
SOBRE LES
EL ECCIONS

Malgrat els resultats electorals
de Montuiri no hagin estat pro-
porcionalment els mateixos que
a la resta de l'Estat espanyol,
tombé aqui s'ha reflectat una
lieu gera disminuciô de vots cap
al partit guanyador, cosa natura-
sl es té en compte que els qui
estan davant sofreixen, per regla
general, un desgastament De to-
tes maneres el P.S.O.E. no es veu
privat de conservar la majoria
absoluta i, agradi o no, per qua-
tre anys més governará Espanya.

Pel que fa a la Coalició Popular,
encara que a Montuiri hagi gua-
nyat 85 vots respecte a 1982, a
nivell d'Espanya tombé n'ha per-
duts i continua essent la segona
força politico. En canvi a Mon-
tuiri, els nacionalistes del P.S.M.
són els que han restat més vots
(30), de tal manera que ara, en el
nostre poble el PSOE. i el
P.S.M. junts sols han superat en
7 vots a la Coalició Popular; i si
aquest fos el resultat de les locals
sembla que haurien perdut la
majoria en el nostre Ajuntament
Per-6 quan manca quasi un any i
s'ignora quines forces politiques
es presentaran i quines seran les
persones que encapçalaran les
candiatures... encara poden pas-
sar moites coses. El temps ho dit-à.
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• LES ELECCIONS del 22 de juny,

evidència de maduresa democrà-

tica.

• JOSEP M." MUNAR, elegit Direc-

tor de l'Escola.

• PEP DOLS, nou entrenador del Mon

tuTri.

Carrer de Sant Marti en el cantó que fa amb el carrer del Rei En Jaume

Un panorama tipic dins el nostre poble.

• L'ESCOLA de Montuirt rebe en el 	 • LA COOPERATIVA Agricola de Mon-

Palau de la Generalitat, el premi 	 tuiri, una avantatge per a l'agricul-

aBaldin Rexach». 	fura.



El retaule del pintor rnontuirer Manuel López, «La Concepció de Nostra Senyora»,
pintat a 1574, que es troba a l'església de Sant Jeroni de Ciutat.
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CULTURA

Una obra del pintor Manuel López a l'església de Sant Jeroni de Ciutat

L'interès mostrat per Llorenç Capella,
al n.° 398 de BONA PAU, pels pintors
.montuirers., Mateu López, pare i
m'ha animat a oferir als lectors d'a-
questa publicació una petita aportació
al catàleg de les seves obres. Es tracta
d'un .retaule de la Concepció de Nostra
Senyora., pintat a 1574, que avui es tro-
ba a la capella d'enfront del portal d'en-
trada de l'església de Sant Jeroni, del
Monestir de Santa Elisabet, de Ciutat.

És una taula quasi quadrada, de 2,05
x 2,03, ocupada en tota la seva part cen-
tral per una figura de Maria, vestida
amb túnica blanca i ample mantell dau-
rat, amb les mans juntes, descansant so-
bre una mitja lluna i el cap d'un angel
que guaita en mig dels seus peus; pels
costats esta voltada de simbols marians.

Esta perfectament documentada per
un albarà de l'arxiu del Monestir, escrit
per ma del fill pintor —per estar son
pare .malalt en lo	 seguit, així ma-
teix, d'un breu autògraf de Mateu López,
el vell. Aix() fa pensar que en el retaule
hi treballaren els dos pintors, pare i
ja que aquest tenia aleshores 25 anys.
Cobraren per la seva obra 103 Mures.

L'albarà, autAgraf del fill, diu així:
.Jo, Matheu López, pintor, manor, fas

testimoni com mon pare, Mateu López,

pintor, a rebut per mans del ravarent
m.° Jauma Andreu, prevere, sent y tres

hures, dich 103 1., y són a compliment de

pintar lo rat'aule de le Conseptiú de nos-

tre Senyore, y dites sent y tres hures ha

pagades le reverent sor Prudência San-

Joane, priora del monestir del gloriós

S. Jeroni, y jo, dit Mateu, fas lo present

albarà per estar mon pare malalt en lo
lit. Fet a 4 de abril, any 1574..

A continuació hi ha el breu autògraf
del pare:

.Jo, Mateu López, pintor, atorg ser ve-
ritat lo sobre esgrit, fet per mans de

mon fill. Fet ut supra». (Libre de Alba-

rans de St. Hierõnim 1, f. 53).
Per aquest retaule es va construir, a

despeses del bisbe D. Joan Vich i Manri-
que, una capella, a ma dreta del presbi-
teri, que fou inaugurada el 8 de setem-

bre de 1589, quan ja havia mort el pare.

A l'arxiu del Monestir hi ha també

constancia d'altres dos treballs encorna-

nats als pintors López, un al pare i l'al-

tre al

L'any 1555 es començà la construcció
del temple actual, en substitució de l'es-
glésia primitiva del Monestir. Quan
s'hagueren construit les dues prixneres
voltes, a 1558, s'hi trasllada el retaule
gòtic de Sant Jeroni, del pintor Pere Te-
rrencs, fet entre els 1504 i 1512. Abans de
col-locar-lo, es va confiar a mestre Ló-
pez, el pare, la reparació del mateix; per
aquest treball va rebre 7 lliures. La
taula central de dit retaule es conserva
en el Monestir, esperant una necessària
restauració.

Mês tard, a 1585, es va emprendre la
construcció d'una nova Sala Capitular,

i, acabada l'obra dels picapedrers, es va
encomanar, a les primeries de 1586, a
Mateu López, el 1111, la pintura de les
dues claus de la volta, pagant-li 3 'hures
i 10 sous, dia 18 d'abril d'aqueix any.
Aquestes pintures varen desaparèixer
quan la Sala Capitular fou destruida per
un bombardeig, dia 7 d'octubre de 1937.
L'Arxiduc Lluis Salvador encara pogué
veure-les quan visita el Monestir, perd
no en fa cap referência quan descriu
aquesta construcció, en la seva obra
.Die Balearen..

Josep Estelrich
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A la cantonada de la casa de «ca s'escolà»
es pot veure el conjunt harmonias de la

palmera d'Es Graons i es fanal.

Noticies d'Església i

Joves de Montuïri, convocats

El dijous 26 de juny, es reuniren a la
rectoria uns 40 joves del nostre poble,
per orientar les tasques de cara a la jo-
ventut, clins la nostra comunitat. Ca-
dascú va expressar aquell sector cultu-
ral o esportiu en què participava, i
també amb quina classe d'activitat ju-
venil vol treballar, el proper curs.

RESPECTE MUTU
Des de que al nostre pais hi ha democràcia, gaudim de moltes 'liber-

fats: Llibertat d'expressió, de reunió, d'associació, de sindicats... Les coses
es poden dir pel seu nom, i la critica, sobre tot si esta ben fonamentada,
es pot fer de manera clara i oberta. El diàleg regna on abans imperava el
mutisme o el silenci obligat i els ciutadans podem fer arribar les nostres
queixes als governants mitjançant els organismes establerts.

Totes aquestes coses, encara que tenen mancaments i deficiencies,
funcionen més o manco bé, però queda un espai o reducte en el que els
espanyols tenim encara molt de cami per córrer. Es el camp del respecte
mutu. Es en aquest terreny on hi ha mes persones ferides, humiliades i
ressentides. Això es pogué veure a la campanya electoral.

Esta clar que el fet que enriqueix la política es la varietat de partits i
tendendies, d'ideologies i colors. Poder parlar de dretes, esquerres i centre
(per entendre'ns) es un signe evident de la nostra maduresa democràtica.

Aqui on no hem arribat però encara, es a respectar cada una de les ten-
dencies. Si la meva opció política —posem per cas— es d'esquerres, no
tenc per que, haver de despreciar o humiliar aquella persona, que des de
Ia seva llibertat, ha optat per una altra tendencia. Es natural que un no
compartes qui les opinions d'un altre partit politic, pet-6 tampoc té per què

haver-se de riure d'una persona just pel fet de pertànyer a tal partit. Això
no es respectar l'altre.

I lo mateix passa dins el camp de les creences. Si jo respect, sincera-
ment, un ateu o un agnòstic o un no practicant, per qui, he de ser ridiculitzat
just pel simple fet de confessar que som creient i vaig a missa els diumen-
ges? Lo normal i bell seria que tant l'ateu com el creient es respectassin
mútuament i sense ofendre's, un continuas tenint una visió materialista
del món i la vida i l'altre la tengués des de l'angle de la fe.

Aquesta manca de respecte es dóna iambé dins l'àmbit esportiu. L'al-
tre dia vaig sentir per la radio com un senyor s'indignava perquè a una

persona no li deia res el mundial de futbol, perquè el seu esport favorit
eren les carreres de cavalls i el futbol no li interessava. Es què el senyor
aficionat a les carreres de cavalls no té dret a cultivar, admirar i seguir

aquest tipus d'esport sense que hagi de ser humiliat pels «hinchas» del

futbol? Aqui el que manca es el respecte mutu! Idees politiques, religioses
i aficions esportives diferents no tenen per que , estar barallades.

No podem oblidar que els altres tenen també la seva part de raó i ve-
ritat i que les diferencies es poden mantenir amb eleghncia. Perquè les di-

ferencies són les que donen gust i color a la salsa del nostre món. Com
seria el nostre planeta si nomes hi hagués una tendencia política, una op-
ció religiosa possible i un sol esport? Aquesta si que seria la pitjor de les
dictadures. Si acceptam de veritat el joc democratic, hem de dir un «visca
el pluralisme» dins tots els camps i un «visca el respecte» dels uns envers
els altres.

ANDREU GENOVART

La collecta de Citritas
Activitats de la Biblioteca Municipal

Per segona vegada, després de l'èxit
obtingut a la Biblioteca el desembre
passat del grup de teresetes «Gomes i
Gomis, els mestres consideraren
oportú sol-licitar dins del Pla d'Extensió
Cultural del Centre Coordinador de Bi-

blioteques del C.I.M. una nova actuaciô

a la festa de fi de curs a les Escoles.

L'obra que representaren es titulà «El
far d'Alexandria' que fou del grat dels
nins i dels mes grans.

L'ajuda que es va recollir entre els qui
participen a les Eucaristies de les festes,
sumada a les collectes entre les families
dels nous combregants, va pujar 56.000
Ptes., quantitat que ha estat remesa
amb motiu de la celebració del Corpus a
Caritas diocesana.
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Bartomeu Servera Gallard
Encarregat de la Cooperativa Agricola de Montuiri

Fa un poc mês de chic anys, BONA
PAU publicava una conversa amb En
Jaume Bauza de .Son Comelles., ales-
hores president de la Cooperativa Agri-
cola. Sabem que actualment presideix
la Cooperativa En Miguel Mascar6
Amengual *Punta, que el secretari és
En Guillem Ferrer Sampol, «De Son
Coll. i el tresorer En Melsion Nicolau
Jaume. Ells, juntament amb altres set
membres, formen la Junta Directiva de
la Cooperativa, fundada dia 27 de juny
de 1949 amb 15 socis. Ara és l'encarre-
gat, Bartomeu Servera Gallard qui ens
contesta:

—Quants de socis de ple dret té ac-
tualment la Cooperativa?

—Són 65. Ells vénen a comprar mate-
ries primes, compren els productes del
nostre magatzem, que s6n de tota
classe. Ens venen els productes del
camp, com llet i cereals...

—Quins productes veneu mes?
—Productes d'esquitxar, o sigui insec-

ticides, herbicides, fungicides. Endemés,
llavors d'ordi, blat, per a fer hortalisses,
.abonos » liquids i sólids, fertilitzants,
.pinsos composts, medicaments per a
animals, plastics per a hivernacles, etc.

—Quina producció agrícola Os la que
mes comprau?

—Cereals, ametla i garrova. Llavors,
carn, animals vius i llet. Precisament
per a mantenir aquesta llet disposam
d'un refrigerador amb capacitat per a

,,2.000 litres. També la llana de les ovelles
la comercialitzam.

—Quins són els principals avantatges
pels associats?

—Que tenen possibilitat de comercia-
litzar tot lo que ells produeixen i no han
d'anar cercant compradors o interme-
diaris per a cada producte. Hem format
una unió de cooperatives per a poder
distribuir els productes dels pagesos a
mês bon preu. Aquesta unió la formam,
per ara, onze coopératives. A l'hora de
comprar, saben que en el magatzem hi
troben de tot lo que han de mester pel
camp.

—De Jet, notes que hi ha esperit coope-
rativista, en el sentit de ser constants
els pagesos en vendre i comprar les se-
ves coses en cooperativa?

—Hi ha de tot. Hi ha gent que té espe-
rit cooperativista i té confiança i igual-
ment es pot confiar en ells. Perd n'hi ha
d'altres que només vénen quan no tro-
ben forat a altre lloc o quan tot s6n
avantatges, com en el cas d'un producte
subvencionat.

—Quina quota paga un soci?
—Ara tenim una quota única inicial

que esta en 75.000 Ptes. I a part d'abcó,
no hi ha altres quotes ni pagaments pe-
riòdics.

—Quines condicions posau al soci per
poder formar part de la Cooperativa?

—Tenir terres i conrar-les personal-
ment, dins el terme de Montuiri o con-
frontants. Per exemple, només tenim
montuirers I piners que formin part d'e-
lla, en aquests moments.

—Com marra l'economia?
—Marxam sobre els marges comer-

cials que carregam damunt els produc-
tes, ja que no rebem cap subvenció de
tipus estatal ni de conselleries autonó-
m igues.

—Aixi, hi ha subvencions oficiais, i de
quina manera?

—En cas de fer inversions (per exem-
ple, maquinaria, construcció de magat-
zem i altres edificis...), la Comunitat Au-
tónoma &ma un 20 % a fons perdut.

—Quines lleis noves hi ha en perspec-
tiva que afectin a les cooperatives?

—Esta a punt de sortir la Llei nova de
cooperatives, que canvia molts d'aspec-
tes de la Llei antiga i s'acosta mês al
model de cooperativa actual, que és el
que regeix a la Comunitat Económica

 .1
Europea. Aixi hi ha novetats, com
aquesta: Quan hi hagi excedents d'un
producte, només es podran retirar del
mercat a preu de garantia, a través dels
associats a les cooperatives. Llavors, la
resta ja s6n aspectes de tipus comptable
i fiscal.

—De quina manera haurd afectat l'en-
trada d'Espanya al Mercat Comú als
associats a la Cooperativa Agricola de
Montuiri?

—Que s'asseguren uns preus minims,
en la venda de cereals i de carn. L'en-
trada de productes europeus no pareix
que ens faci molt de mal, en no esser un
poc en quant al gra, ja que estam a una
illa. Aixó queda molt clar en la comer-.
cialització de la llet no empotada. Aqui
ens afecta més l'entrada de productes

1• Ara fa 37 anys que es va fundar la Cooperativa.
• Els socis poden comercialitzar els seus productes

sense cercar compradors ni intermediaris.
• També acompleix la tasca d'assessoria fiscal.



L'alegria, el bon humor, goig i satisfacció no es pogueren dissimular, sobretot
a l'acabatall del sopar amb motiu del número 400 de BONA PAU.

El número 400

DE PER LA VILA
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San moltes les felicitacions rebudes
amb motiu de l'aparició del número 400,
especialment d'aquells que senten una
vertadera estimació cap a les nostres co-
ses, la nostra cultura, costums i tot
quan diu i significa una publicació com
aquesta.

El sopar de companyonia que ens va
reunir el 12 de juny a tots els qui amb

de la peninsula que no la dels provi-
nents d'Europa. Certament ens veim
afectats en tot el que sien matèries
envasades.

—Pel que deies al començament, es
veu que Jeis altres labors, endemés de
mercat de productes.

—Feim des de la Cooperativa una tas-
ca d'assessoria fiscal, ajudant o omplint
les declaracions dels pagesos a Hisenda.
Tam be ajudam i assessoram en la tra-
mitació de subvencions i en la vacuna-
ci6 d'animals. Llogam trasts  de Merca-
Palm a, perquè els associats puguin anar
a vendre directament la seva prapia
producció agrícola.

Gretcies, Tomeu. Aquestes respostes
teves hauran col.laborat ajar num i do-
nar a conéixer una entitat que manté
importants activitats del nostre poble
de Pla, marcat encara per l'agricultura,
en un moment de desbandada cap a al-
tres sectors mes rendables, de moment.

B.T.

una o altra activitat feim possible que
BONA PAU arribi cada mes a tots els
subscriptors, va suposar una nova em-
penta per a continuar aquesta tasca.

SEGUEIX LA RATXA
DE GLOSATS

Dedicada an es batle

Es batle nostre ha comprat
un cotxe de fantasia;
lo que més m'agradaria:
que li sortis acertat
Tenir lo que n'ha pagat
a mi molt be me cauria...

MIGUEL 1MSSANET .PARR6

Avui, mati, quan venia
un gorrió m'ha cridat,
m'ha dit: «Escolta, estimat,

jo qui rallar amb tu volia;
si a cas s'esdevenia
que em caçassis qualque dia,

no venguis en claredat,
que estic amb un peu alçat
i també amb un ull badat

per poder fugir aviat,

si es meu contrari venia...

Són coses que En Miguel diu:
de tot aim') en puc dar proves,
que entre sos filats i hoses,
a poc a poc tots veniu.

...en vista de sa gentada que aquest mes

comença a partir cap a sa vorera de mar,

Ràdio Murta ha augmentat fortament sa

potencia d'emissió, perquè la puguin sentir

fins i tot de Sa Colònia de St. Jordi. Ara no-

mês manca fil directe en connexió amb «La

Moncloeta» perquè es comentaris i noticies

sien ben complets i saborosos, amb «sa-

pore di sale...».

—0—

...calor sahariana era sa que feia dins sa

darrera vuitada des mes de juny. Segons

diuen, enmig de Plaça ha pogut succeir es

cas d'aquell anunci de televisió: passa una

dona amb un canastrell d'ous, n'hi cau un

damunt s'asfalt i queda frit a l'acte. Com si

se tractás de ses arenes del desert.

—0—

...s'imposa altre pic sa noticia metereold-

gica. La gent va espaterrada, cerca ses om-

bres i la fresca. No és gens d'estranyar que

devers la una de sa nit ses rotlades de ca-

fés i de Playa segues quin ben animades, i

que es diumenges entre onze i dotze hi

hagi coes per anar a la mar.

—0—

...en es sopar que va fer s'associació de pa-

res, ses senyores anaven totes d'etiqueta,

amb sos darrers modelets d'aquest estiu,

amb finestres davant i darrera... De totes

maneres, tothom procurava quedar be amb

so frit i sa porcella que presentaren damunt

taula. Aquesta temporada, quan ve la fres-

ca es soparets abunden. No sere Ma

«guardar sa linia».

—0—

...ha aparegut en es carrerá d'es campanar

un pitxer de !fauna amb un fil de ferro 1 un

escritet de recomanació: s'ofereix es reci-

pient an es «bon passatger» incontinent o

que sembla no tenir retenció d'orina, i per

aim!) li ha d'amollar forçat en es cantonet.

No estaria malament que s'Ajuntament do-

nas subvencions per a «latrines» o llocs

comuns.

—0—

...han vist com uns compradors de s'edifici

entraven i sortien de ca ses Monges. Aixi

ho asseguren testimonis «feels», d'una fantàs-

tica imaginació. Se veu que aquesta ca/oras-

sa també afecta ses quimeres i sa Ilengua.

EN XERRIM



Aquesta dotzena d'alumnes, amb cara riallera, igualment que els seus dos professors

acabaren a la fi de juny el curs de català elemental i superior en el poble:

Una demostració de Pinteras per aprendre bd la nostra  lien gua vernacle.

111707----

v.s Atm

(Dibuix de Catalina Sastre)

6	NOTICIAR! LOCAL

Els portals rodons, les llindes de ma-
res, les façanes de pedra vista, els mo-
lins i portasses amb portais de cantó, les
parets d'esquena d'ase o de pedres ben
muntades són expressions de l'arquitec-
tura rural que bé mereix esser conser-
vada i restaurada.

Per desgracia, hi ha una forta manca
de sensibilitat entre la gent, i fa pena
veure portals rodons destrossats amb
una biga de ciment armat, o simple-

ment desapareguts i tirats entre els ma-
terials d'enderrocament.

Així mateix s'ha de dir que hi ha pm-
pietats de cases que tenen gust en la
seva renovació i respecten els elements
de noblesa i d'antiguitat que encara res-
ten en el nostre poble. Altres, degut a
cercar lo més fàcil o per ignorancia, en-
verguen una embetumada feresta de ci-
ment i colorins a la seva façana, pensant
segurament que això fa més «guapo., i

no són conscients que destrueixen la
personalitat d'uns exteriors de cases
que bé mereixen esser respectades i re-
valoritzades.

La fabrica d'embotits
«Es Pagès», de Montuïri,

a la venda

És urgent la protecció de la
nostra arquitectura antiga

Per un petit anunci del diari «Ultima
Hora de dia 27 de juny, ens hem assa-
bentat del trasllat de les instal-lacions
de la «Matança de Can Soler. d'Inca, aixf
com de la venda de l'edifici del C/. De Sa
Torre. Pel que sembla, alguns dels tre-
balladors montuirers es desplacen dià-
riament a Inca per a seguir treballant
am b la mateixa empresa.

Premis Premsa Forana

En el transcurs de la reunió de la
Premsa Forana celebrada a Llucmajor
el 28 de juny passat es feren públics els
premis anuals.

Varen correspondre a Sebastià Car-
bonell de «Manacor Comarcal., a Mag-
dalena Torelló I Damia Quetglas de
«Pôrtula. de Pôrtol i al que firma sota el
seudónim «Calaix de Sastre. de la re-
vista «Es Saig. d'Algaida, obtinguent
aquest darrer el premi d'honor .

Nou Carter

A partir del primer de juliol, ha estat
nomenat Carter de Montuiri, Joan Cafta-
do. del Rio. És per això que en aquesta
data ha cesat En Bartomeu Cloquell.
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iEleccions de

1982

1986 	

C.D.S.Coalició
Popular Comunistes,P.S.O.E.	 P.S.M.

Alm&
tk dad gadoe

DIUMENGE - ALCODIA I BINISSALEM / FELANITX I POLLENÇA I SA
PODIA I SANTA MARIA I MURO

' DILLUNS. CAIMARI I CALVIÀ / LLORET DE V. A. / MANACOR /
DIMARTS - ALCÚDIA / ARTA / LLUM I PORRERES / STA. MARGALIDA
DIMECRES.- ANDRATX I CAPDEPERA / COLONIA S. JORDI / PETRA /

5ANTANY1 / SELVA I SENCELLES / SINEU / VILAFRANCA I STA. EULALIA
IMAMS - ARIANY I CAMPOS I CONSELL I INCA / S'ARENAL I SANT

JOAN I SANT LLORENÇ I SES SALINES
DIVENDRES ALARO / ALGAIDA / LLUCP1AJOR / MARIA DE LA SALUD I

PONT D'INCA / SANTA EUGENIA / SON SERVERA
DISSABTI: BUNYOLA / CALA RATJADA I CAMPANET I COSTIX /

LLOSETA / PALMA / STA. MAKALIDA / SANTANY1 / SOLLLER

DE MONTUÏRI

Eleccions Generals 1986
	

Grille comparatiu de Montuïri

Referència a Montuïri

Les eleccions generals celebrades a
tota Espanya el passat 22 de juny, pel
que respecta a Montuiri oferiren el se-
gtient resultat:

Coalició Popular 	  630 vots
P.S.O.E 	  502 vots
P.S.M.  	 135 vots
P.R.D.  	 63 vots
C.D.S 	 90 vots
Comunistes  	 7 vots
Total vots vàlids 	  1.427 vots

Comparant els resultats d'aquestes
votacions amb les de 1982, verni que la
Coalició Popular ha augmentat 85 vots,
mentre que el P.S.O.E. n'ha disminuït
17 i els nacionalistes del P.S.M. Lambe
han baixat 30 vots, així com els Cornu-
nistes que n'han perdut 6; en canvi el
C.D.S. ha augmentat en 47.

Una nota curiosa és que el cens electo-
ral de Montuiri, que l'any 1982 va esser
de 1.746 persones ara, quatre anys des-
prés, es troba en 1.922, o sia que ha aug-
mentat 158 electors, cosa que crida l'a-
tenció quan el moviment demogràfic del
poble, durant aquests quatre anys, re-
gistra una disminució de 66 persones.

També s'ha de notar que a les passa-
des eleccions del 82 votaren 1.434 perso-
nes i a les d'ara, 1.427, quasi el mateix
número, per6 degut a la variació del
cens, si abans va votar el 81,2 %, ara sols
dóna el 74,4 %.

Cal dir, finalment, que a les eleccions
locals de 1983, la participació fou del
82 %, cosa normal, ja que a la gent li in-

teressa mês decidir quins seran els qui
directament governaran el poble (balle i
regidors).

En Joan Verger
presentà la dimissió

Els darrers dies de juny i a conseqüèn-
cia d'unes manifestacions publicades a
la premsa de Ciutat i de les quals se'n
feren ressò molts de diaris, radios i tele-
visió d'àmbit nacional, En Joan Verger,
President d'A.P. de Mallorca, va possar
el seu càrrec a disposició de la Junta del
seu partit, la qualya ser, en última ins-
tancia, la que va acordar la dimissió
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SOCIETAT DE CAÇADORS DE MONTUÏRI

ESTAT DE COMPTES TEMPORADA 1985-86

Saldo Bancari a 1-5-85 ....	 260.557,—

ENTRADES (A partir de 1-5-85)	 SORTIDES (Despeses apartir del 1-5-85) 

COMUNICAT

El passat 18 de juny, la Junta Direc-
tiva de la Societat de Caçadors feia arri-
bar un comunicat als seus socis, que es
podria resumir així:

1. Dia 28 de juny s'obria el CAMP
D'ENTRENAMENT DE CANS, situat a
Son Bages, i estarà obert els dimecres,
dissabtes, diumenges i festius, els ma-
tins fins a les 10, i els horabaixes a partir
de les 28 h. Aquest camp d'entrenament
es tancarà dia 13 de juliol.

2. S'adjunta als socis l'estat de comp-
tes 1985-86. L'any passat a primer de
maig teníem un saldo de 260.557 Ptes.,
pert,' enguany hem hagut de pagar un
Guarda jurat fix per a tot l'any i ens
hem quedat amb molt pocs fondos. Per
tant, no quedara mes remei que pujar
les quotes; així la Junta Directiva, en
virtut dels Arts. 12,3 C i 8,2 A dels Este-
tuts de la nostra Societat, ha acordat fi-
xar les noves quotes a 4.000 Ptes. amb la
finalitat de fer front a la propera tem-
porada.

Socis i autoritzacions  
	

785.100,—
Ajuntament (Guarderia Ru-

ral i devolució impost ve-
dat 1985)  

	
68.684,—

TOTAL ENTRADES 	  853.784,—

3. Es dóna compte de l'orde del dia de
l'ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS
pel divendres dia 4 de juliol. A l'Ajunta-
ment, a les 22 hores es tracta el segiient:

a) Obertura de la temporada de caça
1986-87 (data probable, segons la Fede-
ració, el 13 de juliol).

b) Eleccions a la Junta Directiva, ja
que hi havia set directius que acabaven
el seu mandat. La inscripció per a
presentar-se a les eleccions havia de ser
presentada fins dia 30 de juny.

C) Acaba la sessió amb precs i pre-

guntes.

Guarderia i repoblació 	 93.695,—
Despeses administració ...	 87.947,—
Taxes (imposts) SECONA-

Ajuntament d'Algaida i
M ontuiri  	 56.826,—

N6mines Garriguer 	  705.992,—
Lloguer (magatzem)

Cl. Tres Creus, 3  	16.500,—
Ferns i deixalles

Cl. Tres Creus, 3  	 1.845,—
GESA C/. Tres Creus, 3  	 3.971,—
Festa Plaça Major  	 45.620,—
Assegurança accidents (Ma-

re Nostrum)  	 15.960,—
Suscripci6 revista «Caza y

Pesca.  	 3.425,—
Quota-Segur juridic FEDE-

RACIO  	 8.000,—
Planxa tirades  	8.880,—

TOTAL SORTIDES 	  1.048.661,—

Encara que restant les entrades a les
sortides veim que hi ha un deficit de
194.877 Ptes., com que el saldo de 1-5-85
era de 260.557 pessetes, fa que el saldo
actual sia de 65.680 ptes.

Realment el saldo Bancari a 1-maig-86,
era de 71.380 Ptes. Aquesta petita dife-
rencia es deguda a les entrades i sorb-
des (sempre mes o manco per la ma-
teixa quantitat) referents a subvencions
rebudes per l'Ajuntament, Conseil Insu-
lar, etc. per a l'organització de sa FIRA
de sa Perdiu, Cans Eivissencs, tirades,
etc... També ingressos en concepte de lo-
teria de Nadal i rifa de l'escopeta, pen)
amb aquest cas les ganCincies són per al
dinar de germanor entre els socis. Res-
pecte a aquestes activitats, no enviam
estats de comptes als socis, pelt) si ro-
manen en poder de la Societal i els lli-
bres de comptes a disposició del soci
que desitgi qualsevol tipus ormació.

Montuiri, a 18 de juny del 1986.

LA JUNTA DIRECTIVA



25 anys enrera

20 Jullol 1961

Don Mateu Amore's ha estat nome-

nat Vicari de Montuiri. Es el seu pri-

mer nomenament com a capella.

Per altra part, don Joan Ensenyat,

el qual durant un any ha estat Vicari

d'aqui, se'n va destinat a Genova.

DE LES ESCOLES
	

9

El premi «Baldiri Rexach» per a la nostra Escola

La tasca a favor de l'ús de la nostra llengua que, des de fa
bastants anys, es ve realitzant en el Col.legi Públic «Joan Mas i
Verd. d'aquesta localitat, s'ha vist guardonat amb la concessió
del .Premi Baldiri Rexach..

L'acte d'entrega va tenir lloc en el Palau de la Generalitat de
Barcelona, assistint-hi el claustre de professors i una representa-
ció d'alumnes montulrers.

La Fundació «Jaume I va crear fa vuit anys els premis «Bal-
din Rexach. amb la intend() d'estimular l'ensenyament en llen-
gua catalana. En la seva actual VIII edició, ha reconegut la tasca
del nostre Collegi per la defensa de la nostra llengua i cultura al
llarg dels darrers anys.

Els premis esmentats consten de tres modalitats: premis als
alumnes, premis als professors i premis a l'escola. En aquesta dar-
rera modalitat, i juntament amb vuit centres docents de Catalu-
nya i un altre del Pais Valencia, hi figurava 'el collegi montuirer.

El premi ha consistit en un magnific diploma amb aquesta
inscripci6: .A1 Conegi Públic d'E.G.B. Joan Mas i Verd de Mon-

exemple d'un procès catalanitzador que es fruit de l'esforç i
la iniciativa d'un equip de mestres renovador, a Mallorca, on
l'ambient general del pats no es prou sensible a la normalització
lingüística i cultural..

També es va concedir la substanciosa suma de 400.000 Ptes.
destinades a l'adquisició de material que ajudi a prosseguir la
tasca iniciada.

Activitats de fi de curs
a l'escola. Campaments

Dia 16 de juny, una cinquantena d'a-
lumnes del cicle mitja partiren cap a
Menorca amb la idea de dur a terme, a
Biniparratx, les activitats prOpies d'un
campament escolar. Tornaren, el diven-
dres dia 20.

La segona setmana de juny mateix,
havien estat els petitons de la guarderia
els qui havien acampat dos dies a Ca'n
Picafort, i els de vuitè curs d'E.G.B. a
S'Amarador de Santanyí.

Els dies 19 i 20, foren els alumnes de
6.è i 7.è d'E.G.B. qui també elegien Ca'n
Picafort, mentres que la darrera set-
mana (23, 24 i 25 de juny) els qui estu-
dien en els cicles de Preescolar i Inicial
frulen de la calor i de la mar, a la Coló-
nia de St. Pere.

Consell Escolar i
Nou Director
del Col.legi

El Consell Escolar, de tendra constitu-
ció es integrat pels següents membres:
En representació del professorat: Josep
M.  Munar, Joan Sore11, Catalina Marto-

rell, Catalina Oliver i Jertinia Oliver. En
representació de l'alumnat: Miguel San-
chez i Catalina Llull. Per part de l'Ajun-
tament: Miguel Roig. Votats pels pares
dels alumnes: Bartomeu Nicolau, Mi-
guel Payeras, Mateu Bauza, i per a l'e-
lecció del director: Rafel Ribas i Gui-
llem Ferrer.

El Conseil Escolar ha elegit Josep M.
Munar i Vich com a nou director del
centre; substituirá a Joan Sorell i Juan,
el qual venia exercint el seu càrrec des
de fa més de vuit anys. La candidatura
d'En Josep M.  havia estat l'única pre-
sentada per a l'esmentada tasca.

Associació de Pares i
l'acabatall del curs

L'Associació de Pares del CoLlegi
d'E.G.B. i Prescolar va tenir el passat
dia 18 de juny l'acostumada assemblea
general de fi de curs. Es varen tractar
els segilents punts: el programa d'activi-
tas d'estiu, el tema dels carnets de soci i
dels llibres, la prorroga del contracte
amb la psicelega del centre, les classes
d'angles, la informació de l'elecció de
nou director i l'estat de comptes.

L'APPAA i el Claustre de Professors
organitzaren conjuntament la festa de
final de curs, el dimecres dia 25 de juny.

El programa va seguir la tenica dels
anys passats: Festival - Comiat dels
alumnes de vuitè, Teatre de oteresetes.
a càrrec del grup .Gomes i Gomis., ac-
tuacions variades a càrrec de l'alumnat
i els acostumats «refrescs oferits per
l'Associació.

També, com s'ha anat fent els anys
anteriors, s'organitzà un sopar, amb la
participació de bona part dels sods i
dels mestres, dia 27 proppassat.

Finalment, hem de donar compte del
festival ofert a la Sala Mariana, en rela-
ció amb el fi de curs, i en el qual es res-
ponsabilitzaren especialment Na Marga-
lida Vaguer i Na Joana M.  Garcia.

Biel GOMILA



CORRECCIÓ DE BARBARISMES
referents a:

CAMP I PLATJA

ap

Barbarisme

ABONAR
CENTENO
FIERA
GANADER
GANADO
ISLA
MONTANYA
PAJARO
PLAIA
RED
SOMBRA
VERANEIG

Forma correcta

adobar, femar
sègol
fera
ramader
bestiar
illa
muntanya
aucell
platja
xarxa, filat
ombra
estiueig

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

ESPORTS

Nou entrenador
del Montuïri

En Pep Dols ha estat designat nou en-
trenador de III.a Divisió del C. D. Mon-
tuiri. Es tracta d'un home jove, que ha-
via estat jugador del Montuiri i campió
d'Espanya infantil amb La Salle (primer
equip campió de la história d'aquests
campionats) a l'any 1964.

Ha entrenat el Mallorca juvenil, S'Are-
nal i l'any passat l'Espanya de Llucma-
jor. Ve a Montuiri amb tota la illusió de
fer una bona campanya 86-87.    

DEMOGRAFIA  

DEFUNCIONS 

Dia 10 de juny: Coloma Bauza Mira-
lles, casada de 84 anys. «Guerrera...

Dia 12: Antoni Martorell Pascual, ca-
sat de 77 anys. «Guardia Martorell..

Dia 26: Sebastiana Gomila Gomila,
casada de 69 anys. «Passiva.. 

MATRIMONI       

PLUVIOMETRE Dia 1 de juny: Gabriel Matas Palmer
amb Maria Antonia Ruiz González.     

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

Dia 16 de juny .. 6,8 Its. per m 2

Dia 30 de juny ... 34 lis. per m 2

Total 	  40,8 ils. per m 2

CUINAR EN CASA
Bray de gitano

Ingredients

6 ous
6 cullerades de farina de força
Pel farcit:
Un paquet de flan «Potax.
Xocolata en pois
3/4 de litre de llet, sucre

Elaboració

S'unta una llauna d'oli 1 es posa un
paper damunt. Es remenen els vermeils
d'ou amb el sucre i llaTors la farina. Es
pugen els blancs fins a obtenir sabonera
forta. Mesclat tot, s'enforna.

Es fa la crema de flan	 mescla la
xocolata en pois. Una vegada farcit, po-
sar sucre en pois, damunt.

Recepta facilitada per:
Isabel Miralles Arbona • Marrona.

Número de codi postal
de Montuïri: 07230

Ja s'ha publicat la «Gula del Código
Postal de tot l'Estat espanyol. Als re-
metents de Montuiri, s'ha de posar el n.°
07230. Es una manera d'agilitzar la cor-
respondencia i aconseguir que arribi
m és aviat.
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XARXA SANITARIA
DE LES ILLES BALEARS

- . En fase de construcció

LA CONSELLERIA DE SANITAT I SEGURETAT SOCIAL DEL GOVERN

BALEAR TE, COM A UN DELS OBJECTIUS FONAMENTALS DOTAR A

TOTES LES LOCALITATS DE LES ILLES BALEARS, D'UN CENTRE

411:%..)

SANITARI ADEQUAT A LES NECESSITATS DE CADA POBLE.

AQUESTA POLITICA DE DOTACIO DE CENTRES SANITARIS HA FET

POSSIBLE QUE ACTUALMENT FUNCIONIN AMB UN RENDIMENT OPTIM

34 CENTRES, REPARTITS EN TOTES LES ILLES I QUE N - HI HAGI

14 A PUNT D - INCORPORAR-SE A LA XARXA SANITARIA. AIXO IM-

PLICA UNA COBERTURA SANITARIA DEL 60 %. EVIDENTMENT, EN-

CARA QUEDA CAMI PER RECORRER. NO OBSTANT, A BORES D"ARA

HI HA 6 PROJECTES EN FASE DE REDACCIO I S'ESTAN ESTUDIANT

LES PROXIMES INVERSIONS QUE AFECTARAN UN TOTAL DE 10 PO-

BLES.

PERO, SHA DE DIR QUE LES OBRES I L"EQUIPAMENT D'AQUESTS

CENTRES SANITARIS NO HAURIA ESTAT POSSIBLE SENSE LA COL-

LABORACIO DE TOTS I CADA UN DELS AJUNTAMENTS QUE S"ACO-

LLIREN AL PLA D'INVERSIONS DEL GOVERN BALEAR.

GOVERN BALEAR
Consellena de Sanitat I Seguretat Social



La Unció de Malalts fou un acte en el qual hi participaren moltes persones d'edad
avançada. Els qui la reberen en Joren conscients i ho feren sense prevencions

de cap classe.

El Consell Parroquial prepara l'Assemblea 86

Noticies d'Església

Nins i nines que hauran
celebrat la La Comunió

Aquest estiu i dins la tardor de
1986 hauran fet la 1.a Comunió els

segiients nins i nines de
Montuïri:

Magdalena Pocovi Gelabert.
Miguel Ribot Oliver.
Joan Ribot Oliver.
M.  Francisca Febrer Mesquida.
Maria Mayol Samaniego.
Gabriel Pocoví Ferrando.
Apol.ltonia Rigo Bennassar.
Sebastia Cariellas Ramonell.
Maria Garau Fuliana.
Antônia Cerdà Lladó.
Margalida Cerda Lladó.
Bartomeu Bennassar Verger.
Maravilla Jiménez Sanchez.
Joan Jaunie Roca Noguera.
Maria Antrinia Cerdà Garau.
Antoni Mesquida Llinàs.
Joan Mesquida Llinàs.
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	 ESGLÉSIA EN CAM!

Com a totes les parrriquies de la diri-
cesi de Mallorca, el nostre Conseil de
Pastoral de Montuiri es va reunir a fi de
contestar els qüestonaris que ajuden a
revisar les activitats dels tres darrers

anys en quant a la tasca animadora de
la fe. És una part de l'Assemblea que
culminara pel mes d'octubre, amb la
participació de tots els grups i movi-
ments dedicats a l'evangelització.

LA SEGONA COMUNIÓ
A uns vuitanta-cinc allots que, en cinc grups, es

preparaven per a la primera comunió, els vaig dema-
nar quan pensaven fer la segona.

Les respostes foren: un 80 %, niai. Un 10 0/0, en
casar-se. Un altre 10 %, quan vagin a Missa els
diumenges.

Clar que la pregunta era al començament d'una
catequesi que, necessàriament, es va haver d'encar-
rilar a partir d'aquest amain majoritari. No mancaren
aHots encapirrOnats que combregar només es feia a
Ia primera comunió ¡ a les noces. Temps i paciència
aconseguiren, aparentment, eixamplar aquella estre-
tor de conceptes. Dic aparentment, perquè una se-
nyora es presentà escandalitzada a més no poder,
perquè jo havia dit, segons el seu fill de deu anys,
que no existeix el «sagrament de la PRIMERA comu-
nión. (Les lletres grosses no les pos ara; les havia
posades abans, i també les posava la furiosa mama.)
Bona oportunitat per a una catequesi personal, i ben
acceptada aquest pic.

Pere), zi quants no ho digueren, encara que ho pen-
sassin; callaren i es quedaren amb les seves? Em
referesc als adults, pares i mares. Opinió de la casa
que els allots transmeten feelment.

Un deu per cent, més o manco, que saben comen-
cen a combregar, que la primera suposa la segona
i la tercera, no esta gens malament. Si cultivam bé
aquest Ilevat I aconsegueix força transformadora,
al manco dins un grapat, bastaran per a fer tovar
un poble.

Ara bé, qua feim davant els altres dos grups: els
qui sois fan «ia comunión al restaurant especialitzat
en nbodas, comuniones y bautizos». I els que si, vo-
len una relació amb la divinitat, limitada per?) al ba-
teig, primera comunió, noces i funeral. 0 sigul, al
naixement, entrada a l'adolescència, matrimoni
mort? Aquest segon grup és de més del 10 0/0, ja
que n'agafa molts que, al primer moment, diuen
«main.

Qua feim? Jo tenc preguntes, moltes preguntes.
Amb la serenor que dóna el convenciment que els
camins del Senyor estan molt per damunt els nos-
tres camins. Amb l'Esperança dels seguidors del
Jesús que ha esclafat la mort (i tot quant és mort)
amb la seva RESURRECCIÓ. Si, amb serenor i Espe-
rança, pelt preguntes, moltes preguntes.

Miguel Mulet




