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Les nostres edificacions

Tot horn sap que el nostre poble és un dels més antics de Mallorca on encara es conserven construccions que en donen testimoni, com

aquesta casa que pot contemplar qui vulgui a la Plaça Vella. I per una altra part es una ¡lástima que massa sovint vegem com s'esbuquen

cases i façanes. encara que velles, que donaven un estil propi a Montuiri; i en el seu Hoc se n'edifiquin altres, modernes, molt enfora del

que hauria de conservar-se intacte , permanent o, al manco, que no des figurassin la nostra tradicional arquitectura.

• EL PATRIMONI históric de la Banda, s'ha perdut.

• EL NOU PARVULARI sera inaugurat el 16 de novembre

• L'AJUNTAMENT clarifica la seva posture sobre la Creu Roja.

• MONTUIRI tendra himne ; bandera local

L'ESCOLA ha adquirit video, televisor i rebut mobles nous • ELS VESTUARIS del camp de futbol, una realitat immediata

EN PEP SAMPOL compleix /es noces d'or d'organista. • SA FIRA / la VIII Mostra de sa Perdu). el 7 de desembre.
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SA FESTA MAJOR: «ES BALL»
Quan parlam de festa sempre ens referim a qualque

cosa especial dins l'any, dins les feines normals del camp
o de la ciutat.

A Calvià dues de les tasques més importants, econò-
micament parlant, dels nostres camps han estat i encara
són les del blat i les de les ametles.

Per juny acabaven les feines del blat amb la batuda. I
per juliol començaven a batre, a collir i a pellucar les ame-
ties.

Entre les dues fortes tasques hi havia un descans de 2
setmanes a 1 mes de durada.

A part de les devocions religioses a cada sant particu-
lar de cada poble s'ha de tenir en compte, sobre tot, les
necessitats econòmiques de cada comunitat. Per això no
es d'estranyar que les festes patronals o festes majors de
molts de pobles de Mallorca se localitzin entre Sant Joan
i Sant Jaume (Sant Pere, Sant Cristòfol, El Carme) perquè
els dies intermitjos s6n de relativa calma entre les dues tas-i.
ques agriries abans anomenades. Aquest es el cas de Cal-
vii.

En aquest article només fare referência a una sola part
de la festa: El Ball.

La diversió màxima de la Festa Major ho constituïa Es
Ball del dia de Sant Jaume.

Els organitzadors de les festes eren els 4 obrers, diri-
gits per l'Obrer Major, que donava les ordes per a comen-
çar la festa.

La gent, ben endiumenjada, anava acudint a Sa Pla-
ça, després d'haver sopat i anaven ocupant les cadires que
enrevoltaven el cadafal, per a gaudir de la vetlada còmo-
dament asseguts. Les cadires les duien cadascú la seva. Els
homes joves restaven drets defora del cercle o asseguts
vora les seves enamorades. Els homes veils donaven una
volta per la plaça, i se n'anaven a beure un gelat. I el cada-
fal... enrevoltat de garlandes de murta.

Les joves publies restaven a les seves cases en espera
d'esser les elegides per encetar el ball.

Llavonces començava s'Encantament dels balls. L'en-
carregat era el Saig. S'encantava la primera dança. Era un
honor per l'al.lota afavorida el ballar Sa Primera, així
mateix com el ballar Sa Darrera. Per tant els pares i els ena-
morats pujaven fort per aconseguir tenir l'honor de que la
seva protegida fos la sortada.

Una vegada acabat l'encantament s'Obrer Major
donava una canya verda, com senyal del dret adquirit, al
que havia pujat més fort i donava les ordes perquè la colla
de xeremies anis a ci l'al.lota sortada a cercar-la. I sortien
Ses Xeremies seguides de tot l'estol de jovenots. Quan arri-
baven a la casa cridaven a l'al.lota que tardava una mica en
sortir de ca seva com volent demostrar que no esperava
l'honor. I fins havons havia estat impacientment darrera la
finestra, desitjant-ho com res en el món.

Així l'al.lota amb tota la trecalada sortien cap a la plaça
I anaven fent sarau pel carrer.

Quan arribaven a plaça el pare o l'enamorat ja havien
contractat els servicis d'un bon ballador perquè encetis el

(- ball amb l'elegida i la fes quedar be. L'endemà tothom del
poble xerraria d'ella i per tant l'hi havia de sortir de lo millor.
S'Obrer Major (o el Saig) donava l'orde de començar als
músics i començaven...

Després de Sa Primera venia Sa Segona que era dedi-
cada a la filla de qualque autoritat, normalment el batle.

I després Sa Tercera, que també era encantada però
no arribaven tan amunt com a Sa Primera i a Sa Darrera.
També l'al.lota era menada a plaça amb xeremies i acorn-
panyada de tots els joves fadrins.

Tot seguit començava el ball per a tothom. Cada ball
era igualment encantat però no es pujava molt. El podien
ballar fins a 3 parelles, que eren les que cabien damunt el
cadafal, així es posaven d'acord 2 o 3 joves i pujaven fins
guanyar el ball per a ells i les al.lotes. Els doblers que havien
acordat eran donats al Saig. I la música sonava. Ara un bole-
ro, ara una jota, ara una mateixa, ara un copeo...

Per a descansar s'Obrer Major donava permis als
músics per a poder refrescar-se, i ho feien bevent aiguar-
dent o aigua fresca. I tot d'una el ball...

Fins que apuntava l'auba i s'Obrer Major decidia quei
arribava el moment d'encantar Sa Darrera.

La gent tornava posar gran atenci6 en l'encantament i
tomava passar lo mateix que amb Sa Primera. I per molt
tard que fos l'al.lota sortada esperava amb impaciencia
darrera la finestra, encara que sempre fes un poc de come-
dia de que dormia. Els ulls ben espolsats tenia!. I amb
aquesta Darrera dança acabava el ball. Les xeremies o la
música acompanyaven a l'al.lota a ca seva com a darrer
honor de la ballada.

Josep Rubio
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Molt han rebut la barana i la balustrada del corredor del campanar. I resistiran fort encara

l'embat del temps

OMBRES I CLARORS
Des de l'ombra

OPIAIK)

Setmana Cultural Biblioteca

Els punts tractats
foren molt
interessants

La primera setmana cultural biblioteca en el
nostre poble celebrada els dies 6 a 111 d'octu-

bre passat pot considerar-se exitosa ja que va
captivar l'interès de l'auditori.

Es va desenvolupar tot seguint el programa
traçat.

El dilluns a la primera part de «La Cultura

Informatica mostraren com la tecnologia
d'avui augmenta les potencialitats mentais i el
microprocessador es el cervell de l'ordinador.

El dimarts, a la segona part, vérem «La intel-
ligencia artificial«, programes que exploten els
coneixements dels experts on l'objectiu es lo-
grar que una máquina faci allò que l'home es
capaç de fer (raonar, traduir textos, reconèixer
formes...), així com la descripció i propietats

de la robótica.

El dimecres a un audiovisual -Ciência i

Tècnica- posaren de relleu els grans desco-
briments a les dues darreres decades i les

dues figures més representatives del segle XX:
Albert Einstein i Severo-Ochoa. I en el muntat-

ge «Estudi comparaiu entre dos tipus d'agri-
cultura a Mallorca: Pla i Muntanya« disfrutárem

de veure filmines ben fetes del nostre poble.
El dijous, la conferencia del metge del poble

Miquel Basagaria entorn a «La nutrició: una

eina básica per a la salut., va posar l'èmfasi
en la relació entre una bona alimentació i el

desenvolupament integral de la persona, tant
en el potencial de creixement com en l'aspec-

te de coneixement del propi cos. Va fer refe-

rencia als aspectes de la higiene dels aliments
i la higiene buco-dental, com a elements pre-

ventius de les malalaties dites de la civilització;

aixi com en la necessitat que els consumidors

estiguin informats en tot el que fa referencia a
conservació d'aliments i additius alimentaris.

El divendres ens alegré la festa en Josep
Ferragut, aventurer del -Viatge al cor d'A-

frica.. Els que escoltaven pogueren disfrutar i

viure aquells dos mesos i mig de baixada pel
riu africà, coneixeren pobles i tribus, men¡aren

esquisides moneies i cucs cruus. La  fotografia
era preciosa. El temps va passar volant.

Per concloure la Setmana Cultural pels
allots, el dissabte s'oferi Cinema Infantil «Ja-

not i Elisenda«.
L'assistència, salvat algun dia, va esser ac-

ceptable, entorn a la quarentena de persones,
destacant la gent jove a les dues primeres.

Barbara Sastre

Den0 que el meu amic cuiner em di-
gue que les enhorabones donades al cam-
brer rarament arribaven a la cuina, cada
vegada que vaig a un restaurant, si el
menjar esta encertat, crid el cambrer i li
dic: «Fé'm el favor de dir al cuiner que
el dinar ha estat molt bo..

I es que en moites ocasions dins la
vida, uns figuren i aparenten mentres
els altres treballen a l'ombra; i aquests
altres, que no es veuen però hi són, re-
sulten imprescindibles.

A la Tele, per posar un cas, les perso-
nes conegudes són les que surten per la
petita pantalla, els exits i els aplaudi-
ments són per a ells pero no es pot obli-
dar que darrere aquell rostre i aquella

veu hi ha una gran quantitat de perso-
nes que han treballat hores i hores per a
fer possible aquell programa. I no em re-
feresc nomes al guionista, regidor o fil-
mador (el cAmera diuen ara) sinó també
als electricistes, fuster, maquilladors
etc. etc.

El mateix passa al teatre. Sense llevar

cap merit als actors, la veritat es que

darrere les cortines hi ha hagut molta

gent que ha fet possible que l'obra sortis

huida i vistosa.

Aquests fets són una constant que es
va repetint diAriament en el nostre món,
on uns figuren i els altres treballen,
sense que aquesta afirmació vulgui res-
tar gens d'importància als primers.

Trob que la nostra societat hauria d'a-
prendre a valorar també aquelles perso-
nes que maldament no siguin un núme-
ro u, presten, no obstant, un bon servei
encara que sigui des de l'ombra o des
del silenci.

Massa sovint valoram les coses ofus-
cats pel paper amb què estan embolica-
des, oblidant que el que en realitat
compta es el bessó de dins. Lo mateix
passa amb les persones. Aprenguem a
valorar aquelles persones que no surten
massa, que no estan damunt fulla, pero
que hi són, i sense les quais seria impos-
sible que les coses tirassin endavant i es
realitzassin amb normalitat. D'aquesta
manera, no nomes serã reconegut el bon
treball que fa dins la cuina el meu amic
cuiner, sinó que amb ell seran valorades
justament totes aquelles persones que
des de darrere l'escenari fan possible
que la vida de cada dia continuï i de
passada sigui agradable. Són aquelles
que des de l'ombra fan claror.

ANDREU GENOVART



25 anys enrera

Novembre 1961

S'està organitzant una rondalla in-
tegrada sobretot per instruments de
corda: guitarra, IlaCit, bandúrria. Hi
participa molta gent diversa i en sera
director Antoni Marti

4	 ENTREVISTA

Josep Sampol Cerdà
Ara compleix les noces d'or com organista de l'església

No es pot dir que el seu ofici sia el de músic, perquè no s'hi ha guanyat les
sopes, pert) és ben cert que una de les persones montwreres que més notes musi-
cals ha fet sonar és, sens dubte, En Josep Sampol Cerdi, l'actual organista de la
Parròquia.

Hem volgut sostenir amb ell aquesta entrevista, ara, per dos motius coinci-
dents amb una doble avinentesa: la festa de Santa Cecilia, patrona dels músics i
les seves noces d'or com a organista de l'església.

En Josep Sampol era funcionari del Ministeri de l'Aire i es va jubilar als 65
anys —en fa dos i mig— pero encara conserva i practica dues afeccions, que no ha
deixat des de la seva infància: la música i l'esport.

—Parlem de la música i de les teves
ar rels musicals.

—El meu pare —comença client— fou
durant mês de quaranta anys director
de la Banda de Música de Montuiri.
Exactament des de 1903 fins 1945. I des
dels anys 1915 o 1920 ja participava

també en el Cor Parroquial. Com que

era Secretari del Jutjat, quan se'n va ha-

ver d'anar a exercir a Pollença de Secre-
tari Comarcal, aleshores el va substituir

el meu germa Tomeu, el qual en fou di-
rector fins que va venir En Tasar de Sa
Mata. Cal dir que a l'entremig també hi
féu mestre Rafel .Putxo durant alguns

mesos.

—I els teus germans?
—Han tocat a la Banda En Pere (clari-

net), En Tomeu (saxofon), En Joan (trom-

bon) i En Biel (trompeta). També hi ha-
via els .tios. Joan i Tomeu (.Sampols.).

—Quan començares els estudis mu-
sicals?

—Exactament no ho sé, devia esser

l'any 30 o 31 quan estudiava a la Missió,
perd si, record, que vaig acabar l'any 34.

I a la darreria del 36 ja tocava l'orgue de
l'església. I encara que em vaig incorpo-
rar i vaig fer set anys de servici, tema
temps per anar a tocar.

../

—Què ens diries d'aquells temps?
—Era Rector Don Gori i em donava

tres pessetes per cada funeral. Hi havia
una assignació de 25 pessetes mensuals.
També record, que un any, per Sant
Bartomeu, tocarem simultàniament or-
gue i harmemium, i va agradar molt.
També vull dir que abans de la vinguda
de Don Pep Estelrich dirigia el Cor En
Tomeu Sampol Verger i quan venien les
festes, s'unia a nosaltres En Capó, un te-

nor que contractàvem i un violinista, els
quals, juntament amb el contrabaix de
l'amo En Rafel oPutxo.» donaven molt
de relleu al cant coral.

—Quin temps consideres que fou el de
més esplendor de la Coral?

—Possiblement fou en temps de Don
Pep Estelrich, devers els anys 45 al 48.
Aleshores aprenguérem set o vuit .mis-
ses < a veus. En Tasar .Putxo. comença
a dirigir, i fins ara. D'ell hem d'agrair la
seva constancia.

—Preveus qui send el teu substitut?

—No; sols sé de un o dos montuirers
joves que aprenguin a tocar piano, en-
cara que podria esser que n'hi hagués
altres. Amb l'afici6 musical que hi ha a
Montuïri tocaria haver-n'hi més.

—Com preveus el futur de la Coral?

•—Es una pregunta mala de respondre.
Per una part és incomprensible que així
com gaudeixen els montuirers d'escol-

tar tant la Banda com de la seva Coral
no hi hagi joves per a substituir els ac-
tuals cantadors, molts d'ells de la meva
edat o sols un poc mês joves. I per altra,
seria lógic que els actuals components
hi enviassin els seus fills. De totes mane-
res s'ha de fer constar que l'esperit de
companyonia que hi ha, dificilment es
podrá superar.

* *

Per la nostra part pensam que cin-
quanta anys d'organista i altres tants en
la practica de l'esport —primer de futbo-
lista i després i encara ara entrenador
actiu, per cert el més veterà de Mallor-
ca— s6n molts d'anys. En realitat es
tota una vida de dedicació a dues afec-
cions mal remunerades, perd, aim!) si,
elegantment i desinteressadament exer-
cides per un montuirer, En Pep Sampol,
mereixedor de que qualque dia se li re-
conesqui adequadament la seva tasca.

ONOFRE ARBONA

• A cada funeral el Rector Gori Ii donava tres pessetes.
• De sis germans, cinc han estat músics.
• El seu pare fou més de 40 anys director de la Banda.
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S'Ajuntament hauria de posar una

mica wd'ordre - devers Ses Rotes entre es
-domingueros- i, especialment, amb so

tema d'es cans amollats. S'altre diumenge,

una familia de montuïrers se passejava per

alla i va ser envestida per quatre cans i hi

va faltar poc perquè els mossegassin.

... es sopars de «quintos. van en rau. I lo
bo és que ja se fan de «quintos ,. i de «quin-
tes., encara que no fessin es servid. Se veu

que aixd de sopars, a tothom Ii cau bé.

—0--

... si hi hagués set o vuit «Maries de sa

mercerie., el Montuiri no passaria gens de

pena per anar ben envant, j alerta que no

fos prest es licier. Aixi que ja ho sabeu,

aquests que enlioc de donar coratge an es

jugadors nomes leis critica destructiva:

imitau es bons exemples i animau!

... a segons quines hores de sa nit, se-

gons quina gent —i no sols turismes— cir-

culen contra direcció. S'hauria d'investigar

la cosa i posar orde.

... a ses altes cúpules d'es PSOE local hi ha
borrasques fortes (alguns diuen «gota freda.) i

s'han donat dimissions d'es seus càrrecs per
part de gent jove. Que sera, sera...?

—0—

convendra fer una investigació ex-

haustiva i anàlisis an es coloms d'es cam-

panar, no fos cosa també estassin intoxi-

cats de sa fuga nuclear de Txernóbil...

T'assegur que enguany ho passaran p... es

caçadors!

... es bunyols que se varen men jar es de

sa Tercera Edat ja eren freds, perquè s'hi

posaren a les 5, i sa festa no va ser fins a les

8 d'es vespre. Per() vaia, freds o calents, ce-

lebraren les Verges, molt satisfets i animats.

també a qualque café feren bunyolada de
les Verges. Conten que tothom menjava i ce-

lebrava, encara que no fos es sant de ningú...

--0—

Al passat número de la seva revista a la

secció -S'ha dit que- es demanava si

possible que qualcú dels qui seuen a "si-

llons" consistorials pugui dubtar de sa im-

portancia i necessitat de s'estacid de sa

Creu Roja, a sa nostra carretera?-

Per tal de clarificar aquest tema em per-

met transcriure el text de l'acte de l'esmen-

tat plenari que diu:

-SUBVENCIÓ A LA CREU ROJA: El grup

municipal PSOE presenta una moció del

text literal següent: "Devant el fet evident i

constatat dels beneficis que reporta per a

la població l'existència a Monturri ciel Hoc

de la Creu Roja, el grup socialista proposa

a l'Ajuntament plenari adopti el següent

acord:

1. Designar una comissió als efectes de

visitar el Delegat de la Creu Roja, expres-

sant-li la satisfacció del poble de Montuïri

pels serveis que aqueixa ve prestant, se li

faci efectiva la subvenció prevista en el

pressupost de 1986 per a tal efecte.

2. Estudiar la possibilitat de concedir a

l'esmentat organisme una subvenció supe-

rior en el proper exercici".

Després d'una breu deliberació, en la

que el regidor Sr. Pere Sampol Mas pro-

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

... hi ha polemica amb s'hora de partida

d'ets autocars cap a Llucmajor. Es papAs

demanen que partesquin un quart mes tard,

perquè es «nins i nines» no se costipin es-

perant.

... la ciutat de Montuïri ha tirat sa instan-

cia perquè se li con cedesqui tenir part en

ses proves a ses Olimpiades '92. Així, se

presenten per a piragüisme ses instal.la-

cions d'es torrent de Pina. P'es salt de tram-
poli i natació, ses de sa depuradora. I per

vela, es safareig d'Es Dau. Endemes, totes

ses proves d'atletisme, en es carrer de Ses

Corregudes.

—0--

... ha estat gros sa gentada que s'ha presen-

tat a ses eleccions de s'Associació de pares
de s'escola. Molts no s'ho haguessin pensat

mai. Almanco s'arrencada ha estat valenta i

ben concorreguda. Perquè  llavors diguin...

EN XERRIM

posa que en Hoc de concedir una subven-

ció superior s'estudif la possibilitat de

construir un edifici nou o reformar l'exis-

tent i l'Ajuntament es comprometi al man-

teniment del mateix, la Corporació per una-

nimitat, acorda:

1. Designar una comissió, integrada pels

regidors don Joan Miralles Julia, don Ga-

briel Miralles Pize, don Gabriel Ferrer Sam-

pol i el batle don Francesc Trobat Garcies,

als efectes de visitar el Delegat de la Creu

Roja i expressar-li la satisfacció del poble

de Montuïri, pels serveis que aquesta apor-

ta, se li faci entrega de la subvenció previs-

ta en el pressupost de 1986 per a tai efecte.

2. Estudiar con juntament les possibili-

tats i formes per a que la Creu Roja conti-

nui desenrotllant els serveis de forma efi-
caç i continuada.-

Com es veu l'acord es va prendre per to-

tal unanimitat i el Delegat de la Creu Roja

rebé amb molt d'interès la proposta de fer

un nou edifici, de tal manera que enviera a
l'Ajuntament uns plenols perquè aquest els

estudiï. Al mateix temps s'acorda convocar
a Montuïri a tots els municipis de la comar-

ca que sen beneficiaris d'aquest servei per,

entre tots, establir uns criteris de finan-

cement.

Esper que aquest aclariment deixi clara

la postura de tota la Corporació, mes quan

una petita indiscreció podria desbaratar les

gestions que s'han iniciat per a consolidar

el Hoc de la Creu Roja a Montuïri.

Pere Sampol Mas
Tinent-Batle de l'Ajuntarnent
de Montuin
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El proper 16 de novembre

INAUGURACIÓ DEL NOU PARVULARI

Programa d'actes

Es va celebrar una reunió conjunta entre l'A-•

juntament, Associació de Pares i Professorat

del Col-legi Públic d'E.G.B. «Joan Mas i Verd.

per tal d'organitzar els actes d'inauguració del

nou parvulari.

A conseqüència d'aquest intercanvi d'opi-
nions s'han fixat ja la majoria dels actes que se
celebraran.

Els que d'una manera certa s'han decidit

són aquests:
Divendres dia 14: Joc a l'escola.

Col-loqui sobre educació preescolar.
Dissabte dia 1 5: Diada de jocs per a infants

i pares.
Diumenge dia 16: Inauguració, parlaments

ref resc.
A més d'aquests actes hi haurà unes emis-

sions especials de rádio per l'emissora local,
' '.Ràdio Murta..

Una vegada decidida l'hora dels actes pre-
cedents, s'informarà perquè tothom ho pugui
saber.

Millores a l'escola

Coincidint amb l'inici del curs escolar s'han
fet una sèrie de petites millores materials al

Collegi Públic d'E.G.B., totes elles en col-la-
boració de l'Ajuntament que ha posat el per-
sonal.

Aixi podem dir que s'han pintat la biblioteca,

el laboratori, taller, sala d'esports, menjador,

cuina, secretaria, direcció... S'han col-locat uns ,

ben necessaris prestatges a la secretaria,
menjador i sala d'esports. També, s'han duit a
terme altres cosetes «menudes, pero impor-
tants» per acondicionar els molts aspectes que
requereix un col-legi.

Hem de destacar igualment l'ajuda que ha
significat aquesta cotlaboració de l'Ajuntament
pel Parvulari per tal de posar-ho a punt de co- ,

mençar: Acondicionament del pati i feines dins,
les aules.

Ja dins un altre aspecte, el Col-legi ha ad-
quirit un video i un televisor, en part de les
400.000 pessetes que aconseguiren el curs
passat amb motiu de la concessió del premi
«Baldiri Reixach.. Amb la resta d'aquests clob-
bers es creará una sala d'audiovisuals.

També podem informar que el Ministeri d'E-

ducació ha entregat al col-legi d'E.G.B. una

«camionada» de material, destacant les 20

taules i tabulets de dibuix, moites papereres,

un «carrito » de menjador i un rádio-cassete.

Associació de Pares

El passat dia 21 d'octubre es va procedir a

l'elecció de la nova Junta Directiva de l'Asso-

ciaci6.

Els càrrecs s'han distribuit de la següent

forma . President: Bartomeu Nicolau Garcia.
Secretari: Raimundo Arbona Massanet. Tre-

sorer: Llorenç Capella Coll.

S'han creat una série de comissions que

han romàs així: Sanitat: Christine Roelandt,

Joana Aina Tugores i Guillem Ferrer. Festes:

Enric Carralero i Rafel Ribas Esports: Miguel
Miralles, Rafel Tous i Llorenç Capellà. Informa-

ció: Bartomeu Nicolau. Cultura: Miguel Paye-

ras, Magdalena Cerdá i Christine Roelandt. Hi-

senda: Llorenç Capellà i Joana Aina Tugores.

Granja: Miguel Gomila i Enric Carralero. Hi-

vernacle: Rafel Ribas i Enric Carralero. Secre-

taria: Raimundo Arbona i Joana Ramonell.

Montuïri, «Escola Viatgera»

El Ministeri d'Educació está potenciant mol-

tissim l'escola pública. Un d'aquests privilegis

és el que s'anomena «Escoles Viatgeres.. D'a-

questa forma diferents escoles de l'Estat Es-
panyol tenen l'oportunitat de viatjar a altres ter-
ritoris per espai d'uns deu dies i tot el viatge,

estância i manutencions corren a cura del Mi-

nisteri. Els alumnes han de pagar solament el

menjar del viatge.

Quan el 24 de febrer de l'any passat, el Director Provincial del Ministeri d'E-

ducació i Ciència, amb motiu del 506. aniversari de la inauguració de l'Escola

Pública, anunciava la construcció del parvulari on s'hi poguessin acollir i rebre

Ia primera formació els nins de Montuïri, pocs eren els qui suposaven que en el

període de 21 mesos poguéssim assistir a la seva inauguració.

Pere) el 21 de marc del mateix any, quan encara no feia un mes d'aquell

anunci i una pala aplanava els terrenys i tot seguit es redactava el projecte deli-
nitiu i es cercaven i aconseguien les subvencions necessàries, ja es començava

a destriar que aquelles manifestacions serien una realitat. I aixi el nostre poble,

que el 17 de juliol de 1984 havia hagut de passar per l'angúnia de la despedida

de les Monges, les quals aleshores atenien el parvulari, prest tornaria disposar

de l'adequada edificació que acolliria els tendres infants montuirers.

Ara podem proclamar que la promesa s'ha feta autèntica. El proper 16 de

novembre tornarem gaudir d'una inauguració idOnia, moderna. sen2illa perd fun-
clonal: La que es necessita per a poder rebre un ensenyament preescolar eficaç

i apropiat, amb el qual començar amb uns bons fonaments l'Educació General

Básica. 	
O. Arbona
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ADHESIÓ A LA
BANDA DE MÚSICA

Amb motiu de la pèrdua irre-
parable dels objectes, plaques,
distincions i records aixi com

l'arxiu de fotografies i retalls del
Patronat i de la Banda de Mú-
sica, BONA PAU vol manifestar
el seu testimoni d'adhesió a tots
els qui fan possible amb un es-
forç tan desinteressat la conti-
nuació de la Banda de Música de
Montuiri, de tan llarga tradició.

Endemés, els vol felicitar i en-
coratjar, especialment per les
festes de Sta. Cecilia.

Els fassers de la plaça no sols l'adornen, sin6 que Lambe d'ells se'n pot captar una
fotografia tan agraciada com aquesta.S'ha perdut

l'arxiu històric
de la Banda

Degut a les obres d'insonorització que
es realitzen a la sala on la Banda de Mú-
sica efectua els assaigs, es va depositar
dins una caixa de cartó tot el patrimoni
històric de la Banda, consistent sobre-
tot en fotografies antigues, plaques, dis-
tincions, retalls de diferents diaris i re-
vistes i altres.

La dona que fa la neteja va suposar
que l'esmentada caixa sols contenia pa-
pers i altres objectes que no servien per
a res i s'havien de tirar; cosa que va fer i
que se'n dugué el camió que recolleix el
ferns a Montuïri.

Es feren gestions i corregudes inten-
tant la recuperació del contingut de la
caixa, pero tot fou inútil: no es va poder
trobar res. I encara que s'hagi volgut
cercar qui n'era el responsable, sembla

El Col.legi Públic de Montdfn ha estat selec-

cionat com a escola viatgera i 17 alumnes de

vuitè —acompanyats pel seu tutor Joan Soren—

se n'anaren el diumenge dia 19 d'octubre a To-

ledo i tornaren el dia 29. Durant aquests deu

dies seguiren una serie d'activitats, excursions

i visites ja programades pel Ministeri d'Educa-

ció. Abans de partir —i això es molt positiu—

dins l'Escola de Montuïri els mateixos alumnes

dirigits pels seus professors de 2.• etapa ha-

vien preparat aquest viatge cercant informació

i fent activitats escolars sobre la cultura, geo-

grafia física, economia... de Toledo.

G. Gomila

que no hi ha hagut mala intenció.
La Delegació Local de Cultura sol-li-

cita a aquelles persones que disposin
d'algun material —fotos, escrits o al-
tres— relacionats amb la Banda, que ho
presentin a l'Ajuntament a fi que se'n
pugui treure una cópia i d'alguna ma-
nera poder refer el seu patrimoni his-
tòric.

Equip informàtic per a
l'Ajuntament

No hi ha dubte que els serveis munici-
pals s'actualitzen. Fa poc temps que l'A-
juntament ha adquirit un equip infor-
mate consistent en un ordinador «Digi-
tal PC-380/MB., una pantalla de 12 pul-
gades i una impressora de 240 cps.

El preu es de 1.734.348 Ptes. si be ha
estat finançat amb una operació de cre-
dit amb .Sa Nostra..

D'aquesta manera els serveis guanya-
ran amb rapidesa, encara que tot també
podrà ser més ben controlat.

Contratació d'obres

A fi de dur a terme les obres incloses
en el Pla d'Obres i Serveis, en el plenari
de l'Ajuntament s'acordà contractar les
obres per a la construcció de les depen-
dencies anexes al Parvulari, les quals en
el seu dia serviran com a Guarderia Mu-

nicipal.
El pressupost inicial es de 5.862.466

Ptes. de les quals el Consell Insular n'a-
portara 4.300.798 i l'Ajuntament 1.561.668.

La telefónica
presenta excuses

De fonts fidedignes hem sabut que la
Companyia Telefònica ha presentat es-
crit a l'Ajuntament excusant-se del mal
funcionament de les linies telefòniques.
Es fa constar, a mes, que les deficiencies
s'han subsanat.

22 i 23 de novembre
Festes de Santa Cecilia

Enguany les celebracions de Santa
Cecilia coincideixen en dissabte i diu-
menge, els dies 22 i 23 de novembre.

Els programa dels actes que en el mo-
ment de cloure aquesta edició s'han pro-
gramat, són els segilents:

Dissabte dia 22 a les 8 del vespre,
Missa de Santa Cecilia a l'església. Can-
tarà la Coral Parroquial dirigida per
Baltasar Fiol. A les 8,45, concert pel
Quintet de Metall..

Diumenge dia 23, concert per la
Banda de Música de Montuïri.

Dinar de germanor

Pel mateix diumenge dia 23, es pre-
para un dinar de germanor per a la
Banda de Música i per a la Coral Parro-
quial. La Parrdquia, en agraiment a
tants d'esforços desinteressats per part
de les dues entitats, vol convidar a tots
a aquest dinar, el qual possiblement es
farà a .La Ponderosa».



Ajuntament de

Montumi
Es prega a totes les persones que disposin

de material relacionat amb la Banda de Música

de Montuïri (fotografies, retails de premsa, etc.)

que el deixin a l'Ajuntament per a fer-ne una

cópia. Tots els originals es tornaran als propie-

taris.
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UN POC DE TOT

EN POQUES PARAULES

Chome... encara pensa!

La funció creativa de la paraula és
ancestral. L'aplicació d'una estructura
lingüística per intentar definir els nos-
tros pensarnents i les nostres idees es
—quasi— tan antiga com la humanitat.
Però encara hi ha més: la utilització del
mot en forma d'expressió superior, be
sigui de forma seriosa, bé de forma hu-
morística, però tendent a donar a co-
nèixer els propis punts de vista, a fer re-
flexionar els possibles lectors. Digau-li
espires, guasperies, boutades, esbertades
o bimbolles, entre altes denominacions,
que me puguin passar per alt; i fixau-•
vos que he emprat títols generics usats

tSol CIOSA D'Eti

LA MAR
Qua n a la !Ter fa bal temps

qualsevol pot ser patró

pert') si se mou sa maror

deixau-la pets entenents

Amagats hi ha vuit vent,¡

sempre a punt de bufar.

per aixd és que a la mar

val rnés que siau pruden

1177r41..

Ja ho diu es patró de Can Capa

'La mar fa forat I tape".

per transmetre aquestes sentències, di-
tes o maximes a través d'algunes de les
publicacions de la nostra Associació.
Aquestes eines d'anàlisi sempre m'han
semblat positives. Per això avui estic
content de l'aparició d'un recull d'elles
en forma de llibre: Bimbo/les; del ben-
volgut Mestre i Amic Xim d'Aixa, en el
món Antoni Vaguer. A través d'un vo-
lum senzill, per?) il.lusionat, ens fa en-
trar en el món magic del joc lingüístic
i mental, recollint frases i poemes que
han anat sortint aquí i allà en planes
de la Premsa Forana.

Es un exemple que ha de fructificar
perque les idees segueixen. I ha de ser

així. El món va fent la seva via. I
rhome, també.

BIEL MASSUE I MUNTANER
(Per l'Associació de Premsa Forana)
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Els nostres molins

El president de l'Associaciô d'Amics
dels Molins va visitar Montuïri i d'una
manera especial els molins del Molinar,

pels quals es va interessar moltissim.
En una entrevista mantinguda amb el

batle manifestà que dels fons de la Co-

munitat Europea es podrien donar sub-

vencions per a la restauració dels nos-

tres molins. Una idea i realització que

molts veuriem amb molt de gust.

El poblat prehistóric de Son Fornés
—segons hem _pogut lie gir a /a premsa de

Ciutat— amena ça ruina.

Del seu estat i altres vicissituds
en parlarem a properes edicions.

7 de desembre
VIII Mostra de sa Perdiu

Com és habitual en els darrers anys, el

primer diumenge de desembre se cele-

brara .Sa Fira. Per les noticies que dis-

posam a l'hora de redactar aquesta infor-

mació, sabem que el programa diferirà

molt poc del de l'any passat. I esperam

que la merescuda fama i popularitat

que s'ha guanyada vagi en augment.

Subvenció a la Creu Roja

El hoc que la Creu Roja té installat a
la carretera, al costat de Montuiri, ac-
tualment es troba en series dificultats
econOmiques. Ens consta que s'han de-
manat ajudes econOmiques al notre
Ajuntament. Per aquest motiu s'ha no-
menat una Comissió del Consistori per a
entrevista-se amb el Director a la Insti-
tuck) i estudiar les possibles solucions
que fassin possible la continuitat d'a-
quest centre dins el nostre municipi.

*,N
N)



Porxo de Ca Ses Monges.— Qui  farà cantar sa corriola? Qui voldrà fer-se escarrassos per
estirar a corda... i fer amunt el poble?

Associació de la Tercera Edat
ACTIVITATS	 CONGRES INTERNACIONAL

DE PER LA VILA

Dia 13 de setembre, despedien l'estiu
amb una gelatada damunt es graons,
davant ca s'Escola, amb ensaimades,
música i molta animació. Hi participa-
ren unes 200 persones.

Dia 7 d'octubre, s'organitza una ex-
cursió a .Sa Canova o de Sa Pobla, Alcú-
dia, Son Serra de Marina i Manacor. Hi
anaren 156 persones.

També, en més petits grups, s'ha par-
ticipat a la .ruta de les tres nacions»,
als Pirineus. També uns altres visitaren
el Pirineu i Lourdes. A finals d'octubre,
també n'hi ha que tornen visitar el san-
tuari mania del sud de França.

Tothom ha tornat molt satisfet d'a-
questes sortides.

SOPAR DE MATANCES

Dels dies 1 a 7 de desembre, s'orga-
nitza el Congrés Internacional de la 3.a
Edat a Las Palmas de Gran Canaria. Hi
haurà participació de representants a
nivell de Mallorca i també de Montuiri.
Els qui estiguin interessats en unir-se a
aquesta expedició, que avisin.

BUNYOLADA PER
LES VERGES

Per a ressuscitar la tradició de les se-

renates de .Les Verges», l'Associació de

la Tercera Edat va fer una simpática

festa, el vespre de dia 20 d'octubre. Hi

hagué la participació entusiasta de la

Banda de Música, que va animar desin-

teressadament la vetlada.

ACORDS DEL PLE
DE L'AJUNTAMENT

Vestuaris pel camp de futbol

A la reunió del ple del 28 d'octubre
passat s'acorda sollicitar la inclusió en
el Pla Territorial d'Equipaments Espor-
tius, l'edificació de les següents millores
pel camp de futbol oEs Revolt»:

Construcció de dos vestuaris, dos ma-
gatzems, un bar, un water públic i els
vestuaris pels Arbitres.

El pressupost puja 7.134.330 pessetes,
les quals seran abonades una tercera
part per l'Ajuntament, una altra pel
Consell Insular i una altra per la Comu-
nitat Autónoma.

Hi ha una certa garantia que prest es
podran començar les obres.

Bandera local

També s'aprova la confecció de la
bandera local, la qual estaria disposta
de la següent manera: Les quatre barres
de l'antiga Corona d'Aragó i en mig l'es-
cut de Montuïri (flor de His vermella,
muntanyola marron-terra damunt un fons
color d'argent).

Himne a Montuïri

Els nostres regidors decidiren que
l'Himne oficial de Montuïri fos el de la
partitura .Flor de Murta», una peça que
va compondre Baltasar Pocovi, antic
Director de la Banda de Música, inspi-
rada damunt el ball dels Cossiers i que
actualment forma part del repertori de
la Banda.

Ara, hi afegim per part nostra, seria
oportú que qualque dia es convocas un
concurs per a seleccionar una lletra
adaptada a la música de l'himne.

Cursos de cuina
Un dia fener de la tercera setmana de

novembre, es prepara una .matançada»

tradicional, amb sopar incluit, com s'ha

fet altres vegades.

EXCURSIO D'ES DIJOUS BO

Com cada any, dia 13 de novembre, te-
nim la visita a la Fira mes anomenada
d'es Dijous Bo d'Inca, amb autocars. Es
dinara a un restaurant dels contorns.

COORDINACIO
D'ACTIVITATS

Aquesta noticia ens ve de l'Ajunta-
ment: la nostra Corporació prengué l'a-
cord d'integrar el Patronat Municipal de
la Tercera Edat en la xarxa del centre
Coordinador d'Activitats per a la Ter-
cera Edat i aixi poder-se beneficiar de
les activitats que promogui l'esmentat
Centre Coordinador.

Està previst que a Montuiri i comen-
çant abans d'acabar l'any, es facin uns
cursos de cuina d'unes 400 hores conce-
buts, sobretot, per aquelles persones
que no tenen feina; tant es així, que els
participants cobraran 500 pessetes dia-
ries per assistència. Possiblement no
s'hi podrà inscriure qui vulgui perquè
les places es limiten a un maxim de
quinze persones.
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ESPORTS

FUTBOL 
CUINAR EN CASA

Resultats dels equips montuirers al
llarg del passat mes d'octubre:

III Divisió

Alaior, 2 - Montuiri, 1
Montuïri, O - Sporting, 3
At. Balears, O - Montuïri,
Montuiri, 2 - Calvià, 1

Montuïri, 2 - Pollença, 2
Espanya, 2 - Montuiri,

Aficionats

Es Puig, 4- Comercial Mari, 1
Aut. E. Llevant, 5 - Es Puig, 3
Es Puig, 4 - Veterans Estació,
Cade At., 5 - Es Puig, 1

Bunyols de patata

Un quilo de patates
Mig quilo de farina de força
5 ous
25 grams de llevadura de pa
i l'aigua necessária
Abans de fer els bunyols la pasta ha

d'esser ben tova.
Juvenils	 Infantils

Recepta de Margalida Mesquida «Rebent.

Montuïri, 3 - Felanitx, 4
Escolar, 5 - Montuiri, 2

SEGUEIX LA RATXA
DE GLOSATS

SES GLOSES DE L'AMO
EN MIQUEL «PARRI.

Amb motiu del Nom de Maria, dins
el menjador de -Ca ses monges.:

Maries que avui feis festa,
que molts d'anys la pogueu fer,
Déu vos 'judi, si convé
i vos conservi sa testa,
i també tot la resta,
perquè tot s'ha de mester.

En recordança del seu fill Miguel

0 Reina, Mare de Deu,
mare nostra nit i dia,
vos deman amb cortesia
que en sa vostra companyia
tengueu aquell fillet meu.

12 de setembre de 1986

La Salle Manacor, 5 - Montuïri,
Montuiri, O - Porto Cristo, 1

Alevins

Cardassar, 1 - Montuiri, 2

Benjamins

Montuiri, 6 - Barracar At., 0
Badia Cala Millor O - Montuiri, 2
Montuïri, 2- Avance Arta, 1
Escolar Capdepera, 4 - Montuïri, 1

Dol en el futbol montuirer

Profund dolor ha causat la mort ines-
perada, als 51 anys, de Joan Pocovi
«Carmelo., actual directiu del Montuïri,
pare del porter Jaume.

Devers els anys cinquanta va ocupar
encertadament la porteria del C. D
Montuïri. Les seves qualitats el feren
mereixedor del simpàtic nom de «Car-
melo., aleshores destacat jugador de
l'Atlètic Bilbao.

Rebin el nostre condol la seva esposa
Maria i els seus fills Maria Antonia i
Jaume.

DEMOGRAFIA

NAIXEMENTS

Dia 26 de setembre: Gabriel Maiol Ar-
bona, fill d'Antoni «Xiu» i de Joana Ma-
ria «Quelet..

Dia 16 d'octubre: Bartomeu Fullana
Moll, fill de Gabriel i Catalina.

Dia 18 d'octubre: Sebastiana Magda-
lena Mayol Miralles, filla de Gabriel i
Magdalena.

DEFUNCIÓ

5 d'octubre: Joan Pocovi Mayol, a. «An-
dreu., de 51 anys, casat.

PLUMMETRE

OCTUBRE

Dia 1 	  10,6 Its.
Dia 10  	 4,0 Its.
Dia 12  	 6,9 Its.
Dia 17 	  14,8 Its.
Dia 23 	  15,7 Its.
Dia 24 	  19,2 Its.
Dia 25  	 4,4 Its.

Total 	  75,6 Its.

REPARACIONS D'ELECTRICITAT I
«FONTANERIA» A DOMICILI

Avisos: Sebastià Nicolau Gari

Tel. 56 02 53. Carrer Bonany, núm. 1

Vilafranca



GOVERN BALEAR
Consellería d'Obres Públiques i

Ordenació del Territori.

Direcció General del Medi Ambient

2' Campaña de protección del litoral balear

Avúdo
iiiierráneoél M6

Para mantener el Mediterráneo a flote, sigue siendo

imprescindible la participación 
de todos. Ya sabemos 

cómo

hacerlo, respetando 
ciertas normas mientras navegamos, 

en

los puertos, en las playas... y recordando  a

	ecologistas que el buen estado de las 	
in/

Y
e
o 

ita "ido
quienes mantienen comportamientos

costas eses un beneficio para todos. 	
a in	 ' riar

	La Dirección General del Medio 	 '9Sia

Ambiente continúa poniendo 
los medios. ,..

nOS
owliMpiar

ANUNCIS
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- 12-      ESGLESIA EN CAM! 	              

PROGRAMA D'ACTIVITATS
PARROQUIALS

Novembre 1986

CATEQUESI DE PRIMER I TERCER

El diumenge, 2 de novembre, hem co-
mençat amb l'ajuda il-lusionada d'un
grup de joves i alslotes la catequesi sepa-
radament pels de primer i pels de tercer.
Sera cada diumenge, a les 10,30. Si
qualcú no pot assistir-hi normalment,
que s'unesqui al grup de segon, que te-
nen la catequesi els dimecres a les 5,30

de l'horabaixa. Convé esser ben pun-
tuals, perquè la Missa ès a les 11,30.

CAMPANYA ACCIÓ SOCIAL:
RECICLATGE DE VIDRE, PAPER,

ELECTRODOMESTICS

És d'agrair l'esforç que ha fet molta
gent per fer arribar material al local de
ca Ses Monges i a la portassa de Na
Quintana. Ja se n'han duit 3 camiona-
des de «trastos., en aquesta prova de
creació de treball-salut, que fa a Son Gi-
bert la Delegació Diocesana d'Acció
Social.

Continuarem obrint els dilluns.

Ha mort el
Pare Josep Verd Palou

A l'edat de 83 anys el passat 4 d'octu-
bre mon a &Piler .

CATEQUESI JUVENIL

Són una vintena els al.lots i allotes
que participen cada divendres a les 8,45
del vespre a unes trobadeds de cate-
quesi. El nostre objectiu ès ajudar a re-
flexionar , a madurar com a persones, a
obrir-nos als altres i a redescobrir el sen-
tit que d6na la fe a tota la vida.

DOMUND: CONSTRUCTORS DE PAU

Enguany el Dia Mundial de l'Evange-
lització dels pobles ha tengut com a
lema: «Els missioners, constructors de
Pau.. També, dia 27 d'octubre, el Papa
es reunia amb altres dirigents cristians
a Assis per a una celebració pregant per
Ia pau. A les Eucaristies del 26, ens
uníem a la pregiiria i al milió de minuts
de silenci per la pau, per part de tos ets
homes de bona voluntat.

La collecta del DOMUND va recollir a
Montuïri: 72.075 Ptes.

MISSA JOVE

Amb la participació del grup juvenil
que treballa en catequesi, amb els qui
acudeixen els divendres, també amb els
més joves i no tan joves, es pot anar mi-
llorant la participació a la que anome-
nam «Missa Jove.. La pr6xima, dia 16
de novembre, a les 11,30.

ALTRA VEGADA LA DROGA

Sí, una altra vegada la droga, perquè les notícies que surten als diaris són alar-
mants. Llegesct, per exemple, que els heroine.mans creixen a Barcelona en
un nombre de cinc-cents cada mes i que ja n'hi ha uns 18.000 a tota l'àrea
metropolitana. Tinc por quan em diuen que Espanya es la nació preferida per
Ia màfia de la droga per a operar sobre Europa. M'esgarrifa saber que el con-
sum de la droga porta a la mort o a la ceguesa. M'espanta saber que el con-
sum comença per les drogues blanes i acaba amb l'addicció a les dures.

És clar que, gràcies a Déu, es va notant una forta reacció contra aquesta plaga
que amenaça la nostra societat. Han sorgit associacions privades, les autoritats
públiques prenen cartes serioses en l'afer —fins ha estat nomenat un fiscal
especial per tot l'Estat— i ja hi ha algunes institucions de reinserció. Aquesta
darrera tasca no es gens fàcil, perquè necessita organitzacions econòmica-
ment ben dotades, que comptin amb persones preparades i amb Ilocs aptes.

Però la pregunta crucial es aquesta: ¿quines en són les causes?, ¿per que no
atacar-les de soca-rel? Estic d'acord amb qui ha escrit que fins que no s'acon-
segueixi trencar les trames internacionals i no es trobi la manera de desenvolu-
par unes normes legislatives comunes, la possibilitat d'acabar amb la màfia de
la droga en un sol país no existeix.

Comptem amb la vigilància de la policia que ès imprescindible del tot i
esment aquestes Ileis despenalitzadores de la droga blana. Però la droga
blana ¿que potser no és el camí per a arribar a la dura? I per a ambdues, ¿que
no hi ha el mercat negre, difícil de suprimir? D'altra banda, ens han anat dient
que el consum de la droga és despenalitzat a les nacions més civilitzades, però
no es així en la major part dels països.

Però vull insistir en dues causes indiscutibles que afecten molt seriosament la
joventut, principal consumidora de la dorga. La primera es l'atur. ¿És una
conseqüència de la crisi econòmica? D'acord. Però ¿prestem prou esment als
joves que volen treballar per guanyar-se la vida i, sobretot, per realitzat-se ells
mateixos en els moments en que els ideals floreixen en el cor? L'atur engen-
dra desesperació, angoixa, desencant. Són  pèssims consellers per a orientar la
vida d'una manera correcta!

La segona causa procedeix del «buit espiritual» que pateixen els nostres ado-
lescents i els nostres joves. Els paisos industrialitzats han creat un veritable
«buit espiritual». «Ha estat suprimit de l'entorn del nen, no solamente el cristia-
nisme, sinó també tota religiositat i àdhuc tot contingut espiritual». Que pot-
ser, aleshores, no resta expedit el camí a la droga, entre altres coses?

«El materialisme ateu no solament posa en dubte, sinó que destrueix i trenca
allò que ès més profundament humà.» 'Així parla el Papa.

Dr. Narcís Jubany




