorpresa i de-.

cepció quan sabérem que el motiu de

Ia no assistència al club fou que a la

Tele repeteixen el programa «Un, dos,

tres» els dissabtes al mati.
Per si fos poc haver de remar sem-

pre contra corrent, per si no bastés

3

que en el seu fur intern era un rebel i els
seus somnis vindicatius s'estavellaven
en el mur de sornegueria dels sus pai-
sans. Comunisme libertari? Au, home,
expliqueu a don Miguel Ferrando! Hi ha
batalles, es clar, perdudes tot just quan
comencen a gestar-se i aquesta, sense
cap mena de dubte, era una d'elles. Tot i
això, En Guillem mon fidel al seu M(57'

idiblic en el qual senyors i obrers es re-
partien flors i violes. Ignor que es va fer
del llibre del qual havia après lliçons
tan dignificants, per() no cal dir que
m'agradaria d'allò més fullejar-lo, en-
cara que únicament fos per tenir entre
les mans el protagonista que alimen-
tava l'hermós somni d'un solitari.

Llorenç Capellà

l'esforç que suposa l'haver d'inculcar
uns valors que la nostra societat no
coneix, per si no bastassin les impres-
sions de certs pares... ara ens arriba
l'omnipotent tele i just pel fet de dir
«som aqui amb "Un, dos tres"», ens
roba la meitat d'al-lots.

A vegades he pensat si no seria bo
en lloc de donar facilitats per venir al
club d'esplai, començéssim a posar
traves. Pot ser aixi tendriem mes pocs
al-lots, pert, els que vendrien estarien
disposats a descobrir el gust per. l'es-
forç, la participació i tot el que es crea-
tiu.

Crec que al let queécab de contar se
Ii podria treure més suc i punta, pet-6
ho deix fer aiXi per si alguns pares s'a-
nimen a ampliar la reflexió o a consti-
tuir-ne un punt de debat.

ANDREU GENOVART

CULTURA POPULAR
Un personatge singular
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ENTREVISTA

Francisca BauzA Garcias «Roses» i Llúcia Cifre Rodriguez
JOVENETES MESTRES DEL PARVULARI D'ES DAU

Na Francisca Bauza Garcias .Roses. i Na Llúcia Cifre Rodriguez s'han estre-
nat com a mestres en l'escoleta que elles anomenen de ,, bressol. de Montuïri. D'a-
questa manera han omplit el buit que deixaren les Monges i sol.lucionat una neces-
sitat del poble.

Hem volgut que fossin elles les qui ens contassin el desenvolupament de la seva
tasca, els projectes que tenen i altres aspectes interessants.

—¿Que es l'escoleta d'Es Dau?
—Es una Escola de Bressol, que es va

muntar quan les monges hagueren de .

deixar l'ensenyament de pàrvuls. E1s 1

pares es plantejaren el problema i vareni
decidir, en coordinació amb l'Ajunta-
ment, trobar una solució. L'Ajuntament
estava construint el local cultural d'Es
Dau i el va cedir provisionalment. Per
votació dels pares, Varem sortir elegides
nosaltres dues per a dur a terme agues-
ta tasca.

—¿Per que escoleta, i no guarderia?
—Perquè guardería, com diu la ma-

teixa paraula, indica només .guardar.
allots, i nosaltres consideram que no es
aquesta la nostra funció, ja que l'educa-'
ció dels nins s'ha de començar des del
moment de néixer o abans. A cada edat,
tenen importancia uns objectius (tan
important és que un nin de 2 (5 3 anys
aconseguesqui una serie d'habits). No-
saltres, el que intentam és dur a terme
els objectius que ens hem plantejat.

—Al començament, no sabiern molt be
per on partir i varem visitar un parell
d'escoles (Mata de Jonc, Rossinyol de
Pollença...) de les quals ens ya agradar
molt la manera d'organitzar la tasca
educativa, i aixi varem tenir un punt de
partida.

—A part de la feina quotidiana (fitxes,
jocs, fang, plastilina), ¿quines són les
activitats més significatives?

—Sortides, tant dins el poble com a fo-
ravila, en primer lloc perquè és més sa
que estar tot el dia tancats, i en segon
Hoc es una manera de quê els nins s'in-
teressin més per l'entorn i aprenguin de
la realitat que els envolta. Participació
en festes populars: Fira, Sant Antoni,
Darrers Dies... Excursions, com la de

Marineland. També tenim en projecte
una excursió a la .Botigueta Magica..
Campament de fi de curs.

—Respecte a l'actitud dels pares, ¿hi
ha col.laboració de part seva?

—Sí, la veritat es que no ens podem
queixar, sobretot a l'hora de les re-
unions. Solen assistir .totes les mares....
De totes maneres, ara farem un informe
de cada nM, perquè els pares puguin te-
nir un seguiment de les seves activitats.
Pensam que es molt important una bo-
na collaboració amb els pares, ja que
aixi podem tenir tots, responsables de
l'escoleta i familia, una mateixa laia
educativa.

—¿Quins són els limits d'edat, tan per
petits com per mes grandets, per poder
assistir a l'escoleta?

—En un principi havíem posat, com a
limit,2 a 3 anys. Però ara que ve el bon
temps, han començat un parell d'alum-
nes nous que només tenen un any.

—¿Teniu subvencions?

• Foren elegides per votació dels pares
• Realitzen sortides dins i fora del poble
• Participen a festes populars
• Projecten un campament de fi de curs
• Acullen nins d'un a tres anys

— , Quines activitats organitzau?

A la foto es destrien, disfressats, els ninets de l'escoleta d'Es Dau, els passats darrers dies,

acompanyats, naturalment, per les dues mestres, Francisca Bauza i Llúcia Cifre.

—L'única subvenció que hem tengut
fins ara ha estat de l'Ajuntament, que
ha cedit el local i ens va donar doblers
per a comprar el material necessari per
a l'escoleta.

—¿Estau coordinats amb preescolar
'de les Escoles?

—Sempre tenim relació amb els mes-
tres i els nins de les Escoles. I solem
anar coordinats a l'hora de les activitats
extra-escolars, com excursions i festes
populars.

—Gracies, Llucia i Francisca, la vos-
tra labor no es gens fãcil, per() sabem de
bona tinta que vos agraden molt els
nins petits i que compliu amb bona pe-
dagogia i també amb gust i tendresa la
tasca d'ajudar a desvet lar aquests ullons
i aquests corets injantils que comencen
a créixer i en els quals tot es queda
gravat. 

T.V.
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s'Ajuntament té el projecte de posar

direcció única a una série de carrers. I ja
abans de fer-se públic i esser definitiu

s'han sentit comentaris de tota casta: uns

favorables i ets altres en contra... perd tots
i defensant es seus propis interessos: es

I montuirers som aixi.

_o_

encara que es darrers dies fossin «pas-

sats per aigua» hi va haver possibilitats de

moure Rs'esqueleto». Malgrat es mal temps

'es carnaval se va fer. Moltes fresses se va-

ren banyar. I sa banda de música, que va
sortir, tengué por, va desaparèixer i ningú

I va saber on.

—0—

... es diaris de Ciutat se feren ressò, en-

cara que incorrectament, de s'ase disfres-

sat del «Baleares» que havia de sortir an es

camp d'Es Revolt es dia des partit. Però...

ni es feu es partit ni va sortir s'ase. Un altre

dia sera. I no serà en temps de carnaval,

sinó per Setmana Santa i... amb ase o

sense?

—0—

... a rel des nou local de sa Colombófila
an es camp de futbol, s'han suscitat co-
mentaris com es que feu es President del
Montuïri, quan digué: <Ara que han posat
una ximenea podrem fer qualque torrada...
i aixi no serà tot perdut.

_o_

• Quan arribi als lectors aquest número
de BONA PAU faltaran pocs dies perquè
anem a votar sobre la sortida o perma-
nencia de l'Estat Espanyol de l'OTAN.
No se si una campanya intensa /Laura
clartficat les postures o si, al contrari, la
confusió . haurà augmentat. El cell és
que hi ha uns elements que confonen l'o-
pinió pública i desvirtuen el vertader
sentit d'aquest referendum. Perquè no
es tracta de votar a favor de Felipe
Gonzalez i en contrG de Fraga, o vice-
versa. Ni es tracta sols de votar sobre la
permanencia a l'OTAN, ara anomenada
Alianza Atlántica., en unes determina-

des condicions. No, la qüestió no es tan
simple i no s'ha de reduir a donar su-
port a un partit politic, a pesar dels
punts politics que el Govern ha intro-
duit a la pregunta.

Es possible que aquesta decisió sigui
la més important que en la vida podrem
expressar mitjançant un vot, perquè

afecta molt directament a una concep-
ció de la vida, a un esquema de societat.
Es mes que un vot a favor o en contra

) del Govern Espanyol, es un vot a la po-
lítica militarista de tots els governs de
la Terra. Es, per tant, una decisió moral
que ha de respondre a les segUents  pre-

guntes:
¿Estau d'acord en que els governs del

món gastin en armaments 16 mil milions

de pessetes cada hora? ¿Estau d'acord

en la divisió del man en dos blocs

tars que s'odien i amenacen continua-
ment? ¿Estau d'acord en que els governs

del man disposin d'armes nuclears que
poden destruir la Terra més de cent ve-
gades? ¿Estau d'acord en que dues ter-
ceres parts de la població mundial pa-
teixi i mori de jam, quan els governs
gasten cada dia més en armament? ¿Es-
tau d'acord en la creixent militarització
de la nostra societat?

Aquestes són realment les preguntes
que hauria de plantejar el referendum i
que, en realitat, s'amaguen darrera el
vostre si o no.

Qualcú ens dirá que la qüestió no Os
tan simple, que ens hem de defensar
dels elements, que aquesta política Os
necessaria per sentir-nos segurs, que els
exèrcits i les armes són necessaris per
viure en pau. Fals, les armes s'han fetes
per a matar i els exèrcits per a comba-
tir._1 com a cruel paradoxa, mai el man
havia gastat tant en armament i mai
havia estat tan gros el sentiment d'inde-
fensiô de la població.

D'aqui la importancia del referendum.
Crec que val un moment de profunda
meditació i, en consciencia, un vot que

¡pot servir per a guanyar la pau.

Pere Sampol

... es proper «Referèndum» servirà per a...

¿per a qua servirà? ¿Qui ho sap? Sa cosa
certa sera que uns aniran a votar si, altres

no, uns altres saben que no han d'escriure

res a sa papereta i uns altres se'n fan trons

de tot perquè no saben a on girar-se. Si es

'capitostS no s'entenen...

—o—

veurem televisió de Montuiri per a

Montuiri mitjançant dues emissores locals:

una amb capital municipal i l'altre privat.

Ara tot està a l'aire... i més envant, també

s'hi haura d'emetre..

EN XERRIM

znikk	 . BAN MUNICIPAL
Ajuntament de Montuïri

Es fa públic. per a coneixement general que:
— Els padrons de l'impost d'arbitris, així clam la relació de quotes de les

contribuciones especials del camí de ses Donades i de la Depuradora estan
exposats al públic durant 15 dies a efectes de reclamacions.

— Durant els dies 1 a 15 d'abril, de les 5 a les 8 de rho. rabaixa, es posa-
ran els esmentats imposts  a la cobrança en període voluntari, passat el qual

'hi haurà un recàrrec del 20 r7r

— Pot fer-se ús de la domiciliació bancaria per al seu p.agament.

Montuïri. 25 de febrer de 1986.	 El Batle
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1 	NOTICIAR! LOCAL

Taula rodona sobre
referèndum OTAN

El 24 de febrer passat se celebra una
taula rodona sobre Referèndum - OTAN

a la qual hi participaren l'Advocat, de

Palma, Joan Ramallo i En Joan Miralles
«Felanitxer». L'assistència fou accep-

table.

Proposta de reforma
circulatòria

Des de fa algun temps, l'Ajuntament
està estudiant una reforma circulatòria,
a fi de regular el tràfec pels carrers Ma-
jor, Plaça Vella, Rei Jaume II, Vanrell,
Pujol, d'Es Mig i Bonavista.

El trafec seria de direcció única en els
esmentats carrers en el sentit següent:

Carrer Major: direcció farmacia -
s'Hostal.

Carrer Jaume II: direcció Plaça Vella -
Ca Ses Monges.

Carrer Vanrell: pujant.
Carrer d'Es Mig: baixant.
Cal dir que encara no s'ha pres l'acord

i que aquesta proposta no és definitiva.
I que les fletxes que hi ha en el plànol
que oferim sota aquestes linies serien
les direccions circulatòries.

Actes Anti-OTAN

Els pacifistes de Montuiri han organit-
zat diferents actes anti-OTAN. Uns jai
s'han celebrat el passat mes de febrer i
per aquest març estan programats els
següents:

Dissabte, 1: Miting - PSM
Divendres, 7: Taula rodona
Dissabte, 8: Festa anti-OTAN
Diumenge, 9: Diada anti-OTAN.

Nou President de
la Columbòfila

Per raons que desconeixem, l'amo en
Biel Manera «Serral» ha cesat com a
President de la Societat Columbdfila de
Montuiri, el qual ha estat substituit per
En Miguel Gomila «Mitos».

Li desitjam molts d'encerts en el nou
càrrec.

Un estudi de Montuïri

Un equip d'alumnes de l'Institut de
Formació Professional «Francesc de B.
Moll» de Ciutat, els darrers dies de Fe-
brer treballà a Montuïri elaborant un
detallat estudi sobre economia, esport,
mitjans de vida, cultura, festes, perso-

natges, i altres aspectes, mit-
jançant enquestes a la gent més assa-
bentada del poble. Una investigació que
proporcionarà una completa radiografia
del nostre poble, la qual, més envant, es
publicarà i sera una de les vint d'altres
tantes localitats de l'Illa.

Emissores de televisió

Tal com esta escrit, en plural, ja que

siin dues, segons noticies, les emissores

que a l'acabament del mes de febrer es

preparan per emetre imatges de TV des

de Montuiri. Ja s'han fet proves i es reb

una imatge nitida a diferents receptors

de la Vila. Essent aixi, hi hauria dos

canals.
D'una d'elles, sabem que es prepara

una emissió semanal d'una hora de du-

radii i preferentment seria d'informació

local i esportiva.
Esperam el pròxim número per a po-

der oferir més informació.



SETMANA SANTA I PASQUA
PROGRAMA

DIUMENGE DE RAMS (23 de marc): A les 1130: Benedicció de rams, a la placeta
de Ca ses Monges, Processó i Eucaristia a l'església parroquial.

DIMECRES SANT (26 de marc): A la Seu, Missa concelebrada amb el Sr. Bisbe per

tots els preveres de la diòcesi (a les 7'30 del vespre).

DIJOUS SANT (27 de marc): A les 8 del vespre: Celebració de la Mort salvadora

del Senyor. «Davallament» i processó cap a «Ses Tres Creus».

DISSABTE SANT (29 de marc): Solemne Vigilia Pasqual.

PASQUA DE RESURRECCIÓ (30 de marc): A les 10 del mati, Processd de l'Encon-

tre. Eucaristia Solemne de la Pasqua (nota: s'ha de tenir en compte el

canvi d'hora, que es fa el mati del diumenge).

SEGONA FESTA DE PASQUA (1 d'abril): A les 12 del migdia: Ofici Solemne, amb

Ia participació polifònica de la Coral Parroquial.

FESTA D'ES PUIG (dimarts, 2 d'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.

A les 1230: Festa. Tocades de la Banda. Ball de bot per a tots.

NOTA: Els Baptismes seran a les 630 de l'horabaixa del dia de Pasqua.

BIBLIOTECA
MUNICIPAL

Llibres aportats a la Biblioteca Municipal per part del Cen-

tre Coordinador de Biblioteques del Consell Insular de Ma-

llorca.

Ajuntament de

Montuïri

Segona relació

Pau i Pepa es disfressen. Peris, C.

La Princesa i el pesa Andersen, H. C.

El Gos Tupi i el Llop Crispi. Casares, C.

La Laieta i el jardinuibil. Carbó, J.

El Barco de la botella. Gardella i Quer,

M. A.

El Secreto del Castillo de la luna. Bly-
ton, E.

Tres hurras por los siete secretos.
Blyton, E.

Los Cinco en el cerro del contraban-
dista. Blyton, E.

Los Cinco en la caravana, Blyton, E.

Teo estai malalt. Denou, V.

Teo va de compres. Denou, V.

Teo va al mercat. Denou, V.

Teo i els seus amics. Denou, V.

L'Espardenyeta. Peris, C. •
Poemas de amor. Hernández, M.

En Jim Botó i En Lluc el maquinista.

Ende, M.

Els Set enigmes de l'iris. Canela Gara-

yoa, M.

El fill de la pluja d'or. Vallverdú, J.

El corsari de l'illa dels conills. Janer

Manila, G.

Tintin al Congo. Herge.
Tintin a America. Herge.

L'Illa negra. Herge.	 •
Rovello. Vallverdú, J.

La Ciutat sense muralles. Verges, O.

Que comenci la festa. Barceló i Culle-

res, J.

Habitants de Bubo-Bubo. Obiols, M.

Pasaje a la India. Forster, E. M.

El sentir Presidenta. Asturias, M. A.

El señor de las moscas. Golding, W.

(Continuarà)
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Dinar de la Societat
de Caçadors

Com cada any, la Societat de Caça-
dors de Montuïri va fer la millor caçada
de tot l'any. Tots els seus socis i familiars
es varen reunir entorn a unes bones tau-
lades i feren el Dinar de Companyonia.

Fou una diada simpática a la qual hi

assistiren unes 180 persones on hi va

destacar el bon humor i les ganes que la
Societat vagi endavant. Ara be", la cosa
millor de tot fou l'agradable ambient

que es va respirar i que va crear unió i

poble.
Es varen sortejar una escopeta, una

caçadora i un gaiato. Es va dinar en el

menjador i a una aula del col-legi

Al final del dinar, varen parlar el Bat-

le, Francesc Trobat; el president de l'en-

l'entitat, Joan Beltran; el vicepresident

del Conseil Insular i montuirer, Joan

Verger i el representant de la Federació

Balear, Miguel Roig de Santanyí. Tam-

bé, l'amo En Rafel Hortolà —expresi-
dent de la Societat— va intervenir a una
.sobremesa» en la qual es varen fer pa-

leses les bones intencions i bona feina

de la nostra Societat de Caçadors.



Davant el referendum

El Govern de la Nació ha resolt consultar tothom sobre si o no Espa-

nya ha de participar a la OTAN. I per a saber quina és la postura i cap on

s'inclinen els espanyols, ha decidit que el proper dia 12 de març se celebri

per tot arreu un «Referèndum».
No cal dir que anar a votar o no anar-hi és qüestió molt personal,

cosa que cadascú haul-6 de resoldre abans de la data esmentada. I els qui

hi aniran tenen tres opcions: donar un Si, un NO o votar en blanc.

Per altra part i a fi de saber quina és la postura i els punts de vista

dels partits politics que tenen representació en el Consistori de la Vila els

hem demanat que exposassin breument el respectiu punt de vista i en tot

cas aconsellassin segons el seu parer.

NO
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REFERENDUM

EXPOSICIONS DELS PARTITS POLITICS DE MONTUIRI

Resposta del P.S.M.
Esquerra Nacionalista

1. Creim que es importantissim,
aquest referendum, a pesar que el Go- ,

vern no hagi plantejat la pregunta amb
la claretat necessária. No es tracta, sim-
plement, de votar a favor o en contra del
Govern Espanyol, sin() de decidir, amb
el nostre vot, si volem esser neutrals o si
volem integrar-nos en un dels dos blocs
militars que dividiexen el món. Votar si
suposaria estar d'acord amb les basses
militar estrangeres, l'actual carrera d'ar-
maments, el trafic internacional d'ar-
mes, les guerres químiques, el perill de
guerra nuclear, la guerra de les galaxies,
la miseria i la fam del món per mor de
les despeses militars. Votar no es votar
per la pau entre els homes i pobles de la
Terra, per damunt d'ideologies o inte-
ressos econ6mics.

2. Demanam als nostres electors que
votin no. La neutralitat es una de les
condicions irrenunciables de l'esquerra
i, en consciència, una persona progres-
sista mai pot votar si als blocs militars.
El referendum no es una guerra entre
«Felipe. i .Fraga., sinó una oportunitat
de votar per la neutralitat i la pau.

Aliança Popular

No es correcte, com diu BONA PAU,
que el Govern de la Nació hagi resolt
consultar sobre si o no Espanya ha de
participar en la OTAN. La cosa que ha
demanat el Govern de la Nació es la per-
manencia o no en la OTAN en els ter-
mes acordats pel Govern, que no és la
mateixa cosa. En aquestes condicions,
inclús demanant el Referendum, es pot
continuar en l'Aliança, canviant-les.

Sense entrar en desqualificacions,
com les del Secretari Regional del P.S.
0.E., Sr. Moll, al qual molts dels seus
correligionaris prefereixen veure'l a la
reserva, ni recordar les vegades que han
«canviat. els Srs. Gonzalez i Guerra so-
bre aquest tema, exposarem breument
quina es la nostra postura:

— No podem dir Si, ja que de cap ma-
nera admetem el primer terme del que
s'ha acordat pel Govern. Nosaltres pro-
pugnam la incorporació plena a l'estruc-
tura militar i no al revés.

— No podem dir NO, perquè no desit-
jam la sortida de la OTAN, encara que
la seva permanencia sia una «capfi-
cada » tal com ho ha acordat el PSOE.

— No podem votar en blanc, perquè
votar en blanc es no saber quina decisió
prendre.

— Podem deixar d'anar a votar, ja que
davant un referendum no vinculant, car,
inútil i enganyós no ens &Ina la gana
que ens prenguin el pel, una collecció
de Srs. que han fet de «El cambio » una
doctrina constant de despropòsits i
«canvis> de postura. Per lo tant aconse-
llam NO ANAR A VOTAR.

PSOE

El Referendum es una promesa electo-
ral feta per un partit que va treure 10
milions de vots i que endemés es sollici-
tat per un 70 per cent dels espanyols.
Per tant es fa més que necessária la
seva convocatoria. Al marge dels senti-
ments que pot inspirar un món organit-
zat en blocs militars, el Referendum
proposa un plantejament ben clar: aban-
donar l'Aliança Atlántica no facilitaria
que el pins concentri els seus esforços en
els pròxims anys en la resolució de les
grans qUestions econòmiques i socials
Al mateix temps faria molt més dificil
disposar d'un context favorable per re-
soldre-les. I com a causa fonamental hi
ha e1 . compromis europeu. Una vegada
ja incorporats a l'Europa social i econó-
mica —tasca en la que ha participat de
forma decisiva el Govern Socialista— es
ara el moment de construir l'Europa de
la Pau. Aix() només es pot fer partici-
pant dins les organitzacions europees.
Es necessari avançar cap a un projecte
mês autònom d'Europa, que seria un
factor de pau, condicionant la política
dels Estats Units a una cooperació paci-
fica amb els paisos de l'Est. I perquè el
nostre pais tengui un paper important
en aquest procès histbric es avui conve-
nient la permanencia dins l'Aliança
amb les tres condicions explicades pel
Govern: no permetre la presencia d'ar-
mes nuclears dins Espanya, reducció
progressiva de la presencia militar nord-
americana i la no inclusió dins l'estruc-
tura militar integrada de l'Aliança.

La sortida d'Espanya d'aquesta orga-
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Joan i Esteve Barceló Cerda
Dues promeses en el camp de l'atletisme

Joan Barceló Cerda, d'onze anys. Ca-
tegoria alevin, campió de Mallorca en el
Campionat realitzat dia 15 de febrer al
Santuari de Bonany.

En Joan Barceló, Campió de Mallorca

categoria alevin.

nització de defensa suposaria una passa
enrera en el projecte europeu, ja que no
existeixen altres alternatives valides.

El SI al Referendum sera un sí al pro-
tagonisme del nostre pais en l'estratègia
europea per la pau.

El SI en el Referendum no es de cap
manera un plebiscit a favor del Govern,
com vol fer creure la gent de la dreta,
ara be si continuen en tal postura irra-
cional i no entesa dins Europa aconse-
guiran convertir-l'hi.

Amb aquest motiu, conversam un poc
amb en Joan i el seu germa Esteve, que
té hou anys.

—Joan, ¿quants anys fa que corres?
—Ara fa tres anys i mig que corr dins

l'especialitat de marathon o cross. Solen
ser uns 1.000 o 2.000 mts. Estic molt con-
tent de côrrer i mon pare em sol acorn-
panyar en aquestes eixides, i apunta el
Hoc i el dia dels marathons i campionats.

- ¿Quantes vegades has corregut
campionats i quantes cOpes?

—Totes les vegades que he corregut,
he guanyat copes. Actualment, tenc a
ca nostra 92 trofeus, sobretot copes i al-
gunes plaques. Ma mare ja no sap on les
ha de posar, de tantes que en tenim.

— Quins són els al-lots i nines de Mon-
tuiri, que actualment solen córrer en at-
letisme?

—Abans, n'hi havia més. Ara partici-
pam normalment el meu germa Esteve i
jo, i també Na Cati Bauza Blanc, que,-
aquesta vegada no va tenir tanta sort,
pert' va aconseguir el lloc 5é.

—El jet de córrer i acudir a tants de
pobles, ¿ t'ajuda a tenir amies?

—Si, arribes a conèixer molts d'al-lots
i moltes nines que paticipen. I llavors,

en haver-nos vist tantes vegades, et tro-
bes fàcilment amb amics, i aim!) també
uneix les families dels qui corren.

Seguim la conversa a la camilla, i de-
manam dues cosetes també a N'EsteVe.
Els ulls li espiregen, i han menat dos
amics més, que els animen en l'esport.

—Esteve, ¿estas ben animat? I tu,
¿quin temps fa que corres?

—Jo, fa dos anys i mig i és en la ma-
teixa especialitat que En Joan, pert, ca-
tegoria Benjamin.

— Quantes copes tens?
—Fins ara, he guanyat 31 trofeus.

N'Esteva Barceló, subcampió de la

categoria benjamin.

—Ja és un bon record, a la teva edat. I
on t'ha agradat més participar en

aquesta classe de carrera?
—Allà on vaig passar més gust de Or-

rer va ser a Sóller, a un cross, l'any
passat.

—¿I la darrera carrera?
—Com el meu germa, a Bonany, dia 15

de febrer. Vaig fer segon en la Categoria
Benjamin, de tot Mallorca.

—Molt bé Esteve i Joan. Que pogueu
córrer i animar aquesta participació
per molts d'anys. Ah!.i que en l'amistat i
l'estudi també sapigueu guanyar i sem-
pre estar contents. Adéu, i enhorabona!

R.

• En Joan (11 anys), campió de Mallorca, alevin.
• N'Esteve (9 anys), subcampió de categoria benjamín.
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ESPORTS

Club Colombbfil Missatger
d'Algaida i Montuïri

Una vegada més, la campanya ha co-

mençat i sols resta una amollada des d'Ei-

vissa per acabar la primera fase, que cons- 1
tava de sis eivisses. Aquest any les eivisses

han anat bastant bé, Ilevat de la primera,

que es perderen el 80 % de coloms, a les

altres, en general, sols es perderen entre el

15 % i el 20%.

En aquests moments els resultats i clas-

sificació .(a manca d'una eivissa), és la

seguent:

I EIVISSA (02-02-86)

Velocitat-160 Kms.
Montuiri Alevin

1. 0 Jaume Martorell 1.239,23 m/m. FUTBOL
2.° Miguel Gomila 1.039,58 m/m.

3.° Joan L. Gayà 1.031,14 m/m. Resultats	 dels	 equips	 montuïrers

aconseguits al llarg del passat mes de
febrer:

1. 0

2. °
3.°

II EIVISSA (08-02-86)

Velocitat-160 Kms.

Miguel Gomila 	 1.334,95 m/m.

Sebastià Mas 	 1.214,49 m/m.

Andreu Oliver 	 1.209,57 m/m.

III divisió
Montuïri, 1 - Margaritense, 2
Montuïri - At. Balears (suspès a causa

del mal temps. Es jugarà. el Dijous Sant,
dia 27 de marc)

Eivissa, 4 - Montuïri, 2
Montuïri, 2 - Penya Esportiva Santa

III EIVISSA (15-02-86)

Velocitat-160 Kms.
Eulària,

Juvenils
1. 0 Sebastià Barceló 	 1.262,70 m/m. Santanyi, 3 - Montuïri, 1
2. ° Gaspar Socias 	 1.254,97 m/m. Pollença, 3 - Montuïri, 4
3.° Andreu Oliver 	 1.143,50 m/m. Montuïri, 1 - Manacor, 2

Infantils
IV EIVISSA (22-02-86) Petra, 7 - Montuïri, 2

Velocitat-160 Kms. Montuïri, 1 - La Salle Manacor, 2

I.° Andreu Oliver 	 1.720,77 m/m.
S'Horta, O - Montuïri,

2.° Joan L. Gaya	 1.714,21 m/m. Alevins
3.° Jaume Martorell 	 1.678,71 m/m. Montuïri, 1 - Constancia, 2

Montuïri, 2 - Porto Cristo, 4

CLASSIFICACIG GENERAL
	 Margaritense, 1 - Montuïri, 2

celebrara el dia 31 de Marc, segona festa
de Pasqua, patrocinada pel Consell In-
sular de Mallorca i amb la conaboració
tècnica de l'Escuderia Drach i Club
'.Media Milla..

La novetat de cOrrer simultàniament
motos i cotxes sera un nou alicient que
encara agradara mes a la joventut.

A més dels premis normals hi haura
quatre premis especials els quals consis-
tiran amb altres tants viatges de dos
dies a Jérez per a anar a presenciar el
campionat d'Europa de fórmula u. Guan-
yaran aquests premis: el primer i el se-
gon de cotxes, el primer de motos i l'al-
tre se sortejerà entre tots els partici-
pants que no hagin obtingut premi.

Els recorreguts i les condicions seran
semblants als dels anys passats, si bé hi
haura algunes variacions.

PLU VIOMETAE

Aigua caiguda a Montuïri en les dates
que s'indiquen:

31 gener  	 660
1. 0 Joan L. Gaya 	 37 punts Benjamins 1 febrer  	 170
2.° Andreu Oliver 	 37 punts Son Gotleti, 1 - Montuïri, 2 febrer  	 3'80
3.° Jaume Martorell 	 36 punts Montuïri, 1 - Sant Jordi, 1 4 febrer  	 190
4. 0 Miguel Gomila 	 30 punts Sant Pere, 1 - Montuïri, 1 5 febrer  	 7'50
5. 0 Sebastià Barceló 	 28 punts 8 febrer  	 25'70
6.°

7. 0

Sebastià Mas Veny 	

Gaspar Socias 	

28 punts

27 punts III Diada 14 febrer  	 1400

8.° Rafel Miralles 	 26 punts Moto-Automobolística Total  	 61'20

9.° Miguel Jaume 	 18 punts

10.° Joan Bauçà 	 14 punts De bell nou el Patronat Municipal També plogué alguns dies mês, petto

11.° Bernat Munar 	 11 punts d'Esports organitza la III Diada, que en- Ia quantitat fou tan petita que es consi-

12.° Biel Manera 	 4 punts guany sera Moto-Automobolistica. Se dera inapreciable.
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SEGUEIXEN
ELS GLOSADORS  DEMOGRAFIA CUINAR EN CASA              

Aquests glosats espontanis i frescs de
l'Amo En Miguel Massanet .13arri» són
fets i dits dins el menjador de ca ses
monges just abans de la Quaresma.
L'home calla, es gira, fa com qui no pot
dir res, i llavors l'hi amolla aquesta, just
devora el portal:

Qui no té sa panxa plena,
que la s'acabi d'omplir,
perque denza demati
ja comença sa Corema..

Pert,' no totes són tan compostetes.
També n'hi surt qualcuna de vitenca,
com aquesta:

Sempre m'ha agradat obrir
a portals que no hi ha portes;
¿guantes n'hi ha que van fortes
de ses dones que hi ha aqui?....

I tanca la porta. I es despedeix,
sense pus raons. .Beu-lat!.

CASSOLA DE MATANCES

Se sofregeix amb salm: fetge de porc,
un poc de lleu, costelles de porc, carn
magra, «lomillo», uns quants tords.

Llavors, una ceba grossa, unes tomati-
gues, esclata-sangs.

Ja es té una olla de test al foc amb ai-
gua, s'hi posa el sofrit amb pebre bo i
vermeil, canyella, alls, dues fillies de
llorer.

Quan Os cuit, hi posam patates talla-
des a cantons petits. Si agrada, escalden
sopes... I .ets angelets hi canten..

Recepta facilitada per Sebastiana
Servera Nicolau.

Redacció de Catalina Sastre.

Naixements

Dia 28 de gener de 1986: Aina Moll, fi-
lla d'Alvaro i Catalina.

Dia 30 de gener de 1986: Catalina Ni-
colau Gaya, filla de Miguel i Catalina.

Difunts

Mes de Febrer de 1986:
Dia 3: Mateu Martorell Gomila, casat,

78 anys, .Matarino..
Dia 5: Joana Aina Mas Lladó, vidua,

78 anys, .Es Dau..
Dia 12: Honorat Ribas Martorell, ca-

sat, 80 anys, .Reus..
Dia 14: Maria Bauza Cerda.,  vídua, 80

anys,
Dia 18: Francisca Cloquell Miralles,

fadrina, 85 anys,
Dia 22: Sebastià Arnengual Amen-

gual, vidu, de 90 anys, «Rodeo..
Dia 24: Vicens Mayol Gomila, casat,

de 88 anys, .Xiu..

I

®
*
0-

(/\-c&
(1/

!6,..

q).
(S)

I't4--

,
(,:r()
wi( „
, ,._.....

CaloroAs natural @
*
®
*

,J

4-
(§;)
tçei(_.)

(g)
6,$)(10-,)
!*)
i T1

■
iAm

ir

armonía de hogarg	 1 	 -----c-i r
-AMU

g i.. ,.,f. 	1

AnT,.....---- 0 	 g °..

1

1

Ottlor y
r gilt 4,

----i—Witt"t
Fokil

!

"..... og 	 1

-.

,.

3 if
II

.	
, 	 ,

:,.....---

14i.,/ dr°--mr■	 chimeneas y estufas

PALMA
46 51 05

POLLENÇA
53 14 71

SA POBLA
54 14 01

LLUCMAJOR vjtcj,j
6 6 0 4 4 3

PL. ESPAN)/A N*47



12	 ESGLÉSIA EN CAM!

Quaresma:
Proves

de superació

¿No hauriem de fer els cristians una'
vertadera promoció de l'autèntic valor
de la Quaresma... del seu significat ac-
tiu, decidit i valent?

Nome's té sentit cristià la Penitencia
que allibera, que dona ales per estimar

amb cor més net.
La Quaresma NO ES temps de por, i

temps de privació, de repressió, temps,
de sermons de l'infern; pecat, tristesa...

Aquests 40 dies de preparació de la
Pasqua del Senyor. haurien de ser ente-
sos i viscuts per nosaltres com el temps
oportú i favorable per a cercar més que
mai el sentit de la Vida, mirant el món
amb realisme, pert illuminats per l'A-
mor misericordiós del Pare:

— temps de descobrir el goig profund
de viure i ajudar a viure en plenitud,

— temps apropiat, això també, per a

descobrir que la vida és combat i lluita.
Perquè un cristià, seguidor de Jesús, no
es pot acomodar simplement als criteris
d'aquest món.

La Quaresma, per tant, no es fugir del
món, tancar els ulls a la realitat. És
temps de combat i de lluita, en sentit
positiu. Vol dir tirar-se enmig, suposa
arreplegar energies per no quedar ven-
guts en tota una série de proves que la
vida mateixa ens du, que una societat
inspirada en falsos valors ens proposa
contínuament.

Es CAMI i PELEGRINATGE. Temps
de preparació per a la gran Celebració
de la Pasqua, la presencia victoriosa del
Senyor Jesús. Temps apropiat per a tor-
nar descobrir que vivim en provisionali-
tat, que no tenim aquí estatge definitiu,
sinó que des d'aquí construftn l'espe-
rança, amb la força del Senyor.

Quaresma es temps de DESERT (Je-
sús es conduit per l'Esperit al desert...), i
això vol dir que es oportunitat i Hoc de
trobada amb Déu. També lloc i oportu-
nitat de prova i de temptació: és allà on
es veu qui vol ser seguidor feel de Jesús,
es allã on s'han de veneer les dificultats
que anam trobant a l'hora de viure en
veritat l'evangeli del Senyor.

BARTOMEU TAULER

Balanç econòmic de la Parròquia - 1985

COMPTES ORDINARIS COMPTES ESPECIALS

Entrades Pessetes Entrades Pessetes

Serveis religiosos 	 150.880 Saldo gener 1985 	 256.590

Interessos 	 17.700 Volta d'es blat '85 	 86.325

Collectes ordinàries 	 323.525 Avanç d'Administració

Donatius i almoines 	 246.945 Diocesana 	 995.000

TOTAL entrades 	 739.050
Entrades per lloguers, retorns,

fotocópies i altre material 	 ... 284.727

TOTAL entrades 	 1.622.642
Sortides Pessetes

Compres 	 8.040
Personal 	 693.772

Sortides Pessetes

Imposts 	 5.461
Adquisicions 	 28.108 Pagat per obres 	 713.839

Telèfon, electricitat, gas, etc. 53.652 Amortització del dèficit

Activitats pastorals 	 27.593 ordinari 	 192.500

Compres extraordinàries 	 357.386
% entregat a Administració

Diocesana 	 10.000 TOTAL despeses 	 1.263.725

TOTAL sortides 	 931.550

Notes:

Deficit ordinari: 192.500 Pts. Queden en caixa: 358.917 Pts.

El 1 de gener de 1986 teníem pendents

unes 400.000 Pis. amb l'administració Dio-

cesana, que es va subsanant mensualment.

Aquest any segurament ens retornaran

500.000 Pts. depositades per a accions a

una entitat d'estalvi.

També tenim un dipòsit d'un milió de
pessetes depositat a la Conferència Episco-

pal, que ens serà retornat prest, i que ens

dóna irrteressos.

Revise! pel Conseil d'assumptes economics de
Ia parrdquia.

Noticies d'Esglésial

MARC
	 N'Antemia Canaves i altres del movi-

ment cristià de joves dels pobles.

Conversades de Quaresma
	 Jornada vocacional per a joves. El

Continuam les xerrades de Quaresma, dissabte dia 15, a partir del matí, hi

els dissabtes a les 8'45 del vespre (i no haure una trobada per a joves, amb l'es-

els divendres). Fins ara han passat per perit alegre i dinàmic que els caracte-

la rectoria per a explicar-nos Les raons ritza. Hi s6n convidats especialment els

de la nostra esperança, el testimoni de qui participaren en la Confirmació.

la nostra feo: els metges Bernardi Ho-	 Dijous, 13 de març: Reunió del CON-

mar i Sebastia Serra, Mn. Jaume Ale- SELL PARROQUIAL, per a preparar

many, responsable del Seminari Menor, Setmana Santa i Pasqua.

el matrimoni Miguel Vives i Magdalena
	

Divendres, 21 de març: Celebració Pe-
Riera de Manacor.	 nitencial preparatoria de les Celebra-

Dia 8 de marc: Dirigira una xerrada cions Pasqua ls.
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