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El passat Novembre

UNA FESTA DE SANTA CECÍLIA HISTÓRICA

INAUGURACIÓ DEL NOU PARVULARI

Al marge d'altres esdeveniments

del passat novembre, guaiten sobre

Mon tuiri dues jornades histdriques

que a llarg plaç podran i hauran

d'incidir positivament en el nostre

poble, en els camps artistic i cultural.

La interpretació d'una peça con-

junta per la Banda de Música i la

Coral Parroquial suposaria l'inici

—aixi s'ha de concebre— d'una se-

riosa compenetració entre les dues

entitats musicals montuireres 1, con-

seqüentment, la possibilitat de po-

der gaudir en el futur, de melodio-

sos concerts que plegats ens ore-

riran.

La inauguració del nou parvulari,

sera des d'ara la solució tan espe-

rada per les families que pretenien

trobar e/ Hoc adequat on els seus in-

fants poguessin rebre un digne aco-

'liment i la iddnia preparació pel fu-

tur ensenyament bàsic.

EXTRAORDINARIA cloenda de la

temporada columbólila

EL MONTUIRI guanya al Constan-

cia i al Manacor .

JOAN VERGER ROSSINYOL, 19

anys. jugador montuirer a catego-

ria nacional, també entrenador

dels petits.

UN GRUP DE PARES aclareixen

una polemica

LES OBRES de la guarderia muni-

cipal, en marxa.

Dues jornades historiques viscudes a Montuïri
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2	 DE PER LA VILA

FIRA
PRIMER DIUMENGE DE DESEMBRE

Quan rebeu aquest número de «BO-

NA PAU. la Fira ja s'haurà feta. En el

programa d'enguany hi figuraven els
mateixos actes o activitats d'anys

passats:
Sota el nom de ,, Fira Agricola, Artesa-

nal i Ramadera» s'agrupen una colla
d'aspectes que atreuen de forma dife-
rent diversa gent que ve per una cosa o
altra: Fira de Sa Perdiu, Campionat Na-
cional del Ca Eivissenc, exposicions i

venda de productes artesanais; Mostra
de maquinària agrícola i turismes; Ex-
posició, concurs i venda d'ovelles... a
mês de tots els altres productes que es

poden trobar a qualsevol fira.
Com a novetats d'enguany hi havia

programada una exposició filatèlica
que, amb el nom de .EI colom de pa-

per., organizava el Club Colunkfil Lo-

cal i amb obres de Sebastià Mas, presi-

dent de la Federació Missatgera Balear.
Les exposicions d'art d'enguany eren

de pintures a l'oli de Carme Vicens de
Bosch.

Altres novetats d'enguany foren la
berbena del diumenge i la Jinkama Cul-

tural radiofbnica del dilluns, dia de la
Immaculada, organitzades per l'actiu
equip de direcció de Radio Murta.

Com altres anys, el diumenge a les sis
de l'horabaixa hi havia ball de bot i al
llarg de tres diumenges, el .Mes Polies-
portiu Fira., organizat enguany per

l'Associaci6 de Pares d'Alumnes i sub-
vencionat per l'Ajuntament. Aquesta
activitat está encaminada a promocio-
nar l'esport base, en especial l'escolar.

FELIÇ NADAL I MOLTS D'ANYS

Assemblea de Premsa
Forana

Com cada any, enguany els represen-
tants de la Premsa Forana ens reunírem
a Muro el 23 de novembre per a l'Assem-
blea anual. Cal dir que els responsables
de la publicació local .Algebeli» tengue-
ren moltes atencions amb tots.

Es revisaren anteriors acords i se'n
prengueren altres orientats, sobretot, a
que dins les nostres publicacions hi hagi
un millorament dins un clima d'unitat.
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Amb aquesta postal, els qui feim BONA PAU enviam als amables lectors
els nostres millors desitjos de benaurança i de joia en aquestes properes

festes de Nadal i Any Nou.



BARTOMEU TAULER

Una finestra reinaixentista, vertadera obra d'art (»Sa Costa» del carrer de Sant Anton()

OP/NO 	 3

Estudiosos de la
Toponimia

MONTUÏRI, SEU DE LA TROBADA

El dissabte, 22 de novembre es reuni-
ren a una sala de la rectoria de Montuïri
més de 34 onomaticõlegs, estudiosos i
professors per a tractar i discutir temes
de noms de persones (antroponimia) i
noms de llocs (toponímia) i la seva evo-
lució al llarg de la historia de Mallorca.
Un dels principals organitzadors i po-
nents fou el Dr. Joan Miralles i Monser-
rat, acompanyat dels catedràtics Maria
Barceló, Antoni Llull Martí, Gabriel Bi-
biloni, etc. La trobada durà el dia sen-
cer, i molts dels participants comparti-
ren el dinar en el restaurant del Puig de
St. Miguel, acabant les xerrades i con-
verses, ben passades les vuit del vespre.

S'hi feren presents els nosotres profes-
sors Joan Sore11, Magdalena Mayol i Je-
rônia Oliver, juntament amb quatre
alumnes de vuitè d'EGB.

Els temes tractats foren «Els noms de
pila de Mallorca a través de la história.,
«Fonts antroponimiques., «La toponi-
mia urbana de Palma., -Toponimia ur-
bana montuirera..

Donants de Sang
TROBADA COMARCAL

Montuïri va esser escenari, el diu-
menge 12 d'octubre, de la trobada co-
marcal de la Germandat de Donants de
Sang de la Seguretat Social. Els actes
començaren amb una Missa a la pant,-
quia de Sant Bartomeu per a continuar
amb una salutació de Francesc Trobat,
batle de Montuiri i un breu parlament a
cura del President de la Germandat,
Jeroni Alberti, el qual va posar la insig-
nia de -10 donacions. a les següents
persones de Montuïri:

Antónia Janer Garcia
Maria Ameng-ual Coll
Margalida Verger Gomila
Guillem Andreu Gomila
Bonaventura Rigo Barceló

— Miquela Adrover Binimelis
— Francisca Lladó Marimon
Per a aquesta trobada es va poder comp-

tar amb la collaboració especial de tres
entitats montuireres que varen actuar
de forma excellent: les Majorettes, la
Banda de Música i l'Escola de Balls Ma-
llorquins.

La jornada va acabar amb una .bona
torrada » en el pati de Ses Escoles.

Quan manquen pocs dies per a Nadal,
es un bon moment per a repassar les es-
perances, desigs i aspiracions que man-
tenen el sentit de la nostra vida.

Hi ha estils d'esperances, que s'assem-
blen als qui pensen aixi:

- -Jo rés quan he de fer un negoci,
perquè esper que em vagi bé..

- -Jo pos influencia amb un alt car-
rec, perquè esper que em colloqui..

—.Jo compr el cotxe de moda, per
presumir i impressionar els amics..

--Faig tot el que puc, estafant i tot,
perque els meus fills tenguin moltes co-
ses..

—.Jo vaig de bauxes, perquè esper ti-
rar enfora els problemes....

¿No creus, pen), que aquestes so:5n tris-
tes i mesquines -esperances.? Duren el
temps d'uns focs artificials. &on aquesta
classe d'aspiracionetes les que provoquen
agressivitat, explotacions, fortes discus-
sions, enveges, fanatisme, violència...

Ambicions que condueixen al desert,
a un desesperant desert.

* * *

Segurament trobarem altres maneres
de viure l'esperança, com estímul de
vida. Es podria expressar, per exemple,
d'aquesta forma:

—.Esper trobar feina, per a formar
una familia..

- -Esper guanyar més, per tenir una

casa millor i donar més educació als

- -Esper disposar de temps per a po-
der-me espaiar i divertir..

- -Esper curar-me de les meves malal-
ties, i dels meus defectes....

Són diverses, petites o grans esperan-
ces que fan la vida i la humanitzen.

Pert), i la gran ESPERANÇA? Qui
la'ns farà descobrir? Qui la cerca i li va
darrere?

La gran esperança creix dins tu quan
estimes, en els petits gestos i en les co-
ses senzilles; això si, ben diferents de les
esperances estantisses que he citat tot-
duna.

— Quan dediques temps a conversar
amb la persona estimada, per comuni-
car i rebre valor.

— Quan jugues amb els fills, amiga-
blement.

— Quan t'entregues a activitats de be
comú, sense esperar cap guany. Quan
fas una visita a un malalt o animes un
company trist.

— Quan fas la feina a consciência.
Quan preges al Pare Déu, no per treure
cap profit sinó per a sintoniRtzar amb
Aquell que es tot Amor...

Llavors l'Esperança de l'amor gratuit
torna dins el teu cor un riu d'aigües po-
ditebses, capaç de transformar l'àrid de-
sert en oasi de vida. Llavors arriba l'au-
tèntic Nadal.

OMBRES I CLARORS
A quines esperances t'apuntes?



Moment en que, el 23 de novembre, la Banda de Música i la Coral Parroquial

interpretaven con juntament l'himne «Marxa alegre-.
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Per primera vegada

INTERPRETACIÓ CONJUNTA DE LA CORAL
I LA BANDA

Per primera vegada en la seva histó-
ria, la Banda de Música i Coral Parro-
quial actuaren conjuntament. Va ser el
passat diumenge, 23 de novembre, a
l'església de Sant Bartomeu, amb motiu
del concert que ambdues varen oferir al
nombrós públic que omplia el temple;
ara be, no de gom en gom com hauria
pertocat.

Els actes organitzats conjuntament
per la Comissió de Cultura de l'Ajunta-
ment (una Comissió que per cert esta
desenrotllant una gran tasca en el te-
rreny cultural montuirer), Patronat !

Municipal de Música, Coral Parroquial,
Banda de Música i Parroquia de Sant
Bartomeu, amb motiu de la festa de
Santa Cecilia, començaren el dissabte
anterior amb l'actuació del «Quintet de
Metall de les Balears» i continuaren el
diumenge dematí. En aquesta jornada
matinal, la Coral va dur a terme una ex-
traordinaria actuació en el decurs de la
Missa. Al final d'aquesta funció litúr-

gica, la Banda i Coral feren un concert.
La Banda va interpretar «Somni d'un
artista«, «La Pescadora d'Urbiarco., in-
termig de Josep Maria Tena i la dansa
dels Cossiers —nou himne de Montuiri—,.
la coneguda «Flor de Murta». A conti-
nuació la Banda i el tenor de la Coral
Parroquial, Honorat Moll, ens obsequia-
ren (perquè així cal dir-ho) amb la inter-
pretació de l'obra de Pau Sorozàbal, la
popularíssima «Malta.. Finalment, de
forma conjunta i amb goig del públic
que va demanar la seva repetició, Coral
i banda varen posar una fita en el món
musical montuirer: Varen actuar junts
interpretant «Marxa alegre» del pare
Aptoni Martorell, la mateixa partitura
que inicialment s'havia proposat com a
himne de la nostra Comunitat Autó-
noma.

Com a darrer acte dins l'església, el
President del Patronat de Música, Je-
roni Garau i el Batle de Montuïri, Fran-
cese Trobat, entregaren —respectiva-
ment— una placa als directors de la
Banda de Música, Pere Miralles, i de la
Coral Parroquial, Baltasar Fiol, amb la
inscripció que en nom del poble es reco-
neixia l'esforç i merit d'aquestes dues
entitats que, dia a dia, cultiven per al
Montuiri una de les més belles i anti-
gues arts humanes: la música. Ambi

aquestes plaques es commemorava
també una actuació conjunta que «serû !
el primer pas per a properes actuacions..

Ja a migdia, components de la Banda
i Coral i dels Cossiers, acompanyats pels'

Obres del P. Martorell
N'ESTRENA DUES A LA

PORCIUNCULA

El divendres, 28 de novembre, a l'esglé-
sia de la Porcifincula es dona un concert
d'orgue, interpretat per Artur Reynés,
amb cinc peces del compositor montui-

rer P. Antoni Martorell, dues d'elles com
a ,estrena. Aquestes foren les obres que

s'oferiren: Tocata, sobre el tema grego-
ria «Benedicamus Domino.. Cantare
vostra grandesa, paràfrasi del salm 84,
per a quatre veus mixtes i orgue. Una al-
tra Tocata sobre el tema «Sor Tomas-

seta. -El que diu una canc6 » (lletra del

poeta Mn. Costa i Llobera), I també en
pla concert la Missa ,, Sponsa Christi., a
quatre veus mixtes, orgue i soprano so-
lista.

Al mateix concert, s'interpretaren tam-
be «Oració de de l'àngel» de Baltasar Bi-
biloni i Squerzo, per cor a quatre veus
mixtes, de Francesc Batle.

seus familiars, es traslladaren a «La
Ponderosa. del Port de Felanitx per a
un dinar de germanor i fer «festa i
truiet a la post-taula. Que molts anys!

G. Gomi la
-	 —

Nova oficina
d'assegurances

Des dels passats dies de novembre,
funciona una nova oficina a Montuïri
dedicada a tota mena d'assegurances i
assessorament empresarial. Aquesta sub-
agenda esta regida per Sebastiana Fer-
rer Ribas, es troba al carrer Jaume II i
va unida a la «Correduria d'Assegurances
Gomila, S.A.. a Manacor. Els corredors
d'assegurances titulats que te l'agencia
són els únics homologats a Europa. La
inauguració de la nova subagencia a
Montuïri es va efectuar amb la presen-
cia de dirigents de la companyia i del
personal de Manacor i Montuïri.

Estarà oberta cada dia des de les cinc
de l'horabaixa fins a les vuit del vespre I
sera —sense dubte— de gran utilitat per
a Montuïri, evitant així haver-se de des-
plaçar fora del poble per solucionar tots
aquests temes d'assessorament empresa-
rial i també poder fer les assegurances.



Els fassers s'aixequen fins els núvols, que enguany si que amollen aigua abundant.

—s—

ALS QUATRE CANTONS 	 5

...vejem si Montel sert un laberint. Par-

que s'altre dia un petrer va tenir moites di-

ficultats per trobar es centre d'es pobie. Es

que falten indicadors? Es que es petrers

no tenen sentit d'orientació?

—0—

...si es peixos grossos d'es P.S.M. se'n

van an el PSOE., digueu-me; que passara

a Montuïri? Una incógnita a rebutjar...

—0—

amb sa dimissi6 des cap nacional d'A.P.,

quedaran a lloure, o, al contrari, s'uniran mes
es seus adictes? Continuara essent, a Mon-

tuiri, sa força política niés votada? Sols ses

ciències ocultes poden respondre.

—0—

...devers sa xemeneia de radio Murta, es-

tones hi surt fum. No sabem si es el dimoni

que hi bufa o si es que qualcú els fa es

boicot. També podria esser que els influis

sa cançó de Nadal... Fum, fum, fum!

—0—

...es dia de sa inauguració des Parvulari,

vingue el virrei a sa nostra vila, i ets «indi-

genes. varen quedar allucinats, parqué

acaba es seu breu parlament amb un

«molts d'anys!.. Ara be, amb això de fer-ho

curt, va tenir pipella es «tio..

...es carro de foc (camió) des ferns ha pres
per costum passar damunt les 8,30, just quan
sa gent es mes enmig de Plaça. Pot ser que
sigui perquè els vegin més, en aquesta hora.
Agraim es serveis, perd podrien passa un poc
més tard i la cosa aniria millor.

—s—

...què me'n dlreu de sa festa de Santa

Cecilia? Músics I cantadors i cantadors i

músics, tots junts tocant i sonant, I cantant

I menjant... tots a la una I allé mateix. No hi

ha res més guapo que estar units!

—0--

...es nostre equip tercer divisionari de

futbol se n'ha sabut desfer molt bd des

'gal/ets' de tercera (empata en es camp

del Baleares, i guanya aqui an el Constan-

cia i an el Manacor). I n'hi ha que encara

critiquen en hoc de recolzar!

...a Madrid s'han errat... i tant!: Que vol dir,
enviar-nos una subvenci6 per a netejar ses
nostres platges? Es nins i tot se n'han rigut.

EN XERRIM

CARTA AL DIRECTOR
Sr. Director:

Al passat número de la seva revista, a l'a-
partat «S'ha dit que.... es feia un comentan

que deia aixi: «...hi ha polamica amb s'hora
de partida d'ets autocars cap a Llucmajor.
Es papas demanen que partes quin un quart
mes tard, parque es "nins i nines" no se
costipin esperant..

Per tant, el que ara voldfiem fer es inten-

tar d'aclarir el fet tal com va esser, i no sols

això, sinó també la confusió que es crea

entorn a la noticia.

Ja fa molt de temps que hi havia pares
que trobaven que es «nins i ninas. se n'a-
naven molt prest per començar s'escola a
les nou, essent el temps que es necessita
molt curt. Fins que un dia, un grup es deci-
diren anar a xerrar amb l'amo de l'autocar,
per veure si es trobava una solució con-
venient.

La proposta fou la següent: Volíem un

autocar nomes pals montuïrers; que la par-

tida fos a les nou manco un quart i no a les

vuit i deu, com ara, i que l'hora d'arribada

fos a les sis i vint, cada dia. Parque tal com

esta ara perden 35 minuts el demati i altres

35 l'horabaixa, que podrien aprofitar per

estudiar i per estar amb la familia.

La resposta que ten guérem no fou altra

que si volíem millor servei l'hauríem de pa-

gar, cosa que ens va parèixer molt d'acord.

Davant abc& es feren unes paperetes,

que es repartiren als al.lots a l'autocar,

convocant a una reunió tots els pares, tant

dels al.lots de BUP com de FP.

Tal com s'havia acordat, es va fer la reu-

nió i, com se.npre, sense massa presencia

de pares. Es varen exposar les propostes i

es digue que el preu d'ara, si s'acceptava

l'horari proposat, es veuria augmentat en

600 Pies. Una minoria dels pares assistants

no acceptaren la puja.

Lo mes corrent hagués estat que es fés

una votació, per() va parèixer que algunes

persones es posaven fortes davant la pro-

posta de canvi d'horari i la corresponent

puja, i es decidi deixar-ho fer tal com esta

encara.

Com es pot veure, no es tractava del sim-

ple fet que uns papas tenguessin por de

costipar els seus «nins o ninas., sinó que

es tractava d'un millor servei de transport

per a tothom, perd pagant 600 Ptes. més

cada mes, cosa que un altre grup de papas

no acceptava pagar.

Esperam que amb això haurem deixat

clar el tema. I si no, aixi ho voldriem.

GRUP DE PARES



El nostre Balle Eel Director Provincial de/ MJ
després d'haver descobert la lapida

commemorativa.

El diumenge 16 de novembn

UNA JORNADA HISTÒRICA P
L'assistència de molts de montuirers i de les primeres autoritats

de la Comunitat Autonômica realçaren l'acte

Montuiri va viure el diumenge 16 de
novembre una important jornada histó-
rica en el terreny de l'educació, amb mo-
tiu de la inauguració del nou centre de
dues unitats de pre-escolar.

Varen assistir el Delegat del Govern a
Balears, Carlos Martin; el Director Pro-
vincial del Ministeri d'Educació i Cien- :

cia, Andreu Crespi; el Vice-President del
Parlament Balear, Josep Moll; el Vice-
President del Consell Insular, Joan Ver-i
ger; el Conseller del mateix organisme,
Miguel Fiol; el Director de l'Escola de
Magisteri, Gabriel Bibiloni; el Batle de
Montuiri, Francesc Trobat; la Corpora-
ció Local; el Director i totalitat del.
Claustre de Professors del collegi i mol---

tissima gent de Montuïri, entre la qua
hi destacam la presencia de pares ij
alumnes del C.P. d'E.G.B. .Joan Mas
Verd..

En els acostumats parlaments, varenl
intervenir la major part de les autoritats;

convidades, coincidint tots ells en la im-
portancia que suposa per a una vila
com Montuïri dedicar els esforços cap a
l'educació i .especialment cap a aquests
nins que comencen la seva vida esco-
lar>'. Es va comentar que són moltes les
coses i millores que s'estan fent en favor
de l'educació del poble de Montuiri,
fruit de la col.laboració entre Ajunta-
ment i Ministeri d'Educació i a l'interès
de pares, professors i alumnes.

El Director de l'Escola, Josep Maria
Munar i Vich, va recordar que .encara
que molts pocs varem donar credit a les
paraules del febrer de 1985 —amb motiu
del Cinquantenari del Col-legi— amb les
quais el Director Provincial havia anun-
ciat que l'Escola .Joan Mas i Verd. ten-
dra prest un fill. Avui, després d'un any
i mig, assistim al naixement d'aquest
nou fill, el parvulari.. El Batle, Francesc
Trobat va anunciar que prest aquesta
familia educativa tendria continuïtat ja

que —mercè a l'aportació del Con;
Insular— començarien les obres de
Guarderia Municipal, .el net de la

El Director Provincial d'Educació
Batle de la Vila descobriren la placa c
recordava la data de la posada en m
xa del funcionament del parvulari.
continuació, es varen rec6rrer els loe
que oferien una cuidada presentadó
la ma de les pròpies professores i alu
nes. Al final, foren servits .coca ai
verdura i vinet » als assistents per me
bres de l'APPAA.

GABRIEL GOMII

• Amb el parvulari es
correcta».

• «La reposició de mate
tendó suficient».

• «El Ministeri china un
infantils».

Des de la inauguració de les escoles, fa ja més de cinquanta anys, Mon-
tuïri, poc a poc, ha millorat en el terreny de l'educació. Es pot dir que una
primera etapa va concluir l'any 1935.

Deis anys de la guerra i postguerra poc es pot dir, perquè >'anàrem pas-
sant així com poguéremo. Perd a mitjan década dels cinquanta torna a haver-
hi una nova empenta quan, a més de l'escola pública, funciona l'escola par-
roquial i a Ca ses Monges preparen per batxiller. Aleshores un nou resorgir
de l'ensenyament reprèn cada vegada més. Hi ha alçades, davallades i en-
contrades fins que es concentra pràcticament tota l'educació a les escoles
públiques.

L'any 1970 es promulga l'E.G.B. i quasi totd'una es posen en marxa els
vuit cursos amb un professor per a cadascun i poc temps després la nostra
escola pren el nom de Col.legi.

I ja des de l'actual curs, amb dues aules més de preescolar i altres dues
unitats per a guarderia, previstes per estar enllestides dins dos mesos, els
nostres infants hi podran ingressar als dos anys per a sortir-ne als 14 o més.

No hi ha dubte que aquestes millores s'hauran pogut aconseguir gracies

a l'esforç dels mestres, de l'A.P.A., de l'Ajuntament i altres persones interes-
sades. Aixi es podrà oferir una correcta educació a les actuals i futures gene-
racions.

ONOFRE ARBONA



A la inaugurado del Parvulari, el Director Provincial del M.E.C. pronuncia un parlament.

sser inaugurat el nou parvulari

A L'EDUCACIÓ A MONTUÏRI
Andreu Crespi, Director del M.E.C. a Balears

Amb motiu de la inauguració de l'es-
coleta de preescolar al Collegi públic
..Joan Mas i Verd- de Montdiri, hem
parlat amb Andreu Crespi, Director Pro-
vincial del MEC. Aquesta fou l'entre-
vista:

—¿Què suposa aquesta inauguraci6
del parvulari pel poble de Montuiri?

—Crec que es podra aconseguir d'una
vegada que tant els pàrvuls com l'escola
que varem arreglar l'any passat, tenguin
una qualitat suficient per a impartir una
ensenyança correcta; aim!) entra dins un
pla de dotació d'unitats de pàrvuls a to-
tes les escoles de les illes, i gracies a la
collaboració inestimable de l'Ajunta-
ment: aquesta ha estat una de les pri-
meres.

—Quins altres projectes de millora
per Ses Escoles té pensat realitzar el
Ministeri?

—Una altra cosa que encara no té l'a-
tenció suficient seria la reposició del
material pedagogic; això es encara una
cosa que no esta resolta, nerd que en
uns pocs anys podrem destinar unes in-
versions Optimes per a dotar les escoles
de mitjans suficients.

—Montuïri forma part de les anome-
nades Escoles Mallorquines, ¿quina
opinió li mereisen les esmentades?

—A mi m'agraden les escoles; crec que
l'escola ha de començar per arrelar-se
dins el seu medi i des d'aquí poder uni-
versalitzar l'educació. Crec que cada dia
més som ciutadans del món, pert, co-
mençant per esser ciutadans d'un poble;
crec que es una bona mesura començar
per conèixer alit) que és nostro, ja que
això també ens ajudara a estimar riles
les coses dels altres.

impartir una ensenyança

dagógic encara no té l'a-

Is important a les escoles

—S 'està donant molta importància a
l'ensenyança de preescolar, ¿per què?

—Esta demostrat que els nins que co-
mencen l'educació als quatre anys i sels
la dóna adequadament, presenten molts
menys problemes de maduració intellec-
tual que no aquells que la comencen als
sis. Aixd no vol dir que als nins de quatre
anys se'ls hagi de començar a ensenyar
a llegir i escriure, sinó que els han de do-
nar una educació adequada a la seva
maduració. En aquests moments el Mi-
nisteri esta donant un impuls important
a les escoles infantils que mês endavant
es veurà reflexat amb una legislació so-
bre aquest tema. S'està experimentant
ja a les illes, dins tots aquests nivells, un
programa d'educació infantil que comp-
ta amb uns curriculums nous.

—¿Què podria dir-nos dels seus resul-
tats?

—Els resultats són francament espe-
rançadors. Jo crec que en avançar l'es-
colarització dels allots a una edat més
primerenca els desperta ja actituds,
se'ls pot detectar deficiencies. També
hem començat a crear uns equips de si-
cOlegs i pedagogs que atenen fonamen-
talment l'educació infantil, crec que tot
aim!) ha de redundar positivament a una

major qualitat de l'ensenyament.

—Enguany l'escola de Montuiri
compta amb un professor especialista
d'Educació Física; ¿quan la música
sera tenguda en compte?

—La música forma part del curricu-
lum escolar, ara be no hi ha professors
especifics per impartir aquesta assigna-
tura; es evident ( ie el sistema no pot
comptar amb professors especialistes
per a cada una de les àrees, perquè això
suposaria evidentment una multipliació
de recursos que dificilment l'Estat, ¡n -
dûs la societat, podria mantenir; Panic

l que es pot demanar és que les escoles de
,formació del Professorat preparin els
mestres; sobre tot els mestres de cicle
inicial i mitjà per impartir totes agues-
:tes matèries que dins el nostre sistema
no han tengut una implantació prou im-
portant. No oblidem que hi ha paisos de
l'Est europeu que donen a la música

i una importancia fonamental, perque

I 
primer desperta una sensibilitat als

i segon perquè així com el dibuix
afecta a unes actituds importants dins
el desenvolupament del nin, la música
també, ben utilitzada, pot servir per a
una maduració intellectual.

(Continua a la Ng. seg(lent)
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UN POC DE TOT

EI flou parvulari
	

Pla d'Ordenació Sanitaria
	 Chritas

(Ve de la peg. anterior)

—Enguany per primera vegada s'ha
aplicat la LODE, ¿què ha suposat dins

el sistema educatiu?
—Encara és prest per poder-ho valo-

rar. Evidentment la LODE es un carol
de participació dins l'escola i crec que al
final tothom esta convençut que això

suposarà una millora en la gestió dels

centres escolars. De moment s'han ele-
git directors, estan funcionant consells,
escolars; estan apareixent alguns pro- ,

blemes; d'altres troben solucions en el:
consell escolar, per6 crec que només un¡
llarg temps ens donara una visió del quel
suposarà aquesta Hei dins el sistema;
educatiu espanyol.

Gabriel Miralles Piza

El passat 5 de novembre, a Sta. Maria,
el conseller de Sanitat i Seguretat So-
cial del Govern Balear, Sr. Oliver Capó,
va reunir els informadors de la Premsa
Forana per a la presentació del Pla
d'Ordenació Sanitaria de la nostra Co-
munitat Aut6noma, l'extensió del qual
no permet oferir-ne una detallada expo-
sició. Sols direm que ens va cridar l'a-
tenció l'objectiu de potenciar l'assistén-
cia sanitaria per tot arreu en un plaç de
15 anys, el qual es revisarà cada 5. Va
manifestar també que s'havia planificat
la creació d'hospitals comarcals a Inca i
a Manacor, la distribució del territori en
arees i zones de salut... i molts altres
projectes a fi que el malalt no es senti
mai oblidat i rebi totes les atencions sa-
nitàries que cada cas requereix.

Campanya de Caritas

No volem que es faci rutinaria. Peró,
precisament quan tudam tant ants mo-
tiu d'unes festes que haurien de ser sen-
zilles i pobres, hem de tenir mês en
compte els qui ho passen malament. La
collecta de les festes de Nadal ha de ser
força extraordinaria, i entregada total-
ment perquè Caritas dugui a terme els
seus projectes de crear llocs de feina i
d'ajuda a families amb durs problemes.

També es recolliran ajudes en espé-
cies: pots de menjar, bosses de sucre,
arròs, llet, etc. endemés de roba en bon
estat. Teniu tres Hoes on deixar aquests
articles: Ca N'AMa Pujola, Can Toni Ar-
bona, Ca Na Francisca Cigala.

Alumnes de vuitè de Montuïri, visitant l'exposició-magatzem
de cerámica variada especialment mallorquina, a una casa

dels voltants d'Algaida, propietat de
Rafe! Antich .Xeremec..



DE MONTIIÍRI

Presidides pel Vicepresident del Consell Insular
i pel President de la Federació Nacional

ENTREGA DE TROFEUS I CLOENDA DE
LA TEMPORADA DELS CLUBS COLOMBOFILS

DE MONTWRI I ALGAIDA

Es va celebrar el dissabte 8 de desem-
bre al menjador del Col.legi Públic d'E.
G.B. l'entrega de trofeus i cloenda de la
temporada 1985-86 dels Clubs Columb()-
fils d'Algaida i Montuiri. Els actes reuni-
ren a més de cent persones aficionades a
aquest vell esport. Foren presidits pel
vicepresident del Consell Insular, Joan
Verger; el batle de Montuïri, Francesc
Trobat; el president de la Federació Na-
cional de Columboffiia, Carles Marquez;
el tinent de batle d'Algaida i el presi-
dent de la Federació Balear i també pre-
sident honorari del Club de Montuiri,
Sebastià Mas.

La vetlada va resultar simpàtica i ani-
mada i dintre de la millor cordialitat. A
partir de les vuit i mitja es varen anar
reunint els socis i convidats i, a conti-
nuació, es va lliurar l'entrega de trofeus

tot seguit d'un bon soparet
brut, porcella de Montuïri i ensaimada
d'un forn de la vila».

CUINAR EN CASA

COCA DE TARONJA

Ingredients:
— 8 ous
— 400 grs. de sucre
— 300 grs. de farina de força
— 1/4 de quilo de suc de taronja
— Un paquet de .11evadura» de Canari

Elaboració:

Se separen els vermeils d'ou dels blancs.
Es remenen 'Dé els vermeils, s'hi posa el
sucre i es torna remenar. Hi afegim el
suc de taronja, i ho tornam remenar tot
amb la farina. Es pugen els blancs fuis a
fer sabonera forta, i es mescla tot junt
amb el .Canari».

Recepta de
Joana Ramonell «Moragues.

En el començament de l'acte, els clubs
organizadors donaren les gracies al Con-
seil Insular de Mallorca per la seva
ajuda econ6mica en la construcció del
local social del Club Montuïri, ubicat en
el camp de futbol Revolt., també
als Ajuntaments de Montuïri i Algaida,
així com a nombroses cases comercials.

QUADRE D'HONOR,
TEMPORADA 85-86

Concurs de velocitat des d'Eivissa
(150 quilòmetres)

— Primer de la 4V Eivissa., Sebastià
Barceló.

— Classificació general .Eivisses.,
primer Joan Lluís Gaya i segon, Andreu
Oliver.

Concurs de velocitat des d'Alacant
(360 quilòmetres)

— Primer del 4 Alcoi, 111 Alcoi, IV Al-
coi» i segon del <dl Alcoi., Andreu Oli-
ver, d'Algaida.

— Primer del «II Alcoi. i segon del .111
Jaume Martorell, de Montuïri.

— Segon del Alcoi» i .IV Alcoi», Se-
bastià Mas.

Concurs de fons des de Valdepenyes
(Ciutat Reial) i des de Baza (Granada),
560 quilòmetres

— Primer de Valdepenyes i tercer de
Baza, Andreu Oliver.

— Primer des de Baza, Gabriel Manera.
— Segon des de Valdepenyes, i quart

des de Baza, Miguel Jaume.
— Segon des de Baza, Jaume Martorell.
— Tercer des de Valdepenyes, Miguel

Gomila.
— Quart des de Valdepenyes, Sebas-

tià Mas.

Concurs de gran fons
des de Cabeza de Buey (Badajoz),
710 quilòmetres

— Primer, tercer i quart des de Ca-
beza de Buey, Andreu Oliver.

— Segon, Gabriel Manera.

Classificació general i final del
Campionat d'Algaida i Montuiri

— Campió social i de la regularitat,
Andreu Oliver Trobat, d'Algaida (casat
a Montuiri).

— Subcampió, Miguel Jaume, d'Algaida.

La temporada columbotofila

A finals ( . ?.1 passat mes de novembre
va començar la nova temporda colum-
balla.

Al liarg de la temporada es van amo-
liant coloms de diferents punts i cada
vegada s'augmenta, de forma gradual,
la distancia. Així podem assenyalar que
els coloms dels clubs de Montuïri i Al-
gaida s'amollen per primera vegada des
de Campos per passar després a S'Esta-
nyol, Cap Blanc, Palma, Santa Ponça i
Andratx. Aquesta primera secció arriba
fins a gener.

A partir del 26 de gener s'amollen des
d'Eivissa i després es passa ja a la penin-
sula.

Cada setmana hi ha una amollada. Quan
s'ha de fer des de la peninsula, el dime-
cres s'engabien els coloms a fi que el di-
jous parteixin amb el vaixell i el dis-
sabte es pugui fer l'amollada des del lloc
elegit.

I Mol Gontila



25 anys enrera
8 Desembre 1961

Després d'ésser adequadament res-

taurats, l'esigésia apareix avui enga-
lanada amb e/s antics iisalornonsii.

Hi han co/laborat diferents joves i

dones, i algunes families han abonai

I /es despeses: unes tres mil pessetes.

TO ESPORTS      

ELS MONTUÏRERS DE CATEGORIA NACIONAL

Joan Verger Rossinyol
FUTBOL

Resultats dels equips montuïrers re-
gistrats al llarg del passat mes de no-
vembre:

III divisió

Son Sardina, 1 - Montuïri,
Montuïri, ConstAncia,
Alaró, 4 - Montuiri, 1
Montuïri, 3 - Manacor,
Hospitalet, 0 - Montuïri,

Juvenils

Montuïri, O - Poblense B., 0
Porto Cristo, 4 - Montuïri, 1
Montuiri, O - Beat Ramon Llull, 8

Infantils

Montuïri, 4- S'Horta,
Porreres, 2 - Montuïri, 1
Montuïri, 4 - Algaida, 0
Avance, 5 - Montuïri, 3
Montuïri, 2 - Cardassar, 2

Alevins

Montuïri, 1 - Pollença, 1
La Porciancula, 0- Montuïri, 3
Montuïri, 3 - At. Inca, 1
Montuïri, 1 - Algaida, 1
Porreres, 2 - Montuïri, 1

Aficionats

Restaurant Es Puig, 0 - Greixoneres, 1
Rest. Tropical, 0 - Rest. Es Puig, 1
Ciclos Marin, 0 - Restaurant Es Puig, 1

PLUVIOMEME
Pluja caiguda durant el mes passat;

Per metre quadrat:

FITXA TÉCNICA.— Nasqué a Montufri,

25-IX-67.
Ha jugat amb «Alevin Montuïri», «Infantil.,

.Cide Alevin. (fou campió de Mallorca i de
Balears, temporada 1980-81), «Cide Infantil.,

«Montuïri Juvenil. (temporada 1983-84, as-
cendint a «Montuïri Preferent. (ascendint
a III. Divisió Nacional, temporada 84-85), «St.
Gaietà Juvenil. i actualment «Montuïri III.' Di-
visióis Li férem aquestes cinc preguntes:

— Des de quan jugues a tercera amb el

Montuïri?

—Vaig començar l'any passat, quan faltaven

cinc partits per acabar la Lliga.

—Com et trobes amb el Montuïri?

—Molt bé, de moment; fins ara no he tengut
cap problema, encara que els jugadors que lu-

guen sense cobrar no solen tenir problemes

greus. De moment, es respira molt bon amblent.

— Opines que Montuiri pot tenir un equip

de tercera divisió?

—Sí, és clar. Fins ara ho está demostrant.

Pot esser que li manqui un poc d'afici6 i so-

bretot afició que animi a l'equip; no que es de-
diqui a criticar els jugadors. També crec que hi
ha més montufrers que podrien jugar a tercera,
perd el que passa és que no deuen voler jugar.

—Sabem que enguany has començat a

entrenar els petits. Vols parlar-nos un poc

d'aquesta feina?

— Ho faig niés que res per ajudar un poc a

fer .cantera., ja que a Ilarg plaç es ben impor-

tant. Pens que els jugadors encara sein petits i

és dificil el jutjar-los; pot esser que d'aqui a
uns quants d'anys n'hi hagi més de tres o qua-

tre que juguin a una categoria nacional; no per

l'entrenador d'ara, sinó perquè essent petits ja

sels veu .maneres..

—Com veus el futbol montuïrer en ge-

neral?

—A nivell juvenil tal vegada hagi decaigut un
poc, perd crec que s'està fent una bona labor

a nivell de .cantera.. Es veu que a Montuïri hi
ha jugadors dels equips petits de molta qua-

Gabriel Gomila Jaume

Dia 13	 6,10 litres
Dia 16	 3,00 litres
Dia 17	 26,50 litres
Dia 24	 3,30 litres
Dia 25	 3,50 litres
Dia 27	 3,10 litres
Dia 28	 7,40 litres
Dia 29	 1,90 litres
Dia 30	 3,50 litres

Total 	  58,30 litres

ESCOLTAU «RADIO MURTA.

L'Emissora independent de Montuïri

103.6 F.M. 	 Dissabtes, de les 11 a les 17

COMINCAU-VOS-H1 PEL TELÈFON: 64 63 10



CORREDURIA DE SEGUROS
GOMILA S.A.

No venem seguros, els compram per a vostè

Noves oficines a Montuïri

Domicili social

Plaça Ramon Llull, 22 - Tel. 55 13 56 - Manacor

Sucursals
Palma: C/. Reina Esclaramunda, n.° 1-A, 3 • 0 - Tel. 72 28 62

Montuïri: C/. Jaume Il, n.° 4 - Tel. 64 60 43

MISCE•LANIA	 11

El menjador de Ca Ses Monges es
una font d'informació, de festes i de
glosats, davant els quals es poden
treure el capell.

V etaqui unes gloses antigues, ben
tradicionals que and es recordaren,
dia 25 de novembre, ja que allà hi ha-
via tres Catalines:

No hi ha rosa alexandrina
ni clavell amb tanta olor
ni mel amb tanta dolçor
com es teu nom, Catalina».

.Ses Catalines me són
un dogal ensabonat
i me fan viure apenat
lo poc que he d'estar en el món..

GLOSES PER SANTA CATALINA

«Si és Catalina, voldria
es nom poder-li mudar,
perquè una en vaig festejar
set anys i mig i un dia,
i quan la vaig demanar
per a comptes de casar,
va dir que no em coneixia..
I llavors s'hi posaren els glosadors

aostres, que valen orelles per escoltar
cap despert per entendre:

A voltros, ses Catalines,
jo vos vull felicitar.
Que molts d'anys pugueu passar
en sa nostra companyia,
fins que arribi Hayti es dia
que Déu vos crid a descansar.
Que no vos pogueu queixar
de sa nostra companyia.»

L'amo En Tomeu Mosson

«Catalines 'preciades,
caretes de xeraff,
Na Mayol i Pocoví,
ara 'profit poder dir:
"bona ha estat s'ensaimada".
També esperam sa glosada
de mestre Miguel Parrí,
i vos vull dar una besada
abans d'anar-me'n d'aquí.»

L'amo En Tomeu Canet

«Catalines que feis festa,
vos salut, així com sé.
Si trobau que no esta be,
En Miguel s'Espardenyer
hi ha posat tota la resta.
I ara vos dic amb aquesta:
Que molts d'anys en pogueu fer. »

L'amo En Miguel Parrí

DEMOGRAFIA
Naixements

3 novembre: Francesc Xavier Mes-

quida Llinàs, fill de Joan i de Francesca.
16 novembre: Antoni Teixeira Bau-

tista, fill de Josep i de Soledad.
18 novembre: Antônia Mayol Cerda, Et-

na de Llorenç i de Magdalena.

Matrimonis

8 novembre: Bartomeu Mayol Cerda
amb Joana Socias Garau.

15 novembre: Bernadí Coll Barceló

amb Maria Concepció Francesca Esta-

rellas Piza.
20 novembre: Joan Gelabert Capella

amb Maria Pocoví Pocoví.

Defuncions

13 novembre: Coloma Manera Garau
«Carro», viuda de 91 anys.

13 novembre: Catalina Payeras Mira-

lles .Cardaixa., casada de 70 anys.

16 novembre: Joan Barce16 Nicolau

«de sa Mata», casat de 79 anys.
21 novembre: Guillem Miralles Fer-

rando «Botet., vidu de 87 anys.
26 novembre: Aim Cerda Gomila «Po-

lla», viuda de 90 anys.
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L'ESPERANÇA, UNA LLAVOR DE PROMESES
Els dies són freds i curts, els carrers

es van adornant amb motius nadalencs,
els mostradors de les tendes es vestei-
xen ja de gala. Arriben les primers feli-
citacions per a les properes festes. La;
gent compra loteria, fins i tot la que no
hi juga mai... Aquests i mols d'altres fac-
tors són el signe inequivoc de que Nadal
està ja a dues passes.

El Temps que precedeix el Nadal és
un temps d'esperança, aquesta virtut
humil i atrevida que rep —perdó per Vex-
pressió— moltes troncades, tantes que
nomes ella les pot aguantar: Anuncis
apocalíptics, catástrofes naturals, inse-
guretat, terrorime cec, atur, drogadic-
ció... L'esperança que té bones espatles
aguanta tots aquests mals i contradic-
cions, perquè sap que el mal no té la
darrera paraula en aquest man, i que
cada dia que neix sempre ens porta
qualque cosa nova i positiva.

Certament la quantitat de crisis que
s'han concentrat en aquest final de se-
gle estan originant una desconfiança'
generalitzada, una incertesa davant el
futur, una desesperació radical que fa
exclamar a molts: ,, Plo val la pena viure

L'Esperança, com que no es cega sap
tot això, per6 no es detura, perquè po-
seeix una força misteriosa, un buf espi-
ritual, un afany de superació que fa que
siguem capaços clè mirar les coses amb
fe i optimisme.

L'Esperança, una virtut que necessitam
mes que mai per preparar el Nadal-86.
L'Esperança estimula totes les nostres
capacitats i energies per no defallir i
ens empeny a preparar i viure els nos-
tres compromissos.

Si somnies amb la pau, no et confor-
mi en cantar-la, sigues anti-violent i
pacificador.

Si tens Jam de justicia, no et contentis
en denunciar les situacions de margina-
ció, fe qualque cosa per posar-hi remei.

Si gaudeixes amb la llibertat, no bas-
ta que et lamentis de les esclavituds;
lluita contra qualsevol tipus de tirania.

Si anheles la civilització de l'amor, no
es suficient aplaudir la idea, ves sem-
brant les seves llavors.

Si esperes el Regne de Déu, no et con-
formis en demanar-lo, sigues humil
constructor seu.

És donant resposta als reptes del nos-

tre temps, que farem tenir ver allO que
esperar no es somniar, sin6 la manera
de transformar el somni en realitat.

Preparació de Nadal, Temps d'espe-
rança, de renovació i compromis. Ell
cami millor per a preparar aquest mira-i
ele anual que s'anomena NADAL.

ANDREU GENOVART j

PROGRAMA D'ACTIVITATS
PARROQUIALS

Desembre 1986

Reunió d'Acció Social
El dissabte, 6 de desembre, s'hauran

reunit a la rectoria de Montuiri els grups
d'Acció Social de pobles. Hauran estu-
diat el tema: ,, Les arrels de la margina-
ció a la notra societat.. Els ponents
hauran estat: Mn. Joan Bestard, Vicari
General; Joan Prohens, sicõleg del telè-
fon de l'esperança . i Frederique Laloux,
directora de l'Alberg de Transeünts.

Preparació de Nadal, 1986

En el passat Consell Parroquial de dia
27 de novembre es va presentar el pla de

preparació del Nadal d'enguany. El te-
ma escollit es ,, Constructors de Pau., ja
que enguany ha estat l'Any Internacional
de la Pau (encara que els fets internacio-
nals i nacionals semblen desmentir-ho),
endemés perque és any de reconciliació,
en el cinquantenari de l'inici de la guer-
ra civil, i perque l'anunci de Nadal es
Glòria a Déu, i a la terra PAU...»
Amb aquestes indicacions, es prepara

la celebració de les Matines de Nadal, el
Betlem i l'ornamentació de l'església.
Un grup de gent jove hi estan animats.

Celebració Penitencial

El divendres, 19 de desembre, a les 8
del vespre, celebrarem la reconciliació
amb Deu i amb els germans, mirant el
Nadal que s'acosta.

Nadal
Dimecres, 24, Matines

La celebració de la Vigflia de Nadal
començarà a les 9 del vespre, per tal de
facilitar la participació dels nins, dels jo-
ves i dels majors.

Col lecta de la Diada de l'Església Dio-
cesana

Els creients van prenint consciència
que les necessitats materials 1 de forma-
ció en la fe a les nostres comunitats les
hem de mantenir entre tots. A Montulri
es recolliren I s'enviaren: 43.610 Ptes.

QUE DINS CADA LLAR MONTUIRERA

S'HI MANTENGUI EL FOC COLGAT DE LA GRAN ESPERANÇA

QUE ENS HA PORTAT JESUS, EL SENYOR

Bon Nadal




