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La merave losa imatge que es podia contemplar del terme des del Puig de Sant Mique
contrastava amb la deplorable estampa que oferien els camps els anys d'escassesa

2	 LA NOSTRA HISTORIA

Escassesa de menjar en el segle XVIII
A alguns dels anteriors escrits ja

parlàrem de la dependencia que
s'ha tengut fins fa relativament
pocs anys de la terra com a únic
medi productiu d'aliments i de
r iquesa per als habitants de
Montuiri.

Un mal any representava per a
aquella gent una cosa que avui en
dia es impensable i desconeguda
per a nosaltres: la fam. L'Ajunta-
ment, com a màxima institució
pública del poble, havia de pren-
dre mesures per tractar de solu-
cionar o solventar temporalment
el problema. Aquestes mesures
consistien en la compra de blat i
Ilavors per a l'alimentació de les
persones o per tornar a sembrar.
Vegem-ne dos exemples:

Anyades molt primes

"Dos de novembre de 1721.

Congregats i ajustats en la sala i
escrivania universal de la present
vila lo honor Martí Manera batle
reial juntament en los honors Joan
Mas, Onofre Socias i Antoni
Mesquida regidors lo corrent any
per efecte de tenir junta i fonc
proposat per lo honor Joan Mas,
regidor dient lo perquè s'ha fet
ajustar a V.M. és que se necessita
de blat per sembrar i remediar la
necessitat del poble que clama que
no tenen blat per sembrar, per
haver-nos donat Déu Nostre Se-
nyor este any l'anyada de collita
molt prima i així se los proposa
que es necessari buscar blat del
millor modo que trobaran per a
deixar a los particulars de la
present vila. Cascú donarà son vot
i parer.

PORTADA

MOLINS DEL MOLINAR
(Corria Pony 1910)

El molí de Can Serra, esvelt, veles posa-
des, s'aixecava, airds, a principis de segle.
Un poc amagat, el de Can Biel "Nof re", i
el que guaita, a l'esquerra, el de Can
"Vermell". També es destria el poble
sobresortint el molí de Can "Perons" on
riles tard s'hi va constuir la casa més alta

dei poble, la de Can Ferrando

E aprés discorreguts los vots i
parers de un en altre regidor com
s'acostuma, s'ha resolt, conclús i
determinant "flemme discrepante"
que se prengui i busqui tot el blat
que trobaran per efecte de deixar
a los particulars de la present vila
del millor modo lo trobaran
los honors regidors, per a pagar a
setmana o en lo estiu primer
vinent per benefici del poble i que
per dit efecte los dits honors
regidors puguin obligar tots los
bens de nostra universitat i parti-
culars d'ella, jurau per los menors
i per les dones".

Manca de llavors

"21 de maig de 1749.

Congregats i ajustats en la sala i
escrivania universal de la present
vila de Montuïri lo honor Tomas
Socies batle reial juntament amb
los honors Arnau Vanrell, Gabriel
Ribes de Son Boivas regidors lo
corrent any per efecte de tenir
junta fonc proposat per lo honor
Arnau Vanrell, regidor major,
dient lo perquè s'ha fet ajustar a
Vs. Ms. és que ja consideren que
ha de faltar a molts de pagesos i
vecins de esta vila llavors per
poder sembrar en lo any qui vé i

al mateix temps quedaran impos-
sibilitats de comprar grans per
llavors de que ha de resultar que
moltes terres en lo any qui ve
quedaran sense sembrar, s'ha con-
siderat convenient prendre a fiat
trecentes quarteres de blat o
cercar diners a interés o censal per
a poder comprar blat el qual si no
se troba que sigui bo per llavor se
degui entregar o baratar en los que
han collida més que la llavor per a
poder-lo després repartir entre los
qui no tendran grans per llavors
per sembrar ni medis per a poder-
los comprar i respecte a la qualitat
dels grans en cas que s'hagin
de baratar entregant blat foraster,
el qual no tendrà el preu i valor
equivalent en el blat mallorquí
que se pendrà. Deurà la vila pagar
el major valor que se considerarà
tendrà el blat, el que se recobrara
a qui s'entregarà, i per dit efecte jo
don poder a un regidor per a
passar a la Ciutat de Palma i per a
demanar el permis a la Reial
Audiència i per a poder firmar los
actes necessaris i així cascú donarà
son vot i parer. Més s'ha donat
poder al dit regidor Vanrell per ser
al ajuntament del sindicat el dia
29 de maig de 1749".

Guillem Mas Miralles



OPINIÓ

Se'n va però no ens deixaUN ALTRE CURS

A mitjan setembre els alumnes de
pre-escolar i d'EGB tornaren a l'esco-
la ; aquests dies ho fan la resta d'estu-
diants. Uuny queden ja les vacances
d'estiu, la platja, les festes... Ara comen-
ça un curs nou.

D r "un altre curs!" sol esser sinònim
de tornar a la vida normal, de trebal I, de
familia, desitgen ja aquesta vida normal,
més estable, més organitzada; però
també n'hi ha que senten una mica de
nostalgia per l'estiu que han deixat enre-
re i els costa entrar altra vegada dins la
roda dels estudis, horaris i activitats.

Es quasi irevitable pensar en aquesta
tardor humida ifraqueavegadesposa
una nota grisa quan es comença "un
altre curs".

Es freqüent que en aquestes circums-
tancies se senti un poc de monotonia,
Ia rutina, fins i tot la manca d'il.lusió;
però no es tracta de tornar a la vida
"normal", ni de deixar-nos aplanar per
Ia nota un poc grisa ck la tardor. No es
tracta d'acostumar-se a lo quotidià, ni
de submergir-se en la rutina, perquè el
temps de tardor també es pot convertir
en un moment clau per avaluar, progra-
mar, interrogar, renovar i en definitiva
VIU RE.

El temps de tardor pot siglificar una
nova iniciativa per encalentir l'ambient
familiar, per descobrir un nou impuls
d'acció i de creativitat en el treball ; una
nova oportunitat per acOEtar-se al vei .-
nat, a l'amic, al corrpany; una nova
responsabilitat sobre nosaltres mateixŒ,
sobre les nostres il.lusions, els nostres
problemes, la nostra superació, els
nostres projectes.

No es tracta d'exclamar: "Un altre
curs!" corn si fos una carrega pesada.
Es tracta de reflexionar un moment so-
bre el que anam a fer i Ilançamos a des-
cobrir tot allò que encara ignoram, a
perfeccionar aquesta feina de tots els
dies, a convertir en VIDA aquesta nota
grisa de la tardor, a posar un nou son-
riure i sembrar una nova il.lusió. Això
ens ajudarà a eliminar rutines i melan-
colies i sera més fácil envestir aquest
curs amb noves ganes i forces renovades.

Andreu Genovart

El trasllat de residencia de Mn.
Andreu Genovart Orell a Pon-eres
deixarà un buit a BONA PAU, encara
que ens ha proms que la seva collabo-
ració no mancara, cosa que confiam
que sigui així.

Aquest fet, però, redundara i reper-

cutirá dins la nostra revista, ja que no
podrà viure tan intensament la vida
montuirera ni tampoc li sera possible
traslladar-la tan encertadament, com ho
venia fent, en aquestes pagines.

Dur-ant aquests sis anys de perma-
nencia a Montuïri, primer amb el rector
Bartomeu Tauler, compartint amb ell
les tasques parroquials i despiés amb
Pere (pí, ja com a rector solidari, se
l'ha vist no sols a l'església, sinó també
a molts altres llocs.

Ha participat activament com a
redactor i fotògraf d'aquesta publicació,
duent a terme aquestes tasques cons-
tantment i amb tanta mestria, que un
bon grapat d'articles seus, aparescuts en
aquestes pagines, han estat després
reproduits per altres publicacions, cosa
que sempre és d'agrair perquè també
enalteix la nostra revista. N'Andreu ha
tengut i té la bona qualitat periodística
de Wier ensumar la notícia i en el
mateix lloc on es produeix. I encara que
qualcú se n'ha ressentit o s'ha picat de la
ironia amb que qualque vegada ha tractat
alguns fets, altres han vist amb bons ulls
com no prenia partit ni per uns ni pels
altres. I com ja se sap, no es poden tenir
mai contentes les dues parts.

S'ha interessat per tots els esdeveni-
ments que han tengut lloc a Montuïri,
fossin d'un o altre signe, mentrestant
es respectas la convivencia i el 136 comú.
Sempre que ha pogut ha participat a
tota mena d'actes socials, esportius,
culturals, recreatius..., ja fossin orga-
nitzats per o per a gent major, de mit-
jana edat o més petits. En una paraula:
l'hem vist integrat dins Montuïri, sem-
pre com un montuïrer que es desvetlla
pel poble, malgrat altres tasques obliga-
Vries, de caire extra-local, li absorbissin
un preciós temps de la jornada. I sense
oblidar tampoc la seva familia que resi-
deix a la Colònia d'Artà. Sols ell sap les

anades i vengudes que ha hagut de rea-
litzar per poder atendre a un i altre lloc.

Aquestes retxes no volen esser rrs
que un testimoni de reconeixement i
agrainent envers BONA PAU en uns
moments de canvi d'estada, que no d'un
adéu definitiu, d'un amic i collabora-
dor que se'n va pen!, no ens deixa.

Onofre Arbono

EDUCACID D'ADULTS

El prop-ama d'Educació d'Adults de
la Mancomunitat del Pla de Mallorca per
al curs 1990-91 ofereix diferents cursos
entre els que des d'un principi hi figu-
ren aquests: Alfabetització, preparatori,
graduat escolar (nivells I i II), prepara-
ció de proves Mures prepara-
ció de proves d'accés de majcrs de 25
anys, rnbduls operatius (anglès, catJa)
i tallers diversos.

Està previst que les classes comencin
a principis d'octubre i per a matricular-
se poden acudir a l'Ajuntament o bé al
mateix lloc on s'impartiran les classes,
a Ca Ses Monges.



4	 MONTUÏRERS PEL  MÓN	

És Capità de vaixell i exerceix d'inspector de la flota de la seva empresa
Joan Mas Miralles, "En Collet de Plaça"

Pocs són els montuirers que es dedi-
quin a la vida de navegant. Però en
aquesta ocasió vol fan saber com ha evo-
lucionat un de la vila que ha passat anys
dins la mar i, per tant, fora del poble.
En Joan Mas Miralles, conegut pels
amics com "En Joan Collet de Plaça"
es un d'aquests "montufrers pel món"
que, com ja dèiem fa dos mesos amb
una altra ocasió (1), ens es grat conèixer
el mariatge més enllà de Montuïri.

Actualment té 44 anys, es va casar
amb na Maria Cinta Duch Magin, de
Tarragona, i tenen dos fills: Gaspar i
Franci na.

—Durant els meus anys d'estudiant
—comença dient-nos en Joan Mas— la
n- eva residência fou Montuíri, ja que la
carrera de "Náutica" es podia estudiar
a Ciutat, examinant-se a Barcelona. Però
una vegada acabats els estudis, l'any
1966, vaig començar a viure "a bordo"
dels diferents vaixells visitant una série
de paiSos a qual més exòtic, com Suécia,
Alemanya Democràtica, Estats Units,
Egipte, India, Paquistan, Ceylan, Soma-
lia, Suclafrica, Senegal... Una vegada
haver acabat aquests viatges de pacti-
ques vaig anar alternant la meva residên-
cia entre Montuiri, Barcelona i La
Corunya, per continuar estudiant a fi
d'assolir el t'Io' de "Pilot de la Marina
Mercant".

— Quan començares a navegar?

—Fou a l'any 1969, com a oficial. I
lbgicarrent els següents de bell nou vaig
viure "a bordo" per continuar trescant
món. Vaig anar a Japon, Nova Zelanda,
Ecuador, Panama, Anglaterra, Holanda,
Brasil, Canada, Puerto Rico, La Martini-
ca, Argentina, Italia, Liban, Méxic i a
qualcun més; això sí, esperant els per fo-
des de vacances per a tornar a la vila.
Alguns anys mês tard, després de passar
uns examens a Madrid, vaig aconseguir
el títol de Capità de la Marina Mercant.

--iDes de quan ets casat?

—Em vaig casar l'any 1975, i des de
I lavors he anat alternant durant els qua-
tre masos de vacances, la meva residèn-
cia, entre Montuiri i Sant Carles de la

— Des de quan actues com a Capità,
comandant un vaixell?

—Fou a l'any 1976. Aleshores vaig
començar la meva época de "petrolers",
navegant des d'Espanya cap al golf Pèrsic
(Aràbia Saudita, Iran, Irak, Kuwait,
Emirats Arabs Units, Yemen) transpor-
tant petroli cru i vivint molt de prop el
conflicte entre Iran i Irak L'any 1980
em nomenaren Capita d'un dels petro-
lers més grans d'Espanya. I des de 1981
a 1983 vaig estar al comandament del
vaixell més gros de l'en-presa i que
curiosament s'anomenava "Castillo de
Bellver", una nau que té 355 metres
d'eslora, 55 de manega, 18'5 de calat
i una carrega de 255.000 tones.

—il des de I lavores ença?

—A l'agost de 1983 l'en-presa em
non- ena cap dels serveis d'inspecció de
coberta i de seguretat de tota la flota
(13 vaixells), traslladant la meva resi-
dência a Madrid, on visc actualment.
Ara el meu treball consisteix en que les
naus de la nostra flota corrplesquin
totes les normatives en matéria de se-
guretat i salvament, tant nacionals com
internacionals, comprovar que els equips
estan en perfectes condicions i
assessorar els capitans en els aspectes
nàutics.

—Naturalment aquest motiu profes-
sional fou el de la teva anada de Mon-

iNo es així?

Recorda emocionat
Ia se"r, infància i
joventut en el poble

—Efectivament. La meva anada fou
deguda a la meva carrera que vaig triar,
d'entre les poques que es podien estu-
diar a Ciutat. Fou la que més em va
il.lusionar, sobretot per allé de viatjar i
conèixer món, davant altres mes seden-
taries.

—.Quants d'anys fa, .d'això?

—El 13 de setembre de 1966 vaig
embarcar per primera vegada en un vai-
xell anomenat "Miguel M. de Pinillos",
que feia la ruta Barcelona-Palma-Ca-
naries.

—A la teva anada, itengueres alguns
problemes?

—Tal vegada els més grossos foren els
familiars, per allé que el fill únic s'em-
barcava, malgrat que totd'una, cada 15
dies, el vaixell venia a Ciutat. Problemes
personals, no en vaig tenir cap, ja que
tenia malta il.lusió per viatjar.

— Quins records de Montuïri conser-
ves del temps de la teva infantesa i
joventut?

—Els meus records de la infancia són
tots molt emotius: jugar en Es Dau, Na
Llarga, damunt es graons, anar a matan-
ces i sobretot el dimoni per Sant Bar-
torneu. I els de la joventut es limiten a
Ia treva epoca de jugador del Montui .ri,
amb tot lo que en aquella epoca suposa-
va jugar a certs can-ips dels pobles veil
nats. També record l 'época de rivalitat
entre els corredors "Sao" i "Miguel
d'Es Pont".

- dels darrers anys?

—Tal vegada els darrers són la plaça i
carrer Major plenes de gent amb molts
de bars i els passeigs dels dissabtes i
diumenges.

—iQuines són ara les teves aficions?

—Les classiques de tot executiu: fut-
bol televisat, bàsquet y des d'uns anys

(Continua a la pagina següent)
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En Joan Mas ha recalat
en els més exòtics pafsos
d'arreu del món 

"A Montui•ri manca recolçar
les iniciatives valents
i crear-ne de noves" 

(Ve de la pagina anterior)

ençà, el motociclisme, sense oblidar el
"bricolage", la meva gran afició d'ara. 

—Els quatre de la vostra família, ¿us
considerau montuirers?

—No; lógicament degut a que tant la
rneva dona com el dos fills no han viscut
mai a Montuiri, I levat de curts períodes.
Però sí, s'integren ràpidament durant
la seva estada.

Els montuirers escampats pel món recorden com els nostres graons guarden records
inesborrables de la infancia ijoventut

—Ara, ¿tornaries a viure a  Montuïri?

—En aquests moments no m'ho he
plantejat, per motius laborals, es clar.
Encara que quan arribi la meva jubilació
serà un dels meus I locs de residencia.

— Veus algunes diferencies entre la
vida d'aquí i la d'allà?

—Crec que les diferencies entre viure
a Montuiri o a Madrid són tantes i tan
grans, que òbviament es impossible
enumerar-les.

—LEnyores Montuïri?

—Serrpre un té nostàlgia del poble
nadiu; per la família, amics, records...
Però com que la vida transcorr amb
tanta velocitat que quasi no et dona
temps de pensar en temps passats;
encara que per Sant Bartomeu m'entra
un bel lugueig estant fora de Montuïri...

- trobes que manca a Montuiri?

—Degut al poc temps que ara hi visc,
disponc de poques dades per fer una
anàlisi del que manca a Montuïri, per-
que podria no encertar en l'ordre prefe-
rent de les seves necessitats; po-6 crec
que manca recolzar ¡es iniciatives valentes
i crear-ne altres de noves per tornar el
poble així com era; i sobretot no recór-
rer al tòpic: "No hi ha res que fer".

—.Has notat alguns canvis aqu(?

—D'any a any es nota que el poble es
mor, manca ambient, tant comercial

com de passaterrps, ja que un es pregun-
ta: ion van o on són els montuirers?

—.Afegiries qualque cosa més?

—Esper que tant els governants com
les associacions privades mirin sense por
cap endavant i s'embarquin amb la  dinà-
mica del segle XXI, perquè tenc la im-

Previ al sopar multitudinari, d'unes
1.500 persones, que dia 7 de setembre
passat va organitzar el P.P. de Manacor
a un hotel de Cales de Mallorca, repte-
sentants de la Premsa Forana tenguérem
una roda de premsa amb el President
Nacional d'aquest partit, José Ma.
Aznar, al qual hi as.sistfrem representant
Bona Pau.

Rodejat de la cúpula del P.P. Balear,
n'Aznar and responent a qüestions tan
diverses corn: possibilitats que el P.P.
guanyi les properes eleccions, opinió
del P.P. sobre la crisi del golf Persic. la
situació internacional, diferencies ideo-
lògiques, escàndols econòmics, nuites
internes dins el partit, transfugisme...
i altres un tant comprometedores.

A més d'alguna d'aquestes, per part
nostrali demanarem també per que enca-
ra no s'han transmeses a Balears les
competencies en matèria d'educació.
Ens contestà exposant-nos certes defi-
ciencies en el Govern Central, remarcant
el no haver complit tot quant havia pro-

pressió que hi ha persones influents
entitats que per mantenir el tipisme
d'abans no afavoreixen gens ni mica que
Montuiri vagi endavant.

Gabriel Gomila

(1) Margalida Miralles, missionera montufrera
a Africa.

rfÈs pel que fa referencia a transmissió
de competencies.

Abans d'acabar l'entrevista volgué
deixar clar que el P.P. representa el
centre politic d'Espanya i augura  perquè
Gabriel Can-elles @resent a l'entrevista)
govemds amb nis recolzament a Balears
a partir de les properes eleccions.

Després, en el sopar, poguérem des-
triar una trentena de montuirers que hi
participaven.

Onofre Arbona

NOU BAR

El passat dia 29 de setembre es va
inaugurar un nou bar, el qual està si-
tuat alla on hi havia la bodega de Can
Pep "Roegó", en el carrer de Palma,
número 26.

Es propietat de na Rosa Ribas Mulet
i el regentará ella mateixa.

No hi ha per que dir que li desitjat-

un exit total.

José M. Aznar amb la Premsa Forana



PRESENCIA JO VE

Bartomeu Cloquell Gomila, "Cigala"
L'únic jove de Montari que ha après l'ofici de marger

Aquest mes varem topar amb un jove
que ha elegit una professió de la que
n'hi ha pocs a la vila. En Bartomeu Clo-
quell Gomila "Cigala", un jove de 24
anys que ha après l'ofici de marger,
realitzant una feina que ja s'havia aban-
donada des de fa una cinquantena
d'anys i ara sembla toma estar en
apogeu, ja que són molts els qui reco-
neixen que nombroses tasques tradi-
cionals són millors que les modernes.
I aquesta professió n'es una.

Quan en Tomeu ens va dir que
feia de marger pensarem que si ens
relatava els diferents aspectes de la
seva activitat, potser qualdi també
veuria una porta oberta cap al seu
futur. És per aix6 que començarem
així la nostra entrevista:

—¿Per que, Tomeu, vares elegir la
professió de marger?

—Tot va ser perquè en el moment
que es va obrir l'Escola de Mamers",
les nieves circumstancies em dugueren
a apuntar-m'hi, per començar una cosa
nova.

—¿Corn n'has après?

—Fent feina, perquè es una feina
práctica, encara que hi hagi els seus
llibres, però nomes serveixen per con-
sulta En vaig aprendre amb una relació
mestre-peó-alumne, es a dir, no com a
Feducació formal, que esta més lligada
Ia relació mestre-alumne.

—¿On n aprengueres?

—Vaig estar a l'escola de margers de
Sóller, després amb mestre Biel "Ropit"
i amb un mestre d'Algaida; però sobre-
tot en vaig aprendre posant-hi molt de
coratge.

— ¿Quines matèries tocàveu a
l'escola?

—Estava separat el que era construc-
ció de marges de l'altra cosa que era
picar pedra, en pedra de Binissalem. Jo
vaig elegir marger, encara que el picar
pedra m'agradava molt; fèiem, per
exemple, morters, piques, un con de
isterna.. .

;.Eren mestres yens?

—Sí; més bé vells.

--¿Quin temps fa que fas de marger?
—Ara fa tres anys, es a dir, vaig estar

dos anys a l'escola i un any pel meu
compte.

— ¿Hi ha molts de tipus, diferentes,
de marges?

—Els marges van en funció d'allà on
estau; va condicionat pel medi natural,
t'has d'adaptar a les pedres, terra...

— ¿Quines eines emprau, normal-
ment?

—Les eines són molt primaries, o
sigui martells, aixades, picasses, parpal,
"ginyola", regles...

—¿Has fet molts de marges, ja?

—Marges, sí; però feim feines dife-
rents, tant es així que quasi mai feim la
mateixa feina.

—¿Que es més bo de fer: aixecar un
esbaldrec o fer una paret?

—No es que una cosa sigui més mala
de fer que l'altra, sinó que una construc-
ció de nova planta es més senzilla, més
barata que una reconstrucció, perquè
a una reconstrucció t'has d'adaptar a
uns esquemes que tens fets.

— ¿Quina tècnica sols utilitzar?

—Es una tècnica que es pot fer en sec
o amb pasta. Jo preferesc fer-los en sec.
És la técnica que s'ha emprat semple
a Mallorca.

CREU QUE ÉS UNA PROFESSO
AMB FUTUR I QUE ES VA
REVALCrliTZANT

AMB UN MINIM D'ESCOLA
I EN LA PRACTICA SE'N POT
APRENDRE

—¿Creus que aquest ofici té futur?

—Sí, perquè la gent s'està conscien-
ciant que s'ha de tenir un respecte per
lo nostre, per lo natural. Per exemple,
fa 20 anys que la feina que jo faig es
tenia molt abandonada, en canvi ara
ha tengut un ressorgiment.

—¿On s'aconsegueixen les pedres:
a la mateixa finca,es compren...?

—Va condicionat pel floc on fas
feina. Nosaltres, per exemple, acon-
sellam al propietari que s'emprin les
mateixes pedres de la finca, però a
vegades no pot ser i han d'anar a les
pedreres de Biniwilem, a Arta...

—¿Consideres que es una feina ben
Pagada?

—Sí; no es una feina mal pagada;
però es una feina dura i consider que
esta a un nivell normal. Pots viure.

-Necessitares molt de temps per
aprendre'n?

—Lògicament l'experiencia t'ensenya.
Vaig aprendre un mínim a l'escola, per
començar. Després, fent feina, vaig
aprenent coses noves.

—¿A quins llocs heu fet feina?
Hem feina leina des de Rocs turfs-

tics fins a reconstruccions de cases de
fora vila.Treball arem a Cala d'Or, Santa-
nyí, a urbanitzacions al voltant de
Ciutat, ara feim leina a Santa Maria
Hem fet un pareil de feines a Montuïri,
però normalment en solem fer fora de
Montu ïri.

I aquí donarem l'entrevista per aca-
bada. Esperem que realament la feina de
marger sia de molt de futur, perquè es
una Ilastima que les parets aquells mar-
ges tan ben fets de Mallorca, quan s'es-
buquin o es destmesquin, no es tornin a
aixecar.

Ma. Antbnie



ALS QUATRE CANTONS

„ 0Q 0

... es segon diumenge de setembre,

quan a sa plaça sa banda de música

estava ja acabant, ses darreres notes

es veren perfumades per sa passada que

propicià es camió que recolleix es ferns.
N'haguéssiu vists de nassos tapats!

Va esser com se diu en bon mallorquí

"bochornoso”. Quan hi ha un acte aixt,

a plaça, imo se podria mirar que passas-

sin a recollir una miqueta mês tard?

—o0o-

...a sa gelatada de sa Tercera Edat, es

"veils" quasi feren es tro, ballant com a

perns de rifa. Tots acabaren regalimant

amb una bona suada.

—o0o-

sa modificació des pressupost municipal

i així rescabalar tants de deutes pen-
dents! Pocs s'esperaven es vuit milions
venguts de fora.

—000—

abans que s'Ajuntament s'hagi fet
seu es Molí d'En Gospet, sa Mancomuni-
tat ja demana instal.lar-hi una escola-
taller. ¿No serà aim!) passar s'arada
davant es bou?

—o0o--

més de vint preguntes havien
preparat es regidors se s'oposició pes
darrer ple, i així agobiar es batle. Però
"es tir els va sortir per sa culata".

—o0o-

... ets aficionats an es futbol se dema-
nen quin és es motiu pel qual en Biel

Que hi està de content es batle quan veu que
sa palmera ha rebrostat, que a s'Ajuntament
ses coses milloren..., però sobretot perquè fa

destria un llarg descansi

Mates i en Joan Verger, montuirers i

titulars ets anys passats a I Preferent,

enguany encara no han fitxat pel

Montuiri.

EN XERRIM

... es rector Pere se'n dugué un ret-

giró ferest un vespre que va sentir

xerrar per damunt ses voltes i es cam-
panar. Es "Iladres" cercaven coloms i

estaven autoritzats, però no havien dit

an es rector es dia que hi anirien.

—000—

... per sa petita pantalla a s'hora de

fer es dinar fan "Santa Bárbara"; a

s'hora d'escurar, "Cristal", i a s'hora de

sopar, "Falcon Crest". A ca nostra no

s'escura i se dina i se sopa de televisió.

Enviaré a mal viatge dona i televisor.

—o0o-

... sa palmera de plaça ha rebrostat.

N'Andreu, a s'article des mes passat, va

fer de profeta i endevinà i jo he perdut

un sopar perquè havia posat messions

que no retrauria; per?) m'he equivocat.

—o0o-
... si no anam vius aviat serem com

es manacorins, sempre tenim carrers
a l'aire; quan no és per s'electricitat
és pes telèfon o ses aigües. I aimò que
ho deixen d'una manera...! eu
vist aquest turó de devora ca ses "Ba-
ques"?

—o0o-

¿creureu que a sa darrera sessió

plenària es regidors estaven convocats

pel 25 de setembre en primera convo-

catòria i pel 27 de juliol en segona?

I de) , "canten papers i menten barbes".

—o0o-

quina "pesadilla" es va llevar de

lamunt es batte quan va veure aprovada

***************** * ***********,

CORREDURIA DE SEGUROS

GOMILA S.A.
PREUS SELECCIÓ CONDUCTORS

MA RCA PREU MARCA PREU
Alta Romeo 33 1500 SL 	 33.937,- Opel Corsa 1300 SR 	 28.921,-
Ada Romeo 75 1800 	 35.373,- Opel Kadet1 1300 City 	 28.921,-
Alfa Romeo 164 Turbo Diesel 	 35.373,- Opel Kadett 1600 SR 	 33.937,-
Audi 100- 2200 E 	 35.373,- Peugeot 205 GR 	•

Audi BO- 1800 E 	 33.937,- Peugeot 205 GT 	 • 33.937.-

BMW 320 	 35.373.- Peugeot 309 GL Profil ......... 28.921,-
BMW 520 	 35.373,- Peugeot 405 1900 GR 	 33 937,-
Citroen AX 11 IRE 	 28.921,- Renault 11 GIS 	 28.921,-
Citroen BX 16 TRS 	 33.937,- Renault 11 GTX 	 33.937,-
Citroen BX 19 GT 	 33.937,- Renault 19 GTX 	 33.937,-
Citroen Visa Challenger 	 26.876,- Renault 21 GIS 	 33.937,-
Fiat Tipo 1400 	 28.921,- Renault 5 GIL 	 26.876,-
Fiat Regata 1300 Especial 	 28.921,- Renault 5 TX 	 28.921,-

Fiat Uno 45 	 26.876,- Seal Ibiza del Sol 	 28.921,-
Fiat Uno 70 SL 5 P 	 28.921,- Seat Malaga L 1500 	 33.937,-
Ford Escort CL 1400 	 28.921,- Seat Panda 45 	 26.876,-
Ford Escort GL 1600 	 33.937,- VW Got GTD 2 y 4 puertas .. 33.937,-
Ford Fiesta Ghia 1100 	 26.876,- VW Sprinter 1600 2 y 4 puertas
Ford Fiesta Trip 1600 Diesel 	 33.937,- VW Polo Clasic CL 	 28.921,-

NOTA: Si el seu cotxe no hi esta inclòs, cridi al 55 13 56 i l'informarem.

*• AUTOMCNI LS: Han d'esser	 particular-Majors de 23 anys casats o de 25 fadrins *
*Experiència  de conducció superior a 4 anys -No haver tengut cap sinistre en el darrer any *

MONTUIR I Jaume II, 4 - Tel. 64 60 43
• PALMA: Pasaje Sta. Catalina de Siena, 2 - Entr. 2 C - Tel. 72 27 36

MANACOR: PL. Ramón Llull, 22 - Tel. 55 13 56 	 •
*******************************************************4



DE LA CASA DE LA VILA

L'AJUNTAMENT INFORMA
RESUM DE L'ACTA DEL PLE ORDINARI CELEBRAT EL 25 DE SETEMBRE DE 1990

INFORMES I COMUNICACIONS

Pere Sampot informa sobre l'èxit
que han tengut els alumnes de l'Escola
de Música en els examens darrerament
celebrats. Miralles Julia felicita al Pa-
tronat, alumnes i professors per tal
rnotiu.

B batle va informar dels pròxims
treballs que es realitzaran en el talaiot
de Son Fornés, amb una subvenció de
2.700.000 pessetes i dels programes
projectats de cara al futur. Igualment
dona compte que premlinament s'hau-
rà de començar a treballar sobre el
projecte del Molinar.

La modificació de les Normes Sub-
sidiaries está pendent de l'aprovació de
la Comissió Provincial d'Urbanisme o,
en el seu cas, del C1M

També va donar compte el batle de
Ia subvenció rebuda de l'INEM per
contractar un oficial i un peó, per un
import de 600.000 pessetes.

La Mancomunitat des Pla assumirà
el servei d'ajudes domiciliàries, per a
Ia qual cosa ha convocat proves per
seleccionar les persones que el realit-
zaran, el qual sera subvencionat mit-
jançant un conveni amb INSERSO.

Igualment va informar el batte de
l'estudi socio-econòmic de la Manco-
munitat, així com que la recollida de
fems la realitzarà l'empresa "Reba-
lin, SA".

PLA D'OBRES I SERVEIS 1991

L'AI untament sollicita la inclusió
en el Pla d'Obres i Serveis 1991 dels
prrjectes de construcció d'un pou
d'abastiment d'aigua i la construcció
de la segona fase de la residència de la
3a. Edat, amb 43.917.775 pessetes de
pressupost, de les quais l'Ajuntament
abonaria el 25 per cent (10.979.444) i
el CIM el 75 per cent (32.938.331).
Igualment se sol licita que la primera i
segona fase del prcjecte d'abastirnent
d'aigua potable, incloses en el pla qua-
trienal per als exercicis del 91 i 92, es
proposin per als del 92 i 93 • Es va
aprovar per unanimitat.

PLA D' INSTAL LACIONS
ESPORTIVES

Es va sol.licitar la inclusió en el Pla
d'Instal.lacions Esportives 1991, del
projecte de construcció d'una piscina
per un pressupost de 23.784.448 ptes.
amb una aportació municipal de
7.928.144 pessetes (33'3 per cent)
i una subvenció a fons perdut de
15.856.299 pessetes (66'6 per cent).
Després d'una sèrie d'aclaracions es
va aprovar per unanimitat.

ESCOLA-TALLER

El batte va donar compte que la
Mancomunitat des Pla sollicita un lo-
cal per instal.lar-hi una Escola-Taller. I
seguidament notifica la premima ocupa-
ció del Molí des Fraret i que molt bé
podria servir per a tal fmalitat, previ
el compliment dels tràmits reglamen-
taris. Una vegada que passi a ser pro-
pietat de l'Ajuntament es podria
utilitzar en les condicions que en el
seu dia s'establesquin.

PADRÓ DE CONTRIBUENTS

Corresponent a l'exercici de 1990
es va acordar posar al cobrament els
següents imposts per les quantitats que
se senyalen:
Urbana 13.812.533
Rústica 470.008
Llicència industrial 2.650.745

55 	professional 139.714
Suma total 17.073.000

Els rebuts es posaran al cobrament
del 15 al 31 d'Octubre. I a efectes de
reclamació estaran al públic fins al 15

.

d'octubre.

MODIFICACIÓ DEL
PRESSUPOST MUNICIPAL

Per majoria simple es va aprovar
una modificació del pressupost de
1990, consignant un suplement de
crèdit de 9.157.164 pessetes, les quais
es fmançaran amb 8.000.000 del
Fons Nacional de Cooperació Munici-
pal i 1.157.164 de superavit de 1989.

PLEC TIPUS DE CL\USULES
PER A LA CONTRACTACIO

DIRECTA D'OBRES

Es va aprovar per unanimitat el plec
tipus de clausules econdmico-adminis-
tratives per a la contractació d'obres
de concert directe. Amb aquest siste-
ma s'agilitzaran els tramits i es guanya-
rã molt de temps.

AUTORITZACIÓ AL SECRETARI

Es va acordar per unanimitat auto-
riPar al Secretari-Interventor del nos-
tre Ajuntament la compatibilitat dels
treballs d'assessor jurídic de l'Ajunta-
ment de Vilafranca, mentrestant alla
la plaça no estigui coberta pels siste-
mes reglamentaris.

MOCO D'URGÈNCIA

El grup municipal socialista del
PSOE presentà una moció d'urgència
respecte a la panorámica i imatge exte-
rior del nostre poble, considerant
necessari potenciar tots els elements
configuradors, com ho podria ser la
dels molins fariners. Ara bé, d'imme-
diat proposaren la illuminació exterior
de l'església i del campanar per tal de
potenciar la panoràmica nocturna del
poble. I fer les gestions oportunes amb
la parròquia per arribar a un acord.
Moció que fou aprovada per unanlini-
tat, perd al mateix temps es va acor-
dar demanar pressuposts a diferents
cases especialitzades en installacions
elèctriques, perquè el treball es faci
amb tota dignitat.

PRECS I PREGUNTES

Fins a un total de 19 del PSOE i 2
del PSM arribaren els precs i preguntes,
entre els que podríem destacar el
tancament del camí vell d'ús públic
al costat de Cas Carboner, declaracions
a un diari de ciutat, cassette sobre els
Cossiers, Radio Murta, bombeig d'ai-
gües brutes... la majoria de les quais
foren contestades pel batle o per qui
corresponia.
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Tercera Edat
Activitats de Setembre

Encara no s'havia acabat l'estiu de
tot i l'Associació de la Tercera Edat de
Montufri ja tomava iternprendre les
seves activitats.

El passat 6 de setembre realitzaren
una excursió a Cabrera, una vuitantena
dels seus membres. La gelatada anual,
seguida de ball ben vitenc, que anual-
ment se celebra com a culniinació de

_ 

DOS DITS DE SENY
SABER PERDRE

Solen dir que "des jugaven i un va
perdre". Només hi ha tres alternatives:
guanyar, empatar o perdre. De les tres,
no hi ha dubte que el perdre es la més
dificil d'acceptar, per molt que cligain
que "lo important és participar". Jo
diria que el sebre perdre és un signe
de maduresa, sobretot quan un s'ha
esforçat al maxim; és igual que sebre
callar tenint la mó, per evitar conse-
qüències desagradables.

Tots sabem que el futbol ha estat
sempre un esport conflictiu, on els
insults a l'arbitre estan a l'ordre del dia.
Si se'n publicis una antologia, segur que
seria un "best seller". Ben mirat és una
manera de desfogar-se i descarregar
agressivitat, ja que en calent es diuen
coses que no es dirien en fred. Pere)
s'ha d'anar alerta, que de l'insult a
l'agressió física només hi ha una passa,
i el qui pegi perd tota la raó.

El nostre camp d'Es Revolt" tam-
bé esta exposat a aquest perill, perquè
"tots sun de term i terrejam" i solem
creme que els nostres són els millers.
Aleshores una equivocació o una "ve-
nida" de l'arbitre és més mala d'encai-
xar que un gol de "penalty".

A vegades l'agressivitat esclata entre
els mateixos jugadors d'un i altre equip.
No fa massa setmanes en presenciarem
una mostra.

Sim de lluitar per guanyar, pert)
amb esportivitat i amb el seny suficient
per acceptar una possible derrota, justa
o injusta. Al cap i a la fi, "ns se va
nerdre a sa guerra de Cuba".

Des que esta
constituida
l'Associació

de la Tercera
Edat a Montuiri

no ha mancat
Ia gela tada

de final d'estiu.
Aquesta

correspon a
l 'any passat

que es va fer
a la pista d'Es

Dau.

l'estiu, enguany torrid ser multitudinà'-
ria. Per primera vegada fou en el marc
esplèndid de "Cas Carboner", el passat
14. Eren 190.

Sols sis dies ns tard, un autocar
ple de persones de la 3a. Edat els trans-
portà un horabaixa per gaudir d'una
excursió gratuita a Cas Català, visitant
una mostra de llana. Foren convidats a
berenar i allargaren la volta per Portals
Vells, Son Caliu, Palma Nova, Kigali',
Santa Ponsa...

Dia 20 horabaixa, el metge Rafel
Monjo, en el local social, exposà una

EL CAMP DE TREBALL DE
CABRERA

Amb l'objectiu ecol bgic de millorar
la imatge de ?ilia de Cabrera, els passats
mesos de juliol i agost, la Direcció Gene-
ral de la Joventut del Govern Balear va
organitzar un camp de treball dividit
en cios toms, als quals hi participaren
respectivament 22 i 23 joves d'una
vintena d'anys a cadascun.

Aquests joves recollien diàriament
entre 20 i 30 bosses de ferns, on hi havia
sohretot plastics, llames, vidres.., i
també es retirava la llenya seca per
tal d'evitar els incendis.

interessant conferència sobre medicina
assistencial i preventiva, il.lustrada amb
diapositives i video, oferint diferents
consells pràctics d'urgència, que podran
ser molt útils en certs moments.

41 persones anaren a passar dos dies
a Eivissa i Fermentera, del 21 al 23 de
setembre passat. Les belleses i encants
d'aquells paisatges captivaren els mon-
tuiters que ho desconeixien.

Pel segon cap de setmana d'aquest
octubre esta projgamada l'assemblea
territorial. D'ella en parlarem el proper
mes.

ALS 25 ANYS DE LA MORT
D'EKITAI-AHN

El passat setembre es compliien els
25 anys de la mort del gran músic corea
Eldtai-Ahn, un dels principals protago-
nistes de l'Orquestra Simfònica de Ma-
llorca.

En reconeixement d'aquesta tasca,
l'esmentada orquestra durant la tempo-
rada que ara comença interpretarà
diferents composicions, tot recordant
l'obra realitzada per un que fou un
dels mês preclars directors de la nostr
millor orquestra simfònica.Salomó
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Raimundo Arbona Massanet
President del Partit Popular a Montuïri

Amb el desig d'haver ofert als nostres
lectors una visió des de diferents punts
de vista, aquest mes donarn per acaba-
des les entrevistes amb els responsables
dels partits polítics de la vila que tenen
representació a l'Ajuntament i que han
volgut contestar a les nostres preguntes.

Aquesta darrera es la que várem sos-
tenir amb Raimundo Arbona Massanet,
ara President del Partit Popular a la vila.
Un home casat, de 36 anys, amb dos
Os, de professió administratiu. Treba-
na en el C. I.M i pel que fa als seus estu-
dis ha realitzat els de batxillerat superior
i C.O.U. i els d'administració.

—¿Fa molt de temps que pertanys
al P.P.?, li preguntàrem.

—Des de l'agost de 1987.

—¿Per que t'hi  apuntares?

—M'hi vaig afiliar perquè es un partit
progessista i lliberal, que reuneix els
meus ideals.

—¿(uan t'elegiren president?

—Vaig esser elegit president el no-
vembre de 1987.

—¿Podries donar-nos la llista de l'ac-
tual junta directiva?

—Nosaltres funcionam com a junta
local, on hi ha un president, una secre-
tària, Maria Antònia Garcia; un tresorer,
Joan Manera, i els vocals Gabriel Ferrer,
Pere Mayol, Gabriel Mayo!, Joan Mayol,

Rafel Miralles, Francesc Bauzà, Mique
Gardel! i Lluís Servera. Totes les deci-
sions es prenen d'una manera conjunta
i ens reunim una vegada cada mes.

—¿Com veus el futur a nivell nacio-
nal?

—A nival nacional el consider molt
be. Amb aquesta nova línia de n'Aznar,
veig que en poc temps s'estan incorpo-
rant nous valors, com destacades perso-
nalitats politiques i intel.lectuals, i
sobretot gent jove, que estic ben segur
que faran un partit més modem i capaç
de governar.

—Pel que fa a Montuïri, respecte al
vostre partit, ¿qué podries dir?

—A nivell de poble veig un bon
futur, ja que cada vegada són mes els
simpatitzants, als quals agrairia ens

ajudassin a fer feines de responsabilitat
i a seleccionar els futurs regidors.

—En co, _Tet, ¿quina es la política
que pretén el partit a Montuïri?

—Pretenim dotar el poble dels mi-
llors serveis, tant d'infraestructura com
socials, però que no sigui una gran
cdrrega per al poble. Finançar una
política cultural, mitjançant la qual es
pugui defensar i revitalitzar el nostre
patrimoni artístic i promocionar acti-
vitats també de caire artístic, etc., són
objectius nostres, així com també
seguir potenciant la zona de serveis
amb l'objecte que s'implantin noves
activitats econòmiques que siguin ca-
paces de crear nous llocs de treball
dins Montuïri.

—Segons el teu punt de vista, ¿con-
sideres que el partit ha decepcionat?

—No es pot parlar de decepció quan
aquest partit, des de l'Ajuntament, ha
duit a terne molts de projectes i acti-
vitats, com per exemple la remodela-
do de l'edifici de Ca Ses Monges, aixe-
car els vestuaris del camp de futbol,
la reforma de la voravia y enlIturienat
del cementeri, la inauguració del "Local
Jove,' la renovació del camp de futbol-
sala i la seva il.luminació, el servei domi-
ciliari i de neteja per a la Tercera Edat,
l'assistència social, el "I Rallye de sa
comarca", el marató del Puig de Sant

(Continua a la pagina segnent)

Pagamos
hasta el

SIN COMISIONES NI DESCUENTOS
EN PAGARES DE MARCH

LEASING, S.A., A 12 MESES   
Rentabilidad por tramas:            

De 1.000.000 • 2.500.000 t 12.• • %TAI         

TAE	 De 2.500.001 5.000.000 t 12.50%1AR          
De 5.000.001 a 10.000.000 t 13; •%TAE          
A partir de 10.000.001	 ill 13,50 %TAI   

Infórmese en cualquiera
de nuestras oficinas.   

BANCA)1IVARCH desde la primera peseta.
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(Ve de la pàgina anterior)

Miguel, el concurs d'idees del Col.legi
d' Arquitectes per a la rehabilitació de la
Zona d'Es Molinar, la trobada de Bandes
de Música a Montuni..

(Després d'aturar-se a pensar un poc,
continua amb la llista de realitzacions).

—Durant aquests anys que hem
govemat a l'Ajuntarnent també s'ha duit
a terme l'ampliació i nova dotació de
mobiliari a la Biblioteca Municipal,
l'ajuda econòmica a diverses entitats del
nostre poble, com són l'Associació de
Pares, la Societat de Caçadors, Ràdio
Murta, Club Deportiu Montuïri, Col.le-
gi Públic Joan Mas i Verd, el Patronat de
la Banda de Música i la mateixa Banda,
el club de bàsquet, conferències cultu-
rals, la compra de l'ordinador per al
Col.legi Públic de Montuïri, vestuari i
material per a l'esport base a Montuïri,
torneig de tenis, tant individuals com de
dobles, setmanes esportives, tomeig
futbol-sala, torneig de ping-pong, ajuda
a la guarderia, curs de videos, curs de
cuina i rebosteria...

- deuen esser totes?

—Encara hi podem afegir l'adaptació
de les tres sales des baixos de l'Nunta-
ment per a r Escola del Patronat de Mú-
sica, les noves excavacions en el talaiot
de Son Fornés... i moltes coses més de
difícil enumeració.

—Passem ara a les tasques que s'hau-
rien d'haver fet a nivell d'Nuntament.

ipuines consideres que manquen?

—Primer de tot vull dir que millorar
totes les activitats que acabam d'expo-
sar, resultaria difícil. De tots modes cal
esmentar un gran pi ojecte que ens queda
dins el tinter i que en el transcurs del
proper any volem dur a temr: una
guia del Patrimoni Histbrico-Artístic,
que ja tenim en manca, ja que per l'any
que ve, aproximadament en el mes de
febrer, hem de fer un video damunt
aquest patrimoni de Montuiii. Per a
això volem contractar persones enteses
en el tema, un forograf professional
especialitzat amb aquests temes, i
cercar un adequat assessorament d'A.R
CA., ja que volem dur a terne aquest
projecte.

—Ant tot i amb això, ¿s'hauran
complert els objectius al final d'aquesta
legislatura?

—Sí; i crec que els montufras són
els minors jutges per dir si ha estat
encertada o no la nostra labor a l'Ajun-
tament durant aquests quatre anys.

—¿Corn respon la joventut a les
exigències del vostre partit?

—Molt bé. La majoria de la nostra
junta local està formada per ells; i comp-
tant amb els joves es pot pensar que el
nostre partit té molt de futur en aquest
poble.

- ¿Quina gent està més per vosaltres:
els joves o els yells?

—Tant uns com els altres, si be els
joves són el nostre futur, la gent gran
del nostre partit ha estat el passat i el
present, ells varen esser el fonament, el
punt de partida, i ara ens aporten expe-
riência i abric.

—¿Coln justificaríeu la vostra postu-
ra davant el poble, tant d'allò que heu
fet com la resta que heu deixat de fer?

—Crec que no s'ha de justificar res, el
que està fet està a la vista de tots;
aquests laments d'una oposició pessi-
mista i pensant en el passat i no en el
present i futur, no ens preocupa el rrgs
minim, ja que nosaltres defensam unes
idees dins un programa coherent i rea-
lista que creim que ens durà a obtenir
una majoria absoluta a les pròximes
eleccions.

Onofre Arbona

EL C.D.S. NO CONTESTA

Una vegada haver intentat connectar
arrb els dirigents locals del C.D.S.
—aim' com hem fet amb els dels altres
partits politics— perquè contestassin a
les nostres preguntes sobre la situació
política actual aim' com una visió del
futur pel que fa referência a Montuïri,
han manifestat a la nostra redacció que
"degut a la situació política a nivell
regional i local, el C.D.S. no està en
condicions de poder oferir una opinié,
concreta a l'entorn del seu futur".
motiu pel qual rebutgen tota entrPvio--

SON PRETENSIONS DEL PARTIT POPULAR
Dotar Montuïri dels millors serveis, pea) que no siguin una

gran càrrega per al poble
Finançar una política cultural

Revitalitzar el nostre patrimoni artistic
Potenciar la zona de serveis

Editar una guia del nostre patrimoni histbrico-artístic

Les
façanes
del
nostre
poble,
encara
que un
tant
variacks,
no
desentonen
majorità-
riament
del
corqunt

tectònic
dede -
Montuiii.



Quan  els molins del Molinar 

Quasi tota la farina que es necessitava a Mont
era molta pels molins d

En el segle passat hi havia deu mou i

5
o
5
5
5
5
o
o
5
5
o

5
5 L'amo En Biel "Nofre" recorda quan a ca seva el seu [.,„i . d feia de moliner5
5	 Fins fa uns cent anys en el Molinar5

a
5
5 sols quan havien conrat i retirada l'anya-

3 de Montuïri hi havia la major part dels
a molins del nostre poble dels quals se
5 n'havien de servir per fer la farina, no

▪ da, sinó tota la resta de l'any, ja que aa▪ quasi totes les cases feien la farina així
5 com l'havien de menester.a
• I quan ocorria això, es cuidaven5
a d'avisar el moliner perquè paçs,is pelsa• domicilis a recollir el blat, el qual, quan
a l'havia molt, els tornava la farina i ela
3 segó.

5	 Iz feina de moliner era pesada i un
5• tant arriscada, i poc rendible, però,

això sí, imprescindible, ja que tota lao
a comunitat depenia d'alguna manera dels5
o moliners. Ja ho digué el poeta Pere d'Al-a 

cantara Penya amb aquesta estrofa:o
O 	 "Els forners logravena
a 	 honra i dignitats;a 	 i els moliners erena
5 	 senyors principals".
5• Els temps han anat passant i els moli-
5 net-s, poc a poc, han anat deixant de
5• complir una tasca de la que no es podia
a ni es pot dependre. Pere) el cert es quea
o
5
a
a
6
a
a

els molins fariners han estat substituïts
per grans maquines i altres medis, gra-
cies als avanços dels temps moders. Així
ja no s'ha de dependre dels elements
atmosfèrics, com es el vent, i la farina
s'obté amb més rapidesa i manco esforç
humà.

ELS DEU MOLINS DEL MOLINAR

En aquell temps, en el Molinar hi
havia deu molins, situats per aquest
ordre, començant a la plaça de les Tres
Creus: Can Vermeil, Can Biel Nofre,
Can Serra, Can Perot (o Ca s'Hermano),
Can Ferrando, Can Perons (o ca Na Car-
daixa), Can Borreó, Ca n'Andreu, Can
Rafel Ros i Can Rigo.

Fou un fill d'un moliner, que encara
arrib.a a temps d'aidar al seu pare, si be
per poc temps, el qui ens facilità
rnoltes dades de les que ara podem ofe-
rir. Es tracta d'En Biel Gomila Fiol, co-
negut per Biel "Nofre", un home de 78
anys que va néixer i encara viu al costat
del molí on els seus antecessprs, pare,
padrí, etc., exerciren l'ofici de moliners.

A principis d'aquest segle,
el moliner d'Es Velar de
Sa Torre era "Es Capità"

"D'aquests deu
molins, ja n'hi ha-
via dos d'esbucats
quan jo era petit,
i els altres vuit jo
sempre els he vists
—ens deia l'amo En
"Nofre"—: sán el
de Can "Perons" o
de Ca Na "Cardai-
xa" i el de Can
"Borreó".

Al de Can "Pe-
rot" també Ii deien

el de Ca s'"Hermano" perqué el moliner
era molt "aficionat" a anar a missa —ens
comentava l'amo En "Nofre"— i quasi
sempre se'l veia amb el cap baix. I al
de Ca N'Andreu l'anomenaven així
perquè el moliner era Andreu; a la
seva dona li deien "Moriserrada".

Es natural que els molins de vent
per poder fer farina havien de voltar, i
aquests sols voltaven quan duien les
veles posades i feia vent, o sia quan
portaven el velam.

FUNCIONAMENT DF1 S MOLINS

L'arno En . Biel "Nofre" encara va
veure moldre tots els molins del Mo-
linar manco els dos esbucats; i també
alguns altres, com el del "Velar de Sa
Torre", el "d'En Gospet"... "per cert
—afegí—jo vaig anar a davallar les moles
del molí de Can "Vermeil", quan deixà
de funcionar".

O
5
o
5
5
o
o
5
5
O
O
O
O
5
o
O
O
5
5
5
5 	 Per pujar dalt del molí hi havia una5

escala en el seu interior, que donava
0-

voltes, però era perillosa perquè no hi5
5 	
5	 En aquest indret, al costat del molí de Can Rigo, es preveu una ampla zona	 havia arrambador. "El nostre molí

d'aparcaments	 —ens deia— en aquell temps que fundo-
5
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ien farina

in  a la darreria del segle passat
Molinar

s en aquell indret
Aquest mes hem volgut oferir un ampli reportatge informatiu

des de tres punts de vista distintins, per?) convergents, pel que fa
concretament al Molinar: Com era altre temps aquest indret (per
aim') hem parlat amb l'amo En Biel "Nofre", un home que quan
era al.lot va presenciar com a ca seva el seu pare feia de moliner);
com funcionava un molí fariner de vent seguit d'una breu descrip-
ció de les diferents peces que el componien, i finalment quin seria
el projecte concret dels arquitectes guanyadors del concurs d'idees,
per a aquesta zona, de cara al futur.

La feina del moliner
era perillosa

nava, era més alt; mon pare el va baixar
perquè creia que feia regolfar el vent,
dins ca nostra, i teníem una "fumada"
Bastava un Ipme tot sol per atendre el
molí. A l'hivern havien d'anar alerta
quan venia un temporal de vent. Alesho-
res l'havíem d'aturar i a vegades era di-
fícil. El desenvelavem i fermàvem. Per
cert que a causa del vent, una vegada ens
va caure.

Ors
4	 4,1 t .„ .11411

El molí de Can Nofre, en l'actualitat, ofereix aquest aspecte

"ES CAPITA"

"Al molí d'Es Velar de Sa Torre li
deien "Es Capita" perquè el moliner
—explicava l'amo En "Nofre"— era més
llest que els allies i tothom seguia les
seves petiades. Quan veia, per exemple,
venir un temporal de la part de Mana-
cor, amb llamps j trons, j si malgrat
això ell continuava molent, els altres
també seguien. I no desenvela, anuell?,
es preguntaven. Era que destriava que el
mal temps no senia cap aquí. O sia, els
altres envelaven o desenvelaven segons
feia 'Es Capita'. No és que fos cap capi-
ta, era el moliner casat amb na Joanaina
"Menut".

PECES I FUNCIONAMENT UUN
MOU DE VENT FARINER (1)

Si ho reparau, el cos del molí és una
torre de paretlat, amb una coberta en
forma de con. Si la torre reposa direc-

tarrEnt sobre el 961, nonnalment està
envoltada per una plataforma, anome-
nada cintell. Tanmateix, rrs sovint la
torre sobresurt d'erunig de la casa del
moliner, el sostre pla de la qual seveix
de plataforma per desplegar i aplegar
les veles. Aquesta plataforma s'anomena
l'envelador. Aquest nom s'aplica també
al cadafal que es contruïa alguna vegada
al voltant d'una tone aillada quan
aquesta era massa alta per poder manio-
brar les veles des de terra.

La part superior i antenes

El sostre o capell que cobreix la torre
està fet d'una mena de jonc, dit gerp o
borró, que es recull a vora de mar i que

dóna una bona protecció contra la pluja.

Entre el capell i la part superior de la
tone hi ha l'arbre del molí que sobre-
surt tres o quatre palms. Esta travessat
verticalment per tres fortes peces de
fusta, separades una de l'altre per un
angle de 60° i que surten alguns palms
de cada costat de l'arbre. Aquestes
travesseres s'anomenen mitjanes o
antenais. A cadascun dels extrems,
rnitjançant congrenys de ferro, hi ha
empernada i enllaçada una llarga barra,
l'antena, o suport principal de l'aspa. El
conjunt de sis antenes es diu l'antenada.
Damunt l'antena hi ha clavada una
reixa, el grillat, format de quatre per-

(Continua a la pagina següent)
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El molí fariner de vent
Tant el seu funcionament com les peces que el componien

detecten l'enginy per aprofitar la força del vent
I Ve de la pagina anterior)

longues longitudinals i de travesses
curtes o velarons. L'enreixat de les aspes
forma un angle respecte al pla de les
antenes que permet agafar el vent.
Augmentar aquest angle, es a dir,
augmentar la presa de vent, es diu donar
vent, i el contrari, llevar vent.

Eis extrems de les sis antenes es fer-
men rnitjançant una corda gruixada, el
rest, que les manté a la mateixa distan-
cia les unes de les altres. Al cap de l'ar-
bre i en la mateixa direcció d'aquestes,
hi ha clavada una estaca de fusta d'uns
tres metres de llarg, anomenada el bou.
De l'extrem del bou a l'extrem de cada
antena s'estén una corda gruixada, des-
tinada a sostenir l'aspa dins el seu pla i
impedir4i que ceclesqui sota la força del
vent; aquesta corda s'anomena cabestre
o cama. Entre el bou i diferents punts
de les aspes hi van també una multitud
de petites cordes, anomenades tiranys o
bwines, destinades igualment a assegu-
rar l'estabilitat de les aspes. El conjunt
de les aspes amb tots els ormeigs es diu
el ramell.

Molí de vent mostrant les diferents
maneres de disposar les veles: 1- desen-
velada; 2- escoada; 3- vela plena; 4- es-
capçada; 5- aplegada; 6- esquarterada.

QUAN VOLIEN POSAR EL MOLÍ
AL VENT, ABANS HAVIEN DE

COL.LOCAR LES VELES
.•• 10114•11•ININO.

Les veles i l'interior del molt

Les veles es fixen a les aspes amb
l'ajuda de conies. Quan el molí treballa
a veles plenes, es diu que va ple. Si el
vent bufava més fort que d'ordinari
era necessari recluir el velam a fi d'evitar
accidents. Aleshores enrotllaven els dos
caps exteriors de la vela i els fermaven
un poc més amunt fins a formar mitja
vela. Això es diu escapçar les veles.
Alguna vegada es veien obligats encara
a prendre un ris. Llavors arreplegaven
un dels contoms exteriors de les veles
fermant l'altre cantó i reduint així les
veles a una forma triangular; això es diu
esgaiar. Si el vent era massa débil per
fer voltar el molí de forma regular, de
vegades afegien unes veles suplementà-
ries desplegades entre les aspes, i ano-
menades gaions a causa de la seva
forma triangular.

Otiginariament, l'interior del molí
estava dividit per trespols o sótils en
dues, tres o quatre habitacions, segons
l'altaria de la tone. Dins la cambra situa-
da just davall de la coberta es troben
les moles, l'arbre del molí amb la seva
roda, etc. Dins la cambra de davall s'hi
trobava el receptacle de la farina que
s'escola d'entre les moles. Les altres
cambres inferiors, si n'hi havia, servien
de magatzems per al gra i la farina.

La coberta del molí, que du l'arbre,
no és fixa; es deixa voltar segons la di-
recció del vent. Descansa en una ranura
practicada a la sola que recobreix l'obra
de la torre. Els cércols de la coberta i la
sola de la torre estan formats per un
conjunt de fortes peces cobertes de
fusta, anomenades ccmgrenys. A la part
inferior, totes dues estan guarnides per
una série de forats. Quan volien posar
el molí al vent, posaven els pems de
ferro dins dos forats un al costat de
l'altre, dels dos cercles, i amb una palan-
ca proveïen un dels extrems d'un dit de
ferro que s'acosta al pero superior, i
servint-se del pem inferior com a punt
de suport, es desplaçava a poc a poc el
cercle mòbil fins a la posició desitjada.
El fixaven en aquesta posició amb l'aju-
da d'una anella de ferro passada damunt
el dos penis.

Part superior del mecanisme de les
moles d'un molí de vent: 1- arbre; 2-
jou; 3- guiera; 4- trugera; 5- estrebador
o aparador; 6- roda; 7- llanterna; 8-
braçol; 9- forcada; 10- tecatec; 11- quet-
zals; 12- ull de sa mola; 13- canalet;
14- tremuja o pastereta; 15- mola de
damunt; 16- riscla; 17- congrenyets;

18- mola de davall; 19- jasseró.

Quan el molt volta

L'arbre tornbat té dos colls. El de
dalt, anomenat el coll, descansa damunt
un tros de pedra dura o de ferro, anome-
nada cellola, i encastada dins un piló de
fusta, anomenat el sotacoll, encastat a la
vegadadins el cércol mbbil de la coberta.
Als dos costats del coll hi ha una peça
de fusta fixada al piló que s'anomena
juitackm o batedor: Té per objecte man-
tenir el coll al seu Hoc, sota l'impuls del
vent. A la vegada, el piló està apuntalat
a cada costat del coil per una peça de
fusta corba (les cabrigues o galteres), un
extrem de la qual esta fixat a una biga
paral.lela a l'arbre i encastada dins el
congreny metil de la coberta. Aquestes
dues bigues es diuen les guieres. El coil
d'abaix volta clins una biga encastada
igualinent en el cércol

El ferro gira clins un tros de fusta
dur, encastat davall aquesta biga, i ano-
menat la trugeta. La tmgeta i el jou es-

rrantinua a la pàgina següent)
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Perspectiva del Molinar que figura en el projecte de la nova urbanització, elaborat per l'equip d'arquitectes guanyador del concurs

(Ve de la pagina anterior)

tan apuntalats per una altra biga —I' es-
trebador— fixada al congreny superior.
El cap inferior de la barra de ferro, ano-
menada forcada, s'acaba en una forque-
ta, dita els caixals, que agafa al cap de
ferro, cap de mart o cap de moro, que
forma emnig de la naclilla.

Com s'obtenia la farina

La nadilla, que en els molins de vent
s'anomena ansa, esta precintada a la
part de davall de la mola superior. La
forcada, posada en moviment per la
llantema i la roda, fa girar la mola. El
cap de ferro de la nadilla reposa sobre
una altra barn de ferro vertical, el badil
o vedell, que després d'haver travessat la
mola jacent dins un coixinet anomenat
boixa es recolza en un altre coixinet,
la grabaldina, fixat en una forta biga, el
bassa; aqueixa grabaldina reposa sobre
un tros de fusta anomenat el jou bord,
una de les extremitats del qual està fixa-
da al sostre, i l'altra está suspesa per
mitjà d'una cadena al trempador o ro-
mana, al costat de les moles. La mola
corrent és sostinguda, doncs, amb l'aju-
da del badil, el jou bord i el trernpador.

Per pujar les moles fins a la cambra
superior dels molins de vent se servien
de l'arbre tombat com a elevador, fent
enrodillar al voltant d'aquest, amb l'a-
juda del vent, una corda grossa, l'altre
extrem de la qual estava passada per
full de la mola. El seitil de les moles
descansa damunt una estructura sos-
tinguda principalment per dues grosses
bigues, anorrenades soccms.

Per moldre buidaven el gra dins la
tremutja. El gra cau de la tremutja al
caduf, que per la seva oscillació con-
tinuada, buida dins l'ull de la mola

Molí on encara es destria el moliner col.locant les veles a les aspes

Mitjançant la irelinació del caduf es regu-
lava la quantitat de gra. I la farina s'esca-
pava d'entre les moles, per un forat, i
queia dins els fariner o directament dins
un talec o sac. Onofre Arbono

(1) El text següent fou extret de la "Guia
de visita del Molí d'En Gaspar ILlucmajorr',
text d'Andreu Ramis . Els dibuixos són del
"Diccionari Català-Valencià-Balear".

Nota.- Aquest reportatge forma part del
conveni "Conselleria de Cultura, Educació i
Esports - Premsa Forana de Mallorca".
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1 Pins gossos on acaba Es Dau.

2 De 1'1 al 2 el camí seguiria la
mateixa directriu que l'Avingu-
da d'Es Dau i es proposa a ma
dreta (a la part del poble) fer
una parcel.lació que s'urbanitza-
ria i es dividiria en 9 solars amb
possibilitat d'edificació com a
cases unifamiliars aillades. Es
pretén controlar las portasses a
darrera de les quals s'hi edifica-
rien les cases, amb una imatge
molt tradicional de la portassa
i entrada.

3 A partir del número 2 el camí
seguiria paral.lel al marge dels
corrals de les cases del Molinar
continuant pel número 3 i fins
al 4. En el número 3, entre el
molí de Can Nofre i el de Can
Serra, hi hauria la connexió
amb el carrer del Molinar.

4 Aquí hi hauria la connexió del
Molinar amb la proposta, o sia
el nou carrer.

ti Del 4 al 5 es faria una millora
del carrer que davalla del molí
de Can Ferrando fins al restau-
rant de Cas Carboner.

Un nou tram de carrer enllaça-
-i fins a la carretera de Palma-

Manacor, millorant la connexi6
actual en el número 6.

7 Al costat del molí s'hi crearia
una nova plaça que donaria un
espai obert a un futur edifici
públic, com seria el museu on
es depositarien les restes arq ue-
ològiques de Son Fornés. Als
edificis en negret, que es con-
templen entre el 4 i el 7, s'hi
proposen unes vivendes que
s'haurien d'edificiar amb planta

a) Es proposa que totes les fes-
tes i fires, com per Sant Bartomeu
i la fira de Sa Perdiu, no es con-
centrin sols a la Plaça Major, sinó
que es desvifn cap a la zona des
Molinar. El fet d'orientar cap aquí
Ia festa i fira seria un incentiu per-
que la gent agafas interés en la
zona, hi invert ís i la potencias.

b) El projecte pretén amb el
nou carrer proposat, delimitar el
casc urbà de Montui . ri, creant un
mur o marge cap als camps de Ile-
vant i reforçant els marges de
pedra dels corrals de les cases que
-ionen cap al Molinar

baixa i pis molt discret, cober-
tes, a dues aigües. (Es desig dels
arquitectes que sia una proposta
que es realitzi a la vegada per-
qué es pugui controlar l'estètica
del conjunt).

8 Lloc on està actualment situat
el molí de Can Rigo.

9 Aquí es construirien les escalo-
nades d'enllaç entre els molins
de Can Nofre i Can Serra.

10 Plaça de les Tres Creus.

c) Es desitja crear un passeig
que aniria des de la Plaça Major,
pels carrers des Pujol, Calvari,
Plaça de les Tres Creus, Molinar
(fins al número 4) i devallant pel
carrer proposat fins al número 1, i
des d'aquí, pel carrer des Mig fins
a la Plaça Major. Aix! tambe es do-
naria un nou realç a la zona.

d) No s'intenta crear una nova
connexió amb la carretera de Pal-
ma perquè és complicat i amb
perill d'accidents, i perquè ja
creuen que les que hi ha són sufi-
cients per connectar el poble amb
riutat

OBSERVACIONS DELS ARQUITECTES



MONTUÏRERS QUE HAN DEIXAT PETJADA

Damià Sufier Sampol
un montuirer que trim* professionalment a Brasil ¡fou elegit "Home de l'any Ultra 1963"

No fou excessivament conegut
pels montuïrers del seu temps,
perquè visqué poc a la vila, però
els de la seva edat el recordaran
com un jove senzill, educat, atent...
Un home que avui tendria 62 anys.

Nasqué a Montuïri el 21 de
desembre de 1927. Era bessó amb
Na Margalida i germà d'En Joan i
En Gabriel. A l'edat de 10 anys se
n'anà a Ciutat a estudiar, a la
Missió, on hi estava com a pensio-
nista. Mentrestant cursà el batxi-
llerat a l'Institut Ramón Llull,
estudis que simultaniava amb els
de música. Quan acaba obtenia els
títols de batxiller i els de piano i
orgue. L'any 1949 es casà amb
una al.lota de Palma i l'any
següent partiren cap a Brasil, amb
una forta inquietud: la de triomfar.

A Rio de Janeiro

Alla s'instal.la a Rio de Janeiro i
començá a treballar... del que fos.
Entra a l'empresa "Ultragaz" i
totd'una feia botelles netes i els
vespres estudiava "marketing". I
tan ferm fou el seu interès i la
seva dedicació per aquesta matè-
ria, que al cap de poc temps ja
era professor de "marketing" i
donava classes i conferències.

A Rio inicià els estudis d'advo-
cat, però sols arriba a quart curs.
Mentrestant, i sense moure's de
l'empresa "Ultragaz", anà pujant
d'escalafó fins a arribar a la
maxima categoria.

Al mateix temps i amb un altre
accionista munta a Rio una
agència de viatges a la qual posa
per nom "Montuïri", denomina-
ció que encara ara persisteix.
Per cert que molta gent de la que
s'hi acostava demanava si aquest
era un nom italià, i a tots havia
d'aclarir que es tractava del del seu
poble.

A començaments de 1964 fou
elegit "Home de l'any, Ultra,
1963", primer per la regió de Rio i
després de tot Brasil. I això
'cntp .ÛO0 candidat-.

De grans qualitats humanes

Amb motiu d'aquesta distinció,
d'un periòdic intern de l'empresa
d'on treballava, reproduïm:

"... no podem deixar d'esmen-
tar les grans qualitats i el feliç
encert d'escollir Damià Sufier
Sampol com "Home de l'any
Ultra". Un home mereixedor de
l'apreci i simpatia de tots nosal-
tres, per tant de bo com ha
aconseguit aquests anys, tant en
l'aspecte funcional com des de la
seva qualitat de gerent comercial,
com també degut a les innombra-
bles activitats com a president
d'Ultragaz, Atlètic Club"... De
fet —continua dient l'article— En
Damià, company exemplar i diri-
gent dinâmic, dins l'equip ja tenia
el nom consagrat de campió de la
simpatia. La seva pròpia trajectò-
ria com a membre de la família
"Ultra", evidencia el seu dinamis-
me i la seva dedicació com a
funcionari i com a col.lega. De
simple ajudant de soldador, l'any
1956, En Damià ràpidament ana
guanyant graus dins l'escala de
promoció i relleu personal... suc-
cessivament fou ajudant de solda-
dor, auxiliar d'escriptori, assistent
de gerent, gerent de "loja", , assis-
tent lei gerent de vendes. gerent

del districte interior de Rio, gerem
comercial de la regió de Rio...
Home de vendes dels més autèn-
tics... orador oficial. En Damià
també destacà —afegeix aquest
escrit— pel seu contagiant entusi-
asme com a president del Club.
Sens dubte, el títol d'"Home de
l'any Ultra" se n'ha anat en bones
mans"

Persona de gran bondat

I deia la veritat, sense exagerar,
aquest escrit; perquè Eh Damià
Sutler era una persona d'una gran
bondat, es desfeia pels altres.

Ja els darrers anys de vida, va
comprar uns terrenys on hi havia
barraques —una espècie de cases
prefabricades— a les quals hi vivien
negres i persones indigents fins
que trobaven unes cases més
dignes per viure-hi. I la gracia de
deixar-los estar-hi mostra que sols
ho feia per caritat, tant és així que
els deia: "Els qui pogueu, pagau-
me; i el que no, no". El fet cert
era que ningú pagava.

Una malaltia incurable, de leu-
cèmia, al cap de poc temps acabava
amb la seva vida. L'empresa on
treballava —dins la qual, com hem
pogut llegir, era molt apreciat—
cridà un prestigiós metge norda-
merica, pert) així i tot la ciència
no pogué fer res. El doctor digué
que la malaltia ja estava massa
avançada. Als 42 anys, a la plerii-
tud de vida, amb una ferme
resignació cristiana, entregava
l'anima a Déu.

Fins al moment de morir tengué
el coneixement clar. Dies abans
havia dit a la seva dona que tornas
a Mallorca amb els seus fills, cosa
que feren totd'una que va haver
mort. Igualment repetia: "Em sap
molt de greu no tornar a veure mu
mare". Ens deixava definitivament
el 22 de juliol de 1970.

Onofre Arbona

Nota. La majoria de dades ens les pr000rrie
na la seva oermana bessona.
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Bartomeu Garcias Sastre, "Mosson"
Un dels darrers ferrers que ha tengut el nostre poble

Un poble com el nostre, que demo-
gràficament  va a manco —que així com
fa vint-i-cinc anys o trenta el 90 per
cent es dedicava a l'agricultura i ara
nornés hi ha tal volta un 10 per cent
com a maxim que s'ocupi exclussiva-
ment a tal activitat— sens dubte que té
problemes de transformació, crisi de
canvi, podríem dir.

Avui, d'aquella activitat agrícola,
com hem dit, que teníem abans, hem
passat a ser quasi un poble dormitori,
on els seus habitants es dediquen majori-
tàriament a ocupar una activitat en el
sector de serveis, en el de la construcció,
a la fabricació de ciment armat i al tres
activitats molt poc relacionades amb
l'agricultura. Conseqüència d'això, els
oficis, tallers o botigues que estaven en
gran manera de cara al camp, han desa-
paregut o van tancant poc a poc. Un
dels oficis que s'han ressentit és el de
ferrer. Existeixen, sí, els tallers meca-
nics, però no es la mateixa cosa.

El so alegre del martell, picant i
repicant damunt l'encruia, en la forja
diaria, ha deixat de sentir-se. De l'espec-
tacle enmig del caner, de restrenyer
les rodes dels carros, on la coLlaboració
del ferrer j fuster era estreta j obligada,
ningú se'n recorda ja. Molts de joves, no
saben sols en què consistia.

Aquell menestral (en aquest cas, el
ferrer), que amb la seva experiència
d'anys, amb el seu art, ens forjava unes
relles, ens acerava una aixada, ens trem-
pava el tall d'una manuella segons la
feina que havia de realitzar, soldava un
cap de fuell, entre altres coses, ha desa-
paregut. Les seves ocupacions eren tan
diverses, que tant el cridaven perquè
amb unes claus falses ens obris una
porta per haver perdut la nostra clau,
com perquè ens ferras una bístia.

Parlem, avui, idò, amb un d'aquests
menestrals, que amb la seva feina i el
seu art forma part del nostre poble anys
ha. Tanmateix, però, més que parlar del
seu ofici, anirem a veure com és ell, qué
ens conta i què pensa un home que ha
estat testimoni d'unes quantes gene-
racions: Ens referim a En Tomeu
Nosson".

Ell és atent i senzill; com molts de la
seva edat. Li agrada expressar-se amb
claretat. Es detallista. Explica les coses
amb tota minuciositat; i quan has aca-
bat de xerrar amb ell, podries tomar
començar, j escriure un altre reportatge,
tant té de què parlar.

—¿El teu nom complet, Tomeu?

—Bartomeu Garcia Sastre. Vaig
néixer el 1910 a Montuïri, érem tres
germanes i quatre germans.

—El teu pare em ferrer. ¿Tu, sempre
ho has estat també?

—No, jo vaig començar de molt petit
a fer de porqueret i , poc a poc, al llarg
dels anys, em vaig transformar en un
missatge i pareller, home de camp, en
una paraula. Estava llogat i molt que
m'agradava!

—¿Corn passares al camp de
encruia?

—Era molt jove i la ferreria la duien
mon pare i el meu germa Guillem. Mon
pare comença a queixar-se de les cames
i el meu germa era molt tot sol dins la
botiga. Per tant, a instàncies de mon
pare, vaig canviar d'ofici i vaig anar a
ajudar-los. Aleshores tenia 17 anys i no

havia pegat un cop mai damunt l'en-
cruia. A la mort del meu germa Guillem,
encara no sabia de què anava en quant
a l'ofici V-ig haver d'aprendre-ho quasi
tot sol.

—0 el servei militar?

—L'any 1932 em vaig incorporar al
servei militar i em destinaren a Africa,
on vaig estar un any i set dies.

(Ens semblava que duia el compte de
la seva estada allà, dia per dia).

—¿On et destinaren, en concret?

—Quasi sempre vaig estar a Alcazar-
quivir, Ceuta i Larache. Vaig servir a
Intendência de Muntanya, i els muls,
que transportaven els bagatges de guerra

i altres coses, estaven a càrrec nostre.
Aquí, a les ordres d'un brigada mestre
ferrador, vaig aprendre a aferrar. I una
vegada llicenciat vaig continuar a ca nos-
tra l'ofici de ferrer.

—0 sia, ¿no vares conèixer altres
mestres de l'ofici?

—Et diré: durant la guerra civil em
feren incorporar el 18 d'agost de 1936,
i militaritzat vaig fer feina a Can Buades,
fabricant material de guerra durant tot
el temps que dura el Moviment.

(En Tomeu conta i no acaba, totes
les peripècies que li succeïren durant
aquella época de trists records i temps
durs, on les persones no podien perme-
tre's les comoditats d'avui. L'interrom-
pem per fer-li altres preguntes).

—Si no ens equivocam, has actuat
com actor de teatre al nostre poble.
¿Corn i quan va esser això?

(El nostre home s'anima i somriu).

—Sí; damunt la "Societat d'Esquerra
Republicana" vaig actuar amb uns
quants amics meus.

—¿En recordes alguns d'ells?
(Continua a la pagina següent)

"VAIG APRENDRE EL MEU OF ICI AMB UN POC DE PRACTICA"

"EN AQUELL TEMPS NO ESTUDIAVEN"

EL SEU PADRI I EL SEU PARE TAMBE TENIEN AQUEST OFICI
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"En temps de la meva joventut
hi havia pocs doblers
i la feina era pesada".

"A Africa vaig aprendre
d'aferrar".

"Durant la guerra civil feia
feina fabricant
material de guerra".

"He estimat molt el meu oficia

"Podien venir a qualsevol
hora a manar-nos feina".

"Es lamentable que el joves
surtin d'aquí per anar
a divertir-se".

(Ve de la pagina anterior)

—Com si fos ara. Mateu Carib
Garcia (mestre Mateu "Materino"), com
a director de l'obra. Actors: els seus fills
Mateu i Catalina, a Pere Mesquida
(d'Es Figueral), En Tomeu Roca "Llu-
cio", En Joan Garau "Roca", Na Tonina
i Na Maria "Poetes", incliás essent molt
nina, Na Catalina Bauza "Xoroia", no-
més per dir-ne uris quants.

—Perdona, Tomeu, que vagi espigo-
lant d'aquí i d'allà de la teva vida, però
no queda més remei. Estic informat que
tens familiars a Filipines. ¿D'on ve el
teu parentesc?

—El tinent "Mosson", (com li deien)
va esser un germa de mon pare. Quan
estallà la guerra de Filipines era "cabo"
o sargent, i quan l'enviaren a aquelles
terres l'ascendiren a tinent. Es casi
• i amb el meus eosins encara ens
escrivim.

—Tu has conegut aquell temps. ¿Corn
eren?, ¿quines diferències hi havia dels
joves de llavors als d'ara?

—En temps de la meva joventut
hi havia pocs doblers i la feina pesada.
No podies anar a escola el temps regla-
mentari, pocs els qui podien viure's
dins ca seva..

(S'interromp i em mira amb una
mitja rialla cansada).

—L'educació tenia molt que desitjar.
Ja et pots duposar —ens deia— com
ens comportavem: tirant-nos pedres,
barallant-nos, jugant a cartes... encara
que no sempre. Però això era una fruita
molt corrent, aleshores. El que té la
joventut d'avui en quant a diversions,
ni tan sols ho somniàvem. No entraré a
enumerar els avantatges de tenir les
escoles de formació que hi ha actual-
ment. Nosaltres no ho varem poder tenir

(Aqueixes darrers paraules han sonat
com una lamentació. Es comprensible).

—¿Quines kin les teves aficions?

—M'agradava molt fer un truc, una
"marina", jocs de cartes, on
interés que existeix és la distracció i
passar el temps. Els escacs... i també
m'agrada molt viatjar.

—Si poguessis tomar enrera dins la
teva vida, ¿dins quina época et queda-
ries?

(En Tomeu no contesta en concret
la pregunta, però la seva resposta també
és valida).

—He estimat molt el meu ofici i
m'agradaria fer lo mateix, de ferrer. Lla-
vors, per?), treballavem d'un mode irra-
cional en quant a l'horari. No teníem
descans. Podien venir a qualsevol hora
a manar-nos feina. Ara procurarla adap-
tar-me a un altre estil de fer feina.

—Mans no hi havia una organització
per a les persones majors com ara hi ha
la de la Tercera Edat. ¿Què ens podries
dir d'ella?

—La major part de la gent de la nieva
edat n'està molt contenta, sobretot per
poder anar a dinar al menjador de Ca
Ses Monges, per les excursions que feint,
per les bauxes que organitzam; en una
paraula, estar associats ens ha donat
vida. Tant la meva dona com jo n'estam
molt contents.

—¿Consideres que la societat actual
duu un bon camí?

—El respecte mutu existeix, per?)
una part de la joventut trob que s'està
passant un poquet.

—¿Qué diries als joves d'avui?

(En Tomeu fa la mitja, i mou el cap
d'una banda a l'altra, breument).

—Es molt difícil. La meva generació i
l'actual no pensam igual. Em consider
incapaç de donar un consell. Hi ha fets
que parlen per ells mateixos. No pots
fer-los cap indicació, no pensen massa
en el den. Viuen el present. No han
viscut els temps difícils que visquérem
els de la meva edat i no poden o no
saben apreciar que viuen dins un món
ple de comoditats, que nosaltres no
tenguérem, però amb el qual hem
col.laborat. Damunt aquest assumpte
podríem parlar-ne molt i no acabar fem
mai.

—Pegant una ullada al nostre poble,
¿quina part trobes que abunda més: la
positiva o la negativa?

—Montuïri és un poble normal, no
crec que sia millor ni pitjor que els altres
pobles. Es lamentable, però, que els
nostres joves surtin d'aquí per anar a
distreure's o a divertir-se a poble extern.
Els recomanaria que ells mateixos ten-
guessin la iniciativa de fundar centres de
cultura, de distracció o diversió dins el
nostre poble. Ells formen part també de
la nostra societat i haurien de dirigir
bona part de les seves energies i aspira-
cions a crear un poble minor.

Fins aquí el col.loqui, opinions i
canvi d'impressions amb en Tomeu
"Mosson", un dels darrers ferrers que ha
tengut el nostre poble.

Miguel Martorell Arbotw
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El curs escolar comença sense problemes
El nou curs va comerçar serse pro-

blemes a les escales. El 77 per cent dels
pares dels alumnes del Col.legi Públic
de preescolar i d'EGB han votat favora-
blement la renovació de rhorari escolar
que es va implantar amb caràcter expe-
rimental durant el passat curs 1989-90.

Aquest horari consisteix en ciu6 les
classes del matí comencen a les 9 i fina-
litzen a la una del migdia. Els horabai-
xes hi ha classe tres dies a la setmana, de
tres a cinc i queden lliures els dimarts i
divendres. Els horabaixes craquests dos
dies es dediquen a la prictica d'activi-
tats extra-escolars en combinació amb
l'Associació de Pares i Patronat Local
de Música.

PREVENIR LES TOXICOMANIES
DES DE L'ESCOLA

La Comissió de Sanitat del CIM ha
iniciat un programa de prevenció de
toxicomanies, començant des de les
escoles, ja que s'ha demostrat que tota
toxicomania s'inicia amb l'abús de
l'alcohol i tabac per a desprs seguir
consumint altres drogues. I un moment
molt important de la prevenció és entre
els 12 i 16 anys, ja que per regla general
és, segons les investigacions, quan co-
mencen a iniciar-s'hi.

S'ha elaborat un material molt ade-
quat per a les escoles, on el paper del
professor és molt important.

IV CONCURS LITERARI

Amb les mateixes nonnes que
els anys passats, BONA PAU orga-
nitza el IV CONCURS LITERARI
en col.laboració amb

AJUNTAMENT DE MONTUrRi
CONSELL INSULAR DE MALLORCA

"LA CAIXA", CAIXA DE PENSIONS
"SA NOSTRA", CAIXA DE BALEARS

COL.LEGI PUBLIC "JOAN MAS I VERD"

Els treballs versaran sobre
CULTURA POPULAR

(Podran presentar-se escrits sobre
acudits, romanos, gloses antigues,
receptes de cuina, costums, fets
perduts, foes d'antany, etc.).

De cada quatre pares, tres estan d'acord
en la renovació de l'horari escolar

Es manté el servei de menjador esco-
lar diàriament, del qual se'n beneficia-
ven el passat curs més de 80 alumnes.

Professorat

Les tres places vacants de professorat
foren suplides durant la primera set-
mana de setembre per altres tres nous
mestres.

Les tutories dels distints cursos ro-
mangueren Aina Ferrer (preescolar
de 4 anys), Silvia Bestard (preescolar de
5 anys), Magdalena Mayol (ler. (Irs),
JerôniaOliver (2on. Curs), Gabriel Mira-
lles (3er. (Irs), Josep Ma. Munar (4rt.
Curs), Catalina Martorell (56. Curs),
Monserrat Cueto (66. Om), Gabriel
Gornila (76. airs) i Joan Sorel] (86.
Curs). Les places de professor d'Ectuca-
ció Física ii de recolzament estan cober-
tes per Guillem Fiol i Francisca Bauza.

Les baixes de professorat en relació
al curs passat han estat Margalida Sansó
(preescolar), Esperança Vaguer (2on.
d'EGB) i Maria MTdalena Crespí (66.)
mentre que les professores Silvia Bes-
tard, Francisca Bauza i Maria Monserrat
Cueto són les noves incorporacions.

• número d'alumnes és de 194.

La gestió organitzativa funciona com
a "Direcció col.legiada", mitjançant la
qual l'Escola "és duita entre tots".

L'equip directiu està format per Cata-
lina Marta-ell (directora), Jere:6a (liver
(cap d'estudis) i Bid Miralles (secretari).

Un any mês. el Col.legi durà la granja
i l'hivernacle escolars.

CURSOS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL

L' INEM (Instituto Nacional de
Empleo) ha elaborat un pla de formació
i inserció professional per participar a
diferents cursos programats per a Clutat
i diferents pobles de Mallorca (No n'hi
ha cap a MoirLuiri).

Se n'impartiran de construcció, arts
gràfiques, automoció, fusteria, vidre,
energia 1ar, Ilauneria, cambrers, ir.cep-
cionistes, agricultura biológica... i altres.

Es qui hi participin poden demanar
beques que arriben fins a 891 ptes. per
dia de curs. Informarà INEM - C/. Gene-
ral Riera, 111. Palma (Oficines Empleo).



us ensenyaren, ¡,eren
tots mallorquins?

—No; una bona part
eren valencians. Con-
cretament el nostre
era valencià.

Margalida Nicolau Pocovj Apoliónia Miralles Martorell

—En un curset com
aquest, Os possible que
hi hagués una arnica de
rivalitat entre els qui en
sabien més o ho feien
minor. ¿SucceLaixp
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DUES JOVENETES DE LA BANDA DE MUSICA 

Margalida Nicolau i Apol.lônia Miralles asistiren a un curs de saxofonistes
—¿Els professors queEn un ambient d'allò

més adequat, a l'acadè-
mia on assaja la banda
de música mantingué-
rem una entrevista amb
Margalida Nicolau Po-
coví i Apoliónia Mira-
Iles Martorell, dues
saxofonistes de 16 i 17
anys respectivament,
que el passat mes de
juliol assistiren a un
curset per millor per-
feccionar el domini del
seu instrument. Agues-
tes foren les respostes a les nostres pre-
guntes:

UN LLIBRE NOU
PAPERS DE SA TORRE

(Aplecs de Cultura i Ciències Socials)

Des de març de 1987 i d'una manera
periòdica el Patronat de l'Escola Munici-
pal de Mallorquí de l'Ajuntament de
Manacor ve publicant uns opuscles que
hores d'ara ja arriba el número 21, amb
el desig de difondre d'una manera prefe-
rent les conferêncies de les Aules de Cul-
tura Popular d'aquella ciutat. Tot inserit
dins l'ensenyament del catali. a Manacot

La incidència que aquesta escola ha
tengut entre els manacorins es de cada
vegada més forta, tot i que hagi tengut
els seus detractors. Fou fundada l'any
1973 amb l'objectiu de fomentar, prac-
ticar i ensenyar gratuitarnent la nostra
llengua i cultura, posant-hi el municipi
els mitjans necessaris per aconseguir-ho.

Al llarg d'aquests 17 anys ha treba-
llat des de tots els caires de cara a la
normalització lingüística i al coneixe-
ment de la nostra cultura. I l'edició dels
Tapers de Sa Torre" ha succeït com a
plasmació dels rres rellevants esdeveni-
ments culturals i com a mitjà d'investi-
gació i recerca. Uns opuscles general-
ment a l'abast de tothom i que d'una
manera particular agrairan tant els
manacorins com els qui llegeixin com-
plaents tot quan fa referência a la nostra
llengua. - O.A.

—¿Quan i on tergué lloc aquest
curset?

—El curset durà del 12 al 21 de juliol
passat, de les 3'30 a les 8'30 de l'hora-
baixa, amb un descans de mitja hora
enmig. Tergué lloc a l'escola pública de
Santanyí, "Blai Bonet". Hi assistírem
de dilluns a divendres.

—¿Corn us hi desplaçaveu?

—Ens hi acompanyaven els pares, que
es turnaven, o a vedes hi anivem amb
en Ferran, el professor de solfeig. Hi
havia una part dels alumnes que hi que-
daven interns; al matí anaven a la platja,
l'horabaixa assistien a les dasses corres-
ponents i el vespre sotien a fer una vol-
ta, fins a les 12, hora d'anar a dormir.

- ¿Quants d'alumnes seguien el curs?

—Uns cent, aproximadament.

—¿Corn us organitzàveu per no mo-
lestar-vos uns als altres?

—Estivem distribuïts, segons l'instru-
ment, en classes. Nosaltres, per exemple,
érem 9 saxofonistes i tccavem uns deu
minuts cada un. Segons el nivell fèiem
uns determinats exercicis que el profes-
sor ens corregia, ens indicava les dais
que havíem de pitjar per fer-ho més
ripid, els matisos , etc.

—¿Quirts instruments hi havia?

—Piano, flauta, trompeta, bombardí,
tuba. trarbe), saxof6, percussió i clarinet
encara que no cada instrunent tenia una
aula. Si eren pocs, dos o més instru-
ments de la mateixa familia, compartien
Ia classe.

—No; tot el contrari. Tant entre els
professors com amb els alumes hi havia
molt bon ambient, sobretot molt de
companyeri sme

- aspectes destacarfeu?

—A més de passar una setmana molt
divertida, hem après noves tècniques,
hem perfeccionat i augmentat un poc el
nostre nivell. En defmitiva, ens han
ensenyat coses que aquí, a Montuïri,
no hauríem pogut aprendre, ja que allà
teníem un saxofonista, pels sax ofons;
un clarinetista, pels clarinets, etc. En
canvi, a Montuïri, hi ha un professor
per a una , serie d'instruments i no es
especialista en tots ells; cosa lògica
perquè si no hauria de venir un profes-
sor per a cada dos o tres alumnes.

Ide), ¿us ha agradat?

—Sí; en un principi pensàvem que
seria molt pesat tocar 5 hores, que els
nostres mestres serien seriosos i estric-
tes, pee) afortunadament no fou així.

—Vosaltres, que fa dos anys i mig
que tocau el "saxo" a Ia banda i tres des
que començireu, ¿qué aconsellaríeu als
al Jots que ara comencen a tocar un
instrument?

—Que estu di ïn, que pcsin interès i, si
tenen una oportunitat com aquesta, que
no la deixin passar.

- l'any we ve, zrepetiivai l'expe-
riència?

—Si ha d'anar tan bé com enguany, sí.

Bel Mayo!
Ma. Francisco Gomilc
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OCTUBRE 1965- 1990

Antoni Tous Frau —Tous"
amb

Antònia Miralles Munar "Carrerona"
25 Octubre 1965

Els desitjam que els 25 anys
de matrimoni sien presagi

de permanent felicitat
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FUTBOL

Us resultats dels partits de futbol
jugats el passat mes de setembre (excepte
el darrer diumenge) fen els seglents:

INFANTILS

01 impie, 7- Montuiri,
Montu ïri, 2- B. Pamen Llull, 1

CADE IS

Montuïri, 0 - Escolar, 1
S'Horta, 1- Montuïri, 4
Montuïri, 3 - Manacor A, 3
Barracar, 2 - Montuïri, 1

III REGIONAL

Montuïri, 2 - J. Sallista, 2
Sant Joan - Montuïri (No es va jugir

per manca de presentació arbitral).

PREFERENT

Calvià, 1 -Montuïri, 1

Primera sortida de la temporada i
primer resultat positiu dins el teneny
d'un dels equips potents de la passada
temporada. Els gols es marcaren al
final del partit. Encetaren els locals
i mancant pocs minuts per acabar el
temps reglamentari, empatà el Mon-
tuïri d'un gran gol.

Montuiti, 2- Saines, 2

Partit molt disputat enmig de la
rivalitat comarcal. Dos contraatacs de
les ràpides puntes visitants i la manca
d'ordre en el Montuïri motivaren
aquest empat. Hs canvis de la 2a. part
possibilitaren que els locals igualassin
un resultat advers.

Pollença, 4 - Montuiri, 1

Els proliemes de la defensa sorgiren
com havia passat una setmana abans. La
baixa del veterà Pez fa massa falta.
victòria pollencina resultà facil. H Mon-
tuïri marcà el sai gol quan el partit
anava ja en 4 - O.

Montuïri, 1 - Andratx, 1

Un dais pitjcrs partits del Montuïri
dels darrers anys. Nirvis, desordre, mos-
tres de poc companyerisme, defensa i
mitja que feien "aigo". Eels 13 jugadors
alineats sols hi havia 3 montuirers. La
notícia va estar en que l'Arbitre desig-
nat de I Preferent no va voler venir ni
tampoc els seus líniers. Va dirigir el

col.legiat de III divisió, Emil de la C,¡ma-
ra, nomenat el mateix horabaixa. Tot
això entra dins la polèmica arbitral
entom de l'Andratx i a causa de l'agres-
sió que havia sofert un diumenge abans
un &bite clins "Sa Plana" d'Andratx.

CICLISME

Durant les festes de Sant Bartomeu
no hi hagué ciclisme, per() sí el passat
9 de setembre. En el tradicional circuit
urbà es varen disputar dues proves: um
per a juvenils i l'altra per a cadets. A la
de cadets no hi participa cap montu ïrer
i a la de juvenils, que va guanyar en
Gaya de Sant Joan, en Miguel Arbona
rebé el trofeu per haver estat el millor
montuirer classificat.,

Biel Gomila

Un Montuïri de preferent que encara
no satisfá.
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ELS 80 ANYS

DE L'AMO EN "PARR('
Al menjador de Ca Ses Monges

Es qui serveix an es vells
molt de mèrit deu tenir.
A tots de cor vos vull dir
que amb salut pogueu complir
es vuitanta com aqueixs.

Miguel Massanet 'Tarn'

Avui en compliu vuitanta,
bon amic, l'amo En Parrí;
si voleu complir es noranta,
segui venint per aquí,
perquè un sac buit no s'aguanta.

Pere Orpí

Felicitació de BONA PAU

S'equip que escriu Bona Pau,
l'amo en Miguel, vos vol dir
que tan bé com ara estau
molts d'anys més pogueu complir.

Les gracies vos vol dar,
per ses gloses que les dau,
vos volen felicitar
els molts d'anys que celebrau.

Si vàreu néixer l'any deu,
i ara estam en el noranta,
enguany ja n'heu fet vuitanta:
llarg camí per fer-lo a peu!

Un setembre ja llunya,
vós, venguéreu an el món;
vuitanta anys, que molts que són,
quants no hi poden arribar!

Gracies a Déu podeu dar,
que tan bé vos conservau;
vós seguireu com temps fa,
fent gloses per Bona Pau.
Déu, tot vos ho pagarà
i es poble recordarà
lo que vós, escrit deixau.

Antònia Adrover Roig
Setembre de 1990

26 anys enrera

Octubre de 1965

PRESSUPOST MUNICIPAL

Dia 7 d'octubre fou aprovat
pel consistori el pressupost d'in-
gressos i despeses municipals per a
l'any 1966, l'import del quai puja
1.187.000 pessetes.

EL DIA MÉS PLOVER

Dia 25 d'octubre fou el dia mes
ployer de 1965, encara que sols
ccagueren 34'5 litres per m2.

50 an s enrera

SETEMBRE DE 1940

Fetes les oposicions de caminer
que l'Ajuntament havia convocat
pel maig passat, per unanimitat el
Consistori va acordar nomenar
Miguel Cerda GomiL amb un sou
anual de 1.600 pessetes. Dia 18
de setembre del 40 va prendre
possessió del càrrec en propietat.

MISCEL.LANIA
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DEMOGRAFIA
Setembre de 1990

NAIXEMENTS

Dia 8.- Atmai Dube Talion, fill de
Josep i de Raquel.

MATRIMONIS

Dia 1.- Josep Antoni Verger Ganiu
amb Magdalena Alcover Nicolau.

Dia 8.- Bartomeu Mayo! Ribas amb
Maria Magdalena Aguiló Seguí.

Dia 28.- Jaime Matas Alcover amb
Jerônia Barceló Hernández.

Dia 29.- Gabriel Miralles Bennassar
amb Margalida Miralles Mesquida.

Dia 29.- Jaume Garau Gelabert amb
Manuel Amengual Pau.

DEFUNCIONS

Dia 3.- Barbara Julia Juan, casada de
72 anys. (De Poneres).

Dia 4.- Antoni Mesquida Serra,
casat de 73 anys. "Serra".

Dia 10.- Margalida Martorell Fullana,
viuda de 86 anys. "Mora".

Dia 10.- Maria Arnengual Juan,
viuda de 84 anys. "Melenea".

Dia 13.- Joana Maria Sitiar Mulet,
casada de 50 anys. "D'Alcoraia".

CUINAR EN CASA
LLENTIES

INGREDIENTS

1	 quilo de llenties.
Una ceba grossa
3	 tomatigues grosses
1/4 de pastenagó
1/4 de mongetes tendres
3	 fulles d'enciam i dues bledes
Un poquet de moraduix.
Unes patates i capoliadís d'all i juevert

Oli.

FLABORACTO

Posar les llenties en remull el vespre
abans. Posar-les al foc amb poca aigua
poc foc. Posar pastenagó, les mongetes
tendres, enciam, bledes, moraduix. I un
poc més tard les patates tallades petites,
oli i, un poc abans de llevar del foc,
posar el capoladís d'ail i juevert.

Una vegada cuites no han de tenir
molt de brou.

Recepta de
,4ntônia Sampol Cerda

PLUVIOMETRE
Pluja del mes de setembre

	

Dia 8
	

0'80 litres m2.

	

" 24
	

6'20

	

" 25
	

11'00
	

11

Total	 18'00

ANTI CS REFRANYS DEL MES D'OCTUBRE

El fred d'octubre I Quan l'octubre està finit
mata l'oruga 	 I mor la mosca i el mosquit

NOCES DOR
MATRIMONIALS

1939 - 1989

Dia 7 d octubre de 1939
es casaren:

Mateu Fontirroig Martorell,"Liorità"
am b

Margalida Clar Sastre, "Mestret"

BONA PAU, amb motiu de les noces
d'or matrimonials stineix a l'alegria de
tota la seva familia, els felicita i desitja
que puguin viure plegats molts d'anys.

Nota.- Aquesta ressenya no va sortir fa
un any, perquè el matrimoni no fou ins-
crit en el Registre Civil fins a any 1940.

-



ORIENTACIONS I CALENDARI
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CURS 1990 -91

24	 ESGLÊSIA EN CAMÍ

Les activitats pastorals per al curs 1990-91 ja estan programades
PROGRAMA PASTORAL CURS 90-91

Per tercer any consecutiu, han sortit
al carrer durant aquests dies de comen-
çament de curs les "Orientacions i
calendari pastoral per a les parròquies
de Pon-eres, Algaida i Montuïri. Curs
1990-91".

Com indica el títol d'aquest fulletó,
no es tracta d'un simple programa d'ac-
tivitats, sinó que senyala breument els
criterris pastorals que s'han seguit a
l'hora de fer la programació.

Ha estat elaborat pels rectors solida-
ris i un grup de seglars representants
dels distints Consells parroquials. Com
els anys anteriors, es procurara que
arribi a totes les cases. En cas que
(paled no el rebi, pot passar a recollir-
lo a la rectcria, on sempre solen quedar
alguns exemplars.

De totes maneres, cada mes anirem
donant compte de les activitats més
immediates, des de les pagines de BONA
PAU.

BAPTISME

Els pares dels nins que han ct retire
el baptisme abans de final d'any, ten-
dran una reunió preparatòria el dimarts
dia 23 d'octubre (no dia 15, com diu el
programa). Tendra lloc a la rectoria a
les 21 hores.

Els baptismes d'aquest nes d'octubre
se celebraran dia 28 a les 6 de l'hora-
baixa.

TROBADA D'INICI DE CURS

El diumerge dia 21 d'octubre tendra
lloc a Montission de Paints una troba-
da per a tots els cristians de la IV zona
pastoral que hi vulguin participar.

Començaia a les 10 del matí i acaba-
nl amb el dinar (de pa a taleca) i la
bauxa final, després del treball per grups
i l'eucaristia que presidirà el Sr. Bisbe.

Es tracta d'una diada de convivència
i d'intercanvi entre cristians inquiets
olds diferents pobies, i una manera
nova de donar el "sus!" a les tasques
pastorals del airs que ara comença.

Naturaiment, tothom es pot donar
ner convidat a participar-hi.

CATEQUESI FAMILIAR

En l'apartat de "Fonnació per a
pares i catequistes", diu l'esmentat pro-
grama: "Es necessari que tots els papas
penguin regionsatilitat directa en
l'educació de la fe (leis seus fills. Per
aim') hem preparat una reunió amb
aquest tema: "Plantejament de l'edu-
cació de la fe dels nins com la catequesi
familiar".

A Montuïri, aquesta reunió sera el
dilluns dia 8 d'octubre, a les 9 del ves-
pre a la rectoria. La dirigirà mossén
Pere Mascaró, especialista en aquest
tema.

Enguany, alrnanco de cara als nins
que han de fer la primera comunió, els
pares hauran d'assumir la principal res-
ponsabilitat en la preparació cristiana
i catequética dels seus fills, comia s'està
experimentant a diferents pobles.

Eesprés d'aquesta trobada inicial, les
reunions dels pares de nins de primera
comunió cornençaran el dimarts dia
30 d'octubre, a les 9 del vespre, a la
rectoria.

CELEBRACIÓ PENITENCIAL

Can a preparació per a les festes de
Tots Sants i dels Morts, tendrem urn
celebració comunitaria de la Penitèn-
cia el dilluns dia 29 d'octubre a les 8
del vespre.

CELEBRACIONS EUCAR(STIQUES

Las "Crientacions i Calendari Pasto-
ral..." resson-n we "la Missa o Encaris-
tia ha de ser la Celetració més impor-
tant de la comunitat centrada en Jesu-
crist..."

Per això proposen animar la missa
del matí dels diwnenges mitjançant la
participació activa dels nins que assis-
teixen a la catequesi parroquial i dels
pares respectius, baix de forganitzaci
del "grup de Catequesi de cada Parrò-
quia". Voldríem que Montuiti no fos
una excepció.

Una altra iniciativa que ja s'ha expe-
rimentat anteriorment és l'anomenada
"Missa de la Comunitat". Consisteix
en que "dins l'horari normal de les
misses dominicals se celebrara each
mes una Eucaristia més viscuda j par-
ticipada, fent-se responsable cada vegada
una de les COMiSSiOTIS del Conseil Parro-
quial"-

PRIMERS DIVENDRES

A partir de divendres dia 5 d'octubre,
i fins al mes de juny, es tornara dur cada
mes la canunió als malalts i persones
impedides que ho desitgin. Donat que el
rector solidari Andreu Cenovart ha
passat a viure reguiannent a Porreres,
si no és possible visitar tots els malalts
el mateix divendres es continuara la
vol ta l'enderna.

Les "Orientacions..." insisteixen tam-
be en "la missa de cada primer diven-
dres, que —si una majoria de la comuni-
tat més conscient hi participa— pot
resaltar una Eucaristia ccmpartida".

ENQUESTES A GENT MAJOR

grup d'Acció Social i altres per-
sones lligides a la Parróquia estan cd-
laborant en recollir una série de dades
sobre un cert nombre de personas de
més de 60 anys eKollides a l'atzar. Es
tracta d'un estudi sobre la situació de
la 3a. Edat en els distints pobles de la
Mancomunitat des Pla de Mallorca.
L'organització corre a càrrec de les
assistentes socials cile atenen els muni-
cipis de la Mancomunitat.




