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LA NOSTRA HISTORIA

El dia de Sant Antoni de l'any 1885 un altre !lamp tornà pegar al campanar
Fa alguns anys publicarem en aquesta

mateixa pagina un fet succeft a Montuïri a
mitjans del segle passat, concretament
l'any 1857. Un llamp pega al campanar de
l'església i seguint per avall acaba el seu
camí a la capella de Sant Antoni i per ca-
sualitat el dia de la festa d'aquest sant amb
l'església plena de gom a gom.

Anys més tard (1885) es repetí el mateix
cas i curiosament el mateix dia de Sant
Antoni, pert, aquesta vegada hi hagué més
sort ja que el Ilamp pega al campanar a les
dues de la matinada amb l'església buida.

L'escrit anterior l'extreguérem del llibre
d'actes de l'Ajuntament, d'aquell any. El
d'avui esta signat per G.E. que suposam
era el rector de l'època, don Gregori
Escarrer i dirigit al director del Bolletf de
la Societat Arqueològica Lul.liana (1) i en
el qual comenta el fet i parla de les diver-
ses solucions.

"Sr. Director del Boletin de la
Arqueológica Luliana.

Muy señor nit() y de nzi mayor consi-
deración: recibí el primer minter() y des-
de luego puede Vd. contarme por sus-
criptor.

Correspondiendo a la invitación que
usted se ha servido dirigirme, debo de-
cirle que el rayo que a lus clos de la ma-
drugada del 17 del corriente se disparó
sobre el campanario de nuestra iglesia
ha causado despelfectos de suma consi-
deración. Suponemos que dió en la cruz
de hierro que remataba la cúpula de su
linterna y Jae tal la vibración y fuerza
con que bajo por la bóveda superior que
derribó uno de los ocho nervios o arcos
que la sostienen, agrietándola en distin-
tas partes. El nwcón adjunto a la esca-
lera de caracol quedó materialmente re-
bentado, pues no solo rajó y descoyuntó
sus piedras sino que algunas de ellas
avanzaron algunos centímetros fuera de
su paramento ; participando de la con-
nwción y sus efectos la ojiva del porta-
lón inmediato.

El mismo rayo alcanzó de una mitan era
particular al arco de la capilla de San
Antonio, que es la más inmediata a la
torre, arrancando grandes fragmentos
de la clave en su cara interior y recha-
zando parte del revocado horizontal-
mente contra la clave de la capilla
opuesta. Los adornos dorados y estuca-
dos en las pilastras, quedaron sintétri-
camente amoratados, al igual de como
se ven en la capilla del Sto. Cristo en la
iglesia del Terreno a consecuencia de
otro rayo que no hace mucho tiempo la
alcanzó.

Una particularidad merece consignar-
se y es que el sacristan había dejado,
por descuido, su paraguas en un rincón
de dicha capilla y lo encontró con su te-
la de algodón quemada y las varillas y
palo intacto. Tampoco sera fuera de lu-
gar recordar que a las diez del mismo
dia de San Antonio, en el año de 1857,
habla cado otro rayo sobre nuestra
misma iglesia, apagando montentánea-
mente todas las luces y además chamus-
có las nalgas y muslos a gran número
de personas, dejándoles impresas unas
hojas o dibujos (tal vez los de las fal-
das), sin que los vestidos sufrieran detri-
mento.

Por lo demás, el rayo de hogaño es el

cuarto que ha recibido nuestro campa-
nario, cuya definición, según parecer de
inteligentes, ya no reunía las mejores
condiciones de solidez. Como V. puede
suponer, ahora se trata de defenderlo
con un para-rayos, según aconsejaba el
Sr. Fern) para todas las iglesias en un
articulito que, si mal no recuerdo, publi-
có hace algunos años en el almanaque
de El

Pero lo grave del caso es que, antes
de proceder a su colocación es indis-
pensablemente necesario poner en buen
estado el cuerpo superior de la torre,
cuya ruina creemos algunos que no po-
drá evitarse sin reconstruirla o al menos
sin suprimir la bóveda y escalerilla cen-
tral superior, puesto que es lo más casti-
gado y que realmente ninguna falta ha-
cen ; pudiéndose conservar, en el exte-
rior con la misma forma que ofrece. En
fin, esto deberán resolverlo en vista del
dictamen facultativo que es de esperar
se expedirá pronto.

Dispénseme V. si he prolongado algún
tanto mi relación, pues para mi pueblo
la conservación de la iglesia y su cam-
panario tiene Inds importancia que la de
otro cualquiera de los monumentos del
mundo.

Repitiéndome su a. y s. q.b.s.m
G.E.

Mas Miralles

(1) Bolleti de la Societal Arqueològica Lul.lia-
na, n'� 3, pàg. 5
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Als 42 anys...
Als 42 anys d'haver sortit al carrer el

número 1 de Bona Pau desitjam una al-
tra vegada posar de manifest el que su-
posa aquest Hari!, canif, aquest continu
marinatv,e, aquest permanent contacte
amb els nostres lectors; amb el quais,
mes rera mes, ens sentim mes vinculats i
amb els qui, mitjançant aquestes pagi-
nes, ens consideram niés o manco iden-
tificats.

Feels als nostres principis, durant
aquests 42 anys i a la mesura de les nos-
tres possibilitats, hem procurat que
Bona Pau fos una mostra palpable del
quefer diari del nostre poble, del batec
dels montifirers, i deixar-ne petjada.
per això que prkticament cada mes...

• Recoil/ni tots els esdeveniments que
es produeixen en el poble. I. quan cal. en
feim un comentari i n'oferim imatges.

• Publican, entrevistes pentue roman-
gui  patent allô que pensen, viuen o han
viscut les persones de la vila, o de qual-
que manera vinculades al poble.

• Oferini reportatges o informes da-
milunt 	 puntuals o del nostre pa-
trimoni.

• Recorda/il trossos de la nostra histõ-
ria, els quais ens mostren un Montufri
passai, digne de saber i de recordar pels
qui encara vivim.

• Divulgam la vida d'uns montu'irers,
que de qualque mancra han deixat petja-
da, ja 1)é en el nostre poble o alla on els
ha tocat viure.

• inserini articles d'actualitat, expo-
sant l'opinió i el punt de vista de Ilurs
autors.

• Fein' patent l'actualitat municipal,
allô que succeeix a la casa de la vila i és
convenient que sapi9.,:t lot el poble.

• Tie/ni u rode les disputes dels partits
polítics, ja que els seus militants han de
promoure i vetlar perque la vida ciutada-
na s'encamini cap al millorament dels
montifirers.

• Dunant notícia d'aspectes tan variais
coin tradicions perdudes, mites. montuï-
rers pel môn, cultura popular...

• Espargini aquelles "bufes" que fan o
no olor, perà que es diuen i comenten a
ia vila, de les quais, ens consta, són

La primera toro que som havia de ser ia Mare
de Déu de ta Bona Pau. Fa 41 anys

molts els qui s'afanyen a Ilegir (per no
dir ensumar).

• Escanipain les macles d'esdesia, tot
recordant l'arrel cristiana i catòlica de
practicament tota la :lent del poble.

• Difonon tot quan fa relació a la vida
esportiva del joves o no tant joves, i en
particular dels equips que representen
Montuïri.

• Pregonum iambe la vida social del
poble, a fi que els lectors sàpiguen dels
naixements o morts o matrimonis d'avui
i d'ahir, i de "certes - coses que porta la
pagina de miscellania.

Tot això i molt niés suposa treure
Ilum mensualment Bona Pau. Amb
aquest són 491 les vegades que hem sor-
tit desinteressadament al carrer, amb el
desig de reflectir els esmentats caires
la vida del nostre poble. Són 42 anys
—del 1952 al 1994— d'anar navegant amb
la il.lusió de no defraudar, d'esser com-
presos i. de qualque manera, de donar
vida al poble i reflectir-la.

O. Arbuna

L'estampacid.de Bon61',F14.0
Dades per ela histõria

Et fet que Bona Pau no hagi,dispo::,
sat ni encara compti am4,JitipremteI.
propia ha fet que al llarg'dels pasatSI.
41 anys hàgim hagut de valer-noSI,
dels serveis d'altres empreses ...per4
l'estampaciò . de la nostrareViSta . ,'
mes, hem hagut d'anar a tora poble,
tota vegada que a MontuTri no «hi ha.
En total han estat vult4ls tallers que„.
han duit a terme aquesta tasca.

Gener 1952 - MAN:4952
Els primers númerpe.;'&61Itamany . . :oc-

tavilla, es varen imprimir a la Imprem-
ta Rosselló de Porreres (3 en total).

:•': .:4tiny 1953 - Gener 1955
En passar al tarnany quartilla, a qua-

tre cares.,, :..canviarem . a, la impremta
Nazarerd'El Terreno v(20 MeSdS,
núMs. 4 al 23).

Febrer 1955- Desembr01:1956
Aquests quasi dos anys ens la va Ini.¡

primir "Atlante" de Palma, del carrer
Sant Feliu. Fou del ri 24 al 46 (23 me-
sos)

Gener 1957- Gener 1962
Al començament d'aquest any 1957

passarem a la impremta "Cristina" de
Palma i ens la feu fins al començament
del 62. N". 47 al 107 (61 mesos).

Febrer 1962- Desembre 1978
Gràfiques "Bellver" de Palma ha es-

tat el lloc de mes durada. Durant 17
anys (ri". 108 al 310) s'encarrega.
d'estampar-la. Foren 203 mesos. I en-
cara fou per jubilació del propietari i
tancar la impremta.

Gener 1979 - Desembre 1980
Aquests dos darrers anys del ta-

many quartilla (24 ri"., del 311 al 334),
ens la varen imprimir a la impremta
"Ramón" de Ciutat

Gener 1981 - Desembre 1990
Aquesta primera data (gener 1981)

assenyala l'inict del tamany actuel.
Deu anys justs ens la imprimiren a
Petra, als tallers "Apóstol y Civilizador"
(del 335 al 454).

Gener 1991 i continua
Pel gener del 9.1 passarem a

"Informacions Llevant" de - Manacor,
actualment "Tirrena", i encara- conti-
nuam. Són els darrers 37 números
(del 455 al 491).



Quintades o innocentades
Des d'un bon grapat d'anys ença i

anualment, els "quintos" de cada any
volent oferir una demostració del seu
"adiós", poc temps abans d'anar-se'n
a complir el servei militar duen a ter-
me una mostra d'extravagancia que en
molts de casos esdevé estrambòtica.

Anys enrera es dedicaren a traginar
carretades i tractorades de fulles de
figueres de moro, les qual deposita-
ven a plaça i davant els portals de les
jovenetes que també eren "quintes".

Pei-6 havent expressat enguany, el
batle, la seva determinació de pro-
mulgar un decret amb termes bals que
impediran realitzar aquesta endemesa
el dissabte del Reis, com era costum,
se'ls va ocórrer, als d'enguany,
avançar la data al dia dels innocents.
I així fou com el mati del 28 de de-
sembre passat, la plaça aparegué tota
plena de deixalles i de restes de cot-
xes, de geleres, branques d'arbres,
paperum i altres residus d'objectes
inservibles. Així la plaça romangué
plena de brutícia. Tot això féu que
les persones encarregades de la nete-
ja haguessin de treballar per retirar
immediatament tot quant els "quin-
tos" alla havien depositat.

No és que s'estigui en contra que
una vegada a rally es "passi de bota-
dor". Ara bé, si pretenen donar una
mostra de disgust, d'alegria o de de-
licadesa, no creim que aquesta sia la
minor manera de demostrar-ho.

Caldria que els "quintos" d'anys
vinents tenguin el seny suficient per
oferir ostentació d'allò que pretenen.
Per) que sien originals i elegants,
que ho facin amb gracia i distinció; i
que el poble, després, ho aprovi i pu-
gui comentar favorablement la "inno-
centada" dels "quintos" d'aquell any.

Salomó

4
	

OPINIÓ

Quan un considera el desenvolupa-
ment dels darrers plens municipals cele-
brats el passat 21 de desembre se'n du la
impressió que els regidors, encapçalats
pel batle, hauran après bé aquella sen-
tència que diu: "Any nou, vida nova".

Així ho dona a entendre aquella ses-
sió: tots els components del Consistori
varen saber cedir un poc —repetim, tots—
i així es va poder arribar a un consens,
mitjançant el qual, possiblement per pri-
mera vegada des d'anys ença, foren
aprovats per unanimitat tots els punts de
l'ordre del dia, d'especial rellcu aquell
que feia referència als pressuposts muni-
cipals per a 1994.

Donem, però, temps al temps, i con-
fiem que a partir d'ara tots els regidors
vagin treballant cap a una mateixa fina-
litat, sense que ni uns ni altres es posin
traves. Esperem que aquells bons propò-
sits expressats en llurs programes elec-
torals puguin dur-se a la realitat.

Per altra part, el poble veuria de bon
grat que aquelles acusacions mútues, so-
bretot les referents a alló que més dol,
com és la part económica, no es tornin
repetir, perquè ja no s'hi donara peu. I
dins aquest aspecte s'ha de considerar

positiu el fet d'oferir públicament que
s'insereix com a suplement d'aquest nú-
mero— el que ve a ser un estat de comp-
tes, una relació de totes les petites i
grosses despeses que darrerament ha fet
l'Ajuntament. Aixf tothom, amb conei-
xement de causa, podra saber exacta-
ment on han anat a parar els doblers de
la Casa de la Vila, i fer-ne un judici.

Sembla que la primera passa s'ha do-
nada: l'equip de govern havia elaborat
els pressuposts per a 1994 i foren, en di-
ferents partides i en el total, impugnats i
rebatuts pel PSOE, i finalment aprovats
segons la proposta d'aquest partit. Ara
cal esperar que aquesta sia la primera
passa d'unes tasques transcendentals
que s'hauran d'enrobustir. Hi ha moltes
activitats en perspectiva i d'altres que
duen molt de temps adormides, sobretot
en els aspectes cultural, patrimonial, ar-
tistic, que precisen de persones
que hi dediquin temps i esforç. I ¿qui
millor que els regidors que en el seu dia
varem elegir, perquè les duguin a terme?

Esperem i desitgem que el comença-
ment d'aquest any nou sigui el revulsiu
que faci reaccionar aquells qui ho neces-
siten, d'una manera estable es posi re-

mei a totes les mancances que es detec-
ten i dins un temps no molt llarg pu-
guem gaudir de veure com Montuïri
progressa, i ja dins un aire nou tots ens
sentiguem satisfets d'eser montifirers.

O. Arbona

L'arbre de Nadal que
enguany es co/.loci a
plaça, davant la Casa
de la Vila, abans de les
testes nadalenques, no
ha satis let molta gent
ni sel considera
adequat.

Ja està bé que
s'instatli un arbre i se
l'ompli de "bombilles",
o un altre símbol com
a signe de Nadal; pero
el que hi ha sembla
l'esquelet o ossada
d'a//ò que hauria de ser
la reproducció viva de
l'alegria que ha de
brollar sempre, però
sobretot en el decurs
d'unes lestes tan
entranyables.

Un aire nou 
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Blat i ordi: mallorquí o foraster
Ara, quan la majoria el blat i ordi que

se sembra és de les varietats forasteres i
estam de ple en el temps de sembrar,
convendria considerar quin blat o ordi
hauríem de sembrar. Sabem que a Mon-
!Mr' tenim molt bones terres per fer gra.
S611 de les minors de Mallorca, amb un
rendiment per quartelada elevat. Sé que
amb blat "(vow" s'han arribat a reco-
llir 4.000 quilos o més. Ara be, per oble-
nr grans produccions cal tenir-
hi molt d'esment. A l'estiu ja h hem de
donar una bona Itaurada o subsolada:
Ilavors, en haver-hi bona sac), esterrossar
i donar-li unes quantes cultivades. Amb
Ia darrera cultivada l'hi hem de tirar els
abonaments, ja sigui superfosfat i sulfat
amònic, "tres quin:es - o altres fórmules
que CfC211C111 convenient, o hé seguint
els consells dels entesos.

Modernament sé que hi ha Hoes que
no llauren, no subsolen iii cultiven: tiren
herbicides i sembren directament da-
mum el rostoll.

Un dels inconvenients que tenen els
blats i ordis forasters és que per aconse-
guir una producció aka, hem de comprar
Ia Ilavor cada any o almanco cada dos i
ser generosos amb els abonaments.

Darrerament s'ha perdut molt el sem-
brar blai i ordi in  el qual fins fa
una trentena d'anys sempre havíem

Encara se'n sembra un poc, se sol
sembrar les variants -barba - o "mort - .
També hi ha altres varietats com són
"ra/encia - , -paio", "memo"... i per a
Ia farina per a coques o ensaïmades, a
les terres primes sembriàvem "xeixa"
totes aquestes varietats ja han desapare-
gut o n'hi ha molt poques.

Sembrar Nat i ordi mallorquí té avan-
tatges i inconvenients. Un dels avantat-
ges del blat mallorquí es que així com es
de cicle ha de posar molta canya i
larda a treure l'espi2a. Per tant podem
COMellOf a sembrar-lo molt prest, des
de mitjan novembre, sense perill d'una
gelada. Pel que fa a les finques que te-
nen ovelles, les poden pasturar dins el
sembrat i encara és a temps de retreure, i
de la retreta recollir palla i gra. I si enca-
ra no l'hem sembrat, el nies de gener en-
cara és bon temps, si he es minor que
per Nadal ja estigui sembrat. Un altre
avantatge del blat mallorquí és que no es
tan exigent :mil) els terrenys i abona-

meios. A una terra de segona. va hé:
pea) tumbé agraeix que l'abonem i
lassem he la feina. Aniria millor que
féssim com abatis: llaurar-lo, collir
l'herba i no tirar herbicides.

Té altres avantatges, com són:
No és necessari comprar la Ilavor cada

any, sempre serveix la que tenim.
Fa més palla i més bona: el doble que

les varietats forasteres.
El gra és molt minor, tant per fer fari-

na per a sopes mallorquines com per do-
llar a l'aviram.

Les farineres tenen manca d'aquests
blats i el paguen a nies all preu i fins i
Lot els lórners es queixen perquè les fari-
nes de blat foraster estufen massa el pa.

Entre els inconvenients que té, cal es-
mentar que produeix menys. I així com
lé canya llarga. es mal de recollir amb
les recol.lectadores: i si és un any que
abans de recollir-lo plou molt, s'ajeu i
nies si li hem brat molt de nitrat; i ajagut
no grana be.

Tots aquests inconvenients podrien
quedar compensats amb el preu de la pa-
lla, però essent que :Ira hi ha poques bís-
ties i moltes vaqueries han tancat , la pa-
lta no val quasi res. 1 si ategim que les
hores de recol.lectadora van cares, els
pagesos opten per sembrar blat foraster.
En quail a l'ordi, el mallorquí és millor
per sembrar pastura i fa niés palla que
les varietats forasteres. Enguany hi ha
manca d'ordi mallorquí i el magatzems
el paguen a més alt preu. Ara bé. a les
fariiwres per fer farina el prefereixen

foraster.
Molts voldrien tornar sembrar blat i

ordi mallorquí, perõ els inconvenients
són més que els avantatges. En sembra-
rien si els inconvenients quedassin com-
pensats, ja sigui amb el preu del gra (la
diferencia amb el foraster hauria de ser
nies —a la farinera paguen el foraster a
29 pessetes quilo i el mallorquí a 32—),
ja sigui amb el preu de la palla o bé amb
les subvencions, que haurien de ser més
per al mallorquí que per al foraster, i do-
nar les subvencions per producció i no
per quarterada, com fan ara.

Segon la Unió Europea sobra molt de
blat, fins a tal punt que per enguany hi
ha destinats 1.479 milions de pessetes
per subvencionar l'abandonament de te-
rres sols a Mallorca: i això sembla un
disbarat, ja que a Mallorca hi ha molta
manca de blat i ordi.

Els pagesos seguiran sembrant, ha fet
molt bon temps i tenim bona saó, pot ha-
ver-hi bona anyada. i si collim molt,
h lo si sobra blat, també sobrarà pa.
Porcs també en sobren. per tant, també
sobra sobrassada: i tenint pa, sobrassada,
una bona caliuera per torrar-la i vi pagès
(que enguany se6 molt bo), no hi ha pe-
rill de patir fam. Podent-nos omplir la
panxa, tumbé gaudirem de benestar.

Sian virotau
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Encara hem trobat un bon grapat de fotografies més antigues, possiblement de les
primers que es feren a Montuiri, 25 anys o niés enrera que les d'en Bartomeu
Sampol, que publicam a un altre Hoc d'aquest número. Les anirem publicant

mentre en tenguern, perque yen que els nostres lectors ho agraeeixen.

Ignoram el motiu d'aquesta foto, pew es possible que tots ja sien morts, cas contrari,
s'acostarien als 100 anys. Sols tres n'hem reconegudes: donya Aina de Me/à,

n'Antònia "Rei" na Marieta Bosch, de Can Canai

6	OPINIÓ

Plàcida nit
Tot just acabàvem de sopar. Ens po-

savem la roba d'abric per anar a escoltar
Ia Sibil.la i encara el gust dolcenc dels
torrons es diluïa dins bombolles de cava,
quan varen tocar a la porta.

Qui pot esser a aquestes hores? Ens
preguiWirem inquiets.

Mon pare, tot d'una ana a obrir. Em
va reNirar la seva veu agitada, temoren-
ea, retallada per la sorpresa: Veniu tots!

A la rebranca del portal. un singular
personatge emergia dins la nit, ['recta, es-
trellada, rompent el silenci amb el so
crista1.11 d'una campaneta. La seva vesti-
menta el feia inconfusible. La cara, or-
nada amb una cotonosa barba blanca.
emanava elluvis bondadosos i amables.
L'esquena vinclada i generosa suportava
un sac ben ple de regals i joguines. Era
el pare Nod.

Volia entrar a la nostra llar per obse-
quiar-nos amb nombrosos regals, però
ma mare, una dona aferrada als veils
costums, li va entimar que nosaltres en-
cara escriviem la carta als Reis Mags i
que, per tant, a ca nostra. no hi tenia cap
feina. L'expressió beatífica del bon an -
cim  va endurir i, sense acovardar-se
gens, amb corn unclència, respongué que
no es podia llegar l'entrada, sobretot en
aquests elm -any:11)1es dies nadalencs, a
qui porta la felicitat i la joia.

Amb aquest argument tan convincem
es va ficar dins la casa, tot parlant que
en aquestes lestes era necessari, minor

obligatori esser feliços. Aquesta era
la seva missió. repartir, per tot arreu.
goig i alegria i per això duia el sac replè
de colônies per home, colOnies per dona.
joies. relloNes, corbates, vídeo-jocs i
una quantitat innombrable d'objectes de

tots ben polits i resplandents. I en-
cara nies gran era el mostruari de jogui-
nes. N'hi havia de totes castes i mesu-
res: bèl.liques. educatives, per a totes les
edats, per a tots els gusts. adequades per
a nins, apropiades per a nines.

El pare Noel, després d'oferir-nos
aquest immens repertori d'objectes,
utensilis, aparells i joguines, va convi-
dar-nos a triar el que més ens agradava.
Varen escollir mon pare, nia mare i la
meva germana. Pea) jo no em decidia
per cap, de tots aquells regals tan !limits
i bonics. Soin un al.lot caparrut i furga-
dor, per això em va atreure uit paquet

que quedava dins el sac. Més que un pa-
quet era un paquetot, groller, brut, sal-
mós, però per a mi tenia un encant supe-
rior a tots els altres presents i a la fi vaig
optar per triar-lo.

Mon pare, nia mare, la meva germana,
el pare Noel, em varen recriminar la de-
cisió. Amb totes les seves forces i argu-
ments intentaven fer-me canviar de pa-
rer. No siguis beneit, tria una cosa que et
faci feliç i deixa anar els problemes dels
altres. Mira per a tu, no pensis en la gent
que sofreix, que passa gana. que pateix i
mor a les guerres. No vulguis compartir
Ia seva desgracia i gaudeix de tot el que
et fara feliç.

C0111 he dit bans, som molt caparrut,

i tants de serinons em varen acabar
decidir. Pee grapada al paquet i vaig
obrir-lo. Va sortir un serpetó que poc a
poi; anava fent-se gran. Tan gran que ja
en feia set de mi. Vaig voler cárrer, es-
capar d'aquell animal horrorós, però no
podia. les cames nrantiven a tom i no
em movia del mateix lloc. Fins que la
bestia nrenvolta tot el cos entre les ria-
Hades i la befa que pares, germana i pare
Noel em feien. Va obrir la boca, terrorí-
fica, espantosa , per engolir-me i jo cri-
dava. desesperat. cridava...

Amb les notícies de les set em vaig
despertar tot sobresaltat. Després d'un
bon berenar agaf la cartera i cap a Tau-
tocar que m'havia de dur a l'Institut de
Llucmajor. Faltaven pocs dies per a la
plac ida nil de Nadal.

Sa Talaia d'en Ruln:
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ja són massa es cans que a la
vila fan ses seves necessitats pes
carrer. No n'hi hauria d'haver cap.
Freqüentment arriben queixes de-
manant que s'hi posi remei.

també alguns monturrers
s'empegueeixen d'aquelles restes li-
quides que s'escampen per damunt
s'asfalt d'alguns llocs bastant tran-
sitais.

... I es diaris. per afegitó, a mit-
jan mes passat, acusaven que ses
aigües residuals d'Es Pla -on es
troba Montuïri- "tenen un nivell de
contaminació més elevat que ses
de Ciutat. I es causants en són ets
abocadors de ses granges an es
claveguerams". Ja ho comentaven
en es mercat de la vila de dia 13!

setmanes abans de fer ets
exercicis per decidir es qui havia
de ser es nou saig, ja s'assegurava
que ho seria una determinada per-
sona. I això que aquest ni tan sols
havia presentat es papers. Què
xerra sa gent!

quan encara se comentava
corn s'arreglarien enguany es
"quintos" per fer sa seva innocen-
tada (clegut a sa prohibició de sa
circulació rodada des vespre de
dia 5 de gener). d'imprevist, dia 28
(dia deis innocents) sa plaça apa-
regué plena de bruticia (tota una
munlanya). Es qui més protesta-

Sentència del TSJB
A rel de la sentència del Tribunal Superior

de Justicia de Balears, conseqüent a la de-
núncia formulada pel PSM per haver-se con-
vocat un ple extraordinari sols 30 minuts des-
prés de la reunió de la Comissió Informativa,
dit Tribunal ha declarat que "els actes admi-
nistratius impuganats són nuls de ple dret".
Això es refereix al ple de dia 13 de febrer de
1992, segons el qual s'aprova la 1 fase de les
obres del poliesportiu municipal.

Ara bé, "tota vegada que en plens posteriors
s'han anat aprovant l'execució de les obres re-
butjades", el batle considera que "no hi ha ne-
cessitat de convocar altre ple referent al mateix
assumpte, ja que, per altra part, les obres estan
realitzades".

ren foren ets empleats que ho va-
ren haver de llevar.

... ses festes de Nadal d'enguany
passaren sense "pena ni gloria".
Llevat de ses celebracions religio-
ses no hi hagué res. Sols fred.

quan un llegia sa llista de ses
33 persones mês velles de
Montuiri, deia: "Per qué sera que
ses dones viuen més que ets ho-
mes? Sa diferència és de 25 a 8".

... hi ha hagut molts de comen-
taris sobre s'elecció des nous cos-
siers. Sa gent diu que si s'elegiren

es 13 que se presentaren fou perquè
"no se volien posar mal vists amb
ningú". Aixõ no és serietat. Si se'n
necessiten 7, darrerament ja eren
10, ara seran 13. I en tornar-hi...

... sa nit de cap d'any a plaça en-
guany va decepcionar. Ni ses "pla-
tillades" de na Joana Tugores, ses
dotze campanades que no ses sen-
tiren, poc ambient... Això si, no
manca xampany, esquixades,
qualque coet, corregudes, crits...

i... que sa salut no es vegi tren-
cada i perduri tot l'any 1994.

En Xerrim

Vian
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L'Ajuntament informa
Resum de les actes de les sessions plenàries celebrades el 21 de desembre de 1993

Informes i comunicacions

A la sessió ordinaria el batte dona
compte de la prèxima elecció dels nous
cossiers i de la promulgació d'un decret
prohibint la circulació de camions i trac-
tors per l'interior de poble durant la nit
del 5 al 6 de gener a fi d'evitar la proli-
feració d'endemeses.

Credencial

Es dona compte d'haver arribat la cre-
dencial del nou regidor del PSM, Joan
Verger Rossinyol. Per tant  podrà actuar
amb plens drets.

Aigua potable

S'aprova el projecte d'obres de la ca-
nalització d'aigua potable a les vivendes
del poble, les qual s'iniciaran el mes de
gener de 1994.

Festes locals

S'acorda que les dues festes locals per
a l'any 1994 sien el 5 d'abri! (festa d'Es
Puig) i el 24 d'agost (Sant Bartomeu).

Pla de façanes - 94

S'acorda demanar a la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports del Govern
Balear la inclusió de Montuïri per a
1994 dins el pla de millorainent de faça-
nes.

Batle del "Dia des Puig"

Es proposa i s'acorda que el títol ho-
norific de balle del "Dia des Puig" 1994
recaigués en na Maria Mesquida
Miralles.

Nou Saig

Una vegada haver donat compte del
resultat del concurs-oposició per al pro-
veïment de la plaça de saig, per unani-
mitat s'acorda que a partir de 1 , de ge-
lier de 1994 ocupi aquesta plaça el jove
de 21 anys, Gabriel Ramone!! Miralles,
essent contractai temporalment dins el
capítol de serveis especials.

Expropiació del Molí des Fraret

A rel de la resolució del Tribunal
Provincial d'Expropiació, s'acorda l'ex-
propiació del Molí des Fraret. S'indem-
nitzarà el propietari amb la quantitat de
1.790.245 pessetes.

Patronat Municipal d'Esports

Es proposa i s'acorda la composició i
posta en marxa del Patronat Municipal
d'Esports, d'aquesta manera:
President: Joan A. Ramone!! (batle)
Vicepresident: Rafel Miralles (PP)

Sessió extraordinària

A la sessió extraodinaria es varen apro-
var els pressuposts municipals per unani-
mitai de tots els regidors, tot després de
la intervenció del regidor del PSOE,
Bartomeu Servera i d'escoltar el parer
dels abres. S'aconseguí que es modifi-
cassin algunes partides, se n'inclogues-
sin d'altres, tant d'ingressos com de des-
peses, i tins i tot el total s'augmenta en
400.000 pessetes respecte al pressupost
que havia presentat l'equip de govern.
D'aquesta manera supera en 9.225.000
pessetes el de l'any passai.

D'aquesta manera els pressuposts per a
l'any 1994 munten finalment fins a les
81.725.000 pessetes. Romagueren apio-
vats de la següent manera:

Pressupost d'ingresos

IBI Rústica 	 800.000
IBI Urbana 	 19.656.000
Imposts vehicles 	 7.500.000
Impost increment valor 	 500.000
I.A.E. 	 4.048.696
Imposts construccions 	 4.500.000
Taxa exped. documents 	 150.000
Preu inductr. ambulants 	 300.000
Preu G.E.S.A 	 1.200.000
Preu C.T.N.E 	 600.000
Insalud, ús consultori 	 325.000
Anuncis particulars 	 25.000
Recàrrecs constrenyiment 	 200.000
Participació tributs Estat. .31 200.000
Jutjat de Pau 	 220.304
Consorci d'aigues 	 500.000
Contribucions especials ....10 	 000.000

Total 	 81.725.000

Vocals: Raimundo Arbona (PP)
Josep M 4 . Munar (PSOE)
Mateu Ginard (PSM)
Joan Verger (UM)
Joan Pocovi (CD MontMri)

Precs i preguntes

El PSM pregunta sobre l'actual fun-
cionament de la caserna de la Creu Roja
a la carretera de Manacor. Sc li contesta
que no depèn de l'Ajuntament i que, per
ultra part, actualment sols hi ha tres sol-
dats, sense carnet de conduir ni am-
bulancia.

Pressupost de despeses

Repr. membres Corporació .2.056.800
Retribucio funcionaris  12.115.680
Personal laboral i contrac. .8.444.500
Seguretat Social (quotes) ....5.000.000
Lloguers immobles 	 100.000
Conserv. camins i carrers ....1 	 200.000

" edificis públics 	 1.200.000
" instal.lac. deportives 	 500.000
" depuradora i vehicles 	 275.000

Mobil. oficina i biblioteca 	 2.460.000
Enllumenat i combustibles _1.750.000
Vestuaris 	 100.000
Subministres diversos 	 3.550.000
Comunic. telefòniques 	 1.120.000
Transports i assegurances 	 350.000
Publicitat i propaganda 	 300.000
Despeses diverses 	 2.000.000
Servei de neteja 	 2.000.000
Estudis i dietes 	 1.550.000
Interessos prèstecs varis 	 1.088.081
Patronat d'Esports 	 1.000.000
Patronat de Cultura 	 2.000.000
CIM Extinció d'incendis 	 600.000
Mancomunitat des Pla 	 3.000.000
Atencicons benèfiques 	 250.000
Escola de Música 	 450.000
Comissió de festes 	 3.000.000
Banda de Música 	 800.000
Ràdio Murta 	 200.000
Camp de futbol i piscina 	 3 500.000
Coral Parroquial 	 150.000
Adquisició de terrenys 	 2.000.000
Pavimentació camins 	 11.000.000
Obres vàries 	 1.327.973
Reform. depend. municip 	 4.786.966
Adquis. Molí des Fraret 	 500.000
Inversions 	 19.614.939

Total 	 81.725.000

Aprovació del pressuposts per a 1994
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Greu accident

A les 7 de l'horabaixa de dia 3 de de-
sembre es produia un greu accident a
l'Avinguda «Es Dau, a la confluencia
amb el carrer d'Es Puig. Una moto
"Vespino" xoca violemment contra el
cotxe que condda el guardia municipal
Llorenç Mayo!, a resultes del qual els
ocupants de la moto, Josep Mulet Garau,
de 12 anys, resulta amb fendes al cap i
rompuda de cuixa; i Elena Ribas Cerda,
de 13, amb la cama i clavícula rompu-
des. Ambdós foren internats debut a la
gravedat de l'accient.

Exposició sobre els Cossiers

Una de les exposicions que dia 5 de
desembre passat i coincidint amb "Sa
Fira" poguérem contemplar a Montuïri,
fou la que sobre els Cossiers en les fes-
tes de Sant Bartomeu es feu a la Casa de
la Vila. Meresqué l'atenció de gran nom-
bre de visitants, els quais en feren m e-
rescuts elogis.

Un altre concert

Dia 18 a l'església parroquial, la Coral
"Mont-Lliri", dirigida per Baltasar Fiol,
va oferir un concert nadalenc. Interpreta
Il partitures i va acabar amb el seu him-
ne. L'auditori, que omplia practicament
tot cl temple, sorti satisfet i alabava la
pulcritud en el interpretació.

Nou saig

A les proves celebrades el 15 de de-
sembre passat sorti elegit nou saig de
MontuIri el jove de 21 anys, Gabriel
Ramonell Miralles "Matxo". Dia 1" de
gener començava a actuar com a tal. S'hi
havien presentat sis opositors.

Excursió

El grup excursionista "S'Esban des
Pla" dia 12 realitza una excursió
S'Avenc de Son Pou (entre Orient i
Santa Maria). Foren 64 i tornaren molt
satisfets.

Nou despatx

Des del nies passai tenen obert els di-
lluns de 10 a 12 el seu despatx a la Plaça
Major, 2, l'arquitecte Gabriel Fullana
Castel! j l'aparellador Andreu Vidal
Pellicer.

La Sibil ia

Enguany, i per tercer any consecutiu
va cantar la sihiila el nin Mique! Nico-
lau Mayol. La seva interpretació fou en-
cenada.

El PSOE amb la premsa forana

El 17 de desembre passai participarern
a Lloseta, convidats pel PSOE, a un di-
nar amb motiu de les festes de Nadal.
Intervingueren Joan March, secretari
General, Amolli Garcias, senador,
Francesc Triay i Josep Alfonso, parla-
mentaris. Aprofitaren per presentar-nos
la ponencia marc que s'ha de discutir en
el VII Congrès del PSIB-PSOE.

La innocentada del "quintos"

El mateix dia dels Innocents, dia 28, la
plaça aparegué tota plena de material in-
servible, com sán geleres, trossos de cot-
xe, rentadores... brutícia a voler, tot duit
pels "quintos". A mitjan matí els emple-
ats de l'Ajuntament ja ho havien retirat
tot. Les "quintes" foren mes originals:
adornaren l'arbre de Nadal amb paper
higiènic i escamparen pandlets amb les
fotos del "quintos" quan eren nins.

Els nous Cossiers

Dia 21 de desembre es reuniren els
cossiers que acabaren aquest any passai
per tal de triar els seus successors. No se
sap per que, però no foren capaços de

fer-ho: Elegiren tots els 13 que es pre-
sentaren.

"Viure a Cabrera"

Amb aquest títol es va presentar en el
Centre Cultural "Sa Nostra" a Ciutat el
passat 9 de desembre el !libre del qual
n'es autora la mestra d'escola Francisca
Sunyer, nascuda a Montuïri abans del
Moviment. Una obra que recull els re-
cords d'infancia quan na Fancisca vivia
l'illa de Cabrera amb la seva família Alla
hi romangué per espai de 60 anys.

Tercera Edat

En el restaurant "Es Cantó", dia 29 de
desembre passai 124 persones de la 3 4

Edat de Montuïri celebraren la festa d'a-
comiadament d'any. A mes d'un bon di-
nar hi bagué alegria, festa i ball.

Rebuda del 1994 a plaça

Com ja es costum d'anys anteriors,
bastant gent, sobretot jovenea, es con-
centra a la Plaça Major per celebrar l'a-
comiadament i entrada d'any nou.
Enguany els presents no se n'anaren
molt satisfets per manca de festa: ni se
sentiren les 12 campanades, ni les "plati-
llades" de costum, ni música, ni ball...
La gent esperava mes. Però, això si, tots
coincidien amb el desig que 1994 sia en-
cara mes ventur6s que el 1993 ja finit.

Redacció
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Gabriel Ramonell Miralles, el nou saig de Montuïri
Un jove de 21 anys que accedeix al càrrec amb el desig d'oferir serveis al poble

El passai dia 15 de desembre sis joves
de la vila de bon mail ja eren enmig de
placa. No era coincidOncia que fossin
alla, lots ells es reuniren per un mateix
fi, havien dedicai molt de temps a pie-
parar-se per aquell precis moment.
Entre ells era clar un ambient de nervio-
sisme. Sabien que només un, el millor,
s' enduria el premi, per tant ho havien
de fer tan hé com poguessin.

Per aconseguir-ho era necessari supe-
rar unes proves de cultura general, eli-
minatòries, seguidament de dos temes
sortejats n' havien d' elegir un per expo-
sur-lo davant el jurat.

El qui obtingués la maxima puntuació
seria el que ocuparia la plaça de saig,
vacant a l'Ajuntament de Molinari.

D' entre tots, sort! elegit pel jurat, com
a niés ben preparco per dur a terme la
funció de suig, en Gabriel Ramonell
Miralles "Mufti)", jove montuirer de 21
anys que actualment esta cursant cinquè
d'Agricultura a l'institut de formació
professional de Sa Pobla "Joan Taft".

Aquest ja exerceix Ici sera funció des
de'l primer de genet . .

Per tant a partir ci' aquests moments,
segons el matei.v Biel, hi ha una nova
persona dins el poble disposada a donar
els serveis que agues' necessiti.

—D'on va sorgir la idea, Biel, de pre-
sentar-te a les oposicions, convocades
per l'Ajuntament de Monta fi?

—Un migdia mon pare em va dir que el
dematí a s'Hostal el municipal hi havia
duit un cartell diem que l'Ajuntament
precisava una persona per tal de realitzar
ia funció de saig. Jo m'ho vaig pensar hi
vaig decidir presentar-m'hi, no es podia
perdre res. tanmateix enguany acabava
el cinquè d'agricultura i m'havia de po-
sar a fer feina. Ja esta que l'escola ens
treu un Hoc de feina en acabar, però mi-
llar que aquesta no crec que la trabas,
bona de fer, entretinguda, variada i a
més dins la vila.

—Feia falta cap tipus de requeriment
per presentar-s'hi?

—El gradual escolar era obligatori,
però havies de presentar tots els títols
que tenguessis: carnets, estudis, cursets,
títals, feines que havies realitzat... de tot.
Com més cases havies fetes millor, ja

que Lank:. puntuaven. A mes es veu que
estava dirigit a la gent de Montuiri, ja
que només per ésser de la vila ja tenies
dos punts. Això possibilitava una certa
avantatge als del poble, perõ es podia
presentar tothom qui volgues, fos d'allà
on fos. De cara a l'examen, pert), el més
necessari era un coneixement cultural
general, el qual. encara que no bastas
per aprovar, era molt important tenir-lo.

—Quin era el temani de l'examen i
quina estructura seguia ugliest?

—Es pot dir que l'examen estava sub-
dividit en dues parts ben diferenciades.
La primera era de preguntes curies, el
temani de les quals era bastam variat, i a
niés desconegut. Matematiques, ciències
naturals, geografia i cultura en general
era el que destacava.

Aquesta primera prova era eliminató-
ria, és a dir. el qui no treia riles d'un cinc
no passava a la segona i definitiva pro-
va. De vuit apuntats ens hi presentarem
sis i d'aquests sis names tres aprovarem
la primera part. La segona part era de
desenvolupar un tema ja conegut, hi ha-
via nail temes dels quals. per sorteig, en
sortien dos i d'aquests dos n'havies de
triar un. A mi, concretament, em van to-
car "municipi" i "procediment adminis-
tratiu".

—Qui eren els encarregais de corregir
els extimens: especialistes o gent de
l'Ajuntament mateix?

—Hi havia un jurat, format per en Joan
Sorel!, mestre dc l'escola de Montuïri,
per en Joan Antoni Ramona, bade de
Montufri, per na Colonia "de s'agència",
funcionaria de l'Ajumament i, final-
ment, el secretan de l'Ajuntament de
Montuïri. Aquests van ésser els qui co-
rregiren els examens i els testimonis
dels sorteigs realitzats del temani que
s'havia d'exposar. El jurat no estava for-
mat per gent molt especialitzada ja que
el nivell de l'examen no era molt elevat.

—Què va ésser el tiles difícil de l'exa-
men, Biel?

—A mi la part que hem feia més por
era la primera, ja que no sabies que et
podien demanar, hi podia entrar qualse-
vol cosa. El que hem va anar millor
d'aquesta primera part varen ésser les
matematiques, ja que a l'escala, amb els
problemes d'abonaments fen]] moltes
regles de tres, cosa que mos demanaren

l'examen. La segona, en canvi, era di-
ferem: desenvolupar un tema ja estudiat
sempre anat hé. pen), es clar, s'ha-
via d'estudiar.

—Ja que parles d'estudi, quin temps
hi dedicares a la preparació per presen-
tar-te a les proves?

—Un nies. Jo N, aig ésser dels darrers en
apuntar-me a les llistes, passava pena de
que els Ares em prenguessin avantatge i
em vaig com assustar. Un cop apuntat
vaig, començar a estudiar, no hi podia
dedicar tot el temps que volia ja que
també ajut als meus pares. i he d'estu-
di:if de l'escola: pen), al final, l'esforç a
estat satisfactori. Ara norks hein queda
complir.

—Exactument: quills són els estudis
que realitzes actualment, i ara que ja
fas feina seguiras estudiant?

—Una vegada acabat l'E.G.B, aquí, a
Montuíri, vaig anar a l'institut de forma-
cia professional "Joan Taix" de Sa
Pobla, per realitzar els estudis d'agricul-
tura. He fet fins a quart i tenc el títol
d'Auxiliar Tècnic Especialista en
Agricultura. Actualment curs cinquè i
darner curs, un cop acabat aquest obtens
el títol de Tècnic Especialista en
Agricultura. Quan acabes tens dues pos-
sibilitats. una es estudiar d'enginyer



Restaurant
PUIG DE SANT MIQUEL

(dimarts tancat)

Ctra. Manacor, Qm. 31 - Tif. 64 63 14 - Montuïri
Llom amb col
Arrels brut a la marinera
Sopes mallorquines	Cabrit torrat
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agrònom a fora i és posar-te a fer
feina. Jo faig comptes acabar aquest da-
rrer curs. i així obtenir el títol que
l'acompanya, encara que qualque dia no
pugui assistir a classe estudiare. Mes en-
davant. no se (pan, si la nieva situació
m'ho permet, seguiré amb els meus es-
tudis.

—Hi ha gent que des de petit ja sap
que ha d'ésser quan sigui gran.  Es
aquest el teu cas, Biel? Tu, de més pe-
tit, voiles ésser municipal?

—No, no m'ho havia proposai mai: jo
sempre m'havia fet la il.lusió de trek'.
liar en l'agricultura. Ja 'aig anar a l'ins-
titut de Sa Pobla per estudiar agricultura.
Ara, actualment, com he dit, som auxi-
liar tècnic especialista en agricultura i he
de dir que m'agrada molt tot el relacio-
nat amb el món agrícola perà un jove
de sa meva edat ja s'ha de començar
preocupar un poc per fer feina i així com
estan les coses encara més. Per tant vaig
pensar de presentar-m'hi, més que res
per provar-ho, i hem va anar hé. Ara, en-
cara que faci feina de municipal, les ho-
res lliures que pugui, seguiré fent feina
fora vila per ajudar als meus pares, el
camp m'agrada molt.

—I quan "debutaras" per primer cup,
com a saig?

—Teòricament fa molt poc, segons el
contracte tocava començar dia primer de
gener d'aquest mateix any nou, però
hem vaig estimar més rcalitzar una set-
mana de prúctiques, s'ha de pensar que
el primer de gener és el dia de cap d'any
i tant jo com es baile trobàrem que no
era el dia més indicat per començar i la
setmana anterior ja vaig començar a rea-
litzar les funcions que hem manaren.
concretament dilluns dia vim de desem-
bre. El contracte es per un any. a partir
de dia primer de gener. Quan liagi passai
aquest any he de realitzar un curset, i
una vegada fet el curset ja entraré com a
fix.

- ja per acabar, que esperes de la
gent de la vila i del pubic en general?

—Jo veig el poble de Montuiri coin un
poble molt tranquil, on tothom es co-
neix, per tant crec que no hi hauri molts
dc problemes. Un poble es diferent
d'una ciutat, on els problemes són múlti-
ples. De totes maneres esper i crec que
la gent es portari:i hé. com també crec
que tot segui6 com sempre i per ara.
que jo sipiga, no hi ha hagut moltes

complicacions. La feina d'un municipal.
a Montuïri. Ines que res es de donar ser-
veis al poble, no tan sols de protecció i
de control perquè no es produesquin mal
fets i infraccions, sinú que també el mu-
nicipal s'encarrega de dur les aníilisis de
sang a Ciutat. de fer crides... es a dir rea-
litza tasques molt variades.

Per taut arc ja sabem clue a partir
d' aquests• moments, quail anirem a dur o
cercar els allots d'escola o en sentir
una crida, veurem mat 1101W cara, semi-
rem una nova vet': la d'un twit funcio-
nari al servei de tots nosaltres i del po-
ble en general: la den Biel Ramon ell
Miralles.

A ntoni Mesquida Tibias

POC;Calitl
Dos deures del cristià

Germans: Any nou, vida nova:
si Déu vol, anirà bé,
ja sabem el quê hem de fer,
sembrar molt, s'any es plover
tendrem blat, 'metla i garova.

En fer sa volta des blat,
si ha estat bona s'anyada,
una barcella arrasada
Ia donarem de bon grat,
que ara esta poc ajudada
Ia parròquia per l'estat.

No te sentis obligat,
que aquest es el parer meu:
pagar l'impost a l'estat,
i a Déu el que es de Déu;
si Ilavors res ha sobrat
sera per Sant Bartomeu.

Antemia Adro ver "Manxes"

MWÆ

NOSTRA"
CAIXA DE BALEARS

La seva millor garantia
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Miguel Manera Vich "De Sa Costa"
La seva vida guarda estreta relació amb el Montuïri del primer terç de segle

Invariablement damuni les vuit del
matt o un poc abans, parteix de ca seva
lira tira, cap a Can Pieres. Pren
_Met, pega una mirada al churl, e.sid una
estona i torna pariu' cap a ca seva. Al
Ilarg de Palladia o vinguda és un home
absort amb els seus pensaments. El que
passa ais seus coslais sembla que li és
incliferent, seguei.v el seu camf sense
can ijar el pas.

Estant amb ell durum l'entrevista per-
sisteix acmes' mode de ser. Volem di-
que les seves iclees semblen estar encar-
rilades -en el bon sentit de la paraula-
en vistes a assolir un objectiu determi-
nat, que sol esser nuilt sen:ill.  Es dificil
doblegar-les cap a (litres camins o di-
reccions. Must en el trajecte. Malgrat
que durum el nostre didleg surti algun
jet huntorlstic, no s'immuta, no guaita
rialla a Ici seva cara. Correcte i, en tot
moment, penclem de la conversa. La se-
va cara no és massa expressiva, per()
s' explica amb soltesa i claredcn.

- Ens podries (lunar el teu num i
lliagtes, per favor?

- Miguel Manera Vich -ens contesta el
nostre interlocutor, després d'haver-nos
assegui al voltant d'una camilla-.

-I la teva edat?

- Vaig néixer el primer de novembre
de 1910. Enguany he complert 83 anys.

El qui subscriu ha associat sempre
_Nara d' en Miguel amb els fors de bi-
llar. Entre els anys 30-40, l'ombra del
nostre entrevistat enrevoltava Ici taula
de billar del café de Can Xoroi cons-
tantment. Entre ell i el billar hi ha una
estreta relac

-Digues-nos, Miguel, saps Ilegir i es-
criure?

Avança un poc el cap, boca coin', per
obrir-la després i conleslur.

-No pue bravejar massa, pea) em de-
fens molt bé.

- On atiares a escola?

- Després de Ca Ses Monges, amb el
vicari don Joan Muna:. Pen) molt poc
temps.

-Per què tan poc temps a classe?

-Ah!, aquells temps no eren com ara.
Als deu anys em llevaren d'escola i vaig

comens,ai a anal a jo i Hal aqui un podia.
He anat a aplegar ametles, figues, garro-
ves i macs a Can Ferrando, Alcoraia,
Son Grau i :titres possessions.

- sempre feres feina a posses-
sions? Es que no hi havia feina a ca te-
va?

-Clar que teníem feina. Els meus pa-
res eren conradors, tenfern moltes lin-
goes. només en el corral de Sa Costa
conravem tres quaterades, dues de la tia
Pereta i una nostra. Però érem molts de
germans j havíem de fer el cap viu.

Els seus germans majors que ell, 'Loin,
Joan, Rajel i Maria, han passut ja ci mi-
llor vida. Na Joana Abut viu a una re-
sidencia.

-Noun és feres feina a les possessions
que has dit abatis?

- Et diré: quan jo tema uns deu anys es
posa en marxa la fabrica de sabatilles
Can Marc, en el Molinar i vaig passar a
fer-hi leina tins que es va Linear. Va estar
en plena activitat durant uns quatre anys.

- Quantes persones hi jeien Jena'?

-Crec que érem una quarantena; hi ha-
via set o vuit homes ita resta, dones. Jo

era una mena de criadet, anava alla on
rll'enviaven i feia el que em manaven.
Guanyava una pesseta diaria.

- Quin era el junta! dels homes i du-
nes?

- Els homes guanyaven Ull duro; les
dones, dues pessetes.

- Quan tatted ia fabrica de sabatilles,
on (mares a fer feina?

-Llavors vaig passar a fer lam amb
en Toni Sampol. Ens movieni molt, no
sols dins el [lustre poble, sin() també pels
pobles veins. En Toni comprava blat i
iota classe de cereals, també bous, pores,
liana, Venia abonaments, benzina:
a més tenia un estany i una taverna.
Vaig estar amb ell molts d'anys. Moltes
vegades ens ajudava en Vicem; "Sutro- .

- Compraven i venien els cereals a
ja en aquells temps?

-No; a harcelles a ras.

- Estant amb en Sampul, degueres
anar atones vegades al cinema?

-No. No iii'agradava. In i podia anar-
hi de gratis. Per cert jo encara he vist
quail el cinema inut estava al carrer de
Costa i Llobera.

- Quail 'Juries acabat ia leina, en què
et diverties? Cum passaves el temps?
Quina era la leva afició?

- A mi m'av.radava 111011 el ball. Sem-
pre que podia hi anava.

- On es feien els balls?

En Miguel no s'inninaa; segueix el
de les seves tespostes i contesta les da-
rreres preguntes.

- Quasi cada diumenge, o si no molts,
hi havia el ball damunt el cafe de Can
Xoroi o Cas Confiter: i també, com és
natural , de tant ell quant a les sales de
cinema de Can Sampol i Ca n'Aloi.

- I... qui amenitzuva els bulls?

- Moltes vegades era amb For-
questra de Llucmajor. i quan no. amb la
música de Monluiri. que la dirigia mes-
tre Jaume Andreu.

Pel que decluiin, és possible que Ps la
"Banda de Musica de l'Infern", la qual
dirigia el chat mew(' Janine, de jelic
memOria.

La chma den Miguel, na Margalida
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Servera Mira/les "Porreres", que aca-
bava d'arribar, després de saludar-nos
s'asseu devora nosaltres, i veient del que
ra l'assumpte, es dirigei.v al seu home.

—Diga-li que també hem vist quan al
costal de ramie Ajuntament, al mateix
edifici, a la Plaça Major, hi venien can
en Joan "Aloi" i na "Murtona"...

Ens adonam per assabentats, i en
Miguel continua. Seguia fil per rancla el
comentari que feia quan parlava del ball.

- mateix ens divertíem —diu—,
pea' amb pocs doblers. Aquest genere
anava escàs. Un cafe i una copa valien
sis cèntims (0'15 pies.) i no en podíem
beure quan volíem.

—Si que anava magre la cosa!

—No ho saps he. El meu germa tenia
un cafe on hi ha avui la Caixa d'Estalvis
"Sa Nostra"; aquí era Can Toni de Sa
Costa. El va tenir 25 anys. Bé, idõ, hi
havia un home que nomes hi anava per
escalfar-se i no volia beure. La meva
cunyada, la dona d'en Toni, li va arribar
a posar una copa de capita devora, per-
que almanco fes un poc de "gasto". Ja
veus coin anàvem llavors. Pea) jo no em
podia queixar...

—Per qué?

—Em vaig fer mosso de billa del cafe
de Can Xoroi, el temps que es jugava
molt a "negret", a "mort" i a "trenta-
una". Aix6 va esser un poquet Ines en-
vaut, tirant cap aquí. Els darrers anys
in'anava tan he que ui mes. la madona i
jo ens repartírem 100 duros del guany
del billar. Totes les millores que vaig fer
a la finca de s'amarador eren guanys del
billar. Això sí, qualque vespre eren les
dues en colgar-me.

Es queda antra! i li envestim per un
Mire cantó.

—Quants d'anys fa que us casareu?

La seva c/a /u i, la qual, asseguda devo-
ra ell, seguei.v menu' la conversa, és la
qui contesta amb la rialla a la boca.

—El 7 de novembre passat ha fet 51
anys.

—Quan de fills teniu?

La preguma va dirigidu al matrimoni.
Contest(' ell.

—Hem tingut un fill, en Toni, que morí
ja major en un accident a la ma - , fa 25
anys; i una filla. na Joana, casada.
També tenim tres news.

Una °mbar de tristor s' ha delingut

uns moments &mum' nosaltres. Ens di-
rigim ultra voila cils anys 20-30.

—Has sortit, Miquel, alguna vegada
fora de Mallorca?

- Només he trescat per dins l'illa.
Record la primera vegada que vaig anar
a Ciutat. Va esser amb en Biel de Solan-
da, amb qui érem molt amics, perquè el
seu pare era el meu padrí de fonts. Partí-
rem amb el carro devers mitja nit a veil-
dre indiots, i no ens va anar galre be,
perquè ens en prengueren un. Per cert,
tornant al que et deia abans, el meu pa-
drí de fonts, quan va morir, em va deixar
una mudada, la més bona que tenia. Jo
l'apreciava molt.

—/ quan éreu joves, després de la fei-
na, en qué passciveu el temps?

En Miguel ens mira de fit a fit i  Ici ca-
ra molt seriosa.

—Avui són uns altres temps —contes-
ta—. La gent Ilavors no sortia massa. No
teníem doblers, com he dit abans. Els
dies feiners, quan hi havia sermó... idõ
al sermó; els diumenges, a missa, i el
vespre, al passeig de la plaga. No vull
dir que no anassim a prendre algun cafe.
Ara et vaig a dir una cosa perquè vegis...
Quan jo era nin, que havia de combre-
gar, anava amb allies nins a aprendre les
oracions a Ca na "Donades", de la Plaça
Vella. Hi anava a les 4 de la matinada,
juntament amb en Joan "Collet", veinat
nostre. La senyora de Can Ferrando ens
donava a en Joan i a mi una pastilla de
xocolata, perquè en Joan, el seu fill, vin-
gués amb nosaltres.

- i perquè tan dentati. És que
no hi podt-eu anar el vespre?

—El vespre havíem d'anar a escola. Jo
anava amb en Tomeu "Dole.

Vet acf una imatge crua de la vida
dels nostres avis.

—Quina festa és la que Ws l'agrada
del pubic?

—La festa del Puig. M'agrada molt.
Encara record que el meu padrí de fonts
agues' dia em donava un velló. Tot un
capital.

—Has conegut en "Clemis" i en
Miguel "Catxeto",

- ho crec. La casa on viu en Miguel
de sa "Porrerenca", quan jo era nin, l'ha-
bitava en Miguel "Catxeto", i al

veïnat de can "Quel6". hi vivia
en "Clemis". el qual tenia botiga de ven-
dre, i els diumenges d'estiu feia gelat.
Tenia cinc o sis fills i filles.

—Parlant d'aquestes persones i per-
qué vingue al seu temps, la darrera
pregunta: recordes els noms de les
companyies de "varietés" que venien a
Ca n 'A loi?

Aquesta pregunta sí, que li ha pegat be.

—Que vol dir! Mira: la companyia
"Faro", na "Maria Morey". la "Zaro",
"El Professor Alcalde"...

Ens embolic am comentant les peripè-
cies d'aquelles polies companyies que a
salt c/c mala (linen l'alegria (as pobles
de l' interior. Són idles històries, borro-
ses ja pel pas del temps, per() recorda-
des umb tendresa. Amb en Miguel ens
hem submergit clins el passw. Un passat
que reviuen els nostres avis, quail ens
parlen de temps incerts i llunyans.

Miguel Martorell A rbona

Classes d'anglès
A tots els nivells

Repàs a partir dels 5 anys i adults

Frances Billing Ghurst de Jordà
Mestra d'escola nativa

Plaga Vella, 6 	Montuïri
Informació: Telf. 66 52 26
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Les 33 persones més velles de Montuïri
97 anys

Maria Cornija Pocoví "Rua"
95 anys

Joana A. Manera Vich "De sa Costa"
94 anys

Joana Ama Bauza Moll "Pelut"
93 anys

Joana Aina Garau Pocoví "Roca"
Maria Arbona Ginad "Redona"
Margalida Juan Bauzà "Caragola"

92 anys
Jame Nicolau Servera "Volandí"
Miquela Roig Grimalt ""Hermana"
Gabriel Marimon Ferrer "Pavora"
Margalida Miralles Rossinyol "Poeta"
Pere Cerdà Cerda "Frare"
Margalda Fiol Lladó "Fil"

91 anys
Aina Gambia Garau "Molinera"
Margalida Mayol Combla "Bella"
Joana Ama Verger Serra "Escolana"

Sebastiana Ribas Bauzà. "Xorri"
Antônia Fullana Gual "Galiana"

90 anys
Margalida Bauzd Cerdà "Pera"
Josep Roca Mayol "Piadós"
Joana Miralles Jordà "Costa"
Margalida Pocoví Ribas "Xicolatera"

89 anys
Bartomeu Tous Pocoví "Marques"
Francisca Garcias Miralles "Mestret"
Margalida Miralles Ribas "Meleneva"

88 anys
Catalina Miralles Amengual "Perulla"
Jacint Noguera Martorell "Moio"
Miquela Martorell Amengual "Massa"
Josep Xamena Castell "Xamena"
Sebastiana Vich Verger ''Mascarona"
Miguel Fullana Gual "Galiana"
Aina Mas Buflola "Nota"
Antònia Manera Mesquida "Fustera"
Antònia Maria Cornija Tous "Redona"
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TEMPS PASSAT

L

Durant la dècada dels
cinquanta els balls de

pages, com la gent els
anomenava, eren objecte

d'expectació. Un gran
nombre s'arremolinava a
l'entorn dels qui ballaven
—moltes dones i al.lotes

joves i pocs homes—, tant si
era a plaça, com en aquest

cas, com a altres indrets.
Es molt possible que fos
l'horabaixa del dia de la

festa des Puig d'aquell any.
Es destrien altres

balladores conegudes i
preparades per intervenir,

però les que executen la
dansa són na Joana "Pelut"

i na Catalina Jordà
"Solandera.

En primer terme, els
músics, i darrera els

espectadors. Enfora es veu
un tros del carrer Major i

més prop, l'antiga casa de
la vila fins i tot gent que

des del bald) de Can
Pieres contempla la feta

Curs de formació professional
agropecuaria a Petra

Petra sera la seu del curs organitzat
per la Mancomunitat des Pla perquè els
joves agricultors de la comarca que no
el teng,uin, puguin fer un curs de
preparació per a l'exàmen d'ensenyan-
ces no escolaritzades de formació
professional agropecuaria de l grau.
Durart 150 bores. de gener a maig
d'enguany, de 7 a 10 del vespre, de
dilluns a dijous. Es poden inscriure fins
a dia 15 de genet -. Hi poden participar
els majors de 18 anys, que treballen en
el camp i viuen majoritàriament de
fagricultura.

Aquest títol es imprescindible per
poder demanar alguna subvenció
económica dels fons europeus.

Als qui interessi, poden sol.licitar més
infmmació a la Mancomunitat des Pla
de Mallorca. - Llúcia, TH . . 83 (X) 00.



Suplement Municipal
Ajuiritainent de iNelc•atuiCri.

Gener de 1994

Salutació del bade

Amb motiu de l'entrada de l'any 1994, el batle que
subscriu vol fer arribar a tots el ciutadans de Montuïri la
seva salutació i el desig que sigui beneficiós i pròsper
per a tots.

Consideram, per altra part, que si l'any 1993 que hem
acabat es pot considerar com un any critic, econòmica-
ment parlant, també volem expressar la nostra satisfac-
ció d'haver pogut dur a terme totes i cada una de les in-
versions que ens havíem proposat al començament de
l'any.

És ver que la situació financera no ha permes grans
inversions; però, per altra part, l'equip de govern ha con-
tinuat amb la seva dèria en la construcció de la residen-
cia de la Tercera Edat, obres de sanejament i clavergue-
ram, com també en la urbanització de parcel.les situades
al costat de la carretera de Manacor, prop del Creuers.
Com es sabut, alle s'han construit noves indústries i se'n
van edificant d'altres i , amb els avantprojectes, la resta.
Entre totes assoliran nous llocs de feina i aixi el municipi
podre ser més pròsper.

El suplement municipal
Amb el desig que tots els montuirers sàpiguen exacta-

ment on van i com s'inverteixen els doblers de les ar-
gues municipals, a les quals amb més o manco quantitat
hi participam tots, començam a publicar aquest més el
present suplement municipal, el qual conté la relació
d'expedients aprovats el 1993 i també tots el manaments
de pagament dels deu primers mesos de l'any. Per al
pròxim febrer comptam poder oferir els dels dos darrers
mesos que resten de 1993. I ja posats al dia, pretenem
donar compte, cada trimestre, dels pagaments efectuats
així com de les sol.licituds d'obres o altres noticies que
considerem bo que sàpiguen tots els veins.

D'aquesta manera tothom podre estar ben informat de
la marxa econòmica de l'Ajuntament, dels projectes i re-
alitzacions, i així jutjar amb coneixement de causa.

Ja per acabar, el batle i tot el Consistori aprofiten
aquesta avinentesa per desitjar a tots

MOLTS D'ANYS I VENTUROS 1994
Joan A. Ramone!! Amen guai

Batle de Montuiri



Sol.licituds d'obres 1993: Relació d'expedients
Nom i llinatges 	 Emplaçament obra 	 Pressupost

Gener
Nom i Ilinatges
Francesc Manera Trobat

Emplaçament d'obra
Sabó

Presupost
250.000

Gabriel Gallard Amengual Plaça Vella, 44 700.000 Bartomeu Miralles Tous Pujol, 16 1.000.000
Joan Mayol Garau Can Joanot Llorenç Català Barceló Son Miró 1.000.000
Antoni Pocovi Martorell Penya, 18 250.000 Antoni Amengual Oliver Son Company 400.000
Bartomeu Mas Pocovi Palma, 66 500.000 Margalida Vaguer Fiol Joan Alcover, 9 250.000
Joana Cerda Oliver Molinar, 9 400.000 Juny
Joan Fornés Gomila Es Figueral 250.000 Mariano Verdera Juan Plaça Vella, 38 250.000
Magdalena Fornés Gomila Major, 32 1.000.000 Projectes en pell, S.L.. Crta. Manacor 67.023.234
Josep M. Munar Vich Ramon Llull, 12 900.000 Xavier Ballester Rubio Sta. Catalina Tomas, s/n 315.000
Rafel Mayol Jaume Ribes, 17 300.000 Barbara Bauza Mora Vanrell, 7 6.000.000

Febrer Erhard Kellmer 6.000.000
Teodoro Leon Gonzalez Sa Rota 250.000 Rafel Cerda Gomila Penya, 12 250.000
Andreu Guardiola Palma, 145 250.000 Josep L. Fernandez Mianes 250.000
Gabriel Florit Cerdà Ses Jardines 250.000 Rafel Miralles Cerda Major, 15 800.000
Gaspar Mas Miralles Palma, 162 250.000 Telefónica Ramón Llull
Rafel Miralles Verd Mianes 2.089.273 Catalina Arbona Verger Es Pou 250.000
Joana Sant Marti Sa Rota 1.000.000 Miguel Martorell Arbona Palma, 178 250.000
Antoni Gomila Jaume Sa Vinyeta s/n 1.404.000 Juliol
Gabriel Roscar Jaume Na Païssa, 4 250.000 Catalina Vidal Fuster Son Miró 300.000
Joan Arbona Arbona Ramón Llull, 8 250.000 Telefónica
Gabriel Fullana Amengual Sa Trona, 28 250.000 Rafel Moragues Nadal Son Miró 6.141.037
Antoni Tous Frau Des Mig, 3 250.000 Margalida Cardell Mayo! Sa Rota 250.000
Jaume Rigo Tous Sa Rota 250.000 Gaspar Miralles Sastre Son Monjo 1.200.000
Constantino Vazquez Son Miró 3.638.996 Llorenç Castella Adrover S'Almudaina 250.000

Març Jaume Martorell Fullana Palma, 169 300.000
Antoni Nicolau Sastre Rector Escarrer, 6 250.000 Brigitta Kruppke Mianes 500.000
Catalina Moll Riera Son Bascós 250.000 Joana Roscar Garau Es Pont 250.000
Angel Mariano Diez Galian Son Castanyer 4.624.798 Miguel Miralles Amengual Sa Mostra, 2 400.000
Mateu Oliver Verd Palma, 2 400.000 Ezequiel Taboada Gacia Son Vaguer 470.000
Antònia Barceló Manera Lluna, s/n 250.000 Maria Cerda Jaume Vinyeta, 8 300.000
Telefónica Avda. Es Dau/ C/ des Mig Jesús Milian Navarrete Son Rubi 250.000
Magín Mesquida Gaya Son Castanyer 250.000 Tomas Bosch Payeras Velar de Sa Torre, 16
Coloma Mascará Pocovi Vanrell, 6 400.000 Gabriel Mayol Miralles Pere Capella 250.000
Antònia Verger Martorell Jaume II, 33 250.000 Agost
Joana Grimait Munar Cossiers, 5 405.000 Joan Gomila Gomila Palma, 34 250.000
Aina Mas Fornés Baix, 8 250.000 Francesc Matas Mestre Son Miró 250.000
Joan MiraIles Bibiloni Major, 24 300.000 Miguel Mora Mora Son Miró 250.000
Joan Manresa Rigo Sa Rota 250.000 Catalina Verger Cloquell S'Amarador
Bartom. Gelabert Amengual Son Company 250.000 Setembre
Joana Miralles Tous Crta. Montuiri-Porreres Joan Suher Ramos Son Miró 850.000
Rafel Moragues Nadal Son Miró 125.000 Joan Martorell Bauza Molinar, 8 250.000

Abril Paula Pocovi Molinar, 1 250.000
Margalida Mateu Oliver Can Joanot 1.000.000 Maria Nevado Son Rubi 250.000
Joan Mayol Verger Ses Rotes Miquela Fullana Lluna, s/n 600.000
Brigitta Kruppke Mianes 500.000 Antònia Mateu Socias Sa Sinieta 8.244.234
Francesca Cerda Mesquida Palma, 128 1.000.000 Octubre
Margalida MiraIles Julia Sa Casanova 250.000 Francisca Miralles Verd Son Mut 250.000
Gabriel Camps Ferrer Sabó 480.000 Miguel Rosselló Mayol Es Pont 750.000
Miguel Arbona Roca Major, 20 250.000 Bartomeu Andreu Rigo Son Rubi 1.000.000
Aina Trobat Cerda Son Vanrell 250.000 Aina Verd Gomila Jaume II, 5 483.000
Pere Miralles Munar Pou del Rei, 30 250.000 Joana Miralles Tous Son Massanet 400.000
Escolástico Múl)oz Suarez Ca Casa Nova 400.000 Jaume Mesquida Mas Son Baceló 250.000
Gabriel Bennassar Mayol Baix, 22 1.400.000 Novembre
Maria Ribas Roig Posada, 9 900.000 Gabriel Marimón Bonavista, 19 250.000
Joan Manera Lladó Crta. Vella Manacor, s/n 500.000 Josep Quetglas Riusech Tres Creus, 15 250.000
GESA. Contador "Ca Ses Monges" 3.002.884 Johannes Peter Huber Sabó 6.000.000

Maig José Cortegoso Barco Son Miró 250.000
Jaume Cerda Mairata Na Palada 250. 000 Joan Salom Vidal Son Bascós 500.000
Catalina Moll Sampol Ramon Llull, 9 450.000 Francisco Nadal Vicente Ses Rotes 250.000
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Francesc Barceló Arbona, pag. definitiu il.luminació campanar 583.101
Cooperativa Agricola, despes Fira-92 	 125.000
APA., subvenció activitat dimecres horabaixa 	 100.000
Societat de Caçadors, despeses Fira-92 	 178.979
Raimundo Arbona, material curs tractament de textes 	 29.275
Societat Canina, despeses Fira-92 	 123.820
Grup de Teatre de Montuïri, subvenció 	 200.000
Pirotècnic de Lloret, coets i bengales festa dels Reis 	 5.800
Cepsa-Montufri, gasolina furgoneta Tercera Edat 	 4.000
"Hija de Veny", material C.D. Montuïri 	 51.495
Can Salat, articles fogueró de Sant Antoni 	 3.950
Continente, articles benekles de Sant Antoni 	 16.315
Magatzem Es Pages, menjar conills Escoleta 	 550
APA., despeses organització festa dels Reis 	 37.000
Deleació Hisenda, retencions IRPF quart trimestre de 1992 de

R. Mayol. J. Mas, B. Sastre, C. Vaguer i P. Ribas 	 132.744
Del. Hisenda, retencicons IRPF quart trim. 1992 funcionaris 	 401.264
Rest. EsDau, sopar partic. escalada festes S. Bartomeu 1992 	 30.700
Francesc Ferrer Ecandell, lloguer piscina curset natació 91-92.400.000
APA., subvenció organizació festa dels Reis 	 40.000
Caixa de Pensions, interessos descobert 	 1.643
Companyia Telefônica, rebut 646310 	 13.853
Seg. Social, retencions novbre. de R. Mayol, J. Mas i B. Sastre 141.261

Segur. Social, retenc. Obre, de R. Mayo!, J. Mas i B. Sastre 	 144.786
Rosa Nicolau, botifarrons j llonganissa torrada dels "quintos"  	 42.504
Cosema, despeses de gestoria 	 11.690
Als funcionaris, medicaments 	 1.058
Cepsa-Montuïri, gasolina maquina de fer els camins nets 	 18.751
Cepsa-Montuïri, gasolina Renault Clio 	 3.000
Drogueria Marg. Martorell, botella buta calefacció Casa Consist 	 1.000
Correus, segells oficines municipals 	 2.226
Pau Servera Garau, medicaments subministrats ajuda a Bosnia ..10.293

Seg. Social, retencions novembre de C. Vaguer i P. Ribas 	 820 Gas Costa Dorada, buta calefacció Col.legi Públic 	 4.500
ABSIS, programes ordinador 	 1.057.680 Maria Nicolau Sastre, treballs escoleta del mes de gener 	 30.000
Canal Plus, subscipció del mes de gener 	 3.755 Llúcia Cifre Rodriguez, treballs escoleta del mes de gener 	 30.000
Mancomunitat, participació quart trimestre de 1992 	 521.731 Margalida Mut Martorell, treballs neteja mes de gener 	 45.000
Mancomunitat, revisió canon fems eliminació de residus sòlids ..404.383 Mapfre Balear, asseguança mestres Escoleta 	 4.700
Companyia Telefônica, rebut 646515 	 3.186 Servei Tècnic "Corberó", reparació termo del camp de futbol 16.153
Companyia Telefônica, rebut 646400 	 38.852 Bartomeu Mas Pocoví, teballs del mes de gener 	 85.150
Companyia Telefônica, rebut 646029 	 80.684 Jaume Mas Ramis, hores extraordinàries del mes de gener 9.100
Companyia Telefònica, rebut 646002 	 25.048 Rafel Mayol Jaume, hores extraordinàries del mes de gener 8.450
Companyia Telefónica, rebut 646600 	 13.822 Miguel Barceló, un termo per a la casa de la conserge 	 39.611
M.R.W., rebut "busca" del mes de gener 	 4.543 Joan Verdera, treballs camp de futbol 	 3.600
Societat Caçadors, serveis guarda jurat de l'any 1991 	 180.000 Joan A. Ramonell Amengual, dietes 	 90.000
Maria Nicolau Sastre, treballs Escoleta del mes de desembre 8.400 Joan S. Company Oliver, arquitecte, treballs mes de gener 	 36.117
Cepsa-Montdiri, gasolina 4L i Renault Cho 	 4.000 Rosa Nicolau Pocoví, una porcella per a Son Banya 	 8.000
Diari de Mallorca, subscripció del mes de desembre 	 5.000 Llorenç Mayol Sanchez, hores extraordinàries mes de gener 16.000
Baleares, rebut del mes de desembre 	 2.500 Municipals, locomocions del mes de gener 	 4.000
Papereria Hilario, material d'oficina 	 7.947 Isabel Bauza Blanch, treballs neteja del mes de gener 	 40.000
Gas Costa dorada, buta calefacció oficines municipals 	 900 Joan Verger Martorell, hores extraorinaries de gener 	 17.000
"El Consultor", Reglament General de Circulació 	 7.318 Funcionaris, retribucions basiques del mes de gener 	 371.461
"El Consultor", subscripció 	 29.937 Funcionaris, retribucions complementàries del mes de gener 339.494
Als funcionaris, medicaments 	 6.902 Funcionaris, indemnització residência del mes de gener 	 18.832
Josep Bauza Blanch, teballs pala vies públiques 	 58.000 Total 	 6.993.030
Josep Bauza Blanch, treballs recollir "escombros" pels carrers 	 22.000
Mutualalitat, liquidació del mes de desembre 	 250.739
Cepsa-Montuïri, gasolina 4L i Renault Clio 	 2.000 Febrer de 1993
Als funcionaris, medicaments 	 27.502 Banca March, interessos descobert 	 2.190
Rest. Es Dau, dinar baties Macom. amb el Conseller Indústria 	 39.000 Funcionaris, medicaments 	 1.862
Correus, segells 	 760 Margalida Martorell, una botella buta calefacc. oficines municipals .1.000
Gas Costa Dorada, 8 botelles buta calefacció Col.legi Públic 7.200 Cepsa-Montuïri, gasolina 4L 	 2.000
Als funcionaris, medicaments 	 12.798 Catalina Vaguer Sampol, hores extraordinàries mes de gener 15.952
Cepsa-Montdiri, gasolina 41 i Renault Cho 	 5.000 Catalina Vaguer Sampol, retribucions del mes de gener 	 29.592
Antoni Salas, cintes maquina d'escriure 	 8.568 Paula Ribas Verd, retribucicons del mes de gener 	 47.781
Gisbert, material fotocopiadora 	 13.225 Barbara Sastre Miralles, retribucions del mes de gener 	 127.616
Federació de Municipis, quota de l'any 1993 	 15.338 Jaume Mas Ramis, retribucions del mes de gener 	 117.156
Miguel Munar Gelabert, treballs de podar arbres 	 48.000 Rafel Mayol Jaume, retribucicons del mes de gener 	 117.156
Seguretat Social, assegurances socials del mes de desembre 2.230 Canal Plus, subscripció del mes de febrer 	 3.755
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Guillem Nicolau, material pel grup excursionista 	 7.450
Restaurant Korynto, dinar amb el president mancom. d'Espanya..20.869
Joan S. Company Oliver, inscripció al . "11 Curs Dret Urbanistic" 	 45.000
Cepsa-Montuiri, gasolina 4L i Renault Clio 	 8.400
Gas CosaDorada, buta i tres botelles noves 	 11.100
Diari de Mallorca, subscripció del mes de gener 	 5.000
Baleares, subscripció del mes de gener 	 2.500
Funcionaris, medicaments 	 1.589
A.M.R.W., rebut "busca" del mes de febrer 	 4.543
Estany Can Poo, cartolina per a l'Escoleta 	 1.000
Cepsa-Montuïri, gasolina fufgoneta 	 4.300
Rafel Miralles, cartells darrers dies  	 5.000
Josep Guerrero, portada cinta dels cossiers 	 15.000
Antoni Salas Ruiz, treballs realitzats a camins 	 21.200
Gas Costa Dorada, buta calefacció oficines municipais 	 2.700
Funcionaris, medicaments 	 2.167
Correus, segells 	 422
El Consultor, llibre "La adminstración Local Jurisprudencia" 	 6.809
Gas Costa Dorada, buta calefacció Col.legi Públic 	 9.900
Cepsa-Montuïri, gasolina 4L i Renault Clio 	 4.000
Distribuidora Rotger, material escoleta 	 9.401
Distribuidora Rotger, material festes de Sant Bartomeu-92 	 12.527
Cepsa-Montuiri, gasolina furgoneta 	 2.000
Federació de Municipis, quota 	 11.125
Premis concurs "Darrers Dies" 	 97.500
Premis concurs "Darrers Dies" 	 - 97.500
Mutualalitat, liquidado del mes de gener 	 216.487
Cosema, despeses gestoria 	 13.013
Gesa, rebut depuradora 	 26.255
Gesa, rebut depuradora 	 104.306
Seguretat Social, assegurances del mes de gener de Paula

Ribas i Catalina Vaquer 	 2.230
Seguretat Social, assegurances del mes de gener de R.

Mayol, J. Mas i B. Sastre 	 146.482
Ratel Miralles Rossinyol, articles "Darrers Dies" 	 10.000
Jaume Mas Ramis, retribucions del mes de febrer 	 117.155
Ratel Mayol Jaume, retribucions del mes de febrer 	 117.155
Funcionaris, retribucions basiques del mes de febrer 	 371.461
Funcionaris, retribucions complemetaries mes de febrer 	 339.494
Funcionaris, indemnitzadió residència del mes de febrer 	 18.832
Paula Ribas Verd, retribucions del mes de febrer 	 50.640
Catalina Martorell Pocovi, arreglar la cisterna 	 29.371
Cepsa-Montuiri,gasolina 4L 	 3.000
Gas Costa Dorada, buta calefacció Col.legi Públic 	 8.100
Funcionaris, medicaments 	 3.493
Catalina Vaquer Sampol, retribucions del mes de febrer 	 29.592
Catalina Vaquer Sampol, hores extraord. mes de febfrer 	 15.952
Barbara Sastre Miralles, retribucions del mes de febrer 	 127.616
Municipals, locomocions del mes de febrer 	 4.000
Cepsa-Montuiri, gasolina 4L 	 2.500
A.T.M., "Manual Retribuciones de los funcionarios" 	 3.700
Gispert, material fotocopiadora 	 8.262
Funcionaris, medicaments 	 2.864
Cepsa-Montuïri, gasolina Renault i Clio 	 3.000
Margalida Martorell, buta calefacció consultori 	 1.000 -
Maria Nicolau Sastre, treballs escoleta del mes de febrer 	 30.000
Llorenç Mayol Sanchez, hores extraordinàries mes de febrer 	 16.000
Antoni Salas Ruiz, trebals al cami de Ses Rotes 	 28.000
Isabel Bauza Blanch, treballs neteja del mes de febrer 	 40.000
Joan A. Ramonell Amengual, dietes 	 90.000

Jaume Mas Ramis, hores extraordinarie del mes de tebrer 	 10.400
Ratel Mayol Jaume, hores  extraordinàries del mes de febrer 4.550
Joan S. Company Oliver, arquitecte, treballs mes de febrer 36.117
Llucia Cifre Rodriguez, treballs escoleta mes de fébrer 	 30.000
Joan Verger Martorell, hores extraordinàries mes de febrer  18.000
Margalida Mut Martorell, treballs neteja del mes de febrer 	 45.000
Bartomeu Mas Pocovi, treballs del mes de febrer 	 79.950

Total 	 3.079.039

Març de 1993
Companyia Telefônica, rebut 646310 	 17.748
Companyia Telefônica, rebut 646029 	 68.023
Companyia Telefônica, rebut 646002 	 23.272
Companyia Telefônica, rebut 646400 	 21.226
Companyia Telefônica, rebut ,646515 	 3.214
Companyia Telefônica, rebut 646600 	 15.564
Banca March, interessos 	 3.067
Canal Plus, subscripció del mes de marc 	 3.755
M.R.W., rebut "busca" del mes de març 	 4.543
Obra Cultural Balear, quota soci 1993 	 5.000
Miguel Munar Gelabert, pagament definitiu treball podar arbres 	 53.000
Alumnes de vuitè, subvenció viatge d'estudis 	 26.000
Bahorsa, formiga per tancar la finca del poliesportiu 	 279.128
Tresoreria de la Seguretat Social, liquidació rebuts de Règim

Especial Agrari de l'any 1990 	 2.565.106
Cepsa-Montuiri, gasolina furgoneta 	 5.500
Magatzem Es Pages, menjar conills Escoleta 	 1.000
Il Premi Torneig de Truc organitzat pel C.D. Montai 	 25.000
Elbe, reparació televisió Local Jove 	 5.243
Cepsa-Montuiri, gasolina 4L i Renault Clio 	 5.000
Gas Costa Dorada, buta calefacció Col.legi Públic 	 9.000
"G J España", subscripció a la revista "Muy Interesante" 	 3.116
Correus, segells 	 300
"Diario de Mallorca", subscripció del mes de febrer 	 5.000
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"Baleares", subscripció del mes de febrer 	 2.500
Tresoreria de la Seguretat Social, liquidació rebuts de Regim

Especial Agrari de l'any 1991 	 2.312.674
Societat Columbõfila, trofeu Fira 92 	 15.000
Papereria Quaid, material festa dels Reis 	 5.435
Papereria Quaid, material Escola d'Educació d'Adults 	 7.950
Papereria Quaid, material Escoleta 	 2.295
Estampacions Plaça 18, gorres pujada a Lluc a peu 	 60.662
Antoni Garcias Martorell, treballs de llevar les fulles de mofo

dels "quintos" 	 12.500
Joan Verdera, treballs camp de futbol 	 8.400
Tapissats Vaini, forrar cistelles Es Dau 	 8.050
Joan Mayol, refresc Fira-92 	 7.920
Restaurant Puig de Sant Miguel, refresc festa del Puig 	 47.011
Guillem Estrany, treballs menjador Tercera Edat 	 4.150
"Seguridad y Limpiezas", dues estores per al camp de futbol 	 164.076
"Seguridad y Limpiezas", una maquina de granar els carrers 	 130.176
"Seguidad y Limpiezas", deshumificador per al Col.legi Públic 	 129.375
"Seguridad y Limpiezas", material neteja Casa Consistorial 	 70.806
S'Hostal, berenars amb el batle 	 1.750
"Seguridad y Limpiezas", material neteja camp de futbol 	 146.379
Maria Cerda Mayol, material neteja consultori 	 1.180
Margalida Martorell, material conservació per al municipi 	 1.590
Margalida Martorell, material neteja Casa Consistorial 	 9.313
Margalida Martorell, material neteja vestuaris Es Dau 	 3.600
Margalida Martorell, material conservació Col.legi Públic 	 740
Joan Mayol, refresc cloenda curs d'Agroturisme 	 7.160
Guillem Estrany, treballs conservació casa consistorial 	 14.690
Guillem Estrany, taula per al camp de futbol 	 19.800
Guillem Estrany, treballs vies públiques 	 22.150
Restaurant Puig de Sant Miguel, dinar amb el Sr. Canyellas 30.502
Taller Gràfic Auba, material d'oficina 	 6.762
Amador Mestre, transports aigua a la Creu Roja 	 5.000
Amador Mestre, treballs camp de futbol 	 38.800
Amador Mestre, viatges d'aigua Col.legi Públic 	 12.000
.Amador Mestre, viatges d'aigua vestuaris Es Dau 	 5.000
Amador Mestre, transport vies Obliques 	 37.500
Grabados Naybor, una sirena pel Reanult Clio 	 24.470
"Seguridad y Limpiezas", material neteja Col.legi Públic 	 60.005
Magatzem "Es Pages", articles esquitxar camins 	 4.160
Protecció Humana, disc de circulació vies públiques 	 69.687
Maria Cerda Mayol, material neteja Col.legi Públic 	 10.160
Maria Cerda Mayol, material neteja Casa Consistorial 	 17.992
Margalida Martorell, material camp de futbol 	 52.950
Ferreteria Pere Martorell, reparació canastes del Dau i fer

porteries de futbol-7 	 126.344
Papereria "Quaid', revistes per a la biblioteca 	 5.000
Papereria "Quaid", material d'oficina 	 12.250
Hercules Hispano, asseguança responsabilitat civil 	 19.687
Mobles Sampol, emmarcar un quadre de la Beata 	 4.900
Joan Lladó, segells 	 10.275
Vivers Pou Nou, una corona pr D. Antoni Mora Homar 	 10.000
Tenda de roba "Es Pujol", 5 tavalloles per al Col.legi Públic 	 5.100
Francsc lsbert Vaguer, restauració i reforçament de la Creu

de Son Rafel Mas 	 8.000
Joan Jimenez Sanchez, retribucicons del 9 al 28 de febrer 	 40.093
Joan Rigo Ribas, retribucions del 9 al 28 de febrer 	 38.674
Paula Ribas Verd, retribucicons dell al 7 de març 	 11.816
Funcionaris, medicaments 	 15.180
Mutualitat, liquidació del mes de febrer 	 216.487

Cepsa-Montuiri, gasolina furgoneta Tercera Edat 	 4.000
Joana Lladó, segells 	 2.100
Correus, material d'oficina 	 310
Bayer Hnos., un 'fibre per al secretari 	 4.225
Llorenç Mayol Sanchez, despeses rotulació Renault Clio 	 9.232
Joan Verdera Gomila, treballs camp de futbol 	 9.900
Antoni Salas Ruiz, treballs camins 	 8.400
Gas Costa Dorada, buta calefacció Casa Consistorial 	 2.700
Llorenç Mayol Sanchez, medicaments 	 1.899
Cosema, despeses gestoria 	 26.565
Seguretat Social, retencions del mes de febrer de J. Jimenez,

P. Ribas, J.Rigo i C. Vaguer 14.181
Llorenç Mayol Sanchez, hores extraordinàries del mes de març _16.000
Catalina Vaguer Sampol, hores extraordinàries del mes de marc ...7.150
Paula Ribas Verd, treballs del mes de marc 	 68.900
Banc Credit Local, amortització prèstec 1er. trimestre 1993 	 164.665
Banc Credit Local, interessos préstec 1er. trimestre 1993 	 94.440
Cepsa-Montuïri, gasolina 4L i Reanutl Cho 	 13.255
Maria Nicolau Sastre, treballs escoleta del mes de març 	 30.000
Bartomeu Mas Pocovi, treballs del mes de marc 	 113.425
Llucia Cifre Rodriguez, treballs escoleta del mes de març 	 30.000
Joan S. Company Oliver, arquitecte, treballs del mes de març 	 36.117
Jaume Mas Ramis, hores extordinaries del mes de març 	 6.500
Joan A. Ramonell Amengual, dietes 	 90.000
Als municipals, locomocions del mes de marc 	 4.000
Joan Verger Martorell, hores extraordinàries del mes de marc 	 16.000
Isabel Bauza Blanch, treballs neteja del mes de març 	 40.000
Margalida Mut Martorell, treballs neteja del mes de marc 	 45.000
Funcionaris, retribucions basiques del mes de marc 	 373.068
Funcionaris, retribucions complementaries del mes de març 	 339.494
Funcionaris, indemnització residencia del mes de març 	 18.832
Seguretat Social, assegurances mes de febrer de R. Mayol,

J. Mas i B. Sastre 	 135.773
"Sa Por", actuació festa dels "quintos" 	 60.000
Can Salat, caramels festa "Darres Dies" 	 3.800
FornCan Muix, ensaimades sopar juvenil de futbol 	 3.300
Cepsa-Montuïri, gasolina furgoneta Tercera Edat 	 2.000

Total 	 9.059.162

Abril de 1993
Paula Ribas Verd, "finiquito" 	 39.777
Barbara Sastre Miralles, 	 127.616
Joan Rig° Ribas 	 54.144
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Joan Jiménez Sanchez 	 56.130
Catalina Vaguer Sampol 	 66.122
Tubs Fil, síquia zona esportiva 	 479.219
Jaume Mas Ramis 	 117.156
Rafel Mayol Jaume 	 117.156
Canal Plus , quota del mes d'abril 	 3.755
Jaume Ramonell Aloy, esquitxar els pins del Puig 	 20.000
M.R.W., rebut "busca" del mes d'abril 	 4.543
Club Son Vida, carnet de soci 	 34.500
Raimundo Arbona, material "Diada automobilística" 	 12.080
Restaurant "EsCantó", dinar "Diada automobilística" 	 58.000
Rafel Wailes Rossinyol, despeses "Diada automobilística" , 	 2.000
Cepsa-Montuïri, gasolina furgoneta 	 2.000
A.T.M., un Ilibre per a la secretaria 	 2.500
Diari de Mallorca, subscripció del mes de març 	 5.000
Baleares, subscripció del mes de març 	 2.500
Gas Costa dorada, dues botelles buta oficines municipals 	 1.800
Correus de Porreres, comissió xec transferência

Tresoreria de la Seguretat Social 	 2.313
Funcionaris, medicaments 	 5.069
Mancomunitat, participació 1er. trimestre de 1993 	 623.150
Delegació d'Hisenda, retencions IRPF del 1er. trimestre

de 1992 de Jaume Mas, Rafel Mayol i B. Sastre 	 101.550
Delegació d'Hisenda, retencions IRPF funcionaris

1er. trimestre de 1993 	 309.335
Mutualitat, liquidació del mes de març 	 217.687
Gesa, rebuts depuradora 	 89.337
Joan Ferrando, lloguer local del mes d'abril de 1992 al

mes d'abril de 1993 	 84.000
Ultima Hora, subscripció de l'any 1993 	 27.000
Cosema, despeses gestoria 	 15.410
Funcionaris, medicaments 	 2.055
Catalina Vaguer Sampol, hores extres 	 59.883
Barbara Sastre Miralles, retribucions del mes d'abril 	 127.616
Joan Jiménez Sanchez, retribucions del mes d'abril 	 56.130
Joan Rigo Ribas, retribucions del mes d'abril 	 54.144
Llucia Cifre Rodriguez, treballs escoleta mes d'abril 	 30.000
Municipals, locomocions del mes d'abril 	 4.000
Joan Verger Martorell, hores extraordinàries d'abril 	 25.000
Llorenç Mayol Sanchez, hores extraordinàries d'abril 	 22.500
Funcionaris, medicaments 	 20.431
Joan A. Ramonell Amengual, dietes 	 90.000
Isabel Bauza Blanch, treballs neteja del mes d'abril 	 40.000
Bartomeu Mas Pocoví, treballs del mes d'abril 	 75.400
Maria Nicolau Sastre, treballs escoleta del mes d'abril 	 30.000
Joan S. Company Oliver, arquitecte, treballs abril 	 36.117
Rafel Mayol Jaume, hores extaordinaries abril 	 5.200
Margalida Mut Martorell, treballs neteja abril 	 45.000
Funcionaris, retribucions basiques mes d'abril 	 373.068
Funcionaris, retribucions complementàries abril 	 339.494
Funcionaris, indemnització residência mes d'abril 	 18.832

Total 	 4.135.719

Maig de 1993
Jaume Mas Ramis, retribucions del mes d'abril 	 142.749
Rafel Mayol Jaume, retribucions del mes d'abril 	 142.749
Seguretat Social, assegurances del mes de marc de J.

Jiménez, P. Ribas, J. Rigo i C. Vaguer 	 19.182

Companyia Telefònica, rebut 646310 	 16.996
Seguretat Social, assegurances del mes de març de

R. Mayol, J. Mas i B. Sastre 	 146.482
Comunitat Autônoma, interessos prèstec del 1er. trimes. 1993 	 7.841
Comunitat Autònoma, amortització préstec 1er. semes. 1992 	 27.992
Canal Plus, quota del mes de maig 	 3.755
Gesa, rebut camp de futbol mesos novembre-desembre 1992 	 34.702
Gesa, rebut consultori , novembre-desemebre 1992 . 	 10.697
Gesa, rebut Casa Consistorial novbre.-desembre 1992 	 57.290
Gesa, rebuts Col.legi Públic novbre.-desembre 1992 	 56.916
Gesa, rebuts enllumenat públic novbre.-desembre 1992 	 240.983
Gesa, rebuts del menjador, novbre.-desembre 1992 	 18.334
Patronat de Música, subvenc. organitz. excursió 1er. de maig 	 49.200
Obra Cultural Balear, subscripció revista "El Mirall" 	 3.000
Companyia Telefônica, rebut 646600 	 25.423
Companyia Telefónica, rebut 646400 	 16.279
Companyia Telefônica, rebut 646029 	 49.525
Companyia Telefònica, rebut 646002 	 21.405
Companyia Telefònica, rebut 646515 	 3.186
Joan Alomar, pagament definitiu iliumninació camp futbol  	 2.635.917
C.M.S., a compte ferros i porta tancament camp de futbol 	 500.000
Amador Mestre, transports de llenya 	 103.250
Amador Mestre, treballas i material zona poliesportiva 	 681.950
Amador Mestre, treballs grua Col.legi Públic 	 2.500
Amador Mestre, treballs repartir asfalt vies públiques 	 30.000
Amador Mestre, transport paret Pou del Rei 	 44.275
Amador Mestre, transports a camins 	 44.000
Amador Mestre, dos viatges d'aigua vestuaris Es Dau 	 5.000
Amador Mestre, transports aigua Creu Roja 	 16.500
Amador Mestre, transport aigua camp de futbol 	 3.450
Amador Mestre, transport aigua Col.legi Públic 	 27.925
Jeroni Garau, treballs tractor al Col.legi Públic 	 6.000
Campsa-Algaida, gasolina Renault Cho 	 2.000
"Baleares", subscripció del mes d'abril 	 2.500
Pere Pocoví, medicaments 	 3.316
"Diario de Mallorca", subscripció del mes d'abril 	 5.000
Margalida Martorell, dues botelles buta calefacció oficines

municipals 	 2.000
Cristalleria Sant Jaume, un vidre del camp de futbol 	 9.476
Jaume Mas Ramis, hores extraodinaries del mes d'abril 	 10.400
Pere Bergas, grava cami de "Sa Mudaina" 	 8.435
Margalida Martorell, material neteja vestuaris Es Dau 	 2.875
Margalida Martorell material conservació camp de futbol 	 985
Margalida Martorell, material neteja consultori 	 500
Talleres Coll-Exposito, reparacio vehicles 	 21.141
Miguel Barceló, treballs fontaneria casa conserge 	 9.085
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3.600
63.000
24.000

20.000
164.473
73.586
13.093
7.015
9.890
1.035

184.144
186.620
19.155
71 953
15.950
16.335
12.830
13.260
44.926

5.667
40.406

113.279
• 24.266
	 244.217
	 97.300

6.895
2.395
9.046

25.773
1.113
4.543

163.948
2.726

216.085
5.960
1.315
2.006

32.077
50.000

127 200
13 587
16.800
69.375

	 68.275
153.953
19.200
5.995

346.150
36.500

52.541

447.459

2.000.000
16.500

S'Hostal, berenar membres recollida brutor quintos 	
Gabriel Cerda, treballs paret Pou del Rei 	
Maria Arnengual, cortines camp de futbol 	
Centre de Formació Ocupacional Migjorn, transports dels

	

mesos de novembre i desembre de Cristina Rodriguez 	
Palerm, material per al cami dels Son Muts 	
Estudio 77, maqueta piscina i pista poliesportiva 	
Rafel Miralles, treballs conservació Col.legi Públic 	
Rafe! MiraIles , treballs vestuaris Es Dau 	
Rafel Miralles, trebals pes municipal 	
Rafel Miralles, treballs depuradora 	
Rafel Miralles, traballs construcció remolc del 4L
Rafel Miralles, treballs jocs pati Col.legi Públic 	
Cepsa-Montiliri, gasolina vehicles mes d'abril 	
Automàtica Balear, manteniment fotocopiadora 	
Maria Cerda Mayol, mateial neteja Casa Consistorial 	
Maria Cerda Mayol, material conservació Casa Cconsistorial 	
Maria Cerda Mayol, material neteja Col.legi Públic 	
Maria Cerdá Mayol, material camp de futbol 	
Avalgo, material d'oficina 	
Mallorquirnica, pintura per a la pista d'Es Dau 	
Mallorquimica, pintura per al Col.legi Públic 	
Gabriel Binimelis, articles bar camp de futbol 	
Assegurances Gomila, assegurança de la Vespa 	
Eléctrica Socias y Rosselló, material electr. vies públiques
Jaume Alcover, llenya per al consultori i Casa Consistorial
Maria Cerdà Mayol, material neteja consultori  
Maria Cerda Mayol, material neteja vestuaris Es Dau 	
Assegurances Gomila, assegurança Local Jove 	
Hércules Hispano, assegurança 4L 	
La Industrial y Agricola, material consevació camp de futbol 	
M.R.W., rebut "busca" del mes de maig 	
Gabriel Rossinyol, begudes bar camp de futbol 	
Rafel Miralles, treballs menjador Tercera Edat 	
T.M. SOFTWARE, un ordinador per a la biblioteca 	
Margalida Martorell, material carrosses festa dels Reis 	
Margalida Martorell, material menjador Tercera Edat 	
Talleres Coll-Expósito, reparació furgoneta 	
"Tapicerías Pino", material cistelles del Dau 	
Guillem Darder, un quadre 	
Autocares Grimalt, transport pujada a Lluc a peu 	
LIMSA, begudes camp de futbol 	
Joan Verdera, treballs camp de futbol 	
"Hijas de Veny", vestuaris camp futbol 	
Restaurant Cas Carboner, sopar organització karts testes

Sant Bartomeu 1991 	
Joieria Mian, trofeus futbol-sala 	
Joan Mayol, refresc festa "Darrers Dies" 	
"Plásticos Serra", un baló de futbol-sala 	
Tecno Bravo, lloguer cadires i tanques berbenes Sant

Bartomeu 1992 	
Amador Mestre, treball llevar brutor dels "quintos" 	
Govern Balear, a compte amortització prèstec de l'any 1985;

en formalització 	
Govern Balear, amortització préstec del anys 1981, 1982,

i 1984. En formalització 	
Gabriel Mayol Gomila, a compte execució obra "Edifici

Ca s'Escola" 	
Comunitat Autònoma, subscripció BOCAIB de l'any 1993 	

Cinc-centes tues piscina municipal 	 87.500
Josep Gaya, a compte escultura cossiers 	 100.000
Govern Balear, a compte amortització préstec de l'any

1985 (En formalització) 	 87.000
Col.legi Públic, subvenció campament fi de curs dels tres

cursos d'Educació Infantil i de 1er. i 2on. 	 30.000
Cosema, despeses gestoria 	 8.165
Funcionaris, medicaments 	 8.205
Coloma Garau Vaguer, hores extraordinàries del mes de maig 	 8.775
Associació de la Tercera Edat, dinars regidors inauguració

local de la Tercera Edat 	 9.600
Delegació d'Hisenda 	 3.750
Gas Costa Dorada, una botella buta oficines municipals 	 900
Catalina Vaguer Sampol, hores extraordinàries maig 	 7.475
Joan Verger Martorell, dos escuts policia municipal 	 1.070
Catalina Vaquere Sampol, hores extraordinàries maig 	 48.340
Gestoria Costa, despeses butlletí de reconeixement pel

canvi de corrent del col.legi Públic 	 60.325
Llucia Cifre Rodriguez, treballs escoleta maig 	 30.000
Margalida Mut Martorell, treballs neteja maig 	 45.000
Isabel Bauza Blanch, treballs neteja mes de maig 	 40.000
Municipals, locomocions mes de maig 	 4.000
Grup municipal del PP, despeses representació mes de maig 	 90.000
Bartomeu Mas Pocovi, treballs mes de maig 	 104.650
Joan S. Company Oliver, arquitecte, treballs del mes de maig 	 36.117
Maria Nicolau Sastre, treballs escoleta mes de Maig 	 30.000
Joan Verger Martorell, hores extraordinários maig 	 16.000
Jaume Mas Ramis, hores extraordinários mes de maig 	 6.500
Llorenç Mayol Sanchez, hores extraordinàries mes de maig 	 20.000
Rafel Mayol Jaume, hores extraordinàries maig 	 3.250
Funcionaris, retribucions basiques del mes de maig 	 373.068
Funcionaris, retribucions complemetaries mes de maig 	 339.494
Funcionaris, indemnitzció residència mes de maig 	 18.832
Rafel Mayol Jaume, retribucions mes de maig 	 124.185
Jaume Mas Ramis, retribucicons mes de maig 	 124.185
Barbara Sastre Miralles, retribucions mes de maig 	 135.273
Seguretat Social, asseguances mes d'abril de

J. Jimenez i de J. Rigo 	 17.926
Gestoria Martorell, despeses gestoria 	 4.876
Seguretat Social, assegurances funcionaris abril 	 208.700
Seguretat Social, assegurances abril de Rafel Mayol,

Jaume Mas i Barbara Sastre 	 175.541
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Associació Cultural Camerata-Orquestra de Llevant,

actuació del dia 5 de desembre de 1992 	 300.000
Magatzem Es Pages, menjar conills escoleta 	 500
Cepsa-Montuïri, gasolina furgoneta 	 4.083

Total 	 13.553.868

Juny de 1993
Canal Plus, quota del mes de juny 	 3.755
Gravera Sant Miguel, grava per als camins 	 184.655
Funcionaris, medicaments 	 534
Seur, transport d'un disquet a Absis 	 2.652
Baleares, subscripció mes de maig 	 2.500
Diari de Mallorca, subscripció mes de maig 	 5.000
Joan Verdera Gomila, treballs camp de futbol 	 8.400
Joan Jimenez Sanchez, retribucions mes de maig 	 56.130
Joan Rigo Ribas, retribucions mes de maig 	 54.144
Isabel Bauza Blanch, treballs extra neteja 	 40.000
Sanitas, assegurances funcionaris 1er. i 2on. trimestre 1993 	 586.176
Antoni Gardas Martorell, treballs del camp de futbol 	 18.000
B.E.C.S.A, un telèfon portàtil 	 109,250
Arbitratges futbol-sala 1 i 2' jornada 	 16.500
Mare Nostrum, assegurança furgoneta 	 41.070
Consell Insular de Mallorca, liquidació  llicència fiscal i

Impost Activitats Econòmiques 	 704.698
Cepsa-Montuïri, gasolina furgoneta 	 7.504
Membres meses electorals, retribucicons 	 74.700
C.D. Montuïri, subvenció viatge a Formentera 	 187.000
Arbitratges futbol-sala 	 97.000
Antoni Verger Payeres, a compte certificacions obra

piscina municipal 	 760.734
Antoni Verger Payeres, a compte certificacions obra

"Piscina Municipal" 	 500.000
MAW,, rebut "busca" del mes de juny 	 4.543
Mancomunitat, participació 2on. trimestre 1993 	 623.150
Gesa, rebut depuradora 	 37.399
Gas Costa Dorada, una botella de buta oficines municiapals 	 900
Avalgo, material d'oficina 	 1.025
Joan Gomila Arbona, treballs Ses Mudaines 	 5.000
Funcionaris, medicaments 	 9.337
Maria del Mar Carralero Rodriguez, treballs escoleta 	 6.000
Cepsa-Montuiri, gasolina 4L i Reanult Clio 	 16.715
Antoni Garcias Martorell, treball camp de futbol 	 6.000
Bona Pau, anuncis 1er. semestre 1992 	 72.000
Joan Mayo!, berenar dia de les eleccions 	 8.680
Restaurant Cas Carboner, sopar 	 4.489
Restaurant Cas Carboner, sopar balles 	 24.629
Josep Bauza Blanch, treballs camp de futbol 	 10.000
Josep Bauza Blanch, treballs ampliar camí de Ses Rotes 	 14.000
Restaurant Puig de Sant Miguel, festa del dia del Puig 	 73.601
Arbitratges futbol-sala 	 217.500
Plasticos Serra, 2 balons de futbito 	 9.200
Cati Amengual, curs tall i confecció 	 20.000
"Trui", a compte factura festes de Sant Bartomeu 92 	 1.000.000
Construccions Germans Cerda, C.B., a compte de la 4'

certificació de la II fase de l'obra Residència de la 3' Edad 	 4.820.843
Construccions Germans Cerdà, C.B., resta 3' certificació

de la II fase de l'obra "Residencia de la 3' Edat" 	 438.633

Construccions Germans Cerda, C.B., a compte de la 2'
certificació de la II fase de l'obra "Residència 3' Edat" 	561.367

Construccions Germans Cerda, a compte certificacions
obra Residencia 3' Edat 	 500.000

Banca March, interessos 	 4.282
Miguel Martorell, depeses gestoria 	 4.876
Seguretat Social, assegurances mes de maig dels funcionaris ...208.700
Banc de Credit Local, amortització prèstec 2on.trimestre 1993 ...164.665
Banc de Credit Local, interessos préstec 2on. trimes. 1993 94.438
Rafel Mayol Jaume, retribucions del mes de juny 	 124.185
Jaume Mas Ramis, retribucions mes de juny 	 124.185
Funcionaris, retribucions basiques mes de juny 	 746.136
Funcionaris, retribucions complementaries mes de juny 	 579.727
Funcionaris, indemnitzció residencia mes de juny 	 18.832
Maria Nicolau Sastre, treballs escoleta mes de juny 	 30.000
Llucia Cifre Rodriguez 	 30.000
Margalida Mut Martorell, treballs neteja mes de juny 	 45.000
Grup Municipal del PP, despeses representació juny 	 90.000
Barbara Sastre Miralles, retribucions mes de juny 	 135.273
Joan Rigo Ribas, retribucions mes de juny 	 54.144
Joan Jimenez Sanchez, retribucions mes de juny 	 56.130
Coloma Alcover Mayol, per la realització practiques durant

45 dies 	 25.000
Joan S. Company Oliver, arquitecte, treballs realitzats
durant 45 dies 	 25.000
Joan S. company Oliver, arquitecte, treballs realitzats
durant el mes de juny 	 60.000
Catalina Baza Blanch, per la realitzció de practiques

durant 45 dies 	 25.000
Floristeria Francia, un ram de flors a Llucia Cifre 	 5.000
Bohigas, fotocòpies plànols de rústica 	 1.260
Funcionarsis, medicaments 	 5.187
Antònia Bosch Miralles, treballs especials 	 114.000
Antònia Bosch Miralles, hores extraordinàries juny 	 48.340
Llorenç Mayol Sanchez, hores extraordinàries juny 	 16.000
Rafel Mayol Jaume, hores extraordinàries juny 	 5.200
Joan Verger Martorell, hores  extraordinàries juny 	 16.000
Bartomeu Mas Pocovi, treb alls mes de juny 	 86.450
Foc i fum, escut C.I.M. per a la piscina municipal 	 75.000
Jaume Mas Ramis, hores extraordinàries mes de juny 	 10.400
Municipals, locomocions mes de juny 	 4.000
Isabel Bauza Blanch, treballs neteja mes de juny 	 40.000
Escoleta, subvenció excursió a Marineland 	 5.000

Total 	 14.997.823
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Juliol de 1993
Delegació d'Hisenda, retencions IRPF del 2on. trimestre

del personal contractat 	 128 685
Construccions Germans Ceda,C.B., resta 2 certrificació

de la II fase de l'obra "Residência 3' Edat" 	 1.000.000
Sa Nostra, quota Visa 	 1.750
Companyia Telefònica, rebut 908830961 	 28.750
Seguretat Social, assegurances del mes de maig de J. Mas,

R. Mayol i B. Sastre 	 155.581
Seguretat Social, assegurances del mes de maig de Joan

Jimenez I Joan Rigo 	 17.926
Companyia Telefónica, rebut 646310 	 14.244
Cosema, despeses gestoria 	 8.240
Germanes de la Caritat, Iletres compra edifici local

Residència Tercera Edat 	 2.000.000
Banca March, interessos descobert 	 41.959
Seguretat social, assegurances del mes de juny de

J. Jiménez i Joan Rigo 	 17.926
Seguretat Social, assegurances de juny de R. Mayol,

J. Mas i B. Sastre 	 151.724
Jaume Mas Ramis, paga extraordinaria 	 103.515
Rafel Mayol Jaume, paga extaordinaria 	 103.515
Barbara Sastre Miralles, paga extraordinaria 	 100.121
Josep Bauza Blanch, treballs camp de futbol 	 82.000
Bartomeu Ribas, treballs fontaneria camp de futbol 	 251.611
Cepsa-Montuïri, gasolina 4L i Renault Clio 	 28.187
Restaurant Es Cantó, sopar inauguració piscina municipal 	 49.875
antoni Garcias Martorell, treballs camp de futbol 	 18.000
Can Salat, refresc inauguració piscina municipal 	 15.350
Joan Mayo!, refresc inauguració piscina municipal 	 12.750
Can Muix, refresc inauguració piscina municipal 	 11.000
Amador Mestre Fiol, transport aigua piscina municipal 	 230.000
Amador Mestre Fiol, tansports aigua Col.legi Públic 	 32.775
Amador Mestre Fiol, transports aigua camp de futbol 	 44.850
Amador Mestre Fiol, transports camp de futbol 	 45.548
Amador Mestre Fiol, viatges d'aigua Creu Roja 	 8.625
Amador Mestre Fiol, treballs vies públiques 	 8.625
Toldos Frau, a compte "toldo" bar camp de futbol 	 92.000
Socies i Rosselló, matrerial electric camp de futbol 	 402.804
Seguretat Social, assegurances funcionaris juny 	 208.699
Miguel Martorell, despeses gestoria 	 4.876
Companyia Telefònica, rebut 646400 	 19.417
Companyia Telefónica, rebut 646600 	 24.608
Companyia Telefònica, rebut 646029 	 50.521
Companyia Telefônica, rebut 646002 	 28.308
Comunitat Autònoma, publicació edictes al BOCAIB 	 11.184
La Caixa, interessos descobert 	 203.587
Canal Plus, quota del mes de juliol 	 3.755

Total 	 5.762.891

Agost de 1993
Banca March, interessos descobert 	 8.912
Miguel Martorell, despeses gestoria 	 4.876
Seguretat Social, assegurances funcionaris juliol 	 208.699
Primtours, bitllet avió a Madrid per a Joan A. Ramonell

Ameng ual 	 34.650
Toldos Frau, a compte obertura banquets jugadors del

camp de futbol 	 64.400
Companyia Telefónica, rebut 908830961 	 33.075
Cosema, despeses gestoria 	 11.115
Canal Plus, quota del mes d'agost 	 3.755
Gas i Electricitat, rebut depuradora 	 49.041
Construccions Fornés, obres ampliació edifici escoleta, 	 1.842.627
Joan Verger Martorell, hores extraordinàries agost 	 20.000
Joan S. Company Oliver, arquitecte, treballs realitzats duant

el mes de juliol 	 60.000
Joan Jimenez Sanchez, retribucions mes de juliol 	 56.130
Maria Nicolau Sastre, treballs escoleta juliol 	 30.000
Jaume Mas Ramis, hores extraordinàries juliol 	 17.550
Bartomeu Mas Pocovi, treballs mes de juliol 	 109.200
Joan Rigo Ribas, retribucions mes de juliol 	 54.144
Barbara Sastre Miralles, retribucions juliol 	 135.273
Isabel Bauza Blanch, treballs neteja juliol 	 40.000
Antònia Bosch Miralles, hores extraordinàries mes de juliol 	 70.187
Catalina Ferrer Ribas, retribucions del 13 al 31 d'agost 	 20.685
Catalina Ferrer Ribas, treballs realitzats del 6 all 2 juliol 	 13.000
Llorenç Mayol Sanchez, hores extraordinàries juliol 	 20.000
Municipals, locomocions mes de juliol 	 4.000
Rafel Mayol Jaume, hores extraordinàries juliol 	 13.000
Llucia Cifre Rodriguez, treballs escoleta juliol 	 30.000
Margalida Mut Martorell, treballs neteja juliol 	 45.000
Joan Verger Martorell, treballs extres eleccions generals 	 5.000
Llorenç Mayol Sanchez, treballs extres eleccions generals 	 5.000
Grup municipal del PP, despeses representació mes juliol 	 90.000
Rafel Miralles Rossinyol, despeses festes Sant Bartomeu 	 17.559
Ses Illes, C.B., "pins" de la careta del dimoni 	 129.950
Restaurant Es Cantó, sopar cossiers 	 24.000
Gas Costa Dorada, buta camp de futbol 	 1.800
Cepsa-Montuïri, gasolina furgoneta 	 12.505
Diari de Mallorca, subscripció dels mesos juny-juliol 	 12.500
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Diari Baleares, subscripció dels mesos de juny-juliol 	 5.000
Funcionaris, medicaments 	 5.275
Joan Verdera, treballs camp de futbol 	 9.600
Cooperativa Agricola, plastic 	 875
Cossiol, oficines municipals 	 1.500
Tersa, transport d'un paquet 	 540
Miguel Barceló, material fontanería Casa Consistorial 	 1.400
Distribuidora Rotger, material 	 23.292
Automàtica Balear, material fotocopiadora 	 19.952
El consultor, un I libre secretaria ("El impuesto sobre

actividades económicas") 	 7.309
Pryca, un pany i claus per als vesturis Es Dau 	 10.265
CREDSA, una guia escolar Vox 	 99.500
Raimundo Arbona, un balon de futbol-sala 	 3.985
Raimundo Arbona, material futbol-sala 	 14.900
Raimundo Arbona, una xarxa de tennis 	 20.000
Isabel Bauza Blanch, paga extraordinaria Juliol 	 40.000
VARDISELE, equipatge futbol equip 3 divisió 	 86.046
Cepsa-Montuïri, gasolina mes de juliol 	 13.602
Grup Municipal de C.B., represetnació de gener a agost 1993 	 40.000
Grup Municipal del PSOE, represent. de gener a agost 1993 	 80.000
Grup Municipal del PP, representació de gener a agost 1993 	 498.000
Grup Municipal del PSM, represent. de gener a agost 1993 	 80.000
Banda de Música, subvenció any 1993 	 650.000
Sr. Frontera, focs artificials festes Sant Bartomeu 	 190.000
Xeremiers, actuacions festes de Sant Bartomeu 	 40.000
Cossiers, actuació festes de Sant Bartomeu 	 200.000
Rafel Socias, per a l'exhibició de ball de saló del 21 agost 	 100.000
Maria Nicolau Sastre, treballs ecoleta agost 	 30.000
Joan S. Company Oliver, arquitecte, treballs d'agost 	 60.000
Municipals, locomocions mes d'agost 	 4.000
[lucia Cifre Rodriguez, treballs escoleta agost 	 30.000
Antònia Bosch Miralles, hores extraordinàries agost 	 114.000
Margalida Mut Martorell, treballs neteja mes d'agost 	 45.000
Isabel Bauza Blanch, treballs neteja mes d'agost 	 40.000
Vicenç Alberola i Alba Papini, treballs taller de caparrots

festes de Sant Bartomeu 	 30.000
Municipals de Palma, treballs festes de Sant Bartomeu 	 40.000
Joan Rigo Ribas, retribucicons de Il al 9 agost í "finiquito" 	 96.935
Amador Mestre Fiol, treballs Puig de Sant Miguel 	 8.625
Amador Mestre Rol, transport aigua Creu Roja 	 5.750
Amador Mestre Fiol, transports aigua consultori 	 2.875
Amador Mestre Fil, transports aigua Col.legi Públic 	 16.675
Amador Mestre Fil, transports aigua vestuaris Es Dau 	 11.500
Amador Mestre Fiol, transports aigua camp futbol i piscina 	 173.650
A.T.M., i libres per a la secretaria 	 4.100
Continente, material d'oficina 	 490
Andreu Ruiz, treballs festes de Sant Bartomeu 	 10.400
Cepsa-Montuïri, gasolina furgoneta 	 4.000
Pau Servera Garau, medicaments farmacioles C.D. Montuïri 	 20.036
Funcionaris, medicaments 	 2.258
Continente, una agenda de telèfons 	 1.430
Papereria "Queló", paperí testes de Sant Bartomeu 	 50.400
Gas i Electricitat, comptador festes de Sant Bartomeu 	 59.328
Joan Jimenez Sanchez, retribucions de Il al 9 agost i

"Finiquito" 	 100.491
Premis consurs conte curt 	 60.000
Antoni Verger Payeras 	 295.576
Comunitat Autónoma, publicació edictes al BOCAIB 	 4.280
Jaume Mas Ramis, retribucions Mes de Juliol 	 124.185

Rafel Mayol Jaume, retribucions mes de juliol 124.185
Funcionaris, retribucicons basiques mes de juliol 	 375.210
Funcionaris, retribucions complementaries juliol 	 339.494
Funcionaris, indemnització residencia mes de juliol 	 18.832
Llorenç Mayol Sanchez, hores extaordinaries agost 	 26.000
Antoni Sastre Cerda, treballs del 26 juliol al 26 agost 	 97.500
Jaume Mas Ramis 	 18.200
Miguel Samaniego Quiles 	 97.175
Joan Verger Martorell, hores extraordinàries agost 	 16.000
Rafe! MArtorell Jaume, hores extraordinàries agost 	 29.250
Barbara Sastre Miralles, retribucions mes d'agost 	 135.273
Bartomeu Mas Pocoví, treballs mes d'agost 	 84.500
Catalina Ferrer Ribas, retribucions mes d'agost 	 33.750
Funcionaris, retribucions basiques mes d'agost 	 375.210
Funcionaris, retribucions complementaries agost 	 339.494
Funcionaris, indemnització residencia mes d'agost 	 18.832
Rafel Mayol Jaume, retribucions mes d'agost 	 124.185
Jaume Mas Ramis, retribucions mes d'agost 	 124.185

Total 	 9.361.933

Setembre 1993
.Gratisfilm Photocolor Club S.A. 	 9.960
Banca March, interessos descobert 	 4.758
Seguretat social, assegurances d'agost de J. Jimenez,

J. Rigo i C. Ferrer 	 6.487
Seguretat Social, assegurances d'agost de R. Mayol,

J. Mas i B. Sastre 	 155.581
Funcionaris, retribucicons basiques mes de setembre 	 375.210
Funcionaris, retribucicons complementaries setembre 	 339.494
Funcionaris, indemnització residència setembre 	 18.832
Banc de Credit Local d'Espanya, interessos prèstec 3er.

trimestre de 1993 	 94.438
Banc de Crédit Local d'Espanya amortització prèstec

3er. trimestre de 1993 	 164.665
Construccions Germans Cerda, 6 certificació de la II fase
de l'obra "Residencia Tercera Edat" 	 869,037
Construccions Germans Cerda, 5' certificació de la II fase

de l'obra "Residencia Tercera Edat" 	 1.117.235
"Sa Nostra", a compte certificacions endosades de l'obra

"Piscina Municipal" 	 5.273.660
Companyia Telefònica, rebut 646600 	 34.428
Companyia Telefónica, rebut 646400 	 19.298
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Companyia Telefónica, rebut 646029 	 54.200
Companyia Telefónica, rebut 646002 	 31.167
Hercules Hispano, assegurança Vespa 	 3.286
Canal Plus, subscripció setembre 	 3.755
Companyia Telefónica, rebut 646310 	 8.079
Cosema, despeses gestoria 	 12.035
Seguretat Social, assegurances mes de juliol de J Jiménez,

J. Rigo i C. Ferrer 	 23.160
Seguretat Social, retendons mes de juliol de B. Sastre,

R. Mayol i J. Mas 	 155.581
Companyia Telefónica, rebut 908830961 	 7.967
"Tele Tienda", dos ventiladors 	 36.550
Margalida Mateu, un quadre obsequiat a D. Pere Serra 	 60.000
Grup Municipal del PP, despeses representació setembre 	 90.000
Coloma Garau Vaguer, hores extraordinàries setembre 	 5.200
Margalida Martorell, material Casa Consistorial 	 18.955
Ses Illes, 90 "pins" del "dimoni" 	 10.143
Antoni Garcias Martorell, treballs camp de futbol 	 27.500
Antoni Garcias Martorell, treballs camp de futbol 	 12.500
Antoni Garcias Martorell, treballs festes Sant Bartomeu 	 15.000
Josep Bauza Blanch, teballs arreglar camí de Sabó 	 10.000
Margalida Martorell, articles casa Consistorial 	 53.980
Margalida Martorell, articles Col.legi Públic 	 7,873
Margalida Martorell, articles camp de futbol 	 7.625
Margalida Martorell, articles consultori 	 1.550
Margalida Martorell, articles Col.legi Públic 	 25.887
Margalida Martorell, material guarderia 	 26.785
Rafel Miralles, treballs vies púibliques 	 6.027
Rafel Miralles, treballs menjador Tercera Edat 	 18.515
Rafel Miralles, treballs vies públiques 	 33.058
Club Columbal, subvenció 	 10.000
Bar Ca n'Aloi, sopar pirotècnic dia 24 d'agost 	 3.775
Magdalena Cerdà de Anta, aigua i begudes arbitres Torneig

de futbol-Sala 	 48.000
Magdalena Cerda de Anta, treballs de neteja de gener a juny

dels vestuaris Es Dau 	 35.000
Merceria Ca Na Maria, regal noces a Catalina Vaguer 	 19.700
Joieria Mian, trofeus futbol-Sala 	 20.585
Maria Cerda Mayol, material conservació Col.legi Públic 	 8,215
Maria Ceda Mayol, material neteja consultori 	 1.130
Taller Gràfic Auba, material d'oficina 	 71.185
Cepsa-Montuïri, gasolina 4L i Renault Clio 	 16.956
Maria Cerda Mayo!, articles Casa Consistorial 	 9.935
Maria Ceda Mayol, material neteja Local Jove 	 13.840
Comercial Costo, salvavides piscina municipal 	 13.202
Raimundo Arbona, sabates per l'arbitre de futbol-sala 	 4.999
Raimundo Arbona, dspeses exposició pintura Guillem Darder 	 13.580
Joan Mayol, refresc Casa Cconsistorial dia 24 d'agost 	 8.950
Papereria "Queló", material escoleta 	 3.850
Papereria "Queló", revistes biblioteca 	 15.555

Germans Segura Bauza, treballs fontaneria Col.legi Públic 	 12.909
Germans Segura Bauza, treballs fontaneria mejador 3 Edat 	 4.531
Carnaval Palma, articles festa 	 16.551
Talleres Coll-Expósito, reparació fugoneta 	 3.881

Talleres Coll Expósito, reparació vehicles municipals 	 6.735

Amador Mestre Fil, treballs "Diada automobilística" 	 14.375

Amador Mestre Fiol, trasnsports i treballs vies públiques 	 9.200
Amador Mestre Fiol, aigua Col.legi Públic 	 8.050
Amador Mestre Fiol, viatges aigua Creu Roja 	 5.750

Amador Mestre Fil, viatges aigua camp de futbol 	 6.900
Francesc Barceló Arbona, treballs enllumenat públic 	 44.716
Bartomeu Ferrer Ribas, subvenció camisetes bàsquet

infantil femení 	 17.000
Bartomeu Ribas, treballs consultori 	 12.000
Bartomeu Ribas, teballs camp de futbol i piscina municipal 	 69.572
Avalgo, material d'oficina 	 54.350
Josep Garcel Aranda 	 86.250
Pere Martorell, treballs ferreteria 	 30.476
Magatzem Es Pagès, herbicida vies públiques 	 2.060
Antoni Salas, una taula per a l'ordinador 	 17.280
Germans Segura Bauza, treballs fontaneria camp de futbol 	 122.783
Amador Mestre Fiol, treballs neteja Pes Municipal 	 149.500
Amador Mestre Fiol, treballs ¡transports poliesportiu 	 193.200
"Baleares", subscripció mes d'agost 	 2.500
Drogueria Margalida Martorell, una botella de buta Casa

Consistorial 	 1.000
SOMOL, S.A., reparació estufa Col.legi Públic 	 10.465
Llorenç Bauza Rigo, a compte treballs Escola de Futbol 	 100.000
Bayer, Hnos., material d'oficina 	 53.322
Difusora Internacional, llibres biblioteca 	 34.450
"Edicicones Aramo", llibres biblioteca 	 53.649
Automàtica Balear, factures manteniment fotocopiadora 	 51.929
"Licors Mallorquines", begudes bar camp de futbol 	 • 127.582
Joieria Mian, plaques homenatge associacions 3' Edat

de la Part Forana 	 67.275
Gràfiques Garcia material d'oficina 	 11.300
Municipals, locomocions mes de setembre 	 4.000
Joan Verger Martorell, hores  extraordinàries setembre 	 4.000
Universitat, cartells Fira-92 	 161.000
La Filadora, una bandera de Montuïri 	 23.805
La Filadora, vestuari Policia Municipal 	 12.414
"El Dia del Mundo", 1er. pagament subscripció bianual 	 20.500
Rafel Mayol Jaume, hores extraordinàries setembre 	 4.550
Margalaida Mut Martorell, treballs neteja setembre 	 45.000
Jaume Mas Ramis, hores extraordinàries setembre 	 3.900
Antônia Bosch Miralles, hores extraordinàries setembre 	 114.000
Funcionaris, medicaments 	 4.487
Cepsa-Montuïri, gasolina furgoneta 	 2.000
Rafel Ribas, peres pujada a Lluc a peu 	 6.123
"Diario de Mallorca", subscripció mes d'agost 	 5.000
"Ultima Hora", subscripció del 6-7-93 al 30-6-94 	 26.625
"Confecciones Llabrés", una camisa per D.Josep Ribas 	 7.295
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Parròquia Sant Bartomeu, lloguer Sala Mariana per al
concert dels joves de la banda de música 	 5.000

Isabel Bauza Blanch, treballs neteja setembre 	 40.000
Llucia Cifre Rodriguez, treballs escoleta setembre 	 30.000
Miguel Samaniego Quiles, treballs 27 agost al 21 setembre 83.850
Maria Nicolau Sastre, treballs escoleta setembre 	 30.000
Joan S. Company Oliver, arquitecte, treballs setembre 	 60.000
Llorenç Mayol Sanchez, hores extraordinàries setembre 	 16.000
Antoni Sastre Cerdà, treballs del 27 agost al 21 setembre 83.850
Margalida Mut, articles recepció dia de Sant Bartomeu 	 5.963
Sr. Frontera, diferencia focs artificials 	 10.000
Canvi per les olles 	 500
Cepsa-Montuïri, gasolina furgoneta 	 4.000
REBSA, electrodomèstics camp de futbol 	 176.876

Total 	 11.960.197

Octubre de 1993
Comsema, despeses gestoria 	 10.540
Delegació d'Hiisenda, retencions IRPF del 3er. trimestre

de 1993 del personal laboral 	 144.205
Delegacia d'Hisenda, retencicons IRPF funcionaris, segon

i tercer trimestre de 1993 	 711.918
Toldos Frau, pagament definitiu factura del "toldo" del

bar del camp de futbol 	 368.375
Companyia Telefònica, rebut 908830961 	 9.753
Miguel Martorell, despeses gestoria 	 4.876
Seguretat Social, assegurances funcionaris agost 	 208.699
"El Dia del Mundo", publicitat festes de Sant Bartomeu 	 56.3.50
Barbra Sastre Miralles, retribucions setembre 	 135.273
Catalina Ferrer Ribas, nòmina mes de setembre 	 33.750
Patronat de Música, subvenció 1993 	 350.000
antoni Sastre Ceda, treballs dia 29 de setembre 	 5.200
Miguel Samaniego Quiles, treballs dia 29 de setembre 	 5.200
"Metalisteria Morillo", mobiliari bar camp de futbol 	 253.690
"Trui Espectacles", a compte factura festes de S. Bartomeu 576.204
Gestoria Costa, despeses tramitació documentació del

comptador de les festes de Sant Bartomeu 	 10.732
HETECSE, seguretat festes de Sant Bartomeu-93 	 119.600
Rafel Mayol Jaume, retribucions mes de setembre 	 124.185
Jaume Mas Ramis, retribucions mes de setembre 	 105.779
Funcionaris, endarreriments de gener a setembre

retribucions basiques 	 70.901
Funciconaris, endarreriments de gener a setembre

retribucicons complementaries 	 385.000
Baleares, subscripció del mes de setembre 	 2.500
Diari de Ma lorca, subscripció del mes de setembre 	 5.000

Gispert, material fotocopiadora 	 5.750
Cepsa-Montuïri, gasolina furgoneta 	 2.000
El Consultor, llibre per a la secretaria 	 3.309
Funcionaris, medicaments 	 1.087
Barbara Sastre Miralles, matricula curs "Materials Menors" 	 8.000
Col.legi Públic, subvenció viatge alumnes de 66. i 76 	 47.000
Hercules Hispano, assegurança bar camp de futbol 	 19.031
Hercules Hispano, assegurança piscina municipal 	 7.297
Cosema, assegurança Renault Clio 	 • 44.358
Govern Balear, en formalització, devolució prèstec de

l'extinguida Diputació 	 100.000
Govern Balear, en formalització, devolució prestec de

l'extinguida Diputació 	 75.000
Gas i Electricitat, rebut depuradora 	 29.229
Mancomunitat, participació 3er. trim , de recollida de ferns 	 623.150
Gratisfilm Photocolor Club, S.A. 	 9.960
Canal Plus, subscripció del mes d'octubre 	 4.000
"La Caixa", interessos descobert 	 2.390

Total 	 4.679.291
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Pau Pocoví Gacias "Murtá" i Joana Sastre Roca "Xinet"
Consideren que la seva vida ha estat ben normal, si bé sofrien els efectes del "Moviment"

Es casaren fa 50 anys. Era el 8 de
maig de 1943. Beneí la unió matrimo-
nial el rector Gull, a la missa primera
d'aquell dia. Especifiquem, pen), un poc
més d'aquest i del temps que co-
Won. Quan es conegueren era abans de
Ia guerra civil i aleshores en Pau
Pocovt Gardas "Murió - sols tenia 18
allyS i ella, na foam, Sastre Roca
"Xiner , 15. I des cl' aleshores encara
han romput les relacions, Si be, no s'hi
posaren seriosament fins després del
Moviment. La guerra fou motiu per ha-
ver d interrompre el tracte i fins i tot es-
tigueren temporadetes sense Saber !VS

all de la/ire, ¡ant és a1vi que ja feia nu;s
de set anys que s' ensumaren per pri-
mer(' vegada fins que feren "s' esclafit -

ja que ell en tenia 25 i ella, 22.
A en Pau, de fuck'', li va wear anar al

front de batalla, a Terol, a l'Ebre i a
Extremadura,. sempre a aril Ileria de
muntanya. Era per les festes de Nadal
del 1937 quan agafi) el ta/vell que el
porwria a la guerra i fins bastam des-
prés d haver acabat lu Iluita ito tomó.

Estant al front de Terol fóu ferit a la
cara i al braç a conseqüència de la me-
walla de l' explosió cl un projectil immi-
nent d'una bateria russa. Aleshores sols
feia un mes que havia sortit de
Mallorca.

—Em peel la metralla per tot el cos
—diu en Pau— i precisament aquí —s'as-
senyala el braç— encara, durant el dies
de mal temps, fins fa pocs anys, em sen-
tia dolor. A l'hospital de Santander hi
vaig ingressar el 25 de gener de 1938 i
110 en vaig sortir fins al maig. 0 sia 4
mesos ingressat per curar-me de les feri-
des. Sols tenia 19 anys.

Després continua diem:

—Quan ens casarem encara feia el ser-
vei millar. perquè ens tornaren cridar.
Es a dir: estivem oficialment en pernlís
trimestral.

—Cuntau-nus —deim al mairimuni-
qualque t'osa de It's rustres relations.

—Mira —diu ella—, fèiem com tots; allò
que era propi d'aquell temps. Durant la
setmana anàvem un i altre a fer felna.
Era en sortir dels serinons quan podíem
estar una estona junts. I això sols dos
pics per setniana.

—Tenguireu fills?

—No. Sols tenim nebots i fills dels nos-
tres nebots. Això ha let que Uginl estat
tot sols.

—On heu treballat?

—Jo —diu en Pau— tota la vida he fet de
fuster, excepte una temporada que vaig
estar empleat a la casa "Vimesa", on
fèiem vi. AlRi hi vaig anar com a de bo-
ter, perõ no vaig arribar a fer-hi mai. Em
donaren un altre destí i corria per molts
de Hoes. com a representant de la casa.
Exceptuant això, sempre he fet de fuster

Montuíri, a no ser durant els anys del
"boom" turístic que a N1a9aluf, i en els
edificis que construia en Joan "Porre-
renc", feia la part de fusteria.

—I tu, Juana, que has fet?

—He estat llogada i he let de pagesa
quasi tota la vida.

—Durant els 50 anys de la rostra rida

matrimonial, us ban ocorregut alguns
Jets extraordinaris?

—No, tot ha estat sempre normal.
Encantats de la vida. No ens queixam
del destí.

—1 de fuster, Pau, a quina eclat co-

',tenures?

—De petit vaig anar a Ca Ses Monges,
i després a la 1' Comuniú, amb el vicari
Munar. Tot seguit, a ca mestre Rafel
"Serena" a aprendre de fuster, on, per

alla. el ¡lieu mestre , era l'amo en
Biel [Oscar. Ulla vegada acabat la "mi-
li" vaig tornar amb mestre Biel Róscar,
però ja a ca seva, on ell ja s'havia esta-
blert. 1 quan jo —diu en Pau— tenia uns
27 anys. també em vaig establir; i així
fins que em vaig jubilar.

—Heu tengut algunes encuntrades?

—Una temporada —diu na Joana— ell no
va estar be de salut i el metge li va reco-
manar que no fes cap esforç. Fou per
això que va passar a "Vimesa" com a re-
presentant. Aquí —afegeix en Pau— figu-
rava com a cap de vendes. Quail aquesta
empresa es va tancar, vaig tornar a
Montuiri i aquí vaig continuar fent de
luster, però d'una manera molt Ileugera,
sense esfoNw - -me.

—Des que estou jubilais, segurainent
que 1w passait molt be.

—Sí; feim quatre "tonterietes" per pas-
sar el temps. Tots dos cobram un poc de
"retiro" i això ens basta. No ens quei-
xam ,

Ici no rare,' voler afegir altres coses.
És niés, ens pregaren que dells escri-
guéssim molt poc, perquê consideren
que no tenen gut) contar. Ara be, per

part nostra consicleram que elfe! de viu-
re 50 anys plegcus, sense desavinences
transcendentals, és pot considerar un fet
extraordinari. ho es.

O. A rbona
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En una roda de premsa

El PSOE denuncia irregularitats a l'economia municipal
CDbicaqin

Sr. Sampol:
El passat dia 30 de novembre en el

Parlament Balear, vaste, en la seva
intervenció com a portaveu del seu
partit es va referir a la compra de la
nova seu de la Mancomunitat des Pla,
subvencionada pel Govern Balear,
donant a entendre que hi ha hagut
certes irregularitats en l'esmentada
adquisició.

Sr. Sampol: la Mancomunitat des
Pla es una institució molt seriosa. És
Ia unió de 14 pobles del centre de
Mallorca, que feim feina plegats per
donar als nostres ciutadans uns mi-
llors serveis i una major qualitat de vi-
da a un cost mes barat.

La Mancomunitat des Pla funciona
molt bé. Es treballa amb un sol objec-
tiu, el bé dels nostres municipis.
Tenint en compte que la gestionam 14
batles de distints partits (2 del PSM, 2
del PSOE, 4 d'UM, 4 del PP i 2 inde-
pendents), treballam junts sense que
Ia política de partits interferesqui, i
aquest es el secret del bon funciona-
ment de la Mancomunitat des Pla.

Sr. Sampol: alguns parlamentaris
quedaren sorpresos per la seva ac-
tuació de dia 30 (serà que a Ciutat no
el coneixen bé, però segur que ben
aviat a Ciutat també el coneixeran).
Aquests parlamentaris em deien que
vostè va perdre els papers per l'odi i
la ràbia que sent cap a la meva perso-
na. Sr. Sampol: entenia aquest odi, ja
que mai ha superat el seu fracàs poli-
tic al nostre poble.

Pere), Sr. Sampol, no permetre que
les diferêncies entre nosaltres puguin
perjudicar la imatge de la Mancomu-
nitat des Pla perquè, a més, ha posat
en entredit a 14 persones, a 14 baties.

Degut a la seva intervenció paria-
menteria, la Mancomunitat en Ple, el
mateix dia 30 de novembre, va repro-
var la seva actuació parlamentària.

Abans d'acabar, Sr.Sampol, em
permeti que li doni un consell: no se-
guesqui la mateixa política que ha fet
a Montuïri perquè tindrà el mateix
fracàs.

Joan A. Ramone!! Amengua!
Batle de Mon tuiri. Vicepresident de la

Mancomunitat del Pla

El diu 2 de desembre el grup munici-
pal del PSOE va denunciar, en roda de
premsa, greus irregularinus a l'econo-
mia municipal. A conlinuació oferini un

extrude.

A l'any 1992, el deficit comptable de
l'Ajuntament va ser de 20.748.873 pes-
setes a les quals s'hi afegidi la part que
no es recapti dels vuit milions i mig de
pessetes pendents de cobrament d'anys
anteriors.

Pel altra part, cal esmentar que
5.812.053 pessetes d'impostos no po-
dran ja ser mai cobrades per haver pres-
crit el seu termini, ates que han passat ja
els cinc anys.

Per espai d'un mes, els dos regidors
del PSOE i els dos regidors del PSM
han estat investigant els comptes de
l'Ajuntament. La situació a la qual s'ha
arribat ha estat qualificada pel PSOE
com a "una autentica suspensió de paga-
ments, si es considera el seu patrimoni
propi i com a fallida ("quiebra") tecnica,
si només en tenen en compte els seus
ions liquids".

Segons explicaren els regidors Tomeu
Servera i Josep Maria Munar i l'ex-regi-
dor Biel MiraIles, "aquest deficit es de-
gut al sistema comptable de l'Ajunta-
ment del qual en són responsables el ba-
lle Joan Antoni Ramonell, l'interventor-
secretari Joaquim Cebollada i el diposi-
tari-delegat d'hisenda Joan Moncades.
No es tenet] en compte els pagaments en
el mateix moment en que es produeixen,
sin(5 quan es paguen. D'aquesta manera
—segueixen informant—, el Partit Popular
s'excusa diem que hi ha superavit quan
el que fan el acumular el deficit d'un
any a l'altre. A nies a nies, esdevé
difícil conèixer la situació real a cada
moment posat que no existeix llibre de
registre de factures"

Altres irregularitats són les que fan re-
ferència al xap de factures i al paga-
ments mitjançant lletres de canvi, aspec-
tes aquests que no són permesos per la
hei municipal vigent".

TRETZE MILIONS SENSE FACTURA
Al16 que creuen que resulta mes greu

són els 13.765.675 pessetes de pagament
efectuats durant el 1992 sense factura.
D'entre aquests, dos pugen a quantitats
elevades, tais com les 600.000 pessetes
en tanques i justificades amb una nota
d'entrega i les 400.000 pessetes de llo-
guer de piscina que no va acompanyat
per cap tipus de justificant.

Dins un altre ordre d'anomalies, de-
nuncien que l'Ajuntament va pagar les
187.000 pessetes del viatge a
Formentera del CD Montuïri, 86.046 en
equipatges per al club, 328.112 pessetes
en fotografies, 510.533 en plaques i tro-
feus i 514.924 pessetes al juvenil
Barcelona. per disputar un partit del tor-
neig de sa Limn.

Les lestes de Sant Bartomeu de rally
passat registraren un deficit de
4.324.701 pessetes. Els socialistes s'es-
tranyen que "mirant les xifres existents a
l'Ajuntament, el bar de les berbenes té
una pèrdua de 189.294 pessetes; en can-
vi, en altres anys ()feria un superavit
d'alguns cents de mils de pessetes".

Dins aquesta ampla informació, els re-
presentants de l'Agrupació Socialista de
Montufri varen mostrar una fotocópia
d'un document en el qual el bade reco-
neix en octubre de 1993 un deute de
1.576.204 pessetes a "mui Espectacles"
en concepte de les berbenes de 1992 del
qual en fa una transferencia de 576.204
pessetes.

En publici tal, el Consistori deu, de
1992, la quantitat de 416.534 pessetes,
Ia major part d'elles al Grup Serra.
Cinquanta mil pessetes corresponen a un
butlletí de Madrid pertanyent a la
"Asociación de Invalidos Militares".

"A 1993 LES COSES HAN SEGUIT IGUAL"
"Les coses a 1993 no han canviat.

Durant el període dels cinc mesos com-
presos entre juny i agost. l'Ajuntament
ha pagat 254.458 pessetes per interessos
bancaris a causa del descobert. Mostra-
rem —acaben assenyalant— als tècnics del
Partit Socialista Obrer Espanyol aquest
dossier d'irregularitats per saber quilles
mesures hem de prendre. En els plens
resulta impossible tractar aquests temes
perquè no hi ha &hat ni resposta a les
preguntes que formulam".



Ls carrer des Puig, que va des del carrer Major tins al Dau, ha tengut diterents noms

MONTUIRI D'AI-/IR A AVUI
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Succinta histOria els nostres carrers - VII
Des Mig, des Puig, Joan Alcover i des Sol

15. Carrer des Mig
Al segle XVIII és al.ludit corn a cariei

que del carrer de sa Costa travessa els
quatre cantons de la Rectoria. Al 1824 i
al 18857 se'n parla com a carrer d'en
Rei. A partir de 1862 el trobam com a
calle Mediodia, perà al padró de 1879
figura com a calle del Mig. Aquesta de-
nominació es particularment interessant,
ja que. com hem dit, devia ser aquesta la
denominació popular en aquelles hores.
I, en realitat, es la que més Ii escau, per-
què es troba al mig de la vila i la divi-
deix en dues meitats. Encara avui es el
carrer que serveix de referencia junta-
ment amb el d'en Vanrell per a partir els
dos districtes de la vila. Ara hé, ¿per que
al padró sortia com a calle Mediodia?
Tal voila perquè sonava millor que cane
de en medio o calle Mediana que, per
cert, trobam en algunes localitats caste-
lianes. Sigui com sigui. avui els vells
monutirers diuen que un temps li deien
carrer de Migdia i no carrer des Mig.
L'explicació podria ser que després
cent anys de denominació forastera es-
borrassin la denominació genurna.
que m'estic basant per a dir que és més
correcte carrer des Mig que carrer des
Migdia? Ja sap el lector montuirer que
tradicionalment tenim a la vila un cal -ro -

de Bai.v i un carrer de Dalí. El carrer
des Mig no és mes que l'anella que ens
falta a la serie. Aquest cas no es inédit.
A la vila de Termens tenim Limbe carrer
d'Amunt, carrer del Mig i carrer de
Baix. Durant la dictadura de Primo de
Rivera li va ser imposat el nom actual,
no en sabem. perà, la data exacta. Els re-
publicans, a instancies del regidor
Gabriel Mateu c/c Can Rei, que vivia en
aquest carrer, demana que tornas ser ca-
Ile Mediodia . Era el 30 d'abril de 1931.
Ho va ser per poc temps. El 12 de se-
tembre de 1936 l'Ajuntament franquista
torna imposar el nom del general Primo
de Rivera. I dura fins I'll de juny de
1979, que fou quail l'Ajuntament demo-
cratic ii retorna l'actual nom de carrer
des Mig.

16. Carrer des Puig
Als padrons del segle XVIII el trobam

com a carrer que, pujant, travessa el
carrer Major davant la casa d'en Bernai

Garau de Mianes. D'altres vegades,
però, a la mateixa epoca el trobam com
a carrer des Puig i corn a carrer d'en
Verd, perquè hi havia un tal Jeroni Verd.
Al padró de 1867 el trobam per primera
vegada com a carrer de su Claveguera,
oficialment calle Cloaca, perquè hi ha-
via una claveguera que desembocava al
Dau. L'any 1930 l'Ajuntament, presidit
pel balle Joan Ferrando, li imposa el
nom de carrer del General Weiler, ma-
riscal de camp dels exercits nacionals a
Cuba, ministre de la guerra i un dels
principals promotors de l'arrasament de
les murades de Ciutat (1902). Des de
1'11 de juny de 1979 se'l torna anome-
nar carrer des Puig.

17. Carrer de Joan Alcover
Comença a sortir al padró de 1930. Es

dedicat al famós poeta, assagista i politic
mallorquí Joan Alcover (1854-1926).

18. Carrer des Sol
Als cadastres del segle XVIII és desig-

nat corn a carrer que pujant travessa el
carrer Major davant ia Quintana. També,
aquest mateix segle, ii deien carrer de la
Parra, perquè hi vivia la familia Mas de
la Parra (1782) i, també, travessia d'en
Toni Antic/i. Al padró de 1862 el trobam
per primera vegada corn a carrer des
Sol. Aquesta denominació, molt antiga

al nostre pais, esta en relació amb l'es-
perit del franciscanisme, que es un mo-
viment religiós que sorgí entom de la fi-
gura dc Sant Francesc d'Assis (1182-
1226) d'acord amb el seu esperit, que es
caracteritzava per la pobresa i l'amor
cap a les criatures i cap a la naturalesa.
Diuen d'aquest sant tan simpatic que era
una figura molt peculiar: cantava a les
places, predicava als ocells i, ahans de
morir, compongué un himne al germa
sol i a la germana aigua. Aquest nom,
pet-6, no duraria fins ara. Durant la
Segona República, el dia 3 de juny
1931, li imposaren el nom del famós es-
criptor i politic valencia Blasco lbaiiez
(1867-1928). Dia 16 de setembre de
1936 l'Ajuntament presidit, pel batle
Pere Arbona i Ginard, ii imposa el nom
de carrer de Lleonard Oliver. Un quadre
que es conservava a la Casa de la Vila el
representa tot endiumenjat. Lleonard
Oliver, segons els títols que consten al
peu d'aquest quadre, va ser del Conseil
de Sa Majestat, ordor nacional de la
Reial Audiencia d'aquest Regne, cava-
lier de la reial i distingida orde espanyo-
la de Caries Ill, president de la Reial
Junta de Caritat, jutge de "mostrencos",
director general de camins, soci de nú-
mero de la Reial Societat d'Amies del
Pais i. segons acaba la inscripció:

(Conclou a la pagina segaent)
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Animació i masiva
assistència, notes
destacades de la

darrera fira
La mostra de sa perdiu tornà

convocar nombrosa participació

Una excel.lent assistència de públic
i un dia meravellós foren possiblement
les notes mós destacades de la fira
celebrada el passat 5 de desembre.

Aquest dia, sobretot les darreres ho-
res del matí, per plaça i per tot all& on
hi havia exposició de fira, no s'hi podia
passar. No és que fos diferent de la
d'anys passats, sinó que la gent gau-
deix d'acudir a la mostra i exposicions
d'aquest dia a Montuïri.

La XV Fira de Sa Perdiu, les mos-
tres de ca rater mallorquí, de cans de
tota classe, d'ovelles i altre bestiar, de
maquinaria agrícola i vehicles, de qua-
dres, pintures, fotografia, teles, cos-
siols, productes agrícoles ecològics i
tota mena d'articles domèstics dona-
ren a la jornada aquell típic aspecte
d'una jornada alegre i joiosa en la que
un se sent mós montu'irer.

Els nostres carrers
(Ve de la pagina anterior)

"Insigne i Benentl° Patriota i Bienhe-
char de esta Villa de Montuiri". Podem
afegir-hi també que va ser un ferotge an-
ticonstitucionalista que es distingi part
damunt els altres en reprimir el movi-
ment constitucionalista a Mallorca.
L'actual nom de carrer des Sol li fou
restituft 1'11 de juny de 1979.
(Continuara)

Joan Miralles i Monserrat

La Conselleria de Cultura i "Sa Nostra"
signen un primer acord marc de col.laboració

La Conselleria de Cultura i "Sa Nostra", Caixa
de Balears, signen un primer acord marc de col-
laboració entre una institució pública i una priva-
da per a la promoció de programes d'actuació
conjunta.

Per primera vegada a la nostra Comunitat
Autònoma una institució pública i una empresa
privada acorden un conveni general de collabo-
ració amb l'objectiu d'establir una actuació con-
junta en programes de promoció i difusió de la
cultura, l'educació i l'esport

Aquest tipus de conveni entre una institució pú-
blica i una altra de privada presenta dues novetats:
el context general de conveni, que permet una
amplia col.laboració entre ambdues institucions, i
Ia vigência de l'acord sense limitacions de temps.

La col.laboració entre l'entitat pública i la priva-
da cada dia es mês necessària no només per
compensar i equilibrar les restriccions en els do-
biers públics sinó també per aconseguir una mul-
tiplicació dels centres de decisions i ter una cultu-
ra mós democràtica.

Cicle de recitals comentats
Del barroc fins al segle XX

Cada dimar1s, des del passat 23 de novembre i
fins a 111 de gener es ve celebrant a la Casa de
Cultura, c/ Ramon Llull, 3 de Palma, un cicle de
recitals comentats, del Barroc fins al segle XX, di-
rigit pel prestigiós pianista mallorquí, Joan Moll.

El programa d'aquest cicle, organitzat per la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports, con-
sisteix en una conferencia informativa acompan-
yada d'un recital musical. El seu objectiu es el de
fomentar l'interès i l'estudi de la música a tots els
ciutadans, i s'inclou dins el programa de revitalit-
zació de dita Casa de Cultura.
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Els principis del cinema sonor a Montuïri - i V

Cintes de prestigi passaren per la pantalla de Ca n'Aloi
(Conclusió)

Les produccions americanes que sor-
tien en quantitat, començaven a envair les
sales de cinema arreu del món. Fou el
temps en què coneguérem "Bolero", amb
George Raft, "Roberta", amb Fred
Astaire, Irene Dunne i Ginger Rogers,
anunciada així amb aquest ordre d'actors.

Hal Roach presentava dins el sonor
una parella que més tard fou famosíssi-
ma: Stan Laurel i O. Hardi. Descobriren
—uns pocs— l'humor fi, subtil i satiric de
la parella d'actors Wheeler i Woolsey:
gaudírem amb títols tan dispars com
"La alegre divorciada", "Sombrero de
copa", "El velo pintado", "Ana
Karenina", "Cleopatra", "Las
Cruzadas", i moltíssirnes més. Les es-
mentades produccions tenien, com mol-
tes altres, el segell inconfundible
d'Holliwood; eren cintes de prestigi en
el seu temps.

Passaren per la pantalla de Ca n'Aloi
figures del cinema com Ronald Colman,
Leslie Howard, Mona Maris, Mari
Boland, Elisa Landi, Fredrich March,
Gari Cooper, Creta Garbo, Clodette
Golberg, Grace Moore... i tants d'altres
actors, la llista dels quals, com hem dit
abans, seria interminable. Tots ells for-
men part de la história del cinema.

Aquí és necessari assenyalar unes pro-
duccions de les cases centroeuropees
UFA i UFILMS. Eren unes cintes que,
sense afany de gran producció, estaven
molt ben realitzades, especialment les
musicals. La premsa especialitzada les
anomenava "operetes". Per a nosaltres,
novells espectadors, eren quasi perfec-
tes. Si avui reinterpretassin la seva músi-
ca, la reconeixerien molts de majors.
Malauradament és possible que no hagi
quedat rastre de tais produccions. Un
tresor perdut. Es possible també que la
Guerra Mundial del 1939-45 sia respon-
sable, d'una pèrdua tan sensible, si és
que vertaderament s'han perdudes.

Parlant amb un veil músic de la Banda
del nostre poble, li preguntivem corn se
Ii havia despert l'afició per l'ail musical.
Ens respongué: "Jo, de nin, anava molt
al cinema i presenciava, entre altres,
unes pellicules que es deien "operetes",
on la música era meravellosa... Això fou

el que em dugué a estudiar solfeig i po-
der interpretar unes melodies tan extra-
ordinaries". En ell, com a molts de no-
saltres, influí poderosament el que avui
podríem dir cultura cinematogràfica.

De les cases abans esmentades —UFA
i UFILMS— podem evocar títols, els
quals segur avui sorprendrien, degut a la
seva realització tan cuidada. Sobresortia
la interpretació dels actors, la música i el
sistema sonor, que eren extraordinaris.
Consideram necessari uns quants noms
de títols i actors que no poden romandre
en l'oblid. Recordam "Mazurka", del
realitzador Willi Forst, amb un mite del
cinema: Pola Negri. "Knock Out", Anni
Anni!" i "Limpia, fija i da esplendor",
les tres amb Anni Ondra. "Oriente y
Occidente", amb Kate Von Nagui. Entre
moltes destaca "Guerra de Valses", on
la música d'Straus i Franz Leahr —si no
ho recordam malament i sense voler as-
segurar-ho— inundava i dominava el
film.

Mes que res, pea), voldríem assenya-
lar una parella d'actors, uns artistes del
cant que ens feren passar hores merave-
lloses, transportats pel seu art: Martha
Eggerth i Jean Kiepura. Formaven pare-
lia artística habitualment, encara que no

sempre. Ens delitaren en produccions
com "Vuelan mis canciones", "Una
Carmen Rubia", "La Princesa de la
Zarda", "Casta Diva", "Audiencia
Imperial", i altres. Impossible oblidar
aquests films musicals amb les veus dels
actors abans citats. Amb els nostres
companys de classe —les escoles s'ha-
vien inaugurat el 1935— les cantàvem
junts a l'entrada i sortida de les classes.
Teníem, com hem dit, entre 12 i 14
anys, i era també el temps en què els ho-
rabaixes jug5vem al futbol amb un baló
de 13 pessetes, que en grup havíem
comprat juntament, tot suposant grans
sacrificis durant mesos. Els vespres
somniàvem amb el proper programa del
"Cine Royal".

Així les coses... una hecatombe. Els
negres cavaliers de l'Apocalipsis havien
irromput amb fúria i galopaven sense
fre, al Ilarg i ample del nostre país.
Estàvem al juliol de 1936. Per a nosal-
tres, el món, el nostre petit món, canvià
totalment. La tragèdia, les penúries, la
por i l'horror ens estrengueren el cor. El
món que coneixíem sofrí un canvi radi-
cal, i res tornaria a ser com abans.

Miguel Mai-tore!! Arbona
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Aina Maria Oliver Sastre, "de Meià"
"Casedeta de Montuïri", fou la musa inspiradora de Josep Carner

Durant molts d'anys Aina Maria Oli-
ver Sastre fou coneguda a Montuïri coin
"donya Ama de Meir, la mare de na
Margalida, d'en Joan (ja difunt) i d'en
Gabriel. Perla el seu nom s'espargí per
molts d'indrets gracies a un conte curt
que publica Lu Almudaina de Palma, en
castell, a l'edició del 8 dc juliol de
1915, escrit pel poeta catala Josep Car-
net, amb el títol de "Casadita de
Molinari".

Donya Aina va viure molts d'anys. Va
néixer a la vila dia 19 de juliol de 1891 i
va morir també aquí dia 5 d'abril de
1985. Era filla de Joan "de Meia" i de
Prudència "Pellusca".

De la seva infancia sabem que va re-
bre una bona educació, tant moral corn
intel.lectual, si consideram el temps que
corrían, a principis de segle. Ella. ales-
hores, passava temporades a Ciutat, ja
que el seu padrí havia estat primer amo i
després propietari de la possessió de
Meia, la qual, abans, era de Ca la Torre.

An a escola fins que fou major. cosa
que no s'acostumava en aquell temps.
No aiTiba a tenir cap títol, perõ aprengué
a llegir i a escriure correctament. Rebé
una educació profundament religiosa,
fins arribar al punt que es pot dir que fou
presidenta de la confraria de Mares Cris-
tianes a perpetuïtat.

A principis de segle molts de montui-
rers anaven a Amèrica a "fer fortuna" o
a guanyar doblers. Entre ells els "Xiga-

les" i els "Galls", els
quals s'establiren en
el poblat de Corrali-
tos, pertanyent al po-
ble de Rodeo de la
Cruz (al peu dels
Andes) de la provín-
cia de Mendoza, dc
l'Argentina. E
aquell llunya indret
no tenien metge i
aquests montuirers
convidaren a anar-hi
per establir-se alla un
jove montuirer que
havia acabat la carre-
ra de medicina: en
Joan Mateu Marto-
rell, de Can "Rei".
Aquest se n'hi ana
devers el 1913, si bé
ja s'havia compromès
en matrimoni amb
n'Ama "de Meia".

Mitjançant cartes
fermaren més les re-
lacions i l'estimació i
es casaren per poders
a Montuïri el 29 de
maig de 1915. Ell tenia 26 anys i ella 24.
Al cap de poc temps n'Aina, tota sola,
emprenia viatge cap Amèrica per trobar-
se alla amb el seu marit. Fou precisa-
ment dins el vaixell que la conduïa alla,
on va conèixer en Josep Canner. Així ho

contava
"—Doma Aina: com vu esser que co-

neguéreu agues' poeta?
—Dins es vapor "Reina Victoria Euge-

nia" , quan and tem cap a l'Argentina.
Jo conver,s'ara de vegades amb una viu-
da i en teria ocasió, quan havtem
(I' a 1 WWI* a Cadis el senyor Cartier em
ia dir: "No con que bai.vis amb
aquesia viuda, cony(' que davallis amb
aquest matrimoni canna, que coneix "el
tea marn". Aquesta viuda lenia vint-i-
vuit anys i era, que dirtem, una "viuda
alegre'', segons Ii parei.via a ell. l aid
ho férem! Vaig anar amb so nunrimoni;
partírem cap a sa catedral; entràrem
dins com una "calacumba", a una en-
fonsada de davall s'Ahar Major. Jo mi-
rava per cell uns quadros antics que hi
havia i es poem em cligue: "Aina-
Maria!, no surfs?, no tens por? Jo li
vaig clin: "Co,,, he de tenir pot% si qued
amb sa commit,* de lots es saws!". I
d'aqui ell va prendre s' escrit que va fer
de Casad/ta de Molinari '.

Al cap de poc temps, el conte de re-
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ferencia també sorti publicat a Lo
Nación de Bones Aires. El tros que el
Poeta descriu com era la nostra resse-
nyada diu aixi:

'És casada i clon:ella. És casada per
potters amb un cosí jorenel com ella,
que, abans de dos anys d'esser a Am0-
rica, ja ha cridada per fer-ne una peti-
la mailer. I Aina Ma fill ha deixat Man-
lain, i la capelleta de la sera confraria,
i la seva nuire i els seus germans petits,
i els seus mirambells i les seves panades
i els seus rubiols, i se n'és anada tota
gentil, amb la seva corona candida, el
seu cape/let de roba, el seu cosset blanc
i la seva prima corbaleta de yenta ne-
gre, a cereal - "et seu homo - qui sap lo
nutty. És, pert), molt assenyada. Quan
parla en castel/ci diu les paraules de mi-
ca en mica. —Traduesc —chit— cada pa-
raula que pens. I temc d'anar amb molt
de compte, perquè molts de pics, en ha-
ver pensada la paraula cyue convé i en
anar a dir-la, Hay() surf molt diferent—.
Gairebé sempre Aina Maria somriu: 110-

Més al Cap al lard, a l' horabaixa, Ilagri-
nteija una nuca, silenciosament. Tinhorn
eslima ia sera fresco,. lot simple i oloro-
sa, les seves galtes com la flat . de l'albó.
Li parlen l' esiudiani ccdarera, el Yes-
(vitae, ia coblejadora i el mariner: nin-
gti pot enterbolir, ni solament ombrejar
la sew aiiiiiia cr ()Mir .

acaba així el poema:
"Si ja fes escultor, cisellaria una peu-

ia imatge d'Ailla Maria per dur-la a
proa de la luny - Jasep CaraCr" 2 .

A Espanya durant els darrers quinze
anys s'ha duit una política económica
enfocada a gastar, oblidant de produir, i
això ha estat degut als canvis politics,
perquè la població acceptas la democra-
cia amb l'eslògan: "Tot va molt bé per-
qué puc comprar-me el cotxe que vull,
perquè puc sortir de viatge, el meu fill
pot cobrar l'atur, el meu fill esta col.locat
a l'administració i tots molt feliços".

Pere) l'economia passa factura de tot, diu
el professor Tamarnes, i la situació ac-
tual es que s'ha gastat molt més del que
s'ha produït, situant les empreses en no
competitives en els mercats americà i
europeu, els quals operen a Espanya.

Mentre que en els anys 70, EEUU i
Europa tenien una situació laboral (taxa
de productivitat i d'ocupació, costs labo-
rals, productivitat, etc.) parescuda, a par-
tir d'aleshores els camins han anat total-
ment divergents. El resultat ha estat que
en vint anys s'han creat 30 milions de

No arribi be als 4 anys
que estaren a America.
Tornaren a l'Abril
1919, si be aiIi nasque-
ren na Margalida i en
Joan i "comanaren" en
Gabriel, ja que aquest
nasqué a Montuïri als
pocs mesos Thayer arri-
bat. El metge "Rei",
l'espòs vin-
gue malalt d'Amèrica.
Ana-ren a viure a la casa
de la padrina Pru-dencia,
on hi havia l'apotecaria
aquell temps i ii deien
"sa posada de Meir. La
malaltia ii impediexercir
de metge i al cap de cinc
anys, quan en tenia 33.
va morir. Era el 9 de ju-
liol de 1919.

Viuda i tres fills vis-
queren am b la padrina
Prudència. Aquesta era
una de les dones més ri-
ques de la vila, tenia
bens suficients per a tots
i per poder donar una bona educació als
infants.

Donya Aina, la "Casadela de Montuï-
ri" va morir poc abans de complir els 94
anys. un Diven-dres Sant a les 3 de rho-
rabaixa: les campanes no varen poder
tocar de mart. Ella, que havia passat la
major pail de la seva llarga vida, placi-
dament i sense fer renou, també hi va

llocs de feina als EEUU i sols 10 a
Europa. La taxa d'activitat (població acti-
va respecte a la població en edat de tre-
ballar) es més del 70 % als EEUU i sols
el 60 a Europa (el 49 % a Espanya).
mentre que als EEUU enguany es crea-
ran dos milions de llocs nets (6'7 de taxa
d'atur), a quasi tots els països europeus
es perd col.locació.

Als EEUU sols els 6 % dels aturats es-
tan sense ocupació més d'un any, men-
tre que a Europa els aturats de "Ilarga
duració" són més del 50 % (65 % a
Espanya). El treballador nord-americà
en atur tarda 10 setmanes de mitja a tro-
bar un nou Hoc de feina.

Pel que fa a les retribucions, es calcu-
la que durant els darrers anys, el 10 %
dels treballadors nord-americans (els
manco qualificats) han perdut el 30 %
del seu poder adquisitiu. Pei contrari, a
quasi tots els països europeus els sala-
ris han crescut més que la inflació i so-

I semolant oe uonya Ama "du Meia" quan ella
ys. Tota gojosa sosté un nét seu. Era el 17 de

novembre de 1955.

morir. En el moment d'expirar estava
asseguda a una butaca 3 .

O. ,4rbona

1) Publicai a "Lluc- , de juliol-agost de 1970.
2) Aquesta palm obra mestre de Camer la re-

produirem integra a Bona Pau núm. 22 de febrer
de 1972.

3) La major pan de dades ens les proporcionà el
seu fill Gabriel.

bretot, que la productivitat, cosa que no
ha ocorregut als EEUU..

El salari minim i les prestacions so-
cials per desocupació als EEUU són
molt més petits que a Europa. Així, a la
CE el 70 % dels llocs de feina creats els
darrers cinc anys, han estat ocupats per
persones que accedeixen per primera
vegada al mercat laboral, perquè els atu-
rats perden interés en cercar feina si co-
bren una bona assegurança de desocu-
pació. Als EEUU passa tot el contrari.

Una altra diferência es que als EEUU
la gent accedeix a un primer Hoc de feina
per pocs doblers i sols la qualificació que
es va adquirint per l'experiència els dóna
dret a una millor retribució.

Malgrat això, i segons un estudi del de-
partament d'ocupació, d'aquí a l'any 2.005,
el 30 % de les promocions de llicenciats
nord-americans anirà directament a
l'atur j els qui treballin ho faran amb sous
inferiors als de fa una generació.

Antoni Gomila Ja urne
Directiu de PIMEM

Aquest era e
tenia 64 an

Trobar un Hoc de feina serà molt difícil



Els al.lots, el primer
dia de curs, comen-
cen les clases un poc
avalotats, com es pot
veure en aquesta
ocasió. Era la prime-
ra anada a les esco-
les a	 del curs
passat.
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VI PAGINES LITERARIES

23 poemes,1.000 poemes - 19 poemes, 1.000 poemes

Tant els 23 alumnes de 6e. així com els 19 de 5e hem wain-
zat una experiencia creativa, tot consistent en l'elaboració d'un
opuscle amb una doble finalitat. D' una banda incentivar la cre-
ació pròpia i en segon terme estimulai l'aventura que suposa la
lectura de textos múltiples confeccionats pets propis alumnes.

L'estructuració del treball s'articula en una histõria a cada
pagina, que a la vegada se subdivideix en sis apartats. Els
alunmes responen a sis preguntes per confeccionar el seu es-
crit. Un cop elaborades les històrics. anomenades metalbrica-
mein poemes per a l'encapolament del treball. les retaliamn

per separar cada apartat dels sis de cada narració, a fi de poder
mesclar diferents paragrafs de diferents histúries. El resultat és
Ia multiplicació d'exposicions, sempre en un to humoristic.

En definitiva ens ha result:a una experiencia agradable alho-
ra que lúdica, que esperein que teng.ui continuftat amb altres
tem plat ives.

¡'ere J. Serra Pujol
Professor del Col.legi

A conlinuaci6 °term' Una mosiri dels poCillCs elaborals pels

A Montt.iiri

Na Miki

Mentre, anava passejant amb
una amiga.

Després ens yam aturar a un bar
a comprar

Llavors yam sortir i yam veure una
estrella que anava a terra,
darrera la muntanya i yam seguir-la

Finalment varem conèixer uns extra-
terrestres que ens varen dur a fer
una volta

A Montuiri

En Biel

Mentre volava amb l'avió,
va pegar al Puig de Randa

Després d'haver caigut l'avió,
el varen anar a rescatar

Llavors es va morir a l'acte

I tinalment el varen enterrar

A Menorca

En Rafe!

Mantra anava amb bicicleta cantava
una cançó

Després va caure sota un arbre

Llavors no es podia aixecar

Finalment, de sobte, va treure un
ganivet i va tallar totes les herbes
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Els 10 fets que niés han destacat a Montuïri durant 1993

Accidents mortals
Dia 15 de gener a la carretera de

Manacor, en el creuer de Son Bascós,
Petra Flot Garau, fadrina de 70 anys, fou
atropellada per un cotxe que circulava a
motta velocitat i morí a l'acte.

Per altra part, el nin de sis anys, Joan
Miralles Piza, dia 8 de maig fou agafat
per un tractor i a resultes de les greus fe-
rides morí al cap de poc temps.

El "Top Gun" de Son Palou
Durant els primers mesos de l'any el

"Top Gun" (jocs de guerra) de Son
Palou dona molt que xerrar arreu de
Mallorca i més a Montuiri. Els diaris ho
divulgaren molt.

Canvi a Bona Pau
Aina Socias Miralles, qui durant 10

anys havia duit l'administració de Bona
Pua, a l'abri! es veié obligada a anar
viure a Ciutat, motiu pel quai fou substi-
tuida per Catalina Sastre Pericas.

Les fotos de mitjan segle
Un bon grapat de fotos (de les niés de

mil) de les que n'es autor Bartomeu
Sampot foren presentades per les l'estes
de Sant Bartomeu, si hé des de mesos
ahans ja venim publicant-les a Bona
Pau. Tenen bona acceptació i n'hem re-
but mottes alabances.

Inauguració del local de
Persones Majors

Dia 22 de maig t'ou inaugurada la re-
forma i ampliació del local social cone

-gut per "Ca S'Escola". A l'acte hi assis-
tiren el President de la Comunitat
Autônoma, el del C1M, el batte i ahres.
Es feu una missa, un dinar en "Es
Cantó" i s'entregaren plaques.

El Montuïri a III divisió
nacional

Per segona vegada —la primera fou
l'any 1985— el Montuïri de futbol va as-
solir . la III divisió nacional a l'acaba-
ment de la passada temporada. Era pel
mes de juny.

Confirmació
El bisbe de Mallorca, Teodor Úbeda

vingué a Montinri dia 27 de juny i va

imv.irtir el Sagrament de la Confirmació
a 16 joves montuirers.

Inauguració de la piscina
municipal

Després d'anys de parlar-ne, a la fi, el
3 de juliol fou inaugurada la piscina mu-
nicipal. L'acte de inauguració va convo-
car mita gent L per abra part, aquest
passai estiu ja pogué esser utilitzada per
qui volgué.

Controvèrsia política
Aquest passai 1993 s'ha distingit en

l'aspecte polític per les critiques i res-
postes, denúncies i aclaracions, répli-
ques i contra-repliques. Tots volen tenir
la ra6, tots desitgen esser escoltats i ca-
dascú justifica la seva postura i allô que
diu.

Nou saig
L'Ajuntament es va decidir a cobrir la

plaça de saig vacant des de fa 14 anys.
A rel de les proves celebrades fou elegit
Gabriel Ramonell Miralles "Matx6",
21 anys i ja comença a actuar a partir del
passai 20 de desembre.

Altres esdeveniments
Durant l'any passai es produiren molts

d'altres esdeveniments, tais com la cele-
braci6 exitosa de les l'estes de Sant
Antoni, Sa Rua, els DaiTeres Dies, la fe-
ta des Puig, Sant Bartomeu, Sa Fira i al-
tres. També cal remarear la reelecció de

RESTAURANT

faugurat..io cie id p,scina municipal (ou un
dels lets mes re/levants del 1993

Bartomeu Mas Arbona com. a Jutge de
Pau , la incorporació de Joan Verger
Rossinyol com a nou regidor en substi-
tució de Pere Sampol: les pacifiques
eleccions generals a cons, la inaugura-
ci6 de la central telefônica, la reelecció
de Miguel Martorell Arbona com a pre-
sident del Patronat de Música, l'acomia-
dament de la darrera promoció de
Cossiers, els 5 naixements en sis dies se-
■2uits, el debut d'un grup juvenil instru-
mental musical, el tancament del bar
Can Tomeu... i altres de niés o manco
relleu.

Culns IrMarnsame
P'Be rmERcpcqulm

M®n:sdcw
Pla©Ins

7eR3RTME
Pti©1 spv©Egawg
Pmm ggareNMca

Avda. Es Dau, s/n 	 Telf. 64 62 80
Montuïri (Mallorca)



L'equip de juvenils realitza aquesta temporada un bon paper dins la seva categoria

Seguridad y
Limpiezas, S.A.
Gremio de Tejedores, 34 (Pasaje)

Tifs. 29 50 92 - 29 50 66 - 20 63 11
Pol. Son Castelló	 07009 Palma de Mallorca
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L'equip de III divisió, tres setmanes sense perdre
Victòries per molts de punts de l'equip de mini-bàsquet femení
Els infantils, després de perdre la imbatibilitat, derroten S'Horta per 13-3

Resultats dels partits jugats el passai
mes de desembre:

Mini-bàsquet femení
Montuïri, 59 - Campanet, 6
Santa Maria, 5 - Montuïri, 38
Montuïri. 29 - Jovent, 26

Futbolet iniciaci6
Vilafranca A, 7 - Montuïri, 2
Montuïri, 4 - Algaida, 1

Futbol-7 benjamí
Montuïri, 0 - Vilafranca, 4
Manacor, 8 - Montuïri, 3
Montuïri, 2 - Manacorins, 6

Futbol-7 veterans
Gesa, 1 - Hens/Friusa, 3
Hens/Friusa, 4 - C.Orejuela/Race, 2
Can Felip, 9 - Hens/Friusa, 2

Benjamins futbol
Cardassar, 2 - Montuïri, O (inici II vol-

ta)
Montuïri, 5 - Barracar, 2

Infantils futbol
Montuïri, 6 - La Salle Manacor,2
Manacor, 3 - Montuiri, 0
Montuïri, 13 - S 'Horta, 3

Cadets futbol
Montuïri, 4 - Ramon Llull, 2
Monunri, 1 - Campos. 1

Juvenils fut bol
Montuïri, O - Patronat A, 1
Montuïri, 2 - Collerense A, 2
Montuïri. 3 - Parr. Ramon Llull A, 3

Cala Millor i Navarrete i en el 60 un al-
tre component de l'equip local.

Mon tuiri, 1 - Pollença,
El pitjor partit de la temporada entre

dos equips que no varen crear joc. Uni-
cament alguns brins de futbol a cura del
Montuïri. El gol local va ser marcat per
Sampol que d'aquesta forma segueix en
el segon lloc de la taula de golejadors,
darrera del mallorquinista Manolo.

Esporles, 1 - Montuiri, 2
Mínima i merescuda victòria dels

montufrers dins el petit rectangle d'Es
Moleter. Els locals s'avançaren en el
marcador, pocs moments després va em-
patar Jaunie Amat i, quan mancava poc
per an-ibar al descans, el mateix jugador
va sentenciar el resultat. A la segona
meitat, el Montuiri va disposar de més
oportunitats per haver augmentai la di-
ferència.

Mont OH, O - La Victòria,
El conjunt de S'lndioieria va presentar

nombrosos problemes a la davantera lo-
cal que no va saber o no va poder trobar
el canif del gol. Tot i això, el Montuïri
va merèixer guanyar i va desaprofitar
molt íssimes ocasiones per haver golejat
un rival que té les mides ben preses d'Es
Revolt. Varem apuntar sis oportunitats
de Cantos, tres de Sampol, un tret al  Era-

III divisió
Radia Cala Millor, 1 - Mont OH, 2
Sorprenent victòria ciels montifirers en

el terreny d'un equip que anava entre el
grup de clavant. Es va avançar en el mar-
cador el Badia i, abans de'acabar la pri-
mer part, va empatar en Gabi Sampol.
Quan mancava un minut per complir-se
el temps reglamentari, Sampot, després
d'un contraatac, passa la pilota a Bussi -
que es trobava en millors condicions-
qui estableix el definitiu 1-2. En el mi-
nut, 42 foren expulsats dos jugadors del



Cadets futbol
Poblense - Montuiri
Montu'iri - Badia Cala Millor
Patronat - Montuïri

Juvenils futbol
Arenal - MontuIri
Montuiri - Platges Calvià
Cardassar - Montuïri

ill divisió futbol
Eivissa - Montuïri
Ferriolense - Montuïri (inici volta)
Montuiri - Alaior
Ciutadella - Montuïri
Montuïri - Platges Calvià
Cardassar - Mont uïri

Biel Guinda

Club Columbõfil
Missatger de Montuïri

Com l'any passat viatjarem els co-
loms amb el Grup Llevant, el qual agru-
pa els clubs de Portocristo, Manacor,
Son Servera, Mar i Cel (Campos),
Felanitx, Marratxí i Montulfri.

Fa unes setmanes començàrem la
temporada. Farem deu amollades, les
quals finalitzaran dia 10 de gener, amb
una des de Cala Figuera.

En quant al pla de concursos pervist
per a la present temporda, començarà
el proper 21 de gener amb la primera
amollada des d'Eivissa (150 kms) i aca-
barà amb una de fons des de Puertolla-
no (Ciudad Real), prova de 600 kms.

Servei Nòmines

Estan fent les compres
a Istanbul...

...perquè tenen
la nomina a "la Caixa"

• Credit fins a deu vegades el sou

que guanya

• !noces creixent

• Cran. avantatge• fiscals

• Credits per a l'habitatge cet les

millors condicions

• Lliurament itnmediat de targetes

de crédit

• Asseguranea d'accidents°

gratuna d'un milió de pessetes.

i molts avantges mes.

Vtgto a "la Caixa". i Ir explicarcm

111 	 detalladament com pot arribar

moli !Roty am!, la ittantitta.

"la Caixa" 	'''''	 • •
O (VIMY% I P[410041
OE SAOUL 01.•

Ara. "la Caisa" li ofereix l 'opor.

tnnitat tie gaudir d'nele• faittioirptes

vat astres. Peigné en doonicilial

la nionina I III i3 41 ' 1111:1 Cil Ic.

m'ores °fit co•te pot gnativar

on fantastic viatge itiar ill filIC

estirni Inès: astir s passejar peis

carre, de Londres. anar a comprar

a Istanbul o a cstptiar al,

Alps.

A mes, si té la nionina

Llil/reta Estrella , vostè

disposa dels millors

avantatges:
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"Gabi" Sampol, un els bons realitzadors de.

Montuïri

vesser de Bussi i el rebuig d'una pilota
que ja entrava a càrrec d'un defensa vi-
sitatnt. Peró, no va haver-hi sort.

ELS PARTITS D'AQUEST MES
DE GENER

Mini-basquet
Bons Aires - Montuïri
Montuïri - Sagrat Cor
Santanyí - Montuïri

Futbolet iniciació
Montuïri - Sant Joan
Sineu - MontuIri
Montuïri - Sant Jordi
Montuïri - Escola Nova (inici II volta)

Futbol-7 benjand
Montdiri - B. Cala Millor (Miel II volta)
Petra - Montuïri
Montuïri - Olímpic del Manacor

Futbol-7 veterans
Hens/Friusa - Sant Jordi
Universitat - Hens/Friusa
Hens/Friusa - Cerveseria Rafal
Can Barato - Hens/Friusa

Futbol benjand
Portocristo - Montuïri
Montuïri - Avance d'Artà
Montuïri - Badia Cala Millor
Vilafranca - Montuïri

bOntits
Santanyí - Montuïri
Descansa el Mont dri
Montuïri - Espanya
Montuïri - Algaida (inici Il volta)
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BIBLIOTEQUES DE MALLORCA
- Centre Coordinador -

Biblioteca Municipal de Montuïri

La mostra fotogràfica de n'Andreu Negre sobre els Cossiers

El passat dia 5 de desembre, amb
motiu de la celebració de la Fira, la
Biblioteca Municipal organitzà una
Mostra Fotogràfica entorn al tema
dels "Cossiers" realitzada per
n'Andreu Negre.

Gràcies a la col.laboració de "La
Caixa" i de l'Ajuntament de Montuïri
es va poder dur a terme aquesta ex-
posició d'una cinquantena de foto-
grafies en el saló d'actes de l'Ajun-
tament; aquestes passaran a formar
part de la Col.lecció Local de la Bi-
blioteca.

N'Andreu Negre no és la primera
vegada que participa en mostres fo-
togràfiques relacionades amb el
nostre poble i el nostre entorn.

N'Andreu nasqué a Bunyola a
l'any 1935 i de molt jove ja mostrà
molt d'interès per la fotografia.
Deixeble i gran admirador d'en
"Joanet" (diari "Baleares") fou funda-
dor del club fotogràfic "Vinces", a
l'actualitat denominat "Taller Foto-
gráfic". Redactor gràfic de la revista
"Fiesta Deportiva" i col.laborador del
diari "Ultima Hora".

És professor de fotografia artística
de l'Escola d'Arts i Oficis de Palma
des de 1970. És especialista en
muntatge dins el laboratori. La seva
tasca didàctica arriba més enllà de
Ia que realitza a la seva escola.
Essent assessor de Mitjans Audio-
visuals al Centre de Professors de
Manacor (1989-93), ha promocionat
Ia fotografia i el video a moltes esco-
les, encara ara imparteix cursos a
professors i alumnes.

Ha guanyat molts de premis, tant
nacionals com internacionals. Des-
taca el Premi "Ciutat de Palma" els

La mostra fotogràfica sobre els Cossiers que per la lira es presentà a la sala d'Actes
de l'Ajuntament i organizada per la Biblioteca Municipal obtingué un ressonant èxit

anys 1967, 1981 ¡1979. Té obres al
museu de fotografia de Guadalajara
i ha exposat a Palma, Barcelona,
Paris, Luxemburg, Londres i Bèlgica.

Per acabar volem agrair les aten-
cions i disponibilitat que ha tengut
n'Andreu de facilitar-nos la seva
obra.

Horari de la
Biblioteca Municipal

De dilluns a divendres
De les 17 a les 20 hores

Dissabtes
De les 10 a les 13 hores

CONSELL INSULAR DE MALLORCA



Resum de 1993
Febrer 700 Setembre 85'3
Març 53 Octubre 991
Abril 477 Novembre 66'4
Agost 84 Desembre 6'8

Total de 1993 	 414'3 lm 2

MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ
BIGUES - BLOCS - RATJOLES - AfLLAMENTS

TRANSPORT PROPI - PINTURES - XEMENEIES
DISSABTES MATI OBERT

Crta. Montuïri - Porreres, Km. 1	 - 	Tif. 64 66 95

NIONTUIRI
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"Lr@rid tP Dc®,[vtlgh, P[1m7It[a?®
25 anys enrera

Gener 1969
CapeHans a America

Amb pocs dies de diferència, aquest
gener han partit cap a America en missió
apostòlica els capellans montLarers
Bartomeu Gomila Jaume, al Perú i Joan
Martorell Bauze, de la Missió, a
Honduras. També hi anà Bartomeu
Tauler (encara no havia vengut a
Mo ntuïri).

50 anys enrera
Gener de 1944
Pressupost municipal

El pressupost municipal per a 1944 pu-
ja 107.500 pessetes, tant el d'ingressos
com el despeses. Cal dir també que a
efectes de prestació personal, el jornal
de carro era de 30 pessetes i el d'un
obrer, de 8.

100 anys enrera
Gener de 1894

Nou Ajuntament

A resultes de les eleccions del passat
19 de Novembre de 1893, a la sessió
d'avui, 1 de gener de 1894 (que co-
mença a les 8 del matí), prengué pos-
sessió el nou Ajuntament. Per 10 vots
dels 11 regidors fou elegit batle Joan
Manera Mateu; 1er. tinent de batle,
Miguel Cerdà Mas, 2on. tinent de batle,
Pere Cerdà Ribas; Síndic, Josep
Cloquell Bunyola, i regidors, Gabriel
Mateu Pocovf, Gabriel Cerdà Ribas,
Pere Francesc Noguera Mole, Vicenç
Mateu Amengual, Bartomeu Rossinyol
Oliver i Rafel Socias Miralles.

'a]lh ,t1C?
Magdalenes casolanes

Ingredients
5	 ous
1/2	 quilo de sucre
1/2	 litre de llet
1/2	 litre d'oli
700 grams de farina de rubiols
15	 gms. de "canario"
15	 gms. de sal
1	 llimona ratllada

Elaboració
Es remena tot i es posa dins motles de

paper, i al forn.
Teresa Mine Per "Can Vade!!"

Desembre de 1993
Naixements

Dia 6.- Magdalena Fio! Mas, filla
d'Antoni i Antônia.

Dia 9.- Gabriel Verd Pons, fill de
Gabriel i Maria Auxiliadora.

Dia 11.- Aina Ojeda Pérez, filla de
Julian i Caridad.

Dia 23.- Jeroni Jaume Garau Garau
Amengual, fill de Jaume i de Manuela.

Defuncions
Dia 3.- Margalida Munar Socias (de

Sineu), fadrina de 66 anys.

Matrimonis
Dia 14.- Mateu Miralles Cerda amb

Analia Edit López Martínez.

Resum de 1993
Naixements: 25	 (13 nins i 12 nines)
Defuncions: 26 (13 homes i 13 dones)

Pèrdua: 1 (dona)
Matrimonis: 15.

R]c)¢c
8 gener 1969

Pere Cerda Mairata "Pollo" amb Aina
Linares Burgos

3E3 41=110 1\TA.
31PAILT
desitja a tots un

venturõs i pròsper 1994

Desembre de 1993
Dia 15	 37 1. rn 2

" 25	 31

Total	 6'8

En el menjador de la 34 Edat
Salut tot es personal

amb amor i simpatia:
molts d'anys, tots, amb alegria,
puguem fer, amb companyia,
ses festes d'aquest Nadal;
no falti, com és natural,
s'obsequi de s'alcaldia.

A na Maria "Rabent"
Des nostre puig, sa batlesa,

veig que se vol fer huir;
ho demostra per aquí
que a sa feina li fa presa,
de cada dia s'avesa
a prendre un altre camí

Als "quintos"
Es "quintos" del noranta-quatre

trob que duen bon camí;
es batle no ho diu així
perquè tot es dematí
emplea per recollir
sa "bassura" de sa plaça.

Miguel Massanet "Para"



La Mare de Deu de la Bona Pau sempre ha atret els
montuirers. Jovenetes que participaren a un dia de
convivência l'any 1952 en el Puig de Sant Miguel

sagrament del matrimoni
Una realitat humana

De cada dia es mes necessari cla-
rificar l'opció !liure de cada parella,
afermar en una base sólida l'estima-
ció vertadera dels contraents de cara
a la vida conjugal, despertar o enfor-
tir la seva fe cristiana perquè la seva
fe amorosa es realitzi "en el Senyor".

Per al creients, la promesa conju-
gal es un sagrament, que el consa-
gra a Aquell qui es l'Espós per ex-
cel.lència i que els ensenyarà, en les
alegries i en les penes, a viure per-
fectament units.

Un moment transcendental
La trobada de la persona jove amb

l'Església per demanar el sagrament
del matrimoni, té pastoralment una
importancia vital, ja que aquesta de-
cisió h ha d'ajudar a entrar amb força
amb la maduresa de l'home per aga-
far una linia definitiva de vida, i de vi-
da cristiana.

La primera tasca de la pastoral
pre-matrimonial es acollir la parella
per establir un diàleg franc i obert,
mostrant-los abans de tot, l 'interés
de l'Església en rebre la petició d'un
sagrament i la seva disposició a aju-
dar-los a contreure el matrimoni "en
el Senyor".

Hi ha contraents que tots dos, o un
d'ells, es declaren no creients. En
aquest cas se'ls ha d'ajudar a clarifi-
car conceptes per a descobrir

l 'auténtica fe en Jesucrist, i la vera
imatge de la comunitat que ell forma.

Altres parelles cristianes viuen al
marge de l'Església. Cal oferir-los
cursets pre-matrimonials perquè pu-
guin prendre una decisió mes res-
ponsable.

I finalment aquells nuviis que es
declaren creients i practicants seran
ajudats a renovar la seva adhesió a
Crist i a l'Església per formar una llar
autènticament cristiana.

Si els contraents es manifesten no
creients o allunyats de la vida de
l'Església i resten ferms en aquesta
postura, se'ls farà comprendre que
es una incongruência demanar el sa-
grament del matrimoni.

Una preparació seriosa
Als qui demanen el sagrament del

matrimoni se'ls ha d'oferir una pro-
paracil5 completa, sobretot des del
punt de vista de vida conjugal cristia-
na. Per tal de culminar aquesta pre-
paració, s'indicarà als contraents
que acudesquin a la parròquia al-
manco tres mesos abans del dia fi-
xat per a les noces.

La celebració ha de ser una festa
gojosa, que expressi l'alegria de l'Es-
glésia amb els nous esposos i el goig
de la unió conjugal, que representa
el misteri de Crist i de l'Església. Per
això s'evitarà qualsevol ostentació
de festa profana en l'església.

ESGLÉSIA EN CAM!

La prepai aciG vivència de
Nadal, notes del desembre

Les celebracions de Nadal
S'ha d'agrair al grup de jovenets que

es preparen per rebre el Sagrament de la
Confirmació que les Eucaristies del
temps d'Advent fossin així com deuen
haver de ser: de preparació per a Nadal.
Cada setmana feren reviure, mitjançant
una frase collocada a l'Altar Major, el
que significava la celebració d'aquell
diumenge o el que es pretenia que s'in-
culcas als participants.

I la celebració de la nit de matines
vengué a ser la culminació d'una efi-
cient preparació: l'w .ribada del Messies.
Molta gent omplí l'església, el cant de la
sibil.la no desmeresqué, la coral cama i
pràcticament tothom se sentí participant
i testimoni de la venguda del Salvador.

Celebració del baptisme
El proper 9 d'aquest gener a les 5 de

l'horabaixa tendra Hoc la celebració co-
munitaria del baptisme. Sera la que cor-
respon al primer trimestre de 1994.

Curs de formació
Seguint amb les xermdes obertes a tot-

hom dins el curs de formació per a res-
ponsables i catequistes, el proper 11 de
gener a les 21 hores a la rectoria de
Montufri es tractarà el tema: "La nostra
esperança davam l'actual problematica".
Sera dirigit per Mn. Pep Toni Guardiola.

Festa de Sant Antoni
Enguany celebrarem la festa de Sant

Antoni dia 16 de gener, vigília del Sant.
A les 12 del matí hi haura ofici solemne
amb la participació de la coral Mont-
Lliri i a continuació, a l'avinguda d'Es
Dau, tendrem les classiques beneïdes
d'animais i la desfilada de carrosses.

Festa de la Bona Pau
Dia 24 de gener és el dia de la festa de

la Mare de Déu de la Bona Pau. A les
7'30 del vespre tendra hoc l'Eucaristia a
la Parróquia, a la que hi estan convidats
tots els devots.

Col.lecta per a CAritas
De la mateixa manera que anys ante-

riors, enguany també aprofitarem l'avi-
nentesa de les festes de Nadal per sentir-
nos mes solidaris amb els germans po-

bres i marginats. La col.lecta
a benefici de Caritas va re-
collir 101.160 pessetes. I la
campanya del pot tampoc
desmeresqué: es va arreple-
gar bastant en aliments que
perduren.

Any de la familia
Enguany ha estai declarat

"Any internacional de la fa-
mília". Moites institucions i
sobretot l'Església durant
1994 exalçarà els valors pe-
rennes de la família. 1 des de
Bona Pau també els comen-
totem.


