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Noves
tribunes
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de futbo!
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depuradora
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•El complexe de la
carretera sera declarat
zona turística.

•El PSOE renova els
càrrecs directius.

•Perles "Orquídea"
comença les obres i
l'empresa "Munper"
obr la tenda.

•La Cooperativa tancit
l'any passat amb
superavit.

•Les persones majors
celebren el X6
aniversari.
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2	 LA NOSTRA HISTORIA

Els senyors de Montuïri - i II
Entre els nous personatges montuïrers

que l'any 1764 accediren a la noblesa,
cal afegir els següents als qui publicà-
rem el mes passat:

Juan Mas de la Creu (soltero)
Mas de la Creu (Montuïri). - Familia

principal y antigua de la citada villa. -
Rafael Mas de la Creu, Conseller del
Grande y General Consejo de Mallorca
en 1673.

De plata el mazo de sabei superado
por la cruz de Montesa.

Don Juan Mas y Mas de la Creu, hijo
de Don Juan y de Doria Margarita, na-
ció en Montuïri dia 17 Marzo de 1738,
fue bautizado por el Rdo. Doctor
Arnaldo Mas, Pbro., y apadrinado por
Don Bartolome y Doria Jerónima del
mismo apellido.

Casó con Doña Marta Sabater y Flor
; dispuso su testamento ante el Notario
Gaspar Joaquín Riutort el P Marzo de
1797, nombrando albaceas a su referida
esposa, a Doña Jerónima Mas, su her-
mana, a Don Nicolas y a Don Francisco
Cardeli, esposo e hijo de esta última
respectivamente. Murió sin descenden-
cia el 7 Mayo de 1811, siendo sepultado
en la de su Casa de la Parroquia de
Montuïri.

Com es pot suposar els Massos de la
Creu eren els propietaris del que avui en
dia coneixem com a Son Rafel Mas.

Antonio Vanrell (viudo)
Vanrell (Montuïri). - Linea de la Casa

principal de su linaje originaria de la
villa de Sineu y establecida en la de
Montuïri, una de las más calificadas de
dicha Universidad. - Juan Vanrell, de
Montuïri, fue Conseller del Grande y
General Consejo de Mallorca en 1495,
habiendo ocupado en los siglos poste-
riores muchos individuos de esta familia
cargos de análoga importancia. - Don
Miguel Barbartn de Careaga Vanrell y
del Valle, nieto paterno de Doria
Micaela Vanrell y Reus, heredera y últi-
ma de su Casa, fue Caballero de la Real
Maestranza de Ronda (1862).

Armas: De azur la lis de plata ; la
bordura de gules.

Don Arnaldo (4) Vanrell y Socias de
Tagamanent hijo de Don Jaime y Doña
Margarita, nacido en Montuïri el 24
Enero de 1712, bautizado en aquella

Parroquia el mismo dia con los nombres
de Arnaldo-Francisco-Vicente-Agustín-
Jose y apadrinado por Don Miguel
Manera y Doña Francisca Vanrell.

Testa ante Bartolome Gallard,
Notario, el 22 Marzo de 1771 y murió el
24 de dicho mes y año. Fue sepultado en
el enterramiento de su Casa construído
en la Capilla del Rosario de la referida
Iglesia parroquial. Estuvo casado con
Doña Micaela Talladas y Lladó, de la
que tuvo, entre otros hijos, a Don
Francisco, que continuó la familia y
contrajo matrimonio con Doña Catalina
Ana Reus y de ellos fue hija Doña
Micaela, que heredó esta casa a falta de
hermanos varones, también donataria
universal de su tio Don Antonio y espo-
sa de Don Miguel Barbarin y Bonnar-
del, en cuya familia quedó refundida es-
ta de Vanrell.

Can Vanrell és la casa que coneixem
avui en dia com a Can Punta al carrer
den Vanrell. Un avantpassat d'aquest
Arnau Vanrell i que tenia el mateix
nom, cedi a l'Església una porció de la
seva propietat per construir la capella
del Roser l'any 1699.

Juan Miralles de Tagamanent
Miralles de Tagamanent (Montuïri). -

Línea importante de la noble familia de
su linaje arraigada en la villa de
Montuïri, en la que figuró siempre entre
las de primera calidad. - Miguel y
Gabriel Miralles de Montuïri, fueron
Consellers del Grande y General
Consejo de Mallorca por la Universidad
forense en 1462, el primero, y Síndico
en esta Ciudad por la referida Parte fo-
rense de la Isla en 1505, el segundo, tal
vez el mismo asesinado por los comune-
ros en 1522.

Armas: De gules dos fajas de azur
cargadas de la onda de plata y acompa-
ñadas de cinco espejos circulares de
oro, uno, tres, uno.

Don Juan Miralles de Tagamanent,
hijo de Don Bartolome, Ciudadano
Militar, Doctor en Medicina, y de Doña
Prudencia Fio!, de la villa de Muro, na-
ció en la de Montuïri el 12 Octubre de
1728 ; bautizado el mismo dia en aque-
lla Parroquia y apadrinado por Don
Arnaldo Manera y por Doña Magdalena
Fiol.

Can Socios esta en el carrer Major, alla on
el dia de Pasqua surt la Mare de Déu a la

procesó de l'encontre

Ocupó los principales cargos de la
Universidad de Montuïri y murió el 11
Abril de 1 76 7. Había testado ante
Miguel Mora, Notario, el 20 Marzo del
mismo año, nombrando albaceas, entre
otros, a su esposa Doha Margarita Mas
de la Creu. Sucedióle a falta de varón,
su hija Doña Margarita que contraj6
matrimonio con su pariente don Miguel
Socles de Tagamanent, quienes tampoco
lograron descendencia masculina, ca-
sándose su hija y heredera Doña Juana
Ana Socles y Miralles de Tagamanent
con Don Juan Bibi loni y Llabres, en cu-
yo Casa entraron los Vínculos de ambas
familias.

Els Miralles de Tagamanent, després
Socles i després Bibiloni eren i s6n els
actuals propietaris de la possessió de
Tagamanent, més coneguda a Montuïri
com a Can Socles. La posada a la vila es
troba al carrer Major i és des d'on surt la
Mare de Deu el dia de Pasqua a la pro-
cess6 de l'Encontre.

Guinea; Mas Miralles

4. - Aquí l'autor podria haver comès un error, ja
que l'encapçalament del paràgraf el nom és
Antonio mentre que en el text parla de Arnaldo.



Para medir la intensidad de la vida

Omega Speedrnamer
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Era l'any 1957 quan les cinc persones e la foto eren les encarregades d'ajudar als ministeris
de l'altar. Aleshores rescoha major era en Francesc Mas -Soqueta - els quatre escolanets, en

Patel Massanet °Pare . n'Honorat Nicolau 'Saco". en Joan Serra i en Pep Nicolau Taco'
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Un nou fora vila
Quan les persones de més edat de

Montuïri, les que ara ja sobrepassen els
setanta o vuitanta anys eren nins i vivien
en una familia que conrava un o diver-
sos trossos de terra, tenien un hortet i es
passaven la major part del temps de la
seva vida entre ametlers, figueres o en-
mig d'ordi, blat o civada; semblava que
la gent era tant o més fefiç que ara, so-
bretot si tenia molta terra i la podia con-
rar. Aleshores es feia molta feina, encara
que tenien pocs doblers; pert) es gaudia
d'anar a fora vila de sol a sol i també de
freqüentar els cafés, sobretot durant les
llargues nits d'hivern.

Això era, per6, altre temps. Posterior-
ment vingueren els anys seixanta, setan-
ta i vuitanta i l'anomenat "boom" turfs-
tic va invadir tota Mallorca. I natural-
ment, les repercussions fins i tot tengue-
ren un fort ressò dins la vila: molta gent
abandona les tasques de la pagesia, els
allots deixaren d'anar a fora vila mentre
centenars de montuïrers es traslladaven
diàriament a altres indrets, sobretot a
Ciutat i certs paratges de la costa. Poc a
poc Montuïri s'anava convertint quasi
en un Hoc on anar a dormir i passar-hi
els caps de setmana.

Pen) vet ad que des de pocs anys ença
tornen esser molts els montuïrers que
quan poden, retomen al camp; però ara
ja no és per fer-hi feina i conrar la terra
per guanyar-s'hi la vida. Els homes i do-
nes d'edat, molts d'ells ja jubilats, que
hi van, és per "entretenir-se", segons
diuen, pen) un bon grapat de joves i
adults, entre trenta i cinquanta anys,
sembla que s'hi volen instal.lar i viure
enmig de la natura. Si no en tenien,
s'han comprat un tros de terra, han arre-
glat o edificat una caseta la qual han do-
tat de tota classe de comoditats i mo-
dems electrodomèstics, si és que han po-
gut aconseguir l'electricitat; hi han sem-
brat arbres o plantes ornamentals. Ara
bé, un bon grapat d'aquests nous habi-
tants de fora vila no On montuïrers, pro-
cedeixen sobretot de Ciutat i fins i tot de
l'estranger. S6n persones a les quals la
bellesa i salubritat del camp les atreu
més que la plàcida vida montuïrera.

Cabria preguntar-se: l'Ajuntament, té
constancia de tot aquest panorama? Sap
que s'han aixecat parets noves, enci-
mentat llocs on s'havia de demanar per-

mis? I des del punt de vista ecològic: no
és ver que n'hi ha molts que han des-
trossat la bellesa i harmonia de fora vi-
la? Sera possible retornar-li aquell en-
cant que tant delitava els nostres pa-
drins? I encara més preguntes: S'han de
considerar montuïrers aquells que sols
de tant en tant s'acosten a la vila?
Paguen els imposts com a veïns aquells
que tenen alla una vivenda?

Adesiara arriben queixes de destrosses
de vegetació, d'apropiacions indegudes

d'objectes, fruits o animals... fins arribar
el moment de ser incontrolables per les
forces de l'ordre.

Aquells temps de pau, bondat i sere-
nor que temps enrera compartien a fora
vila els nostres padrins, sembla que a al-
guns indrets s'ha acabat. Entram dins una
época molt diferent de la que hem here-
tat dels nostres avantpassats. El m6n do-
na tombs. Molts de montuïrers que
abans fugien de fora vila, ara sembla
que hi volen tornar.. , per() no amb les
mateixes intencions.

Qué passara d'aquí a un grapat d'anys?

O. Arbona



Cursets d'estiu de natació
Juliol i agost

• Dirigits a tothom
• Monitors titulats
• De dilluns a divendres 

Organitzen:
C.I.M.

Govern Balear
Mancomunitat Pla de Mallorca

Pedrera Esportiva

• Noves activitats i entrega
de diplomes i cintes de nivell

Dates d'inscripc16:
• Inid: Dia 1 de juliol
• Lloc: Piscina Municipal	 Animau-vos ! ! !..I
• Hora: 11 hores
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La primera comunió: Per què.
(1 a part)

Molts de lectors recordaran com fa
vint anys, pel simple fer d'obrir els ulls
a la vida dins l'Estat Espanyol, un naixia
pràcticament catòlic, encara que no sem-
pre era un catòlic practicant. L'ambient
que es respirava a la famflia, a les esco-
les i dins la vida social era de creença o
de fe generalitzada, encara que la religió
moltes vegades era acceptada per impo-
sició o, si més no, per tradició, perd sen-
se ser assumida de forma personal i res-
ponsable. Aix() en general.

Vingué la democràcia i amb ella el
canvi i, en bona hora, arribà també la Ili-
bertat religiosa. Des de flavors ençà ca-
dascú practica la religió que vol, un
nombre poc considerat de ciutadans no
en té cap, i altres es declaren agndstics o
ateus. Tot això és ben legítim i legal i

PCX4W2
Els abusos es paguen

Este a ['Antic Testament
un fet molt greu que passe,
un Angel foc va pegar
a les ciutats i a la gent.
Yavé els va castigar
el seu mal comportament.
I en nottres, que passarà?

Sàvia es la naturalesa,
i coses ja estan passant;
en vides s'este cobrant
la maldat i la curtesa
del qui l'este mattractant.
De "sida" i de pobresa
en moren a cada instant.

Noltres que som cristians,
tots sabem el que hem de fer,
perd no mos portam be,
com solíem fer abans.
No ensenyam als infants
el be i el mal d'on mos ve.
Com hem canviat, germans!

Tornem a Déu, si podem,
sembrem fe dins ca nostra.
Tots els pares ho sabem
que dels fills sols en treu rem
lo que els posarem de mostra.
La culpa no es tota nostra,
pend crec que en tenim ferm.

Antônia Adrover

normalment totes les postures en aquest
camp són respectades per tothom.

El conflicte es crea quan, entre els
catòlics, es comencen a posar empe-
rons: "som creient per() no practicant,
"crec en Déu pert' no en l'Església", etc.
etc. Ja sé que no podem demanar
creients "químicament purs", perd el
biaix és massa gros entre els feels que
intenten viure de forma coherent la seva
fe i aquells que es declaren catòlics pert)
viuen la religió al seu aire i s'acosten a
l'església en comptades ocasions.

Un sector de l'Església, almanco de
capellans, anomenen aquestes persones
els creients de les "quatre estacions".
S'acosten a l'església amb motiu de de-
manar el baptisme i la primera comunió
per al fill, a l'hora d'acompanyar-lo a
l'altar per al casament i a l'hora d'assistir
al funeral del pare o la padrina, i punt.

Aquesta prActica està molt estesa avui
en la nostra societat i en conseqüência el
capellans i catequistes tenen la sensació
de "fer retxes dins s'aigo", sobretot quan
preparen els pares en la catequesi pre-
baptismal i de primera comunió. "Es que
tenim tots els elements en contra —em
comentava un amic—, a la família no se
resa, els al•lots no saben el parenostre, hi
ha una despreocupació pel fet religiós,
els pares miren la catequesi com una co-
sa que s'ha de passar... perd a l'hora
d'estenyer tots volen que els fills facin
la primera com unió".

(SALUDABLE
RI El gran nombre de persones ,.
4 que practica l'excursionisme,g..

fent més o manco camí a peu u,
O Ia gran quantitat de persones::::::::

que els horabaixes i vespres sur- -

ten a caminar, donen una nota
agradable a la seva vida, la
més saludable i al mateix tempsI
mantenen el seu cos més agil.

INEXPLICABLE
No es compren que davant

multitud de robatoris, tant a ca-1
ses dins el poble com a fora vila
1a gent encara no s'hagi

o ni prengui les adients
Com també es inexplicable
eis agents de l'ordre hores d ara
no hagin detingut els culpables.

Quan preguntes als pares els motius
pels quals demanen la primera comunió
solen dir: "Ja li toca perquè té nou
anys", "si no combrega ara pareixerà
una nuvia", "a dins ca nostra sempre
s'ha fet

Andreu Genovart



Servei Pensionistes

Aquest mes

cobri
100.000,
més de
pensió

Ara, tots els pensionistes que cobrin la seva

pensio a "la Cana" participaran en els sorte-

Ms' de 300 pensions extres de 100.000 plea,

que es realitraran des del mes de febrer

fins al MC, de juliol de 1994. Si hi resulta

afortunat. imagini's tot el que podria fer

amb aquestes 100.000 pessetes extres.

A tof s. amb la seva pensió a "la Cara"
noted poded gaudir d'aquests interessante

avantatger

• Domielllació gramita per cobra, la se.

permit,
• Beeves. d'uns

• Maxima rendibilitat per ids setts estahis

• Donsicilimi6 grunts& de rebute t <01117111

de les serves despot.

• Soluciono per pager menr impost°.

• Assegurances personal. i per • la sera Oar.

I mobs avantatges Olt!.

Vingui a "la Caixa" a domiciliar la seva

penné. Aquest mes, pot cobrar 100.000 ptes.
mks de penné.

•50 penman. mares. cada mes. Some, did,. de
,nt Ot CI. semi.. es comunmaran cada or. es let
!somas ofIciaes.

nlaCabcan

La Ilisó del ram
A un poble pages, com Mon-

tuïri, tothom sap que es veremar,
excepte alguns nins o joves que
potser mai ho hagin vist.

Per poder haver-hi vi és neces-
sari la verema, o sia la recollida
dels raïms de la vinya. No es po-
dria elaborar el vi si abans els
raïms no haguessin estat sotme-
sos a un procés que es podria
considerar com el seu turment en
el cup o a les premses, ja que
sols mitjançant un d'aquests dos
sistemes el raja' es converteix en
vi. Ve a ser el sacrifici del raïm. I
són necessaris molts de grans de
rim per fer el vi que s'ha de me-
nester.

Per altra part, avui la gent pre-
tén viure sense sacrificis. Són
molts els qui cerquen el benestar
sense haver passat abans per la
renúncia a moltes comoditats, a
desitjos excessius o fora de Hoc.
Pocs són els qui estan disposats
a sacrificar-se pels altres, però
en canvi ni ha molts que voldrien
esser ajudats o tenir la col.labo-
ració del veïnat o de l'amic.

N'hi ha, però, que sí, que amb
seny aprenen la lliçó que ens dó-
na la verema. Molts de raïms es-
peren el procés del sacrifici per
arribar a ser vi, com també mol-
tes persones haurien d'aprendre
a passar pel sacrifici de les seves
comoditats si és que un dia volen
assaborir de bon grat el vi d'una
existència plena de comoditats.

Salomó

OPINIÓ
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Autòmats programables
Devers l'any 1880 s'estrenava a Paris

l'òpera "Els contes d'Hoffmann" del
músic Jacques Offenbach. Aquesta ópe-
ra, fascinant i enigmàtica, s'ha represen-
tat aquests dies (un segle després) al
Teatre Principal de Palma. Narra, en tres
contes, els amors, absurds i desgraciats,
d'en Hoffmann, un poeta jove i roman-
tic. En el primer conte, el poeta, s'ena-
mora de n'Olympia, una dona bellissi-
ma i encantadora. N'Olympia és una so-
prano que amb la seva veu, brillant i me-
tàl.lica, realitza, de forma magistral, tota
casta d'acrobàcies vocals que deixen
embadalit n'Hoffmann. Pen), el betzol,
ofuscat i extasiat per la gracia i finura de
n'Olympia, no se n'adona que és una
pepa. No se n'adona que és un compli-
cat enginy mecànic perfecte i metòdic.
No se n'adona que és un autòmat replè

d'artificis i pinyons engranats que fun-
cionen de forma impecable, encara que
sovint hagin de donar-li corda, com a un
rellotge. El poeta en queda tan prendat
que la vol abraçar i quan ho fa, la pepa
es fa trenques, s'esmicola, dins les seves
mans.

De llavors ença, la ciència i la tecno-
logia han avançat molt. Avui es cons-
trueixen maquines, quasi bé perfectes,
dirigides per complicats circuits digitals
(els xips) que responen de forma "intel-
ligent" a una informació que se'ls trans-
met. Fa poc, només eren productes i ex-
periències de laboratori; ara ja s'incor-
poren a tots els processos industrials i es
van introduint, a marxes forçades, dins
habitatges i vivendes. No heu sentit par-
lar dels edificis intel.ligents? La intel-
ligència artificial, gracies a la tecnologia
punta, avança a gran velocitat, ho inun-
da tot, i tot quedara embotit dins la seva
gèlida i incomprensible natura. Formara
part de la nostra vida i sera impossible
escapar d'aquest present-futur sintètic,
automatic i programable que ens espera.

També, els avanços dins el terreny de
la bioquímica s6n espectaculars. La in-
vestigació sobre el comportament de les
neurones ha permès realitzar uns tar-
macs que actuen directament sobre el
sistema nerviós central i en modifiquen
el seu comportament. Així, els nous tar-
macs varien el caracter i, com que dins
aquesta economia de mercat les perso-
nes també som considerades productes,
el fan, sobretot, més competitiu. Ara
haurem de prendre pastilletes per no es-
tar empegueïts, pastilletes per tenir més
memória, pastilletes per esser més intel-
ligents. En una paraula, tots els nostres
defectes es podran resoldre fàcilment
amb pastilletes.

La cultura de la píndola s'inicia als
Estats Units fa uns anys. Ara, la moda
americana dels fannacs que programen
la personalitat, s'estén ràpidament per
l'estat espanyol dins els ambients de la
"jet". Prominents professionals, polítics,
destacats empresaris, que necessiten
sempre estar al cent per cent i demostrar
que són una espècie dominant, comen-
cen a prendre les pastilletes magiques.
Es comportaran com a vertaders autó-
mats, perfectes, segurs, impenetrables,

sense cap grum d'humanitat, de feblesa,
d'indecisió... fins que la píndola actuï.

Sera després, en esclatar en mil bocins,
com n'Olympia en mans de n'Hoffman,
quan, tal vegada, comprendrem que els
autómats no són més que maquines. Iles
maquines sempre acaben, rovellades,
dins l'abocador de la vanitat.

Sa talaia d'en Rubí



A finals els passat mes de
maig el grup de persones
majors varen concloure el

curs de gimnástica de
manteniment que havien

començat l' octubre
anterior. Dies passats

anaren a Muro a fer una
demostració juntament

amb altres grups de
pobles. A Montuïri

celebraren l'acomidament
en el mateix local amb un

bon tiberi i salis facció (com
es veu a la foto). I ja

després, dia 31, encara es
tornaren reunir a Campos,

on, amb un altre dinar,
concloiá tot.

Dins el 'Noticiari Local" informam
amb més detall del "X' Torneig de
Truc" de Can Piores, la cloenda del
qual tengué Hoc dia 3 d'aquest mes
de maig passat. Els guanyadors
reberen el trofeu que els acredita
com a tais. Maria Gomila l'entregá a
Rafel Ribas i Cati Mora a Joan
Fornés.

Malgrat les
molèsties que
ens dóna, és
d'actualitat el
gran desgavell
que per mor de
les sèquies hem
de sofrir quest
estiu.

No és d'actualitat
porqué aquesta

foto es feu un dia
que la seva padrina

sostenia en Sion
Nicolau, el nostre

col.laborador, quan
encara no tenia un
any, i ara enrevolta

els seixanta.

ACTUALITAT GRÃ FICA



nsell In
alic

La banda de música de Montei a la trobada de Santanyl de dia 15 en el moment
de la desfilada dant les autoritats

A L'AGUAT
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... es Tribunal Superior de Justi-
cia de Balears ha sancionat dife-
rents pagesos de Sant Joan,
Vilafranca i Montuld per haver
cornés un frau: amb cupons de
gas-oleo "B" (gué estei subven-
cionat) l'adquirien de s' "A" (gué
no hi esta). Ara se'ls obliga a re-
fer es doblers que reberen i a
mês se'ls posa una multa.

o
... a Montuld ja hi ha un partit

politic que ha elegit ses persones
encarregades de designar es
components de sa ;lista des can-
didats que s'han de presentar a
ses eleccions municipals que se
celebraran d'aquí a un any. Aix()
se diu deixondir-se presti

o
... fa dos mesos en aquesta

secció es deia que en es funerals
s'entreveia que s'ordre no anava
tan bé com es desitjava. Idd bé,
un dia una persona va aprendre
"ses messions" i ho va tornar reor-
ganitzar. Sempre hi hauria d'ha-
ver gent així.

o
abans de jugar-se sa final de

futbol Barça-Milõ de dia 18, a un
l'oc conegut des carrer de Baix ja
s'havia preparat un bon tiberi
-menjua i begudes- i fins i tot co-
ets. "Mai s'ha de passar s'arada
davant es bou" ni 'dir blat fins
que no estigui dins es sac". I, gué
se'n feu des preparatius?

o
... en es cemented de tant en

tant es troben ossos de morts es-
campats pes passadissos. Se su-
posa que qualcú, per fer Hoc dins
sa tomba, treu es baüls i els cre-
ma, i deixa ets ossos dets avant-
passats alla mateix. Si hi ha una
ossera o fossar, per gué, en
aquest cas, no els hi traslladen?

o
... han arribat queixes de perso-

nes necessitades d'una piscina
climatitzada i suggereixen que a
Montuïri, a mês de cobrir-la, se
l'adeqüi i pugui servir per a tots

es pobles de sa Comunitat. Per
gué s'Ajuntament no pren aques-
tes messions?

o
... poca gent des poble empra

es contenidors de ferns, es de
paper o es de vidre. Mentre uns
diuen que és perquè estan mal
repartits, attres asseguren que és
per peresa.

o
... ara que ve s'estiu, amb tanta

pols que hi ha pes carrers per
mor de ses sèquies, no importara
que ses dones s'empolvin.

o
... un soci de sa Cooperativa

quan va sentir que hi havia tant
de superavit es posa tant con-
tent que totd'una ja va proposar
fer un sopar. No és raro: es page-
sos tombé han de gaudir de
quoique alegria i esbargiment.

o
... es veíns de Montuïri són molt

sacrificats i tolerants. Saber resistir
sense queixes tantes incomodi-
tats -suara de fang, ara de terra i
després de pols- a resultes de ses
sèquies pes carrers; mereixen
que se'ls dediqui un gran elogi.

o
així mateix qualcú deia:

s'Ajuntament podria regar i aixi

i levaria sa pols, almanco en es
carrers de mês transit.

o
... ara bé, com que aixa no suc-

ceix, no tothom n'esta queixãs, i si
no que ho demanin a ses adro-
gueries, on moites dones han
comprat graneres noves per Ile-
var terra i pols, o plastic per tapar
bé portais i finestres.

o
... moites dones i algun home

des que feien gimnastica durant
es curs, per no perdre "sa forma" i
mantenir-se Ogils i bons de salut,
han reenganxat i ara en faran tot
s'estiu. I no diguem de certes per-
sones que se senten joves, que
aquestes en fan sempre.

o
... ses queixes de certes perso-

nes que es diumenges d'estiu
anaven a missa an es Puig i ara
no n'hi ha, se senten ben fortes.
Ara bé, no sabem si és per devo-
ció o per tenir excusa d'anar-hi.

o
... per gué se'n van a fora vila a

assajar es cossiers vells, si després,
per ses festes, volen tornar fer una
demostració pública de tan bé
com ballaven i fer ver aquella di-
ta castellana: Quien tuvo, retuvo.

En Xerrim
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L'Ajuntament Informa
Resum de l'acta de la sessió plenària extraordinària celebrada el 12 de Maig de 1994

En aquesta sessió sols hi varen assistir
10 regidors, ja que Joan Moncades, del
PP, era absent de l'Illa.

Pla d'equipaments esportius

Es va aprovar la inclusió en el Pla
d'Equipaments Esportius per a 1994 del
cobriment de la piscina municipal, el
projecte del qual puja 31.778.898 pesse-
tes. (Votació: St: 5 PP i 2 PSOE. No: 1
CD. Abst: 2 PSM).

Declaració de zona turística

El tros de la carretera de Palma-Mana-
cor confrontant amb Montuïri i  perquè
els negocis allà instal•lats o que s'hi em-
placin en el futur puguin gaudir de l'ex-
clusió de l'horari normal d'obertura de
comerços, s'acorda sol.licitar formal-
ment a la Conselleria d'Indústria i
Comerç la declaració de zona turística a
per a aquella zona a efectes comercials.
(Votació: St: 5 PP, 2 PSOE i 1 CB.
Abst. 2 PSM).

Projecte de millores en el camp
municipal de futbol

Fou el punt que rebé el rebuig total dels
partits de l'oposició per considerar, sobre-
tot, que eren unes obres no imprescindi-
bles i perquè s'invertien massa doblers
en el camp de futbol. S'acorda edificar-
hi unes grades (ja fetes i edificades amb
càrrec a l'empresa "Munper"); per tant,
sols manca rebre les obres) i construir-hi
unes oficines, que també serviran per a
sala de premsa. (Votació: Sí: 5 PP. No: 2
PSOE, 2 PSM i 1 CD. Havent-hi empat,
s'aprovd amb el vot de qualitat del balle).

Avantprojecte d'ampliació del
cementeni

Degut a l'increment de la demanda de
tombes i esser del tot insuficients les que
hi ha, s'acorda encarregar a l'arquitecte
municipal la redacció d'un avantprojecte
per a l'ampliació del cementeni munici-
pal. (S'acordà per unanimitat).

Ratificació del concert amb
INSERSO

A fi que es pugui continuar la distribu-
ció en els domicilis particulars del men-
jar a les persones impedides, s'acordà
ratificar per a 1994 el concer amb IN-
SERSO. (Aprovat per unanimitat).

Acumulació de plaça

Havent quedat vacant la plaça de se-
cretari-interventor de l'agrupació muni-
cipal Sencelles-Lloret, previa sol•licitud
s'acorda autoritzar l'acumulació
d'aquesta plaça a l'actual secretari de
l'Ajuntament de Montuïri, mentrestant
romangui sense cobrir la d'aquella agra -
pació. (També s'acorda per unanimitat).

Eleccions al Parlament Europeu

Acabat l'anterior ple extraordinari es
va procedir al sorteig dels components
de les meses electorals per a les elec-
cions al Parlament Europeu, convocades
per al 12 d'aquest mes de juny.

Inauguració de la planta depuradora d'algues residuals
d'Algaida - Montuirri

Vista aèria de depuradora inaugurada el passat 17 de maig pal President Cañellas. La inversió supera els 259 mitions
i pot servir una població de 6.000 habitants



Vista panoràmica de Montuïri 	(Dibuix de Mateu Rigo)
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Nou comitè local del PSOE

A les eleccions que es feren entre els
militants del PSOE de Montuïri el passat
29 d'abril es va renovar el Comité Local
del partit, el qual va romandre així:
Secretari General: Gabriel Miralles Pizà;
Secretari d'Organització: Bartomeu Ser-
vera Gallard; Secretari de Política Insti-
tucional: Gabriel Mayol Roca, i Presi-
dent: Joan Martorell Lladó.

Campionat de Truc

El passat 3 de maig tengué lloc la do-
enda del X6 Campionat de Truc de Can
Pieres, el qual s'havia allargat per espai
d'uns tres mesos. Hi varen participar 32
parelles, d'entre elles tres de dones.
Acabat el torneig hi hagué un triple em-
pat per al primer Hoc. Una vegada fet el
desempat, la classificació fou aquesta:
1". Joan Fornés "Mora"-Rafel Ribas "de
Son Reus"; 2 00 . Andreu Mairata "de
n'Inés"-Rafel Cerdà "Rupit"; 3. Joan
Mayol "d'es Forn"-Guillem Vaguer "de
na Prats"

Robatoris

Els primers dies del mes passat els lla-
dres en tornaren "fer de ses seves" a
Montuïri. Entraren per robar en el ma-
gatzem de Can Pellusco, pern al parèixer
no se'n pogueren dur res o quasi res. A
Can Gabriel Mayol "Bello" sostragueren
una polsera d'or i altres objectes de va-
lor. Del taller mecànic de can Xesc
"Boivhs" se'n dugueren ràdio-cassettes i
altres coses. A la fàbrica de material de
construcció de Rafel Manera "Ros", dia
5, se'n portaren 5 màquines de discs de
polir, berbiquins, maquinària de fer can-
tons, i una altra manual de tallar fusta,
valorat tot en unes 300.000 pessetes. Dia
11, en el forn de Joan Mayol també ro-
baren una cartera amb 15.000 pessetes,
unes esperdenyes i algunes polseres.

Nova peixateria

Dia 16 de maig en el carrer de Sa
Trona número 12 s'obrí una nova peixa-
teria, la qual està regentada per
Francisca BauzA Rigo, de Can "Neo".

Trobada de Bandes de Música

A Santanyí, dia 15 tengué lloc l'anual
trobada de Bandes de Música, a la qual
hi va participar la de Montuïri. A l'esde-
veniment s'hi afegiren un bon grapat de
familiars i admiradors.

Inauguració de la depuradora

Dins el pla de la depuració d'algues re-
siduals de l'interior de l'Illa, el passat
dia 17 tengué Hoc la inauguració de la
depuradora d'Algaida-Montuki instal-la-
da a Son Mayol. Hi foren presents el
President de Govern Balear, el Conseller
d'Obres Públiques, el Director General
d'ISABAN, el President de la Junta
d'Aigües, el Director General d'Obres
Públiques i els batles d'Algaida i Mon-
tuïri entre d'altres. Les obres estaven
pressupostades en 580 milions i amb

una capacitat per poder atendre una po-
blació de 16.500 habitants.

Montuïri a "Mallorca Magazin"

En l'edició del setmanari "Mallorca
Magazin" del passat 20 de maig, el qual
s'edita totalment en llengua alemanya,
es va publicar un ample reportatge sobre
Montuïri a les pAgiones 30 i 31, mit-
jançant el qual tant els alemanys que
viuen a Mallorca com els varis milers
que reben aquest setmanari allà, tendran
oportunitat de conèixer un poc el nostre
poble.

Perles "Orquídea"

A mitjan mes de maig s'iniciaren les
obres per aixecar els edificis que en "Es
Creuers" té previst començar a construir
la fàbrica "Perles Orquídea" de Mana-
cor. El projecte de l'enginyer és el
d'acabar-les pel proper mes de novem-
bre a fi que totd'una s'hi pugui traslladar
Ia factoria que ara és instal•lada a Mana-
cor. Un fet que en el futur suposarà do-
nar feina a molta gent de Montuïri.

(Continua a la pagina següent)

Pere Sampol, candidat al
Parlament Europeu pel PSM

A Manacor i a Montuïri tengué floc
dia 13 de maig la presentació de Pere
Sampol com a candidat al Parlament
Europeu amb el número 5 de la coalició
CiU-PSM. Hi assistí el número 1, ven-
gut expressament de Barcelona, Carles
Gas6liba.



En es Dau s'hi troben aquests abocadors de paper, de vidre i de ferns, perd no tota
Ia gent en fa l'as que pertoca i no col-labora al reciclatge

10	 NOTICIARI LOCAL

Estava previst per a un dels primers
dies d'aquest mes de juny l'obertura al
públic de la tenda de pells que s'acaba
d'edificar quasi davant la benzinera "Ses
Mayoles", encara que la inauguració ofi-
cial tendrn hoc posteriorment, segon in-
formes dels mateixos propietaris.

La Mancomunitat des Pla,
declarada àrea d'acció especial

El Consell de Ministres del passat 6 de
maig va acordar declarar, entre altres, la
Mancomunitat des Pla, Area d'acció es-
pecial per al període 1994-1997, el qual
té com a finalitat la de "corregir els forts
déficits d'infraestructura i d'equipa-
ments que pateixen aquestes regions".
Això suposarà la inversió d'un pressu-
post, el qual se sumarà a les ajudes que
també es rebran de la Comunitat
Europea.

Assemblea de la Cooperativa

Amb la finalitat de donar compte del
moviment de la Cooperativa Agrícola de
Montufri i convocat per la junta rectora,
el passat 20 de maig tengué hoc en el
magatzem de dita entitat, l'assemblea
anual general ordinària de socis.

D'entre els assumptes que es tractaren,
el més important i el que més interessa-
va als socis era el resultat econòmic co-
rresponent a l'exercici de l'any 1993, el
qual fou molt satisfactori, ja que una ve-
gada deduïdes les despeses dels ingres-
sos, donà un benefici net de 1.807.532
pessetes.

Els socis quedaren molt satisfets dels
resultats, felicitaren el gerent Gaspar
Mas Miralles per considerar que gràcies
a la seva bona gestió s'ha aconseguit
aquest important benefici. I a més i per
celebrar-ho s'acordà organitzar un dinar
de companyonia el proper 5 de juny al
bar del camp de futbol.

Estai de comptes de 1993
Ingressos

Vendes, comissions, subvencions i al-
tres, 	  48.834.492 pessetes

Despeses
Compres, variació existències, personal,
estructures i altres, 47.026.960 pessetes
Superávit  1.807.532 pessetes.

(Ve de la pagina anterior)

L'empresa "Munper"

L'estat dels carrers

Les sèquies que es fan per a la conduc-
ci6 de l'aigua potable van a bon ritme,
tant és així que s'espera que les obres
concloguin abans de la data prevista. I
seria de desitjar que per Sant Bartomeu
els carrers ja tornassin estar asfaltats i
haver acabat amb tantes incomoditats.

El concurs de Conte Curt

Enguany es tornarà convocar la III
edició del premi literari Sant Bartomeu
de Conte Curt, les bases del qual seran
semblants a les dels anys anteriors.
Esperam publicar-les en el pròxim nú-
mero.

Reedició del !libre
"Un poble, un temps"

Encara no se sap quan apareixerà la
segona edició del llibre "Un poble, un
temps", però sí ja es pot afirmar que
l'autor, Joan Miralles, hi està treballant i
té previst que surti renovat.

Cossiers veterans

Pel poble es corr la notícia que els
vells cossies —d'abans dels que l'any pas-
sat acabassin— actualment estan assajant
perquè devers Sant Bartomeu volen tor-
nar fer una demostració pública.
L'Ajuntament té previst retre'ls un ho-
menatge.

Redacció

ESTIU - 94

Classes d'anglès
Curs intensiu

Joves i adults
Recuperació EGB - BUP - FP

Carrer Major núm. 38 - Montuïri - Telf. 64 60 77
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Es Molí d'Es Fraret, Escola Taller de Restauració del Patrimoni
Miijançant teoria i práctica, deu alumnes aprenen restauració de picapedrer

Una mica més enllà del Col.legi
Públic de Montuïri es troba Es Molí
d'Es Fraret, un indret on es duu a terme
l'Escola Taller de Restauració del
Patrimoni. Una tasca encapçalada per
FODESMA (Foment de l'Empleo Social
de Mallorca), pel Consell Insular i tam-
be per l'Ajuntament del nostre poble.

Els que s'encarreguen de la direcció
d'aquest projecte, bàsicament són tres:
Carles Moranta (el director de l'obra i la
persona que molt amablement ens va
atendre), Clemente Núñez (el mestre) i
Bernat Riutord (el marger). I es aquesta
gent la que té com a missió cabdal la
formació dels seus alumnes, deu en to-
tal, entre joves i al.lotes.

S'iniciava aquesta tasca a comença-
ment d'any, concretament l'u de gener;
amb la il.lusió abnegada d'un planter
d'obrers, aprenent i gaudint dels seus
mestres. Gairebé tot aquest lapse de
temps i fins a la darreria d'aquest mes
de juny, representa un curs d'iniciació al
min picapedrer, de sis mesos de durada.
Aleshores, a partir del mes de juliol,
aquests aprenents seran contractats fins
el primer dia del 1996; és a dir, dos
anys, exactes d'activitat restauradora.

Cada dia, de dilluns a divendres i de
les 8 del matí fins a les 3 del capvespre
duen a terme aquesta ocupació amb
constancia. Els dimarts i els dijous, em-
pen), els dediquen, en gran part, a assis-
tir a les classes teòriques d'en Carles
Moranta, el qual les explica a l'aula su-
perior del "Joan Mas i Verd", si be
abans s'impartien a la biblioteca.

Constancia i bellesa en modelar la pe-
dra, fer estucats, treballar el mares, cons-
truir armadures fèrries, pastar... i, per al-
tra banda, escoltar les tecniques, assimi-
lar la teoria, prendre apunts, llegir...

A més a més es van fent controls teò-
rics de tant en tant, per examinar el per-
sonal. Ara com ara duen porten realit-
zats uns set o vuit tests de repas, sempre
observant les fitxes del curs i prestant
atenció tot seguit. Per tant, cal tenir en
compte aquesta important vessant do-
cent, avaluant-se una vegada estudiada
una matèria. Tampoc cal oblidar la res-
ponsabilitat que comporta pels ensen-
yants haver d'atendre el progrés de
l'alumne, a cop d'ull, del seu obrar en la

construcció, fent un capmàs, o sia una
valoració global d'un conjunt de coses
de diferent valor.

Actualment la feina no es remunera,
pert sí ho sera a partir del primer de ju-
liol pròxim i fins el 31 de desembre de
1995; és a dir, l'alumne sera contractat
durant devuit mesos. Durant aquest pri-
mer mig any hauran rebut una beca dia-
ria d'unes mil pessetes, com a compen-
saci6 del transport i estudis.

Com a premi col•lectiu el primer di-
vendres de cada mes organitzen una ex-
cursió, aleshores esbarjosa i didactica,
per tal de contemplar els ulls savis de
l'arquitectura agrònoma insular; veure
finques tradicionals d'anomenada, com
Sa Granja d'Esporles, Son Ferreter, Son
Moragues, La Trapa, etc. Solen esser els
punts d'encontre d'una diada mensual
una mica nòmada.

Quan s'acabin de polir les encletxes i
el pareclat del singular molí, cada alum-
ne obtindrà un aval del seu aprenentatge,
simbolitzat en un diploma. I a partir
d'aquí els actuals alumnes tendran dife-
rents sortides professionals, tais com res-
tauració d'edificis i casals antics, millo-
res a finques rústiques, aixecar parets w-
iles... com Lambe sortides en la construc-
ci6 convencional (coberta de teules, etc.)

En aquests moments, a més de la  res-
tauració que tractam —Es Molí d'Es Fra-

ret—, una altra, a les murades d'Alcúdia,
completen les iniciatives de FODESMA.
Dues tasques importants en 1'AI-ea de la
conservació d'un patrimoni tan nostre.
Pel que fa referència a l'obra de les mu-
rades, es important recalcar que hi ha un
mòdul capaç de reunir 20 persones on,
actualment, encara hi ha tres places per
ocupar; davant la impossibilitat de fer-
ho en l'obra del nostre poble. Es a dir, si
algú hi esta interessat convé saber que
únicament hi tenen accés aquelles perso-
nes majors de 16 anys, amb la condició
que no hagin estat contractats enlloc an-
teriorment; la qual, alhora, compleixen
els integrants de l'escola d'es Molí d'Es
Fraret.

El director de l'Escola-Taller d'Es
Molí d'Es Fraret considera positiva la
restauració d'aquesta arquitectònica
peça. "Haura estat un treball positiu, res-
ponsable i feiner on l'alumne haura en-
trat dins la dinàmica de l'ofici". Encara
per acabar ens comentava: "Costa un
poquet, totd'una, i t'has de saber aplicar.
Esperam, de debt), que surtin ben prepa-
rats pel dia de demà poder treballar".

Sembla que en conjunt —mestres i
alumnes— s'avenen i estan satisfets. Era
Ia impressió que un tenia en el moment
d'acomiadar-se enmig d'aquell ordre i
netedat en les coses, gairebé classics.

Joan Barceló Cerda



Feu de mestre de
picapedrers fins
que es va jubilar
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ENTREVISTA

Bartomeu Fiol Lladó "Fiol"
Recorda un temps en què per gastar deu cèntims s'ho havien de pensar bé

Quan ha de donar una opinió, la pen-
sa i la pesa be abans. Es mostra dubtós i
indecís en les contestes, desitjant que no
se senti ningú al.ludit o ofes. En el did-
leg el seu to de veu es baix en extrem, si
be exposa les seves opinions i s'explica
amb claredat. A rel de les nostres pre-
guntes ens dona la impressió que ha-
gués pogut instruir-nos molt mes en les
seves respostes i comentaris.

No es que ten gui una idea negativa de
les persones. Precisament al contrari.
Els anys li han ensenyat que el respecte
i les bones maneres cap als altres és el
caml que duu invariablement a l'amistat
i solidaritat humanes.

Tampoc es massa afectat en deixar-se
veure; cerca sempre la companyia dels
yells amics dins el cafe. El seu cercle de
comunicació amb els altres es redurt i te
molt d' esment en cultivar les velles
amistats, com hem dit abans.

A punt de complir els vuitanta-cinc
anys, Bartomeu Fiol Llad6, quan par-
lam del temps passat i present, es limita
a exposar fets o situacions sense jutjar-
los; els ha aguantat i res mes.

Es casà amb Jerdnia Bibi loni Gomila,
que moil fa 45 anys. Ell va néixer a
Montuïri el 15 d'agost de 1909. Te una
filla, na Joana, casada. Dos nets i una
neta. Sap ¡le gir i escriure.

—Amb qui anàreu a escola, mestre
Tomeu?

Ens mira a traves de les ulleres de sol
—fa molt poc que l'operaren de catarac-
tes i encara estd en convalescencia-
mentre contesta amb veu apagada.

—Amb el mestre Palou, fins a l'edat
d'uns dotze o tretze anys. Més tard,
quan ja feia feina, vaig anar a escola els
vespres amb l'amo en Biel "Moliner".

—Sabem que vàreu esser mestre de pi-
capedrers. Amb qui aprenguéreu l'ofi-
ci?

—Sempre vaig fer feina amb el meu
pare, que també era mestre de picape-
drers. Li deien mestre Tomeu "Boira".
Molts del poble encara l'han conegut.
Fins i tot vaig tenir temps de treballar
amb mestre Ramon "Solleric", el teu pa-
drí.

—Fireu el servei militar?

—Vaig esser "excedent de cupo", però
durant el Moviment, concretament l'any
1937, em feren incorporar a files. Un
dels llocs on vaig estar destinat —conti-
nua client— fou a Artà i a Palma. Estant a
Artà tenia la meva dona, na Jer6nia,
molt malalta i molts de vespres venia
d'Artà a Montuïri amb bicicleta per veu-
re-la. A les set del mati tornava esser al
quarter, perquè fugia sense permís.

Acota el cap un moment mentre nosal-
tres endevinam les dificultats i contra-
temps per les que va haver de passar.
Alça el cap de sobte.

—Per cert... —ens diu— estant a Artà,
també estava amb jo, en el mateix bata-
Bo, en Rafel "Nyol", l'home de na Mar-
galida "Muret". EH i jo demanàrem a
una persona de Montuïri que tenia in-
fluència si podia passar-nos a un altre
poble més a prop del nostre. Ens digué
que s'ho miraria i al cap de poc temps va
dir-nos que era possible passar un de no-
salves a Campos. Després d'un mes o
dos hi passaria l'altre. Quan ens demanà
qui hi havia de passar primer, vaig dir:
"que hi passi en Rafel, jo hi aniré des-
prés".

Mestre Tomeu capeja uns moments
abans de continuar.

—Un cert temps després sortejaren els
batallons per embarcar cap a la Pe-nín-
sula. El batalló de Campos va haver de
partir i amb ell el meu amic Rafel. Morí
allà, al front de guerra. Va esser un cop
molt fort per a mi.

Ens d6na la cara mentre defensa els
seus ulls darrera les negres ulleres.
Deixam passar un breu moment.

—Parlem d'uns anys mis enrera.
Quan ireu mis jove, en què us entrete-
níeu juntament amb els vostres amics?

El que vol esser una rialla sembla que
vol il•luminar la seva cara, com un sol dè-
bil de gener que vol travessar els núvols.

—Hi havia pocs entreteniments, alesho-
res. Jugàvem a capseta, a caramboles,
fèiem trucs i marines dins el café, els
temps de bulla anàvem a fer bulla; els
vespres d'hivern anàvem a veure les ca-
ses on vetlaven... temps difícils i de pocs
doblers.

—Però... en aquells temps ja funcio-
nava el cinema mut: is que no us inte-
ressava?

—Sí, i molt! A jo, sobretot; era una de
les coses que més m'agradava.

—Podrteu dir-nos alguns noms de les
figures de la primera època del cinema
mutai nostre poble?

—No me'n record de tots, per6 sí de
qualcun. Meiam...

Està un moment pensant.

—Record —continua— en Karpanta, en
Puñales, en Polo, n'Arizona, en Tini Mc.
Coy, en Cayena, na Mari Pickford, na
Purviance, en Chariot, La Pandilla, en
Pamplinas, en Tomastn...

L'hem deixat recitar durant uns mo-
ments els noms emblematics del primer
temps del mut, la majoria dels quals
també ha conegut l'entrevistador, i per
uns instants ens ha transportat al trull,
al renou, a l'alegria desbordant de

al.loteria, nins i grans, dins les dues
sales de cinema de Montuïri. Ens po-
sam, per& altra volta amb els peus en
terra.

—Ens heu comentat abans el "temps
dificils i de pocs doblers". Per què no
us esteneu un poc mis damunt el tema?

Pensa un poc i girant-se ens diu:

—Sí. Els anys vint i trenta, quan el no-
ranta-cinc per cent del nostre poble es
dedicava al camp, les tretes eren magres.
Els qui anaven a jornal guanyaven poc i
no tenien la feina assegurada diàriament.
Els homes guanyaven quatre pessetes o
un duro, les dones, 2'50 6 3 pessetes.
Això sí, un café valia dos cèntims (0'05
pis.) i record que també en feien al ma-
teix temps de quatre cèntims (0'10 pis.).
El cinema, per als majors, tres peces
(0'30 pis.) No hi havia el gast6rum
d'avui. Ens conformàvem amb poc.
Record que hi havia tres misses el diu-
menge dematí. La primera a les quatre o



L'amo en Tomeu Fiol féu feina a la possessic5 de Son Company per espai de
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i molts d'e picapedrers teballaven pel seu compte
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a les cinc; la de les set i la de les vuit, a
mês de l'ofici. A totes hi havia molta
gent, pena a la de les set, que deia el rec-
tor, estava caramull, perquè aquest la
deia mês aviat que els altres capellans.
Després de les misses, la plaça es posa-
va plena de gent i també els cafés, on
canviàvem impressions i gastàvem el
manco possible. Es tractava d'anar molt
vius a cada casa per passar l'any. A això
ho saben tots els de la meva edat i mês
joves.

—I vos, mestre Tomeu, fireu lema
sempre a Montuiii?

—Sí, pert, es pot dir que vaig tenir la
meva feina centrada sempre a Son
Company. Hi vaig fer feina durant vint-
i-set anys. Mentrestant també tenia
obres en marxa dins el poble.

—Heu conegut algun ofici avui ja de-
saparegut dins el poble, del què ens pu-
gueu donar indict's?

Estc) un moment pensatiu i de cop se li
il.lumina la cara.

—Sí. Mira, al poble hi havia unes guan-
tes persones que entre altra feina es de-
dicaven a fer fogons. El material que
empraven el treien de la terra; era com
argilós, molt especial, fluix i bo de ta-
llar; amb la particularitat que el foc el
feina tornar dur com una roca. Podies
anar al domicili de qualsevol d'aquests
que el treballaven i sempre hi havia fo-
gons per triar. A més, també del mateix
material hi feien peces per construir
forns. Avui, qui es recorda d'això?

—Heu viatjat molt fora de l'illa?

Torç un poc el coll, posant cara de
circumstancies.

—No. Solament he anat a la Península
una vegada en qué vaig visitar Cadis.
No he pogut. Ten en compte per co-
mençar, que essent jove vaig estar molt
delicat de salut i per guanyar qualque
cosa em dedicava a fer escola als al.lots,
a ca nostra. Anys després d'haver-me
casat morí la meva dona i havia de fer el
cap molt viu. Mês envant i fins que em
vaig jubilar, sempre vaig estar molt ocu-
pat amb la meva feina, i en l'actualitat,
francament no tenc humor per viatjar.

—Actualment, com passau els temps?
—Mira, arregl uns quants animalets

que tenim, surt un poc al café o em trob
amb alguns dels amics que encara viuen,
i junts comentam el present i rememo-
ram el passat. Com et suposaràs, també

mir la televisió.

—I de la televisió, quins espais són del
vostre gust?

—Les pel•lícules, els toros i el futbol.

—Lkgiu el diari amb freqiiincia?
—Cada dia, manco ara, fa una tempora-

deta, des que m'operaren de cataractes.
Esper que prest ho podré tornar fer.

—Qui opinau de les noticies dels dia-
ris?

—Senzillament, després d'haver-los
llegit un esta mês pessimista. No hi ha
cap notícia esperançadora i molt poques
que siguin constructives. Sols males no-
tícies, que ja et solen anunciar general-
ment en primera plana, com a reclam, en
grans titulars.

—Podeu dir-nos, què és el que valo-
rau més en les persones?

—Aprecii molt la comprensió i el res-.
pecte mutu entre les persones i també
l'amistat i solidaritat humanes.

Admiram els joves per la seva energia
I la confiança i fe que tenen amb ells
mateixos. El twin és seu. Pen) escoltam
amb respecte les paraules dels nostres
avis, els records, les històries plenes de
dificultats i penúries de principi de se-
gle, els contratemps difícils de superar,
juntament amb estretor d' una epoca
on l'escassesa estava a l'ordre del dia.
Elements que s6n la base on es recolza
cada un dels seus relats.

Miguel Martorell Arbona
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Albert Gonzalez Crisci, diplomat en Educació Física
Pensa introduir millores en el gimnAs que té muntat i dirigeix en el poble

Sens dubte l'activitat física Os neces-
sária a tota edat; no nomes per mante-
nir-se en forma, sinó igualment per tro-
bar-se be, a gust amb tu mateix i també
contribuir a millorar l'aspecte ffsic.

Amb aquests criteris s'ha muntat a
Montui'ri un gimnds instal.lat en el car-
rer d'Es Pujol, en el mateix edifici on hi
havia el cafe de Can Tomeu, el qual va
esser inaugurat el passat mes de febrer i
es coordinat per Albert Gonzalez Crisci,
Diplomat en Educació

Amb una gran experiencia en el món
de l'educació física s'ha decidit a mun-
tar un local pel seu compte on s'hi inclou
un ample programa d'activitats relacio-
nades amb exercici corporal. I el que
és mes important, el local i el gimnás es-
tan oberts a tot tipus de propostes.
D'aquesta manera i amb grans projec-
tes de futur, n'Albert ha introduït aipo-
ble de Montuïri el que fins ara no hi ha-
via hagut mai, almenys de forma perma-
nent.

que a la vegada es coordinador i
director, ens explica una mica com es i
com sera el funcionament del nou gimnds.

—Com et vares iniciar al món de
l'educació ftsica i concretament al de
la gimnàstica?

—Fa uns 20 anys vaig començar a do-
nar classes d'educació física a col.legis
d'Argentina. Llavors, fa uns 6 anys, vaig
venir aquí, i un dels primers treballs que
vaig fer va esser el de monitor de nata-
ció a la piscina de Lloret. A Lloret hi ve-
nia un grup de montukers i a proposta
de dues mares vaig començar a donar
classes de gimnàstica aquí, a Montuïri,
ara fa uns cinc anys. Varem començar al
Local Jove, d'Es Dau; després ens tras-
lladarem a Ca Ses Monges, llavors a Ses
Escoles i finalment m'he animat a posar
el meu propi gimnàs.

—Quin tipus de formació has rebut?
—Som diplomat en Educació Física.

—Quines activitats desenvolupau en el
gimnàs?

—En aquests moments feim gimnàstica
de manteniment per a dones, aeròbic,
gimnàstica per a la tercera edat, gimnàs-
tica rítmica per a nins i també judo.

N'Albert té diferents
projectes de cara al futur

—Tens pensat introduir cap altra mo-
dalitat al programa?

—Sí, de fet, pròximament començarem
a donar classes de "Thai Chi".

—En quê consisteix el "Thai-Chi"?
—Es una gimnàstica de relaxació,

d'origen oriental i mil.lenari, la qual es
basa en fer moviments lents, postures; es
fa per mantenir la forma, però d'una ma-
nera diferent a la tradicional. A Mallorca
esta en procés d'iniciació. A Palma hi ha
un centre que promou el "Tahi-Chi"
aquest ens eviara monitors per a la pro-
moció de l'activitat i ho provarem.

—Quina edat té la gent que ve al
ginintis?

—Ve gent de totes dats; vénen nins i
nines de sis anys, fins a gent de 80 anys.
L'edat no és cap trava per practicar la
gimnàstica. En una paraula: abraça totes
les edats.

—Creus que is necessari l'exercici ft-
sic per a la salut?

—Sí; crec que és fonamental desenvo-
lupar una activitat que et faci estar bé,
que t'ajudi a tenir un bon estat  d'ànim.

Cal dir que la gimnàstica no serveix per
a posar-se musculós, ni tampoc s'ha
d'agafar com un mètode per aprimar-se.
No és una activitat únicament corporal,
és un tot, tant és així que també va enfo-
cat a la part psíquica o anímica.

—Quin temps s'ha de practicar la
gimnàstica per exercir-la d'una forma
adequada?

—Normalment, o el que és aconsella-
ble, sew' tres hores setmanals en qualse-
vol tipus de gimnàstica. Amb tres hores
setmanals es pot mantenir un estat físic
d'acord amb el que es pretén aconseguir.

—Quina era la vostra idea abans
d'obrir el local?

—La idea que jo tenia —confessa n'Al-
bert— era la d'obrir un local en el qué la
gent de Montuïri pogués realitzar activi-
tats de tot tipus, sempre relacionades
amb la gimnàstica i l'educació física.

—Continuau amb les mateixes Mten-
cions?

—Sí, i a més acceptam altres propostes.
Animam la gent perquè s'acosti a infor-
mar-se. Nosaltres ens esfoçarem al ma-
xim per posar les insta•acions més mo-
dernes possible, ja sigui en maquines o
altres aparells. També hi incluirem una
sauna...

—Finalment, quins projectes de futur
teniu per al nou gimniis?

—El gimnàs esta projectat per tenir-hi
una sauna, una sala de massatges, sala
de musculaci6, vestuaris i dutxes.

Encara n'Albert afegeix:

—Per part meva només em resta donar
les gracies a tots els montuïrers que ens
han recolzat sempre per dur a terme
aquesta tasca.

La instal•lació d'un gimnds en el nos-
tre poble es i será una millora per a
molta gent. D'aquesta manera qui vul-
gui realitzar exercicis físics ja te una
nova opció: la d'acudir al gimnds. I el
que es mes important, a un gimnds de
Montuïri. Des d'ara, qui vulgui fer
gimnástica o exercicis relacionats amb
educació física, ja no haurà d'anar-se'n
a poble extern. Es una avantatge per a
tots nosaltres.

Antoni Mesquida
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Amb festa i goig fou celebrat el desè aniversari de
l'Associació de Persones Majors de Montuïri

La commemoració del desè aniversari
de la constitució de l'Associació de
Persones Majors a Montuïri fou celebra-
da amb diversos actes al llarg dels sis
dies compresos entre el 30 d'abril i el 5
de maig passats.

El primer dia, al vespre, a la Sala
Mariana, una vetlada teatral oferta per
l'agrupació "Picadís" amb l'obra "Aquí
no paga ningú" s'inaugurava el cicle. El
dia següent, 1 de maig, els socis s'uniren
a l'esdeveniment de l'equip de futbol
per la seva participació a la lligueta d'as-
cens a 2 divisió-B. El 2 de maig, una
xerrada-col.loqui amb na Margalida
Borràs, en el local social, omplí el ves-
pre. Dia 3, la projecció de la pel.lícula
"Tomates verdes fritos" va entretenir el
vespre. Bartomeu Font Obrador, dia 4,
parlà sobre l'Arxiduc Lluís Salvador
d'ikustria.

El dijous dia 5 fou el dia de la com-
memoració per excel.lència. El matí, a
les assemblees ordinària i extraordinària
foren aprovats els estats de comptes, la
memòria de l'any anterior, els pressu-
posts, els nous estatuts, el reglament in-
terior i l'electoral, entre d'altres. Segui-

dament se celebra una solemne missa en
acció de gracies i finalment un bon dinar
en el restaurant de Binicomprat on s'hi
reuniren 300 socis i persones mês o
manco vinculades a l'Associació. Fou
l'acte mês concorregut i gojós, ja que
tothom, a mês de dinar, pogué intercan-
viar paraules, salutacions i retrobar-se
amb amics que no es veuen cada dia.

AlIA parla el President, s'entregA el
nomenament de soci honorari al Pare
Antoni Martorell i parlaren personalitats
vingudes de Ciutat per donar mês relleu

El president de
l'Associació féu entrega

al Pare Martorell del
nomenament de soci

honoran  (a d'alt).
Vista parcial dels assis-

tents al dinar (a baix).
Entre els convidats

no hi mancà Bartomeu
Tauler, el qui era rector

de Montuifi en els
inicis, brag dret dels qui

aleshores es movien i
persona principal tant
en els moments de la
cessió de Ca s'Escolà
com de l'edifici de Ca

Ses Monges (a
l'esquerra).

a l'acte. Al final hi haguéfesta i ball de
saló.

Una jornada on no hi manca una espe-
cial recordança als qui ara fa deu anys
constituïren la primera junta directiva.
Son aquests: Rafel Socias MiraIles,
Bartomeu Mayol Gomila, Bartomeu
Gomila Tous (t), Maria MiraIles
Arbona, Magdalena Miralles Arbona,
Bartomeu Rossinyol Cerdà (t), Joan
Ramonell Ahoy, Paula Pocoví Andreu,
Llorenç BauzA Miralles, Joan Sampol
Cerdà (t) i Francisca Jaume Amengual.
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Succinta història dels nostres carrers - XII

Vanrell, des Vent, de l'Amargura i del Calvari

35. Carrer d'en Vanrell

Es un dels noms dels carrers més an-
tics. Apareix al segle XVII ja com a car-
rer del senyor Miguel Vanrell (2-III-
1638). Al segle XVIII el trobam com a
carrer d'en Vanrell que puja als quatre
cantons de la rectoria. Al 1805 el veim
com a carrer de can Papalló. En les
tes incompletes del 1824, així com tam-
bé a totes les altres fins avui, el veim
com a carrer d'en Vanrell.

Tal nom li ve de la casa pairal dels
Vanrell, avui can Punta, familia que pro-
venia de Sineu. El daner membre d'a-
questa família per la línia masculina va
ser Francesc Vanrell, que monf el 1771.
Aquest es casà amb Catalina Aina Reus.
No tingueren fills mascles, i l'hereva,
Miquela Vanrell i Reus, es casà amb
Miguel Barbarín i Donardell. D'aquesta
manera la família Vanrell es refongué
amb les dels Barbarí. Un dels fills
d'aquest matrimoni va ser un canonge
molt famós a Montuïri: Lluís 11.111)1u -in i
Vanrell (1811-1899).

36. Carrer des Vent

Al segle XVIII el trobam com a carrer
dels Vents o, també, com a carrer6 del
Dau. Juntament amb el cam,. el Sol i el
carrer de sa Lluna formen la tríade dedi-
cada al nión de la meteorologia que tro-
barn a Montuiri i també a d'altres po-
bles. Ara es l'hora de recordar aquella
famosa cançó:

"Mariner tu que pretens
de bon cap i glosador,
no vols fer una cano3?
Llevant, xaloc nagjorn,
llebeig, ponent i mestral,
tramuntana i gregal,
vet aquí es vuit veias del nu5n".

37. Carrer de l'Amargura

El trobam amb el mateix nom ja en el
segle XVIII. Es, per tant, un dels noms
més antics i, curiosament, ha resistit tots
els canvis de num politics i de l'esperit
popular col.lecliu. Sempre ha triomfat
aquesta denominació. El nom de
l'Amargura li ve sens dubte del Via
Crucis. Ja hem dit que davant Can Poe-

Un dels carrers
més antics de la

vila és el d'en
Vanrell. Ja apareix

en el segle XVII i
excepte els

primers anys del
segle XIX, en qué

prengué un altre
nom, ha continuat

fins avui amb el
mateix.

to, en aquest carrer, s'hi feia la vuitena
estació, la de la tercera caiguda. Encara
ara, a la façana d'aquesta casa hi és visi-
ble l'emprempta d'una creu de fusta que
hi hagué.E1 nom de carrer de l'Amargu-
ra, com els altres que estan relacionats
amb la process6 del Via Crucis, es troba
a llocs dispars: a Sevilla, Zamora, Mala-
ga, i, a la nostra àrea cultural i lingüísti-
ca, a Reus, Camarasa, Anglesola, Mana-
cor, etc.

38. Carrer del Calvari

Al segle XVIII el trobam citat com a
carrer del molí d'en Goies (1782), per-
què hi vivia un tal Gregori Socias
"Guies". L'any 1729 trobam ja el nom
actual a un expedient d'una causa crimi-
nal. Aquesta denominació es la que tor-
narn a trobar després al padró del 1868

fins avui.
Evidentment, aquest num li ve a causa

del Via Crucis. Temps enrera, el Calvari
era el crucifix o capella dedicada a la
crucifixió, que estava situat damunt un
turó sovint prop de la població, on els
cristians hi anaven, especialment en
temps de Quaresma o Setmana Santa, a
fer el Via Crucis o a recordar la Passió.
Tal costum va ser introduit pels fancis-
cans, en benefici dels fidels que no po-
dien desplaçar-se a Terra Santa. Abun-
den sobretot a la part de València, pert) a
Mallorca n'hi ha qualcun de molt famós,
com el Calvari de Pollença. El nom de
carrer del Calvari es troba també a loca-
litats com Artesa, Sant Martí de Mala
a diversos llocs de Portugal (rua do
Calvario), etc.

(Continuarà)

Joan Miralles i Monserrat



el Governador havia
acordat el cessament de
tots els regidors i va no-
menar per substituir-los
una comissió gestora "a
fin de normalizar el fun-
cionamiento de la Cor-
poración".

A la primera reunió
d'aquesta gestora, els sis
components varen elegir
d'entre ells un president
perquè exercís a la vega-
da de batle. Les vota-
cions donaren cinc vots
a favor de Gaspar Mes-
quida Serra i una papere-
ta en blanc. Des d'ales-
hores exercí les funcions
de batle i com a tal actua
fins el 20 de juliol se-
güent, o sia que no arri-
ba als tres mesos i mig.

Durant aquest breu es-
pai de temps, en Gaspar va ordenar i es
preocupa que els carrers romanguessin
nets, féu retirar els carros i tot el mate-
rial que s'hi deixava, es va completar el
projecte per a una nova plaça, s'habilita
un crèdit per tal de minvar l'atur obrer,
s'adquirí algun mobiliari per a les esco-
les públiques i també sol-licita al
Ministeri d'Educació que es donas el
nom de "Manuel Bartolomé Cossio"(3)
al Grup Escolar, sol•licitud que fou apro-
vada i el 14 de juny d'aquest 36 es col-lo-
cava el rètol amb el nom demanat.
També es va sol-licitar al Minis-teni de
Justícia "la cessió gratuita a
l'Ajuntament de l'edifici de la rectoria
amb el seus annexes per construir-hi la
plaça projectada i tan necessitada".
Vengué, però, a l'entretant el Moviment
i la seva destitució, i d'aquest projecte ja
no se n'ha parlat més.

Dia 20 de juliol del 1936 es presenta a
Ia casa de la vila de Montuïri el coman-
dant del "puesto" de la guardia civil amb
un ofici del governador civil ordenant el
cessament de la Comissió Gestora i el
nomenament de Pere Arbona Ginard
com a nou batle. D'aquesta manera fina-
litzava el mandat del qui fou el darrer
balle de la república i començava el pri-
mer de la dictadura.

(Continua a la pagina següent)

Foto del matrimoni d'en Gaspar amb na Francisca, 8/ 29 de
juny de 1933

Montuiri, una altra vegada pogué ocupar
una plaça de xofer, aquesta vegada amb
l'amo en Pep "Collet", qui tenia l'estany
al començament del carrer des Pujol,
alla on ara és ca ses "Baques".

Uns anys després va conèixer una al-
Iota amb qui al cap de poc temps va ini-
ciar relacions amoroses: era amb na
Francisca Miralles Trobat "Magalla".
Festejaren poc temps, ja que en Gaspar
es va casar als 25 anys, dia 29 de juny
de 1933. Casat, però, no féu de xofer, si-
nó de picapedrer, aquell ofici que havia
après d'al-lot, i per altra part el 14 de ge-
ner de 1935 naixia el primer i únic fill
del seu matrimoni: en Joan.

Considerant ara l'aspecte politic, hem
de dir que pertanyia al partit d'Esquerra
Republicana. En aquells anys de la repú-
blica era batle de Montuiri en Joan Mas
i Verd, pen) aquest i els quatre regidors
que normalment assistien a principis de
1936 a les sessions ordinaries de l'Ajun-
tament, dia 3 d'abril presentaren la re-
núncia als seus calms, fonamentada en
"el estado pasional que se nota y paro
obrero, cuya solución la ven tan solo en
el nombramiento de otras personas que
les sucedan en sus cargos" (2).

A la següent sessió, cinc dies més
tard, el balle "Collet" va manifestar que

MONTUMERS OUE HAN DEIXAT PETJADA
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Gaspar Mesquida Serra "Serra"
Fou el darrer batle de la república. De jovenet havia treballat a França

Feia poc que havia començat l'any
1908 quan a la llar dels esposos que vi-
vien en el carrer des Molinar, Joan Mes-
quida Ribas i Maria Serra Mas, naixia el
22 de gener el primer nin de la familia.
Ja havien tengut una nina, na Maria, i
ara venia al món el segon, a qui posaren
per nom Gaspar Mesquida Serra. L'es-
Os era conegut a la vila com en "Juan
Gaspar", descendent de la família dels
"Rabents", i l'esposa, per na "Maria
Serra". En aquesta casa encara en nas-
queren quatre més: Bernat, Joan, Antoni
i Miguel, si bé dels sis en l'actualitat
sols en romanen dos de vius: en Joan i
en Miguel.

Mentrestant en Gaspar, com la resta
dels nins petits d'aleshores, totd'una que
tengué edat el posaren a costura a Ca
Ses Monges i després, fins que complí
els 12 anys, ana a escola amb el mestre i
capella de Son Palou. A aquesta edat co-
mença a aprendre l'ofici de picapedrer
amb el mestre d'obres Antoni Garcias
"Seldadet". Es pot dir que sempre féu de
peó, perquè quan va tenir 15 anys va
partir cap a França a treballar a Valence,
una ciutat important del sud-est, capital
del departament de Drole, al costat del
riu Ródano. Alla comença a fer feina
com a mosso en el magatzem de fruites
segues i llegums "Au Jardin d'Espagne".
A l'entretant aprengué el francès i va
obtenir el carnet de xofer. A França,
però, hi va estar poc temps, no arriba als
cinc anys. Se n'hi ana el 1923 i torna el
1927, per residir a Montuïri.

Aleshores havia vengut d'Amèrica
Joan Pere Cloquell Mateu, "Es Capella
Xigala" (1), el qual necessitava un xofer
i va trobar amb en Gaspar "Serra" l'ho-
me de confiança i amb el coneixements
necessaris per conduir el seu vehicle.
Amb ell hi va estar fins que el capella es
va morir, el 14 de juny de 1927. En Gas-
par aleshores tenia 19 anys i se n'anà a
fer el servici militar, voluntari, a Engi-
nyeria, a Barcelona. En aquesta ciutat
Lambe aprofita el temps que pogué per
aprendre coses noves, ja que era molt
estudiós; els seus pares no li varen haver
de dir mai que estudias: quan era nin i
durant tota la seva vida tengué afecció
per les lletres.

Acabat el servici militar i retornat a
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La processó del Corpus d'un temps

En aquell temps quasi tothom participava en la  processó del Corpus. Sortien pel
carrer moltes imatges, la majoria de les quals eren portades per joves amb la millor
mudada que tenien. Damunt el graons encara no hi havia els fassers i a la façana
de l'església tampoc hi figurava cap inscripció. Cal fixar-se també amb els vestits
dels nins i grans montre contemplen el pas dels qui participaven a dita processó.
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Tractaments fitosanitaris en
l'agricultura biològica i la seva utilització

HAN DEIXAT PETJADA
(Ve de la pagina anterior)

En Gaspar darrerament no havia dei-
xat de fer de picapedrer, però això sí,
veient el cake que prenien els esdeveni-
ments i sospitant que els qui estaven en
el poder duien males intencions, poc a
poc es llevà d'enmig. S'amagà a fora vi-
la i a una caseta devers Son Ripoll, on
sols hi havia estat un dia, el trobaren, el
detingueren i posteriorment se l'endu-
gueren cap a Ciutat. "La nit del 9 al 10
de setembre de 1936 l'assassinaren a
l'hemicicle del cementen i nou de la
Ciutat de Mallorca"(4), quan sols tenia
28 anys. Deixava la seva dona i un fill
de 18 mesos(5).

O. Arbona

(1) Cfr. Bona Pau, n9 454 de desembre
1990.

(2) Llibre d'actes de l'Ajuntament. Sessió
3-4-1936.

(3) Gran pedagog i figura destacada de la
"Institución Libre de Enseñanza"

(4) Cfr. "Diccionari Vermeil" de Llorenç
Capella, pàg. 111.

(5) Agraïm a la viuda i al germa Miguel
del ressenyat, l'aportació de dades.

En aquest número acabarem de citar
els tractaments fitosanitaris d'origen ve-
getal. I en el pròxim donarem cabuda
als d'origen mineral.

D'origen vegetal

Coa de cavall (equisetum arvense)

Es fa una bullidura: 24 hores en re-
mull i es bull durant 20 minuts.
Preparaci6:Coa de cavall fresca: 1 kg. 6

Coa de cavall seca: 150 g.
Aigua: 101.

Es dilueix 5 vegades el seu volum. Els
tractaments es repeteixen cada tres dies.

Es pot utilitzar per reforçar les plantes
i contra els míldius.

Si la mesclam amb l'emprivada d'orti-
ga i sab6 fluix és efectiva contra el poi.

Pelitre

És un preparat comercial que es treu
de les flors de diverses espècies de pi-
rethrum i crysantemum. És molt sensi-
ble a la hum perquè li fa perdre efecte,

motiu pel qual s'ha d'emprar els hora-
baixes. No es pot mesclar amb el coure,
però sí amb el sofre.

Se li afegeixen 2 kg. de sabá fluix per
cada 100 litres d'aigua.

Es pot emprar tant en pols com en 11-
quid i seguint sempre les dosis del fabri-
cant.

Serveix tant com insecticida en el
camp, per al poi, mosca blanca, trips,
pouilles, etc., com per a la conservació
de patates, mongetes, arnetles, etc.

Rote nona

És també un preparat comercial provi-
nent de les arrels del derris i altres lle-
guminoses tropicals. Actua per contacte
i ingestió. El seu efecte és molt afectat
per la hum i per tant és convenient uti-
litzar-lo l'horabaixa. La seva eficàcia
dura uns deu dies.
Preparac i6: 300 cc. rotenona

2 kg. sabá fluix
1001. d'aigua

Serveix com a insecticida de camp on
és eficaç contra el poi, orugues, trips,
coleòpters, psiles, formigues, mosques
blanques, mosques de l'oliva, aranyes,
etc. i també per conservació. No es re-
comana per a l'oruga de la col ni pel poi
de les faves.

Mèlia, cinamomo (melia azedarac)
(Ar ça en mallorqul)

És un arbre molt freqüent a Mallorca,
sobretot a jardins i avingudes.

Es recullen les llavors pel febrer.
Quan On madures, es deixen secar.
Llavors es capolen i la pols serveix com
a insecticida en el camp i per a conser-
vació. En aquest cas s'utilitza al 2% del
pes total a conservar.

Es efectiu contra el poi, orugues, poli-
Iles, trips, mosques, etc.

All i ceba

Es fa una emprivada (15 dies) que
tendrà efecte contra els fongs (cendra-
da) i a la vegada reforça les plantes.
Preparad O:	 500 g. alls i cebes

10 1.	 d'aigua
Es dilueix 10 vegades.

També es pot emprar contra la mosca
del pastanagó. En aquest cas no es di-
lueix. (Continuara)

Gaspar Socias Mora
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En e,8 Puig
No hi ha dubte que es
tracta dels alumnes de
l'Escola Parroquial que

l'any 1946 dirigia el mestre
Miguel "Piores". Era a finals

d'octubre amb motiu de la
festa de Grist Rei, a

l'escalonada d'Es Puig on hi
havien fret la Mare de ()au.
No els hem conegut a tots

per() sí Joan "Trepelr,
Jaume "Carboner", Miquel

"Queló", Joan "Petrero",
Joan "Cleveta", Pere
"Xorri", Biel "Quelet",

Tomeu "Canet", Francesc
"Soqueta", Pere "Vermeil",

Llorenç "Neo", Rafel
"Costa", Antoni "Bolt/As",
Vicenç "Caragol", Jaume

"Salat", Bernat de "Sabe,
Pere "Pollet", Tomeu de

"Salk", Joan "Serra",
Francesc "Mostela", Bernat

"Roca", "Sion "Bruixó",
Rafel i Mateu de "Ca ets

Escolans"... i encara no són
tots.

TEMPS PASSAT
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El pla de gestió de
Residus Sòlids Urbans

4.- Recuperació de l'energia de la res-
ta de materials que no hagin pogut ser
tractats en els tres apartats anteriors, amb

deposició dels residus sòlids originats
en la combustió i depuració de gasos.

(Informa: Consell Insular de Mallorca)

El Consell Insular de Mallorca per
mandat del Parlament de les Illes Bale-
ars gestiona el Pla Director de Residus
Sòlids Urbans elaborat pel Govern
Balear i d'acord amb les bases establer-
tes per ambdues institucions, després de
passar tots els tràmits legislatius i admi-
nistratius.

De manera totalment resumida, tant
els criteris del Parlament com del Pla
Director, es basen en les següents pre-
misses fonamentals:

1.- Reducció en origen, mitjançant
campanyes de conscienciació ciutadana.

2.- Reutilització en origen, mitjançant
les mateixes tècniques.

3.- Recollida selectiva d'aquells mate-
rials que són susceptibles de ser reci-
clats o que podrien produir contamina-
ció (com el cas de les piles de bot6).



AS
Carrer del Pujol,

Vine a posar-te en forma
Gimndstica de manteniment

Gimnàstica rítmica
Aerobic
Judo

Ball de saló
Sala de massatges

Preoximament:
Sala de musculació

Sauna

Informació
Til. 64 65 39

GI
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L'anyada no pinta 1)6
Si plou pel març, plou faves, i si plou

l'abril, plou gra. I enguany, en general,
ha plogut poc. Als sembrats els ha man-
cat aigua per créixer, goixar i granar be.
Per tant es d'esperar mala anyada, tant

Els camins de l'Arxiduc

3000 estudiants participaran en el
programa educatiu Els Gamins de l'Ar-
xiduc que la Conselleria de Cultura
Educació i Esports del Govern Balear
organitza dins els actes dedicats a la fi-
gura de l'Arxiduc Llufs Salvador d'Aus-
tria-Toscana en el marc de la Comissió
de l'Any do l'Arxiduc. El programa té la
finalitat de donar a conèixer als esco-
lars, d'entre 12 i 16 anys, els camins i
els miradors que aquest aristócrata va
fer construir ara fa més de cent anys.

Amb aquest programa es recuperaran
alguns dels itineraris de les sis rutes
que va dissenyar l'Arxiduc: De Son
Marroig a sa Punta de sa Foradada; de
sa Torreta Blanca a sa Caseta des
Garriguers; de Son Gual a Son Mora-
gues; de sa Font Cuberta a s'Hospede-
ria; de Can Caló a co ses Animas, i sa
volta de Miramar.

Els principals objectius són: introduir
l'alumnat en el coneixement de la figura
de l'Arxiduc, conèixer el Ilegat que va dei-
xar a Mallorca com a botànic, etnògraf i
geògraf, descobrir camins i miradors
que ell va fer construir i donar-lo a conèi-
xer com a impulsor del turisme-viatger.

pel que fa a llegums com a cereals.
De faves —com que les hem de sem-

brar amb bfstia i segar amb la fak, i tal
eina es petita, però mala de manejar, fa
molt de mal d'esquena— se'n sembren
poques i la major part de les que es
veuen sembrades sán per collir tendres.
Així mateix, faves de mul, per collir se-
gues, en veuen a qualque tiros d'un guar-
KS o mitja quarterada. Jo no es com an-
tany, quan per les possessions en sem-
braven un bon sementer, a les quals,
quan arribava l'hora de segar-les, les do-
naven a segar a escarada; pert) no com
ara que ja no hi ha escaraders. I recol-
lectar-les amb recollidora no va bé, per-
que es perden moltes bajoques. En lloc
de faves, se sembra favó, que permet,
tant per sembrar com per recollir, em-
prar maquinària.

Com que pel mes de març a penes va
ploure, l'anyada de faves i fav6 es do-
lenta, n'hi ha poques i xereques. Menys
mal que ara hi ha poques bísties i les fa-
ves no fan tanta falta com un temps,
quan la principal energia que s'emprava
per fer les feines el camp eren les faves.
Aleshores si a les bísties no els donaven
una bona rack!, de faves —com que ha-
vien de fer molta feina— no tenien prou
força per llaurar, segar amb la maquina-
ria, batre, rodar a la sínia, traginar... Ara,
com que les feines del camp es fan amb
maquinaria, l'energia que s'empra i més
es necessita es el gas-oil.

A les faves les ha mancat aigua pel

marc —que es quan més falta les fa— i als
blats i ordis, les brusques d'abril, quan
"cada gota val per mil". Si a l'hivern ha-
gués plogut molt, aquelles quatre brus-
ques de març i els 22 litres per m 2 que
plogué el mes d'abril, haurien bastat;
però com que des del passat mes de no-
vembre ençà a penes ha plogut, els sem-
brats han tengut mal créixer per manca
d'aigua. Endemés, han mancat les plu-
ges que els sembrats més agraeixen,
com són les *ties de Sant Marc, que,
com és sabut —"vuit dies ençà, vuit enllà,
per Sant Marc (25 d'abril) l'aigua no pot
mancar"— enguany han mancat.

A conseqüència de la sequera, els
sembrats a penes han pogut treure l'es-
piga, i les que han sortit tenen un mal
color, gris-blanquinós, i es veuen clapes
d'un color obscur, com a negrenc, de tal
manera que pareix que el sembrat s'ha
mort abans d'hora. Veient aquests colors
tan lletjos és d'esperar que com, a mà-
xim, tendrem mitja anyada, i aim) a les
terres bones, perquè a les primes no hi
haurà res.

La mala collita que es presenta podria
quedar un poc compensada amb una pu-
jada dels preus, pep) he preguntat a la
Cooperativa a quant han de pagar el gra
de la propera recollida, ja que, tota vega-
da que n'hi ha poc, hauria d'anar car.
M'han contestat que això dels preus
agraris no depèn de la collita, sin6 que el
designara la U.E.; i encara no se sap res
amb certesa, pert) se suposa que es pa-
garà igual que l'any passat.

Com veim, una mala collita no enca-
reix el gra, empobreix el pages.

Sion Nicolau



Pere Sampol sere el primer
montuirer candidat a
parlamentani europeu

Era Catty 1948

Per tal de donar més ambient a l'escena, aquestes cinc al.lotes es feren la foto
darrera unes carxoferes. Les tres de més amunt són na Margalida "Caragola",
na Francisca Salvé i na Marganda "Matarina". La més petita, que està dreta,

és n'Aina "Mora". I acotada o asseguda, na Coloma "Punta".
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Les eleccions al Parlament Europeu
Els partits politics presenten els programes electorals

Aquests primers dies de juny els mon-
tuirers, com tota la resta de l'Estat Espa-
nyol, ens trobam endinsats i esperone-
jats pel ress6 de la campanya electoral al
Parlament Europeu. Un òrgan del qual
els ciutadans no valoram degudament la
importancia i transcendencia que té de
cara al futur, fet que s'hauria de reconsi-
derar, ja que es evident que de cada dia
la solució als nostres grans problemes ve
condicionada per les decisions que en
tots els camps es prenen des de Brussel-
les o Luxemburg.

AIla defensaran els problemes d'aquí
els politics que nosaltres elegirem el
proper 12 de juny, encara que una situa-
ció o problema que es doni a Montuïri,
si no és de caracter general, poc esment
se li parara.

Aquesta vegada i per primera, un
montuirer del PSM, Pere Sampol, s'hi
presenta amb el número 5 de la coalició
CiU (de Catalunya), UPV (País Valen-
cia) i PSM (Mallorca). El cap de la llista
es Cartes Gasóliba de CiU. Ells dos, pri-
mer a Manacor, en roda de premsa, i
després en "Es Cantó", dia 13 de mes
passat presentaren les principals motiva-
cions de la seva campanya, com s6n la
de "defensar els interessos i resoldre els
problemes dels ciutadans de les les
Balears davant les institucions de la
Unió Europea. Es per aquest motiu
—deia en Pere Sampol— que hem optat en
aquestes eleccions per presentar-nos fent
coalició amb Convergencia i Unió i
Uritat del Poble Valencia. La coalició
PSM-CiU —afegia en Pere— neix amb la
voluntat d'actuar com a interlocutor en-
tre els diferents sectors del poble mallor-
quí i les institucions polítiques, econò-
miques i socials de la nova Europa. Per
la coalició PSM-CiU, la construcció
d'Europa s'ha de fomentar en la llibertat
dels pobles que la integren, la democra-
cia, l'honestedat, la justícia social i el
compromís amb la defensa del medi am-
bient. En definitiva, en l'Europa dels
ciutadans".

Els altres partits

Les premisses anteriors difereixen un
poc dels programes que presenten els al-
tres partits, encara que no substancial-
ment. Uns posaran més esment en al-

guns punts
mentre altres
fixaran més
l'atenció en
altres.

Pel que fa
a la resta dels
partits que te-
nen represen-
tació al nos-
tre Ajunta-
ment cal dir
que l'eivis-
senc Abel
Matutes sera
el cap de His-
ta del PP i la
primera ma-
1 lorq u in a ,
Francesca
Bennassar, el
25'. Pel que
fa al PSOE,

Fernando Moran es el que encapçala la

llista i el mallorquí Valenti Valenciano
es el 37'. UM fa coalició amb el PNV,
Unió Valenciana, Coalició Gallega i el
PAR; on el primer mallorquí, Bartomeu
Calafell, es el 6'.

Finalment cal afegir que del total dels
567 parlamentaris europeus, 64 repre-
sentaran Espanya; i, per als qui no ho
saben, dir que el Parlament Europeu es
l'òrgan que entre d'altres té competen-
cies pressupostaries, legislatives, judi-
cials, associatives i Lambe de seguiment
dels diferents tractats que afecten o de-
penen de la Comunitat Europea.

Aquests primers dies de juny, segons
notícies, es faran a Montuïri altres actes
electorals de cara a les eleccions al
Parlament Europeu, si be per l'ambient
que es respira dues setmanes abans dels
comicis no es veu la gent tan motivada
ni s'espera una participació tan massiva
com per a les confrontacions de caire
nacional, autonómic o local.

O. Arbona
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pragurnsa

Gabriel Miralles Bennassar de l'equip de futbol-7 veterans
i capdavanter de l'esport base

Com és ben salmi, enguany l' equip de
divisió del Montuiri ha fet história,

motiu pel qual aquest mes volem dur a
les pàgines de Bona Pau l'equip de fut-
bol-7 veterans. Intencionadament hem
triat per fer entrevista un montuirer
que ha militat a Ill di visió i que, a mis,
va ser un d'aquells nins que als anys 70
fa formar part del primer equip de fut-
bol base de la história recent del CD
Mon-tui'ri. Aquesta história, avui, a
1994, s'ha estesa a Catalunya, Múrcia i
Alacant.

Ens referim al qui és porter i anima
de l'equip de futbol-7 veterans: Gabriel
Miralles Bennassar. Té 34 anys i va co-
mencar a jugar al futbol base a Montuï-
ri, categoria alevf, primer i segon any
d'infantil. ¡ja al tercer fitxà amb el Cl-
DE juntament amb en Gaspar Mas i
Joan Urefta. Després tornd al Montu-
tri i el darrer any de juvenil fitxà pel
Sallista d'Inca, que havia ascendit a ca-
tegoria nacional. Jugd contra el Barce-
lona, Valencia, Castelló, equips amb ju-
gadors que després foren de primera di-
visió. Acabat de juvenil, torrid al Montu-
fri l' equip de primera regional.
Després juga amb el Porreres i el Xilvar
a Ill divisió ifinalment retond al Revolt.

Sempre ha jugat de porter, pert) quan
va començar ho feu d'extrem esquerre ,
pea) es va canviar per que "era magre i
tota la vida he fet de porter", digué ell.

—Per qui us decidíreu a formar
aquest equip de futbol-7?

—Ens reunirem una sèrie de gent que
havíem acabat de jugar, teníem ganes de
seguir, havíem començat a fer feina i te-
níem temps per entrenar, i com que
trobàrem 	 un "sponsor" —Pinsos Hens— i
en Biel Roca és el President.

—Podries fer-nos una anàlisi de la
temporada, fins ara?

—Començarem la temporada passada
un poc irregular, tirant a bd. A la segona
volta ja coneixfem més bé les normes,
en enteniem millor i acabàrem satisfac-
tòriament. Enguany la campanya és molt
positiva.

—Quin és el millor partit que heu rea-
lizat?

—Va esser contra el líder "Can Felip",

Biel Miralles és porter i
Anima de l'equip de futbol-7

un equip amb pràcticament el 80% de
jugadors que han actuat amb el Mallor-
ca. En el nostre camp els vàrem guanyar
per 8-3.

—Com són els equips contraris?

—Hi ha dues categories: primera i se-
gona; i un total de 13 equips. Els més
destacats són: Can Felip, Ferry, Joieria
Calvo, Pinsos Hens, Universitat, Depor-
tes Orejuela, Pub Sa Feixina, Gesa. El
dos darrers baixen a segona i els dos pri-
mers fan una espècie de torneig amb els
de Menorca i Eivissa.

--Quins jugadors integren la planti-
lla?

—Porters: Joan Antoni Payeres i Biel
Miralles Bennassar; defenses: Joan
Verger "Matzo", Benet Campins, Xisco
Ramis, Tomeu "Marró", Maties Miralles
i Guillem Morlà; davanters: Llorenç
"Neo", Tomeu "Xorri", Angel Prado
("Sa Vedette"), Toni Sampol, Pep Toni
Gomila, Biel Roca i Mateu Fio!. El mis-
ter és en Joan Manera.

—Qui són els gokjadors?
—Tomeu "Marró", Llorenç "Neo",

Toni Sampol, Angel Prado i el que els
ha fet amb més categoria, en Mateu de
Sa Matança, en va marcar dos de molt
espectaculars.

—Teniu moltes despeses?
—És un torneig que val doblers. En

Biel Roca de "Pinsos Hens" és el patro-
cinador i pràcticament el qui paga equi-
patges i inscripció. I nosaltres, els juga-
dors, posam 5.000 pessetes cada un per
pagar els arbitres.

—Creus que seria bo que el Montufri
tengués un equip de Ill regional?

—Si és un equip que tengui enllaç de
jugadors o que servesqui de trampolí per
a l'equip de III divisió, si que val la pe-
na. Ara, si és un equip que es fa per pas-
sar el temps, per gaudir, no.

—Podrks contar-nos alguna anècdota?
—Quan era jovenet, jugant amb el CI-

DE contra l'Olímpic de Manacor, durant
tot el partit vaig tenir cinc nins amb un
"tiraxines" darrera la porteria: m'em-
prenyaren molt. A un altre partit, jugant
amb el Porreres a Eivissa, a Sant Antoni
de Portmany, tot el temps vaig tenir una
banda de música darrera i no em deixa-
ven concentrar.

—Sabem que vares esser un dels juga-
dors del primer equip infantil de Mon-
tuiüi i que correspon al naixement del
futbol-base de ¡'Epoca actual. Quê en
recordes d'aquell temps?

—Per a mi varen esser uns anys molt
bons. El que passa és que es va fer mal
bé. Uns se n'anaren o fitxaren per altres
equips, jo mateix em vaig anar al CIDE i
ara, actualment, uns practiquen altres es-
ports i altres estan fitxats al futbol-7 ve-
terans.

J.A. Payeras

..la IOga flac
Ji
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Josep Sampol, entrenador dels cadets de futbol
Conjuntament amb en Llorenç Bauzà, als 75 anys ha preparat aquests jugadors

Josep Sampol Cerdá es possiblement
una de les persones dins el territori es-
panyol que mes anys ha dedicat al fut-
bol, ja que va començar a jugar quan
sols en tenia 12 ò 13 i ara en te 75 i en-
cara vesteix de curt per entrenar. Es
molt conegut a dins Montuïri i fora del
poble per haver dedicat tants anys a la
práctica esportiva.

—Quan fou que començàreu a jugar al
futbol i amb quins equips heu militat?

—El primer equip va esser el Montuïri.
Després vaig jugar amb el Recreatiu
Mallorca, que estava devers el bar Güell.
Llavors vaig fitxar amb l'Antoniana;
després el Mallorca em féu propostes i
hi vaig fitxar. En aquell temps tenia dos
equips: un de titulars i l'altre de reserves,
i jo jugava amb els reserves; encara que
així mateix un dia vaig jugar contra el
València, pen) em vaig lesionar i no vaig
poder seguir. Del Mallorca vaig passar
amb el Gimnàstic de Felanitx; d'aquí al
Porreres i darrerament vaig tornar al
Montuïri on vaig acabar com a jugador.

—/ com a "mister", quina ha estat la
vostra trajectòria?

—El primer equip que vaig començar a
entrenar va esser el Porreres a III  divi-
sió; i precisament aquest any el Porreres
fou un dels pocs equips que plantàrem
cara al Mallorca per ascendir a segona.
Amb aquest equip hi vaig estar dues
temporades. Després vaig entrenar dos
anys l'Espanya de Llucmajor; i tot se-
guit dos anys més com a segon entrena-
dor del Mallorca; això era en temps dels
germans Bergara i Bolao. Acabat amb el
Mallorca, vaig dirigir el Palma, un equip
que jugava a III divisió. I després suc-
cessivament el Murense, La Soledat, el
Petra, el Felanitx (amb aquest darrer as-
cendiríem primer a preferent i després a
III divisió). I ara entren els al•lots del
Montuïri, i pens ajudar fuis que pugui.

—Per quin motiu dirigiu els cadets?

—Com que es necessitava un entrena-
dor amb títol oficial, el president m'ho
va demanar, si 136 sols puc entrenar-los
un pic per setmana per motius familiars.
Ara lid, en Llorenç "Neo" m'és una gran
ajuda, perquè ell va esser un bon jugador
i també el veig com un gran entrenador.

—Com s'explica que a la vostra edat
us trobeu tan bá i encara ten gueu ga-
nes d'entrenar?

—Crec que és perquè sempre he fet es-
port i em pos a l'altura dels joves. Ganes
sempre n'he tengudes, ja que és el meu
hobby, i sempre que em vulguin estaré
disposat.

—Podrieu fer una breu anàlisi de la
temporada dels cadets?

—Aquesta ha estat una temporada un
poc irregular, si 1)6 crec que ha estat per-
qué els jugadors s'han despistat un poc,
tal vegada per mor dels canvis de mis-
ters o per les baixes que hem tengut.

—Ens ha sorprès el fet de la pobra
classificació al final de la temporada,
mis tenint en compte que hi ha bons
jugadors, la major part dels quals són
del darrer any.

—Per això mateix que t'acab de contar:
les baixes que hem tengut, els canvis
d'entrenadors i alguns jugadors que en-
traren a l'equip.

—Quin ha estat el millor partit que
heu fet enguany?

—Fou un dels darrers que férem dins el
nostre camp, contra l'Atlètic del Rafal:
els guanyàrem per 4 - 1.

—Quina opinió us ha merescut la
marxa de l'equip de III divisió?

—Enguany han fet una campanya
fantàstica per a un poble de dos mil i pi-
co d'habitants. Han trobat una série
d'al.lots que han vengut de fora poble,
no han robat els doblers, han estimat els
colors del Montuïri, s'han portat molt
bé, l'equip ha lluitat molt... i com a pre-
mi ha pogut disputar la lligueta d'ascens
a II divisió-B i, encara que si bé no inte-
ressava ascendir, això és un bon premi.

—Com enfocarku el futbol a Montuiri?

—El president, en Joan Ramonell, fou un
bon jugador, també va entrenar i sap de
qué va. Sabent veure les falles que hi ha,
ha sabut agafar dos tècnics com en Mi-
guel Magafla i en Cobo i així s'ha acon-
seguit un equip bo i ben compenetrat.

—Alguna anècdota com entrenador?
—Un dia, record, que jugàvem a un po-

ble veïnat i anàvem guanyat el partit. En
un moment donat la pilota va sortir del
camp a causa d'un xut fort. Un especta-
dor agafà el baló i se l'en va dur cap al
poble i no poguérem jugar més.

J. A. Payeres

Atletisme

Victòries dels Barceló
(pare i fill)

A la clàssica Valldemosa-Palma cele-
brada el passat 24 d'abril, Joan Barceló
(pare) va tornar obtenir la victòria a la
categoria de majors de 50 anys, avan-
tatjant amb més d'un minut el segon.

Per altra part, el seu fill Esteve a la
mateixa prova també guanyà a la seva
categoria (Júnior Masculf). Féu els 18
kms. en 62 minuts.

A la XV Semi-Marató de la fira de
Campos, dia 7 de maig (veterans, agues-
ta vegada a partir de 41 anys), Joan Bar-
celó la guanyà per cinquena vegada,
motiu pel qual l'organització li entregé
un trofeu especial per aquest palmarès.



Futbol aleví
Cardassar, 3- Montuïri, 3
Montuïri, 4 - Felanitx, 3
Algaida, 5 - Monttifri, 3
Montuïri, 2 - Vilafranca,
Montuïri, 6 - Avance Arta, 3
Porreres, 2 - Montuïri, 4 (final play-off)

Futbol juvenil
Fase ascens a Divisió d'Honor

Montuïri, 2 - Portmany, 3
Platges de Calvià, 3 - Montuïri,
Montuïri, 3 - Parr6q. Ramon Llull, 4
Portmany, O - Montuïri, 1

Els juvenils acabaven de rebre l'acolliment de l'afició per la bona temporada assolida
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Tres equips de l'Escola, campions de Mallorca d'handbol de promoció
Play-off a li -B: Honrosa actuació. El Montuïri ha guanyat un partit

Mini-bàsquet, infantils i alevins de futbol ja han acabat la competició

Els components de l'equip de III sortiren el camp flanquejats pels jugadors dels
equips de futbol base

Futbol infantil
	

FASE ASCENS A ¡I-B
Espanya, 3 - Montuïri, 0 (fi del cam-	 Europa, 3 - Montuïri, 1
pionat) Primera vegada en la història del club

que el Montuïri s'enfrontava en un partit
oficial a un equip de la Península. Es va
avançar en el marcador el conjunt de
Miguel Magaña gracies a un penal
comès als tres minuts a Toni Cantos que
ell mateix s'encarrega de transformar en
gol. A la mitja hora de joc, va empatar
l'equip català. Amb el resultat d'1-1 es
va arribar al descans. La segona meitat
es va iniciar amb un fort domini de
l'Europa qui va aconseguir el 2-1 i poc
temps després se li va expulsar un juga-
dor. Quan mancaven deu minuts per a la
fi de l'encontre, els locals varen sofrir la
segona expulsió. El Montuïri va a l'atac
i té dues claríssimes oportunitats per
igualar el marcador. Quan es complia el
temps reglamentari i en ple domini mon-
tuïrer,l'excel•lent davanter Xiscu va es-
tablir el 3-1.

Montuïri, 2 - Pinós, 1
El Montuïri es conformava en guan-

yar alguns punts en aquesta lligueta i en
el primer partit en "Es Revolt" va acon-
seguir la primera victòria en "Es Revolt"
davant del campió de la III divisió va-
lenciana. Fou una confrontació força
emocionant i disputada. La primera part

RESULTATS DELS PARTITS
JUGATS EL PASSAT MES DE MAIG

Mini-bàsquet
Sagrat Cor, 33 - Montuïri, 26
Montuïri, 38 - Santanyí, 20
Hispania, 60 - Montuïri, 20 (final

campionat)

Futboln benjamí Copa President
Montuïri, 4 - Porreres, 0 (final I volta)
Montuïri, 3 - Olímpic, 1
Petra, 2 - Montuïri, 2
Badia, 1 - Montuïri,

Futbol/7 veterans
Hens/Friusa, 8 - Universitat, 3
Cerveseria Rafal, 4- Hens/Friusa, 1
Hens/Friusa, 2 - Can Barato, 4

Futbol-sala sénior
Anònim Pub, 2 - Verge de Lluc, 19
Continente, 8 - Anònim Pub, 2
Anònim Pub, 2- Bar Av. de Muro, 4
Bodega Bennassar, 17 - Anònim Pub, 3
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Els tres equips de l'Escola d'handbol de promoció aconseguiren
proclamar-se campions de Mallorca. A d'alt veim	 alevl

foment i a la dreta, també golosos i amb la copa assolida,
el d'alevf mascull

va acabar en empat a zero. A la conti-
nuació, Jaume d'un magnífic tret va
inaugurar el marcador. Empaten els ala-
cantins, però, pocs temps després,
Gaspar marca el 2-1. Quan mancaven
tres minuts per al temps reglamentari,
Garcia Mallo va parar un penal.

Pinós, 2 - Montuïri, 1
Tot i que el primer període va finalit-

zar en minim avantatge local, el resultat
no va ser just posat que el Montufri ha-
via controlat molt bé la situació i la més
clara ocasió de gol l'havia tengut Cantos
qui va estavellar un xut a la creuta. Els
primera vint minuts posteriors al des-
cans foren d'intens domini alacantí i va
fer que la defensa montuïrera actuas
amb molia seguretat i encert. En aquest
temps, el Pin6s va marcar el 2-0. A la
mitja hora, Cantos després d'un contraa-
tac elaborat per Sampol estableix el 2-1.

Montuïri, O - Europa, 2
La defensa de l'equip català va resul-

tar inexpugnable. No bastaren les ganes
del Montuïri per superar un equip que va
resultar superior. Hi va haver molt po-
ques ocasions de gol, perà les va saber
aprofitar l'Europa que jugava al contraa-
tac. Desastrosa actuació del col.legiat
valencia Fillol Gonzalez qui va pitar en
contra del Montuïri, va indignar el pú-
blic i no va voler saber res d'una agres-
sió de José Manuel a Cantos. Gómez i
Xiscu marcaren un gol a cada part. Fou
una llàstima perquè en aquesta ocasió el
públic constantment va animar l'equip
local..

EXIT DEL HANDBOL ESCOLAR

Tres equips del col.legi públic Joan
Mas i Verd s'han proclamat campions
de Mallorca d'handbol, a les quatre dife-
rents finals de promoció celebrades a
Esporles i Muro. El conjunts guanyadors
han estat els alevins masculi i femení i
l'infantil masculí. Les nines de setè i
vuitè han estat subcampiones.

El dimecres 25 de maig, en el nou po-
liesportiu municipal de Muro, varen dis-
putar-se les finals d'handbol escolar in-
fantil a les categories masculina i feme-
nina. Els al•lots que entrena el professor
d'Educació Física, Guillem Fiol, derro-
taren els dos representants de Sant
Llorenç per 15-3 i 12-5. Les nines -que
també guanyaren els dos equips del
col.legi Mestre Guillem Galmés de Sant
Llorenç- quedaren segones atès que ha-
vien perdut amb la selecció de Muro per
tres gols de diferència.

El dia 4 de maig, a les instal•lacions
esportives d'Esporles s'havien jugat les
finais de les categories alevines masculi-
na i femenina. Tant en una com en altra,
hi havien accedit a aquestes jornades els
escolars de Montuïri, Muro, Sant
Llorenç i Esporles. El col.legi de
Mon tuïri va vèncer en tots els partits
d'ambdues categories, per la qual cosa
es va proclamar campió de Mallorca ale-
ví masculí i femení. El resultats d'aleví
masculí foren Esporles O - Montuïri, 9;
Muro, 4 - Montuïri, 6 i Montuïri, 9 -
Sant Llorenç, 6. En aleví femení,
Montuïri, 5 - Esporles, 0; Montuïri, 4 -
Sant Llorenç, 1 i Montuïri, 8 - Muro, O.

ELS PARTITS D'AQUEST MES DE JUNY

Ascens a H-B
Montuïri - Roldán
Roldán - Montufri (final)
Juvenils: Ascens a divisió d'honor
Montuïri - Platges Calvià
P.Ramon Llull - Montuïri (final)

Futbol-7 sénior
Anònim Pub Montuïri - Ri Son Caliu
Anònim Pub Montuïri - Son Rigo
Verge de Lluc - Anònim Pub Montuïri
Anònim Pub Montuïri - Continente

Futbol-7 benjami
Montuïri - At. Manacor
Porreres - Montuki (final Copa Pres)

Futbol-7 veterans
J.Ferry-/Calvo - Hens/Friusa
HensfFriusa - Cafetín (fi campionat).

Biel Gomila

"Sa Nostra d'Or"

na 'may u
ri , "SA NOSTRA"
I CAIXA DE BALEARS



La celebració dels &its esportius

Jugadors, tècnics i delegats reberen dia 1 de maig diplomes commemoratius de
l'extraordinària classificació assolida

Clausura de la temporada del Club Columbõfil
Joan A. Miralles, campió del Club

Seguridad y
Limpiezas, S.A.

Gremio de Tejedores, 34 (Pasaje)
Tlfs. 29 50 92 - 29 50 66 - 20 63 11

Pol. Son Castelló	 07009 Palma de Mallorca
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Classificacions finals
Campionat de Higa 1993-94

III Divisió
J G. E. P. F. C. PTOS.

1. Mallorca B 	  38 25 7 6 99 34 57 + 19
2. Atc. Baleares 	  38 23 9 6 80 30 55 + 17
3. Montuïri 	  38 24 5 9 62 49 53 +15
4. Badia CM 	  38 16 11 11 51 42 43 + 5
5. Playas Calvik 	  38 17 7 14 66 48 41 + 3
6. Sp. Mahonis 	  38 15 10 13 51 33 40 + 2
7. Sóller 	  38 17 6 15 57 48 40 + 2
8. Constancia 	  38 15 8 15 66 62 38
9. Poblense 	  38 14 10 14 50 50 38
10. Arena! 	  38 13 II 14 39 46 37 - 	 I
11. Cardessar 	  38 14 9 15 38 44 37 - 	 1
12. Pollensa 	  38 12 12 14 44 49 36 - 	 2
13. Ferriolense 	  38 13 19 15 42 47 36 - 	 2
14. At. Ciudadela 	  38 15 5 18 44 58 35 - 	 3
15. Alayor 	  38 11 12 15 40 57 34 -	 4
16. Ibiza 	  38 II II 16 37 48 33 -	 5
17. Ferrerias 	  38 11 11 16 39 51 33 -	 5
18. Esporles 	  38 9 8 21 48 82 26 - 12
19. Calvià 	  38 8 8 22 32 69 24 - 14
20. Rtv. La Victor. 38 8 8 22 26 64 24 - 14

Juvenils
1. MANACOR 	 30 22 5 3 75 23 71 +19
2. P. deCalvilt  	 30 20 6 4 89 32 66 +16
3. P. R. LluII  	 30 20 4 6 99 46 64 +14
4. Pobiense  	 30 18 5 7 61 46 59 +10
5. Montuiri  	 30 18 3 9 71 48 57 +9
6. Rtvo. Victoria  	30 16 6 8 71 38 54 +8
7. Patronato A  	30 16 5 9 53 42 53 +7
8. Juv. Sallista  	 30 13 4 13 53 54 43
9. Arena'  	 30 11 5 14 45 52 38 -3

10. Cide B  	 30 11 4 15 61 68 37 -4
11. Conerense  	 30 9 8 13 40 54 35 -4
12. Independ.  	 30 9 4 17 50 72 31 -8
13. Campos  	 30 7 9 14 61 67 30 -7
14. Ca Miltor  	 30 3 7 20 45 90 16 -16
15. Cardassar  	 30 3 5 22 32 90 14 -19
16. Pollença  	 30 2 4 24 33 116 10 -22

Cadets
1. POBLENSE  	 30 24 2 4 84 31 74 +23

Pollença  	 30 20 4 6 80 38 64 +13
3. J. Sallista  	 30 20 3 7 60 23 63+10
4. AMC° 	 30 20 2 8 90 44 62 +12
5. Manacor  	 30 19 3 8 99 33 60 +11
6. Cale Wks  	 30 16 3 11 57 48 51 +7

30 14 6 10 76 39 48 +6
8.B.R.LIIJ  	 30 13 3 1* 55 50 42 +1
9. Murense  	 30 11 7 12 57 46 40 -1

10. Campos  	 30 11 4 15 44 73 37 -3
11. Cardassar  	 30 10 5 15 51 61 35 -5
12. At. Real  	 30 9 4 17 46 56 31 -13
13. Stiller  	 30 8 6 16 63 76 30 -11
14. Nadia  	 30 7 5 18 45 58 26 -11
15. Montuki  	 30 6 6 18 60 109 24 -8
16. Porreres  	 30 0 1 29 22 184 1 -31

Infantils
1.P. CRISTO  	 22 16 4 2 102 25 52 +14
2. Can Picafort  	 22 16 3 3 75 19 51 +13
3. Fat:1Mb(  	 22 16 1 5 99 37 49 +14
4. Montuiri  	 22 13 6 3 84 36 45 +8
5. España  	 22 14 2 6 93 36 44 +4
6. Manacor  	 22 10 4 8 51 31 34 +1
7. Santanyl  	 22 10 2 10 49 66 32 -4
8. Porreres  	 21 5 2 14 44 86 17 -4
9. Algaida  	 22 4 3 15 37 91 15 -11

10. S'Horta  	 22 3 6 13 38 106 15 -12
11. Barracar  	 22 3 3 16 23 98 12 -7
12. La Salle M.  	 23 3 2 18 47 117 11 -16

El passat 6 de maig es va celebrar
Ia cloenda de la temporada 94 del
Club Columb6fil amb un sopar i entre-
ga de premis en el restaurant Es
Cruce de Vilafranca. Dins un ambient
esplèndid, un parell de socis que ha-
vien fet una corona de Ilorer, la passa-
ren pel coll d'en Joan A. Miralles una
vegada haver-li fet entrega del trofeu
que el distingia com a campió del Club
de Montuïri de la temporada 1994.

El Club Llevant, on pertany el Club
de Montuïri, va aprofitar l'avinentesa

per fer entrega també dels trofeus als
guanyadors de les distintes curses i
de la classificació general. El campió
del grup fou Jaume Rosselló, de Son
Servera, i el subcampió, Antoni Riera,
de Portocristo. Cal dir, però, que Joan
A. Miralles va quedar el 156 de la ge-
neral i que en dues ocasions dos so-
cis de Montuïri guanyaren dues amo-
llades, les dues des d'Alacant. Un fet
important si pensam que a cada cursa
hi havia mes de 1.500 coloms que
concursaven.



VE.1?
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ
BIGUES - BLOCS - RAJOLES - AÏLLAMENTS

TRANSPORT PROPI - PINTURES - XEMENEIES
DISSABTES MATÍ OBERT

Crta. Montuïri - Porreres, Km. 1 	 -	 Tlf. 64 66 95
NtONTUIRI

MISCEL.LÀNIA
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25 anys enrera
Juny de 1969
"Mama Artesania"

A s'Hostal s'havia instal.lat el local co-
mercial "Villama Artesania", consistent
en una fabrica de vidre, una botiga d'ex-
posició i un bar. Dia 1 de juny de 1969
fou beneit. En aquest acte el forn fou
encès pel batle Gaspar Oliver; i Gabriel
Gomila féu una exposició sobre la histò-
ria del vidre a través dels pobles de l'an-
tiguitat.

50 anys enrera
Juny de 1944

Subvenció a la Banda

Aquest mes de juny de 1944
l'Ajuntament va abonar 1.000 pessetes a
Pere Sampol Cerda, director de la
Banda de Música, "pels serveis realitzats
per l'esmentada banda durant aquest
any".

100 anys enrera
Juny de 1894

L'escala del moll de Can Vermell

Degut que el peu de l'escala de la ca-
sa del molí de Can Vermeil descansava
dins el carrer, la qual s'havia construida
feia mes de 50 anys, l'Ajuntament va
acordar a la sessió de 15 d'abril de 1894
—malgrat el propietari Joan Socias
Miralles exposas que formava part de la
casa— que es Mayas d'allà, "per esser im-
pediment a la via pública i a la vegada
perillós". I a la sessió de dia 3 de juny
del 1894 —davant la protesta del propie-
tari— l'Ajuntament es va tornar pronun-
ciar igualment. I també dia 31 de juliol
següent li donaren sis dies de plaç.

Incidència de l'atur a
Montuïri

L'atur a augmentat a Montuïri en
relació a l'any passat, ja que la mitja
mensual del primer quatrimestre de
1993 fou de 68 persones i en canvi en
el mateix perfode d'anguany ha estat
de 79 persones, o sia que són 11
mós els qui estan en atur. Una xifra
gens encoratjadora si tenim present
que la població activa del nostre poble
és ara de 775 persones. Això suposa
que mós del 10% no tenen feina.

Maig de 1994
Naixements

Dia 24. - Antoni Bergas Forteza, fill de
Pere i Ant6nia.

Defuncions
Dia 6.- Margalida Miralles Miralles,

"Mostela", viuda de 91 anys.
Dia 16.- Isabel Pocovf Andreu "Pipa",

viuda de 82 anys.
Dia 28.- Miguel Ribas Martorell, de

Son Reus, casat de 82 anys.

asa
Coca farcida

Ingredients
Per fer la pasta esclafada

250 gms. de farina fluixa
150 gms. de "margarina" sense fondre
1 ou.

Per al farciment
300 gms. de formatge tendre o brosat
100 gms. de farina (de pa o fluixa)
100 gms. de sucre
1/2 tass6 d'aigua
100 cls. de Ilet
100 gms. de "matequilla".

Elaboració
Es fa la pasta, es deixa reposar de 2 a

3 hores. Amb aquesta pasta es forrara un
motte amb voreres i es cou. Mentrestant
es passa tot el farciment pel "multibat" i
quan sigui el moment i una vegada dins
el motle, es cou uns 20 minuts al forn.

Jaona Arbona Ventura "Serra!"

Maig de 1994
Pluja caiguda a Montuïri durant el

mes passat:
Dia 9 	 6 litres per metre quadrat.

1U63c

A Can Pieres

Es café de Can Pieres
trob que molt ha canviat;
en Toni s'aixeca tard
perquè du altres quimeres;
convida ses estrangeres
i a mi mai m'ha convidat.

Ni un dobler

N'hi ha molts que se passegen
de cap a cap de carrer;
no duen ni un dobler,
com jo, i sempre brevegen;
tot lo dia glopegen
i es pagar no le ve IA.

Al batle de Porreres

Si s'alcalde de Porreres
fos de plena autoritat,
més bê s'hauria cuidat
d'arreglar ses carreteres;
que ses 'varies darreres
molts ho tendran recordat.

Miguel Massant "Parrr

C4E



Les pintures al tresc al costat de la cúpula, donen a la capella del Rosser un aire maiestuos
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Festa del Corpus

Enguany se celebrarà la festa del Cor-
pus el primer diumenge de juny, o sia
dia 5. La processó pels carrers de cos-
turn serà després de la missa que s'ofi-
ciarà a les 18'30 hores. Es demana, per
altra part, que la gent que pugui aporti
flors i cossiols a l'església a fi de donar
aids solemnitat i realç a la jornada.

Cloenda del curs

Dimarts dia 7 de juny a les 2130 hores
tendrem a Montission de Porreres una
celebració eucarística per a responsables
i catequistes del nostre arxiprestat com a
cloenda de totes les activitats realitzades
al llarg del curs.

Unció de malalts

Dissabte dia 18 de juny tendrà Hoc la
unció per a les persones de 75 anys en-
davant i per a totes aquelles que creuen
que ho necessiten, sigui per una malaltia

previ avís.
La trobada la tendrem a les 20'30 ho-

res a l'església per fer una explicació del
Sagrament i a les 21 hores començarem
la missa.

Mallorca missionera

La col•lecta especial celebrada dia 8
de maig a la nostra parr6quia amb motiu
del dia de Mallorca Missionera va reco-
Ilir 55.435 pessetes, les quals foren en-
tregades a les Delegació de Missions per
contribuir a la tasca que duen a terme els
nostres missioners.

Baptismes'

Agues( mes hi haul-A celebració comu-
nitària de baptismes. Tendrà Hoc el diu-
menge dia 19 de juny a les 18 hores a
l'església parroquial.

Col.laboració económica

De bell nou creim convenient fer pre-
sent als qui aquests dies de juny fan la
declaració de renda i se senten cat6lics,
la importància que té el marcar una
en el requadre corresponent. D'aquesta
manera es col•labora al sosteniment
econknic de l'Església Catòlica. Un re-
quisit que no suposa cap augment en el
propi impost i cas de no fer-ho així
l'Estat ho assignarà a alp-es fins.

o altra circumstància més o manco greu.
Les persones que no puguin acudir a la
celebració la podran rebre al seu domici-

•■•

Primeres comunions diferents
Amb aquest titol el diari "Ultima Nora del dia 7 de maig passat

publicava l'exit obtingut per haver fer a la parróquia de Sant Joan
les primeres comunions un dia feiner dins el final de curs de la cate-
quesi infantil. En la celebració hi participaren activament tots els
nins i nines de la catequesi i veiem com els seus amics que encara
no havien rebut el Cos de Crist ho feien per primera vegada
acompanyats dels seus pares i alguns parents.

La missa tengué un to festiu, molt participat i viscut pels infants.
Tothom va sortir content d'aquesta celebraci& No hi havia nervis
perque ningú estava pendent del vestit nou ni de si hi havia por de
ruar-lo, perdue anaven vestits com habitualment hi van cada dia.
Tampoc estigueren pendents del flash dels fotògrafs. I naturalment
de cap convidat o curbs.

En acabar la celebració acudiren a ca ses monges per fer un
poc de refresc i una bona festa infantil amb nombrosos jocs. Va es-
ser l'experiencia d'un final de catequesi i unes primeres comunions
que no s'oblidarõ mai. Després els pares decidiren quin dia farien
la festa amb els seus convidats.

Com podem veure aquesta es una manera de fer cams cap a
l'esdeveniment més important a l'hora de rebre per primera vega-
da el Cos de Crist i deixar en segon lloc tot quant es prefigura com
a fet de més relleu: la festa i els convidats.

Vista aquesta interessant experiência de la parróquia germana
de Sant Joan, mirarem de fer la mateixa a la nostra parróquia der_ 

Montuïri el proper curs. 	
Onofre Torres




