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L'ASSOCIACIÓ DE LA
PREMSA FORANA DE
MALLORCA (194/87)

Votar es un deure

COL.LABORA AMB EL TEU POBLE

ACUDEIX A LES URNES

El 10 de Juny es una data important

EL TEU VOT POT ESSER DECISIU

Ajuntament de Montuiii

2

Premsa Forana

PRESENTACIó DEL LLIBRE
"L'ASSOCIACIÓ DE LA PREMSA

FORANA A MALLORCA"

El volum "Associació de la Premsa
Forana a Mallorca (1978-87)" fou pre-

sentat el passat 13 de Maig en el Teatre
Municipal de Manacor.

El llibre, en qüestió, suportat pel Con-
seil Insular de Mallorca, és un recull molt

ben aconseguit de totes les revistes de la
Premsa Forana des de l'any 1978 fins
ara.

Amb un pròleg de Ma. Antònia Munar,
Presidenta de la Comissió de Cultura del
C.I.M. i un preludi de Biel Massot Munta-
ner, President de l'Associació, les fulles
del llibre fan ofrena de dades i dades de
cada una d'aquestes revistes de l'interior
illenc i que, avui per avui, són més de
quaranta en actiu. Ressenya també uns
resúmens històrics de les distintes troba-
des anuals a tot el llarg i ample d'una crò-
nica associativa. Duu impressa una de
les portades de cada publicació, un mapa
de situació del seu propi municipi i un
historial de la revista.

APacte hi assisti el President del C.I.M.
Jeroni Alberti, acompanyat, entre altres,
pd President de la Premsa Forana, Biel

Massot.
Presenti el llibre Mn. Joan Bauzi, el

qual parli del fenomen de la premsa fo-
rana i de la iniciativa que té i ha de tenir
dins les respectives localitats. I el Presi-

dent Alberti remarcà la força de l'Asso-

PORTADA
PÒRTIC DE L'AJUNTAMENT

Cinc són els partits pretendents
a la bat/ia, perd... de quisera'?

CULTURA

ler plat: Greixera

Compondrás la earn, fetes tallades
dins una greixera, hi compondrás a sos-
tres tota classe de carn de porc, molta
ceba, tota classe d'espfcies i fruita cor-
rent, com es ara, tomátiga, bessons de
fava, ciurons tendres, pèsols, moraduix,
albercocs verds, cireres verdes, i, com-

post, hi posaras aigua freda, que no la
tapi; la deixaras amb poc foc, i si tens

forn calent l'hi posaras per acabar d'ei-
xugar el suc, i també per pendre color, i
hi posaras canyella, i a la taula.

ciació de la Premsa Forana. "Cada poble
—digué— té la seva revista i la sent real-
ment seva, i la llegeix amb la seva llengua
per assabentar-se del que passa a cada po-
ble.

Cal dir que els coordinadors que han
treballat en l'edició del llibre són En Ra-
fel Ferrer Massanet i En Josep Cortès.

Un sopar de companyerisme a un res-

taurant del Port, rubricà una jornada a
la qual hi trem presents la quasi totali-
tat de representants de totes les publi-
cacions de la Premsa Forana.

26n plat: Calamars farcits

Sofregirás grells, alls, panses, pinyols i
les cames dels camalars capolades, i en
ser ben cuit i ben trempat de sal i espí-

cies els farciràs, perd que no siguin mas-
sa plens perque no s'esclatin, els cosirás
i els posarás dins una cassola, amb ai-
gua i oli que els tapi, i en ser mig cuits
posaras canyella. Els llevarás del foc per
dur-los a la taula.

Plat dolç: Quema

Per fer la quema es fa el mateix del
menjar blanc, solament amb la diferen-
cia que per mitja escudella de llet cor-
respon una unça de sucre i una de farina
d'arròs, un vermell d'ou i un can() de ca-
nyella, tant com cou fora llimona. Des-

prés de trabucat dins el plat i quasi fred
tendrás una giradora flamejant, i des-

prés d'haver posat sucre per damunt la
crema, hi passsarás la giradora fins que
faci cuiro cremat. En cas de no acertar
la quema o menjar blanc hi afegirás un
poc de farina de xeixa ben recolada.

Joan Miralles i Monserrat

De cuina antiga mallorquina (6)
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EFICACIA I HONESTEDAT
El 10 de Juny ja és aquí. Els monturrers, com tots els altres ciutadans

espanyols, estam citats per a comparèixer a les urnes i elegir els membres

que constituiran el nou Ajuntament.

De nosaltres depèn que sien unes determinades persones les qui decidi-

ran el futur politic de Monturri durant aquest quatrienni. I aquest mateix

dia també podrem emetre el vot a favor dels candidats que han d'ocupar

els escons del Parlament de la Comunitat Autònoma i del Consell Insular,

com igualment podrem triar els qui ens han de representar en el Consell

d'Europa: Tres eleccions diferents en les quals ens toca pronunciar-nos

sobre les nostres preferències polítiques.

Pel que fa referência al nostre Ajuntament, són cinc els monturrers que

encapçalen altres tantes llistes municipals. Es per això que BONA PAU ha

volgut polsar i difondre l'opinió i afinar els punts de vista d'aquestes cinc

persdnes; ja que d'entre elles,evidentment, un serà elegit per a regir i res-

pondre del govern i de la vida política de la vila, i els altres quatre, quasi

amb tota seguretat, exerciran de regidors del poble.

Els cinc candidats a la batlia ens manifesten els seus desitjos de gover-

nar amb eficácia i honestedat; es presenten amb ganes de treballar m'entre

posen de relleu que Monturri ha donat proves de ser un poble que ha

progressat: és pot dir que els insults i ofenses personals han desaparegut

per a donar pas al respecte i al diàleg.

Es amb aquestes premisses que esperam unes eleccions netes, mentre de-

sitjam que surtin elegits el futur batle i els nous regidors que més conven-

guin al Monturri d'ara.

ONOFRE ARBONA

L'excursió del ler. de Maig a la Victòria d'Alcúdia va reunir molts de montuirers

OMBRES I CLARORS 

Visquem la vida
A vegades una mateixa frase pot ser

dita i naturalment interpretada en varis
sentits.

Amb la diferència de pocs dies, he
sentit com una mateixa expressió ha es-
tat llançada i interpretada de dues mane-
res molt distintes. La frase en qüestió
era aquesta: "Visquem, que la vida són
dos dies".

El primer que feia aquesta afirmació
pret, dia fruir el màxim de la seva estan-
r., en el món; el seu ideal era guanyar
molts de doblers, viure amb el major
confort, cercar el minor benestar pos-
sible, córrer món i divertir-se.

L'altra persona feia aquesta reflexió:

"Com que la vida és curta, visquem-la
en profunditat, descobrim4i tot el seu

sentit, cerquem l'equilibri, visquem amb
pau amb nosaltres mateixos' .

Crec que els dos punts de vista es po-
den mantenir —de fet cada persona mira
Ia vida des d'un angle diferent— encara
que el descrit en primer lloc sembla més
superficial i el segon més profund.

De totes maneres, aquestes dues vi-
sions no tenen per què haver d'estar ba-
rallades l'una amb l'altra: Una persona
pot divertir-se i passar-ho bé i a la vegada
haver descobert el sentit profund de la
vida i haver aconseguit l'harmonia i l'equi-
libri.

Es veritat que la vida és curta —al man-
co així ho trobam bona part dels hu-
mans—, el que no podem oblidar és que
Ia vida és com un gran teixit format per
petits fils, que són els dies. Si aprengués-
sim a viure intensament aquest període
de vint-i-quatre hores, intentant esser més
humans i més oberts, anirfem configu-
rant aquest tapis meravellós del viure
quotidià que acabaria por omplir de ve-
ritat el camí de la nostra existència.

Si és veritat que "la vida són dos
dies", cal que els visquem intensament
i si és possible amb sentit.

ANDREU GENOVART



GOVERN BALEARELECCIONS AUTONOMIQUES 1987

ELECCIONS

PARTICIPA
El pròxim 10 de Juny tots tenim

una cita amb les urnes.
Perquè la nostra Comunitat ens

necessita a cada un de nosaltres.
Entre tots construTm el nostre

benestar i progrés.
Per això, la teva opinió també compta.

AMB ELTEU VOT..
TOTS HI GUANYAM

1 teu vot decideix,



Per moltes voltes que hi donem no es pot desentranyar la incògnita.

25 anys enrera

Juny de 1962

Des de principis d'any, l'equip de

.Caritas. de Montuiri treballa i s'es-

força molt. No sols sein reunions per

estudiar com i de quina manera s'han

d'atendre els germans necessitats,

sine, que, concretament, durant aquest

mes s'han distribuït 60 litres d'oli, 30

quilos de sopa, 47 quilos de llet en pols

i un matalás.

ALS QUATRE CANTONS 	 5

... és irnpressionant sa campanya que
fa cada partit per a guanyar vots. Ses
urnes no bastaran perquè n'hi  haurà
que voldran repetir per tenir-los con-
tents a tots. ( Si això fos possible...!)

***
... es grans guanyadors de ses elec-

cions d'enguany no són ni es politics, ni
es votants, ni es poble, sinó ses imprem-
tes... Perque, entre cartells, programes,
paperetes, valles i propaganda, s'han for-
rat de bona manera.

***
aiximateix haguessin pogut deixar

reposar una mica més «ses figures. des
nostres personatges politics... perquè,
encara no han aferrat es cartells com
zas! ja són ptn terra. També sera que
falta espai. I no estaria malament guar-
dar Hoc propi per a cada partit.

***
n'hi ha uns quants, que en s'estiu

solen tenir mottes basques, que han as-
segurat que votaran aquell grup muni-
cipal que prometi .però de veres ,› fer
una piscina p'es poble.

***
... per dia 20 de juny, Ràdio Murta pre-

para una gran berbena popular. Diuen
que hi haurà sorpreses grosses. L'any
passat —ho recordau?— .Misses i Mis-
ters.. Enguany són capaços de dur un
bou...

***
... En Llorenç d'Es Forn i Na Joana

Rigo varen tenir una simpàtica sor-
presa, quan sortien de casar-se de l'es-
glésia. Un carruatge, semblant a una
petita carrossa de St. Antoni, i estirat
per un mul, els esperava baix des graons.
Na Joana no ho va dubtar un moment, i
pujit tota decidida, i es nuvi també,
mentre retronava una traca i ets assis-
tents que eren ben nombrosos, feien
mambelletes. Una broma de bon gust!

Diuen que es nuvi, quan fou damunt
es portal de l'església i afini sa car-

rossa va respirar, perquè li havien asse-
gurat que hauria de «torear. un vedell
maleit, i l'home havia perdut ses bro-
mes. Degué trobar que era millor fer

una volta en carro que haver-se d'en-
frontar a un animal banyut.

***

... ses dues parelles de 4ruquers., de
Montuïri varen fer un bon paper en es
campionat de Mallorca de ,, Truc, En
Pere Frare i En Biel Gallard moriren a
sa creu, en es darrer cantó, per 24 punts
d'envit contra 26. Just que es resultats
haguessin estat al revés, ja haurien pas-
sat a ses quartes de final. Aixi i tot, tor-
naren ben satisfets de sa seva classifica-
ció. I que no falti s'humor i ses ganes de
participar!

EN XERRIPA

PLUV/OMETRE
Pluja caiguda a Montuiri durant et mes

de maig per metre quadrat:

	

Dia 6 	  4 litres

	

Dia 16 	  25,9 litres

	

Total 	  29,9 litres



MOLINS EN MAL ESTAT
Aquest n'és una mostra, però, segons el P.S.O.E., a través de la restauració dels

molins fariners, Montuiii podria participar amb el turisme.

6 ELECCIONS

Joan Miralles Julia «Felanitxer»
Candidat a Ba tie pel P.S.O.E.

En Joan Miralles Julià, "Felanitxer",
és el candidat a la batlia de Montt' fri pel

P.S.O.E. Home casat, de 42 anys, indus-
trial, conegut dins la vida pública per ha-
ver exercit el càrrec pel que ara es torna
presentar durant 21 mesos de l'anterior
legislatura, essent l'altre temps regidor.
Es, idò, 16gic, que conegui la marxa de
l'Ajuntament.

Com als altres candidats, li hem dema-

nat quins són els principals problemes que

veu a Montufri. Aquesta fou la seva con-

testa:

—El principal problema que té Montui-

ri és un problema socio -econòmic; és a

dir, la manca d'iniciativa empresarial i

un marc de condicions de cara a aquest

problema. I el segon seria el tractament

d'aigües residuals.

—Des de l'Ajuntament, com es podria

resoldre el primer?

—Amb una participació del nostre po-
ble amb el turisme a través d'una restaura-

ció dels molins fariners de Montufri, apro-
fitant la circulació turística de la carretera

Palma-Manacor, cercant una infraestruc-

tura a la zona d'Es Molinar, donant sorti-

da per l'Avinguda d'Es Dau cap a la carre-

tera de Manacor.

—I el segon que has citat?
—El tractament d'aigues residuals con-

sistiria en fer uns estudis tècnics per cer-
car les millors solucions a les dues sortides
d'aigUes brutes que queden per resoldre,
bé siguin depuradores, I lacunes, etc.

—I les condicions econòmiques?

—Estant coordinats amb el programa
que el PSOE presenta a la Comunitat
Autónoma, serà possible crear unes bo-
nes condicions per a tota classe d'inver-
sió i foment; enfocant aquesta vitalit-
zació económica acl nostre poble,
entenent tal vitalització com una promo-
cif:5 de tota la cultura tradicional del
poble i de nostra illa.

—El problema de la manca de feina per

a la joventut, com el resoldrfeu?

—Aix i mateix s'han de coordinar amb

els organismes competents uns cursos d'i-

niciació empresarial, adequant el nostre

objectiu als joves del nostre poble. Com

per exemple tallers d'artesania (brodats,
ferro forjat, etc.).

—Saps com es troba econòmicament

l'Ajuntament?

—Si. En aquests moments el pressupost

és un poc deficitari, tenint en compte el

seu programa d'inversió que s'ha duit a

terme.

—Com es solucionaria el fet dels mo-

rosos?
—Amb uns contactes directes amb a-

questes persones, donant Iloc a què expo-

sin les seves raons o motius.

—Veus difelincia entre les passades

eleccions i aquestes?

—Si', veig una bona evolució del siste-

ma democràtic, ja que són correctes els

diàlegs i expressions a les manifestacions

de cadascun dels nostres partits. Es una
excel.lent mostra de maduració política.

—Quina és la vostra principal preocu-
pació?

—Crec important la unió i participació

de tots els qui sortiran regidors per a po-

der resoldre d'una manera correcta totes

les questions municipals i rebutjant tota

actuació partidista que es pugui presen-

tar. També hi vull afegir —acaba dient
En Joan "Felanitxer"— la importància

del manteniment i desenvolupament del

Patronat de la Tercera Edat.

0.Arbona



7ELECCIONS

JUNTS

PER UN

MONTORI

AMB

FUTUR
Joan Miralles Julià

"Per Batle de Montufri"

A L'AJUNTAMENT DE MONTUIR I

Francesc Triay Llopis

"Per President del Govern Balear"

AL PARLAMENT BALEAR

2. Gabriel Miralles Piza, "Xocolater" 2. Josep Moll Marques

3. Miguel Oliver Massuti
3. Gabriel Fiol Roig, "Pinero" 4. Joan March Noguera

4. Josep Maria Munar Vich, "De sa 5. Josep Alfonso Villanueva

6. Jaume Carbonero Malbertí
Llibreria"

7. José Luis Martín Peregrín
5. Gabriel Roscar Jaume, "Titina" 8. Joan Nadal Aguirre

6. Miguel Nicolau Verger, "Volandí" 9. Damià Pons Pons

10. Valentí Valenciano López
7. Joan Martorell Lladó, "De s'Estany" 11. Llorenç Rus Jaume

8. Gaspar Mas Miralles, "Ballester" 12. Pere Serra Vich
13. Teresa Riera Madurell

9. Catalina Bauzà Arbona, "Xoroia"
14. Josep Maria Munar Vich

10. Rafel Tous Gomila, "Papa" 15. Joan Lluís Llull Sarralde

11. Joana Martorell Nicolau, "Roqueta" 16. Pere Capó Manzano

17. Damià Cànoves Rotger
18. Alfonso Sanz Marugan

Per les coses
ben fetes

VOTA PSOE
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Presidents de les meses

Els tres que presidiran les meses i quo
tendran la primera responsabilitat de
les urnes per a les eleccions del 10 de
juny, seran: En Raimundo Arbona Mas-
sanet, En- Miguel Ferrer Arbona i En
Joan Verger Ramonell. Com se sap,
dues s'estableixen a la Biblioteca i saló
dels baixos de la Casa de la Vila, i l'altra
al c/. Des Pujol.

Radio Murta entrèvistarà
al Bisbe D. Teodor

Si no sorgeixen problemes, per al dis-
sabte 20 de juny, esta previst entrevistar
el Bisbe D. Teodor Ubeda Gramage en
el programa que prepara i coordina En
Toni Mayol S'ha de dir que En
Toni té una especial pipella per triar les
persones i que esta aconseguint un es-
pai de radio prou interessant. Els da-
rrers 5 entrevistats hauran estat els pri-
mers de les llistes locals per a les prope-
res eleccions.

Llista definitiva
d'AP-PL-Independents

La urgencia de publicació del passat
número de BONA PAU no va permetre
conèixer a temps alguns canvis intro-
duits a la llista d'aquesta coalició con-
servadora. Així, enlloc de N'Antônia
Rossinyol Verd «Bou., es presenta Na
Rosita Nicolau • Roig, en el n.° 6, que-
dant en el n.° 7 Antoni Martorell «Alco-
raiera, i en el n.° 8 Josep Pocovf «Boira».

Intercanvi escolar

Trenta nins i nines de l'escola pública
.Pau Vila» del barri Sans-Monseny de
Barcelona han vingut a Montuiri, per
conviure amb les famílies d'alumnes de
7è d'EGB, per a complir un interessant

programa de coneixement de Montuiri i

de l'illa. Han estat ben rebuts. Per part
nostra, hem fet algunes entrevistes, que
sortiran al número de juliol.

Arribaren el dissabte 23 de maig i tots
foren acollits per diferents famflies del
poble i romangueren entre nosaltres fins
el divendres dia 29.

Durant aquests dies pogueren visitar
diferents indrets de Mallorca i realitzar

estudis relatius a la flora, fauna, medi
ambient i altres d'interés pels escolars.

Tercera Edat

Entre els assumptes que sobresortien
a l'assamblea que celebraren el passat 8
de maig hi figurava la renovació de la
mitat de la Junta Directiva, o sia cinc.
D'aquests en renunciaren dos per a no
tornar esser-ho: Joan Sastre «Pellusco.
i Maria Miralles «Marrona., i els altres
tres foren reelegits: Rafel Socias «Ver-
meil., Gabriel Roscar «Titina. i Teresa
Mayol «Piadosa.. I els dos nous a la
Junta són: Miguel Mayol «Matxo. i Ca-
talina Bauza «Xoroia..

També es va aprovar el balanç de 1986,
amb superavit i el pressupost de 1987,

Joan Miralles i la Federació
Balear de Caça

Al diari «Baleares. del 22 de maig hi
surt En Joan «felanitxer. rebent el di-
ploma que la Federació Balear de Caça
li entrega a Santanyí, com a president
de l'Associació de Caçadors amb reclam
de perdiu, i per haver quedat finalista
de les millors entitats esportives de la
nostra Comunitat, dins l'any 1986.

Articles de Pere Sampol

Darrerament, hem pogut llegir alguns
articles de Pere Sampol, a publicacions
mallorquines. Així, al Full del P.S.M.
dels mesos abril-maig escriu sobre la
«Reactivació econômica per als munici-
pis i comarques deprimides de les Illes
Balears.. Propugna «potenciar l'econo-
mia de les comarques interiors a través
de noves alternatives econòmiques ba-
sades en el sector primari (l'agricultura)
i en la transformació de productes agra-
ris... Aix6 —segueix— suposa una inter-
vende, de 1'Administraci6, amb una
bona planificació de l'economia de les
nostres illes. Es creara una Comissió de
Foment de l'Economia a cada Ajunta-
ment, i un Consell de Desenvolupament
Industrial i Agricola, al Govern de la
C.A.

aproximadament de 200.000 pessetes.
L'excursió que realitzaren el 14 de

maig fou a Lluc, Sa Calobra i Port de
Sóller amb participació d'unes 140 per-
sones.

Eleccions

Vist el número de votants que des de
l'entrada de la democracia acudeixen a
les urnes, es pot donar per cosa certa,
segons la llei electoral vigent, que per-
què un partit aconseguesqui un regidor
a Montuiri són suficients 80 vots al seu
favor. Aix6 es el que diuen els entesos,
encara que no suposa que per cada 80 se
n'obtengui un altre, ja que a Montuiri
sols en poden sortir 11.

Aquesta hei és certament complicada.

També ell mateix dedica, a la revista
EL MIRALL, una llarga i polèmica refle-
xió sobre «fer nacionalisme.. Entre al-
tres coses diu: «Parlau-nos, senyor Mon,
de la ferma voluntat del vostre partit de
defensar les nostres arrels, de la defensa
de la Ilengua, de l'ensenyament del ca-
tala, de la TV en catalti. Parlau-nos de la
defensa de la pagesia a Mallorca, de la
defensa de la natura.....

Joan Verger presenta un estudi
del Consell

El vice-president del Consell Insular,
també segons el diari «Baleares. del 22
de maig, va presentar un estudi sobre
les carències dels pobles de Mallorca
respecte a sanejament i xerxes d'aigua
potable. Joan Verger va destacar que hi
ha més de 30 nobles amb deficiències, i
que es necessiten uns 300 milions d'in-
versió per a cada poble. També, a través
d'aquest informe-enquesta s'ha consig-
nat la situació d'escorxadors i cementi-
ris municipals, equipaments esportius,
centres d'ensenyament, mercats, cen-
tres assistencials, Unies telefòniques,
etc.

Com a dada positiva, remarca l'ex-
tensa xerxa de carreteres, que «en gene-
ral, no es troba en males condicions..

HAN ESTAT NOTÍCIA...
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Rafel Socias Miralles «Vermeil»
Candidat a Batle pel P.D.P.

Per primera vegada i sense formar coali-	 —Com ho farfeu?
ci6 amb altres partits, es presenta a Mon- 	 —Promoürfem l'empresa privada per-
tufri el P.D.P. Encapçala la Ilista per a que invertís a Montuïri.

l'Ajuntament En Rafel Socias Miralles,
"Vermeil", prou conegut per esser el Pre- 	 —Tens notícia de com es troba econ6-

sident de l'Associació de la Tercera Edat. micament l'Ajuntament?
Segons ens manifesta, es presenta

com independent "si IA —diu ell— no 	 —Realment, no. Sent dir que hi ha

m'havia aficat mai en política, st m'ha- un dèficit, pert) ignor la quantitat.

via mesclat en temes sindicals, d'aquí

que conegui molt poc el funcionament 	 —Saps que hi ha gent que no paga els

de l'Ajuntament". 	 imposts?

A les preguntes següents les contesta 	 —Ho ignorava. Crec, però, que tothom

així: 	 ha de ser igual:s'hauria d'aplicar la !lei
perquè això no succeesqui.

—Quins són els principals problemes
que veis a Montufri?

	 —Quina diferència veus entre les pas-

—Sols en citaré tres:Assentar les bases sades eleccions i aquestes?

per a dotar al municipi d'una infraestruc-
tura adequada per a canalització d'ai- 	 —A les passades no hi era i no les vaig

gua potable; potenciar el Conseil Muni- viure. Aquestes les trob molt dialogants

cipal de Salut, amb especial atenció a la amb molt bones relacions entre els

medecina preventiva, i adequar i arreglar candidats a batte, si lad cadascú. té el

tots els camins rurals. seu programa per a desenvolupar.

—La vostra principal preocupació,

com es podria concretar?

Segons el P.D.P. Montu i'ri té tres problemes importants per resoldre:

Canalització d'aigua potable	 Adequar i arreglar tots el camins rurals

Potenciar el Conseil Municipal de Salut  

—Voldríem crear en el camp d'Ac .-

ció Social una vertadera solidaritat

perquè dins Montuïri quedin ateses

totes les clases socials. I ja en un altre or-

dre de coses veim la conveniència de dotar

el Municipi d'una infraestructura adequa-

da dins el terreny esportiu, a les necessi-

tats actuals, sense grans complexes espor-

tius, que resulten molt costosos pel fet

de ser infrautilitzats.

—Alguna més?

—Veim també la conveniència de millo-

rar la depuració de totes les aigües resi-
duals, especial atenció a tots els grups
d'esplai ja constitulls, fomentar esco-
les de música, balls, coral, teatre, majo-
rettes, Cossiers i altres.  

MENJADOR DE CA SES MONGES

El P.D.P. esta dispost a donar a la Tercera Edat tota la importancia que es

requereix perquè puguin gaudir tots els anys que els resta de vida.  O. Arbona

—Quines empreses enfrontaria primor-

dialment l'Ajuntament?

—Dedicar(em una especial atenció a la

Tercera i Quarta Edat, intentaríem rejo-

venir el poble en el sentit que qualcú

véngui a crear flocs de treball aquí, a fi

de donar a la joventut camps de feina

perquè no hagin de sortir del poble.
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A la primera legislatura varem obrir
el camí a l'esperança d'aquestes
Illes i de tots els seus pobles.
Amb el teu vot continuarem l'obra
començada amb encert eficàcia.
Perquè corren nous temps per a la
nostra Autonomia.

VOTA
PROSPERITAT

VOTA
Partido

Afiwiza
 Popular Liberalen coalición con

PERQUÈ CORREN NOUS TEMPS

ap



MONTUFRI ES EL QUE ES

No s'ha de malparar ni el paisatge ni la identitat de Montui'ri, segons A.P. però

és necessari crear llocs de feina, indústries i altres.

ELECCIONS 	 11

Joan Antoni Ramone!! Amengual «Matxo»
Candidat a Batle per A.P.

La candidatura d'A.P. a Montufri està
encapçalada per En Joan Antoni Ramo-
nell Amengual "Matzo", una persona de
30 anys, industrial, el qual s'ha fet molt
conegut per esser actualment el President
del C.D.Montufri. A les passades eleccions
formava part de la Vista del partit amb el
número dos i durant el sis mesos en què
En Miguel Cardell fou batle, va experi-
mentar el funcionament de l'Ajuntament
i després, segons diu, l'ha seguit de defo-
ra. A les altres preguntes les ha contes-
tades així:

—Quins són els altres problemes que
té Montu Vri?

—En vull citar tres: De cada dia viu

manco. gent a Montuïri, és un problema

que l'Ajuntament haurà de resoldre. Se-

rà  crear Ilocs de feina, indús-

tries i altres. Existeixen problemes de

contaminació, encara ara serse resoldre.

I l'actual situació econòmica de l'Ajun-

tament.

—Es que saps, econòmicament, com es
troba l'Ajuntament?

—Sí. Consider que l'Ajuntament es tro-

ba en un estat econòmic preocupant de-
gut als deutes que ja comença a tenir.

Concretament es deuen 13 milions a

Bancs i 12 milions que s'hauran de pagar

per a Ca ses Monges, si loé consideram que

aquesta compra fou una decisió ben pre-
sa. Per tant, volem dur a terme un sane-
jament econòmic pel normal funciona-

ment de l'Ajuntament.

—Quina solució hi veus?

—Enfrontar-ho totduna per part de l'A-

juntament.

—I el problema de la feina pels joves,

com s'hauria de resoldre des de l'Ajun-

tament?

—Donar facilitats perquè a Montuïri

hi hagi feina per a tothom. No pretenim

muntar grans indústries ni malparar el

paisatge ni la identitat de Montuïri, sinó

que pretenim que es creïn a les zones de

serveis o zones rústiques que no tenguin

cap valor agrícola.

—Quina solució veus pels contribuents

que no paguen?

—Aquestes persones són sempre les ma-
teixes. Crec que la primera cosa que s'ha

de fer és xerrar personalment amb elles

abans de prendre una acció judicial en

contra.

—Veus diferència entre les passades

eleccions i aquestes?

—Sr, molta.	 Primerament que les

presentacions i mitins eren d'expres-

sions molt fortes i semblava que s'anava

a ferir la sensibilitat i moral dels altres.

Enguany la cosa ha estat molt moderada

I duu el camí de ser una campanya molt

tranr,u

—Quina és la vostra principal preocu-

pació?
—La principal és que Montuïri no

es converteixi en poble dormitori.

—Veus alguna diferència amb els al-

tres partits?

— Amb els altres partits ens diferenciam

en el sentit que pensam que en Hoc d'u-

na zona esportiva, s'han de fer els ves-

tuaris aprovats, ja que nosaltres pensam

que no s'han de deixar. El poble de Mon-

tu Fri no pot assumir un altre poliespor-

tiu. Es per això que creim que s'han de

potenciar les zones deportives que ja te-

nim, com és la zona d'Es Dau,
O. Arbona



ELS NOSTRES CAMPS
Segons els candidat a batle pel C.D.S. és necessari que el pagès tengui una

completa informació sobre el món agrícola.
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Guillem Ferrer Arbona oQuelet»
Candidat a Ba tie pel C.D.S.

Un nou partit que a Montuïri presenta

candidatura a les properes eleccions muni-

cipals és i a la qual hi figura com
a cap de llista En Guillem Ferrer Arbona,

"Quelet", de 30 anys, mestre industrial.

No s'havia presentat mai a les eleccions

municipals ni té un coneixement molt

fort de l'Ajuntament, pert' —diu ell—

dins la seva llista -hi ha gent que el coneix

bd.
A la pregunta sobre els principals

problemes que té Montufri, els va enume-

rant aixf:

—Primerament el de la JOVENTUT,

en el sentit que s'hauria d'aconseguir

que tots els joves tenguin ocupació, tre-

ball i divertiment. També hi ha el de la

necessitat de potenciar la CULTURA

dins el poble. Pel que respecta a FORA-

VILA, es necessari que el pages tengui

una completa informació sobre el mein

agrícola i disposar d'un assessorament

tant tècnic com informatiu. AG I LITZAR

el funcionament de l'Ajuntament i pro-

porcionar a SANITAT niés medis per a

poder fer feina.

—De quina manera els enfrontaria
l'Ajuntament?

—Crec que al manco ha de dur la ini-

ciativa i ha de tenir una col.laboració

estreta amb els professionals que es cor-

responguin amb cada tematica. 0 sia, per

exemple, amb la cultura, els mestres i la

bibliotecaria; amb sanitat, els metges...

—Com es resoldria el problema de la
manca de feina pels joves?

—Pensam que una solució podria ser

potenciar la petita empresa, donant-li
el maxim de facilitats per a poder de-
senvolupar aquí les seves activitats i
crear un ambient de confiança de cara
a la inversi6.

—Saps com es troba econòmicament

l'Ajuntament?

—Si, que está molt endeutat. Es

per això que pensam que en Iloc de fer

obres noves, es necessari i convenient
mantenir les que tenim.

—Veus alguna solució pels que no pa-
guen a l'Ajuntament?

—Es un tema molt delicat, per6 aixi i

El fet mós avantatjós pel C.D.S.

seria la col.laboració

dels partits de l'oposició

tot consideram que si la legislació actual

obliga pagar imposts, aquesta Ilei es per

a tots. Es molt important donar uns bons

serveis per part de l'Ajuntament adequats
als imposts que el poble paga.

—Quina diferència trobes entre les pas-
sades eleccions i aquestes?

—La diferencia més gra és que fa
quatre anysili havia tres partits i ara n'hi
ha cinc. Veig que aquesta vegada no hi ha

insults personals i la precampanya s'ha

desenvolupada dins un Ambit distendit.

—Si aconseguísseu la batlia, quina seria

Ia vostra principal preocupació?
—Si estassim en el cap intentarrem

aconseguir una col.laboració dels partits

de l'oposició, perquè consideram que això

seria el fet més avantatjós pel poble.

—Què dirfeu als vostres possibles elec-
tors?

—Que estam segurs de no defraudar

ningú. Es la primera vegada que ens pre-
sentam a Montufri perquè hem vist la
necessitat d'una tercera opció dins la
política municipal, la qual es una opció
de centre.

O. Arbona



CAMINS EN MAL ESTAT
El programa electoral del P.S.M. concreta els problemes que han observat a

Montuiri.
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Bartomeu Amengual Mora «Nyol»
Candidat a Batle pel P.S.M.

Bartomeu Amengual Mora, "Nyol",

figura com a cap del Dista del PSM - EN.

Actualment és mecànic d'aviació i té 35

anys. A les darreres eleccions apareixia

també a la llista del mateix partit, però

amb el número 5.

Començam demanant-li si coneix el

funcionament de l'Ajuntament, i ens con-

testa així:

—No tenc molta experiència perquè no

m'ha interessat molt; per això he cercat

gent del meu partit que estás ben prepa-

rada.

—Segons el teu punt de vista, quins són

actualment els principals problemes que

té Montufri?

—Els més grossos que hi ha hagut fins

ara és que el Batle no ha tengut la máxi-

ma col.laboració dels altres regidors.

"No crec que el programa

del P.S.M. sia electoral; està fet

per gent del poble

sense imposicions externes"

—Si t'elegissin Batle, quines són les em-

preses amb les que primer t'enfrontaries?

—Si sortís Batle procuraria una col.la-

boració de tots: No pot esser que els al-

tres se'n desentenguin, crec que tothom

s'ha de responsabilitzar. D'una altra ma-

nera és molt difícil tirar endavant.

—Molts de joves acaben la seva prepa-

ració professional i no troben feina. Veus

alguna solució des de l'Ajuntament?

—Aquest tema está damunt el progra-

ma. Crec que l'Ajuntament pot tenir bo-

nes idees, pert) si no compten amb el su-

port del Conseil Insular o de la Comunitat

Autònoma, des d'aquí hi podrem fer

poc.

—Econòmicament, saps com es troba

l'Ajuntament?

—Sí.

—Segons es diu, hi ha gent que no pa-

ga els arbitris i imposts municipals. Veus

alguna solució perquè paguin?

—No hem pensat res, però vull dir que

Montuïri és un dels pobles on hi ha man-

co morosos.

—Quina és la principal preocupació de

Ia vostra candidatura?

—Els de la llista del partit hem fet un

programa ajudats pels antics regidors que

han viscut els problemes. Es un programa

que no crec que sia electoral, està fet per

gent del poble sense cap imposició exter-

na, i concreta els problemes que hem ob-

servat a Montufri. Cal dir que els progra-

mes difícilment es poden dur totalment a

terme si no és consensuant amb tots els

altres partits que hi haurà dins l'Ajunta-

ment.

—Veus alguna diferència entre les pas-

sades eleccions i aquestes?

—Sí. El poble de Montuïri ha donat

una prova de maduresa: ningú, que sà-

piga ha Ilançat atacs personals contra un

altre. I crec que això s'ho ha guanyat

tot el poble.

O. Arbona
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ESPORTS

FUTBOL
Resultats dels partits corresponents

al mes de maig.

III divisió
Ferreries, 4 - Montuiri,
Montuiri, 3 - Escolar, 1
Murense, 4 - Montuïri, 1
El nostre equip ha quedat classificat

en el lloc 18è (el tercer dels darrers). Per
aquest motiu haurà de jugar —en aquest
mes de juny— la promoció per a mante-
nir la categoria. S'enfrontarà a un club
de I Preferent que hagi quedat a un dels
segons llocs o al millor tercer lloc dels
dos grups de la lligueta d'ascens.

CLASSIFICACIÓ FINAL
1 G E P GF GC Punts

Sp. Makrés .... 38 27 5 6 87 27 59 +19
Ar. Baleares 	 38 19 12 7 70 45 50 +12
Badía C.M. 	 38 17 15 6 55 31 49 +11
Constancia 	 38 19 10 9 70 36 48 +10
Pena Deportiva 38 17 4 7 64 35 48 +10
Portmany 	 38 16 11 11 59 46 43 	 +5
Alayor 	 38 15 10 13 57 47 40 	 +2
Alará 	 38 15 9 14 59 69 39	 +1
Manacor 	 38 16 7 15 66 68 39 	 +1
Ferrerías 	 38 13 13 12 44 52 39	 +1
Ibiza 	 38 13 11 14 44 45 37	 -
Murense 	 38 14 6 18 50 62 34 -4
Hospitalet 	 38 11 11 16 44 41 33 	 -5
Santanyí 	 38 11 11 16 34 59 33 -5
Calviá 	 38 9 13 16 41 50 31 	 -7
Escolar 	 38 10 10 18 46 73 30 -8
Son Sardina 	 38 6 17 15 29 44 29 -9
Montlfn 	 38 10 6 19 36 59 29 -9
Sóller 	 38 8 11 19 39 73 27-11
Islet 	 38 7 9 22 32 60 21 -15'

Juvenils
Campos, 7 - Montuiri,
Ha acabat la lliga i els nostres juvenils

han quedat en el lloc 15è (segon dels
darrers). En aquests moments no podem
saber si mantenen la categoria, donat
que depèn dels equips de Mallorca o
Menorca que pugin a la categoria na-
cional.

Infantils
Margaritense, 1 - Montuïri, 3
D'entre catorze equips han quedat en

el Hoc 106, de la II regional.

Alevins
Cafetín, 7 - Montuïri,
Margaritense, O - Montuïri, 3
El seu grup, la III regional grup B, ho

formaven 14 equips. Els nostres petits
s'han classificat quarts. Amb els benja-
mins han estat els dos equips montui-
rers que han duit a terme millor campa-
nya. Hem d'esmentar el detall que ten-
gueren els pares dels jugadors alevins
amb el mister dels seus fills, En Joan
Verger Ramonell («Matxo.), ja que li fe-
ren entrega d'una preciosa placa de
plata com agraiment per la tasca amb
ells desenvolupada. Deia textualment
Amb agraiment al nostre entrenador.

Els alevins del 86-87..

Benjamins («Play off» de campions)
Sallista, 4 - Montuiri,
Montuïri, O - Campos, 2
Poblense, 7 - Montuïri,

JOAN BARCELO PROHENS
VA PARTICIPAR EN EL

MARATHON DE MUNICH

Un montuirer, En Joan Barce16
Prohens («de Sa Mata.) va participar el
passat 17 de mare al Marathon de
Munich (Alemanya).

El seu club, Costa de Calvià, el va con-
vidar a ell i a la seva dona a fer el viatge
a un preu molt económic. Partiren jun-
tament amb altres 30 persones de Ma-
llorca, 21 atletes i 9 acompanyants. A
Barcelona i Genova s'hi uniren altres es-
portistes j, d'aquesta forma, amb dos
autocars traspassaren França i Alema-
nya. Varen poder gaudir d'uns paisatges
nous per a ells i en unes 24 hores reco-
rregueren els 1.600 quilòmetres.

Ens comentaren que mai no havien
vist una cosa tan impressionant com
l'estadi Olímpic de Munich, on com re-
cordareu, s'hi feren les Olimpíades de
1972.

Ja a la carrera, prengueren part uns
10.000 atletes de tots els indrets del
món. Cada minut sortien mil atletes. A
ells els tocà sortir els darrers i aixd ten-
gué l'inconvenient que «et trobaves
amb molta gent per passar al llarg dels
42 quilennetres.. Aixf i tot, En Joan Bar-
ce16 calcula que va arribar entre els mil
primers atletes amb minor temps. Va
emplear 2 hores 55 minuts, rebaixant
així la marca de les tres hores.

A més d'aquesta carrera, suposam
que la més important de la seva vida es-
portiva, la família Barceló (ara parlarem
també dels dos fills) ha participat a al-
tres carreres en aquests darrers mesos.

El pare va intervenir al marathon
Platja de Palma (3 hores i 2 minuts), va
fer segon a «El Toro., primer a la Milla
de Capdepera, segon a «el Coc6 de Llo-
seta., primer a la tradicional i popular
Valldemossa-Palma (15 de la general
d'entre 700 atletes), primer a Sant Bona-
ventura de Llucmajor el ler de maig,
primer també a Búger i a la pujada a
Monti-Sion, a Sa Fira de Campos (9 de
maig) i a Manacor.

Els fills han tengut les següents clas-
sificacions:

— Milla de Capdepera (20 abril): Joan,
primer i Esteve, segon.

— Romeria del Cocó (21 abril): Joan,
segon i Esteve, primer.

— Pryca-Palma (dins la popular
Valldemossa-Palma): Joan, primer i Es-
teve, cinquè.	 -->

Aquí veim quasi tots els jugadors del Montuiri, el qual, després d'una temporada

que ha deixat molt que desitjar, es veu obligat a jugar la promoció per mantenir se
a Tercera Divisió.
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GLOSES TIRADES ENTRE
NA MARIA "RABENT"

I L'AMO EN MIQUEL "PAM"

L'amo En Parrí, vos teniu
mala sort o bona sort,
comanau potons de porc
i llavonses no veniu.

Un altre pic no faré
lo que me demanareu,
i en esser aquí menjareu
lo que jo vos donaré.

MARIA

Una cançó estudiada,
Maria, mai m'ha agradat,
l'he escoltada amb humildat,
i no sé com dins es cap
tant de temps l'has passejada;
tu ja la duies pensada
des gener de l'any passat.

PARRI

CUINAR EN CASA
GREIXONERA DE BROSSAT

Ingredients

Un quilo de brossat, onze cullerades
soperes de sucre, mitja culleradeta de
.moka de canyella molta, cinc ous sen-
cers, cinc vermeils d'ou i la ralladura de
la clovella de mitja llimona.

Naixements

1 d'abril: Joana M.  Marimon Nicolau,
filla le Gabriel i de Margalida M.  «Can
Gall.

7 de maig: Miquela Sastre Cerclà,
de Josp i Maria. .Cas Pollet..

9 de maig: Maria Bauza Amengual, fi-
lla de Llorenç i Catalina .Roscar..

5 de maig: Mateu Trobat Garcias amb
Joana Garcias Martorell.

6 de maig: Jacint Noguera Miralles

amb Maria Luisa Prendes Gonzalez.

16 de maig: Llorenç Mayol Verger amb
Joana Rigo Ribas.

Defuncions

9 de maig: Joan Mayol Pocovi, .Mat-

xo., 83 anys, casat.     

D MOCRAFIA 
Matrimonis •

Elaboració

S'esclafa el brossat amb una forqueta
de mode que no faci grums. Després se li
afegeixen els altres ingredients, es mes-
cla be i es col-loca clins d'una cacerola
de test, la qual abans s'haurà untat amb
un poc de mantega.

Es posa dins el forn calent i es deixa
coure a mig foc durant tres quarts
d'hora, aproximadament.

Recepta de
Catalina Que tglas

— Sant Bonaventra de Llucmajor:
Joan, segon i Esteve, cinquè.

— Búger (2 de maig); Joan primer.
— Monti-Sion; Joan, segon i Esteve

també.
— Campos: Joan, tercer i Esteve,

primer.

Per un nou estil de vida

Perquè donam importancia
a la persona i als seus valors

Si vols viure més be

VOTA P.D.P.
BIEL GOMILA 	



ELS CRISTIANS I LA POLÍTICA
"Impera dins la nostra societat un ju-

dici negatiu contra tota activitat pú

blica i fins i tot contra aquells que

s'hi dediquen". Aix,' s'expressen els

bisbes espanyols en el seu document

titulat "Els catòlics en la vida públi-

ca'.• Sembla com si ficar-se en qües-

tions socials i politiques fos necessà-

riament sinònim de joc brut, i com

si els qui volen estar nets de consciên-

cia i actuar amb honradesa fos millor

que se'n desentenguessin.

No sé si és per influència del fran-
quisme o si per mor d'un puritanisme

mal entés, però la paraula "política"

sona malament dins moites orelles

de cristians.

Els bisbes espanyols ens ajuden

a canviar aquesta mentalitat. Diuen

que el compromís social i polític no

solament es una tasca noble i digna

sinó que fins i tot pot esser una es-

cola de perfecció que ajudi al crei-

xement de la fe i a la pràctica de les

virtuts cristianes, com són el des-

prendiment i la generositat.

Ara bd, els cristians també ho

diuen els bisbes —no podem sotmetre

la nostra consciencia a qualsevol im-

peratiu de grups o partits polítics.

Una claudicació d'aquest tipus no so-

lament pot trepitjar altres imperatius

de la fe, sinó que per ella mateixa és

ja incompatible amb el respecte que

es mereix la persona humana i esta

niés prop de procediments dictato-

rials que democràtics.

Es per això que d'entrada cap

projecte social es pot atribuir la

pretensió d'interpretar autènticament

els principis de l'evangeli. Ni l'auto-

ritat de l'Església pot afavorir o re-

fusar globalment cap projecte social

determinat ni cap opció política

concreta, a no ser en situacions ex-

tremes, és a dir, quan entrin en joc

valors bàsics com la pau, la llibertat,

els drets fonamentals de la persona,

Ia pervivência del bé comú o l'auto-

ritat de l'Església en qüestions mo

rals.

Els cristians podem i hem d'inter-

venir en la política. Però hem d'evi-

tar que el cristianisme com a tal, es

posi a favor d'un determinat partit.

Hem de dir sí als cristians en polí-

tica, i hem de dir no a la política

cristiana.

SEBASTIA SALOM

Des de la Rota de l'església es pot contemplar aquest joc de teulades davall la cúpula del Roser.
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ESGLÉSIA EN CAM!

Comunicat davant les
properes elecciones

El Conseil Diocesà de Pastoral de
Mallorca va fer públic dia 18 de maig un
document destinat als catòlics de Ma-
llorca. En ell, s'insisteix en la necessitat
de votar i en la responsabilitat amb què
s'ha de fer. El cristià haurà de sospesar
els programes guiat pels criteris de l'e-
vangeli, sense que cap partit pugui mo-
nopolitzar el seu vot, com a tal creient.

Entre els principis fonamentals que
destaca el comunicat, hi trobam LA DE-
FENSA DE LA DIGNITAT DE LA
PERSONA, especialment el reconeixe-
ment de la llibertat d'opini& d'ensenya-
ment i de creença religiosa. L'ATENCIÓ
PREFERENT ALS MÉS NECESSITATS.

Fa especial esment de la 'problemà-
tica social. (atur, marginació, droga, 3.a

Edat mal atesa, delinqüència, dismi-
nuïts siquics i fisics, etc.) Llavors insis-
teix en la defensa de la NOSTRA CUL-
TURA I LLENGUA, DE LA NATURA I
EL MEDI AMBIENT. Fa fixar l'atenció
en els EQUIPAMENTS INDISPENSA-
BLES PER AL BENESTAR DELS CIU-
TADANS.

Insisteix que cal ponderar l'honra-
desa, la voluntat de servei i la capacitat
dels candidats. Cal també tenir molt en
compte el que es proposen fer els dife-
rents candidats per millorar la situació
actual.

«Mallorca Misionera»
El passai 17 de Maig, celebràrem la

Diada de Mallorca Missionera, amb el
lema:"No podem dormir tranquils". i el
nostre Bisbe ens insistia en la necessitat
de prendre consciència que tots som Es-
glésia, i per tant també responsables de
les esglésies del Tercer Món. Hem reco-
llit i enviat al Secretariat
48.475 pessetes.

Dia 7 de juny: Segon grup
de Primeres Comunions
Seri el primer diumenge de Juny, a les

7 de l'horabaixa, a Isglésia parroquial.
Per aquest motiu, no se celebrará la
Missa d'Es Puig.

El Corpus: dia 18 de juny
A les 7 de l'horabaixa, hi hauri ofici i

processó amb el Sagrament de la Presèn-
cia del Senyor. Es farà una colJecta ex-
traordinária per a Ciritas. Tampoc no hi
hauri Missa en Es Puig.

de Missions g
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