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GRÀFIC COMPARATIU DE LES TRES DARRERES ELECCIONS MUNICIPALS

Gràfica de les eleccions municipals a Montufri del passat 10 de Juny
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2	 DE LA HISTORIA  

Clarícies de la nostra història	 DE LES ESCOLES
Primera visita del Bisbe D. Diego de Arnedo a la Parroquia

de Montuïri (1563)
Dia 23 d'abril de 1563, va visitar l'es-	 En primer lloc, va comparèixer el

glésia parroquial de Montuiri.	 magnífic Mateu Tagamanent I Forteza,
En primer Hoc, va visitar el Santíssim procurador, segons afirma, del Rd. Rec-

Sagrament I va veure que estava a un tor de la dita església parroquial, millor
lloc decorós i bastant ben adornat, com dit del Rd. i Magnific senyor Gregori
pertoca. Forteza, ardiaca i canonge de l'església

També va visitar les fonts baptismals de la Seu de Mallorca, fill seu, absent
i va veure que estaven be.	 del Regne, del qual va dir que possela la

Item va visitar l'Altar Major. Be.	 dita parroquial en nom de la Camara
Item va visitar l'altar del Santíssim Apostòlica.

Cos de N.S. Jesucrist, i va manar que
l'honorable Rafel Manera, de qui es diu

	 (De .Monumenta Maioricensia.,

que es aqueixa capella, refaci el trespol
	 a càrrec de Llorenç Perez)

sota pena prevista per la seva Senyoria.	 (per la traducci6: Bmeu. Tauler)

Item va visitar l'altar de St. Antoni.
Be. Va manar fer recompondre els cane-
lobres, a came dels baciners.

Item va visitar l'altar de les Animes
del Purgatori. Be.

Item va visitar l'altar de la Passió del
Senyor. Be.

Llavors va visitar la sacristia, les cris-

meres on es renoven els sants olis, els
vestiments, calzes, joeis i altres orna-
ments de la mateixa església, els llibres
extraordinaris de batiats, les llanternes,
I finalment totes les coses necessaries, i
vistes —com ja s'ha les necessitats
de la mateixa església, va ordenar i ma-
nar que es presentassin davant ell tots
els beneficiats a fi de ser examinats i
perquè demostrassin els coneixements
que pertoquen als titols dels beneficis
que cadascú poseeix i denunciassin els
rèdits, els valors i les carregues a que es-
tan obligats.

NOVA PROGRAMACIO DE RADIO MURTA

PELS MESOS D'ESTIU

DIVENDRES 18 a 19 hores 	 DIGA-LI AMB MUSICA

19 a 20 hores 	 C RANCA

20 a 21 hores 	  VAR IETES

24 a 02 hores 	 LLUNA PLENA

DISSABTE
	

11 a 12 hores 	 OBRI BITZOC

12 a 12'30 hores 	 ES MURTER

1230 a 13 hores 	 EM BAT D'EST I U
13 a 13'30 hores ....... . ..RECULL SETMANAL

13'30 a 14 hors 	 RADIO NOVEL.LA

14 a 15 hores 	  MUSICAL

Sopar de fi de curs de l'A.P.A.

Com cada any, fou alegre i concorre-
gut el sopar de l'Associació de Pares de
l'Escola "Joan Mas i Verd". Divendres,
19 de Juny, al restaurant "Puig de Sant
Miguel", es reuniren un centenar de per-
sones, entre pares i mestres, per posar
punt final animós al curs 86-87.

El dimecres 1 de Juliol va tenir Hoc
l'acostumada assemblea general, darre-
ra de la temporada, de l'Associació de
Pares. Es va donar informació de la tasca

Festes a l'Escola
El divendres 26 es va fer la festa fi de

curs pels alumnes a l'escola. Actuaren
en primer Hoc els components del grup
"Cucorba", el quals, com sempre, diver-
tien i animaren amb les seves cançons
i ball a la nostra "tropeta". Després,
el plat fort del dia, el festival organitzat
pels mateixos alumnes i dirigits per Mar-
galida Vaguer i Magdalena Miralles.
Tothom s'ho va passar "pipa" vent els
nostres artistes i petits músics que "ho
feren beníssim". Cal destacar la feinada
de Na Margalida Vaguer, Professora de
Música del Col.legi, la qual va dur el
pes de tota l'organització.

Ninets i ninetes del parvulari d'Es Dau amb les dues mestresses:
Na Llucia i Na Francesca en es graons de l'església.

duita a terme per les diferents comis-
sions de la Junta Directiva.



OPINIÓ 	3

Època de canvi
Una altra vegada el poble va saber votar tranquil lament donant una mostra de ma-

duresa democrática. I el fet que el 83'54 o/o del cens de Montuïri anis a les urnes
haurà suposat la major participació d'aquests darrers deu anys. Per() en aquesta con-
frontació la truita s'ha girada, més ben dit, el considerable nombre de montuikers
que han emès el vot d'una altra manera, ve a dir-nos que l'hora del canvi ha arribat.
Per això la majoria pretén que sien altres els qui regeixin el poble. Així és la demo-
cricia.

Si el pacte entre les candidatures politiques que s'anomenaven d'esquerres, a les
eleccions locals de 1979 i 1983 va fer que la balança se n'anis cap a uns determi-
nats partits polítics —PSOE i PSM— i no pogués governar a la vila la coalició que més
vots havia obtingut: a les d'enguany torna a ser la mateixa força —AP-PL— la que ha
guanyat, però també ha tingut necessitat del suport d'un altre partit —CDS— perquè
pogués governar.

Des d'ara els regidors que abans decidien seran els qui s'hauran de situar a l'opo-
sició. Si En Francesc Trobat durant quasi sis anys i En Joan Miralles, quasi dos, es
responsabilitzaren de la batlia del noble,  será ara, per espai dels vinents quatre anys,
En Joan Ramonell el qui, en definitiva i amb el recolzament del Consistori,  decidirà
el rumb polític de Monturri, mentre que els regidors del PSOE i PSM s'hauran de
col locar a l'altre costat.

No creim que el poble hagi canviat molt, però es veu que desitja una altra cosa.
Potser que esperis millors fruits de la  gestió d'aquests darrers vuit anys i per això
desitja un canvi. De totes maneres el nou Ajuntament es veurà obligat a oferir mino-
res pel poble, consolidar empreses ja iniciades, donar una altra cara a les que s'em-
prendran, complir programes electorals... en una paraula: demostar amb fets que
saben governar bé.

Els qui ara es fan carme de la batlia ens han de permetre dir-los que no s'han de
fer illusions de governar sempre. Una força política, una persona, quisvulla es gasta
i desgasta,1 solucionar greus problemes no deixa generalment, a la vegada, contents
a uns i altres. La gent és més viva del que enlaidi pugui pensar: observa, mira, pesa
i decideix 1 si aquesta vegada ha canviat el sentit del vot, per qualque cosa sera.

Onofre Arbona

Els capellans també anaren a votar.

ELS PROBLEMES ES
RESOLEN DIALOGANT,

NO DISCUTINT

"Els anys i l'experiència m'han

fet descobrir que els assumptes

problemes es resolen dialogant i

no discutint". Aix( s'expressava

una persona que ha deixat volun-

tàriament el món de la política i

que estigué com a regidor del

nostre poble fins a les passades

eleccions del 10 de Juny.

Em comentava aquesta persona

ja adulta, que a l'Ajuntament, so-

vint sorgien temes en els que la

divergência d'opinió d'uns partits

i altres era clarament notória, per?)

que sempre era possible trobar un

punt de sortida si les distintes

parts eren capaces de dialogar en-

lloc de discutir. "Quan un discu-

teix, —afirmava-- encara que qualcú

tengui la raó, ningú guanya".

Les paraules d'aquest home em
feren reflexionar. Llàstima, vaig

pensar, que molts no aprenguin el

camí del diàleg i del respecte mutu

més que a partir d'una certa edat i

una bona dosi d'experiència. Perquè

Ia recepta és ben aida tant per a

la vida matrimonial, com per asse-

gurar una bona relació entre pares i

fills, fins i tot per mantenir una

sana amistat entre els membres

d'una "pandilla" o els companys de

treball o d'empresa.

Discutint s'exciten els ànims; les

idees enlloc d'aclarir-se s'embullen

mês i cadascú es mantén ferm dins

el recinte amurallat de la pròpia

opinió. Només quari s'obri la porta

del diàleg s'entreveuen i sovint es

troben les vies - de solució als proble-

mes que els humans hem anat tei-

xint dins el ja complicat tapis de la

pròpia história.

Andreu Genovart



«Joves que "estaven fets una merda s'han recuperats"
«Hi ha drogadictes de totes les condicions socials»

«Tots hem d'assumir la part de responsabilitat que ens toca»

4	 ENTREVISTA

El responsable del «Projecte Home» a Mallorca
Bartomeu Català afirma que «el drogadicte es una persona

que s'ha aturat de créixer»
Un dels problemes mes sagnants dins

el nostre món d'avui es sense dubte el
de les drogues. Bona part de l'anome-
nada inseguretat ciutadana ha vingut
com a conseqüència d'aquesta nefasta
plaga que assota la nostra socigtat ac-
tual. Ningú no, es pot inhibir davant
aquesta realitat que de qualque ma-
nera ens afecta a tots.

Per acostar-nos una mica a la proble-
mática d'aquest món del drogadicta
hem mantingut una entrevista amb el
nostre company Tomeu Catalã, sacer-
dot, psicòleg i pedagog, responsable del
«Projecte Home. a Mallorca. En Tomeu
refusa parlar de drogues perquè diu
que això es fer-ne propaganda, en amyl
accepts de bon grat dialogar sobre les
persones afectades per la droga, de la
seva rehabilitació i de la manera com
en poden sortir.

—Se que no t'agrada que parlem de tu
com el director de la Granja Terapèu-
tica de Ses Sitjoles. ¿Per que?

—Senzillament perqué la rehabilitació
de Ses Sitjoles és només una de les fases
que contempla el Projecte Home del
qual som el responsable. El fet de només
anomenar Ses Sitjoles pareix que ex-
clueix les altres, quan formen part d'un
mateix pla i són també importants.

—Quines són aquestes fases?
—La primera és la que anomenam d'a-

collida. Perquè un drogadicte pugui co-
mençar el cami de la recuperació només
posam dues condicions; 1..a) Que vulgui
sortir de veres de la droga i 2.a) Que ten-
gui qualcU que l'acompanyi en el seu
procés de recuperació, un familiar di-
recte disposat a fer amb ell un segui-
ment. L'acollida la tenim a una casa del
Terreno (encara esta per estrenar, de fet
podiem ja haver començat per6 abans
hem preferit estudiar més, preparar mil-
lor l'equip i no precipitar-nos).

—¿Que es lo que es fa en aquesta pri-
mera etapa?

—Es una etapa dificil. El toxictiman
no esta encara en règim d'internat ja
que els vespres va a dormir a ca seva; en
aquest temps es realitza molt de treball

en grup i es vant fent distintes sessions
de terapia per tal de reforçar la voluntat
del drogadicte.

—¿Quina es la segona fase?
—Aquesta és la de rehabilitació. Des-

prés de passar uns mesos a l'acollida,
quan l'equip ho troba convenient, el to-
xicòman va a Ses Sitjoles. Ana a més de
les sessions de terapia, viu en comunitat
i realitza distints treballs que van des de
cuidar la casa fins a cultivar la terra.

—Parlem de la darrera etapa.
—Es la de la reinserció. Tendrem el

centre situat a un convent de monges
del Pla de Na Tesa; en aquesta darrera
fase l'extoxictiman collaborara en tas-
ques del programa, inchis podra ajudar
a l'acollida. Es un moment molt dificil
perquè el jove ha de començar a cercar
feina i molts el senyalen amb el dit, aim!)
no obstant ha d'acceptar aquest desa-
fiament i no aturar-se.

—¿Quin temps pot durar tot el procés?
—Depèn de cada persona, per6 posem

que entre dos i tres anys.

—¿Quin es l'equip que conduirà el
Projecte Home'

—Som onze persones; no ha estat tacit
anar-lo construint. Lo que menys im-
porta s6n els titols, encara que dins l'e-
quip hi ha metges, psic6legs, mestres
d'escola..., el que de veres compta és la
disponibilitat i l'esperit de servei.

—Tomeu, ¿què es un toxicòman?
—Es qualcú que sofreix tremenda-

merit i se sent culpat pels altres. Es una
persona débil que ha perdut la voluntat.
El drogadicte no és un .loco., ni un de-
linquent, ni un malalt, sin() qualcil que
s'ha aturat de crtixer. Per aix6 el nostre
programa no és de pres6 sino educatiu-
terapèutic. Estic convençut que el dro-
gadigte no es pot curar amb una altra

•droga encara que es digui un tarmac.

—¿Per que es droguen els joves?
—Abans et diré que la drogadicció no

és sin6 el timbre d'alarma d'una socie-
tat que sofreix, solitaria i egoista; ales-
hores el jove intenta fugir de la realitat
tant personal com social. En definitiva
és perquè s'ha deixat de trobar uns va-
lors dins la vida, s'ha perdut el sentit de
la vida, per aix6 es droga el jove.

!Pass(' a la pagina segiient)



amnesty
international  

El nostre é s. un moviment que
defensa els drets humans, per la
qual cosa treballam per a l'allibe-
ració dels presos de consciència,
és a dir, persones detingudes per
Ilurs conviccions, color de pell,
sexe o religió, sempre que no ha-
gin emprat la violència, ni hagin
advocat per a ella. Ens oposam a
Ia tortura i a la pena de mort, i
propugnam judicis imparcials per
a tots els presos. Som, per sobre
tot, independents respecte de
qualsevol govern, partit, ideologia
o creença, i ens finançam només
amb les subscripcions i donatius
dels sods.

Es per aim) que creim oportú
donar a conèixer la nostra tasca
pertot arreu, alhora que intentam
augmentar el nombre de socis.

En cas que vulguin comunicar-
se amb nosaltres no dubtin a fer-ho;
Ia nostra adreça és: Sant Miguel,
despatx B.07002 - Ciutat. No tenim
telèfon.

***

Per la nostra part volem afegir
que "Amnesty international" és
un moviment estès per tot el món
i que per la seva tasca obtingué el
"Premi Nobel de la Pau, 1977" i
el "Premi de Drets Humans de les
Nacions Unides, 1978"._

UN POC DE TOT 	 5

EL RESPONSBLE DEL
PROJECTE HOME

( Ve de la pagina anterior)

—Es diu que una recuperació total del
drogadicte és impossible, jo se que tu
mantens lo contrail ¿Que hi dius?

—Jo he vist joves que .estaven fets
una merda » i s'han recuperat. Afirm que
sortir de la droga és possible si es donen
les dues condicions que abans he dit:
Que el toxicòman vulgui sortir-ne i que
tengui qualcti que li ajudi. De totes ma-
neres, si Déu ho vol, d'aquí quatre o cinc
anys tendrem ocasió de tornar parlar so-
bre aquest particular.

Bartomeu Català és el responsable del
"Projecte Home" a Mallorca

—¿De quins estaments socials són
principalment els joves que es droguen?

—Els drogradictes ston de totes les
condicions socials, des de .tios amb
cultura i duros fins a gent de classe
baixa. Són persones, ja ho afirmava
abans, que en un moment determinat
pel motiu que sigui (per insatisfacció
personal, fracàs escolar, societat super-
competitiva) s'han aturat de crèixer.

—¿Què podem fer davant un proble-
ma tan greu?

—En primer Hoc, deixar de lamentar-

nos i assumir la part de responsabilitat
que ens toca. Tots tenim la nostra. Des
de les families fins als politics. No basta
per exemple que es doni una informació
a les escoles, es tracta també de formar
els joves, d'educar-los mostrant-los uns
valors capaços d'omplir les seves vides.
¿Saps que passa, pert)? Que la droga,

Aquesta hermosa

cantonada entre

el carrer de

Bonavista i la

Playa Vella

donen a aquest

lloc un aire

especial.

després del petroli i les armes, és lo que
mou duros en el món i aquest és un greu
.handicap amb el que hem de comptar.

Dures, encara que certes aquestes pa-
raules d'En Tomeu Català. La droga i

els toxicòmans, un tema amb el que po-
driem omplir pagines, un problema que

ens afecta a tots, ja que l'ha originat la
nostra societat buida i agressiva.

Andreu Genovard



AL PARLAMENT BALEAR AL CONSELL INSULAR DE
MALLORCA

AP-PL 	 25
PSOE 	 21 AP-PL 	 13
CDS 	 5 PSOE 	 11
UM 	 4 CDS 	 3
PSM-EN 	 2 UM 	 4
PSM-EU 	 2 PSM-EN 	 2
TOTAL 	  	 59 TOTAL 	 33

Consolat de Mar, seu de la
PER A REGIDORS 	 o/o
Cens 	  1880
Participació	 1  569 83'3
Abstenció 	 311 16'5
Vots vàlids 	1	 549 98'9
Vots nuls i en blanc 	 20 1'3

VOTS A LES CANDIDATURES
Candidatures, 	Vots _ulst Reg.
AP-PL 	 602 38'4 5
PSOE 	 399 25'4 3
PSM 	 277 17'6 2
CDS 	 156 10'0 1
PDP 	 115 7'3
Nuls i en blanc . 	 . .20	 1'3

REGIDORS ELEGITS

Joan A. Ramone!! Amengual (A.P.)
Jaume Bauzi Verger (Ind.)

Gabriel Ferrer Mora (Ind.)

Mique! Cardell Mayal (A.P.)
Joan Rosselló Mayol (P.L.)
Joan Miralles Julia (P.S.O.E.)

Gabriel Miralles Pizi (P.S.O.E.)

Gabriel Fiai Roig (P.S.O.E.)
Bartomeu Amengual Mora (P.S.M.)

Pere Sampol Mas (P.S.M.)

Guillem Ferrer Arbona (C.D.S.)

Presidència del Govern Balear  

ELECCIONS        

ELECCIONS 87       

DIPUTATS OBTINGUTS PER LES DIFERENTS CANDIDATURES

AL PARLAMENT AUROPEU
(A nivell Nacional)

PSOE ....... 28
AP . .  	 17
CDS	 .	 .	 .	 ....... .	 •	 . .	 .	 .7
IU	 .	 .	 ....... . .	 .	 .3
CIU	 .	 .	 .	 .	 .	 ............ 3
HB ......	 .	 — ..... 1
EA-ERC-PNG 	 1
TOTAL 	 60

RESULTATS
DE LES ELECCIONS

A MONTUIRI

AL PARLAMENT DE LES
ILLES BALEARS

Cens total 	 1880
Total votants 	 1566
Paperetes nul.les i en blanc 	 15
Vots a candidatures 	 1551

VOTS OBTINGUTS
o/o

AP-PL . . . 	 ..... . .630 40'33
PSOE 	 440 28'17
PSM-EN 	 243 15'56
PDP 	 113 7'23
CDS	 .	 .	 .	 ......... 107 6'85
UM 	 15 0'96
PTE-UC 	 2 0'13
EU-LU 	 1 0'06

AL PARLAMENT EUROPEU
o/o

AP 	 608 39'17
PSOE 	 .454 29'25
PSM-IP 	 202 13'01
CDS 	 143 9'21
PDP 	 87 5'60
HB 	 18 1'15
AS 	 17 1'09
IU 	 6 0'38
UM 	 2
Verdes 	 2
UEN   2
U.Comun 	 1
P. Treballadors 	 1
Coalició Valenciana. 	1
En blanc i nuls . 	



Els montuirers pogueren estar ben informats del desenvolupament de la jornada

electoral ja que durant tot el dia i fins a la matinada següent Radio Murta' va ofe-

rir emissions especials.

POLiTICA 	 7

Canvi polític a Montuïri
Dins un clima de tranquil.litat fou elegit el nou batle i els regidors entrants prengueren possessió del seu càrrec

A rel del resultat de les eleccions del
passat 10 de Juny, hi ha hagut un canvi
polític al nostre Ajuntament. Després
de vuit anys de majoria socialista pas-
sam a un periode de quatre anys de go-
vern Conservador.

El nou Consistori ha quedat consti-
tuit de la forma següent:

—ALIANÇA POPULAR-PARTIT
LLIBERAL. Fou la candidatura mês
votada gràcies a les 602 paperetes que
representen el 38'57 per cent dels vots
emesos. Ha obtingut cinc regidors: Joan
Antoni Ramonell Amengual "Maxo",
Jaume Bauzi Verger "Son Comelles",
Gabriel Ferrer Mora "Boivits",Miquel
Cardell Mayol "Cardell" i.Joan Rosse-
lló Mayol "d'Es Pont",D'ells militenen
el partit d'A.P. En Ramonell i En Car-
dell; en el PL, En Rosselló i figuren
com independents Bauzi i Ferrer.

—PARTIT SOCIALISTA OBRER ES-
PANYOL.- Aconseguiren 399 vots que
representen un 25'56 per cent, els quals
li han donat tres llocs municipals: Joan
Miralles Julià "Felanitxer", Gabriel Mi-
ralles Pizi "Xocolater" i Gabriel Fiol
Roig "Pinero".

LA DISTRIBUCIO DELS REGIDORS

HA QUEDAT AIXI:

5 Aliança Popular - Partit Lliberal

3 Partit Socialista Obrer Espanyol

2 Partit Socialista de Mallorca

1 Centre Democràtic i Social

_les nou i mitja del vespre, del dia 30 de
Juny de 1987.

La votació per a nou batle es va fer de
forma nominal i fou elegit com a Presi-
dent del Consistori Joan Antoni Ramo-
nell Amengual, d'Aliança Populat a cau-
sa dels cinc vots del seu partit. El PSOE
i el PSM votaren cadascun d'ells el seu
propi cap de llista i el CDS s'abstengué.
D'aquesta manera i per tenir la llista
mês votada hi ha hagut canvi de color a
l'alcaldia m ontu

Seguidament Francesc Trobat, batte
cessant, fa fer un balanç dels fets més
importants duits a terme a Montufri al
llarg dels quatre darrers anys. Cal des-
tacar que s'ha gastat un total de 109
milions de pessetes, de les quals, en
aquest moment, el. Consistori entrant
només n'haurà de pagar 13 mitions.

PRIMERA INTERVENCIÓ DEL

NOU BATLE

Després d'haver rebut la vara de
batle de mans d'En Xesc Trobat, el
qual, a la despedida, va demanar concor-
dia i bona gestió; el nou batle, Joan Ra-
monell , va fer referência a tres punts
fonamentals en el decurs del seu breu
parlament:

—"Agrair a Xesc Trobat l'oferiment
que m'ha fet. Si et necessit —digué— no
dubtis que vendré a ca teva per dema-
nar-te ajuda".

—"La campanya pre-electoral ha estat
de respecte. Aquest bon començament
pot arribar a un enteniment en l'empre-
sa de fer 1)6 pel poble".

—"Agaf el compromis de fer feina
per a tot el poble i estar per damunt de
qualsevol partidisme. El que m'interessa
és el poble i res mês".

A l'acabament de l'acte hi va haver
una festeta amb "coca i mistela" en el
mateix local de la Casa de la Vila.

Enhorabona al nou Ajuntament,
endavant i a fer una bona tasca tots
junts: la majoria i l'oposició.

Gabriel G omila

—PARTIT SOCIALISTA DE MA-
LLORCA. Tenen dos regidors, Barto-
meu Amengual Mora "Nyol" i Pere
Sampol Mas "Sampol" com a conse-
qüência dels 277 vots, que ofereixen un
percentatge del 17'81 de la votació.

—CENTRE DEMOCRATIC SOCIAL.-
Sumaren 157 vots, el 10'06 per cent. Es
regidor el nombre 1 de la llista, Guillem
Ferrer Arbona "Quelet".

—PARTIT DEMOCRATA POPU-
LAR. Els 115 vots, 7'37 per cent, no li
foren suficients per obtenir representa-
ció municipal.

30 DE JUNY: CONSTITUCIO
DEL NOU AJUNTAMENT

Aquests onze regidors prengueren pos-
sessió del seu càrrec en el ple celebrat a



Ajuntament de
Montutri

SAL UTA CIO

El Batle i els nous Regidors de l'Ajuntament de

Montuiii saluden al seu poble i agraeeixen la confiança

en ells depositada i al mateix temps es posen a la seva

disposició per a tot quant sia beneficias per a la Vila.

Mentrestant esperen desitgen que la tasca que ara

comencen sia de profit

vlontuiii, 30 de Juny de 1987.

tNTREVISTA

Primeres declaracions del nou Batle
Joan Antoni Ramone!! Amengual

Immediatament després d'haver con-
clòs l'acte d'elecció de nou batle, el qui
acabava de prendre possessió, En Joan
A. Ramonell, naturalment un poc emo-
cionat, va accedir a contestar aquestes
preguntes, perquè mitjançant BONA
PAU arribassin a tot el poble.

—Quina es la 'teva principal preocupa-

ció en el moment d'agafar la vara de

Batle de Montu Fri?

—La meva preocupació principal és
la de poder arribar a aconseguir entre
els onze regidors, fer una unitat. Ja sé
que uns des de l'oposició i els altres go-
vemant, entre tots hem de mirar de dur
endavant els objectius que hem exposat
durant la campanya, que són realment
els necessaris i els que tots volem. Tam-
136 desig que hi hagi un enteniment en-
tre tots perquè poguem lograr poc a
poc aquests objectius.

—Tens altres inquietuds referides con-

cretament a la vila de Montufri?

—Una és la que ja havia dit sempre:
la de començar a mirar de quina manera
es pot logarar que tothom tengui feina
dins Montuiii, ja que crec que és la pri-
mera passa que s'ha de donar per co-
mençar a proporcionar un poc més de
vida a Montufri, tota vegada que s'està
convertint en un poble de "dissabtes i
diumenges", com ja he dit molts de
pics.

—Consideres que els regidors de l'o-

posició, realment seran una oposició,

o, al contrari, una ajuda pel nou batle?

—Consider que una bona oposició és
una ajuda. Crec que un batle ha de tenir
una oposició correcta. Es una ajuda que
es faci oposició.

- Les festes de Sant Bartomeu pràc-
ticament ja són aquí. Tens una idea per

a les d'enguany?

—Cree que totd'una s'ha de fer una
Comissió de Festes Sant Bartomeu '87,
ja que sols tenim un mes i mig per a

Els membres d'una mesa electoral en un
moment de feina

preparar-les. Demanaré a tots, fer-la
i organitzar-les tots junts.

—Tens pensada alguna innovació per

a les d'enguany?

—No. Realment ia meya intenció es

Ia de seguir el ritme que s'ha duit sem-
pre. Les festes, darrerament estan ben
fetes. I si qualcú aporta una bona idea,
s'ha d'acceptar: S'ha de lograr fer unes
bones festes i que sien populars, com
les que tenim, on tot el poble hi par-
ticipa.

—Consideram que no es ara el mo-
ment de fer declaracions series. Es per

aim') que volem acabar i ho feim oferint-

li les pagines de BONA PAU per diri-

gir-se al poble.

—Gràcies. El que puc dir és que BO-
NA PAU tendrá la máxima coLlaboració
del nou Ajuntament.

Onofre Arbonn



JOAN VERGER POCO VI, NOU PRESIDENT DEL CONSELL INSULAR?

En el moment de tancar aquesta

edició encara no s'ha produit l'e-

lecció del nou Presidente del Con-

seil Insular de Mallorca, però les

noticies aparescudes darrerament

en la premsa diaria ens condueixen

a poder afirmar, quasi amb tota se-

guretat, que ocuparà aquest rele-

vant càrrec, durant la legislatura que

ara comença, el nostre paisà, En

Joan Verger Pocovf "de Son Pa-

lou".

No hi ha perquè dir que els

montufrers ens sentitfem molt sa-

tisfets, no sols per esser de la Vila,

sinó perquè durant aquests anys

que ha estat el Vicepresident d'a-

questa Institució ha treballat pel

nostre poble i mitjançant la seva

gestic!) s'han aconseguit sobretot

substancioses subvencions.

NOTICIARI LOCAL
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Edició completa de "Celebrem el
Senyor" del Pare Martorell

A l'horabaixa del 26 de Juny es feia
l'acte solemne de presentació del llibre
de música religiosa: cants i acompanya-
ment complet a l'orgue, del nostre P.
Antoni Martorell.

Es tracta d'un gruixat volum pulcra-
ment editat a Florència. Ha estat sub-
vencionat per la Comissió de Cultura
del Consell Insular de Mallorca i per
"Sa Nostra", Caixa de Balears.

Féu una interessant presentació el
bisbe Dr. Teodor Ubeda, i Ilavors inter-
vingueren el mateix P. Martorell, el Sr.
Blanes, president de "Sa Nostra" i D.
Jeroni Alberti, president en funcions
del Consell Insular.

Totes les parròquies de Mallorca han
rebut gratuitarnent aquestã magna obra,
per a la més fidel interpretació dels can-
tics de les celebracions religioses.

El Pare Martorell dialoga amb el Direc-
tor General de "Sa Nostra", entitat
que també ha subvencionat l'obra,

en un moment de la presentació del
llibre.

La berbena pro "Rif:1i° Murta'
un èxit

La nit del 20 de Juny era fresqueta
encara. Així, no obstant, fou bona
l'entrada de públic, sobretot juvenil,
que acudí a la beibena, amb el simpàtic
atractiu de l'elecció de "mis" i de
"mister" Montuiri '87. Amenitzaren els
conjunts "User" i "Voltors". Segons
fonts dignes de crédit, elg guanys nets
han pujat unes 200.000 pessetes, que
bona falta feien per pagar deutes i mi-
llorar la qualitat de 1 'emisora.

El "mister" '87 fou elegit entre cinc
candidats: En Xisco Manera Roscar
"Titi". I la "mis" '87: N'Antònia Ma.
Verger Rossinyol "Matxa". El premi
consistia en un viatge a Menorca, que
es faria els primers dies de Juliol.

Festa de l'escola de
balls mallorquins

El vespre del 21 de Juny, l'escola de
balls mallorquins, dirigida per la famí-
lia Segura: En Joan, n'Encarna i els seus
fills, organitzaren una festa, fi de curs,
en el Molí d'En Rigo. Molt de ball i
alegria, bona música, molta gent. Que

G LOSES

De N'Antbnia "Manxes" per a tots els qui
varen néixer a Montuill l'any 1921, ¡varen

esser "quintos" el 42.

Devers una quarentena

en varen néixer aquell any,

i ara mos ha entrat sa mena

de tots junts fer una novena
i ja l'hem començada engunay.

L'any que ve la seguirem,

si Déu troba que convé

o pentura ja serem
a s'ombra des lledoner.

Si es així haurem de fer

silenci es qui quedarem.
Quintos del quaranta-dos,

feis es cap viu cadascú,

perquè no falti nirtgú

l'any que ve, en juntar-mos.

Antimia Ma. Adrover Roig

29-5-1987

seguesquin sempre tan joves, animant
les nostres festes!



Dibuix del Pare

Verd de l'Ermita

de Sant Honorat

des d'on es gaudeix

d'una bella vista

que domina la

gran planura de

Llucmajor
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Obres a la Sala Mariana

L'Ajuntament concedí llicència gra-
wita d'obres per a la reforma de l'esce-
nari de la Sala Mariana. En principi, la
feina de picapedrer havia de costar unes
180.000 pessetes, però llavors es va am-
pliar l'escenari, tomant una paret molt
gruixada, es feren uns serieis higiènics

es va repassar tota la part de guix:
cel-ras, parets, baixos de l'escenari;etc.
Fins ara es duen wastades unes 800.000
pts. i es creu que, en haver fet la feina
l'electricista i el fuster, passaran de
1.200.000 pts.

S'ha rebut una subvenció de 450.000
pts. del Conseil Insulai, a petició de
Joan Verger Pocoví. Mês envant, es mi-
rarà de sol.licitar mês ajudes a fi de po-
der deixar la Sala a punt per a la pro-
pera temporada d'hivern. Seria neces-
sária una bona pintada. I no en parlem
de les butaques, però això sí que su-
peraria massa els pressuposts de què es
disposa.

També s'ha posat canal nova a la
Lculada del Carrer d'En Vanrell i s'ha
repassat la façana.

Ara es tractarà de preparar bones
omèdies, sainets i festivals, que entre-

tenguin i donin animació cultural al
poble

A l'edició d'enguany, els Premis de

Pemsa Forana foren atorgats de la

següent manera: ler. Premi: A Pere J.
Amengual Bestard de la revista "Ka- -

tula"; 2on. Premi: A Cosme Nigorra

La restauració de la Sala Mariana, tant

a l'interior com a la façana, li propor-

cionara un canvi espectacular i restara

digne per a poder-hi representar

comèdies i festivals.

i altres de la revista "Mel i Sucre" de

St. Joan pels articles "bestiari", i 3er.
Premi: A Ramón Costa i Dot, de "Ma-
nacor", per l'article "L'Esglésis dels
Dolors de Manacor".

Sopar de companyonia dels
Regidors que sortien

Iniciativa digna d'elogi aquesta, la de
fer un sopai de "despedida" els regi-
dors de l'Ajuntament que ho foren els
darrers anys. Volgué ser una prova mês
de moderació, de col.laboració i respec-
te. La llàstima fou —segons hem sabut—
que En Joan Miralles i En Gabriel Mira-
Iles no hi participassin. Un dia així
—concretament el 26 de Juny passat—
es deixen tots els compromissos i es
dóna mostra d'amistat i simpatia amb
tots els companys, sigui quin sigui el
seu color politic.

Solidaritat amb la miseria

Un grup de persones de l'Associació
de "Marginats-La Sapiência" fa unes set-
manes que estaren encadenats davant el
monument a Jaume I en la Plaça d'Espa-
nya de Ciutat, durant vint-i-quatre hores
i enviaren una missiva al Parlament de les
Mes i a altres autoritats fent-los saber
els moments catastòfics i l'estat d'emer-
gència per a la miséria en què vivien a
fi que tothom prengués consciência i
aportis sol Jucions a aquesta deplorable
situació.

L'esmentada carta, entre altres coses
deia:

"Conscients i avergonyits de què a-
questa misèria creixi, per molt que vul-
gem amagar-la, enfront d'una Mallorca
de luxe i d'opulència, d'una Mallorca
que malgasta milions en festes i fote-
ses; d'una Mallorca que té adreçats mês
de tres-cents mil Hits per a la gent de
fora mentre tira al carrer molts d'aquells
que aixecaren els hotels i escuraren els
plats durant els anys del boom turístic;
d'una Mallorca que havia conegut la po-
bresa de moltes avinenteses històriques,
però mai no havia consentit la degrada-
ció de la seva gent; d'una Mallorca cada
vegada mês tancada, mês egoista, més

mês nafrada per la mancan-
ça de somnis i d'esperances".

"Conscients, per altra banda, de què
just que volguéssim tots, just que ens hi
dedicissim amb coratge i curolla, just
que ens hi abocissim sense burocràcies
i envitricolls, hi podríem posar remei
encara".

BONA PAU no sols se'n fa ressò, si-
nó que s'hi solidaritza i es col.loca al
costat d'aquests desamparats i s'uneix
al seu crit perquè tengui més ressonància.

Premis Premsa Forana



25 anys enrera

Juliol de 1962

Després d'haver complit l'edat re-

glamentaria, s'ha jubilat el pee) Muni-

cipal de l'Ajuntament, Miguel Cerda

Gomila.

Per altra part, ha cessat a l'escola

Parroquial, el mestre Jeroni Llodra

Carbonell, el qual ha obtingut la de

s'Arenal.
Altre temps els pagesos observaven molt atentament els niguls per poder anar a

feinejar tranquil.lament al camp; com ho feu encara L'Amo En Tomeu Gomila

abans de posar-se a llaurar, devora la carretera de Pina, amb una bístia.

CULTURA POPULAR

Sobre el nouns d'alguns núvols de Santanyí 
Un dels aspectes de la nostra cultura

popular que no ha merescut gaire aten-
ció per part dels investigadors moderns
és el dels noms dels núvols. Sense caure

en l'error, es pot afirmar que la memória
col.lectiva dels mallorquins no conserva

sinó sols una part ínfima dels amplis co-
neixements meteorològics que fa unes

poques décades encara pose fa com a re-

sultat d'experiències acumulades segle re-

ra segle i trameses de generació en gene-

ració. Avui per avui poquíssima gent deu

estar capacitada per a identificar els ni-
guis dels quals parlaré. Hem perdut

bit d'observar el cel i d'atalaiar l'horit-

zó. La predicció del temps ens és servida

dins la sala d'estar, a través de les cade-

nes de televisió. Sense el màgic aparell

ens trobam desamparats.
Antany, les fórmules de pronosticació

del temps eren fixades dins la memòria

amb el joc del llenguatge, mitjançant la

rima. Aim- es deia de l'Arc de Sant Martí:

"si surt el matí, pots fer el teu camí; si

surt el capvespre, demi faràs festa". 0

tambe: "bona gelada, bona diada". Els

niguls eren observats amb molt d'esment.

Si apareixien encreuats pronosticaven la
pluja. El dictat diu que "boira de pastura,

aigua segura, i "el cel tavellat, dins qua-tre

dies la terra ha banyat". Qui volia de-
fugir el marge d'error assegurava: "el cel
tavellat, en es tres dies es eixut o banyat' .

Els núvols que coronaven els cims d'al-
gunes muntanyes concretes eren símbols
inequívocs de la pluja imminent: "Sant
Salvador duu es capell i Es Caste11 duu sa
gorra, qui té cames ja pot córrer o sa ba-
nyarà sa pen".

Un dels nuvolats amb nom propi més
coneguts a Santanyí és l'anomenat En
Jordi, Es de color honest, grisenc i fosc.
-Apareix sobre Cabrera. De vegades allar-
gassat sobre l'illa, ample d'abaix en forma
de mata. De vegades es congria apilotat i
alt amb aglomeracions secundàries. El ma-
riner que el veu s'afanya per entrar a port,
l'aigua cau a trompicons: "En Jordi da-
munt Cabrera, ha sortit molt furiós, trons
i llamps de dos en dos, i aigo que deses-

pera". I també aquesta altra: "jo vise amb
una quimera, que avui o demi plourà,
perque he afinat en Jordi, cama aquí i
cama allà, eixancat damunt Cabrera.

També són molt populars els "Al.lots
de Calonge" (o els al.lots calongins, més
rarament). Deuen correspondre als que a
molts de Rocs en diuen "Els fadrins de
Santanyí". Aquí els veim a la part de tra-
muntana o gregal. Són apilotats, blancs i

negrosos alhora. Dels "Allots de Calon-
ge" es diu que "seguit, seguit, pixotegen".

També molt famós, pert') menys cone-
gut, es en "Paratjal", que surt pel costat

de mestral. Si en "Paratjal" i en Jor-
di" es topen, pot esser ferest. Regalen
molta d'aigua i quasi sempre, vent.

També s'anomena en "Botilla", però
s'ha oblidat la seva carta d'identitat. Pot-
ser era anomenat així per l'aigua que por-

tava. Una cosa semblant podríem dir
d'"En Gerreta", que apareixia per la part
de mitjorn. El seu nom ens fa pensar en
la seva forma, o potser també en l'aigua
que llançava.

"La Vinya de Sant Martí" és un altre
nuvolat plover. Es diu que en vint-i-qua-
tre hores té el raiin madur, és a dir, plou.

També horn parla de la "Ciutat de
Troia", una boira plovera que sortia per
la tramuntana: "Sa tramuntana carrega,
deu 'ver d'anar a qualque lloc, posam-mos
baix d'es foc, que es llebeig ja torna ne-
gre".

Tot això no són més que escapolons
d'un ric patrimoni onomàstic que estam
a punt de perdre del tot. Faig una crida
als qui sentin interés i curiositat pel tema,
animant-los a recollir tot el que puguin.
Potser es podria realitzar un corpus ba-
leàric de noms de núvols. El tema promet
esser força apassionant.

Cosme Aguiló

"Santanyi"

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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Cada dijous, un nou títol
de venda a quioscs i Ilibreries

Es básica per la nos tra cultura
Es la Biblioteca Bàsica de Mallorca que ara t'ofereix el
Consell Insular. Són 25 obres que posen a l'abast de
tothom el mês representatiu de la literatura i cultura fetes a
Mallorca.
Una col.lecció única i molt económica que no pot mancar a
ca teva.
Ramon Llull, "Llibre d'Amic e Amat"; Gabriel Maura,

"Aigoforts"; Miguel Costa i Llobera, "Tradicions i
Fantasies" i molts més autors mallorquins componen amb
les seves obres més representatives aquesta Biblioteca tan
essencial per conèixer la nostra cultura, les nostres arrels i
tradicions. Una Biblioteca que per la nostra cultura, is
basics.

BIBLIOTECA
Vt44:4°

DE MALLORCA

CONSELL INSULAR DE MALLORCA



ALS QUATRE CANTONS
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... a ses passades eleccions qual-
que politic acabà sa tinta des bolí-
graf, tants de números va fer per

veure quants de regidors Ii sortien
pes seu grup. Lo cert es que es
seus números no li quadraven:

—o0o-

...el sendema de sa berbena de

"Radio Murta" hi hagué un candi-
dat a "Mister" que va dormir tot
lo sant dia, no només per sa son
que tenia, sinó també des disgust
d'haver sortit just "cavalier d'ho-
nor" i no "Mister Montuiri '87".

—o0o-

...qualcú, quan va veure que sor-
tia elegida "Miss Montuiri" d'en-
guany s'exclamà: "tot queda en

família.... I es que la guanya-
dora era N'Antònia Ma. "Matxa'
i l'any passat havia estat Na Mar-
galida "Queló".

—o0o-

....sa nit de Sant Joan, n'hi
va haver mês de dos que passaren
un Ilarg "rosari" per donar es que

"molts d'anys" a parents, amics,
vefnats veiriades Joans i Joanes.

Quan arribaren an es quinze mis-
teri la cosa ja sortia cantada i a

veus mixtes.
—o0o-

i parlant d'aquesta festa des
24 de Juny, en es menjador de sa
Tercera Edat s'ha notat a mancar
un Joan que hi solia anar ets al-
tres anys. Aix( i tot, n'arriba un
altre Joan, batte "espera-a-ser",
com deien. Va ser Ilavors que l'a-
mo En Miguel Parr( se destirà
d'aquest glosadet:

"A s'alcalde que es antrat
o entrarà, que jo no ho se:
jo trob que ha quedat molt bé
p'es de sa Tercera Edat.
Si es sa seva voluntat,
així quedi l'any que ve,
en no ser que es PESOË
ia el mos hagi rellevat.

—o0o-
.... per una banda, hem de la-

mentar que hi hagi "gamberros"
que dobleguin es ferros d'una jar-
dinera de Plaça. ¿Quan aprendrem
a tractar bé ses coses de tots?...
I per altra banda, hem pogut veu-
re heures enfiladisses a ses escales

des carrer de Sa Penya. Novetat
verda d'un raconet montuirer. Bé,
però... (sempre hi trobam empe-
rons) ses jardineres resulten un

poc fades i "cimentoses".
—o0o-

... es jove des "Prodiecu" se
campa be per Montuiri. Dia 8 de

Juny tornava tocar sa grossa, que

va amb so número des cupó des

cegos. Ben repartida, per cert.
També tenim una glosa dedicada
per l'amo En Parr i' a sa mare de
Na Maria "Rabent":

Madona, amb gran simpatia
jo vos vull felicitar,
vos desiq un benestar:
lo que acabau de guanyar
tot ho pogueu disfrutar
amb salut i alegria,
i sa sort un altre dia
també vos pugui tocar,
perquè tengueu bon passar
lo que vos queda de vida.

—o0o-
... el sendernà de ses eleccions,

tots es politics tenien "faringitis",
uns mês forta que ets altres. Ca-
sualment, es qui havien perdut no
sortien de ca seva: "cuidaven sa
"faringitis".

sabfem que es de "Radio
Murta"eren molt originals, però es
"duo" des programa "Es Murter"
dugueren fins a s'extrem sa seva
imaginació creativa: Feren una en-
trevista an es nou excusat que s'ha
instal.lat entre ets estudis i s'esce-
nari de sa Sala Mariana. Ses con-
testes en viu des "water" regali-
mant fariren sa sensibilitat de certs
oients que feren arribar ses seves
protestes, perquè justament dina-
ven, es temps que escoltaven sa
radio.

Idò jo he votat es partit

que mis bé ha quedat a sa

campanya. Tanmateix

llavonses tots fan igual:

No compleixen lo que

han promès.

—o0o-
... amb això de xifres i deutes,

no tots solen estar d'acord. Posant

una mica d'esment a una taula ro-
dona, pogueren sentir-ne uns que
deien que es deute de s'Ajunta-

ment pujava a sis milions de pesse-
tes més es dotze de Ca ses Mon-
ges. Uns altres, en canvi, assegura-
ven que es deute era de tretze mi-
lions mês sa compra des Convent.

An a qué mos hem d'atendre?
(Es qui escoltaren bé en Xesc Tro-
bat a sa despedida de Batte ho

hauran aclarit).
—o0o-

... per cert, es vespre de dia 30
de Juny a sa Sala d'Actes de s'A-
juntament era simptomàtic veure
"cares" de molt diferent signe i
per a tots es gusts. Qualcú digue
que eren mês ses que expressaven
alegria, satisfacció o goig que ses

que se mostraven -afligides, fúne-
bres o tristes. També rihi va haver
que advertiren mancar qualcú que

sempre hi era i en canvi destriaren
gent que no hi anava mai. Ja ho

diuen: "mai moren battes".

EN XERRIM



Ni els jugadors ni l'afició estan satisfets del resultat de la temporada ja

acabada. Ara resta esperar la próxima, i rectificar.
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FUTBOL
El C.D. Montufri daval /a de catego ria

Després d'estar-hi durant dues tempo-
rades, el diumenge 28 de Juny el Club
Deportiu Montu iii va deixar de perta-
nyer a la III Divisió Nacional de Futbol
i va baixar a regional preferent.

Com se sap, va disputar la promoció
per a no descendir contra un equip de
I Preferent: El Cade Peguera.

Disortadament i malgrat la seva clas-
sificació el Peguera era molt millor que
el Campos i el Pollença (segons classifi-
cats). Aquests dos darrers equips perde-
ren l'eliminatòria contra el Sóller i Isle-
rio. En canvi, el Montufri —millor clas-
sificat que aquests dos— no pogué man-
tenir-la.

A Peguera, els montufrers havien gua-
nyat per 0-1 amb un equip de circums-
tincies. S'hi alinearen dos juvenils: En
Miguel Angel Sánchez i En Toni Llull.
Idõ bé, amb les figures que alià no po-
gueren jugar —Prohens i Bussy— i sense
els juvenils esmentats, fórem derrotats
en "Es Revolt" per 0-2.

El partit de tornada fou d'un trist
joc vermell-blanc. Fallaren de manera
lamentable i vergonyosa alguns jugadors
externs. Menys mal que els montuirers
feren tot el que pogueren i demostraren
"pundonor". A la fi del matx, la natural
alegria del Peguera, el qual feia quatre
vegades que intentava l'ascens, la dutxa
als seus president i entrenador; i a la
contra, la decepció de directius, entrena-
dor, aficionats i la major part de juga-
dors montufrers.

Preferent. Seri President En Joan Po-
coví (aquest si que n'ha feta de feina
pel futbol montufrer!). El nou secretari
serà Gabriel Miralles Pizà. En Joan Po-
coví recolleix el timó que ha deixat En
Joan Antoni Ramonell, nou Batle, i Biel
Miralles substitueix com a secretari a
Guillem Ferrer, ara nou regidor i cap
de Ilista del C.D.S. Com es pot veure,
el futbol de Montufri fa "cantera" de
batles i regidors.

DAVANT LA NOVA TEMPORADA

Ja s'han inscrits a la Federació Balear
de Futbol els quatre equips per a la pro-
pera temporada 87-88: I Preferent, Ju-
venils de III divisió (també han baixat
de categoria), infantils de II regional i
alevins de HI regional.

Els objectius del club són mantenir-
se a I Preferent i intentar formar un
equip capdavanter que vagi entre els
sis primers, però que no pugi a III di-
visió, ja que resulta impossible per al
nostre poble el mantenir-s'hi. Un
equip que ha tingut poquíssims socis
(no arribaven al centenar), una afició
que enguany sols ha acudit en nombre
reduit al camp i on no hi ha doblers
per cobrir l'elevat pressupost dels cos-
tosos arbitratges i fitxatges i trasllats a
Menorca i a Eivissa.

(Passa a la pagina següent)

A títol històric, escriurem l'alineació
darrera que el Montufri va presentar a
III Divisió: Toni Abrines, Benet Cam-
pins, Alfons Francisco, Fiol, Damià Su-
nyer, Llorenç Bauzi, Jaume Bussy, Ga-
briel Matas, Jaume Prohens, Pep Vidal i
Sebastià Miralles.

El seu entrenador, En Pep Dols, una
de les persones més honrades que han
passat per "Es Revolt", Os un dels qui
més ha dolgut el descens.

NOVA ETAPA

Començarà ara una nova etapa a I

El partit am b el

Constancia d'Inca

jugat en "Es Revolt"

dia 9 de Novembre

passat —al qual

correspon aquesta

foto— fou un dels

mis disputats de

Ia temporada i

obria esperances.

Tot d'una manera

molt diferent de

la manera com

acaba.
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Les escoles han posat punt, però no tots els al.lots montui)-ers podran gaudir d'unes
bones vacances. La tasca pels qui pel setembre hauran d'haver recuperat el temps
perdut potser sia feixuga davant un estiu que convida más al plaer que al treball.

&logos?
Els infants i adolescents es troben en un període de' la vida en el

qual poden esser víctimes de la invasió de la droga. De fet, en alguns
llocs ja ho són. Es una experiência que els ha de marcar per a tota la
vida i de la qual tindran una rehabilitació difícil.

Lluitem per tal d'evitar aquest risc.

MISCELLANIA 	 15

DEMOGRAFIA
NAIXEMENT

22 de Maig. Joan Jimenez Seguí, fill

de Joan i de Maria.

CASAMENT
14 de Juny. Bartomeu Mora Amen-

ual amb Maria Cerdà Cerdà.

DEFUNCIONS
2 de Juny. José Antonio Sampedro

Pérez, casat, 49 anys.
22 de Juny.- MariaMas Sampol, viuda,

72 anys. "Collet".
23 de Juny . Catalina Mas Miralles,

viuda, 85 anys "Salada".
24 de Juny. Margalida Cifre Mayol,

viuda, 74 anys, de Vilafranca.
29 de Juny. Bartomeu Roca Pocoví,

viudo, 75 anys, "Lucio".

FUTBOL
(Ve de la pagina anterior)

S'agafaran tots els montufrers que es
pugui i la resta de la "plantilla' serà
completada amb jugadors externs.

Tant de bo que la nova etapa renovi
les esperances futboleres i animi a una
afició que aquesta temporada ha estat
mig adormida!

Biel Gomila

FUTBOL-SALA

PRIMERA JORNADA
Ca Na Poeta, 6 - Dan-Up de Fresa, 3
Primtours, 7 - Radio Murta, 2
Can Pieras A, 7 - Círculo Balear, 3
Can Pieres B, 2 - Els Siurells, 15

SEGONA JORNADA
Dan-Up de Fresa, 2 - Can Pieres, A,2
Ràdio Murta, 11 - Can Pieres B, 2
Els Siurells, 5 - Ca Na Poeta, 1
Círculo Balear,0 - Primtours, 1

TERCERA JORNADA
Can Pieres B, 3 - Círculo Balear, 6
Els Siurells, 10 - Ràdio Murta, 3
Ca Na Poeta, 5 - Can Pieres A, 2
Primtours, 4 - Dann-Up de Fresa, 2

QUARTA JORNADA
Círculo Balear, 1 - Els Siurells, 7
Dann-Up de Fresa, 13 - C.Pieres B, 1
Can Pieres A, 4 - Primtours, 5

Rádio Murta, 1 - Ca Na Poeta, 7

PLUWOMETRE
Pluja caiguda en el passat mes de

- Juny per metre quadrat:
-	 Dia 9:	 9'2 litres (total).

CUINAR EN CASA

PUDING D'ESTIU

Dins una rostidora posar un sostre de
- Ilesques de pa "bimbo", una vora l'altra,
damunt un bon sostre de salsa de tomàti-

ga, un altre de tonyina (atún) i tapat de

salsa maionesa. Es posen tants de sostres
com es vol.

Deixar-ho dins una gelera tot un dia.
Trabucar el púding i tapar-ho de maione-
sa. Es pot adornar d'ous bullits.

Recepta de

Margalida Bauzá Miralles "Pera"

ALTRES GLOSES
ENTRE NA MARIA "RABENT"

I L'AMO EN PARRI

Era enguany en es febrer
que em demanàreu potons,
com si haguéssim pogut fer
l'any passat en es gener
aquestes dues cançons.

(Maria)

Es més beneit de sa Históri',
del món que Déu ha creat
som jo i sempre ho he estat,
i tenc sa seguretat
que ho seré fin que me mori.

(Miguel)

Ja podeu l'amo en Parrí
pujar damunt es balcó
i fer-hi un bon sermó
que la gent pugui aplaudir,
i tots plegats poguem dir:
"no caurà s'arrambador".

(Maria)



mantinguda pels cristians de totes les
nostres parròquies.

Endemés de la col.lecta de Nadal i del
Dijous Sant, feim la del dia del Corpus.
Enguany hem pogut enviar des de Mon-
tu fri 66.505 pessetes.

Recursos invertits per
Cáritas Diocesana

1 .

17.

1.,

x

YAjudes immediates
Vivenda

Infància
Poble Gitano
Atenció a la dona
Cursets de promoció
Caritas Parroquials
Ajudes a I 'Exterior

TOTAL

11.180.998
11.387.131

2.908.490
3.474.323
3.585.979
1.575.911
5.401.737
4 .244.488

43.759.057
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ESGLÉSIA EN CAMi

El Bisbe de Mallorca, entrevistat per «Radio Murta»
De l'entrevista que feu En Toni Mayol "Silis" al nostre bisbe

D. Teodor Ubeda, el passat dia 20 de Juny ,hem entrellucat dues
questions, ja que la conversa per "Rádio Murta" va durar una
hora i un quart. Vetaquf, doncs, algunes preguntes que hem
escollit:

SOBRE LES RIQUESES DE L'ESGLESIA

—Davant un món de tanta injusticia, on hi ha milers i milers
de persones que moren cada dia, ¿no creis que és una contra-

dicció el manteniment de les riqueses de l'Església?

—Jo trob que es dóna una situació de contrast. Però en el cas
de les riqueses realment valuoses s'ha de tenir en compte el valor
artistic i històric. Portant fins a l'extrem el raonament que els
objectes de valor s'haguessin de liquidar per donar menjar a la
multitud de pobres que hi ha en el món, haurfem d'acabar amb
tots els museus on hi ha obres d'art que valen mils de millions de
dòlars, haurfem d'acabar amb edificis amb ornamentació i això
és un tresor artistic i cultural de la humanitat, que no es pot

menyspear. Endemés, si l'Església ven-
gués aquests béns per alimentar els po-

bres, els alimentaria en una petita part i
durant un cert temps; després, la situa-
ció estaria igual i s'haurien perduts tre-
sors d'art i històrics que l'Església té
obligació de mantenir.

—Quina seria la solució?
—La solució als problemes de la injus-

ticia i dels pobres no es troba per aquest
camí. Esta en gué els pobles rics no con-
tinufn robant als pobles pobres; i els po-
bles de l'Hemisferi Nord no continufn
explotant les matèries primes i no pa-
gant-les a just preu als pobles de l'He-
misteri Sud, i està en que es detengui
la cursa d'armaments, i enlloc de cremar
mils de mitions de dòlars inventant ar-
mes cada vegada més terrorífiques,
s'invertesquin aquestes enormes quanti-
tats fent progressar els pobles pobres,
plantejant una situació de justicia.

"UN HOME NORMAL"

—Passant a una pregunta de tipus per-
sonal, D. Teodor, ¿Corn vos definiríeu
vós mateix?

—Jo em definiria com una home nor-
mal, no com una persona excessivament
llesta, no com un geni, investigador, ex-

pert o especialista. Crec que tenc una
cultura, sobretot eclesial, ecceptable.
Tampoc no em crec superdotat en altres
aspectes. Crec que som un home nor-
mal, perquè tenc una intel.ligència nor-
mal, un cor normal, capaç d'estimar la
gent; nascut del poble i crec que em sent

Horari de Misses d'estiu

A partir del primer diumenge de Ju-
liol, la Missa dels diumenges dematí
sera normalment a les 10'30.

Les altres Misses segueixen l'horari
que hem tingut des d'abril: A les 19'30
en el Puig de St. Miguel i a les 21 hores
a l'església parroquial.

La col.lecta del Corpus
per a Cáritas

Cada any solem enviar tres col.lec-
tes extraordinaries per als projectes de

Caritas de Mallorca. Diumenges passats
virem poder informar-nos dels projectes
duits a terme per aquesta institució

un més del poble. I en definitiva i so-
bretot un cristià, com un creient en Je-
sucrist, perquè Ell és per a mi l'eix de
la vida, el qui em dóna coratge i ànim
per a continuar un treball com a bisbe,
igual com el vaig fer abans com a ca-
pellá i el faria com a simple creient.




