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LA NOSTRA HISTÒRIA

L'establimentdeSonComelles
AMB AQUESTA MESURA L'AJUNTAMENT VEIÉ L'OCASIÓ DETREURE ELPOBLE DE LAPOBRESA

L'any 1724 don Francesc Comelles,
propietari de Son Comelles, Son Barceló
i Son Rafel Guerrer restà fortament en-
deutat amb nombroses ordres, convents
i institucions religioses a les quals no
pogué pagar els censals (interessos dels
crèdits deixats) i aquests el dugueren a
plet davant el Sant Ofici (La Inquisició)
—el qual tenia poder judicial— que
l'exhortà a pagar els deutes.

Per aquesta raó, i al no poder dispo-
sar de capital, posà en venda Son Co-
melles (300 quarterades) i tot Son Bar-
celó i el Rafal Guerrer.

COMPRA DE LES TERRES

L'Ajuntament de Montuiri veié l'o-
casió de treure el poble de Ia seva pobre-
sa i comprà les terres al seu propietari.
EIs deutes (censals) passaren de l'antic
propietari a l'Ajuntament i aquest no-
menà el notari i secretari Bartomeu
Gallard com a persona indicada per
fer les actes dels establits i el cobrament
als establidors. També nomenà a Rafel
Manera, Pere Joan Ribes, Miquel Mar-
torell i el mateix Gallard per fer les
particions de les finques.

El mes d'Agost del mateix any al
notari Gallard se Ii encomanà Ia visita
al Sant Ofici, on l'Ajuntament s'obli-
gà amb tots els seus bens a complir amb
els creditors.

Després, el procés de compra quedà
parat fins el març de 1727 en què l'A-
juntament delegà els regidors Antoni
Mesquida i Miquel Martorell juntament
amb el secretari Bartomeu GaUard
perquè es desplacin a Ciutat i facin
firmar a Francesc Comelles l'acta de
venda de les finques.

P O R T A D A

LAFOTOMESANTIGA

Feta a Ia darreria del segle passat,
encara s'hl pot veure Ia sfnia de Can
Ferrando, amb el fasser mort l'any
1986 per un llamp. Actualment es
conserva Ia soca, encara ara de més
del doble d'altura. Al fons es contem-
pla l'antic molí de Can Perons; on,
en el seu lloc, D. Miquel Ferrando
hi feu construir l'edifici més alt de
Montui'ri del qual avui n'és propietària
Na Margalida Mateu "De Meià". EIs
xiprers que veim al costat de Ia si'nia
no són els que hi ha en l'actualitat.

La clastra de Son Comelles en l'actualitat

PREU I CONDICIONS

EI preu de Ia venda fou de 20.065
lliures (*). L'Ajuntament pagà al comp-
tat Ia quantitat de 123 lliures, 1 sou i 9
diners. Les condicions del pagament de
Ia resta foren en tres terminis:

—8.885 lliures en el primer termini
.̂176 lliures, 12 sous i 2 diners en

el segon.
—1.880 lliures, 7 sous i 5 diners en

el tercer.
Si aquests terminis no es complien

els creditors podien executar.

Tan sols sorgí una dificultat: entre
les 300 quarterades, nTii havia 30, 1
quartó i 3_horts amb alou reiaI (invendi-
bles), 13 restaven junt al camíde Mana-
cor, enfront de lapleta de Son Comelles
1 17 quarterades, 1 quartó i 3 horts en
el Camp Donzell, junt al Puig de na
Muda.

Foren baratades per 13 quarterades,
2 quartons i 1/2 hort de terra al Pou
Fadrí, propietat de Francesc Comelles
i amb aIou propi.

LES FITES
Les fites de l'extensió venuda eren:
—Puig de Sant Miquel
—Son Vaquer de Damià Vaquer
—Pleta d'Es Rafal Aixat
-La garriga de Son Moià

—Son Costa dels Dominics
—Pleta de Sa Torre
^Terres dels hereus de Bartomeu Po-

coví "Canai"
—Pleta des Rafal des Colombàs
^)ami dels establidors que de Ia

vila va a Ia rota del dit "Canai"
—Amb Ia vinya i Ia terra de Joan

Baptista Mas "de Sa Rota"
^Terres de Miquel Nicolau "Roca''
^Terres de Rafel Bauçà "Pastor"
HDamídel Puig
-El Camp DonzeU
^lianes
—Les 13 quarterades amb alou reial
—Partió de garriga junt aI coll de Son

Comelles

La terra entregada a canvi de les 13
quarterades amb aIou reial i anomenada
del Pou Fadrí limitava amb:

—Mianes
—Son Castanyer
-El Camí Reial que va a Manacor

COMPROMISSOS

El mes de juliol del mateix any es
firmen les actes de venda entre els esta-
blidors i l'Ajuntament. Aquest obliga
els compradors a una sèrie de compro-
missos:

Fer deu clots de figuera per quarte-
rada de terra i cuidar d'elles fins que si-
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Elfuturdelnostrecamp CARAGOLS
Les terres de Montuïri no rendeixen

a Ia mesura de les seves possíbüitats, so-
bretot Ia gran quantitat de petits trossos
de conradís, els quals, segons el dir dels
entesos, serien molt més rendables si
s'aconseguís, per exemple, una concen-
tració parcelJària.

Per altra part, sols un petit percen-
tatge de les nostres terres estan en con-
dicions d'esser regades i tothom sap que
amb aigua abundant el rendiment és
molt superior.

Quan a Ia ramaderia i altres animals
que es crien a les granges, tampoc és
molt satisfactori el seu guany, tant
és així que els pinsos són cars i no com-
pensen a lThora de vendre. Potser que
les diferents explotacions no s'estudias-
sin a 1 Il·ora d'iniciar-se i ara es troben
en un baix índex de productivitat.

Es creu, per altra part, que seria una
millora molt útil per al poble h creació
d'una escola de pagesos joves, on es

preparassin, recolçats amb sistemes mo-
derns, els futurs professionals del camp
i de Ia qual en sortirien perfectament
capacitats per a rendabUitzar les terres
tant de reguiu com per explotar així
com pertoca els diferents cultius al-
ternatius. De Ia mateixa manera que
Ia majoria de joves i alJotes que es pre-
paren per a una professió que no podran
exercir aquí, si veiessin un avenir
rendabIe no se n'anirien a altres Uocs.

Es lamentable haver-ho de dir, però
des de fa temps, tothom qui pot' fuig
del camp i quasi ningú es preocupa
d'ell i se l'ha abandonat. Les terres no
rendeixen ^Hu Ia gent, i és ver— i els
culpables en són el mateixos propieta-
ris.

Si un recorda aUò qúe en certa
ocasió digué un bon mestre que exer-
cia a Montuïri, als voltants dels anys
trenta, quan un pare Ii assegurava que
el seu fiU no servia per a res, sols per

Tant el bestiar com les nostres terres haurien d'esser més rendables

guin brancades. Això es feia com a
garantia per part de l'Ajuntament de
que si Ia finca era tornada a aquest per
l'establidor (a causa de no poder pagar),
l'Ajuntament en pogués-treure un bene-
fici immediat. EIs qui no sembraven les
figueres havien de pagar al municipi
deu lliures, una per cada figuera no
sembrada o que no fos brancada.

Guükm Mas Mralles.

*) N.de Ia R.- Una Uiura equivaUa a 20 sous;
un sou a 12 diners i el diner teòricament vaMa
0'013 pessetes. Així les 300 quarterades que
s'estabUren de Son ComeUes suposarien apro-
ximadament 66.816'50 pessetes. Aquestes
monedes circularen fins a l'any 1.867.

fer feina al camp; i el bon mestre Ii
contestà que en el futur sols els qui
tendran bon cap podran dedicar-se a
Ia pagesia, comprèn ara Ia raó que te-
nia i Ia clara visió de futur que pos-
sei'a aquell educador.

No sTiauria d^aver arribat mai a un
grau de postració com el que ara con-
templam. Per això cal que els qui se
senten responsables canalitzüi una nova
corrent a fi que les terres montuireres,
fèrtils altre temps, tornin a produir
les abundoses anyades, gràcies a l'in-
terès que hi posaran les noves genera-
Clons- OnofreArbana

Si a mitjan mes de març fa una
brusca, comencen a sortir els pri-
mers caragols de Ia temporada
(per Sant Josep, diu Ia gent), que
durant tot l'hivern han estat dins
l'encletxa d'una paret, un forat
d'una soca o amagats davall una
pedra. Amb les pluges que prece-
deixen Ia primavera, i davant l'olor
de terra banyada i d'herbes que
creixen, s'animen a fer els seus
primers passeigs pasturant per les
voreres de marges i camins.

A vegades he pensat que les
persones tenim molt de caragol.
Ens tancam dins Ia nostra pròpia
closca,ens ai'llam tot quant podem
d'allò que significa sacrifici, entre-
ga i servei, i ens arraconam dins
les parets de ca nostra tancant
els ulls a Ia realitat de defora, inhi-
bint-nos de totes aquelles coser
que ens puguin plantejar proble-
mes o dur dificultats.

Som caragols cada vegada que
ens refugiam dins Ia nostra closca
i no volem donar Ia cara, ni Ia
nostra ¡dea ni Ia nostra col.labora-
ció, perquè és més còmode Ia bu-
taca i Ia tele, Ia camilla i el benes-
tar personal.

Som caragols quan preferim les
seguretats del forat de paret de
l'hivern (això és Ia manca de com-
promís i participació, el no com-
plicar-me Ia vida) a treure Ia banya
defora de Ia closca per por de les
brusques del "què diran", les ro-
sades de les incomprensions i les
tormentes de les burles.

Si tots féssim de caragols, no
hi hauria associacions de pares,
ni partits polítics, ni grups com-
promesos d'Església.

Trenquem les closques de Ia
por, de Ia inhibició, de Ia passivi-
tat. Abandonem l'amagatall calent
de Ia pròpia comoditat ¡ llancem-
nos a l'aventura de Ia col.labora-
ció, Ia participació i l'entrega. Te
certament els seus riscs, contra-
temps i dificultats, però segurque
val Ia pena. M'ho ha dit un que
abans fou "caragol".

Andreu Genovart
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AmadorBauzà Servera
Directorde «RàdioMurta»

Es una realitat que Ia ràdio local
interessa als montui'rers. Així es
desprèn de les entrevistes que hem
sostingut amb els responsables i
que tot seguit els nostres lectors
podran comprovar. CaI dir, per
part nostra, que BONA PAU se
n'ha fet ressò en diferents oca-
sions. Ja en el mes de Maig de
1986 les nostres pàgines anuncia-
ren Ia inauguració de lesemissions
i pel Juliol següent parlàvem del
seu inici i dels primers programes
fixos.

Ara, al cap de quasi dos anys
del començament de Ia seva tasca
i quan sembla que "Ràdio Murta"
s'ha assentat definitivament i té
una audiència acceptable, hem vol-
gut polsar l'opinió de les persones
més directament vinculades amb el
riostre medi radiodifusor.

El primer entrevistat fou N'Amador
Bauçà Servera, una persona inquieta,
de 30 anys, l'actual Director de "Ràdio
Murta", molt conegut dins Montui'ri.
Li preguntàrem:

-De qui va sorgir Ia idea de muntar
Ia ràdio ?

-Va sorgir d'En Pere Sampol, Regi-
dor de Cultura en aquell moment, ell

ho va proposar en un ple de l'Ajunta-
ment. I es va aprovar.

—Per què el nom de "Ràdio Murta"?
^Drec que se H va donar el nom de

"Murta" perquè lTumne de Montuiri
és "Flor de Murta", i Ia murta a Montui-
riés un símbol significatiu. S'hauria de
demanar a Pere Sampol el per què d'a-
quest nom.

—Per què ets el Director?
—Vàrem fer una votació amb els pri-

mers que hi havia a Ia ràdio i m'elegiren
el Director.

—Quants de socis teniu?
—168 socis, però fou una campanya

molt a l'aire,perque es va fer en uns mo-
ments que necessitàvem una protecció.

—Les subvencions que rebeu, són
suficients?

—Les úniques subvencions que s'han
rebut són les de l'Ajuntament. No ens
basten perquè les despeses són molt
grosses i sempre intentam comprar
aparells nous perquè surten de més
bona qualitat.

—Quifafeina actualment a Ia ràdio?
-Hi ha 18 locutors més un parell

d'alJots, encara que directors de progra-
mes només són 8.

El director de "Ràdio Murta"en un moment d'emissió

"A Ia ràdio hi ha 18 locutors"

'Tenim un dels millors estudis
de ràdio"

"Cada locutor fa i emet el
programa baix del seu criteri"

—Quins canvis hi ha hagut des del
principifins ara?

—Molts. Vàrem començar amb un
emissor de mig vat a les escoles. Passà
rem a 4 vats i actualment estam a 35
vats. També canviàrem els locals, de les
escoles a Ia SaIa Mariana. Actualment
podem dir que tenim un dels millors
estudis de ràdio.

—Quina finalitat té Ia ràdio a nivell
general?

—Bé; Ia ràdio té com a finalitat entre-
tenir el poble i informar-lo, organitzar
actes culturals...

—Objectius a conseguir?
^Jue Ia gent participi el màxim

possible a Ia ràdio; i, clar, que ens es-
colti.

—Com creus que pot influir Ia ràdio
dins Ia cultura de Montuiri?

^Drec que avui pot esser Ia principal
font de cultura dins Montui'ri, ja que
des de Ia ràdio es poden organitzar tot
tipus d'actes culturals.

—Quin temps fa que funciona Ia
ràdio ?
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"Començàrem amb un emissor de mig vat i actualment estam a 35 vats"

"La ràdio pot esser Ia principal font de cultura dins Montui'ri"

-En el mes d'abril farà dos anys,
però hem de tenir en compte que vàrem
estar dos mesos fora emetre, per Ia re-
forma dels estudis.

—Per quins motius aquests canvis de
freqüència?

-De freqüència hem canviat... he
perdut el compte de vegades, però Ia
darrera de totes va esser degut a que
l'emissor ja ens va venir amb aquesta
freqüència. Creim que no serà Ia darrera,
degut a que quan ens legalitzin (que es-
peram que sigui aviat) ens diran amb
quina freqüència hem d'emetre.

-De qui va esser Ia idea de crear
"Miss" i "Mister" Montuïri? Quins re-
sultats ha duit?

-La idea va esser d'En Pere Palou,el
qual abans estava a Ia ràdio, i meva.
Creim que els dos anys que s'ha elegit
ha obtingut molt bons resultats, perquè
era una cosa nova i fora del normal;
però crec que l'any passat va esser el
darrer any que es va fer, per no avorrir
tant Ia gent.

—És molt el temps que dedicau a Ia
ràdio ?

-Hi ha persones que n'hi dediquen
molt; nTii ha que nTii dediquen menys;
també n'hi ha que no nTii dediquen
gens, ja que això e's una cosa de Ia qual
cadascú s'ha de conscienciar de que surti
un bon programa; i si no s'hi dedica
temps no pot sortir.

—Quines són les persones que han
lluitat me'sper dur endavant Ia ràdio?

^Drec que d'aquest grup de persones
que hed i t , que hi havia dins Ia ràdio,
n'hi ha sis que han lluitat molt i els al-
tres han col.laborat arhb les sevespossi-
bilitat3, però no vull dir noms perquè
tothom ha ajudat.

—Els locultors fan els programes se-
gons els seus criteris?

—Sí; cada persona que fa un progra-
ma l'emet baix del seu criteri i és el res-
ponsable de quant es digui en el progra-

ma. L·itentam sempre esser el més ob-
jectius possible, ' cosa molt difícil
d'aconseguir.

— Trobes que manquen més locu-
tors?

-De moment Ia programació que es
fa està coberta, però hi podria haver més
locutors a fi de poder ampliar Ia pro-
gramació.

—Essent director de ràdio, necessi-
tes una altra feina per viure o t'és
suficient?

-La paga que tenc com a director
de ràdio no em basta per comprar una
bossa de pipes cada any;ho faig per gust
i de moment encara no he demanat cap
paga a l'Ajuntament, ni crec que m'ha-
gin de pagar.

—Com està organitzada Ia ràdio?

-La ràdio està organitzada mitjan-
çant un consell directiu on hi ha un
comptable, un secretari, un adjunt meu
i un encarregat de material; però quan
s'han de prendre decisions un poc fora
del que és normal, ens reunim tots i ho
discutim.

—Quines són les renovacions més
immediates que necessita Ia ràdio?

—Els locals estan completament re-
novats i part de l'equip, també. L'únic
que ens manca és comprar dos plats
professionals, un parell d'aparells per
exteriors, posar-hi estèreo i unes cosetes
petites més.

—Heu fet cap curset d'aprenentatge
de ràdio ?

—Se'n va fer un fa dos mesos a Mana-
cor, organitzat pel Consell Assessor de
R.T.V.E. De Montuiri vàrem participar-
hi sis persones. Hi ha Ia possibilitat de
que se'n fassinmés.

El director de "Ràdio Murta" també
elpoguérem veure a lespassadesfestes
de Sant Bartomeu animant les carreres

de bicicletes

—Per què no feis més hores d'audi-
ció ?

—Només feim aquestes hores d'emis-
sió perquè no hi ha més gent. Ja he dit
abans que si s'apuntava més gent es po-
dria ampliar.

—Pelpoble s'ha sentit dir que per
l'estiu vindrà a Montuïri un famós grup
musical. Es veritat o unafalsa alarma?

—Podem confirmar que dia 9 de Ju-
liol, si no hi ha res de nou, durem Du-
man Dhu, "Guia del Ocio" i un altre
conjunt: Ocultos o Làsser. El 50 per
cent d'aquesta berbena serà per recau-
dar fons per comprar els aparells que ens
falten i l'altre 50 per cent per l'Ajun-
tament.

— Voldries afegir qualque cosa més?
—Voldria agrair de part de tot l'equip

de "Ràdio Murta" a Ia gent que es va fer
soci d'una manera desinteressada total-
ment; i a tota Ia gent que d'una manera
o altra ha col.laborat amb Ia ràdio.
També esper que s'apunti més gent per
poder fer més programes.

Petra Mayol i
Mz. Antònia Fugo.

Les curtes entrevistes que oferim a les pàgines següents vénen a completar el que
ve a ser un breu reportatge sobre "Ràdio Murta".
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Pere Sampol, fundador de «Ràdio Murta»
M u r t a é s e ! n o m q u e m é s i d e n t i f i c a I a r à d i o m o n t u i r e r a "

A fi de completar miUor eI repor-
targe que oferim de "Ràdio Murta" hem
volgut també incloure-hi tres curtes en-
trevistes a altres tantes persones, Ia tasca
de les quals incideix directament sobre
Ia nostra emissora.

Primerament fou En Pere Sampol
Mas, un dels fundadors de "Ràdio Mur-
ta" —també esporàdic colJaborador de
BONA, PAU— molt conegut dins el po-
ble per haver estat el responsable durant
un grapat d'anys de Ia Comissió de CuI-

s" ' .;. .;. •».£.' • ' • • . - ; ' • • -, , - . . ' . ; . •,••; •

/f}\ CORREDURÍA OE SEGUROS

(g) GOMILA SiA.
Carrer Jaume II num. 4 Tel.646043- MONTUÏRI

ASSEGURAM QUALSEVOL VEHICLE A MOTOR

I TOTA CLASSE DE CONDUCTORS
P R E U S DE C O T X E S

Marca Obligatori Normal
-14-R-5 GTL 15.699'- 20.836'-
-14-Fiesta L 15.699'- 20.836'-
-14-Corsa 1.0 S Luxus 15.699'- 20.836'-

-15-R-5 CTL 5upercinco 16.999'- 22.584'-
-15-R-9 TSE 16.999'- 22.584'-
-15-R-ll CTL 16.999'- 22.584'-
-15-R-ll TSE y R-Il GTS 16.999'- 22.584'-
-15-Ronda 75 Start y 75 CLX 16.999'- 22.584'-
-15-Polo Classic 55 c 16.999'- 22.584'-

. 15>assat 1.6 CL 16.999'- 22.584'-
15-Visa 11 SE 16.999'- 22.584'-
15-GSA X 3 16.999'- 22.584'-
15-Fiesta 1300 S 16.999'- 22.584'-
15-Orion 1.3 GL 16.999'- 22.584'-
15-205 XL 16.999'- 22.584'-
15-205 SR 16.999'- 22 .584 ' -
15-Corsa 1.2 LS 16.999'- 22.584'-
15-Corsa 1.2 S Luxus 16.999'- 22.584'-
15-Corsa 1.3 GLS 3 p 16.999'- 22.584'-
15-Kadett 4 p 1 - 1 GL 16.999'- 22.584'-

-16-R-18 GTS 19.565'- 25.923'-
-16-R-18 GTD 19.565'- 25.923'-
-16-R-21 GTS 19.565'- 25.923'-
-16-Ibiza 1.5 GL 19.565'- 25.923'-
-16-Malaga 1.5 GLX y 1.7 GLD 19.565'- 25.923'-
-16-VUI Santana LX 19.565'- 25.923 ' -
-16-Passat 1.6 CL Diesel 19.565'- 25.923'-
-16-BX 1.6 TRS 19.565'- 25.923'-
-16-BX 1.9 Diesel 19.565'- .. 25 .923 ' -
-16-Escort 1.6 19.565'- 25.923'-
-16-Escort 1.6 Ghia 19.565'- 25.923'-
-16-Orion 1.6 Gl Diesel 19.565'- 25.923 ' -
-16-205 GT 19.565'- 25.923'-
-16-Horizon GLD 19.565'- 25 .923 ' -
-16-Solara SX 19.565'- 25 .923 ' -

-17-505 GTD Turbo y 505 GTI 20.596'- 27.139'-
-17-505 GRD 20.596'- 27.139'-

NORMES
Menors de 25 anys, paguen un recàrrec.
Conductorsamb carnet inferior a 2 anys, paguen un recàrrec.
Menors de 25 anys amb carnet inferior a 2 anys d'antiguitat, paguen
Si hi ha un vehicle fora de l'indicat, cridar al tel. 551356.

IMOTA

»

2 recàrrecs.

Inclou: seguro de subscripció, obligatorietat, voluntari, ¡limitat, ocupants/
reclamació de danys i defensa penal.

tura de l'Ajuntament, el qual, durant
l'esmentada tasca, muntà aquesta emis-
sora. Així va discórrer l'entrevista:

—D'on va sortir Ia idea de crear una
ràdio ?

^Dom que ja nTii havia a un parell
de pobles de veihat, com Vilafranca,
Porreres i altres; ens reunírem un grup
de persones i vérem que per a Montui-
ri era interessant disposar d'una nova
font d'informació. I d'aquí va sortir Ia
idea de muntar-la.

—Ens hem informat que tu fo'res un
dels qui va tenir Ia idea de posar-li "Mur-
ta". Per què aquest nom?

—Pensàrem que una de les coses més
montuireres eren els Cossiers, i un dels
seus balls més populars era "Flor de
Murta". Per això decidírem que el nom
que més identificaria Ia ràdio montuire-
ra seria 'Murta". També Ia murta per als
antics grecs era Ia planta símbol de lli-
bertat, i per això ens va agradar més.

—Quin temps dediques a Ia ràdio?
—Aproximadament unes quatre hores

setmanals.

—Creus que és suficient Ia gent que
fa feina a Ia ràdio ?

—Per fer Ia programació que feim ara,
són suficients; però s'ha de dir que si
vengués més gent es podria fer més
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programació. Seria interessant que Ia
gent jove s'animàs i començàs a fer
qualque programa.

—Per Ia ràdio un dia es va sentir un
programa que es deia "Un viatge en glo-
bus". De qui va sortir Ia idea?

—Vàrem fer un curs de ràdio a Mana-
cor, on hi va participar molta gent de
diferents pobles, i el darrer dia de classe
va néixer el que seria aquest programa,
on hi participaren tots els qui assistiren
al curset.

—Quina experiència has tret d'aquest
programa en concret?

—Que seria molt positiu fer progra-
mes de ràdio que es poguessin passar a
totes les emissores, o sia, gravar el pro-
grama i passar-lo a una altra amissora.

—D'on treus Ia informació pel pro-
grama que fas ara?

-De Ia revista BONA PAU, concreta-
ment de Ia secció , "Història de Mon-
tui'ri", i qualque cosa de l'arxiu.

A N T O N I M A Y 0 L,
L O C U T O R D E

" R A D l O M U R T A "

"Necessit molta lectura

per fer els comentaris"

En Toni de Can Pieres —Antoni
Mayol i Pou— és locutor de Ia ràdio.
Personajove, de 24 anys, amb molt d'in-
terès, respon així a aquestes quatre
preguntes:

—Creus que Ia joventut montui-
rera escolta Ia ràdio?

—Sí; gran part d'ella, crec que sí.

—Quin esforç et suposa conseguir Ia
informació pelprograma?

-MoIt, perquè no és un programa de
notícies. Necessites molta lectura per fer
els comentaris.

-De Ia ràdio, quina imatge e'n tens?
—Regular, Pot millorar molt i també

hem fet molt.

— T'agrada participar-hi?
^)lar, si no,no hi estaria.

L'estudide "Ràdio Murta"en elprimer temps defuncionament

J O A N V E R G E R " M A T X O " , C O O R D I N A D O R

"Arriba un moment que perds Ia temàtica de fer un programa"

Finahnent, Ia valuosa opinió d'un -Joan: Fa temps que ets locuto
coordinador de "Ràdio Murta",un altre però..., per què t'hiferes?
jove, de 20 anys, En JoanVerger Rossi-
nyol 'Matxo", servirà per completar
el nostre reportatge:

r~

—Perquè em va cridar l'atenció aque
ta cosa nova que es muntava a Montuiri

25anys enrera
Març de 1963

EL NOSTRE PLUVIÒMETRE

Aquest mes de març va sortir
per primera vegada Ia secció "Plu-
viòmetre". I des de llavors fins ara
sense aturar-se. A l'estrena anotà-
vem que el febrer d'aqueU any fou
molt plujós però amb quantitats
molt petites. Dels 28 dies en plogué
13, però sols es registraren 29
litres per metre quadrat.

15 Març 1963

NOVESOBRES

Aquest dia l'Ajuntament acordà
incloure a Ia relació d'obres per a
inaugurar d 18 de Juliol següent,
aquestes: InstaUació elèctrica en el
cementeri i obres de millora; arran-
jament de carrers i camins, i eI cla-
vegueram del poble.

—Ara, quina funció és Ia teva dins 1
ràdio ?

^Doordinar el 'hnagazin" que es 1
els dissabtes.

—Per què canvies de lloc?
—Perquè arriba un moment que perc

Ia temàtica de fer un programa, i arrit
a ser avorrit.

—Creus que és suficient l'interès qu
hi ha per Ia ràdio ?

—Sí; l'interès que hi ha és bastan
perquè per exemple quan vàrem estí
sense emetre uns quants mesos, 1
gent demanava per què no funcionav;
l'interès es veu fonamentalment a n
vell informatiu.

Amb aquesta darrera entrevista, tai
cam Ia nostra informació i reportatg<
els quals, a manera d'entrevistes, haura
servit per oferir una imatge de l'emissoi
montui'rera, "Ràdio Murta".

Ma. Antònia Rigo
Petra Mayc
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L'Ajuntament informa
PROJECTE DEL PRESSUPOST PER A L'ANY1988

I NG R E S S O S

CONCEPTE PRESSUPOST - 88

SESSIÚ PLENÀRIA ORDINARIA
de29deGenerde1988

mFORMES I COMUNICACIONS
D'ALCALDIA

El Batle agraeeix personalment a
Ia Societat de Caçadors Ia seva col-
laboració per Ia vigilància i guarde-
ria rural.

Contribució Terr i tor ia l Rústica 460.000 PADRONS D'ARBITRIS
Contr ibució Ter r i to r ia l Urbana 10.500.000 MUNICIPALS I COBRANCA

i - - • x- ! c ™«™ DELSMATEIXOSLlicencia fisca . . .1.500.000 ^ ,Es varen aprovar els padrons
Prestació personal i transport -- d'exaccionsmunicipalsi de l'ünpost
Impost increment va lor terrenys 250.000 Municipal de circulació de vehicles,
Vedats de caça 71.511 que Pujen a 2.733.829 i 3.815.569
I m p o s t c i r c u l a c i ó v e h i c l e s . ..4.0000OO pessetesrespectivamentiqueesposa-

' Impressos 75.000 randcobramentelmesdemarç.
Expedició de documents 90.000 OPCIÓ D'ASSUMIR LA
Plaques, d i s t in t ius , etc 10 000 RECAPTACIÓ DELS TRIBUTS
Ll icènc iesurban í s t iques .800000 LOCALSGESTIONATSPER

1 j 'P1CT1AT
Llicènciesoberturaestabliments 120.000 „ '
_. . , . , , Es va acordar que l'Ajuntament
Recollida de fems 2.530.000 assumirà la recaptació de la con.
Clavegueram 190.000 tribució rústica, urbana i llicència
Cementiris 100.000 fiscalapartird'aquestany 1988.
VeU PÚ b l i c a CREACIÓ DE NOVES
Bàscula publica 10.000 COMISSIONS INFORMATIVES
I n d ú s t r i e s a m b u l a n t s 125.000 PERMANENTS
R i e l l s , cables, GESA, etc 400.000 Es varen crearduesnoves comis-
CompanyiaTelefònica .. 350000 sionsinformativespermanents: La
Portes i finestres . J1 Pat™ Històric-Artístic i Ia de
_ , . Festes de les quaIs en seran Presi-
Comptadors façanes dents Joan MraUeg JuHa j Joan A

Cans 49.000 RamoneIl Amengual, respectivament.
Contr ibucióespecia l camí Porreres . — ELECCIÓ DE BATLE

lnsalud, usdel consultori 328.489 "DIADESPUIG"
Anuncis de par t iculars 15.000 Va esser elegit Batle del "Dia des
Multes pol icia i bon govern 5.000 Puig", el regidor Guillem Ferrer Ar-
Multes infraccionsurbanístiques 20.000 bona-
Recàrrecs de pròrroga 100.000 MOCIÓ PSOE - PSM - CDSPER
Indeterminats ; 40.000 CREAR UNA COMISSIÓ ESPECIAL
Imprevists 60 000 RESPONSABLE DE LES
Participació F.N.C.M.. - 14 QQOOOO INFORMACIONS I COMISSIONS
S u b v e n c i ó l N E M a C C L L '-- PÚBLIQUESDEL'AJUNTAMENT
• , n Per segona vegada aquesta moció
Interessos Bancs 200.000 vaesserguanyadapelbatle.
Interessos Caixes 300 000
Producteconcessiósepultures - MOCIÓD'URGÈNCIA
Subvenrió "Sa Nn<tr*" PRESENTADAPELGRUPbubvenc,o Sa Nostra MUNIOTALPSMSOBRELA
Avanç pagues personal 1.000 PROBLEMÀTICA URBANÍSTICA

TOT-A, ,M^r,r DEMONTUiRI
TOTAL INGRESSOS 36.700.000 E1 batle va decidir deixar l'as-

sumpte damunt Ia taula i discutir-lo
NOTA.- El mes que ve es publicarà el pressupost de despeses. en el pròxim ple.



NOTICIARI LOCAL

Premsa Forana
COMUNiCATCONJUNT

L'Associació de Ia Premsa Forana de
Mallorca vol fer pública Ia seva solida-
ritat amb les emissores de ràdio i tele-
visió locals, que recentment han sofert
escorcolls i denúncies, al temps que ens
felicitam per Ia constitució d'una fede-
ració d'emissores per a defensar el dret
més elemental de llibertat d'expressió
reconegut per Ia Constitució.

SantJoan,Generde 1988.

NOTADEL'OBRACULTURAL
BALEAR

A partir del 15 de Març es rebrà a les
Illes Balears Ia TV3 en estèreo-dual (bi-
lingüe).

Permetrà escollir entre Ia versió en
català i Ia versió original (anglès, alemany
francès, etc.) de pel.lícules, sèries, etc.

En benefici dels socis i davant el
gran nombre de consultes, OCB i Voltor
creen un servei d'assessorament sobre
totes les informacions relatives a aquesta
notable mUlora de l'oferta de TV3.

REUNIÓ DERÀDIOS

El passat 2 de Febrer, a Porreres se
celebrà Ia reunió de ràdios locals per tal
de fer una associació i reunir esforços,
davant Ia dificultat de legalitzar les di-
tes emissores. D'aquesta reunió sorgí
una comissió integrada per un represen-
tant de les emissores de Campos, Porre-
res, Felanitx i Artà, Ia qual s'encarrega-
rà de redactar eIs estatuts que regiran
les emissores locals.

LLOC DE TROBADA PER ALSJOVES

Està previst que en un futur pròxim
Ia sala del pis superior de l'edifici que té
l'Ajuntament en Es Dau es convertesqui
en lloc de trobada per als joves, gràcies a
un conveni que es farà entre Ia Direcció
General de Ia Joventut de Ia Comunitat
Autònoma i l'Ajuntament de Montuiri.

S'intal.Iarà un aparell de música, un
vídeo i un televisor. A-Ia vegada Ia sala
serà dotada de l'adequat mobiliari. Mit-
jançant l'INEM es contractarà una per-
sona amb ganes de fer feina i amb ini-
ciativa, Ia qual serà Ia qui coordinarà
les distintes activitats que s'hagin de
dur a terme.

Una notícia que haurà d'alegrar a
Ia joventut montuirera, ja que des d'ara
podran disposar d'un lloc de reunió i
de trobada on es podran, també, orga-
nitzar-se activitats culturals i recreatives.

PREVENCIÓ DE LADROGA

Organitzada per l'Associació de Pares
d'Alumnes se celebrà el 19 de febrer ves-
pre una conferència sobre Ia prevenció
de Ia droga.

La conferència fou exposada pel
metge, fins ara resident al nostre poble,
Alfredo Garcia, Ia qual fou molt inte-
ressant i comptà amb Ia participació de
bon nombre de pares que seguiren amb
interès les paraules d'Alfredo Garcia.

CONFERÈNCIA ALS PAGESOS

El vespre del passat 25 de Febrer a Ia
SaIa d'Actes de Ia Casa de Ia Vaa, el
perit agrícola de "Sa Nostra", Jaume
Galmés Tous, va prounciar una confe-
rència sobre Ia normativa del cultiu dels
cerealsaMontui'ri.

Va interessar als assitents, un bon
grapat dels quals, en el col.loqui, dema-
naren explicacions i aclaracions damunt
el tema.

LES FRESSES DELS DARRERS DIES1..

E0L?í 50pO :

Aquesta fouunadelesquemésvaren
cridar l'atenció, però a Ia pàgina 14

s'hi troba encara més informació.

... mai s'havia vist tant d'interès per
jugar a truc ni s'havien lamentat tant
ses dones de ses fuites dets seus ma-
rits. Un d'ells, per consolar-la Ii digué:
^aIIa, que si guanyam no et mancarà
res.

-oOo-

...es veihats estaven ben endarrer de
què era tota aquella lulea per sa Recto-

ria diumenge dia 7 de febrer a vespre.
Qualcun de més agoserat anà a pegar
un aguait i va veure es Rector Pere i
uns quants amics que ja s'ha fet per
Montui'ri, fent ximbombes* a les totes
per poder participar a sa "Ximbombada
de Son Macià".

-oOo-

...aquest Ajuntament d'ara està fent
oposicions per anar a l'infern. No és
que simpatitzin amb el dimoni, però
tenen una cosa amb comú: A un i altre
els agrada molt es foc. Sabeu quina
focatéria que feren a Plaça p'es dar-
rers dies! O tenen molt de fred, o els
sobren soques o els agrada sa priotèc-
nia.

^jOo-

... és sa primera vegada que un ex-
tinctor funciona es dia que l'han menes-
ter. Això fou així es dia de sa rua, quan
es fasser de més prop d'es fogueró
començà a tenir ses llamarades daverses
clotell que el llepaven de bon de veres.
S'extinctor era de s'Ajuntament. Enho-
rabona! Clar que es més mal intencio-
nats pensaren si ja estava previst que sa
palmera prengués, per així tenir s'opor-
tunitat de provar s'extinctor.

-^)Oo-

... passaren un "gustasso" de fer s'ase
p'es carnaval, aquells que durant s'any
els toca guardar compostura i donar
exemple; no direm noms perquè cap
regidor ni cap rector es donin per al.lu-
dits.

-oOo-

... i venga comentaris sobre aquella
siquiota que GESA ha obert en es car-
rer d'es SoI i Rector Escarrer! No, hi
es darrer diu que és per enterrar-hi
tots es xafarders!

EN XERRIM



JBIs criteris nón coincidents
La problemàtica de lajoventut momïrera analitzada per quatrejoves

"Tendria ventatges que aquí hi hagués
clubsjuveni!s"

"EIs joves no sempre troben el calor
de Ia llar així com pertoca"

Jaume Rigo

"De drogues res. Montui'ri marxa i no
marxa"

"No es dóna Ia deguda importància
als consells dels seus pares"

Joana Cerdà

"Si a Montui'ri no hi ha cap 'pub' és per
manca de ganes dels joves"

"La majoria de joves 'passa' de Ia
religió i de l'Església"

Mateu MoIl

'La joventut està integrada dins Ia
societat: Unes vegades som ben

compresos i altres, no"

"A mi Ia política no em diu res"

Margalida Verger

U N A M O S T R A Q U E P O D R I A S E R M E S C O M P L E T A

La problemàtica de Ia joventut d'avui és molt varia-
da; no es pot valorar des d'un mateix angle ni de Ia
mateixa manera. Les opcions són moltes i diferents.
Possiblement seria oportú fer una enquesta amb ells,
concretament a Montui'ri i de cara a examinar les di-
ferents alternatives. EIs joves d'ara eren nins ahir
i seran els homes de demà. Es per això que una valo-

ració sols té actualitat en un temps determinat i varia
d'un dia a l'altre.

Aquests quatre joves que han volgut expressar aquí
Ia seva opinió Ja n'és una mostra, encara que hauria
estat més completa si n'hi hagués haguts més. Però així
i tot Ia consideram valuosa, si bé en una altra ocasió
ens proposam ampliar-la.

JaumeRigo
Gallard

En Jaume Rigo Gallard és un jove
montuirer de 24 anys, actualmentfa
feina. Quan Ii preguntam respecte a Ia
manera d'esser de Ia joventut, considera
que en general prefereixen tenir amistats
amb companys seriosos i formals. I quan
no actuen així com pertoca, tenen sen-
timents de culpabilitat.

Per a eIl, als joves no els preocupa
gaudir de Ia vida, encara que sí, n'hi ha
que Ia gaudeixen.

Suposa que una de les principals dis-
traccions és anar de "discoteques" i en-
tre els seus "hobbies" preferits s'inclina
pel pintar i anar al cinema.

Respecte a Ia criminalitat juvenil, se-
gons ell, "n'hi ha que els influirà molt i
ho practicaran, mentre uns altres passa-
ran totalment". PeI que fa a Ia droga
n'hi ha de tota mena: uns en prenen i
altres passen del tot.

Quan Ii preguntam per què a Montui'-
ri no hi ha clubs juvenils, contesta que
"se'n van a fora poble". Però tendria
avantatges el que aquí n'hi hagués: "així
-^liu ell— hi hauria molta més gent jove
al poble, no només hi hauria vells que
es passegen per Ia vila."

Admet, per altra part, que Ia joventut
està integrada dins Ia societat actual en-
cara que no és ben compresa. Expressa
que els joves estan oberts a Ia política i
que per a ells és molt important tenir
doblers.

Quan parlam de Ia família , s'imagina
que els joves no troben sempre Ia calor
de Ia llar així com pertoca, encara que
Ia crisi de Ia joventut no es deu a un
abandonament dels pares. Veu que ne-
cessiten esser represos més vegades de
les que actualment ho són.

PeI que fa a Ia religió, n'hi ha que en
"passen" mentre altres Ia practiquen. I
quan demanam sobre Ia sexualitat ens
diu que Ia rebé, i adequadament, de

l'escola i que Ia majoria comencen les
relacions sexuals entre els 18 i 20 anys.
Però, per altra part, són pocs els qui
pensen seriosament en el matrimoni
i Ia família.

Joana Cerdà
Linares

Les primeres preguntes que férem a
Na Joana Cerdà Linares -nina joveneta
actualment estudiant, de 18 anys— va-
ren coincidir, les seves respostes, amb les
d'En Jaume Rigo, si bé va concretar més

Jovenea montuïrera asseguda en es graons, fora de preocupacions sèries

quan er.s va contestar sobre les diver-
sions. ElIa estima que " el principal
"hobby" és el que .cadascú passi el
temps de Ia millor manera que trobi".

A Ia pregunta sobre si Ia joventut es
preocupa pel futur ens responia que
"sols es preocupen els que pensen, els
qu'e s'aturen a raonar. Hi ha molta jo-
ventut que no veu res".

Respecte a les drogues ens digué:
"De drogues, res. Montui'ri marxa i no
marxa. Preferesc no entrar en el tema.
Cadascú que faci el que trobi. Tots sa-
bem els avantatges i els inconvenients
que ens pot durtot això".

Calcula, per altra part, que si a Mon-
tui'ri hi hagués cubs juvenils hi hauria
més companyerisme. I també dedueix
que no vendria gens malament que n'hi
hagués.

Es del parer que hi ha una part de Ia
joventut que és compresa per Ia societat
mentre una altra, no. Ens afegeix que

"Ia joventut d'avui és molt mala de com-
prendre. Allò que anomenam "passotis-
me" ens domina contínuament".

Adverteix, per altra part, que els
estudiants necessiten unes 10.000 pesse-
tes cada setmana, sense cap excepció. I
això és el mínim per poder-la passar. Es,
per tant, importantíssim tenir doblers.
"¿On anam, si no?", es pregunta Na
Joana.

La política, segons ella, no preocupa
massa als joves. A ca seva n'hi ha que
gaudeixen de Ia llar, hi troben calor.

La crisi del jovent no es deu de cap
manera —segons ella— a l'abandonament
dels pares. Es més, "els joves ens cercam
Ia crisi". Encara que més envant afegeix
que "a Montui'ri no hi ha crisi (això amb
excepcions,eh!)".

Conjectura que els pares han de re-
prendre els fills quan ho necessitin i fins
i tot diu: "hi ha d'haver un poc de mà
dura". "EIs joves —continua dient Na

Joana Cerdà— veuen els pares com a su-
periors, com amics, com a tot. Hi ha pa-
res que no són pares, són amics dels seus
fills. La confiança de pare a fill, Ia po-
dem valorar de moltes maneres*. També
hi ha pares que actuen amb unes idees
molt estructurades".

Reconeix, però, que "no es dóna Ia
deguda importància als consells dels
seus pares" i que "són pocs els joves
que es preocupen per les tasques de
Ia llar"

Quan Ii prenguntam per què els
• al.lots de 13 ó 14 anys ja comencen a
fer-se enfora del seus pares ens contesta
que exactament no ho sap, "però en
aquesta edat ^iiu- l'adolescència ja es
desperta; és una edat en què ja comen-
çam a sortir un poc més. Però això no
vol dir que ens facem enfora dels pares".

PeI que respecta a Ia sexualitat jutja
que "no és una preocupació, és un plaer.
No hi veig —diu ella— cap preocupació".
"Les relacions comencen quan troben el
moment precís, no tenen edat".

Quan Ii preguntam sobre l'opinió de
Ia joventut respecte a l'Església diu que
"damunt aquesta qüestió hi trobam di-
ferents ideologies, ara bé, a l'església
s'hi veuen pocs joves. EI motiu d'això
no el sé".

MateuMoll
Ramonell

Es un jovenet, estudiant de B.U.P.
a qui se1 veu molt per mig i, quan pot,
participa de totes les manifestacions que
a Montui'ri s'organitzen per a al.lots de

• Ia seva edat. SoIs té 14 anys. Ens referim
a Mateu MoIl Ramonell.

Les seves contestacions mostren op-
timisme i sinceritat. I, per què no dir-ho,

(Passa a Ia pàgina següent)
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MateuMoll

(Ve de lapàgina anterior)
també una manca d'haver entrat de ple
dinslajoventut.

Considera que Ia joventut, Ia seva ma-
joria es prepara adequadament per a Ia
vida del demà, que els agrada molt gau-
dir i en gran nombre frueix bastant de Ia
vida. Suposa, per altra part, que els jo-
ves prefereixen tenir tant amistats serio-
ses com informals, que acudeix a balls,
"pubs" i discoteques.

Respecte a Ia feina observa que els
joves es preocupen bastant per trobar-ne
i pel que fa a Ia delinqüència ens diu que
els joves s'hi mostren clarament oposats
a tota casta.

Parlant de les drogues expressa que
molts de joves fumen, però "passen" de

El futur de Ia joventut
és un tant pessimista
malgrat es preparin

pel demà"

les drogues fortes. I pel que fa a les di-
versions, a Ia vila discorren les hores
d'esbargiment al^>ub"i a Can Pieres. Isi
a Montui'ri no hi ha actualment cap
"pub" és per manca de ganes dels joves.
"Si en el poble n'hi hagues un —ens
diu— s'hi podrien fer activitats i al
manco els joves no estarien avorrits".

Repara, per altra part, que si bé Ia
joventut està integrada dins Ia societat
actual, els joves no sempre són compre-
sos per Ia mateixa societat. I respecte a
Ia política adverteix que els joves estan
oberts.

Parlant de Ia família presumeixque
sí, que troben el calor corresponent
dins ca seva, encara que creu que els
pares no els haurien de reprendre quan
ho necessiten. Un jovenet com ell preci-
sa de 400 a 600 pessetes setmanals per a
les seves diversions. Veu els pares com a
bons consellers de llurs fills, encara que
ignora a quina edat comencen a allu-
nyar-se del seus progenitors.

PeI que respecta a Ia sexualitat sospi-
ta que les relacions solen començar en-
tre els 16 i 18 anys, abans els preocupa
poc. Per ell Ia informació rebuda, tant
de l'escoIa com dels seus pares, és cor-
recta.

I ja respecte a Ia religió corrobora
que "Ia majoria de joves "passa" de Ia
religió i de l'església"

Margalida
Verger

Rossinyol

Les motosfaciliten Ia sortida delsjoves: ara són aquí, més tard allà.

La darrera xerrada que feim és amb
Na Margalida Verger Rossinyol, una
joveneta que enrevolta els 17 anys,
però per les contestes que ha fet, es veu
que té conceptes clars i contempla Ia
marxa de Ia joventut montui'rera d'una
manera precisa.

"El futur dels joves és -^egons ella—
un tant pessimista malgrat es preparen
pel demà". En aquesta edat els preocu-
pa bastant "disfrutar de Ia vida, encara
que no tots gaudeixen de Ia mateixa
manera. Prefereixen amistats amb com-
panys seriosos i els agrada anar —natu-
ralment— on hi ha un ambient jove,
discoteques, "pubs", balls. Per un de-
terminat grup, el passejar i llegir és un
dels "hobbys"principals".

"A Montuiri —continua dient Na
Margalida— no hi ha clubs juvenils,
però a Ia gent ens agradaria tenir-ne.
El que passa és que a l'hora de parti-
cipar tot queda enrera. Si n'hi hagués
ens podríem relacionar amb altres jo-
ves que per ventura no coneixem: fer
noves amistats, treure idees noves, diver-
tir-nos...".

"La joventut està integrada dins Ia
societat perquè es mou dins ella —ens
diu més endavant—malgrat unes vegades
som ben compresos i altres, no".

Quan parlàrem de política ens afir-
mà que "els joves hi estan oberts, el que
passa és que per ventura tenen idees di-
ferents a les que hi ha actualment. No sé



DE PER LA VILA 13

DE LESESCOLES

PUPUTXERRADOR»«

El passat mes de febrer i gràcies a
l'esforç de bastants de col.laboradorsde
les Escoles, va sortir eI núm. 14 de Ia
revistaescolar "Puput Xerrador".

Pràcticament tot el seu contingut
plasma unes festes que paulatinament
es van recobrant en el nostre poble:
Sant Antoni i els darrers dies.

EIs alumnes de setè i vuitè d'E.G.B.
n'han estat els seus redators —així com
pertoca a una publicació de les esco-
les— i l e s seves pàgines han estat ben
rebudes no sols pels mateixos alumnes,
sinó particularment per les respectives
famílies. Així ara poden comprovar el
grau de maduresa de llurs fills.

Es obligat fer constar que "La Caixa"
ha patrocinat totalment aquestaedició,
Ia qual s'ha regalada a les cases. A més
d'haver-hi col.laborat moltagent,tambe

Margalida Verger
els altres —diu— però a mi Ia política no
em diu res".

Parlant després de Ia família presu-
meixque possiblement Ia majoria troba
dins Ia llar el calor que pertoca, i "els jo-
ves que en gran part solen tenir proble-
mes és perquè a ca seva els pares tenen
males relacions i no els dediquen tant de
temps per a ells". Reconeix també
que "els pares ^iiu ella— ens solen
aconsellar pel nostre bé, ja que ells te-
nen més experiència. A vegades conside-
ram els seus consells i altres vegades
feim el nostre cap envant". I això que
"per una part els consideram amics i
altres superiors". "A vegades feim les
feines de Ia llar perquè no queda altre
remei".

Reconeix haver rebut una correcta
educació sexual, si bé en aquests mo-
ments no Ii preocupa ni el sexe ni el
matrimoni.

I ja al demanar-li sobre l'Església i
Ia religió, confirma. que "Ia juventut
n'està un poc distant. Es una cosa sè-
ria ^segons aprecia ella— però que
avui en dia és molt diferent, ja que
abans els feien creure i estaven més
acovardats per Ia religió. Ara som més
lliberals, i segons què no ens ho creim".

Ma. Antònia Rigo
Petra Mayol i

Onofre Arbona

cal dir que és Ia primera vegada que es
faamb l'ús de l'ordinador.

No sols s'ha de valorar Ia feina dels
alumnes i Ia bona disposició dels entre-
vistats (que són molts), sinó que també
s'han d'esmentar Ia tasca dels professors
del ciclé superior, el recolzament del
Delegat de Cultura de l'Ajuntament,
Guillem Ferrer i les col.laboracions d'En
Toni de Can Pieres, En Melcion Arbona
i En Jaume MartoreU de "La Caixa".

LES NOSTRES CLOSES

A SANT ANTON!

Reproducció de Ia capçalera de Ia
revista escolar "Puput Xerrador"

Tercera Edat
CONFERÈNCIA

PERDONJOSEPESTELRICH

El locaI social va resultar insufi-
cient el 21 de Gener. No hi caberen tots
i Ia conferència que va pronunciar don
Pep Estelrich —Vicari que fou de Mon-
tuiri pels anys 45— va haver-se de fer
a l'església. Molts dels assistents torna-
ren reviure aquells anys juvenils.

CONFERÈNCIA

SOBRE PENSIONS

EIs tècnics de PINSS i del'INSERSO
respectivament, don Tomàs Campaner i
don Joan Mas, vingueren el 10 de fe-
brer passat i exposaren una conferència-
col.loqui sobre Ia pujada de les pensions
i Ia seva aplicació individual. Fou segui-
da amb molt d'interès i en el col.loqui
es feren nombroses consultes.

ACTUACIÓ

DEMANOLOESCOBAR

En el Palau de Congessos del Poble
Espanyol de Ciutat, molts dels nostres
associats s'hi desplaçaren per a poder
gaudir de l'audició del tan conegut Ma-
nolo Escobar. La seva actuació va com-
plaure als qui assistiren.

UN ALTRE ESPECTACLE

PeI proper cinc de març està progra-
mat assitir a l'espectacle i sopar en el
Casino "Paladium".

BIBLIOTECAPUBLICA MUNICIPAL
DARRERESADQUlSlClONS

(Continuació)

Christie, A.- UN CADAVER A LA
BIBLIOTECA.- Ed. Llar del Llibre.

Christie, A.- MALDAT SOTA EL
SOL.-Ed. Llardel Llibre.-

^hristie,A.- HOTEL BERTRAM.
Ed. Llardel Llibre.

Christie, A.- UN, DOS, CORDA'M
LA SABATA.- Ed. La Llar del Llibre.

Christie, A.- MORT EN EL NIL.
Ed. La Llar del Llibre.

Christie, A.- CURSA DE BUME-
RANG.- Ed. La Llar del Llibre.

Christie, A.- EL TREN DE LES
4'50.-Ed.La Llardel Llibre.

Christie, A.- EL NADAL D'HER-
CULES POI ROT.- Ed. La Llar del Llibre.

^hristie, A.- I ALESHORES NO
EN QUEDA CAP.- Ed. La Llar del
Llibre. "

Christie, A.- TRES RATOLINS
CECS: LA RATERA I ALTRES NAR-
RACIONS.- Ed. La Llar del Llibre.

Christie, A.- EL MIRALL S'ES-
QUERDA.- Ed. La Llar del Llibre.

-EL CONTE DES DE 1968.- Ed.
62.

—Dracs, Orfelia.- NEGRA I CON-
SENTIDA.-Ed.Laia.

Fleming, John.-DICCIONARIO DE
LAS ARTES DECORATIVAS.- Ed.
Alianza.

-^3ili Gaya, Samuel.- CURSO SUPE-
RIOR DE SINTAXIS ESPANOLA.-
Ed. Bibliògraf. (Continuarà)



14 CARNA VAL '88

Les fe$te$ dels darrers dies
La festa més espectacular dels darrers

dies a Montui'ri se celebrà el dissbte de
Carnaval, dia 13 de febrer, i va consti-
tuir com els anys passats, una demostra-
ció més del caire de bulla i de joia que
conserven Ia majoria dels montuirers.

Aquesta tradicional manifestació de
fresses i de sarau fou possiblement més
participada que els anys anteriors: Ia
gent disfressada pels carrers i places
omplien tots els espais, tant és així que
els qui d' una o altra manera no s'havien
embetumat el rostre i cobert el cos
amb qualque cosa que els diferenciàs
de Ia manera de vestir de cada dia, ja
sentien enveja. Autoritats i clergues,
nins i grans, homes i dones... tots dis-
fressats donaven una impressió de bulla
i d'avalot pels quatre costats.

A les vuit, més o manco, s'encengue-
ren els foguerons a Ia Plaça Major, a les
altres places i alguns cap de cantons. A
les nou sortia Ia banda de música i ja
davant el fogueró de Plaça interpretà
algunes peces per continuar amb un cer-
caviles per espai de quasi una hora,
anant d'un a altre fogueró en compa-
nyia de gran nombre de disfresses.

Prop de les deu, l'orquestra "Voltor",a
Plaça, davant Ia gran foguerada que
anava cremant al costat del graons,
encalentia encara més l'ambient. A l'en-
tretant-, en els altres focs, amb llom,
llonganissa, botifarró, pa i vi i altres
menjues també s'encalentien. Mentre
uns ballaven, altres passaven aquestes
hores de Ia nit cantant i alegrant-se.

Fins a Ia matinada agruantaren i fruiren
els més joves; el foc i Ia música i alguna
cosa més conferia calor a aquesta nit
bruixa.

A LES ESCOLES

A les escoles, Ia festa del Carnaval
tornà a ser una demostració infantil de
festa i de sarau. Es feu l'horabixa del
darrer dimarts, dia 15, de les 3 a les 5.
Pràcticament tots els alumnes hi acudi-
ren disfressats. I alguns professors.

Va alegrar l'horabaixa el grup d'ani-
mació "Retalls" amb cançons infantils
i balls, el qualfou el deliridels infants.

CaI esmentar que les mares dels alum-
nes havien fet coques ^iolces i no dol-
ces— a voler; i FAPA va convidar a begu-
des, mentre que l'Ajuntament, "Sa Nos-
tra" i el mateix Centre Escolar patro-
cinaren el grup d'animació.

LA TERCERA EDAT

A les cinc d'aquest darrer dimarts
partien cap a Can Tronca de Sant Joan
els membres de Ia Tercera Edat, els
quals, amb els d'aquella vila, gaudiren

d'un ball (semblaven fadrins) i un bon
sopar. De montuirers sobrepassaren els
cent seixanta. Mes de Ia meitat anaven
disfressats, sobressortint les notes d'hu-
mor, alegria i companyonia durant
tot el temps.

MES FESTA

Encara a Ia nit tornaren encendre's
dos foguerons més: un a cada cap de
poble: a Ia plaça de les Tres Creus i da-
vant Ca Na Serra. I de bell nou, torrades
i ximbombes; cants, balls i gloses a vo-
ler. Fou Ia culminació xalesta del Car-
naval de 1988.1 per molts d'anys!

Onofre Arbona

Fresses, satisfacció i bona cara i molt
més va suposar el carnaval d'enguany

Amb tots els dibuixos participants al concurs de cartellspels darrers dies. se'n feu
una exposició a l'Ajuntament.
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El concurs literari
LA FESTA DE L'ARBRE

La festa de l'arbre és molt important
perquè es diu que no han de destrossar
els arbres, les plantes o els arbusts. El
que sTia de dir és que no espenyin els
arbres fent hotels, incendis, xalets, etc.
Aquesta festa no hauria d'esser neces-
sari fer-la, perquè fer-la vol dir que ja
existeix Ia destrucció dels arbres.

Hi ha pobles on els nins van a una
muntanya a sembrar arbres perquè hi
ha hagut un incendi, etc. Això ho fan
per a celebrar aquesta festa. Altres nins
van a sembrar arbres als jardins, altres
van a llevar herba o a netejar un bosc.

Tot això es fa perquè hem d'estimar
els arbres i els espais verds.

Hem de pensar que els arbres tenen
una funció essencial per a l'existència
de Ia vida en el planeta: Ia fabricació
de l'oxigen.

Lluis G.Bauzà

L'ALBERCOQUER

L'albercoquer és un arbre típic de
Montuiri. El seu fruit és l'albercoc. La
seva plantació consisteix en què es sem-
bra un pinyol, quan és gros, es trans-
planta i després s'empelta i es sembra
en el lloc que es vulgui.

Ara hi ha un gran contrari; és l'es-
carabat. Quan es mata l'animal, l'arbre
viu bastants anys. També hi ha les ge-
lades que Ii maten els ulls.

L'albercoc és un fruit molt saborós i
serveix per fer confitures i per secar-lo.
L'albercoc té Ia forma redona i és un
fruit de pinyol.

La primera fase de l'albarcoquer és
una floreta blanca; llavors es conver-

teix en un albercoc verd, després es va
desenrotllant fins arribar a un fruit ma-
dür. Un albercoquer si es sembra a un
lloc bo es desenrotlla molt. Molts d'a-
gricultors diuen, quan l'anyada és bona,
que l'albercoquer és molt rendable.

Sebastià Cdnellas

DIA DE L'ARBRE
(Quan jo era petit)

Un dia, quan era petit, vaig veure
un home que sembrava un arbre. Em va-
ren dir que Ii deien "Mostatxet". Jo
mel mirava amb molta atenció; pen-
sava de sembrar-ne un, però de Ia classe
més rara que hi hagués.

Un dia, per Ia televisió vaig veure
un programa que xerrava dels "Bonsais"
i em vaig iUusionar molt més; vaig
demanar a ma mare com es sembraven
i em va respondre en blanc. Al cap de
dues hores vaig anar a ca un botànic que
hi havia a l'altra part del poble; quan hi
vaig esser tota Ia casa eren passadissos
i portals, no trobava Ia porta que posa-
va "botànic". Al cap de córrer dues ho-
res me'n vaig anar, i ara van venir els
problemes per trobar Ia sortida. Quan
cercava Ia sortida-vaig trobar Ia porta del
botànic. Quan vaig entrar el vaig veure,
era un home calb, amb barba i ulleres;
Ii vaig demanar com es podria tenir un
"Bonsai". EU m'ho va explicar, ara'no
puc escriure com em va dir, perquè
ja fa vuit anys, jo el vaig sembrar i en-
cara mideix 10 centímetres.

Ah! I esper que cresqui.

Jaume Mayol

E L Pl

Es va cremar mitja muntanya. Hi
havia bombers i helicòpters per apa-

gar el foc; tiraven aigua els bombers
per baix i els helicòpters per damunt,
a Ia fi el varen apagar. S'havia cremat
tot, no va quedar res. Totes les pedres
varen quedar negres.

El Govern de les Hles Balears va de-
cidir comprar pins i sembrar-los amb
ajuda dels Clubs d'Esplai de Mallorca
i amb els bombers per regar.

Es reuniren els Clubs d'Esplai i els
bombers. Hi era amb el Club d'Esplai
de Montuiri. EIs bombers regaven i els
nins sembraven. Quan acabàrem, dinà-
rem de panets davall un arbre que no
s'havia cremat. Aquella muntanya va
quedar plena de pins petits. Ara encara
no són molt grans.

Tots ho vàrem celebrar i ens varen
donar un diploma.

Quan tornàvem cap a Ia vila ens con-
taren el conte del gegant del pi perquè
encara érem petits.

Guillem Munar

L ' O L I V E R A

L'olivera és un arbre no massa alt,
bastant ramificat, amb fulles petites,
allargades i dures. Està adaptat a Ia se-
quetat i a Ia gran calor, apte per culti-
var-se en terrenys rocosos i normalment
té una llarga vida. Te formes nuoses
amb forats al seu tronc. Les plantacions
d'oliveres cobriren durant molts de se-
gles i fins fa poc temps, gran part de les
terres del conreu de Mallorca. Te bran-
ca verda i blanca. L'olivera fa fruit,
com tots els arbres; el seu nom és l'o-
liva; i de l'oliva treuen l'oli. D'aquí ve el
nom d'oliva. L'oli és un líquid que
posen a bastants d'aliments, com bu-
llit, truites, etc.

Ma. Rosa Gómez

Entitats patrocinadores d'aquest concurs

7*CAIXA DE PENSIONS

"LA CAIXA"
CONSELL INSULAR

DE MALLORCA

COMISSIÓ DE CULTURA
DE L'AJUNTAMENT



16 ESPORTS

Esteve Barceló, subcompíó de Mallorca de cro$s aleví
Un grup de tres vam anar a entrevis-

tar el subcampió de Mallorca, N'Esteve
Barceló: un gran atleta. La casa estava
plena de trofeus. Nosaltres Ii vam dema-
nar quan va començar a córrer i ell ens
va dir: "Vaig començar quan tenia set
anys". També va dir que no H agrada-
ria fer altre esport. EIl s'entrena dos pics
a Ia setmana i el diumenge que va a cór-
rer s'entrena en el "Príncipe de Espa-
ña" i en el camp de futbol de Montui'-
ri. N'Esteve té uns 90 ó 100 trofeus i
això sense comptar els del seu germà i
del seu pare.

El seus projectes per aI 88 són córrer en
pista i les carreres habituals. El mara-
thon que més Ii ha agradat ha estat el de
Bonany on va fer el subcampió, i en-
guany, també. Troba que les proves es-
colars són més importants perquè pot
quedar classificat en un bon lloc. Ha
corregut amb els clubs de Montuiri,
Campos i Costa de Calvià. Quan va co-
mençar a córrer va ser perquè el seu ger-
mà el va animar i perquè Ia seva família
rorria; i tots es van posar a córrer. N'Es-
teva ha corregut en pista coberta a Cam-
pos.

El corredor que Ii ha posat les
coses més difícils ha estat en Toni Sàn-
chez, de Campos. En el 87, en una carre-

La família Barceló, una famflia d'esportistes

ra de 2.500 mts. (Prica-Palma) va fer el
5. La carrera que ha hagut de córrer més
ha estat Ia d'Inca fins a Santa Magda-
lena, de 6 quilòmetres i quasi tot costa!

El primer cross que tenen programat
és el de "Joan Capó" a Felanitx, seràel
darrer de Ia temporada. EIs clubs en què
ha corregut Ii han agradat tots.

Entre els qui l'han felicitat, hi ha el
batle i D. Gabriel,el mestre d'escola.

N'Esteva promet molt i és d'esperar
que encara Ii queden moltes carreres
per guanyar.

Miquel Mairata
Baltasar Tous

Joan Josep Mas

P E R U N P U N T , N O
B À S Q U E

J U G U E N L A
T.
F I N A L

Equip femeníde bàsquet amb el seu entrenador

D E M A L L 0 R C A

Juventut Mariana, 44
Montuïri, 43

Montuïri, 57
Atzamora Patronat, 45

Com es pot comprovar a Ia
classificació final de Ia primera
part de Ia Uiga, les nostres juga-
dores han quedat empatades amb
atres dos equips al segon Uoc de
lataula.

EIs resultats obtinguts entre
Montuiri, Porciúncula i Juventut
Mariana han trasUadat el nostre
representant al quart Uoc i tot
que tenguéssim Ia major diferèn-
cia de punts a favor. Ha estat
una llàstima que per mor de Ia
derrota per un punt dins SóUer
no quedassin les segones i poder
jugar el "play off" entre les tres
primeres de l'altre grup.

Una llàstima! L'any que ve serà,
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Cati Bauzà, Campíona de Balears de cross cadet
DlA 20 DE FEBRER VA PARTICIPAR A ASTÚRIES EN EL CAMPIONAT D'ESPANYA

VA OBTENIR EL LLOC

39 D'ENTRE LES 144

MILLORS ATLETES

ESPANYOLES

A Montui'ri tenim una gran atleta,
una corredora, una jugadora de bàsquet,
en una paraula, una gran deportista.
Es campiona de Balears de cross, cosa
que no tenen molts de pobles. Per això
ens interessa conèixer Ia seva biografia
esportiva, Ia de Cati Bauzà Blanch, una
joveneta de 14anys.

^3om i quant et vares interessar pel
món de les carreres, de l'atletisme?

Acota el cap i comença a respondre:
—Vaig començar a córrer aIs sis anys,

Ia meva germana BeI ja corria i jo vaig
decidir provar-ho.

-On va ser Ia teva primera carrera i
quin lloc ocupares?

-La primera vegada que vaig córrer
va ser al "Cross" de Montuïri i vaig
quedar primera.

(Enrevoltades a l'estufa seguíem de--
manat i ella responia).

^om se sent després d'haver fet
campiona de Balears?

-Se sent bé, ja que els anys que he
corregut i el temps que he perdut entre-
nant, he tret un bon rendiment.

Com són les corredores mallorquines
comparades amb les de Ia Península?

—Devora les de Ia Península som més
fluixes, ja que elles entrenen més sovint.

^3ue tal l'experiència a Astúries?
—Per esser el primer any, bé. Només

m'interessava participar, i si podia ser
entrar amb les 50 primeres. Vaig quedar
Ia 39 entre 144 corredores.

Comarca de Montuiri:
18 anys de jocs escolars

FUTBOL-SALA I BASQUET

Sis equips juguen cada cap de setma-
na a les competicions escolars de futbol-
sala i bàsquet. EIs qui vulguin, cada dis-
sabte i dumenge poden acostar-se al
Dau per veure actuar els-nostres jovenets
i jovenetes.

EIs equips de futbol-sala són entre-
nats per Joan Verger Jaume (primer
curs), Joan Verger Rossinyol (segon),
Vicens Vaquer "Cavaller" (tercer) i Be-
net Campins-Biel Matas (quart).

Antoni Gomila MoIl prepara les ni-
nes de bàsquet i Biel Miralles Pizà, les
de mini-bàsquet.

Tots aquests partits formen part
del programa d'esport escolar del Co-
mité Comarcal de "Montuiri" que per
quinzè any consecutiu organitza els
jocs escolars a Ia comarca.

A Montuiri s'encarreguen de dur en-
davant aquesta activitat, l'Associació
de Pares i el Professorat, amb Ia col.la-
boració de diferents entrenador i moni-
tors.

Com es pot veure a un altre indret,
oferim Ia informació d'escacs i cross.
A més, el Col.legi "Joan Mas i Verd"
participarà a atletisme, handbol i bàs-
quet masculí.

JUGANT A BASQUET

VA CONSEGUIR 44

PUNTS EN UN PARTIT

FEDERAT

^uè opines de Ia carrera?
-Va ser una carrera forta; i a més,

abans de començar em vaig posar una
mica nerviosa.

—Amb quins equips has corregut?

—Abans corria amb el Montuiri, però
ara, com que no hi ha equip, prenc part
amb el de Campos.

Na Cati "Pera", com Ii deim les
amigues, és Ia màxima anotadora de
l'equip de bàsquet federat. Contra Ia
Porciúncula va obtenir 44 punts. Es per
això que Ii demanam:

-Es pot jugar a bàsquet i a córrer
al mateix temps?

-Es difícil i estic pensantper al'any
que ve o Ia temporada següent, deixar
el bàsquet.

^5ue t'agrada més?
—M'agrada més córrer, ja que fa més

temps que ho pràctic.

^3uina distància sols córrer?
—Normalment els 3.000 metres.

^3om són els entrenaments?

—Solen esser forts, .ja que m'havia de
preparar peralcampionat d'Espanya. Em
feien córrer els 3.000. I els mil metres
en tres minuts.

—Penses seguir corrent molt de
temps?

-De moment no pens deixar-ho. Més
envant ja ho veurem.

^Dreus que podràs tornar al cam-
pionat d'Espanya?

-Si tot segueix com ara, crec que ho
puc aconseguir una altra vegada.

Ens despedim de Na Cati desitjant-li
tota Ia sort possible per a les seves prò-
ximes carreres. I que pugui tornarparti-
cipar en el campionat d'Espanya.

IsabelMayol Ma.FranciscaGomila
Maria Portell Maravilla Jiménez
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L 'equíp de «preferent» no ha perdut cap dels vuit
partitsdelasegonavolta

Elsjuvenils, golejodor$ ¡golejats
F U T B 0 L

BENJAMINS
Montuiri, 8 - Espanya, 3
Barracar At., 0 - Montuiri, 2

ALEVINS
Porreres, 1 - Montuiri, 1
Algaida, 2 - Montuiri, 0
Montuiri, 3 - Margaritense, 0
Col.legi St. Pere, 1 - Montuiri, 1

E$portescolar
SEBASTIÀ CANELLAS I GUILLEM MUNAR

CAMPIÓ I SUBCAMPIÓ COMARCAL D'ESCACS ALEVÍ

Sebastià Canellas, Campió

Un èxit important han obtingut els
al.lots de Ia nostra escola a Ia fase co-
marcal dels jocs escolars, dins l'especia-
litat delsescacs.

A Ia categoria aleví, d'entre 18 par-
ticipants, En Sebastià Canyellas es va
proclamar campió. En Guillem Munar,
subcampió i Lluis Biel Bauza, quart. EIs
altres alevins quedaren dins els dotze
primers. Per equips Montuiri va ser
primer amb 22'5 punts, seguit de l'Es-
cola Nova de Porreres amb 12'5.

A infantils Ia cosa va anar més dis-
putada. Mateu CoIl va quedar quart a
mig punt del primer; Antònia Munar,
cinquena, a un punt del primer i Miquel
Verd, setè. EIs altres es classificaren en-
tre els 13 primers d'un total de 25 par-
ticipants. Per equips, Montuiri també
fou primer.

Guillem Munar, Subcampió

En aquesta fase comarcal han parti-
cipat alumnes de Montuiri (13 i l'Esco-
la que en va presentar un major nom-
bre), Sineu, Algaida, Santa Eugènia, Ma-
ria de Ia Salut, Verge de Montision i
Escola Nova de Porreres.

En Mateu CoIl, Miquel Verd, Antònia
Munar i Maria Franciscà GomiIa s'han
classificat per a disputar Ia final de Ma-
llorca d'infantils, que dóna dret a parti-
cipar en el campionat d'Espanya.

El mèrit d'aquest bon paper dels
montui'rers cal atribuir-lo a més dels
jugadors, al seu entrenador, Vicens Va-
quer Verger "Rua", el qual cada setma-
na els entrena i té molt d'interès en que
els nins de l'escola aprenguin a jugar a
escacs. Fins i tot en té de primer i segon
curs.

Vicens i els teus "players": enhora-
bona i endavant!

INFANTILS
Porreres, 2 - Montuiri, 0
Montuiri, 2 - Margaritense, 2
Algaida, 3 - Montuiri, 0

JUVENILS
Mariense, 5 - Montuiri, 4
Montuiri, 6 - Alqueria, 6
Murense, 10 - Montuiri, 3
Montuiri, 3 - Juventut L·ica B, 1

I PREFERENT

Montuiri, 5 - Margaritense, 2

Amb facilitat va derrotarel Montuiri
a un equip classificat al davant de Ia tau-
la i que darrerament està desinflat. To-
màs Puigserver va marcar tres gols i
n'hagués pogut fer un altre de no fallar
un penalty.

Unió, 0 - Montuiri, 2

Va confirmar el Montuiri el bon mo-
ment guanyant a domicili i obrint per
primera vegada el compte de positius.

Espanya, 1 - Montuiri, 1

Aquest partit pertany a Ia primera
jornada de Ia vaga indefinida d'àrbitres
i fou dirigit per Toni Munar Julià 'hru-
berter", un col.legiat que es trobava en
excedència i descendeix de Montuiri.
El gol montui'rer, obra de Vicenç Va-
quer.

Montuiri, 2 - Son Sardina, 0

Començà el Montuiri amb un futbol
alegre, intel.ligent i rapid,pero això sols
va durar 20 minuts. Llavors fou tot el
contrari: avorriment, manca d'interès
i ganes. En Maestre (de penalty) i Car-
les marcaren els gols.

C R 0 S S

A altres indrets de Ia revista publicam
unes entrevistes a Cati Bauzà, de Can
"Pera", que es va proclamar campiona
de Balears, cadet,i aEsteve Barceló, sub-
campió de Mallorca alevf. També hi po-
dem afegir que, el mateix dissabte, 13
de febrer, a S'Estanyol, En Joan Barceló
va quedar quart infantil de Balears i
Quica de Can "Pera" formava part de
l'equip comarcal, que va quedar segon
de Mallorca per equips.

Biel Gomila
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DEFUNCIONS

Dia 29 de Gener.- Damiana Pocoví
Fiol, fadrina de 43 anys. "Barriona".

Dia 2 de Febrer.- Joan Mesquida
Miralles, casat de 53 anys. "Magall".

Dia 10 de Febrer.- Antònia Marto-
rell Fiol,viuda de 94 anys. "Terrica".

Dia 23 de Febrer.- Jaume Rossinyol
Pocoví, casat de 65 anys. "Salat".

A U N A D O N A

Sou sa dona més hermosa
que Dèuhaprincipiat;
enc que sigui vell d'edat,
dins un llit ben preparat,
'jaguts costat per costat,
no quedarieu queixosa.

(Febrer 88)
Miquel Massanet "Parrí"

ELDIJOUSLLARDER

Vos vull dir Io poc que sé:
que em falta sabiduria;
molts d'anys tots en companyia
amb salut i alegria
vegem es Dijous Llarder.

¿Qué volem tots, l'any que ve?
Jo deman amb cortesia,
a Sant Josep i Maria,
que mos donin llum i guia
perquè el vegem si convé.

Miquel Massanet "Parrí"

EL DARRER DIA DE CARNAVAL

Germans: que aquest darrer dia
per tots sigui aprofitat;
per qualcun no ho haurà estat,
que del món se n'haurà anat
i no el veurem pus en sa vida;
jo Ii desig que al cel sia
i Déu l'hagi perdonat

Miquel Massanet "Parrí"

A L'AMO EN "PARRÍ"

Que molts d'anys es darrer dia
tots mos poguem reunir,
i molts d'anys l'Amo En "Parrí"
pugui insultar Na Maria.

Pere Orpí
(dins el menjador de Ia 3a. Edat)

Pluja caiguda a Montuiri durant el
passat mes de febrer, per metre quadrat:

Dia24 2.50 litres
Dia25 6'60 " Neu

Total 9'lCflitres

^X
Amb aquest fogueró de Plaça \
han fracassat! Fins i tot un j
fasser se n'ha anat en orris! J

CUIXES DE POLLASTRE

S'han de posar les cuixes en adob
unes hores abans amb sal i pebre bo.
Dins una rostidora posar-hi les cuixes
amb un capoladís d'all i juevert per
damunt, una copa o dues de conyac i
un poc de sai'm o mantega. Tapar amb
un paper "albal" i enfornar amb poc
foc. Al cap d'una hora, girar les cuixes
i deixar-les coure una hora més.

Servir amb "xampinyons" o pata-
tes frites i salsa per damunt.

Recepta de
Margalida CanellasMiralles "Mirona"

l·I·ll·lfcHMfflH

JOCS DE PARAULES
El qui roba una arrova de roba,

no roba l'arrova
sinó que roba Ia roba.

* # *

El meu pare poda parres,
i el seu pare parres poda;
bé podia podar parres,
si el seupare parres podava.

' Diuen que "qui té sa coa de palla,
aviat Ia s'encén". I no és que les palme-
res dels graons siguin de palla, però una
d'elles se va encendre amb les espires
del fogueró del darrer dissabte de Car-
naval. Igualment els arbres joves de Ia
Plaça Vella ho passaren tort.

També diuen: "Preneu llum de Na
Pintora". VaI Ia pena prendre nota
del soscaire i una altra vegada fer el
fogueró més enfora o no posar-hi tanta
llenya.

En una paraula: convé afegir dits
de seny i llevar quilos de soques.

Senzilla aplicació per a una cortina, d'estil clàssic, feta a ganxet, de perlé de cotó
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TROBADA D'ESCOLANETS

El dissabte dia 13 de febrer tingué
lloc al Puig de Sant Salvador de Fela-
nitx una alegre excursió a Ia qual hi
prengueren part al.lots que fan d'escola-
net a diferents parròquies, com són
Montuiri, Porreres i Son Macià. S'a-
juntaren un total de 18 al.lots, que pu-
jaren a peu pel camí vell i a més de
l'esforç, compartiren el menjar, l'a-
legria i Ia visita a Ia Mare de Déu.

Es fixà dia i Iloc per a Ia pròxima
trobada, que serà al Puig de Bonany
dia 12 de Març. Probablement s'hi
afegiran al.lots d'altres pobles: Al-
gaida, Petra, etc.

,Ara que semblen estar de moda les
trobades, fins i tot les de dimonis,
creim que aquesta iniciativa, que va par-
tir de Montui'ri, pot ajudar a estendre
llaços d'amistat i convivència entre al-
lots de diferents pobles, i que potser
donin el seu fruit el dia de demà.

TROBADADECONSELLS
PARROQUIALS DE PASTORAL

Dia 6 de març a Sant Honorat, a par-
tir de les 3'30 de l'horabaixa, tendrà lloc
una trobada de reflexió i convivència
per a membres de Consells Parroquials
del nostre Arxiprestat i altres persones
que col.laboren en.tasquespastorals.

CAMPANYA CONTRA LA FAM

Manos^k Unidas
CAMPANA(XATfU U HUIBRf

Cartell anunciador de Ia Campanya
contra lafam

Entre els dies 7 i 14 de febrer es va
dur a terme Ia campanya contra Ia fam-
en el món. A Ia nostra Parròquia es va
recollir un total de quasi cent mil pes-
setes. Exactament, 97.400.

ELNOUAMPLIFICADOR

TaI com anunciàvem el mes passat,
s'ha hagut de comprar un amplificador
nou. Es de molt bona qualitat i espe-
ram que n'hi hagi per molts d'anys.

El preu puja a unes 132.000 pessetes.

Per pagar-lo haurem de mirar de
"cantar" un poc perhom.

DE L^NTREVISTA AL BISBE DE MALLORCA PER "RADIO MURTA"

" L ' E S G L É S I A P O R T A U N P A S L E N T "

— i Vosté no creu que l'Església sempre
ha anat dos-cents anys enrera respecte a
Ia modernitat, a Ia tecnologia, alfiitur?

-Jo crec que l'Es-
gtésia, efectivament,
porta un pas lent i
arriba massa vega-
des tard, cosa que
és inevitable; perquè
l'Església és una co-
munitat de devers 800
mUions de cristians escampats per tot el
món, aficats dins mils de cultures i civi-
Utzacions distintes. I un cos tan gran i
tan complexe i variat és difícil que evo-
lucioni ràpidament. SoI posar aquest
exemple freqüentment: Si hi ha una per-
sona que decideix fer una tasca, és su-

ficient que s'hi posi i Ia fa; quan l'han
de fer entre dues persones, ja costa un
poc més de posar^e d'acord i decidir;
si l'han de fer entre 25 persones, és tot
un dia de- discussions; si lTian de fer
entre mil, ja s'ha de fer una assemblea,
i hi ha tot un procés... Es a dir, a mesu-
ra que el cos social és més gros, el pas
és més lent. I efectivament, crec que
l'Església a vegades té un pas massa
lent.

D'altra banda, l'Església que té
2.000 anys de vivència, de creixement
i de vida, té una Uarga experiència en
favor de Ia humanitat, que moltes ve-
gades Ii fa prendre positures que podran
ser impopulars, un moment determinat,
però que són un crit d'alerta davant
problemes gravíssims. Per exemple, una

QUARESMA:
PENITÈNCIA I CONVERSIÓ

La Quaresma és un temps litúrgic
durant el qual recobra un especial
relleu l'esperit de conversió. Nombro-
sos cristians de Ia nostra comunitat
participaren en Ia celebració del Di-
mecres de Cendra, en senyal de con-
versió.

Durant les setmanes de Quaresma,
els confessionaris estaran a disposició
dels penitents mitja hora abans de les
misses dommicals. A més a més, s'han
programat una sèrie de celebracions
comunitàries de Ia penitència dins
l'arxiprestat, que són les següents:

PORRERES: 8 de març, a les 20'30,
ARIANY: 24 de març, a les 20.
MONTUÏRI: 25 de març, a les 20.
SANT JOAN I VILAFRANCA:

26demarc,alesl9'30.
ALGAIDA: 28 de març, a Ies 21.
PETRA: 29 de març, a les 21.

CONFERÈNCIES QUARESMALS

El Consell Episcopal ha organitzat
per aquesta Quaresma una sèrie de tres
conferències que es donaran a distints
pobles o parròquies de cada zona pas-
toral. EIs conferenciants seran: Sor
Maria Rigo, religiosa franciscana; Mn.
Llorenç Tous, professor de Sagrada Es-
criptura, i el Bisbe D. Teodor Ubeda,
que sempre tancarà el cicle.

Dins Ia nostra zona s'hansenyalat
tres llocs diferents:

Parròquia de Campos: dies 14, 15 i
16 de març, ales 20h.

Parròquia de Ntra.Sra. dels Dolors de
Manacor: 15, 16 i 17 de març, a les
20'30h.

Parròquia d'Artà: 16, 17 i 18 de
marc,ales20'30h.

TROBADESVOCACIONALS

Dia 19 de marc,amb ocasió del Diadel
Seminari, se celebraran una sèrie de tro-
bades vocacionals per a joves, a distints
indrets de l'illa.

Dins el nostre arxiprestat, n'hi haurà
a l'escola de Ca Ses Monges de Porreres,
i començarà a les 10 del matí fins des-
prés de dinar.

Congregació Romana darrerament ha
pubHcat un document sobre els proble-
mes de Ia bio4tica i de Ia investigació
genètica, que ha estat molt polèmic.




