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MontuTri reté homenatge ais donants de sang I els aixe un monument
La residência fou inaugurada, peril ara sols funcionarà com a centre de dia
La festa des Puig, enguany amb més al. licients, tornà reunir els montukers
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El Concurs de Conte Curt
de sant batomeu

Encara que a les pagines 3 i 7 ens
fassem ressó de la convocatòria d'a-
quest concurs, cal fer notar tres parti-

. cularitats:
Que el passat 13 d'abri l es féu oficial

Ia convocatòria.
El fet altruista de la Correduria

d'Assegurances Gomila, donant el pri-
mer premi.

El notable augment de l'import dels
tres primers premis.

L'actuació de
Biel Majoral

La primera part de l'actuació del
conjunt de Biel Majoral en Iloc de
ser a la Sala Mariana es farà dins
l'església el dia 5 d'aquest mes
(divendres) a les 9 del vespre. I la
segona, com ja diguérem el mes
passat, a plaça, a les 10.

És un mes dels actes culturals
organitzats per Bona Pau, del qual
l'èxit es dona per descomptat.

Donants de sang
L'equip mòbil del Banc de Sang

de Balears vindrà a Montuïri dimarts
dia 23 de maig per fer una collecta
de sang en el Consultori Local, de
les 18 aies 21 hores.

ELOGI
Els carrers pels quals

guany varen discórrer les pro-
:cessons de Setmana Santa

•: estaven sense cap cotxe
cat ni altres impediments que:::
:estorbassin el normal pas de la:::
comitiva. Per aquest motiu la
policia municipal es féu digne:::
de l'elogi dels feels que partici-
paren a les tradicionals

religioses.

QEDUGNANT

Ja fa massa temps que es
deixa sentir la desagradable

. pudor que prové d'algunes c ia-
i de la síquia d'Es

Dau a conseqüèrcia del defi-
cient funcionamem de la depu-
radora. La forta mala olor que

..:contamina l'ambient i es respi-
rada per les persones es re-
1:)ugnant. Ja és hora que d'una

•Negada per totes i definitiva-
ment es posi remei a aquesta
insostenible situació.

SEGONA PAGINA

Abandonament
de la vinya

Des del passat 1 d'abril i fins el 1'
de juliol poden presentar les sol-lici-
tuds amb la documentació comple-
mentaria tots els propietaris de vinyes
que desitgin acollir-se a les primes per
abandonament definitiu del cultiu de
vinya. S'ha de tramitar mitjançant la
Conselleria d'Agricultura i Pesca del
Govern Balear.

Aclaració
A l'entrevista que a la pagina 6 del

darrer número deia que Inés Crende
era l'única dona que formava part de
l 'APA, havia de dir que era l'unica no
docent del Conseil Escolar.

Els problemes aliens
La ràdio, la TV, la premsa...

xen amb detall els problemes que
afecten la humanitat, en els quais un
s'hi pot sentir immers. Ara hé, da-
vant d'ells es poden adoptar ducs
postures encontrades: la d'aquells
que passen de tot i no en volen saber
res, i la dels que els senten com a
propis i els interessen. I enctira niés:
tenint, com es té, tanta informació,
sembla que la persona de seny
incorpora, els viu mes profundament
i fins i tot de qualque manera s'hi
sent responsable.

Hem de pensar que tots formam
part de la humanitat i que tot quan
succeeix pel món —aquí i an; niés
prop o més enfora— ens atany. És per
això que hauríem d'aconseguir incor-
porar-nos-hi, saber-los interpretar i
fins i tot poder-ne parlar amb més
manco coneixement de causa. perquè
són problemes de tots.

Per altra part hem de considerar
que també en el nostre poble existei-
xen problemes que no tenen tanta en-
vergadura com per sortir als diaris,
encara que motta gent els divulga i
d'una o altra manera ens incumbei-
xen. Problemes que a vegades servei-
xen perquè determinades persones
els comentin despectivament: al cos-
tal d'altres. de seny, que s'esforcen
per donar una tot desprús d'ha-
ver considerat com a pròpia aquella
qüestió. Moites vegades se6 neces-
sari tenir molt de tacle i ;111;11 alerta a
no ferir susceptibilitats en arribar el
moment de fer costal.

No és correcte riure-se'n o fer befa
o menysprear els problemes o difi-
cuitais del ;dires. Més sensat es . Ulla

vegada coneguts. comprendre is i de
qualque manera sentir-s'lli implicat.
sobretol, si ús possible, facil.itar el
canif pet -qué es pugui arribar a un Fe-
lic desenlIn.

1 rebuijar aquell refrany que no
av,erinana gens: "Mal (Failli, rialles
son ".

Salonió



L'entrega de premis del campionat de truc de Can Pieres es féu en un ambient de
gran animació després d'un sopar al que hi assistiren la totalitat dels participants

PCA MA
Recorsds Ilunyans
En arribar a certa edat

es temps ens passa de cop,
com un cavall desbocat
sense brida i a galop,
el que fa temps ha passat
ens pareix que era fa poc.

De records llunyans parlam,
de quan érem petitons,
i ara es vespre, quan sopam,
si hem dinat de ciurons
o hem menjat butifarrons,
ja no ens en recordam.

Quina gràcia devem fer
an es nets quan els contam
coses que solíem fer
i que encara ho recordam,
quan jugàvem pes carrer
amb bolles, a toc i pam.

Per llegir no hi havia temps,
passàvem fam, calor i fred,
abans de mudar ses dents
ja feien de porqueret,
o guardaven un xotet,
qüestió no perdre es temps
Això es una veritat

que no té volta de fulla,

peu descalç, capell posat,
anàvem a onsevulla,
sa cara plena de xulla
i un vestidet foradat.

Jo tenc un retrat antic
que me dóna sa raó;
per saber si el que jo desig
es cert, basta mirar-lo;
es curt i veil es vestit,
jo vaig créixer, es vestit no.
Ara es nins van ben mudats
i duen sa cara neta;
estan ben alimentats,
molts són de talla grosseta,
però per fer una feineta
quasi sempre estan cansats.

Quan tenguin sa nostra edat
no escriuran això mateix
que jo ara us he contat,
pot ser sels hagi oblidat
que a ells, res els ha faltat,
de roba, menjar i doble r.

Jo sentia dir a mu mare
que no hi ha temps que no torn,
jo voldria que aqueix món
no fos mai mês dolent que ara,
que si aquell temps tornava
causaria un gran trastorn.

Antemia Adrover Roig

DE MONTUIRI
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El patrocini del primer premi L'entrega de premis del campionat de truc
del concurs de conte curt

Un fet altruista
Amb motiu del patrocini del primer

premi del pròxim i vinents concursos de
Conte Curt per part de la Correduria
d'Assegurances Gomila, be val la pena
que ens facem ressõ del desenvolupa-
ment d'aquesta empresa, una entitat que
duu quasi trenta anys d'activitat i que va
començar amb una petita companyia in-
dividual i avui, a base d'esforç i tenaci-
tat, ha aconseguit arribar a l'empresa ac-
tual, consolidada dins el sector com a
correduria d'assegurances, de la qual els
propietaris i treballadors se senten orgu-
llosos, evidenciant així que el lema
d'ells es el de treballar amb illusió a fi
de donar el millor servei possible als
seus clients.

Com ho fan la majoria d'empreses or-
ganitzades, sobretot en Estats Units i
Europa, la Correduria Gomila col•labora
en temes socials i ara, sense ànim de lu-
cre. ho amplia al camp de la cultura, es-
sent Montuiri el primer beneficial, on.
amb cent mil pessetes. subvenciona el
primer premi del concurs de conte curt.

l'Ajuntament, representant del pale.
lngicament, ha rebut aquesta decisió
amb la millor satisfacció.

Estam acostumats que a Espanya la li-
gura de l'empresari es confongui amb la
de l'amo de l'empresa i amb l'empresari
de la pilotada, pern hem de distingir
l'empresari autèntic (creador de riquesa).
contemplant al mateix temps que n'hi ha
de bons i de dolents, corn a totes les ac-
tivitats. no oblidant que cl vertader em-
presari es corn l'artista, realitza la seva
obra i iluita per mantenir-la, moltes ve-
gades sacri ficant i arriscant els seus do-
biers, motiu pel qual no hem de genera-
litzar quan juijain el seu comportament.

El contracte firmat entre aquesta Corte-
duria i l'Ajuntament regula el patrocini,
l'aportacin minima. la convocatõria. re-
núncia i comunicats. Un fet altruista.

Des de Bona Pau —ara també impli-
cats en aquest premi— compartim la sa-
tisfacció de poder donar una altra imat-
ge de Montuiri, de cara a l'exterior,
d'aquesta manera i juntament amb altres
aciivitats, fer que el nostre poble tengui
una visin nies plural i ampla del coMunt
social.

O. Arbona



4	 OPINIÓ

Per cert, ara hi ha eleccions
M'imagin l'escena (una escena que,

per descomptat, no té res a veure amb la
realitat). Podria esser perfectament el
despatx del comelier d'obres públiques.
Un assessor: "L'aigua s'està acabant i
anal no podrem atendre la gran deman-
da que el turisme genera". Un altre as-
sessor: "1 l'aigua de pluja ja no es sufi-
cleat per atendre aquesta demanda.
Encara que pio gués amb normalitat no
en tendrlem a bastament". Un altre as-
sessor: "Els recursos hídrics dc
estan esgotats". El conseller: "Per solu-
cionar-ho haurem d'acudir a l'empresa
¡ni nada". Resposta de l'empresa priva-
da: "Transportarem l'aigua des de la
península en mixer .

Així de fàcil: Bones idees, grans re-
sultats.

Que l'operació "barco" no pot durar
sempre? Icle), construirem una planta
dessaladora que transformi l'aigua de
mar en aigua potable.

Que per dessalar es consumeix molta
electricitat? Idà, edificarem una nova
central eléctrica a S'Estalella.

Que no hi ha lloc on abocar les deixa-
lles? Ide), les incinerarem.

Que l'aeroport ens ha forma petit?
l'ampliarem. Ara ja estam bastint

un edifici terminal tres vegades més
gran. Els set o vuit milions de turistes
(no ve d'un) que ens visiten no han de
sofrir problemes d'aglomeracions.

Que els estrangers ja són propietaris

d'una quinta part de Mallorca? IS), que
té més! L'important és l'ús. residencial,

que se'n fa de la terra i sobretot, sobre-
tot, que aquesta gent paga amb marcs.

idò bé. D'aquesta manera, ja posam
les darreres palades per edificar la gran
obra. La transformació. quasi, ha finalit-
zat. Estam convertint Mallorca en una
Gran Ciutat de Vacances. La Gran Ciu-
tat de Vacances que en Llorenç Villalon-
ga ja intuïa en la seva novella Andrea
Vítrix. Novel•la que de cap manera vos
recoman si no voleu enganxar una "de-
pre" de campionat.

El nostre poble . Montufri, vol esser
corn els altres i no vol quedar enrera en
aquesta cursa frenética que ens con-
dueix a una meta completament incerta.
Ha entrat, de pie, dins la dinàmica del
"laissez fer, laissez passer" (deixau fer,
deixau passar). Fins i tot ho anuncien els
diaris i uns rètols impressionats plantats
vora la carretera de Manacor "Montiari
es una passada de poble". Efectivament,
és una passada el desgavell urbanístic
que hi abunda, és una passada el des-
control municipal que hi ha, és una pas-
sada la manca d'ordenació, de tot tipus,
que hi impera. En definitiva, és una pas-
sada aquesta política del deixar passar.
Aquesta política, Inca i efímera, del lloc
de treball artificial que ho justifica tot.

Aquesta forma d'actuar ens ha arms-
segat cap a un monoconrcu econòmic
que, corn sabeu, és el turisme. El turis-
me és l'únic que genera i pot generar
treball i prosperitat en aquesta terra.
Totes les altres fonts de riquesa estan
soterrades sota el fang de la deixadesa.

L'agricultura, totalment abandonada, és
un residu completament folklòric. I de
la indústria. no em parlem. Ha esdeven-
gut purament testimonial. La nostra sub-
sistencia depèn únicament i exclusiva-
ment de l'aire del cel, dels turistes que
venen volant per autopistes aeries que
sovint els controladors tanquen. I totes
les matèries primeres. segones i terce-
res, es a dir, menjar, beure, vestir, ma-
quinnria, etcetera, etcétera, ens arriben
surant dins una mar mediterrnnia sacse-
jada, cada vegada nies, pels conflictes
del nord d'Africa. Així les coses, jo de-
manaria als nostres govern:tilts, als nos-
tres politics: Quina Mallorca voleu con-
servar per als vostres fills? Quina Ma-
llorca voleu deixar als joves, a les futu-
res generacions? Crec que la resposta es
ben evident i el panorama ben negre. Es
flora, senyors, de començar a conjugar
verbs com planificar. ordenar , progra-
mar, planejar. Potenciar, de bon de ve-
res. una agricultura Aida, una indústria
equilibrada i no deixar-se dur pel bene-
fici Inca, pel guany immediat, amb l'ex-
cusa de la creació de nous Hoes dc tre-
ball que tanniatcix són ocupais per ona-
des successives d'immigrants que enca-
ra desbaraten més les ja frngils relacions
que pulluleiì. perilloses. per ca nostra.
Per ventura encara hi som a temps.

Per cut, ara hi ha eleccions.

Sa talaia d'en Raid

Aritcania on flora
I Rai s

Centsc de flop> 8eque,i;
Arnbicntadop; naLurak

6ouvenir6 per a balci&i, nocc6, cornunion;
Decoració d e681é6ie6 i reAatiranl, on flop; nallirabs
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El rector contesta, aclareix i informa

Els Graons

Amb aquest escrit voldria contestar a
la ressenya que va sortir el mes passat
damunt aquesta mateixa revista sobre el
tema dels graons.

L'autor, com es pot veure, desitja pre-
sentar un problema baix dos aspectes
–que no tenen res que veure l'un amb
l'altre–. Per una part parla de "positiu",
dient entre altres coses que hi ha "gran
nombre de gent que practica caminades".
Jo crec que això és molt bo. El que no
comprenc és com d'aquí es passa a l'as-
pecte negatiu citant els graons, quan
abans no els havia esmentat: Fitxau-vos
bé com el mire negatiu no té res que veu-
re amb lo positiu descrit anteriorment.

Sembla que interessa resaltar la dispo-
sició negativa dient que "i això que bo-
na part del poble estaria disposada a do-
nar una m5. Mentrestant el poble aguan-
ta" (es refereix per arreglar els graons.
Fixau-vos que a la presentació positiva
no hi entra aquest tema).

Una vegada presentat les diferències
que s'exclouen entre si, perquè no hi ha
un punt comú entre la descripció de lo
positiu i la de lo negatiu, voldria que co-
neguéssiu la meva opinió.

En primer Hoc dir-vos que aquest
darrer any no he tengut cap conversa
amb algú que estàs disposat a oferir els
seus serveis per arreglar els graons.
Com tampoc he vist que hi hagi un gran
patiment perquè les obres romanguin
aturades. No he tengut l'ocasió de parlar
amb gent que es queixAs greument de
l'estat dels nostres graons.

Fetes aquestes aclaracions, voldria ex-
plicar els aspectes positius que jo hi
veig per poder arreglar entre tots els
nostres estimats graons. Ho detall a con-
tinuaci ó :

1) Estar obert a tots
els suggeriments possi-
bles.

2) Fer un concurs po-
pular de com voldríem
la reforma dels graons,
presentant distints pro-
jectes.

3) Començar una cam-
panya de subscripcions
populars a fi de recaptar
fons per començar les
obres.

4) Demanar subven-
cions per aquesta finali-
tat.

El meu desig és que
amb aquestes paraules i
els suggeriments quedàs
aclarida la postura da-
vant el tema dels graons.

I per acabar, vull fer
memòria de les meves
primeres paraules quan
vaig arribar a Montuïri: "si tenc collabo-
ració estic disposat a fer molta de feina"
(Bona Pau octubre 1992). Aquestes pa-
raules encara són fidels als seus principis.

Agraït per l'esperada comprensió,
Nofre Torres, rector

Sala Mariana
Com sabeu, la Sala Mariana es ve Ho-

gant darrerament per als distints actes
que es demanen (teatre, música, mo-
des...), ja que disposa del que fa falta
per reunir la gent. Ara que s'atraquen
les eleccions autonòmiques i munici-
pals, la Sala Mariana es sol•licitada per
la premsa i els partits politics. Per tal
d'evitar possibles confusions notificam
que la Sala Mariana és llogarà a qui ho
demani, sense inclinar-nos a cap signe
politic. Roman oberta per a tothom.

r•-• 

Dibuix 	 Mateu Rigo

Carretera del Puig

És de tots conegut que la carretera del
Puig es va fer amb distintes donacions
de gent particular.

En aquests moments l'estat de la car-
retera requereix un manteniment que la
parrOquia no hi pot fer front. Per tal mo-
tiu l'Ajuntament de Montuïri s'ha oferit
a arreglar-la a canvi de ser-li cedida.

Volem fer passes perquè passi a dis-
posició de l'Ajuntament, però prévia-
ment presentam aquesta notificació per
si alguns dels propietaris que varen ce-
dir terrenys o altres impediments no
veiéssim possible aquesta cessió, que ho
notificassin abans de fer les pertinents
diligències.

Nofre Torres, rector

El mateix equip metge,
tots els divendres, de 6 a 8

	CENTRE MEDIC PSICOLOGIG
Telf. 65 56 91
Davant l'església de Porreres

Certificats
de
conduir
i d'armes



PRESENCIA JOVE

Cristòfol Amengual Martorell, estudiant d'enginyeria mecânica
"Hi hauria d'haver més gent que es dedicàs a oficis tradicionals"
En Cristòfol Amen guai Martorell es

un jove de 20 anys que estudia, d'en çà
del curs 92-93, a l'Escola d'Enginyers
de Terrassa, a Catalunya. A hores d'ara
está cursant 3- de la ¡licenciatura en

especialitat d' enginyeria mecánica.

- Qui et motiva a iniciar-te en
aquests estudis?

- Les ganes de fer qualque cosa de
profit i no quedar estancat, fora fer res,
en el poble -contesta amb esment i
modéstia-.

- Tafol, i ara que ja ets un adepte con-
sumat, com deliberaries la teva carrera?

- Els inconvenients són que has de fer
feina de qualque cosa, has de dedicar
moltes hores a estudiar teoria d'assump-
tes que serveixen per ben poc. A conse-
qüència d'això, quan ja tens el títol de
llicenciat, es fa difícil integrar-te en el
món laboral, i hagis d'aprendre la pràc-
tica una vegada que ja hi estàs integrat.

- I els avantatges?

- El avantatges són, per altra banda, la
gran varietat de sortides que te una ve-
gada acabada la carrera. Se t'obrin mol-
tes portes encara que no siguin dins la
matéria apresa, ja que avui en dia, a cau-
sa de la dificultat per trobar treball, com
més estudis tengui, millor.

- El percentatge entre estudiants
masculins i femenines, is equitatiu?

- No; continua essent una carrera rods
de mascles, i no perquè se segueixin cri-
teris masclistes per seleccionar la gent,
sinó senzillament perquè les al.lotes no
s'hi interessen. A elles els preocupen
tries altres estudis.

- A consellaries aquests estudis a pos-
sibles nouvinguts a Catalunya?

- No, no l'aconsellaria, perquè cadas-
cú ha de fer el que troba rues convenient
per a ell -afegeix-. Hi hauria d'haver
rues gent que es dedicAs a oficis tradi-
cionals, com el de fuster, ferrer. Hamer-
vier, etc., que són dels que mancarà gent
ci ter feina en el futur -profereix evo-

cant en la paraula serenitat i reflexió-.

- Estudies moll, Tõfol?

- El minim, ja que em fa molta peresa
posar-me a fer segons que. El que sí és
important es aprofitar, al cent per cent,

el temps quan estudies, a fi de no fer fei
na innecessària.

PragmAtic i eficient, com sempre.

- Quin is l'ambient que es viu entre
els col•legues i entre el personal do-
cent?

- Molt fred. S'ha de pensar que som
uns 400 alumnes dins un curs de mitja-
na. I això fa que cadascú vagi molt a la
seva, a causa, possiblement, de la socie-
tat competitiva que hi ha.

- La relació entre els mallorquins is
mis afectuosa que entre els dimes i els
del Principat (i la resta de peninsu-
lars)?

- Sí, es nota la diferencia de caràcter
entre la gent mallorquina i la gent pe-
ninsular. Dins la gent de Mallorca es
destrien també els de Ciutat i els de po-
ble, amb els qui és més fàcil tractar.

- Enyores des d'allà "Sa Roqueta" o
"L'illa de la calina", coin l'anomenava
Santiago Russinyol. Iìiuen que Mallor-
ca "estira", ho sents aixt iambi tu?

- Si; quan fa molt de temps que ets
allà enyores tornar, perquè aquí tens ca
teva i els amics i el teu ambient. A més
a més -insinua- he experimentat que a
Mallorca l'atmosfera es diferent, així
com els colors tenen tonalitats distintes.
Aquí, per exemple, les plantes tenen un
color més intens, i aquest fet provoca
que el teu caràcter també variï; estàs
Ends tranquil aquí.

Aquestes paraules plasmen un con-

"Es Moll Integrar-te en el
môn laboral"

"Una vegada acabada la
carrera se t'obrin moltes

portes"
V

"A causa de la dificultat
de trobar treball, com més

estudis tenguis, minor"
•

trast poetico-filosófic personal, prou in

- TOM, ets enginyós amb les engin-
yeres? (Li preguniam pi -myna-1i el sentit
de humor)

- Quan en trob qualcuna, sí: pert, es
mal de fer trobar-la entre tant de mascle
-contesta amb l'enginy que el caracte-
ritza-.

- Per què no ens contes, a mi ia tots
els lectors de Bona Pau, alguna anèc-
dota que puguis confessar-nos?

- Ah, sí, ja me'n record -exclama
després de cavil.lar uns instants-, possi-
blement ja .se me n'acudiran toes: Un
dia es va espenyar el depOsit de l'aigua
del pis -liar que comparteix amb tres
companys més de Mallorca- i agafarem
una bossa, talment com si anAssim de
viatge, i anàrem a dutxar-nos a l'escola,
ja fent-se de nit. Tampoc no podíem cui-
nar, no teníem aigua per a l'excusat. ni
per rentar-nos les dents... així que de nit
anàrem a cercar, amb ribelles, aigua
d'una font de Terrassa, ja que de dia es-
lava prohibit.

Us asse gur que no vaig poder conte-
nir les rialles, després d'escoltar les
aventures i desventures que ocasiond
aquell handicap.

Alit posà venu fi a aquesta xerradeta
amb un company entranyable, volunta-
riós, amic indeleble de tinhorn, i que
moires vegades trobanz a faltar a Mon-
flail; de la mateixa manera que ho feini
amb (litres companys que resideixen a
Catalunya i a altres indrets de la penin-
sula.

J. Barceló
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... en Es Dau, a s'edifici de te-
lefònica, s'ha fet una rèplica de sa
Torre Eiffel: Una passada de poble.

... sembla que sa campanya Una
passada de poble comença a tenir
es seus problemes: denúncia an
es batle davant sa junta electoral,
denúncia an es MOPU per tenir es
cartells a sa carretera, etc. etc.

... tot i havent-hi ordre, ses pro-
cessons de Setmana Santa hau-
rien de canviar d'itinerari. Tal ve-
gada n'hi hauria mes, d'ordre. El
millor itinerari seria sortir pes por-
tal de ses dones i entrar pes dets
homes.

... per primera vegada es varen
beneir es rams a un lloc on encara
no hi ha creu. Sera que l'església
també s'uneix a sa campanya Una

Not' Servei "Sa Nostra d'Or"

LOMEKA

passada de poble?

... sa taula rodona organitzada
per l'AMPA va omplir sa sala de
juntes de s'Ajuntament, pen.) va
mancar es representant de Cada-
gua per poder aclarir un parell de
dubtes i poder fer es debat anun-
ciat, ja que no va existir. (no mos
hem equivocat posant AMPA. _la que
ara en lloc d'APA i per haver protes-
tat ses dones, se dirt AMPA).

quan se gent va sentir sa cri-
da que acabava dient "organitzat
per l'AMPA" es va mal pensar su-
posant que no hagués arribat
qualque representant de La cosa
nostra a Montuiri.

... un elegant programs d'im-
premta es va fer enguany pes dia
des Puig, però a s'hora de sa veil-
tat no es feren tots ets actes anun-
ciats, va fer guapo i bo.

s'inauguració de sa residencia
va esser un exit de gent, pero se
queixaren que almanco no hi ha-
gués un poquet de vi i quatre ga-
lletes. Se send qualcú que deia "lo
que malament comença, malament
acaba".

també se sentiren queixes
perquè es correu va estar tancat
des de Dimecres Sant fins es dime-
cres de Pasqua. Una setmana sen-
se rebre correspondencia ni poder-
ne enviar es massa temps.

se'n sentiren de mês fortes
perque es metges feren lo mateix
es mateixos dies. 7 dies sense as-
sistência sanitaria és un temps ex-
cessiu. Qualcú els va necessitar,
pero menos mal que durant aquest
temps no es va morir ningú.

... ha durat pocs anys sa represa
de tocar panades es dia de Pas-
qua, que en fa pocs reinicià sa
banda de música. I això que en-
guany també s'havia anunciat en
es programs de festes des Puig. I
no es va donar cap explicació. Però
ses males llengües n'han parlat
desfavorablement...

... sense haver rebut cap classe
d'invitació des batle, es dia després
d'haver obert Perles Orquídea en es
Creuers, Perles Majàrica oferia,
perquè fos permanent, una gran
exposició dels seus productes a
l'edifici de Munper gelosia, enveja
o competência.

... sembla que sa gent ja esta
educada davant ses eleccions. No
se senten tantes desqualificacions
com ets anys passats.

... encara que no hagi començat
sa campanya electoral, aquest 2 de
maig hi haurà hagut un debat po-
litic a sa Sala Mariana, quan enca-
ra falten 26 dies per ses eleccions.
Es montuirers tendrem sa sort de
saber molt abans qui haurem de
votar.

En Xerrim



L'Ajuntament de Montufri, la Correduria d'Assegurances Gomila i la revista
Bona Pau convoquen un concurs públic per a la concessió del Premi Literari

IV CONCURS CONTE CURT
SANT BARTOMEU

13 s e s
1.- S'estableixen els següents

premis literaris:
a) Un primer premi de 100.000

pessetes patrocinat per la
Correduria d'Assegurances
Gomila.

b) Un segon premi de 75.000
pessetes donat per l'Ajunta-
ment de Montúiri.

c) Un tercer premi de 50.000
pessetes també donat per
l'Ajuntament de Montuiri.

Les obres guanyadores dels
premis passaran a ser propietat
de l'Ajuntament de Montuïri i les
entitats convocants es reserven
el dret de publicar-les.

2.- El tema per a concórrer a
aquests premis literaris serà el
d'un conte curt, de tema Iliure,
si be es concedirà especial va-
loració si fa referencia a algun
aspecte relacionat amb
Montu'iri.

3.- Podran participar a
aquests premis qualssevo! per-
sones físiques que no es dedi-
quin prefessionalment a la tas-
ca d'escriptor. Cada autor o
autors sols podran presentar
una obra, que haurà d'esser ori-
ginal, inèdita i escrita en Ilen-
gua catalana.

4.- Els originals, per quintupli-
cat, s'hauran de presentar
d'una manera correcta, en folis
escrits a máquina o ordinador,
a doble espai i per una sola ca-
ra, figurant al principi o a la co-
berta el títol de l'obra, la qual
tendrá una extensió que oscil-
lard entre cinc i deu folis. Se sig-
naran en pseudánim, tenint en
compte la base 6 9 .

5.- Les obres s'hauran de tenir
entrada abans de les 14 hores
del dia 24 de juliol de 1995 a les
oficines de l'Ajuntament de
Montuïri, IV Concurs Conte Curt
Sant Bartomeu, Plaça Major, 1,
07230 Montdiri, assegurant-se
l'autor de la recepció de l'obra
en el ressenyat domicili mit-
jançant justificant d'entrada.

6.- En un sobre petit, apart,
tancat i adherit a l'obra
ria, s'hi inclourà un escrit amb el
nom, adreça, localitat, D.N.I.,
edat, professió i telèfon on lo-
calitzar l'autor. A l'exterior hi fi-
gurarà el títol de l'obra presen-
tada i el lema o pseuddnim que
identifiqui l'autor del treball.

7.- El jurat, a mês de seleccio-
nar les obres, podrà deixar va-
cant algun o tots els premis i en-
tregarà el resultat al batle de la
vila de Montuïri.

8.- El veredicte del jurat es
farà públic dia 15 d'agost de
1995 a les 22 hores a la sala
d'actes de l'Ajuntament. I tot se-
guit el lliurament de premis.

9.- La participació en aquest
concurs implica l'acceptació
de les presents bases. Les deci-
sions i interpretacions del jurat
seran inapeldables.

10.- Els originals de les obres
presentades a aquest concurs i
que no hagin estat premiades
podran esser retirades pels au-
tors a partir de l'endemó del ve-
redicte del jurat i dins un termini
de tres mesos, transcorreguts el
quals no es respondrà de la se-
va conservació.

Montuïri, abril de 1995.

8	 DE LA CASA DE LA VILA

L'Ajuntament informa

Mancomunitat Pla de Mallorca
El Servei de Promoció

Econòmica informa
El Servei de Promoció Econòmica té

com objectiu promoure accions que
possibilitin un desenvolupament econò-
mic del Pla. Part d'aquestes accions
van encaminades a disminuir l'atur de
la nostra comarca.

El fet que la Mancomunitat no s'hi tro-
bi cap oficina de l'INEM, i que es de-
pengui de tres (INEM Inca, I NEM
Manacor, i INEM Palma) dificulta la tas-
ca d'aquestes oficines en el mercat la-
boral dels municipis del Pla.

en el sentit de pal.liar aquesta man-
cança i de proporcionar al ciutadà un
instrument que faciliti el proces de cer-
car feina, es va crear la borsa de tre-
ball de la Mancomunitat Pla de
Mallorca.

La borsa de treball és, per una ban-
da, una eina de coldocació per a qui és
a l'atur i per a qui, encara que tengui
feina, desitgi trobar altra ocupació que
s'adapti millor a les seves qualificacions
professionals o al seu desig personal. I
per altra banda és un recurs que agilit-
za el procés de recerca de treballadors
per part de l'empresari, proporcionant-li
el contacte amb els treballadors del per-
fil professional que es sol.liciti en cada
oferta de feina.

Des de la borsa de treball ens po-
sam en contacte amb empreses i orga-
nitzacions, feim un repàs constant de
les ofertes Obliques i privades que sur-
ten, i feim un seguiment personalitzat
de tots el demandants de treball inscrits
a la borsa i, en definitiva, s'intenta
aconseguir la inserció laboral el més
aviat possible.

Conjuntament amb la borsa de tre-
ball es desenvolupa el programa
d'orientació laboral, que té per objec-
tiu donar orientació personalitzada so-
bre tècniques de recerca de feina, fór-
mules d'auto -ocupació, ajudes exis-
tents, etc.

Els interessats en:
- Apuntar-se a la borsa de treball,
- Realitzar una entrevista d'orientació

laboral,
- Trobar un treballador amb un perfil

professional determinat
poden adregar-se a les oficines de la

Mancomunitat Pla de Mallorca del C/ Hos-
pital, 28 de Petra, o telefonar al 83 04
41, de dilluns a divendres i de 9 a 14 h.
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Donants de sang

Com ja s'informa a un altre Hoc, l'hora-
baixa de dia 2 d'abril tengue Hoc a Mon-
tuïri la trobada comarcal de donants de
sang i el descobriment d'un monument.

Campionat de truc

Dia 4, a Can Pieres, es feu el sopar de
companyonia i l'entrega de premis als
guanyadors del campionat de truc d'en-
guany. Com ja diguérem a l'anterior
edició, els primers foren Biel "Bello" i
Rafel "Xibau". Tots els participants rebe-
ren premis consistents en "llaveros",
camisetes, bolígrafs, encenedors...tot dins
un ambient d'alegria. acudits, gloses...
sobretot algunes d'en Biel "Rupit".

Abans de partir cap el Puig, Pere Miralles rebé la vara de batle

Obra teatral
Ascens

El nostre paisà Bartomeu Nicolau
Garcia "Llegat" recentment va ascendir
a comandant d'Artilleria en situació de
reserva transitòria. Enhorabona.

Debat sobre l'aigua

Dia 4 a la sala d'actes de l'Ajuntament
tengué Hoc una taula rodona per tal de
tractar el tema de les aigües canalitza-
des. Intervingueren Damia Pere116, geò-
leg. Antoni Mir, representant de Green-
peace, el balles de Montuiri i de Vila-
franca. De moderador actua Amador Bau-
ca. La sala s'omplí de gent, perõ no tot-
hom se n'anà amb els problemes resolts.

Festa des Puig

Amb una animació semblant a la
d'anys passats, la festa des Puig
d'enguany resulta ben animada. Pere
Miralles ostenta la vara de bade des
Puig, Sebastià Miralles presidí i predica
l'homilia i multitud de montuirers i
persones relacionades amb Montuïri
participaren a la festa. La banda de
música amenitza el ball, si bê i degut al
càrrec del seu director, fou dirigida per
Margalida Nicolau.

Campionat de tella
Enguany reviscolà l'antic joc de jugar

a tella. El Dijous Sant s'havien fet les
eliminatòries al camp de futbol. A la
final, el dia des Puig i alla dalt,
competiren els deu primers classificats.
Aquests foren els tres primers:
1 - Llorenç Garcias, de Son Sastre 25.000 pis.
2 - Banomeu Verger "Sopeto" 20.000 pis.
3 - Joan Verger Martorell "Sopeio' 	 15.000 pls.

A la Sala Mariana totalment estibada,
dia 17, segona festa, el grup de teatre
"Es Picadís", de s'Arenal, posa en esce-
na l'obra teatral "Un xalet a s'Estaca".

Inauguració de la Residència
La residència "Ca ses Monges" fou

inaugurada l'horabaixa de dia 18, festa
des Puig. Hi assistiren Joan Verger,
president del CIM; Bartomeu Cabrer,
Conseller de Sanitat; Miguel Munar,
director general d'Acció Social; Joan A.
Ramonell, balle de Montuïri; Rafel
Socias, President Regional de Persones
Majors; i altres autoritats. Efectuà la
benedicció el rector, Onofre Torres.

Patronat Obrer
Cal destacar la labor desinteressada d'un
grup de persones d'Acció Social de Mon-
tuïri que dia 17, segona feta de Pasqua,
anaren al Patronat Obrer de Palma on
serviren el dinar a persones marginades
que alla hi acudeixen. Tasca que fan
quan hi ha alguna necessitat, sobretot
per substituir el personal laboral.

Patronat de Música
A l'assemblea anual del Patronat de

Música celebrada el 29 d'abril es va
donar compte de les incidències durant
l'any passat, de l'estat de comptes, de la
bona acollida del curs de música per a
gent major, com també, per haver cessat
per complir el temps reglamentari Joan
Portell, Magdalena Piza i Jaume Febrer,
foren elegits Coloma Garau, Joana M'
Fiol i Guillem Ferrer nous membres de
Ia Junta Directiva.

La imatge del Resuscitat, enguany, en
el moment de l'encontre

Padrina de Montuïri

Havent mort dia 29 d'abril Joana Aina
Bauza Moll "Pelut" de 95 anys. a partir
d'ara la persona de mes edat del poble,
la padrina de Montuiri, es na Joana Aina
Garau Pocoví "Roca", també de 95
anys, nascuda el 4 d'abril de 1900.

Excursions

Dia 30 el grup S'Esbart des Pla feu
una excursió a Sa Coma Freda. I dia ler.
de maig, l'organitzada per l'Ajuntament,
enguany a Puigpunyent, a la reserva de
Galatz6. A la primera hi anaren prop de
50 persones i a la segona. Ines de cent.



A la Plaça Vella fou inaugurat un mono/it en honor als donants de sang

festiva d'una jorna-
da de germanor.

•••

Entre els altres
aspectes que cal fer
constar diguem que
el matí hi hagué
partits de basquet,
Sta. Maria-Mon-
tuiri, a la pista d'Es
Dau. Que entre les
autoritats esmenta-
des, feren acte de
presencia Jeroni
Alberti, President
Honorari de la
Germandat, cl Di-
rector General de
Sanitat i alguns 'la-
des dels 12 pobles
d'aquesta zona.
Que a Montuïri ac-
tualment hi ha 157
donants. a 16 dels
quals les foren im-
posades insígnies
per haver superat
les 10 donacions; i
a 8, diploma i insig-
nia per haver com-
plert les 25. El moment del berenar a la Plaça Major semblava lesta grossa

10	 DE MONTUIRI

Un milenar de donants de sang es concentraren a Montuïri
12 pobles estigueren representants a la Trobada Comarcal de dia 2 d'abril

Un monolit dedicat als donants, s'aixeca a la Plaça Vella

D'apoteòsica es pot considerar la tro-
bada comarcal de donants de sang del
primer diumenge d'abril passat. Prop
d'un milenar es congregaren a Montuïri
l'horabaixa de dia 2. Aquí vengueren
donants d'Algaida, Alaró. Binissalem,
Consell, Pla de Na Tesa, Pont d'Inca,
P6rtol, Sa Cabaneta, Santa Eugenia,
Sencelles i Santa Maria per juntar-se
amb els de Montuiri. Tots junts sumen
2.291, si be no tots acudiren a la cita.

Els actes començaren amb una missa,
que fou seguida amb molta devoció. A
l'homilia el rector va destacar la solida-
ritat dels donants de sang. "Vosaltres
—digué— regalau vida a l'entretant que
feis present les paraules de Crist: Esti-
mau els germans". Una celebració que
fou cantada per la coral "Mont-Lliri" i a
la que s'interpreta el "Ball de l'Oferta".

A l'acabament i després d'una saluta-
ció del batle, aquest entrega dues pla-
ques commemoratives, una a Margalida
Bauça, coordinadora de Montuïri, i l'al-
tra a Victor Gistau, President de la Ger-
mandat de Donants de Sang de Mallor-
ca. Tot seguit s'imposaren 34 insígnies
a altres tants donants que havien superat
les 10 donacions, i 20 insígnies i diplo-
ma acreditatiu ais qui havien superat les
25 donacions.

A continuació fou llegida la poesia
d'Antònia Adrover que publicarem el
mes passat, s'entregaren plaques d'agra-
iment per la col.laboració a la trobada o
amb els donants (agraïm des d'aquí la
que ofrendaren a Bona Pau); i ja per
acabar parlaren el President de la Ger-
mandat, el Conseller de Sanitat, Barto-
meu Cabrer, i el President del C1M,
Joan Verger.

A la sortida i precedint la Banda de
Música, tota la comitiva es va dirigir a
la Plaça Vella. Allà es va descobrir i be-
neir un encertat monolit dedicat als do-
nants de sang. obra de Bartomeu Mira-
lles "Porrerenc". Finalment a la Plaça
Major es va oferir un suculent i abundós
refrigeri a tots els assistents, una berena-
da que serví per reposar simbòlicament
les energies que s'ofereixen en les dona-
cions. I tot seguit comença un ball da-
vant la casa de la vila, com a conclusió



ENTREVISTA	 I

Bernat Fiol i Pol de Son Ribes, pastor per vocació
"El dia de la tosa era una jornada dura, però també animada i alegre"

Nasqué el dos de febrer de 1928 en el
poble de Sencelles, perd fa mes de 40
anys que viu a Montuïri o dins el seu
ternie. Podem dir d'ell que es un mon-
tidrer nies. Estam parlant d' en Bernat
Fio! i Pol, un dels pocs pastors d'ove-
Iles que queden pel nostre entorn. No ho
ha estat per casualitat ni obligat per les
circumstancies. Des de nin el seu amor
pels animals el dugué constantment de-
vora ells per cuidar-los i convertir-se en
un professional experimentat. Fou pas-
tor per vocació. I deim que va esser
pastor perque es jubild a últims de
1994. Home actiu i de idees dares. El
bestiar, el camp i tot el que forma part
de la natura donen vida al seu cos i al
seu esperit. Quan va de bromes te un
deix Ileugerament sorneguer, amb un
sentit de l' humor propi d' un home de
camp espavilat. Perd la serietat ¡les bo-
nes maneres és el que el caracteritzen.

—Per quina regla de tres, Bernat,
vingueres a parar a Montuiri?

El nostre amic ens mira amb ulls guit-
zers i divertits.

—Abans de passar més endavant et
voldria dir que em posaren la collera de
molt jovenet...

1 comença la história que es desenvo-
lupa del mode següent: De nwlt nin, als
cinc anys, va perdre el seu pare quan en
tenia 33. A rel d'aquesi trist esdeveni-
ment, la seva mare quedd a Sencelles
cuidant la seva germana petita. Ell i

altre germ() major passaren a viure
amh els padrins, que estaven a les cases
de Son Sant Joan, en el llogaret de Son
Arrossa, situat entre Santa Eugenia,
Bin ¡ah  i Sencelles. Allô fou feliç entre
els padrins. Però la seva curo/ia eren
els anima/eis. And a escola fins als set
anys i als dotze el llogaren de mosso de
pastor amb un carnisser de Conseil que
tenia una guarda sortera. Als 15 anys es
llogd a Son More/ló, devora Sencelles,
on hi va estar 4 anys.

—Que consti —ens diu— que teníem un
familiar rector de Conseil i volia passar-
me a Lluc per estudiar-hi.

—Però tu...

—Jo estava entusiasmat amb el bes-
tiar. Les ovelles em duien venut.

—Vols dir que t'estimaves mis anar
darrera la guarda?

Ens mira de fit a fit. Les seves fac-
cions mostren un aspecte del seu tempe-
rament molt peculiar quan a la broma li
china un caire de serietat.

—El qui és nat per esser "torero" ho
serà —ens contesta—. Jo gaudia amb els
animals, els estimava, volia esser pastor
i ho he estat tota la vida.

Continuant la história direm que als
20 anys comprd 20 ovelles a en Tomas
"Murió". Les dugué a peu des de devora
el Puig de Sant Miguel fins a Sencelles,
les juntd amb 30 mes que tenia de bar-
quera i s'independitzà llogant una finca
a Santa Eugenia, que li deien Sa Cova
Monja. Havia arribat a una etapa im-
portant de la seva vida, perd..

—Un anys després —ens diu—, en
temps de don Lluís Sitjar, vingueren
d'Alcoraia a proposar-me passar-hi de
pastor. Ens entenguérem i m'hi vaig llo-
gar. A Alcoraia hi vaig estar molt bé. Hi
havia una guarda de 300 ovelles i 12
que duia jo de barquera. Un anys des-
prés vaig passar a Son Gual de Sant
Jordi, on hi vaig estar 7 anys.

Direm, per finalitzar, que estant a Son
Gual es cast) amb na Margalida Garau
filla d' un matrinioni de Montuïri que
s' havia instal-lat a Sant Jordi feia anys.
Passà de bell nou a Alcoraia (3 anys)
d'on guarda nwit bons records. I final-
ment ja a la possessió de Son Ribes on
hi ha estat 30 anys. El 8 de setembre de
1994 es jubild. Sempre ha fet de pastor i

ens diu que si hagués de començar de
bell nou la seva vida, altra voila seria
pastor.

—Quants de fills tens, Bernal?

—Dos, na Jerônia i en Bernat, els dos
casats. També tenim dos néts i dues nétes.

El nostre interlocutor es mostra satisfet
quan ens dóna aquests darrers details.

—Essent pastor es obligat fer-te unes
preguntes sobre un amic que sempre
ha estat a les teves ordres, ens referim
al ca de bestiar. Quin is el millor que
has ten gut?

Abans d'acabar la nostra interroga-
ció els ulls de l'entrevistat han pres una
brillantor especial, denwstrant que li in-
teressa la pregunta.

—Ho has dit molt be —contesta—. El ca
és un amic que no et fallarà mai! Clar,
has de tenir paciència en ensenyar-lo,
educar-lo i que aprengui a creure. N'he
tengut de molt bons. En "Felip", per
exemple, fou un artista per a les ovelles.
Tots els pastors coneixien en "Felip".

— Que es inis important perquè un ca
surti avingut: la seva intel.ligència o
l'habilitai del pastor per ensenyar-lo?

Est() un moment mirant-nos, colzes
damunt la taula, assegut, mans juntes i
Ia boca closa, rient interiorment.

—El ca és ben igual que un al•lot que
va a escola: si no té intel.ligència o un
cert interés, ja en pot fer de coses el mes-
tre. Vull dir que els dos han de posar el
que poden i saben. He tengut també en
"Menut", que fou un gran ca. Però sobre-
tot na "Pastora", filla d'en "Menut".

La veu d' en Bernal ha baixat de volum
i ha adquirit una certa solemnitat quan
ha anomenat na "Pastora". No riu.

—Na "Pastora" —ens diu— fou excep-
cional. No necessitava ningú per guardar
les ovelles, perquè no fessin tala, recollir-
les, passar-les d'un lloc a l'altre, agrupar-
les... ho sabia fer tot i bé. Concurs que
anàvem, quan ens convidaven, per de-
mostrar les habilitats dels cans de bes-
tiar, concurs que guanyava. Record en-
cara el darrer en qué va prendre part:
Escorca. A l'animalet li mancava un
mes per fer quissons i no es podia mou-
re amb l'agilitat que volia. Quan li tocà
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a ella dur la guarda dins l'après, féu un
treball extraordinari, fou l'admiració de
tothom. En un moment determinat, quan
tots els altres cans no foren capaços de
tornar davallar la guarda i tancar-la, em
demanaren que hi enviàs na "Pastora".
Jo no m'hi atrevia, era quasi una injustí-
cia en l'estat de l'animalet. Me la vaig
mirar i només Ii vaig dir: "Au, "Pasto-
ra", ves a cercar-les!" Em pegà una mi-
rada ràpida, d'intel•ligència, i partí ro-
gues amunt. Al cap de molt poc temps,
amb la cusseta darrera, menant-les,
entràvem les ovelles dins l'après. Un
senyor s'acostà i em preguntà que en
volia de la cussa. Li vaig dir que no tenia
preu, que no era venal. També se'n du-
gué el primer premi. Morí al cap de dues
setmanes, ofegada dins una piscina.

Es china la impressió que les

mes estan a punt de caure dels ulls d'en
Bernal i desviam la mirada.

— Quan has estat, nit i dia, devora un
ca tan bo, el dia que t'has d'acomiadar
d'ell, és igual que si fos un familiar

Guanyi més amb
la seva nòmina

"Ia Caixa"
IM1,11. I M.O.

—afegeix—.

—Anem a un altre tema mis alegre,
Bernat. Quin temps is el millor per
tondre?

—Més o manco devers mitjan maig.
Depèn que el temps vagi endarrerit o
avançat.

—Encara s'empren les estisores?

—No..., ja no. Ara s'empren les ma-
quinetes que van connectades a un mo-
tor elèctric o d'explosió.

—Sabem que aquest is un dia dur i
de feina pels tonedors, pera Iambi una
espècie de festa. Com es desenvolupava
una tosa amb estisores fa 40 anys?

Quan parlam de tondre l'estat d'dnim

d' en Bernat canvia. Es mostra alegre

quan respon.

—Ara es fa per l'estil, pert) un temps
hi havia més bulla. 13é, el dia de la tosa
tots o quasi tots els pastors ens ajudà-
vem. Qui més qui manco tenia les seves
estisores ben esmolades i enseuades. A
la possessió que toníem mataven un xot.
Per berenar, un bon frit, sobrassada, for-
matge i el vi, que t'acabava de posar a
punt A migdia, un gran dinar. Durant el
dia, bromes, bon humor... a la fi del dia,
algun ja feia qualque cançó... era un dia
extraordinari. Això sí, el vespre dormies
ben blan. Era feina feixuga i delicada.
Quan toníem, havíem d'anar alerta a fe-
rir les ovelles. Algun de nosaltres, si la
tasca era molt feixuga, romania amb la
mA que manejàvem les estisores, oberta
o inflada. Tal volta avui no hi ha l'eufò-
ria d'aquell temps. Pep) també és un dia
d'alegria i festa.

—Què ens pots dir del formetjar, una
de les feines niés importants del pastor?

—Avui aquesta feina també ha anat a
manco.

—Per què?

—Un temps les ovelles només solien
criar an mè una volta l'any, i podíem
munyir-les més temps. Avui ve a sortir a
un mè i mig en l'any, valgui l'expressió.
Crien més i no podem munyir-les tant.
A més, les possessions no disposen de
personal suficient per a aquesta tasca.
Els temps han canviat.

En Bernal' ens va explicant el procés
de fabricació del formatge i el brossai,
casolans, emprant unes paraules oblida-

des ja, com són l'olla co/era, la flor de
les galluferes (carxofes silvestres), la fa-
rrada... que no transciurem aquí ja que

el nostre amic Melcior Nicolau li dedica

un excel.lent article a una ultra pagina
d' aquest flamero i que recomanam.

—Digues-nos, Bernal: hi ha unes
quantes coses que ens agradaria saber:
que is una ovella bassiva?

lia de riure un poc abans de contestar.

—Es una ovella que durant un any o
més temps no ha estat plena, no ha criat.

—Es ver que el bestiar —les ovelles—
On un baròmetre molt sensible per
preveure el canvi del temps?

—No solen fallar molt. Quan el pastor
veu certs comportaments dels animals,
saps més o manco el temps que farà
prest. Avui, però, el temps ens engana
tots.

— Les ovelles, tenen una fesomia dis-
tinta cada una?

—Sí, sí; es poden distingir una de l'al-
tra per la fesomia. A aim) ho saben tots
els pastors.

— Si dins una granja o una gran pieta
es mesclassin per casualitat dues guar-
des, coin separarteu les ovelles de cada
guarda, els pastors?

Aga la rialla d'en Bernal ens fa sentir

un poc infants, i no es per a manco. No-
saltres ho ignorani tot, d' aquest bestiar.

—Elles mateixes, les ovelles, amb un
quart d'hora es destriarien, o amb man-
co temps.

—Alguna anècdota interessant?

Es passa una ind per la cara i sembla

que vol provar si es hora d' afaitar-se,

abans de contestar.

—Una vegada —s'ha posat seriós—
me'n vaig dur un retgiró de por. Estant a
Son Moreió, anava un vespre, tard, a
cercar la guarda que tenia dins una piela.
De cop, jo i el ca ens adonàrem d'un re-
nou rar, amb un núvol de pols a seixanta
o setanta passes davant de nosaltres...
una cosa rara. Hi vaig enviar cl ca, per6
tornà totd'una com retgirat. Jo vaig ro-
mandre allà prop, desconcertat. Vaig de-
cidir avançar amb dues pedres amb les
mans. De cop s'alçà una bubota i fou la
somera de les cases que es bolcava dins
la pols de les ginyes dels carros. Quin
esglai me'n vaig dur! Perà la por, en ha-
ver-la vista, no és res.

Aquest es el Bernal que coneixem; el
qui estima el camp i el qui l' enrevolta;

el qui fruit' amb el ca als seus peus i la
guarda estesa al seu entorn. Segur que
aquests anima/eis tamins han enyorat.

M. Martorell Arbona
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Gabriel Miralles Pizà, PSIB-PSOE
"Més que el què Montuïri pot fer per jo, què puc fer jo per Montuïri"

Gabriel Miralles Pizd "Xicolater", es
el candidat a baile pel PSIB-PSOE. Te
32 anys, casat, amb dos fills, director
del CP "Fra Junfper Serra" de Petra.
Abans fou regidor de l'Ajuntament de
Montuïri, secretari de la Societat de
Caçadors, secretari del CD Montuïri i
president del Club Bàsquet Montuïri.
Actualment es el secretari general de

Agrupació Socialista de Montufri.
—Per que et presentes a Baile?
—Sempre he tengut preferencia pels

temes socials i consider que el càrrec de
batle es el maxim a que pot aspirar un
montuirer. A més, som dels que creuen
que en lloc de pensar que pot fer Mon-
tuiri per a jo, que puc fer jo per a Mon-
tuïri.

—Tens por a la crilica o al fracas?

—Quan a la crítica, ja he agafat call i
quan al fracas, personalment, no: pea) sí
per les persones que, com jo, compartei-
xen els mateixos ideals.

—Quina valoració fas de la gestió
duita a terme pel vostre partit durant la
passada legislatura?

—Aquesta pregunta només la pot res-
pondre el PP, que és l'únic que ha ges-
tionat. El nostre partit únicament ha po-
gut fer suggerencies, que per cert quasi
mai s'han tengut en compte: o be censu-
rar i criticar els despropòsits que ha
comes l'actual batle i que han estat
molts.

—I de la duita per l'Ajuntament?

—Aquesta gestió ha estat completa-
ment negativa pels interessos del poble,
ja que hi ha actualment, que sapiguem,
un deficit superior als 47 milions de
pessetes havent-se augmentat els im-
posts: tot fruit d'una gestió d'un baile
que actua amb criteris de supervivencia
professional, i ha de rendabilitzar al ma-
xim electoralment les mesures que
empren. Ha actuat de forma prepotent,
basta recordar l'ocupació de finques vo-
ra el camp de futbol que es va fer fora
avisar els propietaris. S'ha actuat impro-
visadament, si no, basta veure el tema
de la Residencia de Ca Ses Monges que
ha canviat varies vegades el projecte i
que hores d'ara no se sap que fer amb
l'edifici.

Encara continua dient:

El batle sempre s'ha mogut per inte-
ressos particulars i de clientelisme poli-
tic. Ha fet de gerent per atreure la inicia-
tiva privada pen) no sabem quin benefi-
ci ha tret Montuki i quin ha tret ell. Ha
deixat escapar la construcció de l'institut
de secundaria del Pla de Mallorca perquè
va votar que es construís primer a Sineu i
després a Sencelles, perquè resulta que el
propietari dels terrenys és el conegut mi-
litant del partit popular Ventura Rubí.
Entre el que ha costat la Residencia i el
que es deu, s'hagués pogut construir un
institut a Montuïri, i els nostres fills, als
dotze anys. no s'haguessin hagut de des-
plaçar del nostre poble.

—Dels 1850 votants de Montufri,
quants de vots pensau obtenir?

—Els suficients com perquè canviï
l'actual majoria i sia substituida per una
majoria de progrés.

—Sobre el tan tema debatut tema de
Ia residència de Ca Ses Monges, quina
sere, la vostra postura?

—Pensam que abans d'oferir un servei
s'ha d'avaluar si agues( es necessari, si
hi ha demanda d'aquest, quills costs pot
tenir, en definitiva si es viable. Aquí cu-
riosament s'ha començat com es va co-
mençar amb el Local Jove, amb una
inauguració es dia des Puig i després ja

ho veurem. El tema de Ca Ses Monges
s'ha de contemplar en conjunt dintre del
tema dels Serveis Socials. Primer s'ha
de potenciar el servei d'ajuda a domicili
(assistenta social, treballadora social, te-
lealarma) ampliant el servei amb buga-
deria i planxa. També seria molt útil po-
sar en marxa un programa de voluntarie-
tat social que pogués atendre aquestes
persones necessitades, sempre, mentre
sigui possible, sense abandonar el seu
domicili. La següent passa seria oferir
un servei a la residencia de centre de dia
homologat per l'INSERSO, dirigit a
oferir activitats de temps Iliure, cura
personal, atenció personalitzada i men-
jador. Finalment, perquè la residencia
sigui factible així com ho va esser en el
seu dia el servei de menjador, cal signar
el maxim de convenis amb les entitats
amb competencia, per tal que el servei
sigui a l'abast de totes les persones. A
cries, pensam que Montuïri hauria de re-
clamar de la Mancomunitat des Pla
aquest servei, així corn altres municipis
compten amb altres.

—Com valorau la gestió de l'actual
Ajuntament?

—Per arribar a governar acusaren a
l'esquerra d'hipotecar el poble, d'enxu-
fisme, de manca de transparencia.
Curiosament, si se mirassin al mirall, es
veurien retratats. A principis d'any es
devien 6 mitions a GESA, 10 milions al
constructor de la piscina, un 40% d'im-
pagats, un endeutament a "Sa Nostra"
de 27 mitions, les entrades de les berbe-
nes fora ingressar a l'Ajuntament, riles
de 14 milions gastats al futbol amb un
any i mig, milers de pessetes gastades
en fotos, en sopars, en viatges, ús conti-
nuat de la targeta visa de l'Ajuntament
per a despeses del club de futbol, paga-
ment de l'enllumenat del camp de futbol
en Iletres de canvi, pagaments efectuats
sense factura per valor de 20 milions
el que és mes greu, manaments de paga-
ment a una persona inexistent... Aquesta
és una pinzellada i vosaltres niateix ho
podeu jutjar. Quan a inversions, nomes
destacar Ca Ses Monges, la voravia que
va al camp de futbol i la piscina del
camp de futbol. Pobre balanç pel pres-
supost que s'ha manejat aquests 4  anys i
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— Que ho són de "reguitseros" es
"pulítics", perquè això de dipu... tats no
sona

— I sabent que aquí som bona gent
se fan dir "conseiers", mal siguin solle-
rics o de Cas Concos

- - 	 -
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"Pretenem el foment econòmic del poble, la recuperació del nostre patrimoni ¡la participació ciutadana"

que ens ha duit a que, en el pressupost
d'enguany les inversions consisteixen en
l'amortització de deutes pendents, mol-
tes d'elles de despeses corrents.

—Considerarieu beneficiós que hi
hagués altres forces politiques?

—En democracia, el pluralisme politic
sempre és bo; ara bé, en les actuals cir-
cumstancies jo hagués desitjat única-
ment dues llistes.

—Com enfrontadeu el projecte sobre
la rehabilitació del Molinar, Son
Fornis...

—Realitzaríem la primera fase de la
rehabilitació del Molinar, acollint-nos al
programa europeu 5B. Aquest consisti-
ria en l'empedrat, l'embelliment del ca-
mí del rei fins al molí de Can Ferrando,
que seria restaurat i posat en funciona-
ment; la i•uminació i conservació de
les torres, d'acord amb els propietaris, i
facilitar l'accés des de la carretera de
Manacor. Es promourà la iniciativa em-
presarial dels propietaris per a la posta
en marxa de negocis, aportant suport
institucional alhora de poder accedir a
les explotacions. Si fos necessari fins i

tot es podria crear una societat mixta
propietaris i administració. Quan a Son
Fornés, no pot passar que hagin de venir
eleccions per a la seva conservació.
S'han de continuar les excavacions i re-
clamar les troballes per poder comptar
amb un museu talaieitic a Montuiri. Es
important una bona senyalització
d'aquests indrets. També és important
editar una guia turística i didàctica del
Molinar, Pobla Reial, molí fariner en
funcionament, Son Foniés, Patrimoni de
l'Església, així com de les principals
possessions i rutes excursionistes pels
nostres camins.

—Quina is la teva opinió sobre l'ac-
tual situació política a Montuïri?

—Crec que és bastant tirant degut a la
prepotència en què ha actuat la majoria
que ha governat i que ha tengut en un
despreci absolut als altres regidors.

—Ide l'actual situació a l'Ajuntament?

—Com he dit abans, econòmicament
desastrosa i condicionara la tasca dels
futurs consistoris. Hi ha una manca total
d'informació als contribuents. Un exem-
ple clar el tenim en el tema de l'aigua.
Molt poques, per no dir cap, que sapi
que li costarà aquest servei. Un altre
exemple ho tenim al futbol, ningú sap
com s'administra i perquè costa doblers
a l'Ajuntament. Un altre tema del que
no n'estam informats és el de la reforma
del cementen. Per què l'Ajuntament vol
guanyar 30 milions venent les tombes
noves quan es tracta d'un servei i d'una
obra que ve fortament subvencionada

pel govern de Madrid i el Govern
Balear? Per què vendre tombes a més de
600.000 pessetes si el seu cost és d'unes
200.000?

—Quins temes s'haurien d'enfrontar
durant els propers quatre anys?

—La creació de flocs de treball pels
montufrers, ja sigui al polígon de serveis
de la carretera de Manacor o 66 incenti-
vant, assessorant i preparant els montui-
rers perquè muntin els seus propis nego-
cis. La reforma del casc antic i la rehabi-
litació del Molinar. Fer viable la residèn-
cia de Ca Ses Monges. La construcció
d'una rotonda per desviar el transit del
casc urbà. La finalització de la zona es-
portiva d'"Es Revolt". L'asfaltat nou dels
carrers del poble. La dotació d'un servei
d' urgènc ies.

—Què dirks als montufrers abans de
les eleccions?

—Que més que els partits com a tal,
valoreu el programa que us presentam i
que volem dur amb il•lusió a la practica
amb la vostra col.laboració. Que ten-
gueu en compte que aquests vuit anys de
govern del PP, que ens volen presentar
com un plat dok, a la llarga ens passa-
ran factura i tal vegada havons la situa-
ció sigui irremediable. De nosaltres no
podeu jutjar si ho hem fet bé o mala-
ment, perquè no hem pogut governar. El
que us demanam, precisament en
aquests moments, és que aquesta vegada
confieu amb nosaltres, i estam segurs
que no us defraudarem.

O. Arbona



Programa electoral del PSM - NM
Pel que fa a les línies basiques del

programa d'administració municipal i
hisenda, el PSM assenyala nomenar,
fer públics i donar responsabilitats als
regidors d'àrea; realitzar un plenari ordi-
nari cada mes; fomentar la participació
dels ciutadans en la gestió municipal,
tant de forma individual com a través de
les entitats; normalitzar lingüísticament
tots els impresos; realitzar una auditoria
per aclarir la situació real del deute mu-
nicipal; establir un pla de sanejament
per liquidar el deute; anul-lar despeses
supèrflues (VISA, telèfon m6bil,carnet
Son Vida, Viatges...)

Referent a urbanisme i patrimoni es
projecta elaborar un full d'orientació
estética per a la construcció, encaminat
a conservar el caracter arquitectònic del
poble; mantenir la xarxa de síquies, to-
rrents, voreres, camins i ponts; consti-
tuir una comissió, integrada per totes
les entitats, per racionalitzar l'ús dels
edificis públics; mantenir el Poblat de
Son Fornés en condicions dignes, facili-
tar el seu ús i fer les passes necessa-
ries per a la creació d'un museu arq ue-
ològic; restaurar el Pou del Rei i la resta
de pous públics del terme; conservar
l'arxiu municipal i donar accès al seu
ús; ajornar el nou asfaltat de carrers
mentre no es comprovi el funcionament
de la xarxa d'aigües netes i clavegue-
ram; col-laborar amb el Consell Parro-
quial i el Bisbat en la conservació res-
tauració del seu patrimoni a Montuïri.

Respecte al medi ambient, sanitat i
educació pretenem elaborar un progra-
ma d'educació ambiental, evitar els
abocaments incontrolats, fomentar la
repoblació forestal, promoure la con-
vivencia de la xarxa d'aigües moderna
amb la tradicional de cisternes i aljubs
per fomentar l'estalvi d'aigua, realitzar
un seguiment de control sanitari de les
diferents activitats Obliques i privades,
sobretot de la piscina municipal, dutxes
collectives i vestuaris; proposar a la
Mancomunitat del Pla la creació d'un
Servei de Dinàmica Educativa; collabo-
rar en la coordinació de les Escoletes;
regularitzar la situació laboral de les tre-
balladores de l'escoleta.

Referent a Serveis Socials, prioritzar
al maxim el programa d'ajuda
ria; ofertar i donar forma a dues places
d'objectors de consciencia; promoure,

facilitar i col-laborar amb els projectes
de voluntarietat; destinar el 7% del
pressupost municipal per a l'ajuda al
Tercer M6n.

En quan a economia i agricultura,
fomentar la creació de feina mitjançant
la formació de joves; ajudar les petites
empreses familiars; promoure i facilitar
les iniciatives d'associació empresarial
per tal de preservar l'economia fomen-
tada pels montuirers; fomentar l'agricul-
tura ecològica i conreus alternatius;
col-laborar amb les organitzacions agra-
ries per a la tramitació de subvencions i
ajudes; habilitar un Hoc per a les infor-
macions periòdiques del Servei
d'Extensió Agraria; establir un dia quin-
zenal d'atenció al públic per part del
funcionari de la Cambra Agraria.

Dins del programa de cultura, es-
ports i joventut incloem col-laborar,
ajudar i incentivar totes les entitats del
poble; prolongar la rua dels darrers dies
amb una festa de nit; allargar l'estada al
Puig organitzant activitats lúdiques i cul-
turals; per Sant Bartomeu, recuperar les
bicicletes i els cavalls; ampliar la quanti-
tat i la qualitat de l'oferta de la Fira; or-
ganitzar setmanes culturals (cine, con-
ferencies, debats...); col-laborar amb la
parròquia per aprofitar les instal-lacions
de la Sala Mariana, fomentar el teatre i
recuperant Radio Murta; impulsar l'es-
plai i l'excursionisme; fomentar l'esport
base i tornar a recuperar les Setmanes
Poliesportives; crear una oficina d'infor-
mació juvenil mancomunada: i recupe-
rar el local jove com a centre d'oci in-
fantil i juvenil.

Candidatura del PSM

1.-Mateu Ginard Samv)I "Manescal"
2.- Joan Verger Rossinyol "Matzo"
3.-Jeroni Nicolau Garau "Perons"
4.-Francisca Bauza Garcias "Roses"
5.-Joan Josep Mas Tugores "Collet"
6.-Mateu Coll Salva "De cas Pe ixeter"
7.-Bartomeu Amengual Mora "Nyol"
8.-Gabriel Serra Cerda "Serra"
9.- Magdalena Miralles Cerdà "Caneta"
10.-Bartomeu Garcias Moll "Saldadet"
11.-Joana Aina Bauza Serra "Camanegra"
12.-Apololônia Miralles Martorell "Malherba"
13.-Llorenç Bauza Rigo "Neo"
14.-Pere Sampol Mas "Sampol"

Els programes electorals i les llistes dels

Programa electoi

Volem una gestic!, transparent i so
lidaria que acosti l'administració al ciu
tada, que doni informació i formacic
continua, que garanteixi els maxi m !
de serveis i inversions, aplicant
política de rigor pressupostaria que re
dueixi l'actual endeutament
l'Ajuntament.

Fomentarem les obres d(
rehabilitació del casc antic i del Molina
amb el suport del programa 5 B i la re.
baixa de les llicències d'obres, que se
ran gratuïtes per a les cases velles quE
es trobin a les costes. Desviarem e
transit que passa pel carrer de Palma
Qualificarem i delimitarem el polígon dE
serveis de la carretera de Manacor
S'asfaltaran de nou tots els carrers de
poble, els camins de fora vila i la carre .
tera des Puig.

Es crearà una comissió de Fomen1
Econòmic que impulsi quants projec-
tes puguin revitalitzar económicamen1
al municipi. Es posara en marxa
l'Escola d'Aprenentatge del Molí des
Fraret i es duran a terme programes
de garantia social per a joves agricul-
tors i mòduls professionals per a la
formació dels nostres empresaris.

Es fomentaran les iniciatives de tu-
risme d'interior, agroturisme i turisme
rural. S'impulsarà la creació de socie-
tats anònimes de Transformació i es
recolzarà la cooperativa agrícola.

Des de la Mancomunitat des Pla
s'ha de contractar un tècnic que, inte-
grat dintre del Servei de Promoció
Econòmica, assessori els empresaris i
pagesos sobre la viabilitat dels seus
projectes i de les ajudes a les quals
es puguin acollir.

Quan als serveis, s'ha d'organitzar
un programa de voluntariat social.
Sol-licitar joves objectors que realitzin
a Montufri els servei social substitutori.
S'ha d'ampliar l'ajuda a domicili incor-
porant el servei de bugaderia i planxa.
Mancomunar el servei de la residencia
per tal que resulti menys costós als
usuaris. Ajardinar la part vella del ce.
menteri. Ofertar tombes a preus més
assequibles, possibilitar la permuta de
solars amb els propietaris de la part
nova que pateixen les inundacions.



; partits politics, a les eleccions municipals

Fidel PSIB - PSOE Programa electoral del Partit Popular
Posar en marxa el servei d'ambulán-

;ia i de trasllat dels malalts al PAC de
Jilafranca.

Signar un conveni amb la parròquia
)el manteniment del patrimoni reli-
)iós i perquè pugui ser exposat.
.;reació d'un camp d'aprenentatge per

escolars. Posar en funcionament un
nolí fariner que es podia destinar a
nuseu. Manteniment i conservació de
es excavacions de Son Fornés.

Convocatória del Premis Sant Barto-
neu de pintura, narrativa i poesia. Con-
eccionar un programa anual de con-
;erts i conferencies. Recolzar a través
Jel Patronat Municipal de Cultura, quan-
es entitats i persones treballin dintre del
nón cultural: APA, Patronat de Música.
3osta en marxa el Local Jove com a
s,entre d'esplai i punt d'informació juve-
lil. Obertura de l'emissora Radio Murta.

A través del patronat Municipal d'es-
)orts es fomentara i subvencionará
'esport base i de les persones majors.
Es recuperaran les setmanes polies-
mrtives de Sant Bartomeu, Pasqua,
nes fira, diada atlètica, diada automo-
)ilística... S'organitzaran campus de
ormació per a esportistes i monitors.
;'acabaran les obres del poliesportiu
les Revolt.
Totes aquestes iniciatives es duran

t terme sempre comptant amb la par-
tipació de tots els montuirers i oberts
quantes suggerències ens fasseu

irribar i que seran ben rebudes.

Candidatura del PSIB-PSOE

.- Gabriel MiraIles Piza "Xicolater"
Bartomeu Servera Gallard "Porreres"

.- Gabriel Mayol Roca "Llobet"
Bernat Fiai Garau "Son Ribes"

.- Julia Ojeda Rodriguez "Julia"
Margalida Costa Roig "Ca na Prima"

.- Joana Martorell Nicolau "Roqueta"
Margalida MiraIles Manera "Queló"

.- Miguel Bauza Serra "Pelut"
D.- Ratel Tous Gomila "Papa"
1.-Joana Arbona Ventura "Serrai"
2.-Josep Gonzalez Garcia "Moreno"
3.-Miguel Nicolau Verger "Volandí"
4.-Gabriel %scar Jaume "Titina"

Tenint en compte que al llarg dels
nostres governs les obres basiques
en matéria de serveis públics han es-
tat precticament completades, ara es
necessari incrementar el grau de de-
senvolupament, riquesa i benestar de
Montuïri. Per això creim necessari dur
a terme una serie d'actuacions per tal
d'aconseguir-ho, les quals, resumi-
des, són aquestes:

En el tema urbanístic, modificar
les normes subsidiaries; el projecte
d'Es Molinar; la ilduminació dels mo-
lins; continuar amb el desenvolupa-
ment de la zona de la carretera; la re-
cerca d'un sistema per rehabilitar les
cases velles; realitzar un pla d'embe-
Iliment i recuperació d'alguns racons
de la vila; asfaltar novament tots els
carrers.

En sanitat i serveis socials, posar
en funcionament la residència de
Persones Majors; la dotació d'una
ambulancia del 061 a l'edifici de la
Creu Roja; continuar amb el bon ser-
vei del menjador de Persones Majors
i amb l'assistenta social; millorar en
tot el possible l'assistència del metge;
campanyes de salut, tant a nivell es-
colar com per a persones majors; so-
lucionar d'una vegada el tema de l'em-
bassament d'aigua en el  cementen;
crear per als joves un servei d'asses-
sorament per muntar negocis; etc.

En governació, incrementar el ser-
vei de vigilancia; procurar, mitjançant
un conveni, el servei de grua; realit-
zar un estudi per reformar la circula-
ció en el poble; continuar treballant
amb la Societat de Caçadors pera la
guarda rural.

Dins l'àrea d'agricultura, continuar
asfaltant el camins rurals i el seu
manteniment; dotar els pagesos d'un
assessorament en materia de sub-
vencions; continuar amb la neteja
dels torrents; donar el suport neces-
sari a la cooperativa.

Pel que fa al turisme, tots som
conscients que es la principal font de
riquesa, per tant, proposam convertir
el Molinar en un centre d'atracció tu-

rística; proporcionar un servei d'infor-
mació i assessorament sobre l'explo-
tació del turisme rural; creació d'ofer-
tes d'entreteniment; firmar un conveni
amb l'Església per restaurar els gra-
ons; a través de l'institut de promoció
del turisme, realitzar una campanya
de promoció del nostre poble i també
obrir una oficina d'informació turística.

En quant al medi ambient, poten-
ciar la recollida selectiva de residus
sòlids i potenciar els punts verds;
control en materia de sanejament i
neteja; realitzar un inventari sobre els
pinars i garrigues; dissenyar un pro-
grama de reforestació; organitzar ta-
Hers educatius en matèria de medi
ambient.

Dins l'àrea esportiva i de temps
Inure, construir, en el poliesportiu,
una pista de tennis, una de petanca,
etc. Promoure l'atletisme, l'excursio-
nisme, l'esport infantil, l'esport d'aven-
tura, l'escalada, l'espeleologia, mun-
tanya amb bicicleta. Organitzar tellers
de manualitats, de bricolatge, etc.

Respecte a l'area de cultura, l'ad-
quisició d'un aparell de cinema per
realitzar sessions a l'aire Iliure; fer un
catàleg del patrimoni històric-artístic,
crear una escola de radio; adquisició
del molí de Can Ferrando; promoure
concerts i obres de teatre; escoles-ta-
llers per desenvolupar activitats en el
Molí des Fraret.

Candidatura del Partit Popular
1.-Joan Antoni Ramonell "Matxo"
2.-Jaume Bauza Verger "Capita"
3.-Gabriel Arbona Verger "Quelet"
4.-Mateu Fiai Jordà "de sa matança"
5.-Raimundo Arbona Massanet "Raimundo"
6.-Gabriel Matas Alcover "de Son Company"
7.-Joana M Bennassar Gomila "Carbonera"
8.-M. Teresa Amengual Tomás" Can Rodó"
9.- Llorenç Miralles Manera "Queló"
10.-Miguel Cardell Mayal "Cardell"
11.-Rafe! Miralles Rossinyol "Costa"
12.-Miguel Rosselló Mayal "des Pont"
13.-Llorenç Ginard Verger "de Cas Secretari"
14.-Rosa Nicolau Pocovi "Roig"
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Formatjar casolà
L'ofici de pastor no ha desaparegut.

Si feim una volta pel camp encara po-
dem veure guardes d'ovelles que pastu-
ren; només és que ara n'hi ha pocs que
estiguin llogats per guardar-les, quasi
tots els pastors que hi ha s6n els propie-
taris de la guarda.

Encara que se segueixi pasturant ove-
Iles, s'ha perdut el munyir-les i el format-
jar amb la seva llet (actualment es fa in-
dustrialment, amb llet de vaca i cabra).
Sé que hi ha possessions de Mallorca que
formatgen, per() s6n molt poques; tal ve-
gada només a tres o quatre flocs ho fan; a
Montuïri no sé ningú, si was algú en fa
és pel seu consum familiar.

Es diu "qui és pastor, que munyi", i és
perquè les ovelles són un poc males de
munyir, i les han de munyir el dematí i
el vespre. Perquè surti llet han de saber
col•locar-se el dit gros de la ma enmig
dels altres i estrènyer fort i sec el mu-
gr6. S'aprèn a força de munyir molt i
paciencia.

Les ovelles producixen poca llet, de-
vers mig litre al dia, per6 molt bona i es-
pessa, i es necessiten 5 6 6 litres per a
un quilo de formatge (la meitat de la de
vaca, de la que se'n necessiten 9 6 10).
Per tant, per obtenir una peça de quilo i
mig o dos, s'han de munyir de 20 a 25
ovelles.

No es d'estranyar que no es formatgi,
perquè el formatjar és embarassós i mo-
lest. duu molta orenga. Primer s'ha de
munyir, després s'ha d'escalfar la !let

"llARRYCHAND"
Harry Chan Mootchand

Artista - Pintor

Venda d'olis

Cita per tefèfon 64 40 52

Plaça Major, 7
07230 Montuïri

munyida el vespre abans
fins que estigui a la matei-
xa temperatura que la re-
cent munyida a fi de poder
mesclar la llet de les dues
munyides. Una vegada
mesclada, passa al procés
de fermentació i quallada.
Per aconseguir-ho s'hi
mesclen uns pols o liquids
qualladors —que s6n com
un llevat—, i d'aquesta ma-
nera la Ilet es pren i torna
com una pasta fina. Temps
passat es feia amb flor de
"gallufera", la qual és una
planta semblant a una car-
xofera i el fruit és una car-
xofa amb punxes. Quan
arribava el temps de la flor, les dones i/o
madones la recollien, o bé el pastor, el
mateix temps que les ovelles pasturaven.

Quan la pasta esta a punt és el moment
de fer les peces. Per fer-les es col.loca la
pasta dins el "fogasser" —una tela de roba
fina i forta—, després sobre el "cavallet",
el qual es col.loca damunt l'olla "cole-
ra". Es prem amb les mans i es pasta un
poc. D'aquesta manera es cola; all6
espès queda dins el fogasser, que sera la
peça, i el suc cau dins l'olla. Agues(
brou és la llet formatjada, la qual, prepa-
rada amb sucre. llimona i canyella, és
un plat dolç molt bo i 11001.

Si no s'empra la Ile( formatjada es fa
brossat i encara queda el serigot, el qual
serveix per rentar les peces. Una vegada
rentades se sol donar als porcs o tirar.

Aconseguida la peça, es renta, se sala,
es prem amb una premsa i es col•loca a
bon Hoc perquè eixugui i acabi de dego-
tar. Després l'han de vigilar cada dia,
han de torcar les peces amb un pedaç
net i al cap de 15 dies, si no s'ha de
menjar tendre, les han d'untar amb bon
oli, i si es vol guardar fins que torni veil,
encerar-lo.

Com veim, l'haver de fabricar format-
ge amb els ormejos tradicionals, com
són fogasser, olla cotera, premsa, cava-
net_ duu prou feina i s'ha de mester
molta Het per produir grans quantitats. I
com que les indústries formatgeres dis-
posen de maquinaria, ho acaparen tot,
mercat i Ilet. Fei artesanalment, surt el
jornal petit; no es pot produir des del

punt de vista econ6mic, s'ha de fer amb
la finalitat de menjar un bon formatge
casola i un bon brossat, que surt molt
millor que el fabricat industrialment.

Em sap greu que s'hagi perdut el for-
matjar tradicional, perquè fins no fa gai-
re anys els pastors o amos de possessi6
que tenien guarda, regalaven una peça
de formatge i un poc de brossat als vet-
nats que els donaven permis per pasturar
les ovelles per dins el seu trocet de terra.
Ara aquest costum s'ha perdut.

Record aquell formatge, el qual, a can-
vi d'una pastura. ens havien regalat. i que
mumare guardava la peça per encetar-la
en temps de segar i fer garbes. Que ho
era de bo acompanyat amb pa i cireres
acabades de collir del cirerer quan, des-
prés d'haver segat el carrerany per segar
amb la maquina o haver lligat dos o tres
cavellons de garbes. berenàvem davall
una figuera, asseguts damunt una gavella
verdosa i mustia, i que col.locàvem devo-
ra la soca que servia de respailler per a
així alleujar el mal d'esquena! Menjant
aquell tan bon formatge pages reposàvem
del cansament per a després poder tornar
envestir la feina.

Em pens que ja no tornarem veure se-
gar amb la fah; ni amb maquina tirada
per bístia, i a això no ho enyor. Ara.
menjar aquell tan bon formatge d'ovella
amb cireres, sí; i m'agradaria molt. Per6
entre els pastors que no fommtgen i els
cirerers que es moren. sera difícil poder
tornar fruir de tal plaer.

Sion Nicolau
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Joan Antoni Ramonell Amengual, Partit Popular
"Pretenem aconseguir una majoria estable per a així poder seguir el camí marcat"

Joan Antoni Ramone!! Amen guai te
tres fills, 38 anys i es la tercera vegada
que es presenta com a cap de llista pel
PP després d'haver assolit les dues an-
teriors la batlia de Montuiri. Política-
nient també forma part de la Junta
Regional del Partit Popular.

— Joan: Per què et presentes nova-
ment com a batle?

—Si és la tercera vegada consecutiva
que em present com a candidat a batle,
és perquè el partit així ho ha decidit. I
ho faig amb la mateixa il•lusió o més
que la primera vegada, i per seguir amb
el projecte que des de fa vuit anys estam
realitzant per construir un Montuïri amb
futur.

—Tens por a la critica o al fracàs?

—No. Crec que si una persona pública
té por a la crítica o al fracàs, difícilment
pot assumir un càrrec amb responsabili-
tat. Per dur endavant les realitzacions,
primer has de consultar i escoltar, i des-
prés decidir: pert) mai has de tenir por al
fracàs i a la crítica.

—Quina valoració fas de la gestió
duita a terme pel vostre partit durant la
passada legislatura?

—Essent molt realista he de dir que
molt positiva. Al llarg d'aquests darrers
vuit anys, Montuiri ha prosperat a un rit-
me molt important. S'han realitzat obres
perquè el ciutadà de Montuiri tengui els
mateixos serveis que el ciutadà, per
exemple de Palma.

—I la duita per l'Ajuntainent?

—Permetem que faci un petit repàs a
les realitzacions duites a terme aquests
darrers anys: la compra de l'edifici de
ca ses Monges, la residència de la terce-
ra edat, l'ampliació del menjador de la
tercera edat, la contractació de l'assis-
tenta social i de les treballadores fami-
liars, la construcció d'una guarderia,
l'ampliació del cementen, la xarxa d'ai-
gua potable, la depuradora, l'asfalt de
carrers i dels camins rurals, l'edifici de
Ia Creu Roja, l'adecentament del Molí
des Fraret, les piscines, els vestuaris del
camp de futbol, les grades i les millores
dins el wliesportiu. I moltes coses més,
destacant la importància de la gestió
d'aquests darrers anys en la rehabilita-

ció de la carretera amb les noves empre-
ses que s'hi han instal•lat i que s'hi ins-
tal.laran, dels flocs de feina que s'han
creat i que es crearan.

—Com consideres, en general, la ges-
dels altres partits?

— Tant el PSM com el PSOE, crec que
han fet una oposició poc intel.ligent.
L'oposició ha d'intentar que les seves
idees, des de l'oposició, es pugin dur a
terme; i ells saben que amb jo ho tenien

perquè si la idea és bona per al
municipi, jo mai tenc en compte si és
del PSM o del PSOE. Però ells no han
participat ni en reunions ni comissions.
Ells han intentat, mitjançant rodes de
premsa, confondre la gent del poble i
desacreditar l'Ajuntairnt, ja que no ho
aconseguiren democri.ticament, en les
eleccions.

—Dels 1850 votants de Montufri,
quants de vots esperau obtenir?

—Cada quatre anys ens examinam. Els
ciutadans ens puntuen i cada punt és el
vot, que és secret. Si la labor realitzada
durant aquests darrers anys ha estat ben
acceptada i és positiva, tendrem molts de
punts, aconseguint una majoria estable
per a així poder seguir el camí marcat.

—Cas de treure o no treure majoria

absoluta, quina sere, la vostra postura?

—Esperam aconseguir majoria, i la
nostra postura serà la mateixa de sem-
pre, intentant millorar cada dia.

— Quines són, segons tu, les qualitats
que hauria de tenir el balle de Montui'ri?

—Quantes més qualitats tengui un bat-
le, millor; per6 jo destacaria les se-
güents: saber governar per a tots igual,
tant si són del PP, del PSM o del PSOE.
Tots són montuirers, per tant hem de go-
vernar per a tots. També hi afegiria, mà-
xima dedicació al poble, sense horaris i
disposat per a tots. Ser honest, escoltar
Ia gent, tenir un bon equip i ser valent
per dur a terme les decisions preses.

—Creus que es pot donar per bo el
percentatge obtingut a les passades
eleccions europees, ara, respecte al
vostre partit?

—Crec que són eleccions totalment dis-
tintes. El percentatge de vots és molt Inds
superior a les eleccions municipals que a
les altres. I també crec que en les elec-
cions municipals a vegades es mira més
l'equip de persones que es presenten, que
no el partit pel que es presenten.

—Siguem realistes: Esperau treure
majoria absoluta?

—Sí. I així poder seguir governant i
complir, com hem fet fins ara, el progra-
ma que presentam.

Li demandrem també el percentaige
que podria obtenir el seu partit, per() no
es va atrevir a contestar-nos.

—Sobre el tema tan debatut de la re-
sidência de ca ses Monges, quina sere,
la vostra postura?

—La postura del Partit Popular serà la
mateixa que ha mantingut fins ara. A
partir del proper 1 de maig podrit esser
utilitzada com a centre de dia i esperam
que abans de final d'any es pugui ja uti-
litzar corn a residència.

—Com valorau la gestió de l'actual
Ajuntament?

— Ja ho he dit anteriorment: positiva.

—Consideraríeu beneficiós que hi
hagués altres forces politiques que es
presentassin a aquestes eleccions a més
de vosaltres, el PSOE i el PSM?
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"La situació política a Montuïri en els darrers temps ha passat d'un temps crispat a la calma"

—L'any 87 hi havia 5 partits: AP,
PSM, PSOE, CDS i PDP. L'any 91, n'hi
va haver 4: PP, PSM, PSOE i CB. en-
guany només hi ha les tres primeres. La
meva opinió és que és bona la diversitat
de candidatures, perquè el ciutadans pu-
guin triar. Ara 1)6, també crec que amb
els tres partits que enguany es presenten
al nostre poble, estan representants qua-
si tots els ideals dels montuïrers.

—Coin enfrontarteu el projecte sobre
la rehabilitació del Molinar, Son
Fornis...?

—El projecte del Molinar és un pro-
jecte molt ambiciós, perd que marcarà el
futur. L'Ajuntament, l'any 90, va realit-
zar un concurs d'idees on es presentaren
9 arquitectes i el guanyador fou en Joan
BauçA. Per tant, s'ha de dur endavant el
projecte guanyador i així ho estam fent.
Com a primera fase del projecte ja hem
aprovat l'empedrat del carrer del
Molinar, amb un pressupost de 17 mi-
lions de pessetes. I com a segona fase
hem d'obrir el carrer prolongació amb
l'avinguda des Dau fins al Molí d'en

Ferrando. També ajudar els propietaris
dels molins, mitjançant el programa 5-
B, en la rehabilitació, perquè tant la zo-
na del Molinar com la de Son Fornés
puguin esser turístiques.

—Quina is la teva opinió sobre l'ac-
tual situació polaica a Monturri?

—Ha canviat molt en els darrers temps.
Hem passat d'un temps crispat, a la cal-
ma. I això, crec, que s'ha aconseguit
gràcies que nosaltres, des de l'Ajunta-
ment, hem governat per a tots i no hem
fet diferències.

—/ l'actual situació de l'Ajuntament?

— La situació política de l'Ajuntament
és d'un grup amb majoria que està tre-
ballant per dur a terme el seu programa,
amb una oposició que aporta molt poc,
ja que pensen més com derrocar el batle,
en lloc de dur idees i il.lusionar els ciu-
tadans.

—Quins temes s'haurien d'enfrontar
durant els propers quatre anys?

—El nostre partit, partint sempre amb
la total garantia que el que promet ho

compleix, presenta un programa ambi-
ciós, perd realista i amb importants no-
vetats.

—Quines són les ¡Mies basiques del
vostre programa electoral?

—Com deim en el programa electoral,
es basen en un política que intenta incre-
mentar el grau de desenvolupament, ri-
quesa i benestar social de Montuïri.

— Què diries als montufrers abans de
les eleccions?

—Fa 16 anys que tenim democràcia.
Els ciutadans tenen arguments suficients
per analitzar el que volen. Hem tingut 8
anys de govern socialista (PSM i PSOE)
i 8 anys de govern amb el Partit
Popular. Per tant els diria que analitzin
el que ells, durant el seu mandat, feren;
o millor dit, el que no deixaven fer;
duent el poble a la paralització, i gover-
nant tan sols per als seus. I que analitzin
el que hem fet nosaltres, promovent un
poble prdsper, amb illusió; un Montuïri
en el qué els joves tenen futur.

O. Arbona

Comissió
Interdepartamental

de la Dona?

Comissió Interdepartamental de la Dona

Ceomposició

A 11 de coordinar les acciona en favor
de les dones I de millorar-ne l'eficàcia
evitant duplicitats, la Coinissin Inter-
departamental de la Dona es compon
per un o una representant de les
conselleries segments:

• Conselleria de Governació
• Conselleria de Cultura, Educació

Esports
• Conselleria de SanitatiSeguretat Social
• Conselleria de Comerç I Indústria
• Conselleria d'Agricultura i Pesca

Dona, si no saps quins són els teus
drets, si vols tenir informació directa
sobre els programes que duu a terme la
Comissió, si vols formular suggeriments
o fer propostes per millorar la situació
de les dones, som a la teva disposició

Placa de la Drassana, 4. 07012 Palma
Tel. (971) 17 65 65 / 17 64 64

Fax 17 64 46
Tel. gratuit 900 -321 -321

Vice-presidência del Govern Balear

ComissiO Interdepartamental de la Dona

, Zué és la Comissió
Interdepartamental de la Dona?

Es un Organ coldegiat, adscrit a la Vice-
presidência del Govern Balear, que te els
objectius basics segiients:

• Promoure la igualtat de dre ts entre els
homes i les dones.

• Evitar la discriminaciú per rat") de sexe.

• Fomentar la participació equitativa de
les dones de les nostres illes en tocs els
ambits de la societat.

Constitució espanyola, article 14:

"Els espanyols són iguals davant

sense que pugui prevaler cap

discraninació per raci de rzaixernent,

raça, sexe, religió, opinió o qualsevol

altra condició o circumstancia

personal o social".
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Restaurant

PUIG DE SANT MIQUEL
(dimarts tancat)

Ctra. Manacor, Qm. 31 - Tlf. 64 63 14 - Montuïri

Llom amb col	 Frit
Arrès brut a la marinera 	 Coloms
Sopes mallorquines
	

Cabrit torrat
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MONTUIRERS QUE HAN DE1XAT PETJADA

Gabriel Ramonell, rector de Montuïri en el segle XVIII
Dugué a terme una important reforma a resglésia

Un dels rectors de la Parròquia de
Montuïri que en el transcurs dels anys
ha manat realitzar una reforma transcen-
dental a resglesia, fou Gabriel
Ramonell.

Havia nascut a la darreria del segle
XVII i el seu gernOi Miguel ja fou rector
de la nostra feligresia el període dels 10
anys compresos entre 1713 i 1723. Pea)
aquest any va renunciar i es Wu càrrec
despres el dit Gabriel. Era el 30 d'abril
de 1723.

Gabriel Ramonell ha estat un dels rec-
tors que mes anys han regit la nostra es-
glesia. El seu minister' pastoral aquí es
va perllongar per espai de 50 anys.
Durant el temps que fou rector va rebre
la visita pastoral de 4 bisbes de Mallorca
(1). Deixi aquest carrec el 15 de setem-
bre de 1773, entre Ares motius perquè
ja havia tornat molt veil. Aleshores se'n
feu 6rrec com a Vicari-EcOnom Gabriel
Company. si bd fou el rector Miguel Far
qui el va substituir el 12 d'abril de 1774.

Segles abans del rectorat de Ramonell,
consta que "a Montuïri a pulls del XIII
o a principis del XIV s'havia construit
una pet/la eSghlSill en (.'1 MatClX llar que
ocupa l'actual, que lenia lies capelles a
catla costar Corpus, Sant Anioni,
finimes, la Passió, Sant Roc i Sant Pere.
De les obres retail:tides posteriorment
que ens permetin seguir les Iransforma-
clans del nostre temple fins a la seva
actual estructura, poques dades
si /h  que durant els Cinquanta

anys que el rector Gabriel Ramonell va
e.vercir el seu ministeri a Monturri
(1723-1773) va realit:ar obres impor-
lantíssimes i romangut' jeta Ici ¡IWO de
1'esg1t5sia vella la nova, deixam-la,
línies generals, com es 'rob(' en l'ac . tua-
Oat" (2).

Dos tity's abans que Ramonell es fes
Carrec de la rectoria, l'Ajuntament. en
sessiú de 18 d'agost de 1721 feia constar
que "resglesia le molt de renovar i ado-
bar per earls(' de la runia que amenao
Ia teulada de la mateixa i rada any At' va
adoban!, per() /'any segiient ja tarna ha-
ver de menester aclobs, per lo qual con-

Velld110 fel* UM! Ieulidci hola (OW CO-

bresqui tola l'esglCsia d'aqUeStel
ra S' excu.s . aria el gusto de cada any. 1
per gnaw, per fer dila obra es neceSSi-

ten diners i Ilenyam. Se'ls proposa que
tallin los polls de la Comuna de la pre-
sent (3).

Aquest rector Ramonell encara no ha-
via :Tibat a la vila aquell any. No es feu
res important. sinó que a la visita que
liu a Montuiri el bisbe Benet  Pañales va
ordenar que "havent-se experimental la
ruina grave que amenassan les teu/cicies
de la mitja esglesia ordenam /Ha-
lla/li se fase nova lu teulada de la dita
mitja església per haver experimemat
que. no s'aprofiten los reparos que se
fan en la teulada vella, per no unir-se
los materials nous ab los amichs - .

El rector Ramonell no sols compleix
/es ordinacions del bisbe, sinó que cons-
trueix les voltes (bOvedes) de les cape-
Iles i de les esglésies. i varen romandre
enllestides en els anys 1755, 1759, 1760.
1765, 1770 i 1771, començant per la
part del portal major. L'any 1768 es féu
el batiport del portal dels homes i el
1769 el del de les dones. L'any 1773 es
desre la part de les voltes de l'altar ma-
jor. i es construeix la copinya i s'acaM
aquell mateix any.

Ja veil el rector i veient que no podia
acabar les obres començades, ordena el
seu testament i deixa una crescuda suma
per pagar el quadre de [altar major.
construir el pis del presbiteri de pedra
polida de Binissalem, enrajolar el pis de
resglesia, iosai les pedres i cis balustres
del corredor, obrir els finestrals damunt

les capelles i pintar i col.locar els "lune-
tos - dels profetes, obres que va dur a
terme el seu successor. (4)

O. A rhona

(Il ar. Bona Pau n'-' 65k' juliol 1958.
(2) Ur. Ihma Pau n' 30 d•agost 1955.
(31C1r. Palo n" -11 de juliol 1956.

(4) Les dads., d'aquest article SOO frUli	 leS in-
vestigacions de liaiionteu Verger Serra.



Nacionalistes de Mallorca

BON GOVERN
Per Montufn,

HONESTEDAT I EFICACIA.
Per democratitzar Pajuntament.
Pals comptes dais.
Per un poble més participatiu.

DONA'NS EL TEU SUPORT.
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Mateu Ginard Sampol, PSM - NM
"El funcionament de l'Ajuntament ha de ser democràtic i participatiu"

Es la primera regada que Mateu
Ginard Sampol es presenta com a can-
didat a baile de Montuïri a les eleccions
municipals. Actualment te 37 anys, dos
fills i una filla. Viu a Sa Rota i estd afi-
liat al PSM des de uns 15 anys. Labo-
raiment treballa com a Professor de
Formació Professional en el Liceu del
Pont d'Inca i els caps de setmana, com
infermer, fa guàrdia al PAC de Vila-
franca.

—Per què et presentes encapçalant
les llistes del PSM a l'alcaldia de
Montui'ri?

—Em present perquè m'agrada la polí-
tica municipal i perquè els meus com-
panys i companyes de parit m'han ani-
mat a presentar-me com a cap de ¡lista.
Que el cap de ilista pugui ser batte es,
per jo, circumstancial.

—De totes maneres, no tens por a la
critica o al fracas?

—No. La nostra tasca vol ser altruista
i, en tot cas, és un risc assolit i compartit
per tota la gent que creu en el nostre
projecte.

—Quina valoració fas a la gestió dui-
ta a terme pel vostre partit durant la
passada legislatura?

—El nostre partit no ha gestionat.
Hem duit una tasca de seguiment de la
política del grup de govern.

—1 a la gestió festa per l'Ajunta-
ment?

—Hi ha hagut una mala gestió, exces-
sivament personalitzada er la figura del

Aquesta gestió, basada en la im-
provisació, ha deixat un deute a l'Ajun-
tament d'uns cinquanta mitions de pes-
setes.

—1 a la gestió feta amb els altres par-
tits?

— Amb el PSOE hem compartit la tas-
ca de control de la majoria, cosa no gens
fàcil donada l'actitud tancada i autosufi-
cient del batie i dels seus regidors.

—Quants de vots esperau obtenir dels
1850 electors censats a Montuifi?

—Hi ha un nombrós grup de montuf-
rers i montuireres que sabem cert que
ens donaran suport. Convidam la gent
que creu en els comptes clars, en la pla-

nificació racional i que té la ii•lusi6 per
un poble més participatiu que s'animi a
recolzar la nostra candidatura.

—Si treis o no majoria absoluta, qui-
na sera la vostra postura?

—Tant d'una manera com de l'altra
pensam que el funcionament de l'Ajun-
tament ha de ser democràtic i participa-
tiu. si guanyam, intentarem dur a terme
el nostre programa, i si quedam en mi-
noria seguirem la tasca de seguiment i
control.

—Segons tu, quines stilt les qualitats
que hauria de tenir el balle de Mon-
tufri?

—El batie ha de ser assequible, ha de
donar accés a opinions plurals. ha de
prevaler ¡'interés de tots davant l'interès
particular. Ha de dinamitzar les aporta-
cions dels regidors, dels ciutadans
les activitats pròpies de l'Ajuntament.
Finalment, ha de tenir una actitud mode-
radora davant la confrontació.

—Creus que es pot donar per bo el
percentatge obtingut a les passades
eleccions europees, ara respecte al vos-
tre partit?

—No te res a veure una cosa with l'al-
tra. Aquestes estan niés a prop dels ciu-
tadans i tenen un carkter aids personal.

—En aquestes eleccions i essent rea-
listes: esperou treure majoria absolu-
ta?

—No.

—Darrerament s'ha debatut molt el
tema de la residència de Ca ses Mon-
ges. Quina seria la vostra postura?

—Consideram que Ca ses Monges és
un bon exemple del que no s'ha de fer:
invertir 100 milions de pessetes sense
saber per qué servirà.

—Coin valorau la gestió de Vacua'
Ajuntament?

—No ens sembla positiva la reforma
de Ca ses Monges; considram que hi ha
un mal manteniment del case urbà i del
terme; ens dol l'abandonament del pes
del porcs i també les aigües brutes de Sa
Corona. Creim que hi ha una manca
d'iniciatives culturals, i que no hi ha ha-
gut responsabilització en el seguiment
de les obres de canalitzacio de les al-
gües. Per altra part, veim com un pou
sense fons la relació econòmica Futbol-
President del Club-Ajuntament. I des
d'altres aspectes, consideram impresen-
table la manipulació econòmica del nou
cementeri, el qual es vol utilitzar per pa-
gar els deutes d'una mala gesti6. Com
per altra part trobam una frivolitat la
manipulació propagandística de la "pas-
sada de poble". que és la rialla de tota
Mallorca.

— A inés del PP, P.SM i PSOE, consi-
deraríeu beneficiós que hi hagués al-
tres forces politiques que es presentas-
sin a aquestes eleccions?

— La pluralitat política sempre es posi-
tiva: dána relevimcia als petits details,
tan necessaris, i als matisos.

—Els projectes de la rehabilitació del
Molinar, Son Fornés... com els enfron-
taríeu?

—Quan al Molinar s'han d'estudiar els
projectes presentats pets tècnics i definir
clarament les expectatives que volen
que es facin realitat. No es bo sollicitar
ajudes econòmiques sense conèixer ni
tan sols el projecte. 1 la majoria munici-
pal al darrer plenari ho ha fet. De Son
Fornés creu m que la seva es una funció
didàctica. Ens clonal-fern per satisfets si
aquest espai es mantenia net, sense her-
bes, a fi de poder ser usat com una font
documental del que foren els temps ta-
lai6tics, segons es pretensió de la Guia



Papereria i llibreria
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Llibreria
Premsa
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Carrer Es Pujol, 9

Llepolies
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Regals
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Montuïri
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ue dacascú se senti persona necessária 1 important dins Montuïri"

de Son Fornés presentada al poble du-
rant les passades festes de Sant
Bartomeu.

—Quina és la leva opinió sobre l'ac-
tuai situació política a Montuiki?

—La gent veu la necessitat de tornar a
participar en la vida política del poble i
detectam ganes que es produeixi un can-
vi de tendència política.

—I de ['actual situació de l'Ajunta-
ment?

—Ja hem comentat la manca de res-
pecte de la majoria cap als partits de
l'oposició i l'absència de treball en
equip entre els membres del govern.

—A un altre lloc d'aquest ntimero
transcrivim el vostre i els programes
electorals dels altres partits. No obstant
això, què diries als montufrers abans
de les eleccions?

—Que reflexionin sobre tot el qué ha
passat aquests darrers anys, valorant la
importancia que té la seva opinió i la se-

•

va participació. Que cadascú se senti
persona necessària i part important
d'aquesta col•lectivitat nostra que en
deim Montuïri. Que ningú actui condi-
cionat per interessos o pressions, i que
cada un de nosaltres obri, simplement,
d'acord a la seva consciència.

I d'aquesta manera finalitzarem les
tres entrevistes als caps de ¡lista de les
tres formacions polítiques.

O. Arbona

La factoria de Perles "Orquídea" va obrir les portes en Es Creuers      

El dematí de dia 24 del passat abril
l'empresa comercial fins ara instal•ada a
Manacor, "Perlas Orquídea", va obrir les
portes al públic allà on ja ve esser el po-
lígon industrial de Montuïri. "Es Cre-
uers". Davant de la tenda hi ha una gran
explanada on s'hi podran estacionar gran
quantitat de cotxes i autocars.

L'obertura fou total en quan fa re-
feréncia a l'exposició i venda dels pro-
ductes, però no així pel que fa al pesonal
de fabricació, ja que sols una petita part
s'hi va traslladar. La resta ho farà dins
un mes, segons ens digueren els respon-
sables.

El batte n'estava satisfet per quan
aquesta indústria proporcionara treball i
riquesa a Montifiri, si bé ara sols uns
deu traballadors de la vila hi fan feina.

Segons notícies, l'import de les obres
supera la quantitat de 150 milions i en-
cara manquen detalls per concloure. 

Després d'uns tres anys de gestions i controversies, "Perlas Orquídea" es va
insta/lar en es Creuers, a/ costat del restaurant "Es Cantó"        

"Perlas Majórica" també
obri les portes en el

mateix l'edifici "Munper"

Una altra empresa manacorina, "Perlas
Majórica", també ha volgut venir al po-
lígon de Montuïri. Ho feu el dia següent
d — Orquídea", dia 25, amb una reduïda
exposició dels seus productes, la qual va
ser instal lada en el mateix edifici de
"Munper".

De moment aquesta exposició sols
sera una mostra, ja que no tenen pemiís
de l'Ajuntament per dedicar-se a la ven-
da. No es descarta, però, que amb el
temps, tamb0 es facin amb un solar i hi
construesquia un edifici per dedicar-lo a
tenda.
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Un horabaixa
de primavera

En aquesta ocasió el nostre
fotògraf volgué romandre a
Ia ins tantânia que es es va
tirar amb la seva màquina.

Era un dia de primavera,
ara la exactament

cinquanta anys, mig segle.
Ja es pot suposar, per tant,

l'edad aproximada de les
jovenetes —agradoses i
amb una simpatia que

aleshores vessaven pels
quatre costats— que

accediren a ser
fotografiades.

Elles són, de dreta a es-
querra i de dalt a baix,

Sebastiana "Xorri",Catalina
"Barraquera", Antònia
"Brines", Maria "Món",

Antònia "Brines", Catalina
"de ses Veles", Joana Aina

"Pelut" i Bartomeu
"Sampol".
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La primera bicicleta
De nin, un any que havia estat bon

allot, els reis magics em dugueren una
bicicleta de tres rodes, d'aquestes que
duien els pedals a la roda davantera.

De mes grandet —devia tenir 9 6 10
anys— vaig aprendre de qualcar a una de
dues rodes alles, que era de mon pare,
d'aquelles que duien el manillar alt i gi-
ratori, el qual es girava i romania igual

que el de les bicicletes de carreres.
Damunt rera, l'horabaixa, quan havf-

em ensacat el gra i amb ajuda del meu
oncle Tomeu, el qual m'aguantava per-
qué no caigués. feia voltes amb ella, de
Ia mateixa manera que fan les bisties
quan baten. Jo , que per l'edat que tenia
era gran i tenia les cames llargues, vaig
poder aprendre'n qualcant damunt el
tub. Ara record corn allotets de la ineva

edat n'aprengueren ficant una cama per
dins el quadre o cl que es el mateix, per
davall el tub.

El tio Tomeu m'aguanta poc temps.
Aviat m'amolla i tot sol voltava l'era. A
vegades perdia l'equilibri i pegava qual-
que esclat damunt el pails. Perd
un parell de caigudes i ganes d'anar amb
bicicleta. aviat en vaig saber. De havons
ença moltes vegades per anar d'un lloc a
raltre, l'he emprada.

La bicicleta de mon pare Ionia vella i
quan ja era un bergamell, un any. que
varem vendre una truja que ens valgué
300 duros, en vaig comprar una de mes
moderna, amb manillar de passeig.
Record que costO 150 duros, i amb ella
me n'anava a la caseta i a tot lloc.
Aleshores tenia tanta iniporiincia  com-

prtu - una bicicleta nova com ara un cot-

xe, ja que era kink mitja de transpon.
un poc rapid. de que es disposava. puix
que podia cdrrer a una velocitat duns
vint quilòmetres l'hora. quail a peu i
amb carro sols es va a 4 d 5. Nomes els
cavalls de carreres o bisties falagueres
I an tanta via com una bicicleta.

Fa dos anys me 'm vaig comprar 1111:1

de nova, d'aquestes modernes, equipada
amb canvi de marxes, paralangs, porta-
bagatges i l'anal. Sempre que puc vaig
amb ella a la caseta o a passejar, gaudint
del paisalge i el cant deis ocells. cosa
que no es pot fer de dins un cotxe.

La bicicleta Os un vehicle molt uni
convenient perquè no gasta bentina. per
tan t nd contamina: no necessita permis
de conduir, es lic ii d'aparcar. cap a on-

sevulla. i encara el que més m'agrada es

que no paga imposts.
Sian Nicolau
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Jaume Martorell Fullana, president de la Societat Columbofila
L'any 1936 a Montuïri ja ho havia persones que es dedicaven als coloms i n'amollaven desde pobles veïnats

En Jaunie Martorell Fullana "Terric"
es l'actual president de la Societat
Columhófila de Montuiri. Ocupa el cd-
rrec des de fa dos anys i encara 'Chi
queden dos per complir els quatre anys
que estableixen els estatuts.

—Quin any es va crear la societal?

—No se quin any va ser, però sé que
els anys 1936, 37 i 38, en temps de la
guerra civil, hi havia persones que es
dedicaven als coloms, llogaven un cotxe
i amollaven els coloms a Algaida,
Palma, Porreres, etc.

—Quina is la teva tasca?

—Juntament amb en Sion Mut i en
Sebastià Grimait duim l'organització del
club, procuram tenir les gAbies i el local
a punt per participar en els concursos re-
gionals i nacionals.

—Quants de socis sou?

—Som 15 socis i paguen una quota
anual. Enguany és de 5.000 pessetes. No
es cara; el que passa es que en tenir
massa coloms el menjar suposa moltes
despeses.

Al campionat de tella

A Montuïri es va fer,
cosa que ningú s'ho creia,
un campionat de tella,
i en Llorenç va fer primer.
Aquest honor que ara té,

que quasi ningú ostenta,
el seu ànim alimenta
i ja pensa en l'any que ve.

En "Sopeto" féu segon,
i es que dugué mala sort,
perquè tirava ben fort,
i això que sabia a on.

Es Puig del noranta-cinc
mai podrà ser oblidat
per haver participat
a tal concurs més de vint.

Sense fer cap mang arrufa
es féu es campionat,
i ara ja s'ha parlat
per l'any que ve, sa baldufa.

Miguel Mas "Sao"

— Quin pressupost teniu?

—Normalment no en feim, perquè el
pressupost nostre varia segons la quanti-
tat de coloms que feim viatjar. Els do-
blers que ingressam són els dels socis i
de la loteria de Nadal.

—Com us desenvolupau?

—Estam afiliats al Grup "Llevant",
una organització de 7 clubs, i la federa-
ció ens paga part dels viatges que feim a
Eivissa i a la Peninsula.

— Com entrenau els coloms?

—Fent amollades pel novembre i fins
a principis de gener, primer des de po-
bles de prop i poc a poc més enfora.
Així i a més el colom s'acostuma a que
l'agafin rengabiin, l'amollin, tornar a
ca seva, o sia educar-lo. Després ja feim
proves des de Eivissa i més envant des
de la Peninsula, proves que arriben als
500 i fins i tot als 750 quilòmetres de
distància.

— Quin temps empleen el coloms per
tornara! colomer?

— Des de Palma, les primeres vegades,
entre una hora i una i mitja, ja que els
costa orientar-se. Des d'Eivissa, entre
una i mitja i dues, depèn del vent. I des
de la Peninsula, per fer 300 quilòmetres
empren 4 hores. A les proves de gran
fons, de 700 6 800 quilòmetres. 5, 6 i 7
hores.

—Deuen trobar dificultats...?

—Sí. Intervé la mar, la salut, el mal
temps, l'atmosfera, els vents, les boires,

Ia calitja, el sol, la pluja... i encara hi ha
els falcons, sobretot quan arriben can-
sats

—No deuen arribar lots els coloms?

—No. Des de fa un parell d'anys enca-
ra va pitjor. Jo t'he dit les dificultats, es
perden molts de coloms.

—Coin ho feis per enviar-los fora de
Mallorca?

—Una vegada engabiats, els col•locam
dins uns contenidors del camió que té el
grup "Llevant", i cap al vaixell. Per altra
part, tot colom duu unes anelles a la se-
va cameta, el que ve a ser el seu DNI, i
així podem distingir si el colom que
arriba a Mallorca és d'un o de l'altre.

—Que son millors, els mascles o les
femelles?

— Els mascles estan més forts per viat-
jar que les femelles, però aquestes són
més intel•ligents. Ara bé, a elles les feim
viatjar en temps de cria, perquè en
aquest període té ganes de tornar a co-
var els ous. A un colom, perquè torni, se
l'ha de motivar.

—Quin és el hlol més prestigios que
ha aconseguit un colom monturrer?

—Fa 10 ò 12 anys que un colom de
l'amo en Biel Manera "Serra", des de
Madrid sempre li arribava dins el cinc
primers i també va guanyar proves molt
importants en Miguel Llaneras Juan, cl
qual féu campió d'una de les Eivisses i
tres coloms germans, que eren d'en
Sebastià Grimait, feren 5, 6 i 7 a una
prova des de Badajoz.

—Ja per acabar, ens podries contar
alguna anècdota?

—En temps que Ràdio Murta feia mol-
tes activitats volgueren gravar en directe
l'arribada dels coloms d'una de les
Eivisses. Les anteriors proves havien
anat molt be, per6 justament el dia de la
retransmissió tot va esser un desastre.
Ràdio Murta i en Miguel Gomila, tot
nerviosos, esperant per explicar el minut
de l'arribada, la raça del colom... i no
pogueren fer res. Fins i tot li feren una
glosa que entre altres coses deia: El pre-
sident nostre / aquesta vegada /no ha to-
cat plomes...

J. A. Payeras Ramonell
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Deu equips de tennis taula, handbol i bàsquet de l'escola
participen a les finals insulars de promoció

Aquest mes de maig se celebren les fi-
nals insulars escolars de promoció es-
portiva. El col.legi Joan Mas i Verd és
possiblement el centre de Mallorca que
més equips hi ha inscrit. Ho farà en els
esports de bàsquet (2), handbol (4) i ten-
nis taula (4).

La participació queda estructurada de
la següent forma:

Tennis taula benjamí mixt. Dijous
27 d'abril a Palma. Equips: Montuïri,
Sant Gaietà i Vilafranca.

Tennis taula alevi masculí. Dijous
27 abril i 4 de maig. Principes de Espa-
ña. Equips: Montuïri, S'Hort Manacor
A i B, La Salle d'Inca, Vilafranca i
Palma.

Tennis taula infantil masculí. Dijous
11 i 18 de maig, allà mateix. Equips:
Montuki A i B, S'Hort de Manacor, La
Salle d'Inca, Llevant d'Inca, Vilafranca
A i B, Sant Gaieth i S'Alzinar de Cala
Rajada.

Handbol alevi masculí i femení.
Dimecres 3 maig en Es Dau de Montuï-
ri. Equips femenins: Montuïri, Muro i
Esporles. Equips masculins: Montuïri i
-Esporles.

Handbol infantil femení. Dimecres
17 maig al poliesportiu de Muro.
Equips: Montuïri, Muro AiBi Guillem
Galmés de Sant Llorenç.

Handbol infantil masculí. Dimecres
24 maig a Sant Llorenç. Equips:
Montuïri, Guillem Galmés A i B de Sant
Llorenç i Esporles.

Bàsquet infantil femení. Dissabtes
13 i 20 de maig a Inca. Equips:
Montuïri, Manacor A, Sant Alfons de
Felanitx, Miguel Capllonch del Port de
Pollença (aquest quatre formen el grup
de semifinals del Montuïri), Guillem
Galmés, Santo Tomàs d'Inca, Queen's
College de Palma, Pla de Na Tesa,
Lloseta, Joan Capó de Felanitx,
Escolàpies i Sineu.

MinibAsquet alevi femení. Divendres
19 i 26 de maig a Inca. Equips: La Salle
d'Inca, Sant Alfons de Felanitx, Miguel
Capllonch del Port de Pollença (aquests
4 equips formen el grup de semifinals
del Montuïri), Sant Salvador d'Artà,
Joan Capó, Sóller, Es Liceu, Perles
Manacor, Binissalem, Esporles i
Escolàpies.

RESULTATS DEL MES PASSAT
Mini-bAsquet femení

Sineu, 21 - Montuïri, 23
Bàsquet infantil femení

Montuïri, 35 - Sineu, 25
Futbolet iniciació

Sant Jordi, 1 - Montuïri, 2
Montuïri, 6 - Maria B,
Petra B, O - Montuïri, 6
Els montukers han quedat en cinque-

na posició d'entre dotze participants, da-
rrera de Maria de la Salut A, Petra A,
Sineu i Escola Nova.

Futbol-7 benjamí
Espanya, 5- Montuki, 1
Montuïri, 3 - At. Murense, 1
Vilafranca, 2 - Montuïri, 6 (final lliga)
D'un total de catorze participants, el

Montuïri ha fet quart amb 51 punts, des-
prés de l'Espanya, Sallista i Binissalem

Futbol 7 veterans
Cerveseria Rafal, 7 - Montuki, 1
Montuïri, O - Alaró, 2

Futbol alevi CIM
Constància, 1 - Montuïri, 4
Montuki, 3 - Algaida, 3
Montuki, 0- Espanya, 2
Han fet els cinquens darrera del

Sallista (primer), Espanya, Olímpic i
Campos. Han participat tretze equips

Futbol infantil
La Salle Manacor, 3 - Montuïri, 4
Montuïri, 2 - Espanya, 1 (final com-

petició)
S'han classificat a la posició número

set, d'un total d'onze equips. Han sumat
26 punts, els mateixos que el Felanitx.
El primer ha estat Can Picafort, seguit
per Barracar, Manacor, Espanya Algai-
da i Felanitx.

Futbol cadet
Montuïri, 5 - Petra, 1
Porreres, O - Montuïri, 3
Montuki, 9 - Algaida, 0
Ses Salines, 1 - Montuïri. 4

Futbol juvenil
Poblense, 12 - Montuïri,
Campos, 1 - Montuïri, 4
Montuïri, O - Patronat A, 1 (final).

III divisió
Montuiri, O - At. Balears, 1

Un dels millors partits del Montuïri
d'aquest any 1995. Els ciutadans apro fi-
taren l'única ocasió que tengueren, arran

Clatsffionsfinals
de lo 1144 94/9'. 5:

Futbolet	 5e (de 12)
Futbol -7 benjat4: 4t (de 14)
Futbol alevi:	 5e (de 13)
Futbol intantil	 7e (e11)
Futbol juvenil' 	14e (de 16)

d'una errada de Garcia en el minut 45. La
primera part fou igualada i la segona, de
total domini montuker. Rosselló i Fullana
estaren a punt de marcar. El públic va sor-
tir molt satisfet de l'equip de casa.

Montuïri, O - Pollença, 1
La lesió de Fullana al minut 34 de la

primera part va decidir el partit. /khans,
el Montuïri havia desaprofitat quatre oca-
sions per haver sentenciat la victòria al
seu favor. El gol visitant fou marcat per
Tianet en un tret de falta, al minut 42. La
desastrosa actuació del col.legiat Nadal
Riera serà recordada molt de temps.

Felanitx, 1 - Montuïri, 1
Es va avançarei Montuïri al minut 13

mitjançant un gol de Marl. A la segona
meitat, va empatar Tófol del Felanitx al
minut 55. Els montukers haguessin po-
gut "guanyar i perdre", perquè al minut
60 Tià Martí va fallar un penal i al mi-
nut 92 l'Arbitre va anul.lar un gol legal
als locals.

Montuïri, O - Cardassar, 3
Quin partit més dolent per part

d'ambdós equips! El Montuïri va tenir
la gran ocasió en el minut 35 amb un
fort tret del capità Mateu Gomila que es
va estavellar en el travesser. Després
d'un període inicial de domini altern, es
va passar a una continuació de superiori-
tat llorencina que va aprofitar tres grans
errors montuirers -especialment del por-
ter Mora- per guanyar merescudament.

Constimcia, 6 - Montuïri,
Llevat de dues ocasions clares que

tengué el Montuïri de marcar —una d'e-
lles de penal—, el partit fou de domini
absolut de l'equip local, que encara ha-
gilds pogut ampliar la seva avantatge. El
joc dels nostres fou molt desorganitzat.
D'aquesta manera el camí del descens
està més que assegurat: som els tercers
de la coa.

Biel Gomila
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El dissabte 13 de maig
1 Rally de cotxes comarca de Montuïri - Memorial Miguel Roig"

Consta de dues etapes Os puntuable per al campionat de Balears - Els organitzadors demanen prudència als espectadors

El dissabte dia 13
d'aquest mes se cele-
brarà per carreteres de
Ia nostra contrada el "I
Rally de Cotxes Co-
marca de Montufri Me-
morial Miguel Roig".

Les proves comença-
ran a les tres de la tarda
i acabaran devers la
una de la matinada. El vespre hi haurà
una berbena en Es Dau. Vegem crono16-
gicament com es desenvoluparà aquesta
prova que és puntuable per al campionat
de Balears.

MATI. De les 9 del mall fins a la una
del migdia, es duran a terme les verifi-
cacions administratives al taller TRF
Motors de Llucmajor.

HORABAIXA. A les 15 hores els cot-
xes han de ser al parc tancat de l'avin-
guda Es Dau per, després, a les 15'45,
pujar pel carrer Major cap a plaça. La
sortida oficial és a les 16 hores.

ETAPA:
I TRAM, MONTUÏRI-MONTUÏRI.

16 hores. Te aquest recorregut: Montuïri
- carretera Lloret - desviament Sancelles
- SLIM - Son Company - creuer de Pina -
carretera de Son Galiana - Montuïri.
Acaba en el quilòmetre 1 de la carretera
Montuïri-Pina i te una distància de 6'1
quilúmetres.

II TRAM,PORRERES-VILAFRAN-
CA. Sortida a les 16'30, des del qm

0'600 de la carretera Porreres a
Vilafranca (darrera l'església de
Porreres). Aquest tram acaba en el qm
7'300. A continuació, circulant de for-
ma neutralitzada, els vehicles aniran per
Ia carretera Palma-Cala Rajada fins a
Montuïri.

III TRAM, MONTUÏRI-MONTUÏRI:
Mateix recorregut que el n2 I

IV TRAM,PORRERES-VILAFRAN-
CA: Mateix recorregut que el n2 II.

V TRAM, MONTUÏRI-MONTU-
ÏRI: Mateix recorregut que el n2 I.

VI TRAM, PORRERES-VILAFRAN-
CA: Mateix recorregut que el n2 II.

La I etapa acaba devers les 19 hores.

II ETAPA
I TRAM, MONTUÏRI -RANDA.

Sortida de plaça les 21 hores. La meta
de Randa està situada un quilòmetre
abans d'arribar a aquesta localitat.
Distància: 5'900 qms.

Des de Randa, els vehicles aniran fins
a Llucmajor de forma neutralitzada.

Allà, es dirigiran al taller TRF Motors
per segellar la targeta de competició.

II TRAM, LLUCMAJOR-PORRE-
RES. La sortida està situada en el qm 1
de la carretera cap a Porreres. Distància:
9'000 qms.

Aquests recorreguts es fan quatre ve-
gades cada un. La II etapa finalitzarà de-
vers la una de la matinada i el lliurament
de trofeus es farà a les 3 a la pista Es Dau.

PARTICIPANTS: Prendran part les
quatre escuderies de Mallorca: TR
Balear, Drac, Bunyola i Cidar i s'espera
l'assistència de tots els corredors habi-
tuals.

De Montuïri hi participen Josep
Mayol (Opel Corsa), Miguel Verger
(Renault Clio 16 v), Tõfol Massanet
(Citroën AX) i Sion Verger (Renault
Clio 16 v).

PUNTUABLE CAMPIONAT BA-
LEARS. Aquesta prova de Montuïri és
puntuable per al campionat de Balears
de rally de cotxes que compren un total
de 7 pujades i 5 rallys. Aquest és el ter-
cer de la temporada. El primer va tenir
lloc a Manacor en el mes de març i el
segon és rally des Pla del 6 maig. Ja
s'ha fet una pujada, la de Caimari-Lluc.

UN HOMENATGE A MIQUEL
ROIG. Riot Massanet, Miguel Verger,
Sion Verger i Josep Mayol, els partici-
pants de Montuïri, han manifestat a
Bona Pau que "aquesta carrera és un
homenatge cap a Miguel Roig per ser la
persona qui va promoure el primer rally
a Montuïri i. també, per la gran tasca
que en benefici de l'esport montiiirer va
portar a terme".

Comenten que "enguany hem tengut
problemes amb les dates: hem hagut de
canviar els dies que nosaltres volíem a
causa del cinturó internacional ciclista".

Biel Gomila
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ELS MISSIONERS
HI SON SEMPRE
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Mallorca missionera

El proper 14 de maig celebrarem la
jornada de "Mallorca Missionera".
L'escrit del bisbe a final de pàgina expli-
ca ben be els obejctius i finalitat:

Preparació per al matrimoni

A la rectoria d'Algaida, del 8 al 16 de
Maig se celebrarà un curset prematrimo-
nial. Començarà a les 21'30 h. (s'ex-
clouen els dissabtes i diumenges). Els
interessats de la nostra parròquia es po-
den inscriure a la rectoria de Montuïri.

Formació cristiana per a tots

El 9 de maig a les 2130 h., a la recto-
ria de Montuïri començarà la xerrada
del curs que imparteix Mn. Manuel
Bauçà sobre formació cristiana per a
tots. El tema set-A: Les cartes de Sant
Pau.

La festa des Puig, tan animada com sempre

El ball de bot a l'acabament de la missa, va reunir molts dels assistents a l'esplanada

MALLORCA MISSIONERA: 14 MAIG 1995

Les notícies passen... els missioners hi són sempre
El bisbe de Mallorca escriu

Hem arribat a la jor-
nada de Mallorca
Missionera. Un dia per
recordar els nostres
missioners, per pregar
per ells, per estimular la
nostra estimació cap a
ells i per oferir la nostra
aportació econòmica a
favor d'ells.

El lema de la jornada
d'enguany es significa-
tiu i suggerent: "Les
noticies passen... els
missioners hi són sem-

pre". A tots ens satisfà, naturalment, que de tant en tant els
mitjans de comunicació ens parlin de la vida i la tasca dels
missioners. Això ajuda molta de gent a descobrir i compren-
dre aquesta acció central de l'Església que protagonitzen els
missioners i missioneres enmig de pobles que necessiten ser
evangelitzats i ajudats en tants d'aspectes.

Enguany els dolorosos fets del genocidi de Ruanda i de
l'assassinat de religiosos i religioses a Alger, per exemple,
han posat davant els ulls de tot el món el protagonisme dels
missioners i missioneres com a evangelitzadors i com a ser-
vidors. Donem gràcies a Deu per aquest protagonisme en els
mitjans de comunicació que tant ha mogut a l'estimació dels
missioners i a la solidaritat.

Però vivim a un món on les noticies es passen ripidament
de ser actuals. Una noticia d'ahir queda tapada per la d'avui i
aquesta per la de dema. Els esdeveniments ens impressionen
un moment i s'obliden al següent. 1 entretant els nostres mis-
sioners continuen vivint tin dia rere l'altre la seva generosa
entrega al servei dels pobles i als germans mes pobres i aban-
donats.

Abans de les noticies de Ruanda i d'Alger, per anys i anys,
els missioners ja treballaven incansablement. I avui. quan
aquelles noticies ja s'han oblidat. per a la gent i per als mit-
jans de comunicació. els missioners continuen entregant-se
incansablement i pacientment.

En aquesta jornada de Mallorca Missionera volein subrel-
xar aquesta estabilitat i aquesta perseverança
aquesta humil obscuritat. en la goal treballen eis nostres nus-
sioners.

Això ens exigeix als cristians de Mallorca que els acompan-
yem sense cansar-nos i sense interrupció. Que els tinguem
constantment presents. Que els estimem acompanyant-los en
la seva tasca humil de cada dia. Que els ajudem econiunica-
ment de manera continuada i estable. Perquè són una part de la
nostra vida eclesial de la qual no podem ni volem prescindir
cap dia ni cap hora de la nostra existència de creients.

Ells hi On sempre. Nosaltres, els germans de la seva
Església de Mallorca, també volem esser-hi sempre.

Teudor elm& Graniage
Ris he (le Mallon
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Abril de 1995
Defuncions

Dia 4.- Antònia Manera Mesquida
"Fustera", viuda de 89 anys.

Dia 29.- Joana Aina Bauza Moll
"Pelut", viuda de 95 anys.

Dia 30.- Ponç Bauza Jaume "Ponç",
casat de 76 anys.

Matrimonis
Dia 11.- Tomas Ortiz Sureda amb

Maria Isabel Gonzalez Pinteilo

IrANG) c).0T6s,1.

10 anys enrera
Maig de 1985

400 firmes
La revisió de la contribució urbana fou

motiu de fortes queixes com també de
l'organització de conferències aclaratel-
ries. Com a protesta formal es recolliren
400 firmes durant el mes de maig de
1985 demanant la reducció... però no
deixaren la gent convençuda i poca cosa
s'aconseguí.

25 anys enrera
Maig de 1970

Ordenació sacerdotal
Dia 31 de maig de 1970 fou ordenat

capellà Joan Amengual Jaume, de la
Missió. Posteriorment, dia 6 de juny, va
celebrar la primera missa solemne a
l'església de Montuïri.

50 anys enrera
Maig de 1945

Arxiu municipal
Mesos enrera la Direcció General

d'Administració Local havia disposat que
s'ordenassin els arxius dels ajunta-
ments. El 3 d'abril de 1945 l'Ajuntament
acordà que això es fes quan més prest
millor. (El fet cert es que fins 37 anys
després —juliol de 1982— no es va orde-
nar, i això que fou un dels primers de
Mallorca).

100 anys enrera
Maig de 1895

Subvenció per camins
A conseqüència de la concessió per la

Diputació Provincial a l'Ajuntament de
Montuiri d'una subvenció de 200 pesse-
tes per a la reparació de camins ve•inals,
a condició de invertir-hi igual quantitat
dels fons municipals, dia 26 de maig de
1895 la Corporació municipal acordà
que s'arreglassin. (Dia 28 de novembre
següent i amo els mateixos termes, se'n
va concedir una altra).

AOCM	 ir
19 Maig 1970

Pere Miralles Roca "Malherba" amb
Catalina Martorell Sastre "Moragues.

21 Maig 1970
Miguel Barceló Gabriel (de Sant Joan)

amb Maria Sastre Gomila "Ginard".

itumn,2 AA CA Tkn,
Llet frita

Ingredients
1	 litre de llet
7	 cullerades de sucre
7	 cullerades de "Maicena"
2	 ous i galetes picades

ralladura de llimona

Elaboració
Es posa a bullir 3/4 de litre de llet i amb

l'altre 1/4 fonem la "Maicena", el sucre i
la ralladura de llimona. Quan comença a
bullir li afegim la mescla i es remou uns
5 minuts. Posam la mescla dins un motle
rectangular i després dins la gelera, i
quan sigui fred ho tallam a daus i ho fre-
gim i ho arrebossam d'ou i galeta picada.
Ho ensucram de sucre pols.

Catalina Sastre "Manescal"

Als truquers de Can Pieres

Sa vida no té fronteres
segons avui m'he alterat;
he quedat tot animat
i ho deman de cor eixamplat
que sigui ben arribat
sa cria de Can Pieres

Biel "Rupit"

Al sopar de Can Pieres

Som yell i som divertit,
m'agrada es bé quedar;
sempre he volgut actuar
amb tot lo que m'hagin dit
tant si és gran com si és petit,
joves i yells, es qui hi ha;
jo desig que aquest sopar
a tots faci bon profit.

He vengut amb ses quimeres
i no les puc explicar;
salut amb so cor amb sa ma
es truquers de Can Pieres;
si anau d'aquestes maneres
molts d'anys el pogueu jugar;
en "Parrf" ja no hi sera
perquè un cotxe el se'n dura
lluny, per terres estrangeres,
perquè haura fet ses darreres.

A la madona del cafè Can Pieres

Madona, vós augmentau
un poquet de cada dia;
lo que mès m'agradaria
que fos lo que desitjau,
i d'ell disfruteu amb pau
amb salut i alegria.

Miguel Massanet "Pard"

Dia 21
" 23
" 28

Abril de 1995
16 litres in 2

04
28

Total 4'8



L'esport amb els donants de sang
El primer diumenge

d'abril l'esport s'uní a la
trobada comarcal de donants
de sang. El mati i dins
aquesta celebració es desen-
volupà una jornada esporti-
va entre els pobles de Mon-
tuïri i Santa Maria. Disputa-
ren dos partits de bàsquet:
un de mini-bàsquet i l'altre,
infantil, tots dos en Es Dau.
Cal dir que les petites mon-
tuïreres lluïen a les camise-
tes l'eslògan de la German-
dat de Donants de Sang.

Tots els participants rebe-
ren obsequis i fins i tot les
marcs de les jugadores mon-
tuireres obsequiaren amb
coques salades i dolces.

En quan als resultats, en
mini-bàsquet guanyaren les
de Montuïri per un punt de
diferència i en infantils, les
de Santa Maria, per 36-20.

Les components dels equips de bas quet de Montuïri i de Santa Maria el dia de la trobada

Si bé el president de la	 dir que tots hem guanyat, ja 	 facilitar sang a qui la neces-
Germandat, Victor Gistau que amb aquesta diada hem	 siten".
digué: "Avui si que podem col•laborat a l'empresa de

	
B. Gomila

umll■

Cas singular
Es notícia el fet que enguany el dia

de la festa del Puig, puja a peu alla
dalt sense rebre'ajuda de ningú, na
Miquela Bauza Moll "Pelut", de 89
anys.

El concurs de tirar a tella, la gran
novetat del dia des Puig d'enguany     

Divendres. 5 de maig de 1995 

Vetlada de cultura popular
Actuació a Montufri del conjunt de 

Biel Majoral
la part

A les 9, a l'església  

2 a part
A les 10, a plaça

Cançons i tonades
de la nostra terra 

El concurs de tirar a te/Ia havia cridat tatenció i la curiositat. Molts s'apuntaren a les
eliminatòries. Aquest és el moment de la tirada en Es Puig del qui finalment fou

guanyador, en Llorenç de Son Sastre  

Organitsa, JES	 1.•-".1L.T
Purl:mina: Ajuntaxnent de Montutri  
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