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25 anys enrera

Març de 1962

Dia 8, a Roma, el Pare Martorell

celebra el 25.6 aniversari de la seva

ordenació sacerdotal. Aleshores era

Definidor General de la T.O.R. i ja

molt conegut per les seves composi-

cions artistiques dins el camp de la

música religiosa i -Ha obtingut sem-

pre la mês entusiasta acollida fins i

tot de la critica més exigent» (BONA

PAU, març 1962).

Per altra part, Baltasar Pocovi, Di-

rector de la Banda de Música de

Montuïri, a una entrevista, afirma

d'ell: -Crec que és l'home destinat a

introduir en el camp de la música re-

ligiosa tots els avanços tècnics de

l'harmonia moderna. El P. Martorell

ha sabut donar —a l'igual que Wag-

ner a l'orquestra— una personalitat

ben definida a l'orgue; els seus ante-

cessors el consideraven sols un ins-

trument d'acompanyament; subordi-

nat, per tant, a les veus dels canta-

dors. El P. Martorell, donant una

passa "perillosa", perd segura, ha

sabut conjugar les veus ¡l'orgue per

separat» (BONA PAU, maig 1962).

La festa autonòmica celebrada a Sineu e/ passat 1 de marc, fou un exit. Quasi tots e/s
pobles, entre e/s que s'hi trobava MontuirL presentaren en e/ seu «stand» e/s propis pro-

ductes tipics. / no hi mancaren tampoc /es agrupacions folkloriques —com veim
a la foto— les qua/s, amb música i balls, animaren gojosament /a festa.

2 CULTURA

ler. plat: Sopa de voga o de gerret
Posarás el brot de la colflore, lletuga,

jullevert i grells i ho couràs; torrarás les
llesques i les compondrás dins un plat a
sostres i a cada sostre posaras les her-
bes cuites. Posarás, en el brou, safra, pe-
bre i canyella, i damunt les sopes posa-
rás el peix ja cuit amb les herbes.

2on. plat: Palpilles o bocins de mulla

Farás llesques de cuixa tan llargues,
primes i amples com podrás, i amb el
guinavet de pla les atuparãs. Capolaras
xulla, i jullevert, alls, moraduix i sobras-
sada, i en ser tot aim) capolat hi mescle-
rãs alguns pinyons sencers. Tot això

junt ho tremperAs amb espicies i sal pi-
cada. Quan ho tindras trempat, posarás
a cada llesca part d'aqueix farciment,
les embolicarAs i les lligaràs amb fil com
els blanquets de tela. Compostes les pal-
pilles d'aquesta manera les sofregirás
amb saim o suc de xulla, i en tenir color
hi posarás brou o aigua calenta fins que
les tapi, i en esser mig cuites les trempe-
ràs amb espicies, safrà i sal, ho deixerAs
coure amb poc foc, i en ser cuites hi po-
sarás canyella i a la taula.

Plat dolç: Jubanets (o juballets)
Es fan de brossat, farina de xeixa re-

colada i ous. Faràs la pasta mesclant 136

tot aim') i farás bunyolets a la pella
sense forat.

(I La mulla és la porció de cam d'un
animal compresa entre les costelles i
l'os, o que penja lateralment 1 que es
més grassa i saborosa que la resta. Tam-
be se'n diu de la carn molt greixosa en
general.)

Joan Miralles i Mottserrat

CARTA AL DIRECTOR
Sr. Director de BONA PAU:
A la secció de cartes al director del

darrer número de BONA PAU es fa una

al.lusi6 a la Comissió de Cultura de l'A-

juntament. Concretament es diu que el

pressupost de l'any 1986 d'aquesta Co-
missió es superior al pressupost de tot
l'Ajuntament de l'any 1971. Com a res-

ponsable d'aquesta Comissió em veig

obligat a mat itzar aquesta afirmació

que pot fer pensar que es gasten alegre-

ment els diners en un moment de crisi

econòmica.

Consultat l'arxiu municipal, cosa que

pot fer qualsevol persona, he compro-
vat que el pressupost de l'Ajuntament

l'any 1971 fou de 2.020.000 Ptes., i el
pressupost destinat a ,festejos., avui

conegut per cultura, va ser de 132.483

Ptes. Per tant la quantitat gastada en

festejos suposà el 6,55 % del pressu-

post total.
L'any 1986 el pressupost de l'Ajunta-

ment ha estat de 40.492.155 Ptes, desti-

nant a cultura 1.850.000 Ptes. que suposen

el 4,56 % del total. Com es veu el percen-

tatge destinat a cultura i festes ha des-
cendit considerablement, de tal manera

que si el 86 haguessim gastat amb la

mateixa proporció que el 71 el pressu-

post de la Comissió de Cultura hauria

ascendit a 2.655.794 Ptes. Per tant po-

driem dir que hem estalviat 805.794 Ptes.

Ara be, com es possible gastar menys

comparativament quan es fan més acti-
vitats? La solució és fàcil: de col.labora-
cions i subvencions de particulars i de

institucions s'han aconseguit 1.150.000

Ptes. La majoria de gent ens felicitaria

per aquest motiu. Aqui, lamentablement

encara n'hi ha que ho critiquen. ¿Veri-

tat que Os una llàstima?

Atentament

PERE SAMPOL MAS
Delegat de Cultura de l'Ajuntament

De cuina antiga mallorquina (3)



Enguany segur que hi haura subvencions per a les platges de Montuiri.

OMBRES I CLARORS
El sentit de la vida

OPINIÓ

Sobre la Contribució

A fi de complaure diferents lectors
que ens han demanat un aclariment de
les noticies difoses pels mitjans de co-
municació sobre contribucions, BONA

PAU ha recabat la col.laboració del Se-

cretari del nostre Ajuntament.

D'aquesta xerrada n'hem tret la se-

güent especulació:

Val la pena recordar que la contribu-

ció, durant molts d'anys era un impost

estatal i que a partir de 1976 s'unifi-

quen els imposts estatals i municipals

de la contribució urbana, rústica i fiscal

i del total recaudat per l'Estat, els ajun-

taments hi participen en el 90%,

abonant-los-ho en terminis mensuals.

L'any 1978 segueix recaudant-ho

l'Estat i ho dona tot als ajuntaments i

es reserva el 5 °A com a despeses de

recaudació.

L'any 1979 s'estableix que els im-

posts s'actualitzaran cada tres anys

—abans era cada cinc—, però el que fa

en la práctica no es una revisió, sine,

un augment del tipus impositiu.

L'any següent estableix que el tipus

será únic, del 20 % sobre la base im-

ponible i continua essent un impost

municipal i pot esser recaudat per l'a-

juntament.

A partir del 84, com a mesura de sa-
nejament i regulació de les hisendes
locals s'acorda deixar 'liure el citat
20% i que cada ajuntament estables-
qui l'impost municipal. Fou aleshores
quan l'Ajuntament de Montuiri va po-
sar el 16 %, mentre altres sobrepassa-

ren el 20 %.

Un decret del 86 refon tots els textes

vigents en materia de Règim Local

d'una manera semblant a la Llei del

83, dient que els tipus de gravamen

será fixat lliurement pels ajuntaments,

i si no ho fixen s'aplicarà el 20 %.

I es ara, segons es desprèn de les

noticies aparescudes a la premsa dià-

ria, quan s'ha declarat inconstitucional

que els ajuntaments puguin fixar Iliu-

rement els tipus, sense un màxim ni

Enmig d'aquest món en el que tothom
té pressa per arribar no se sap a on, perd
com més aviat millor, es certament
cil trobar el sentit de la vida i l'equilibri.

En el món canviant i frenetic d'avui
l'home viu donant voltes dins el terbolí
de la vida actual sense ser capaç de sor-
tir-ne ni d'entendre per que tan sovint
se sent desanimat, trist i tot sol.

Avui l'home malviu sense trobar el
sentit de la seva vida. Estam tensos.
Reim més poc. Ens falta pau interior.
Perdem l'equilibri i molts la illusió per
a viure...

Les regles del joc de la vida, les que
ens ensenyaren com a bones de petits i
que condicionaren la nostra joventut,
estan canviades i apareixen terrible-
ment inestables. Aix() produeix un des-
concert i desassossec davant fets com la
inflació dels preus; el terrorisme i els ro-
batoris; la crisi económica i laboral; la
droga i la delinqüència juvenil; la mes-

un minim. I els ajuntaments, que des
del 84 'fins ara han superat el 20%,
hauran de tornar al contribuent la resta.

Cosa que no passa a Mon tuiri per-
que., com hem dit, no s'ha superat el
20%.

O. Arbona

tabilitat matrimonial i les rebel-lies dels
fills; la irresponsabilitat col-lectiva i la
manca de valors...

Ens sentim com si l'arjau del timó
se'ns hagués romput dins les mans i la
barca de la nostra vida anás sense nord,
a la deriva enmig del temporal.

De totes maneres mai es tard, sempre
es temps per a trobar una sortida airosa,
una resposta valida, un port segur dins
aquesta mar gran de la vida.

Aquesta resposta valida la trobam
quan en el nostre canif quotidià donam
més importancia a l'esser que al tenir;
quan ens acostam a l'aspecte social de
la vida procurant deixar el món una
mica millor de com l'hem trobat; quan
intentam apuntar-nos a la qualitat de la
vida i no a la quantitat, quan crean en
la bondat dels altres i que els moments
de goig d'aquest món són el preludi de
la felicitat definitiva que ja comença
aquí...

Si iniciam la setmana amb ganes re-
noyades; si retornam al treball amb no-
va il.lusió; si ens esforçam per saludar la
gent amb un somriure als llavis; si inten-
tam redescobrir el que viu al meu cos-
tat... potser aquests petits però valuosos
detalls seran els que donaran sentit a la
vida i la faran niés suportable.

ANDREU GENOVART



La cuinera de les escoles amb Francesca Poco vi Adro ver «Boira» en un moment de feina.

ENTREVISTA

Joana Riera Palou «Carbonera»
Des de fa 14 anys és la cuinera de les Escoles

Joana Riera Palou «Carbonera»,
cuinera de les Escoles.

Tothom sap que el menjador de les
Escoles es conegut pel bon menjar que
alla es fa. Però no s6n tots els qui sapin
com es que surt tan saborós i per que
als allots els agrada tant menjar-hi. Amb
aquest motiu varem visitar la persona
encarregada de la cuina, Na Joana Rie-
ra Palou i li férem aquestes preguntes:

—Quin temps fa que aguies el menjar
dé les escoles?

—Ara ja fa catorze anys.

—Com va esser que hi vares començar
a fer feina?

—L'amo En Gaspar, que era el batle
d'aquell temps, em va dir si hi volia anar
perquè els allots de Lloret havien de ve-
nir a escola a Montuiri i necessitaven
algú que se'n volgués cuidar, del men-
jador.

—Te'n cuides tu tota sola, de la cuina,:
o tens algú que t'ajudi?

—Si, tenc una ajudanta, Na Francesca
Pocovi.

—Quin temps t'ocupa cada dia prepa-
rar-ho tot?

—Uns dies tenim mês feina que els al-
tres, perd, més o manco de les nou del
mati fins a les cinc de l'horabaixa.

—El menjar, que el vas a comprar tu o
t'ho duen?

—Ens duen la matéria prima, estil bo-
tiga, vénen els representants i les come-
nam tot el que s'ha de menester.

—Qui decideix el menjar que s'ha de
fer?

—Un poc entre tots: Na Francesca, l'en-
carregat del menjador (Joan Sorell) i jo.

—Tens un ,, menti per a cada dia de
la setmana o fas un dia una cosa i un
dia l'altre, indistintament?

—Ho solem fer un poc variat, perd
cada setmana donam més o manco el
mateix menjar.

—Els plats que sols cuinar s6n els que
fas normalment a casa teva o en Jas al-
gun de sofisticat?

—El menjar que feim és més o manco
.casero., ja que pretenim que sia senzill
i rapid.

—Que consideres que surt mes bo, un
menjar per pocs o un menjar Per molts?

—Un menjar per pocs sempre és mês
bo de fer i a posta és millor.

—Quin es el plat que mes t'agrada fer?
—M'és igual pero l'arr6s és un dels

plats que més m'agrada cuinar.

—I quin es el que et surt millor?
—Depèn, un dia el mateix plat et sor-

tira molt bo i un altre dia no t'hi sortira
tant.

—Quantes persones mengen actual-
ment al menjador?

—98 persones en total, entre allots,
mestres i cuineres. Els allots s6n 88 1
tots de Montuiri.

—Els al.lots, mengen molt o hi ha moi-
tes sobres?

—No; sobres no n'hi ha, ho feim justet,
encara que qualque dia en menjarien un
poc thés I qualque dia, sobretot quan hi
ha peix, no s'ho acabarien.

• Hi ha dies que el menjar surt
millor que altres.

• La cuinera i una ajudanta
aguien per a 98 persones.



BIBLIOTECA
MUNICIPAL

Ajuntament de Montuiri

LLIBRES APORTATS A LA BIBLIOTECA PER PART DEL CENTRE

COORDINADOR DE BIBLIOTEQUES DEL C.I.M.

(Continuació)

Editorial MOLL

Aquesta mena d'amor. J . M .  Palau.

El jardinet de l'amor. J. Amengual.

El blau pel•lid de la rosa de paper. A.

Serra.

Ofici de torsimany. A. Munné.

Ca barret! M.A. Capmany.

Mallorca: história i culture. J. Alzina.

Refranyer català comentat. J. Amades.

História de Mallorca. P. Xamena.

Els llinatges catalans. F. de B. Moll.

Feixistes, rojos i capellans. R. Reig.

Diccionari escolar català-castellà, cas-

tellà-català. F. de B. Moll.

Plantes de les Balears. A Bonner.

Reptils i amfibis de les Balears. J. Mayol.

Teoria de la biogeografia insular. R.H.

Mac Arthur.

Iniciació a l'apicultura. B. Bosch.
De la terra a la Iluna. J. Verne.

La bruixa que va perdre la granera i al-

tres contes. E. Abeya.
Mireia. M.A. Salve.

El retom. M.A. Salve.

Cel d'horabaixa. M.A. Salve.

El carrer de les camelles. M. Rodoreda.

Club de Butxaca.

La vegetació als Països Catalans. R. Folch

i Guillén. Ed. Ketres.

CATALINA MONCADAS
ISABEL MAYOL

ALS QUATRE CANTONS

• El menjar es un poc variat
més o manco, casolà.

—Estàs contenta d'estar a les escoles?
—Si, estic molt contenta perquè sino

ja no hi estaria.

—Creus que la gent valora positiva-
ment la teva feina?

—Suptos que si.

I ja per finalitzar l'entrevista només
ens manca donar les gracies a Na Joana
Riera per deixar-nos conèixer un poc
més de la seva feina i també donar-li
l'enhorabona perquè saben que es una
excellent cuinera.

...se sentiren remors i «parauletes fines»

devers es telèfon de Radio Murta que

deien venir d'es «quintos», en contra des

qui fan sa ràdio i des qui fan BONA PAU

Se veu que no els agradaren ses nostres

opinions sobre es foguerons de St. Antoni.

Es ben naturel que hi hagi desacord! Ara

be, suposam que hi ha quelque «quinto»

que podria escriure i donar sa cara. Aqui

no hi ha cap censura per a ells.. , ni per a

ningú, mentres no s'insulti.

enguany éses any d'esfondraments, es-

bucades i esbaldregades. Ara s'ha de con-

signar un tros de teulada de s'edifici vell de

ca ses monges. Qualque geni maligne re-

mou pedres, fonaments i vidrieres. Valga

que hagi respectat ses persones! No per-

dem es coratge!

—411—

...En Paco Higuera del Real Mallorca, a

Ràdio Murta fou escoltat per molts d'aficio-

nats an es futbol i també per moites admi-

radores secretes, que sortiren a Ilosquejar

devant sa Sala Mariana.. , per veure'l.

...tretze bergantells de més de 22 anys,

que se reuniren s'altre dia a sopar a sa rec-

toria, també amb sa presencia d'En Ratel

Horrach, pareix que no tenen intenció de

fer-se capellans. En tot cas, s'únic que ofe-
ria un cert dubte era En Maclé «Titi».

...es dia que en es campionat de truc hi

va haver més emoció va ser es vespre que

s'enfrontaren En Pere «Frare» i N'Andreu,

es Capellà. Tanta sort que ets escolans

«Matxo» i «Gallard» posaren -un poc de

pau.

--lb —

...sa nit des disfressos, 28 de febrer, anà

bastant animada. Almanco més que l'any

passat, que va ploure, perd diuen que amb

manco gent externa que anys anteriors i

amb manco disfressats de Montuïri. «Sa

Por» i un altre conjunt animaren la festa a

sa Plaça Vella. Pend sempre hi ha quelque

«gamberro» que espenya les coses, i

aquest pic va ser que tiraren dos coets

daunt es cadafal i fongueren uns circuits.

De manera que es bons montufrers músics

hagueren de suspendre s'actuació.

—.-

...seguint...seguint amb sa Rua, sabem de bones

fonts que «es col.legi oficial de Toreros»

vol contractar es que desfile per Plaça, i es

Bisbat té intencions de nomenar Prelat Do-

mestic de Son Berenguer es qui repartia

bendiccions a sa Plaça Vella. Montuïri,

dins aquestes arts i personalitats, pot arri-

bar molt amunt.

...per moltes cabales que ara es facin,

montuirers haurem d'esperar per a sebre

quins seran definitivament ets aspirants a

batle. Avui es parla d'un, demà de s'altre

després se desdiuen. Veurem en «gelat» on

se jaurà!

...s'han fetfet gloses com aquestes dues:

A devant es menjador

hi ha sortit un gran clot,
diuen que per tapar-lo

no bastare un rabassot.

Motiu serà de judici

i de befa de sa gent

si per llevar es malefici

no ho compon s'Ajuntament.

EN XERRIM



Antoni «Botet» exsecallant amb estisores.

ENTREVISTA

Antoni Miralles Mas «Botet»
Un dels pocs exsecalladors que queden

Entre les nombroses tasques que els
pagesos han de fer en el camp, no es pot
oblidar la d'exsecallar. Una teilla que,
com tothom sap, consisteix en eliminar
o tallar les branques que sobren d'un ar-
bre a fi de deixar-lo en les millors condi-
cions per a fer fruit i, al mateix temps,
donar al seu bracatge la forma que mes
convengui.

Entre els pocs montuirers que es dedi-
quen a aquest quefer, ens hem trobat
amb En Toni Miralles «Botet., un home
de 59 anys, el qual ens parla d'aquesta
mena de treball.

—Principalment, per què s'exsecalla?
—Principalment s'exsecalla per donar

vida a l'arbre i tombé per donar-li forma.

—I això amb que consisteix?
—Bàsicament amb saber eliminar les .

branques dolentes.

—Quants de montuirers tenen aquest
ofici?

Antoni Miralles «Botet» exsecallant
amb xerrac.

—Ja quasi no hi ha ningú que s'hi de-
diqui tot l'any, nomes hi ha algun aficio-
nat que ho fa de tant en tant.

—Hi ha dttèrents classes de poda? Vo-
leu explicar-les?

—Si, hi ha dos tipus de poda princi-
palment: Una es la dels arbres fruitals, i
l'altre es la d'ametllers, garrovers i al-
tres. Llavors cada arbre té alguna cosa
especial, aixf, per exemple, en el cas del
melicotoner, cada any s'han d'eliminar

les branques que han donat fruit perqut
tanmateix no tornaran fruitar. També
s'hauria de parlar del cas de la vinya

que es una histbria totalment distinta.
Els talls sempre s'han de fer a sa ma-
teixa part de la branca perquè si no es
fa aixf, es mor.

—N'hi ha alguna d'especial a Montufri?
—No, hi ha les corrents.

—Quina temporada es la millor per ex-
secallar?

—Dels dotze mesos de l'any se'n po-
den vuit: Primer es comença amb amet-
Hers i figueres, després els fruiters (meli-
cotoners, pomeres...), es segueix amb els
garrovers, I, finalment s'acaba amb els
tarongers.

—Per quê?
—Perque llavors l'altra temporada es

quan ja hi ha fruita i es quan s'arbre no

es pot tocar, ja que es pot fer mal a l'ar-
bre. Perd hi ha una excepció que es la
del taronger que aquest vol que el to-
quin quan no fa gens de fred, a partir
d'abril.

—Hi ha una regla general per exse-
callar?

—No hi ha una regla general, dins els
arbres fruitals podem distingir un pareil
de formacions:

— «De vaso. (en forma rodona, un
Poe per tot).

— «Palmeta italiana. (es fan tres pi-
sos, normalment). Aquest es un sis-
tema de molt de rendiment per fer
fruitar s'arbre.

—Quines eines s'empren?
—Sobretot tisores I serruchos.. Ara

també han sortit unes eines molt mo-
dernes que no fan gens de mal a la plan-
ta, encara que sen-i més perilloses.

—Hem sentit par/ar de coronar un ar-
bre, que vol dir això?

—Es quan s'arbre s'ha esgotat o ha
perdut sa forma i el coronen perquè es
torni criar i torni partir a treure.

—Per què es fa?
—Perquè, si ell obeeix, torna esser un

arbre jove i nou. També per tornar em-
peltar, i a les branques noves va be perd
a les branques velles ja no.



A vegades es junten colles d'exsecalladors i la feina ret més.

CORREDURIA DE .SEGUROS
GOMILA S.A.

No venem seguros, els compram per a vostè

Noves oficines a Montuïri

Domicili social
Placa Ramon Llu II, 22 - Tel. 55 13 56 - Manacor

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

Montuïri: C/. Jaume II, n.° 4 - Tel. 64 60 43
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• Quasi no hi ha exsecalladors
de tot l'any.

• És un ofici perillós.

• No hi ha una regla general
per exsecallar.

—Que vol dir empeltar?
—Quan es planta un arbre sempre és

bord i és empeltant que treu la fruita
que es vol, perquè sin() aquell arbre no
seria res mai.

—Com sabeu quines són les branques
que s'han de tallar?

—Són aquelles que no donen mai simp-
tomes de fruitar, que sels diu «chupo-
nes.. També es veu que algunes bran-
ques s'han tornades molt velles i s'han
de llevar perquè aixf es didna més força
a les branques joves.

ment, ja que no treura el fruit que toca.

—N'hi ha que diuen que la lluna s'ha
de mirar. Que en pensau d'això?

—Jo crec que és minor que es miri,
perd no es fa. El que si es fa és que tots
els arbres que perden la fulla (fulla ca-
duca), es poden quan és lluna vella, i els
arbres que tenen fulla tot s'any es poden
quan és lluna plena.

—Es perillas l'ofici d'exsecallador?
—Si, perquè quan estas a l'aire pots

patinar o es pot rompre una branca. Tam-
bé amb els motorets és molt perillós.

—Recordau alguna glosa d'exsecallar
o d'exsecallador?

—No, no n'he sentida ni me n'han dita
cap mai.

—BO, i ja per acabar només ens man-
ca demanar-vos si voleu afegir alguna
cosa.

—Si, dins el tema dels empelts, que
l'hem tocat poc, voldria afegir que n'hi
ha de tres classes, que km: .cachado.,
.injerto inglés. i .escudete.. Els dos pri-
mers es fan durant l'hivern i el darrer en
els mesos de juliol, agost i setembre.

Per acabar només ens cal donar les
, gracies a En Toni Miralles per la seva
collaboració i esperem que aquesta

I feina tan interessant no es perdi.

Isabel Mayol Manera

—Que pot passar si es tallen les bran-

ques que no toquen?
—Que l'arbre no donarà gens de rendi-
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NOTICIAR! LOCAL

La sort, a Montuïri
MES DE CINC NLELLONS,

EN DOS DIES

Els cupons del PRODIECU deixaren a
Montuïri, dia 16 de febrer, 2.600.000
Ptes. essent els dos premis més alts de
mig mill() cada un. I just el sendema, el
sorteig de l'ONCE també queia a la nos-
tra vila amb uns 2.500.000 Pt,es. essent
també el més premiat de 500.000 Ptes.
Sorts i casualitats que no se solen donar
massa sovint perd que varen alegrar
més de 15 families, per alld que hem po-
gut investigar.

2. a edició del llibre

Als cinc anys de publiCar el llibre,
apareix la segona edició de .Cristóbal
Colón. La revelación del enigma., del
que BONA PAU se'n feu ressò (abril de
1982) i n'és autor el nostre paisà Gabriel
Verd Martorell. Ara prologat per l'escrip-
tor Baltasar Porcel.

Aquest volum es presenta augmentat
en dades respecte a les que contenia la
primera edició. I no s'atura aqui en Biel,
sinó que encara continua investigant
nous documents que duen a reforçar la
tesi de que En Colon era de Mallorca.

Desitjaríem, per altra part, que trobas
les subvencions necessaries per a poder
escodrinyar més sobre el tema.

Robatoris

El segon dia d'aquest mes de març, al-
guns lladres entraren a cinc o sis cases
de Montuiii i se'n dugueren diferents co-
ses de valor, i doblers i fins i tot videos.
Fet que va causar una forta indignació
entre la gent.

És hora de que es posi remei per qui
toqui i el nostre poble pugui tomar gau-
dir d'aquella seguretat ciutadana que
temps enrera ens caracteritzava.

Abundância d'aigua
MOLTES PLUGES, PERO

BENEFICIOSES PEL
NOSTRE TERME

Encara que molts no han pogut sem-
brar I les feines del camp van molt re-
trassades, segons l'opini6 d'alguns page-
sos entrevistats, les pluges d'enguany
han estat molt beneficioses pel nostre
terme de Montuiri, i si bé es ver que hi
ha bandes embassades, també es ver
que les millores dels pous, albellons  I de
l'amarat dels arbres suposen una ale-
grança per a la nostra agricultura.

Ens seguia comentant un pages que a
Mallorca no sobra mai l'aigua, i que dins
el terme de Montuiri només quedarien
un 10 clo de terres de conreu sense poder
sembrar. La darrera setmana de febrer
ja ha possibilitat algunes feines que tins
ara havien quedat enrere.

Compra de Ca Ses Monges

Si per una part i de bona font ens arri-

ba la noticia de que les Monges propie-

taries de l'immoble han allargat el con-
tracte de cessió de l'edifici fins a la fl de
l'any 1988, per altra part sabem que es
fan gestions per a comprar l'edifici i que
aquestes van per molt bon cam!.

Ens han assegurat que les Monges
l'han oferit a un preu molt favorable i a

pagar a un llarg termini, de tal manera
que, d'esser aixi, el poble en podrà estar
content i agrait.

L'Ajuntament ho compraria mitjan-
cant el Patronat de la 3 • a Edat.

Cens d'electors: 1.851

El nombre de possibles votants a
Montuiri es enguany de 1.851 persones,
distribuldes en 1.023 al districte 1 i en
828 al districte 2. Aquesta sera la base
real, a la qual hauran d'arribar els can-
didats per tal de convencer-los amb el
seu programa, plantejament i actitus.

Els darrers dies
SA RUA D'ENGUANY: MES
DISFRESSATS EXTERNS

QUE DE LA VILA

També els nostres reporters han espi-
golat sobre la impressió de la
d'enguany a Montuiri. La impressió mês
generalitzada es que ha anat minor que
l'any passat, perd que s'han notat mol-
tes comparses de fora poble, i en canvi
han quedat molts de montuirers sense
disfressar-se. De fet, la nit del 28 de fe-
brer ens oferi una temperatura immillo-

rable. Aix! i tot, l'entusiasme dels pri-
mers anys ha baixat i es nota que la
festa es va estenent a molts de pobles.
En cara que a les 4 d les 5 hi havia trui

per enmig.
Cal assenyalar, per altra part, que el

darrer dia de Carnaval es tomaren repe-
tir foguerons en el Carrell:5 de Ca Na Ser-
ra i a Ses Tres Creus. I no hi manca la
clàssica torrada, vi i ximbombada.

I a Ses Escoles els nostres infants
aquests mateix dia també ho celebra-
ren: el grup .Sis som els va animar, i
ballaren i rigueren. I per afegitó l'Asso-
ciació de Pares els va obsequiar amb co-
ques i vinet.

Verdi

Martorell
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Nou bar

A la granja de guatleres de Son Bas-
CÓS i propietat de Joan Miralles «Fela-
nitxer s'ha inaugurat recentment un
bar-restaurant on es possible assaborir
les guatleres que es crien a la mateixa
granja. L'edificació està realitzada amb
gust i l'establiment es un punt de tro-
bada pels qui visiten la granja.

Encara que algun diari de Ciutat hagi
parlat de manca d'autorització, nosal-
tres no hi entram ni en sortimd'aquest
tema.

De la 3.a Edat

Exactament 138 persones de la 3.a Edat
de Montuiri, juntament amb altres de
Sant Joan, Petra i Felanitx es concen-
traren l'horabaixa del 3 de marc (darrer
dia de carnaval) a Sant Joan.

Uns disfressats i els altres també vol-
gueren acabar els darrers dies no sols
fent bauxa, sind• també amb un bon be-
renar amb una suculent xocolatada.

Primer Aniversari
JA HA FET UN ANY QUE MORI

ES VICARI QUELO

Dia 15 de gener feia un any que ens

havia deixat D. Joan Miralles, es Vicari

Queló, aquell homonet simpàtic i entu-

siasta per Montuiri, fins a la seva Ilarga

vellesa. Ja fa més d'un any que el Se-

nyor li dona el premi de servent feel.

Teulada
esfondrada

Aspecte de les bigues

que esfondraren

part del pis alt

i tries antic de

Ca Ses Monges.

EL 18 DE FEBRER VA FER ULL
UNA PART DE LA TEULADA

DE CA SES MONGES
Un troç de la teulada mês antiga i una

part d'un pis yell de Ca Ses Monges (uns
40 m 2 ) es varen esfondrar la nit del pas-
sat 18 de febrer. Fou una sort que no hi
hagués cap desgracia personal.

Ara es fa necessari i urgent que es tor-
nin aixecar i, al mateix temps refer o re-
forçar tota la part que corre peril perquè
una altra vegada no torni caure i l'edi-
fici es pugui conservar molts d'anys.

Sabem que s'han fetes gestions, i a la
fi de febrer sembla estava decidit que
s'encarregaria de les obres el Patronat
Municipal de la 3.a Edat per a les quals
s'han pressupostat aproximadament un
mill() i mig de pessetes.

Radio Murta fa socis
Amb el valor de 1.000 Ptes. anuals,

Radio Murta » ha començat la captació

de socis, a fi d'ajudar a mantenir l'emis-

sora local, que —com es veu a un apar-

tat d'aquest mateix número— va aug-

mentant les seves hores d'emissió, de

qualitat i sobretot de participants ac-

tius i joves.

Campionat de truc
Durant els mesos de gener i febrer

s'ha celebrat en el Bar ,, Ca'n Pieres» un
interessant campionat de truc en el qual
hi han participat 21 parelles. Els gua-
nyadors han estat Francesc Bauza i To-
meu Nicolau, amb 14 punts. El segon lloc
es va haver de decidir entre quatre pare-
lles que quedarem empatades a 13 punts.

El dimarts dia 10 de març tots els par-
ticipants s'hauran reunit per a celebrar,
en el mateix establiment, un sopar de
companyerisme.

Jaume Santandreu
El dissabte 28 de febrer passat, de 12 a

1, en el programa «Coneguem la gent.,
coordinat p'En Toni Mayol i Ca-
talina Bauza “Rodetes. fou entrevistat
el capellà Jaume Santandreu, al qual li
feren moltes preguntes relacionades amb
la seva vida, l'hospital de nit, llibres que
ha publicat, ideologia política, treballs
amb els maginats, relacions amb l'Esglé-
sia institució, etc. Una entrevista que no
va tenir desperdici i que si la treim en
aquesta secció es perquè la consideram
que sobresurt de les corrents.



Conjunt del corbam molt ben entramat de les teulades de Ca Ses Monges,

edificat l'any 1867.
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ACORDS DEL PLE
DE L'AJUNTAMENT

ELS PRESSUPOSTS

La sessió plenària de l'Ajuntament del

passat 24 de febrer, fou bastant moguda en

el dir de qualcú, sobretot a Mora de deba-

tre els pressuposts municipals per a l'any

1987. Foren sobretot els membres de l'opo-

sició (AP-PDP-Ind.) els qui discreparen, ja

que, segons el seu parer, bastants partides

pressupostàries no s'ajustaven a la realitat,

de manera particular en quant a les quanti-

tats que es projecten ingressar i les que en

realitat s'ingressaran. I en el capitol de des-

peses suposen que això conduirà a un défi-

cit acumulat que d'aquí uns anys l'Ajunta-

ment no ho podré assumir.

Per altra part, el PSM va defensar

aquests pressuposts dient que es millor

endeutar-se i que es gastin els dobbers pú-

blics. I el PSOE va dir que, en tot cas, si no

s'està d'acord amb les despeses, l'única so-

1.1ució adient seria reduir les inversions, i

abc() no és desitjable. I també es va propo-

sar que es perlIongés s'aprovació fins que

s'arribés a un consens.

Però el Batle, una vegada acabat el de-

bat, decidi que es passés a votació. I aixi es

va fer, essent el resultat el següent: cinc

vots a favor (3 del PSM i 2 del PSOE) i cinc

abstencions (4 d'AP i 1 del PSOE). D'a-

questa manera foren aprovats els pressu-

posts per enguany.

Pressupost d'ingressos

Degut a la seva extensió ens es impossi-

ble detallar totes les partides, si bé citarem

les que passen del milió. Són aquestes:

Contribució urbana (9.500.000), Impost

industrial (2.100.000), Impost circulació de

vehicles (3.653.471), Recollida de ferns

(2.300.000), Contribució especial carni de

Porreres (3.160.000), del Fons Nacional de

Cooperació Municipal (14.000.000).

Pressupost de despeses

Les despeses que també passen el milió

són:

Sou i pagues (5.392.271), Despeses

membres de la Corporació (1.152.900), Re-

tribucions complementàries (3.300.000),

Quotes municipals a càrrec de la Corporció

(2.179.328), Contractes de prestació de ser-

veis (2.000.000), Conservació i reparació de

camins (1.500.000), Patronat de Cultura

(1.225.000), Serveis mancomunats (1.900.000),

Guarderia (1.000.000), Vestuaris camp de

futbol (2,378.110), Cami Vell de Porreres

(3.950.000).

Cal dir que el pressupost es de

40.735.633 pessetes. Que pendents de co-

brar d'exercicis anteriors hi ha 4.887.297

pessetes i pagaments pendents per valor

de 5.423.549 pessetes.

INFORMACIÓ SOBRE
LA CREU ROJA

A la visita que la Comissió feu al nou Pre-

sident de la Creu Roja, el metge Manuel

Mora, el va informar de la intenció de con-

tinuar la col.laboració entre ambdues insti-

tucions, si bé ii cloné a conèixer les limita-

cions pressupostàries. Es proposé la cons-

trucció d'un Hoc permanent nou del qual

se'n faria càrrec l'Ajuntament i pel mante-

niment es cercaria la col.laboració dels

Ajuntaments veinats, ja que tombé es be-

neficien del seu servei.

El President de la Creu Roja es va com-

plaure de la iniciativa de l'Ajuntament, si

bé va manifestar que donat la greu situació

en que es troba la Creu Roja Provincial, i la

reducció de les tropes de socors, es fa difi-

cil la continuftat d'algun Hoc per dificultats

de manteniment i rendabilitat.

OBERTURA DE LA PEDRERA

En quant al tema de l'obertura de la pe-

drera del Puig de San Mique!, es va acordar

seguir un sistema similar a l'adoptat per

l'Ajuntament de Calvià, el qual consisteix

en exigir a l'empresa explotadora un aval

de depbsit bancari per a garantitzar la repo-

blació de la zona. Igualment sels pot de-

manar cada any un projecte d'explotació per

a poder seguir amb garanties els treballs

de la pedrera i el seu impacte ecologic.

GUARDERIA MUNICIPAL

L'excusa que ha posat l'empresa cons-

tructora de la guarderia municipal per no

acabar-la en el termini fixat ha estat el mal

temps. Les plujes dels darrers mesos han

impedit la seva realització.

El mateix motiu ha estat també adduit

pel que fa referència a les obres del cami

de Son Palou.

VESTUARIS DEL CAMP
DE FUTBOL

El projecte tècnic per a la construcció

dels vestuaris del camp de futbol va esser

també aprovat en aquesta sessió ordinària.

D'aquesta manera, una vegada que el Con-

seil Insular hagi donat també la seva con-

formitat sols restarà la corresponent apro-

vació del Pla Territorial d'equipaments es-

portius per part de la C.A. I en haver-se

complit aquest tràmit es procedirà ja a la

subhasta de les obres i al seu inici.

LLEI DE COMERÇ

Com a resposta a un escrit adreçat per la

PIMEM a la Corporació perquè aquesta es

pronunciés en favor d'una Llei de Corner-g,
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Nova programació de «Ràdio Murta»
DILLUNS

De 5 h. a 7 h. horabaixa: VARIETES.

DIMECRES
De 6,30 h. a 7,30 h. tarda: CAP BU1T.

DIVENDRES
De 5 h. a 6 h. tarda: DIGA-LI AMB

MUSICA.
De 6 h. a 7 h. tarda: TEU I NOSTRE.
De 7 h. a 8 h. tarda: CAR-AND-CA.

DISSABTE

10,30 h.: CONCERT.
11,00 h.: OBRE B1TZOC.
12,00 h.: ENTREVISTA: «CONEGUEM

SA GENT».
1 h. migdia: ESPORTIU MURTA.
2 h. tarda: TAULA I SOBRETAULA.
2,30 h. tarda: INFORMATIU.
3,00 tarda: ES MURTER.
5,00 tarda: FI D'EMISSID.    

DE PER LA VILA     

es va decidir no pronunciar-se, tota vegada

que no es coneix aquesta Llei i que la ini-

ciativa legislativa correspon al Parlament i

al Govern Balear i no a l'Ajuntament. Si bé

el Batle o algun Regidor a nivell particular

vol, ho pot fer.

RESTAURACIÓ DE L'ORGUE

L'Ajuntament ha rebut una subvenció del

Consell Insular de un milió de pessetes per

al començament de les obres de restaura-

ció de l'orgue històric de la Parròquia.

SENTENCIA

Pel que es refereix a la sentencia del Tri-

bunal Constitucional sobre la Llei de sane-

jament de les hisendes locals, en principi

no afecta al nostre Ajuntament, ja que en

l'actualitat ve aplicant el 16 % i el T.C. sem-

bla que ha sentenciat que els ajuntaments

obligatoriament han d'aplicar el 20 %. El

fet que podria ocórrer seria que si l'Estat es

fes carec de tornar els dobbers als afectats

per aplicacions superiors al 20 %, també es

podria determinar la recaudació d'aquest

4 % no cobrat a Montuïri, cosa molt impro-

bable.

ELS MOLINS

Es va debatre i aprovar igualment en el

ple ordinari, iniciar uns contactes amb el

d'Arquitectes, Associació d'amics

dels molins i personal tècnic qualificat amb

Ia finalitat de convocar un concurs de pro-

jectes per a la rehabilitació dels molins fari-

ners de Montuïri i tota la zona del Molinar

amb accessos a la carretera.

corema d'ara el nostre dibuixant.

RECEPCIÓ D'OBRES

Per part de l'Ajuntament s'ha procedit a

la recepció definitiva de les obres dels ves-

tuaris d'Es Dau, de la depuradora i de les

obres de Na Paissa.

CONVENI

Dins el conveni de Corporacions locals i

Institut Nacional d'Empleo, mitjançant el

qual es reb una subvenció del 75 % i l'A-

juntament hi posa el 25 % per a la contrac-

tack) d'un operari; ara es té el projecte de

renovar-lo i d'ampliar-lo en un altre. Així

les tasques que corresponen a l'Ajunta-

ment, de pintar, electricista, picapedrer, i

altres feines de poca envergadura podrien

realitzar-les aquests operaris i sortirien a

preu baix.

REPARACIÓ DE CAMINS

L'Ajuntament ha concedit a la Coopera-

tiva Agricola de Montuïri la tasca de repa-

ració dels camins veinais que ho hagin de

menester. Així. amb més rapidesa es po-

dran corregir les deficiències que s'ob-

servin.

Aixi de «jo ve» i renovada ha vist

Aquest concurs podria tenir un premi
que aniria del mig al milli:5 de pessetes i se-

rien aportades mitjançant l'Associació d'A-

mics dels Molins de Mallorca.

RECAPTACIÓ TRIBUTARIA

Enguany, la recaptació tributaria dels ar-

bitris i imposts locals correra a parrec direc-

tament per l'Ajuntament. Es a dir, no es

contractarà recaudador i així s'estalviaran

unes pessetes.
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ESPORTS

ELS MONTUIRERS DE CATEGORIA NACIONAL FUTBOL
Jaume Pocoví Mayol

FITXA TÈCNICA: Va néixer el sis d'agost de 1966.

En Jaume va començar com a jugador en els equips

base del Montuïri on hi va estar fins als 14 anys, i amb En

Joan Rosselló (l'actual mister dels juvenils) com a entrena-

dor. Va passar després al Cide on tingué En Quevedo, En

Tolosa i En Timoner com a preparadors. A la categoria ju-

venil ha jugat a Algaida (En Simó d'entrenador), Sant

Gaietà a I nacional (Joan Cifre, el director tècnic) i Montuïri

(Joan Verger Ramonell d'entrenador). Deis juvenils mon-

tuirers passa al primer equip, llavors a Preferent i puja a Ill

divisió (Llorenç Amengual, Sebastià Miralles i Pep Dols,

entrenadors).

— Quina és la teva opinió de la marxa del
Montuiri d'enguany?

—Estam aconseguint l'objectiu de no bai-

xar. Perd la meva opinió es que amb l'e-

quip que hi ha podriem estar més amunt,

del que ens trobam.

— Què trobes falta al Montuiri?

— Crec que seria bo guanyar un parell de

partits perquè una sèrie de jugadors, que

en aquests moments no tenen la suficient

confiança en sí mateixos, la tornir recu-

perar.

— Com a montuirer, voldríem ens digues-

sis com veus la situació genera. I del futbol

local.
—S'ha de cuidar el futbol base perquè

d'aquí és on es poden treure els jugadors

per a l'equip de tercera, com es el cas que

tenim on hi ha uns jugadors montufrers

que ho estan fent molt be dins la categoria

nacional.

— Com va sortir la idea de jugar de por-

ter? Pot ser perquè el teu pare ocuphs

aquesta demarcació?

— Sense cap dubte, ell va ser I a . causa

principal de que jo jugés de porter.

— Quines semblances t'han dit que tens

enire la manera de jugar de ton pare i la
teva?

— Crec que, en general, teníem un estil

similar, ja que ell va esser qui constant-

ment em va donar consells per millorar.

Ara, crec que mai arribaré a jugar tan be

com ho feia ell. Mon pare va ser una per-

sona que m'exigia molt, i sempre em re-

marcava els errors que jo cometia. Després

dels partits parlàvem de la meva actuació

per tal de corregir-me.

—Els aficionats voldriem saber de tu ma-

teix que va passar enguany. Jugares cinc

partits de titular i després a la reserva. Com

va ser això?
—L'entrenador ho va veure oportú. Jo

només puc dir que ho vaig trobar molt es-

trany perquè crec que ho feia bé.

— Contra quins equips has jugat?

—Balears, Calvià, Son Sardina, Constàn-

cia i Alaró.

— Encara que N'A brines ten gui la titulan-

tat, com es troba el teu estat d'ànim com a
jugador del Montuiri?

—El meu estat d'ànim es bo. Ara be,

quan a un jugador no se li dona la con-

fiança necessària, la moral li va devallant i

pot plantejar-se el cercar nous camins.

— Tens alguna anècdota de la teva vida

esportiva que t'agradaria recordar?

— Quan jugava amb el Sant Gaieta i

enfrontat-nos al Cide vaig parar tres penal-

tis dels cinc que es xutaren a la correspo-

nent tanda.

Jaume, moltes gràcies i no afluixis, com

es diu en termes esportius. A veure si prest

El mes de gener començaren les jorna-
des dels jocs escolars. Com cada any el
nostre col-legi hi participa amb un bon
nombre d'equips. No publicarem aquest
mes un reportatge sobre aquesta activi-
tat a causa de la quantitat d'informació
esportiva que tenim. Aixn si, direm que

cada diumenge juguen quatre equips de
futbol-sala i dos de basquet femenf, que

Resultats corresponents al passat mes
de febrer:

III divisió

Montuiri, O - Eivissa, 2
Portmany, 1 - Montulri,
Montuiri, 2 - Alaior,
Sporting, 2 - Montuiri, 1
Montulri, 1 - At. Balears, 3

Juvenils
Felanitx, 6 - Montuiri, 1
Montulri, 2 - Escolar, 2
Pollença, 7 - Montulri 1

Infantils
Porto Cristo, 3 - Montuiri,
S'Horta, 2 - Montuïri, 1

Alevins
Alcúdia, O - Montuïri, 1
Montuiri, 1- Cardassar,
Pollença, 1 - Montulri, 3
Montulri, 5 - La Porciancula,

Aficionats
V. Son Gotleu, 1 - Rt. Es Puig, 0
Rt. Es Puig, 1 - Rt. Tropical, 2
Greixoneres, 2 - Rt. Es Puig, 0
Rt. Es Puig, 1 - Ciclos Marin, 1

Benjamins
Campos, 6 - Montuiri,
Montuïri, 2 - Verge Monti-Sion, 0
Avance Art& 2 - Montuïri, 2

et veim com a successor de N'Abrines, i

puguis tenir l'oportunitat de seguir demos-

trant les teves qualitats que et va inculcar

un dels millors porters que han defensat

els colors del Montuïri: ton pare.

BIEL GOMILA

els equips d'escacs que prepara En Vi-
cenç Vaguer han .arrassat ,, , ja que tots
els cinc han fet campions del seu grup. I,
anecdote!, les finals infantils i alevins
varen ser jugades entre els equips mon-
tuirers. També podem dir que, a falta
d'un jorn per acabar la I volta, els dos
equips de bàsquet femení han guanyat
tots els partits que han disputat.

JOCS ESCOLARS

Campions Comarcals d'Escacs a totes les categories



Na Cati Bauzà Banch en una de les seves arribades.
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Atletisme
Cati Bauzá, Campiona de Mallorca de Cross Escolar

Cinc primers llocs per a la família Barceló
a les proves populars de gener i febrer

Pocs, pert, bons! A Montuïri tenim quatre

corredors d'atletisme, en la modalitat de

cross, que cada setmana inscriuen el seu

nom en els llocs d'honor de les proves po-

pulars o escolars de Mallorca.

Na Cati Bauze Blanch, de Can Pera, i la

familia Barceló (el pare i els dos fills) han

aconseguit en aquests dos primers mesos

de l'any un exit destacat a les carreres que

han participat, exit que es continuació del

bon paper d'anys anteriors.

NA CATI

Aixi tenim que Na Cati Bauze es va pro-

clamar campiona de Mallorca Infantil de

Cross Escolar el passat 21 de febrer a Pe-

guera, un titol molt valuós ja que tenia com

a rivals a un bon aplec d'excellents corre-

dores, les millors de cada una de les sis co-

marques de Mallorca. A part d'aquesta vic-

tòria, histórica per al seu curriculum espor-

tiu, va participar a altres quatre carreres i

les va guanyar a totes quatre: Pollença (18

gener), Ses Salines (25 gener), Castell de

Bellver (1 febrer) i Cross «Joan Capó» de

Felanitx (15 febrer). Cati: enhorabona pel

En Joan Barceló, pare dels germans
campions d'Atletisme,

Esteve i Joan.

teu esforç, constància, deler i continuitat;

enhorabona que pots fer arribar també al

teu preparador, Tomeu Prohens, del Campos.

LA FAMILIA DE SA MATA

Possiblement no hi hagi moltes families

tan esportistes com la Barceló Cerdà (de

Can Joan de Sa Mata), de la qual tres dels

seus quatre membres es dediquin tan be a

l'atletisme. Intervenen tots junts a quasi to-

tes les proves de cross que gairebé cada

setmana se celebren a algun indret de l'Illa.

En Joan, el nin, que l'any passat va ser

campió de Mallorca Alevi escolar, té l'in-

convenient —igual que N'Esteve— d'actuar

dins la categoria infantil que l'agafa en-

guany dins l'any més jove dels dos que

compren la categoria. Així i tot, ha obtingut

tres segons Ilocs en aquests mesos de ge-

ner i febrer: Sa Pobla (10 gener), Costitx

(18 gener) i CasteII de Bellver (25 gener);

per altra part va ser tercer a Pollença (11

gener) i, encara que el febrer hagués estat

malalt, va classificar-se per a la final territo-

rial de Balears de Cross Escolar, prova a la

qual va ser convidat especialment per la Di-

recció General d'Esports.

En Joan Barceló Prohens, el pare, no té

rivals dins la seva categoria de veterans.

Així, hem pogut llegir el seu nom encapça-

lant les Ilistes de les proves celebrades a

Pollença 111 gener), Costitx (18 gener), Cas-

tell de Bellver (25 gener), La Porciõricula (1

febrer) i «Joan Capó» de Felanitx (15 febrer).

N'Esteveta —que a més de participar en-

guany dins l'any més jove dels que formen

la seva categoria alevi, va néixer a fi nals

d'any— segueix la tònica familiar i aixi te-

nim anotat que va fer segon a Costitx,

quart al CasteII de Bellver i setè a Pollença.

A la final escolar Alevi va quedar sisè i re-

cordem que l'any passat a la categoria Ben-

jami va proclamar-se subcampió. Enhora-

bona als tres i... endavant!

A causa de no haver-hi a Montuïri cap

club d'atletisme, Na Cati Bauze i la seva

germana Na Francisca van a entrenar-se

dues o tres vegades per setmana a Campos

i corren amb el nom de l'equip d'allà. La

familia Barceló, que s'entrena a Montuïri,

corr amb l'equip Costa de CaIvia; si be po-

dem dir que en el cross escolar En Joan i

N'Esteve ho feren amb l'escola de Montuïri.

GABRIEL GOMILA
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RENEIXERÀ EL CROSS DE MONTUIRI
Noticia de darrera hora: La Junta Di-

rectiva de l'Associació de Pares de Mon-
tuiri, en sessió celebrada el dimarts 24

de febrer, va acordar tornar organitzar
el «Cross Popular Montulri.. La data ele-
gida sera, possiblement, el 17 de maig.

En Joan Barceló Cerdà arriba primer dels

alevins en el li Cross de Sant Bonaventura

de Llucmajor.

Gloses
Es porquer de «Son Canals.
vol morir com un valent
badant sa boca en es vent
com ets altres animals.

Davant vos m'he presentat
per fer ses coses més 136,
ja que som aqui dirt
que es poble montulrer
pareix que l'heu oblidat,
perqué es pagés ha quedat
que quasi res ell pot fer,
en haver pagat es ferrer,
sa llavor i es seu mester.

Ja no li basta ni es blat,
bon Sant teniu pietat
ja veis que jo ho deman bé
i ses gràcies donaré
a to thorn qui ha escoltat,
un homo qui ha xerrat
i pentura res sap fer,
adéu i fins l'any que ve
Sant Antoni estimat.

Adéu bon sant del dia,
ara ja me'n tenc d'anar
que l'any que ve pugui tornar
amb sa mateixa alegria.

Toni PalouN'Esteva Barceló Cerdà arriba guanyador

a la fi de la prova.'

Clubs Columbe•fils Missatgers d'Alga/da i Montuiri
Enguany la temporada columbibfila, es

presenta força competitiva, doncs amb un

cens de 550 coloms, nests per viatjar, hi ha

al menys cinc socis que tenen mes de cin-

quanta coloms, perdb vull dir -tenien-,

perquè a les hores, quan sols duim quatre

Eivisses, els colomers ja quasi estan buits.

La 1.° i la 2.• Eivissa (150 Km.), varen anar

bastant be, en Unies generals, donat que

passaren el 70 cY« dels coloms enviats; en

canvi a la 3.° i 4.° Eivissa, entre el mestral i

el'fred, ens varen fer la punyeta, sols pas-

saren entre el 30 % i el 50 cY0, justament

aquesta vegada (la 3.' Eivissa), que el nos-

tre president hi havia enviat la flor i la nata

del seu colomer: un fill del campió del

món, un parell de «Schnaiders» (alemans) i

nets del gran «Fou» i «Spoir». Qué vos

pensau? Ell no va tocar plomes i això que

els companys de «Radio Murta» havien es-

tablert «fil directe» damunt el terrat, per tal

de veure arribar el primer colom. No vol-

gueu saber sa branca que li dona i mos

dona a tots, l'amo En Biel Serrai, quan veu

que aquests coloms importats del conti-

nent no troben el seu colomer.

Cal destacar la victòria d'En Josep San-

chez (l'escola de Sant Joan), soci de Mon-

tuïri, que amb una flota de cinc coloms

guanya la 2.° Eivissa i per si fos poc el co-

lom guanyador va venir a una velocitat de

1.506,72 metros/minut. Aquest escola de

Sant Joan, que les deu tenir beneits?

Per acabar sols volem dir que el guanya-

dor de la 1.° Eivissa fou En Joan LI. Gaya

(Sant Joan), el de la 2.• Eivissa En Josep

Sanchez (Sant Joan), el de la 3.° En Rafel

Miralles (Algaida) i el de la 4.° N'Antoni

Munar (Montuïri).

CLASSIFICACIO CAMPIONAT SOCIAL

1.er Joan LI. Gaya (Sant Joan), 46,5 p.

2.on Adreu Oliver (Algaida), 43,5 p.

3.er Jaume Martorell (Montuïri), 42,5 p.

4.rt Sebastià Mas Veny (Montuiri), 40,5 p.

5.6 Biel Manera (Montuiri), 37 p.

6.6 Rafel Miralles (Algaida), 36,5 p.

7.6 Miguel Jaume (Algaida), 35,5 p.

8.6 Bernat Munar (Algaida), 32 p.

9.6* Sebastià Barceló (Vilafranca), 31,5 p.
10.6 Miguel Gomila (Montuïri), 29,5 p.
11.6 Joan Bauza (Montuïri), 29 p.

12.6* Gaspar Socias (Montuïri), 25 p.

13.6* Josep Sanchez (Sant Joan), 20 p.

14.6 .Antoni Munar (Montuïri), 19,5 p.

* Una amollada menys.

CAMPIONAT DESIGNATS

1.er Joan Lluís Gaya, 47.

2.on Andreu Oliver, 45.

3.er Bernat Munar, 37.

4.rt Jaume Martorell, 32,5.

5.6 Miguel Gomila, 32.

6.6 Biel Manera, 31.

7.6 Miguel Jaume, 29,5.

8.6 Rafel Miralles, 29,5.

9.6 Josep Sanchez, 21.

10.6 Joan Bauza, 20.

11.6 Gaspar Socias, 19.

12.6 Sebastià Barceló, 18,5.

13.6 Antoni Munar, 16.

14.6 Sebastià Mas, 11,5.
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CUINAR EN CASA
BACALLA CONGELAT

Un tassonet de vi: d'oli
un tassonet de vi: de vi sec
sal
una pessigada de pebre vermeil
i una pessigada de pebre bo

Descongelar el bacallà, amarar-lo del
suc de sa rostidora, posar-lo al forn uns
10 minuts i un poc abans de treure'l fer
un capoladis d'ail i juevert. Servir fred o
c aient.

LLOM AMB «BEICON»

1/2 quilo de Hom, fer-li un tall per
llarg, dintre posar-hi llesques de «bei-
con i ails tallats i prims. Fermar ben
fort. Salar i posar-hi un poc de pebre bo.
Posar un poc d'oli a la rostidora. Coure
al forn amb poc foc.

Receptes de
Inés Barceló Arbona «Claveta.

PLUVIOMETRE
Pluja del mes de febrer de 1987

Dia	 3 	
Dia	 4 	

1,80 1.m2

5,50 Lm'
Dia 11 	 40,60 1.m2

Dia 12 	 14,50 1.m2

Dia 15 	 3,00 1.m2

Dia 16 	 3,40 1.m2

Dia 17 	 1,10 1.m2

Dia 18 	 14,80 1.m2

Dia 19 	 1,90 Neu
Dia 21 	 2,80 1.m2

Dia 25 	 8,00 1.m2

Total
	

97,40 I.m2

DEMOCRAFM
DEFUNCIONS
Febrer de 1987

Dia 1: Bàrbara Servera Munar, de 93
anys. Viuda. «Sa Torre..

Dia 9: Miguel Verger Arbona, de 87
anys. Viudo. «Llebre..

GLOSES DE L'AMO EN MIQUEL
MASSANET «PARRI.

A Miguel Sastre «Pellusco.

S'ha mort un germanet nostro,
sé cert que a tots mos sap greu
i ara amb s'ajuda de Déu
li direm un Pare Nostro.

Que aquest «Pare Nostro. sia
per s'Anima d'En Miguel,
que Déu la tengui en el cel,
que crec que s'ho mereixia.

No estigueu trists, Déu no ho vol,
donau en es cor alegria,
que també hi anirem un dia
tots a fer-li companyia,
en aquell mateix redol.

Miguel Massanet .Parri.

Dia 12: Miguel Sastre Bauza, de 86
anys. Viudo. «Pellusco..

Dia 13: Joana Aina Roca Gomila, de
90 anys. Viuda. «Joanota..

Dia 15: Bartomeu Ribas Gomila, de 82
anys. Viudo. «Borreó..

-s_artan --Efarafainn-sfamsfaiza-zeizan --Lizaraiza-za-zaaa-afamp_izraflaraJ

En aquesta fotografia podem veure un primer pla de la joieria d'En Joan es Rellotger a Inca, el qual des d'ara mateix

ofereix els seus serveis i número de telèfon —50 11 96-- per a qualsevol peça que no es pugui trobar

a la seva tenda de Montuiri.
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Missatge del Papa per a la Quaresma de 1987
Estimadissims germans i germanes

en Crist:
«Als qui patien fam els va omplir de

béns, i deixi anar els rics sense res..
Aquestes paraules que Ia Verge Maria

pronuncià en el seu càntic min a la ve-
gada una alabança a Déu Pare i una

crida que cada un de nosaltres ha d'a-
collir en el seu cor i meditar, aquest
temps de Quaresma.

Temps de conversió, temps de la Veri-
tat que «ens farà Mures., perquè no po-
dem enganar aquell qui penetra «cors i
entranyes.. Davant Déu el nostre Crea-
dor, davant Crist el nostre Redemptor,
de què podem estar orgullosos? Quines
riqueses o quins valors podrien donar-
nos alguna superioritat?

Maria en ensenya les vertaderes ri-
queses, les que no passen, les que vénen
de Déu. Nosaltres les hem de desitjar,
hem de tenir-ne fam, hem d'abandonar

tot ante que és fictici i passatger, per a
rebre aquests béns en abundància. Con-
vertiguem-nos! Abandonem el llevat veil
de l'orgull, de la injusticia, del menys-
preu, de l'afany de posseir diners i poder.

Si ens reconeixem pobres davant Diu

Entrades	 Pessetes

Serveis religiosos  	 361.555
Interessos  	 7.500
Rendes (Sala Mariana) 	 14.000
Collectes ordinaries  	681.467

Donatius i almoines  	 122.386
Altres entrades  	 20.000

TOTAL entrades .. 1.206.908

Sortides

Compres  	 35.674
Personal  	 791.493
Imposts 	 17.115
Conserv. d'immobles 	 140.384
Adquisicions  	 24.220
Telèf., elect., gas, etc. 	 98.070
Activitats pastorals .	 46.884
Altres despeses  	 5.450
% Administ. Diocesana 	 19.771

TOTAL sortides ... 1.179.061

Saldo de l'any 1986: 27.847 Pts.

aixO és veritat i no falta humilitat-
tendrem un cor de pobre, ulls i mans de
pobre per a compartir aquestes riqueses
amb les que Déu ens omplirà a caramull:
Ia Fe que ens obre a tots, l'Esperança;

Ia Caritat que ens fa estimar com Diu
als pobres amb un amor preferencial.

Si nosaltres som realment aquests
«pobres de cor., que han rebut la pro-
mesa el Regne del cel, la nostra ofrena
serà agradable durant la Quaresma, si
es fa amb cor de pobre és una riquesa,
perquè donam ant) que hem rebut de
Déu per esser distribuit: només rebem
per donar. Igual que els cinc pans i els
dos peixos del jove, que les mans de
Crist multiplicaren per a alimentar la
multitud, allò que nosaltres oferiguem
será multiplicat per Déu en favor dels
pobres.

LSortirem d'aquesta Quaresma amb
el cor inflat, plens de nosaltres matei-
xos i amb les mans buides per als al-
tres? ¡,0 més bé arribarem a Pasqua,
guiats per Maria la Verge, amb ánima
pobra, amb fam de Déu, i amb les mans
plenes de tots els dons per tal de distri-
buir-los al min que tant ho necessita?

Pessetes

Entrades

Saldo gener de 1986 .. 	 358.917
Volta d'es blat  

	
77.985

Entregat per la Diòcesi 	1.085.995

Lloguers i altres  
	

728.207

TOTAL entrades .. 2.251.104

Sortides

Pagat per obres 	
 

1.212.629
Altres compres  

	
503.257

TOTAL sortides . 	 1.715.886

Queden en caixa: 535.218 Pta.

Nota: Els feels han contribuit a les nou
collectes extraordinàries durant 1986, amb
un total de 464.920 pessetes.

Revisat pel Consell Parroquial d'Assump-

tes Ecomimics.

..Donau gràcies al Senyor, perquè

bo, perquè és etern el seu amor..

PROGRAMA D'ACTIVITATS
PARROQUIALS

MARÇ 1987

SEGLARS QUE PREDICARAN
LA «QUARESMA.

Com ja anunciàvem al número passat,
cinc laics ens dirigiran la paraula a l'es-
glésia, després de la comunió de la
missa dels diumenges a les 8 del vespre.
L'ordre sera el que segueix:

Diumenge I, 8 de marc: Josep Suarez,
de «Justicia j Pau..

Diumenge II, 15 de marc: Bernadf Bo-
mar, metge I Delegat diocesà de pasto-
ral familiar.

Diumenge III, 22 de marc: Andreu Du-
ran, del Moviment cristià d'adults de
pobles, de Manacor.

Diumenge IV, 29 de marc: M.  Ant6-
nia Nicolau, monitora de grups juvenils
de Porreres.

Diumenge V, 5 d'abril: Pere Ballester,
Director diocesà de Caritas.

JORNADA VOCACIONAL
PER A JOVES

El dissabte, 21 de marc, els joves tin-
dran l'oportunitat de trobar-se per a in-
tercanviar inquietuds i també amistat i
alegria, amb motiu de la jornada voca-
cional. Dins la nostra Zona, enguany es
fará a Son Macia (Manacor) i a Consola-
di:5 de Santanyí.

CELEBRACIÓ PENITENCIAL
ABANS DE PASQUA

El divendres, 10 d'abril, tendrem la
Celebració Penitencial que ens ajudi a
preparar mês de prop la Setmana Santa
i la Pasqua del Senyor. Per aquells ma-
teixos dies procurarem repartir els pro-
grames dels actes dels Dies Centrals de
l'Any Cristià.

Informació Econòmica Parroquial - 1986
Comptes ordinaris 	 Comptes especials




