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o Pere Sampol, vicepresident segon
del Consell Insular de Mallorca.

Joan Verger, qui deixi la
presidència del CIM, pregoner
de les festes.

0 Joan Gomila, campió d'Espanya de
natació de 100 m. espatlla de la
seva categoria.

Pere Canyelles, president de la
junta gestora del futbol.

o Biel Arbona, 2— tinent de batle,
controlarà la hisenda municipal.

0 Dia 4 de juliol, fins ara el dia mós
ployé de l'any: 49'3 litres per m 2 .

El PSOE accepta la responsabilitat
de dues àrees a l'Ajuntament.

D El programa de festes, Ilarg i
atapelt, amb poques novetats.



Diferent ventura,
Ia dels nostres politics autonòmics

Al Ilarg d'aquest passat mes de juliol els dos politics montuirers amb
escó dins el Parlament de les I les Balears han estat noticia de molt
diferent signe per a un i offre, degut als esdeveniments que s'han pro-
duit i han sacsat la mateixa vida politico de Mallorca i de tota la
regió. Fets dels quals se n'han fet ample ressò els diaris de Ciutat.

Pere Sampol 	 Joan Verger

ENCERTAT
En el moment de la seva ,

:designació, en el primer plenari:
municipal d'aquesta legislatura,:
cada regidor encarregat d'Are
va exposar un projecte de tre-
bail  un pla de les actuacions
que pensa desenvolupar al llarg
e la seva comesa. Un fet

encertat que suposa un borv.i;
'començament i el desig de fugir.;,

d'impovisacions.

E12120N1
Ben bé s'hagués pogut cele-

Ixar una festeta amb motiu de
l'acte de presa de possessió del

: nou  Consistori. Donar-li més
divulgació i realç, fer-ho a una
,hora més convenient, convidar„ .

a un petit refrigeri a la mateixa r
casa de la vila. No tengueren
present que fou el poble qui els

: . va elegir i en aquest moment
, se'l va deixar oblidat.
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Havent-se originat un canvi subs-
tancial dins el govern del CIM, Pere
Sampol Mas, qui figurava amb el
número 1 del PSM a les eleccions
autonòmiques, a rel del rellevament
de governants, el qual ha duit a
Maria Antònia Munar a la Presi-
dência del Conseil, el nostre parla-
mentari ha estat designat vicepresi-
dent segon de dita institució insular.
Com també, naturalment, roman
dins el Parlament. Enhorabona!
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Després de vuit anys de desenvo-
lupar la presidência del CIM, Joan
Verger Pocoví s'ha vist relegat a
ocupar un simple escó del Conseil
Insular, per no haver obtingut el PP
majoria absoluta i haver-se unit tots
els altres partits.

Però, per altra part i a rel de la
dimissió de Gabriel Cahellas com a
President del Govern de la Comunitat
Autònoma i quan la majoria de
mallorquins i no diguem de montiii-
rers, suposaven que en Joan de Son
Palou el substituiria, romanguérem
bocabadats en veure com el poster-
gaven a un Iloc obscur, sense tenir-li
en compte els mèrits assolits ni el
número 2, després de Cañellas, en
quê figurava a les Ilistes del seu par-
tit.

Donants de sang

La Germandat de Donants de Sang
de Mallorca ha començat a editar
una revista de periodicitat trimestral
per tal d'informar sobre els actes i
noticies que es van produint i així
reflectir-los. Es reparteix gratuïtament
als donants i la tirada es de 30.000
exemplars.

El Collegi Joan Mas i Verd
serà la seu de la "24g

Escola d'Estiu de Mallorca"

El nostre poble i en concret el Col.legi
Públic ha estat escollit per celebrar
enguany la "24 Escola d'Estiu de
Mallorca". Una edició que es desenvo-
luparà els dies compresos entre el 21 i
25 d'Agost i conincidirà, per tant, amb
les festes patronals.

Es el moviment de renovació pedagò-
gica dels ensenyants mallorquins, tot
just abans de l'inici del curs escolar.
Durant aquestes jornades s'impartiran 15
cursos i 8 tallers, uns i altres relacionats
amb l'ensenyament. Les activitats es
desenvoluparan en horari de mati i asso-
liran nombrosos aspectes relacionats
amb l'educació infantil, prinOria i
secundària. S'espera una nombrosa parti-
cipació d'arreu de l'illa. - G.G.



seny
Prevenció

Encara que moltes vegades els
montuirers hàgim sabut donar una
mostra de bon comportament, de tant
en tant, durant les festes, s'ha produit
qualque sortida de botador, de la
qual, posteriorment, quan el seny ha
discernit amb rectitud, ens n'hem
penedit.

Es per això que aquestes breus
unies sols volen esser una avis de
prevenció, dirigides sobretot a la
gent jove. Les festes han de ser
motiu d'alegria, però controlada; de
bulla i d'esbargiment.

Ja se sap que sempre hi ha qualcú
que, amb el seu extravagant procedir,
ofereix una demostració del que no
som els montuirers. Sols és una
minoria menyspreable, perquè els
modals de la quasi totalitat de veins i
visitants és correcta i així com
pertoca.

Als qui tenen dos dits de seny no
importa prevenir-los. Saben be quina
ha de ser la seva conducta.

Salomó
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Editorial

El carrer de Palma
El transit de vehicles pel carrer de Palma és de cada dia més intens i

conflictiu, ja que a més de ser utilitzat pels montuïrers o per gent que ve a la
vila, també és Hoc de pas per a tots els qui es dirigeixen a vénen de Sant
Joan o altres pobles. Un carrer pràcticament estret que suporta a hores
punta una densitat de circulació molt superior a la que pot sostenir.

El regidor de governació a la presa de possessió del càrrec ja va exposar
Ia conveninència de revisar la circulació per aquest i altres carrers del nostre
poble. Ara bé, entre les solucions, no seria molt encertada la decisió de
convertir el crrer de Palma en via de circulació única, perquè aleshores els
qui més hi sortirfem perdent serfem els mateixos montuïrers, que ens
veurfem obligats a haver de transitar per altres carrers i després tomar a la
direcció permesa. Com també seria dolenta la decisió de prohibir aparcar en
tot el carrer.

Sembla que el nou Consistori s'ha pres seriosament la decisió d'implantar
una reforma circulatòria pels carrers més conflictius de la vila i posar senyals
de tràfic en molts de llocs on hi pot haver accidents. Una mesura que és de
cada dia més necessària.

En diferents ocasions s'han fet gestions amb la Conselleria d'Obres
Públiques per tal de descongestionar la circulació rodada per l'interior de la
població. A principis de l'any passat l'Ajuntament acorda soldicitar la
construcció d'una rotonda o via de cintura que, des de devers el campo de
futbol enllaças, ja passades les escoles, amb la carrera de Sant Joan. Seria
una bona solució, possiblement la millor, encara que per a la seva
construcció inevitablement s'haurien d'espanyar algunes finques o corrals
de certes cases. Tal vegada haura d'arribar a ser la solució definitiva.

Un projecte que, una vegada efectuat, suposaria per al nostre poble una
millora en quant a fluIdesa del trafic urbà, alleugeriria la circulació rodada i
s'evitarien possibles accidents amb el risc de costar vides humanes.

El primer
homenatge
a la vellesa
Era el 22 d'agost de
1971 a plaça quan es
va retre el primer
homenatge a la
vellesa a Montuïri.
Foren 69 les persones
que més de 80 anys,
de les quals avui no
en queda cap de viva.
Després que hagueren
ballat els Cossieres,
sortt a ballar un bolero
Ia parella más vella del
poble Gabriel Cerda
Miralles (Badia), de 94
anys (arriba als 100) i
Catalina Garau Gomila
(Rustida), de 93 (mort
als 97). (La foto no pot
essor més expressiva).



S'ACUDIT DE S'ESPARDENYARET

Cta en
Canyelles

Vota en
Prebebó!

Vota n Tspissis
Grogues!

Vota en
Prebe Bort

Vota en
Safra!
	  Quins

Quintillissos!
I ara, què?

cafè ca/n
Pieres

"Plwv"P
Montuïri

Molts d'anys!
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Palma - Madrid -
Nota preliminar. Tres preguntes s6n la

clau per entendre tot el rebombori que
s'ha originat en aquestes illes per haver
volgut foradar una muntanya sense pen-
sar que, quasi sempre, l'or es troba ca-
muflat entre el ciment, el pedreny i la
maquinària. S6n preguntes complexes,
envitricollades, atípiques, que nomes po-
den resoldre persones de la "professió".
Persones embotides dins un món clo-
quent, magnifie i clarivident. Un m6n
reservat a uns pocs escollits que saben
conjugar perfectament l'elegància ma-
quiavèlica i prometedora de la mitja ve-
ritat amb la vulgaritat grossera i apòcrifa
de la mitja mentida.

Jo no he sabut respondre a les tres pre-
guntes. Per això he acudit a un vertader
especialista sobre el tema: El meu amic
Ivan Angelot.

Primera pregunta. Com es pot anar de
Palma a Sóller, amb cotxe i pel túnel,
passant abans per Madrid ???

-Difícil pregunta!- exclamà l'inspector
Ivan Angelot, assegut a l'ombra d'un
envelat i prenent un tass6 d'aigua fresca
i llimona sucada.

S'ho estava pensant i la calor, orba i
asfixiant, oprimia el seu cervellet in-
quiet, mentre una rialleta de complicitat
es barrejava amb la suor que li regalima-
va per la calba. Anava desfent l'embull
com si fos un joc d'infants. Ho delatava
la seva cara rodona, il.luminada per un
sol devastador i potent que cremava la
pell dels cossos, quasi nus, dels turistes.
Era el seu tema. N'Ivan s'havia especia-
litzat en aquests assumptes. Havia inter-
vingut en molts d'afers similars, els re-
sultats dels quals sempre foren especta-
culars. Amb la resposta a la primera pre-
gunta dins el gavaix, asseverà:

-La qüestió té facil resultat. Tots els
que han tocat un poc de poder sabrien
com contestar-la. Per comprendre-ho
has de penetrar dins el túnel fosc i obs-
cur de la política i entendras perquè els
polítics actuen corn a professionals.
Perquè els polítics actuen com a profes-
sionals del poder.

Segona pregunta. Com es pot anar de
Madrid a Sóller. amb cotxe i pel túnel,
sense passar abans per Palma???

A l'acte, n'Ivan respongué:
-Aquesta pregunta és corn la primera.

Intenta penetrar dins el m6n subterrani
de la política i ho veuràs clar. S6n pro-
fessionals del poder i no el volen perdre
de cap manera. Figura't que per mante-
nir el seu estatus, eròtic i sublim, n'hi ha
que han volgut formar un nou partit de
caire regional. No sé quin nom oficial
hauria tengut aquest partit però, si el
nostre fos un país musulmà, tothom el
coneixeria pel partit dels mancos. L'Al-
corà es inflexible amb els lladres.

Tercera pregunta. Corn es pot anar de
Sóller a Palma, amb cotxe i pel túnel,
passant abans per Madrid???N'Ivan
Angelot es va molestar un poc. El tema
ja l'avorria. Amb cara de pomes agres
m'argumentà:

-Si és simplíssim. Encara que no ho
semblin, totes les preguntes s6n iguals.
Nomes es tracta de voler embrutar-se els
peus trepitjant el fang d'aquesta política
hipòcrita i cínica i de molts dels seus
professionals. Mira, per a mi, les idees
politiques i -sobretot- les administra-
cions públiques, han d'estar al servei de
Ia comunitat. I aquesta comunitat ha de
participar en la vida pública, i no nomes
votant cada quatre anys, sin6 d'una ma-
nera activa i participativa. Dins el con-
text democràtic que vivim, els càrrecs
públics haurien d'esser rotatius. Haurien
d'esser ocupats per una àmplia majoria
de gent (a l'estil de les antigues demo-
cràcies gregues) que fes impossible que
hi hagués polítics professionals que es
perpetuassin a la cadira anys i més anys

fins arribar a situacions com les actuals.
Eptleg. Amb expressió majestuosa i

un poc ingenua, el meu amie afegi:
-No sé si ja pots contestar les pregun-

tes, peró no sert jo qui et doni la solució.
Hauràs d'anar a cercar les SOLUCIONS
dins l'atmosfera carregada, bascosa i cris-
pada del partit que ha govemat i governa
la nostra Comunitat Autònoma.

Sa talaia d'en Rubí
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CAIXA DE BALEARS
La Caixa d'Estalvis de Balears desitja unes bones festes patronals a tot
el poble de Montuïri i a la vegada recorda que té una oficina oberta per
a qualsevol tipus de serveis que s'hagi de menester; al Carrer Major, 11

Telf. 64 63 11 	MONTUÏRI
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Sense ressentiment

Els mussols
de la nit

Brillava al cel la Huila i mils i mils
d'estrelles de les nostres galaxies que
formen la immensitat de l'univers.

Aquesta nit, com moltes altres, havia
sortit en Piopet aconzpanyat dels seus
pares Piopets que ii ensenyaven les arts
de capturar petites preses per quê cres-
qués i tornas gran. Ja feia molts de ves-
pres que no podia gaudir de la compan-
yia dels altres Piopets que quan tenien

el gavatx ple jugaven i s'encalçaven de
branca en branca de l'ameder, de la fi-
guera i del garrover.

Aixt que una nit va decidir emprendre
una nova aventura i volar, volar, vo-
lar... Va arribar a un poblet i quan pas-
sava a prop d' un campanar va sentir
xi su, xistt, xistt... era una òliba. Li va
demanar si per alla havia vist passar els
seus amics Piopets. li va dir que
els trobaria a un iloc no molt Minya que
s'anomenava Nomilandia. Va reprendre
el vol i va sentir uns sons estranys, en-
cara que familiars. Va aturar-se a escol-
tar fins que es va decidir a entrar-hi
all() va trobar tots els seus amics que
cantaven, ballaven, bevien i fumaven.
Quina cosa mes estranya! Tots anaven
molt alegres i ell també es va juntar a la
festa i a la bulla. Passaven les hores i el

sol començava a sortir; era hora de tor-
tzar a la branca del garrover. Amb la
lium del sol els fumerais ii pareixien
pins i les antenes de televisió, al:ines. El
seu pare passava pena i la mare plora-
va. Quina feinada per arribar al Hoc de
sempre. Va estar un parell de dies en-
dormissat, sense ganes de volar ni de

caçar i als seus pares no els contava res
del que li havia succefl.

Passaren mesos i cada setnuma es re-
pelia el mateix, fins que va arribar l'es-
tin i en Piopet no havia encara après de

caçar, i els seus pares l' havien de deixar
sol perquè tenien la nova niarada que

alimentar; ensinistrar en les arts del vol

i els perills de la nit.
Canta, mussol; balla, mussoleta; riu i

ben, mussolet. Ton pare passa pena, ta
mare, ;Vora. Fe via, mussol; reprèn el
vol; vola, vola, vola... i torna al teu rectal.

Pep
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Sant Bartoniet I 99„,
Programa de les festes patronals

Dissabte, dia 5
A les 21: Inauguració

del XXIII Torneig de
Sa Llum. Presentació
de tots els equips parti-
cipants.

Dijous, dia 10
"I Setmana Fotogrà-

fica Sant Bartomeu '95"

Dimarts, dia 15
A les 19: Sortida dels

Cossiers i Dimoni des
de l'Ajuntament.

A les 21'45: Pregó
de festes a càrrec del Sr.
Joan Verger Pocoví.

A continuació, a la
Sala d'actes: Lliura-
ment del premis del
"IV Concurs Literari
de Conte Curt".

A les 22'30: Concert
per la banda de Músi-
ca, a Plaça.

Dimecres, dia 16
A les 18: En Es Dau:

activitats per als nins i
nMes.

Dijous, dia 17
A les 18: En Es Dau: activitats per als

nins i nines.

Divendres dia 18
A les 18: En Es Dau: activitats per als

nins i nines.
A les 23: Concert en el camp de fut-

bol Es Revoit: actuació de Kikoveneno i
Quartet de Banyo Band.

Dissabte, dia 19
A les 20: Exposició de pintures a l'oli

i aquarel.les a carme de Magdalena
Sastre Ramon, carrer Jaumc II, 28.

A les 20: Exposició de pintura a càrrec
de Harrychand, a la Plaça Major riQ 8.

A les 20: Exposició de fotografia a
càrrec de Rosa Dausset, titulada
Espanta-ocells, a "Sa Nostra".

A les 22: Duo d'orgue i trompeta
d'Oscar Cadengo i Vicente Campos, a
l'esgldsia parroquial.

Diumenge dia 20
A les 19: A la Plaça

Major: Homenatge als
majors de 80 anys i a
les parelles que en-
guany compleixen les
noces d'or i d'argent.
Acte patrocinat per "Sa
Nostra".

A les 21: Final del
"XXIII Torneig de sa
Llum".

Dilluns, dia 21
A les 11: A la Plaça

Major: concurs de di-
buixos per als nins i ni-
nes. (El material a
càrrec de l'Ajunta-
ment). Acte patrocinat
per "La Caixa".

Dimarts, dia 22
A les 11'30: Exposi-

ció de pintura a càrrec
de na Xisca, a can
Xorri, C/ Major, 2.

A les 21'30: Exposi-
ci6 de pintura a càrrec
de Margalida Oliver (de
Meià) a Ca Na JerOnia
Sampol; Pl/ Major, 4

A les 22: Teatre a la Plaça Major a
càrrec del grup Picadts amb l'obra Un
Xalet a S'Estaca.

Dimecres, dia 23
A les 19: Sortida del Cossiers i

Dimoni des de la Casa de la Vila.
A les 19'15: Completes cantades per

Ia Coral Parroquial dirigida per Baltasar
Fiol i veneració a la relíquia del Sant.

A les 21'30: Exposició d'olis i dibui-
xos a càrrec de Catalina Sastre Pericàs,
al C/ Major, 24.

A les 23: Revetla i concert per la
Banda de Música de Montuïri dirigida
per Pere Miralles Roca.

A les 0'30: Berbena en Es Dau amb
el conjunts Cristal, Aquarel.la i
Clippers.

Dijous, dia 24
A les 9: Albada al so de xeremies.
A les 10: Sortida de cossiers i dimoni.

A les 11'30: Ofici solemne en el que
predicarà Mn. Sebastià Salom i Mas,
Vicari Episcopal de la nostra zona (Zo-
na IV). Els Cossiers ballaran l'oferta.

A les 13: Amollada de coloms a
càrrec del Club Missatger de Montuïri.
Recepció per a tot el poble a la Casa de
Ia Vila i ball dels Cossiers.

A les 17: Tirada al Plat, a Sa Torre, or-
ganitzada per l'Associació de Caçadors.

A les 18: Cercaviles de les activitats
realitzades per als nins i nines els dies
16, 17 i 18.

A les 19: Espectacle infantil a la Pla-
ça Major a càrrec de Laner & Gonzáles.

A les 19: Partit de futbol entre els
equips Montuïri - Ferriolense.

A les 22: Concert per la Banda de
Música de Montuïri.

A les 23: Espectacle folklòric: 1 4 part:
Rapsòdia Espanyola, dirigida per Jaume
Company. 2' part: Aires Mallorquins. 3'
part: Ball popular per a tot el poble.

Divendres, dia 25
A les 11'30: A la Plaça Major, corre-

gudes de cintes, joies, estirar corda,
rompre olles...

A les 17: Carreres ciclistes contra-
relotge, per corredors locals. Patrocina
"Sa Nostra".

A les 22: Karahoke, a la Plaça Major.
A les 24: A la Plaça Major, Nit de

Rock amb els grups Sonoris Causa,
Confort i Banya Verda.

Dissabte, dia 26
A les 18'30: A la Plaça Major, de-

mostració d'escalada !liure.
A les 18'30: Exhibició de Tir amb

arc , a càrrec dels arquers de la Federa-
ció de Mallorca, a la Plaça Major.

A les 24: Gran berbena en Es Dau
amb els conjunts Lasser, Mediterráneo
i Odissee.

Diumenge dia 27
A les 19: Partit de futbol Montuïri-

Soledat de 1 4 preferem.
A les 22'30: A la Plaça Major, entre-

ga dels premis de la "I Setmana
Fotogràfica Sant Bartomeu '95". A
continuació espectacle de fi de t'estes.

A la]: Traca final.
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després de tant d'haver gaudit
de s'actuació dets artistes montuïrers
a sa Sala Mariana, se senti "S'Espar-
denyaret" que deia: "jo ja no sabia si
era aqui o si havia tornat an es mani-
comi".

també es captaven veus que afir-
maven: "Ho han fet tan bé que parei-
xien professionals".

... encara es perceb qualcú que vol-
dria que Bona Pau no parlàs gens de
política. En canvi ni ha d'altres que
desitjarien que atacàs més. Uns i al-
tres no consideren que és impossible
complaure tothom. Ara bé, aquestes
pagines han de continuar essent tes-
timoni de tot quan passa dins
Montuïri.

-AE
... participar és important; saber

guanyar, també; i saber perdre, enca-
ra més. I això tant ha de ser en políti-
ca, com en s'esport, com en es nego-
cis... i més coses.

*
quan es qui han guanyat saben

lo que han de fer, els prestigia; i si ho
saben es qui han perdut, encara,
més, perquè és més dificil.

... es regidor d'hisenda vol absolu-
ta claredat en els comptes. Tant de
bo que això satisfaci an es de s'opo-
sició! I, naturalment, també a tot es
poble.

... es fet que es des PSOE hagin ac-
ceptat responsabilitat dins un
Ajuntament de majoria des PP me-
resqué un aplaudiment per alguns.
Però altres, del seu partit, ho han
pres malament i els fan guerra, fins
an es punt que no se sap com aca-
barà.

I.. ets amics d'en Verger —de Son
Palou— haguessin bravatejat veure'l
president des Govern Balear. Molts
ja ho donaven per un fet. Pere) en po-
lítica no sempre governa es qui més
s'ho mereix.

ja hi ha expectació dins i fora des
poble per escoltar es pregó de festes
que enguany ha de fer es mateix
Joan Verger. Alguns esperen que no
sols fad referència a Montuïri.

ja hi ha gent, sobretot d'edat,

que s'afluixa d'anar a
l'església perquè,
diuen, no hi ha qui
passi per damunt es
graons.

... es dies que feien
ses proves per veure
si anaven 1,6 ses tube-
ries de ses aigiies ne-
tes, se'n perderen un
grapat de tones; però
no totes, perquè qual-
cú va aprofitar agues-
ta avinentesa per om-
plir cisternes o aljubs.

... molts de "palme-
sanos" que tenen ca-
setes llogades an es
terme —ells i/o els acompanyants—
fan massa malbé an es camp i an ets
arbres. I no hi ningú que els digui
res.

s'Ajuntament hauria de posar un
impost an es propietaris de ses case-
tes llogades a externs per viure-hi, ja
que transiten molt, empren camins
veïnals... i a s'Ajuntament hi ha mol-
tes despeses.

... ses plantes sembrades a ses jar-
dineres de plaça han florit. Esperem,
ara, que el bon comportament du-
rant les festes faci que perdurin molt
de temps.

ja tenim aigua pel poble. Uns en-
ganxen les mangueres esperant que
posin els comptadors i els que tenen
els comptadors hi enganxen les man-
gueres.

... es veu que
Cadagua és una em-
presa seriosa, ja que
els qui tenien els
comptadors pagats
des de principi no te-
nen aigua i els qui
han pagat a darrera
hora, ja en tenen.

... es batle es presen-
ta per a president de
Ia Federació de futbol.
Segur que hi aportara
(si és que surt elegit)
coses noves. I si no,
mirem el Montuïri,
que ha fet história i

kt'' 4 grossa.

... a la fi, en es futbol, hi ha directi-
va nova, amb idees noves. La incóg-
nita és si les podran dur a terme o si
els hi deixaran.

... el desengany d'alguns jugadors
ha provocat que no juguin amb el
Montuïri aquest any, pert)... el
Montuïri va fer histbria.

... hi haura gent que s'haurà de fer
soci de dos clubs —Montuïri i Sant
Joan—, ja que es jugadors que hi ha-
via alla, seguiran, i endemés qualcun
altre.

s'Ajuntament, aquesta vegada,
podrà funcionar bé, ja que hi ha
molts de regidors que comanden i
s'han muntat regidories noves.

que a tots Sant Bartomeu mos du-
gui, pau, benestar... i molts d'anys!

En Xerrim



El batle i tota la
Corporació Municipal

desitgen a tots els
montuïrers i visitants
unes bones festes de

Sant Bartomeu.
Molts d'anys'
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L'Ajuntament informa
Resum de les actes de les sessióris plenàries extraordinàries celebrades 1'11 de juliol de 1995

La primera sessió que va celebrar el
Consistori sortit a rel de les darreres
eleccions municipals es desenvolupa de
Ia següent manera:

Règim de sessions del ple

A proposta del batle es va acordar que
l'Ajuntament en ple celebri sessions or-
dinaries el segon dimarts de cada tres
mesos, essent la primera sessió el dia 12
de setembre d'enguany. En el supòsit
que el dia previst sia festiu, la sessió se
celebrara el dia segtient

Creació i composició de les
comissions informatives
permanents i de govern

Mitjançant decret el batle va manifes-
tar haver resolt designar regidor delegat
de les Aires o serveis, els següents:

1- Jaume Batna Verger, de l'àrea
d'agricultura.

2- Gabriel Arbona Verger, de l'area
d'hisenda.

3- Raimundo Arbona Massanet, de
rama de cultura i turisme.
4- Mateu Fiol Jordà, de l'Arca de festes

i medi ambient.
5- Gabriel Matas Alcover, de l'area

d'esports i temps lliure.
6- Gabriel Miralles PizA, de l'Arca

d'educació i joventut.
7- Bartomeu Servera Gallard, de  l'àrea

de foment.
Les atribucions d'aquests regidors de-

legats suposen assessorar, informar i col-
laborar amb les esmentades comeses i ser-
veis, però no implica la delegació de fa-
cultats de direcció, gestió i resolució, a no
ser que, mitjançant decret, d'una manera
expressa i concreta, així es determini.

Es va aprovar la creació de la comis-

sió de govern, la qual estará formada
art:

Joan A. Ramonell Amengual - Batle
Jaume Bauça Verger - 1" tinent de baile
Gabriel Arbona Verger - 2°^ tinent de

batle
Mateu Fiol Jordà - 3" tinent de batle.

Nomenament de representants
En òrgans calegiats i juntes rectores

de patronats municipals

A proposta del balle foren nomenats
els següents representants de l'Ajunta-
ment en òrgans col.legiats, segons la
normativa vigent:

1- Gabriel Miralles Piza, en el Consell
Escolar del Col.legi Públic.

2- Gabriel Arbona Verger, en el Patro-
nat de la Banda de Música.

3- Raimundo Arbona Massanet, en
l'emissora "Radio Murta".

4- Joan Moncadas Noguera, Conseller
General-Representant del Grup CC.LL.
en l'Assemblea General de la Caixa de
Balears "Sa Nostra".

Nomenament de Depositani

Aprovat el nomenament de depositan
(8 si —PP i PSOE i 3 abstencions), es va
nomenar i designar per a aquest càrrec el
regidor Gabriel Arbona Verger, relie-
vant-lo de prestar la corresponent fiança.

Coneixement de les resolucions
de batlia

Un vegada haver donat compte del no-
menament dels membres que constituei-
xen la Comissió Municipal de Goveni i
del nomenament dels tinents de batte,
especifica les atribucions de l'esmentada
Comissió. Son aquestes:

a) Tractament i resolució dels expe-

dients de Ilicencies urbanistiques i d'ac-
tivitats.

b) Contractar les obres, serveis i sub-
ministres que en virtut del que es dispo-
sa en la legislació vigent correspon a
l'alcaldia.

c) Disposar despeses dins del limit de
la seva competencia i sempre que siguin
superiors als límits fixats en les bases
d'execució del pressupost municipal
com a competencia del batte.

Comissió especial de comptes

Una vegada aprovada per unanimitat
la creació de la Comissió Especial de
Comptes, es va acordar que estas com-
posta, a més del balle, per dos regidors
del PP —Jaume BauçA i Gabriel
Arbona—, un del PSOE —Bartomeu
Servera— i un del PSM —Mateu Ginard—.

En el ple extraordinari celebrat a con-

tinuaci6 es varen tractar i aprovar els
següents tres punts:

Programa i Pressupost
Festes Patronals

El regidor encarregat de festes, Mateu
féu una exposició lleugera del pro-

jecte del programa de festes, el pressu-
post del qual es xifra en uns cinc milions
de despeses i uns tres, d'ingressos.

Assessor fiscal
Per als treballs del padró municipal

d'habitants

S'acorda el nomenament de Catalina
Vaquer Sampot com a assessora fiscal
en l'elaboració del padró municipal
d'habitants de Montuïri.

Centre de dia
Contracte per a la prestació del servei

de treball familiar

El batle dona compte del contracte fir-
mat en representació de l'Ajuntament de
Montuïri amb la Cooperativa de la Man-
comunitat per a la prestaci6 del servei de
treball familiar en el centre de dia, el
qual compren des del 21 de maig al 31
de desembre de 1995.

Cal dir que cada un dels set regidors
(Continua a la pagina següent)
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Pla d'activitats de les àrees municipals presentades pels
regidors responsables

Educació i Joventut
(Gabriel Mira/les)

• Constitució d'un Consell Municipal
d'Educació.

• Escolarització de tota la població
infantil.

• Ofertar ajudes econòmiques porqué
no es quad ¡cap nin sense escolaritzar.

• Manteniment i conservació de les
instaldacions escolars.

• Subvenció, en part, de la guardaria

L'Ajantament informs
(Ve de la pagina anterior)
encarregats d'àrea en el transcurs del ple
va exposar una espècie de programa de
la gestió que projecta dur a terme durant
aquesta legislatura dins el camp que se li
ha encarregat.

Com també cal exposar que Gabriel
Miralles (PSOE) prèviament manifestà
el perquè de l'acceptació de càrrecs.
Entre altres coses digué: "Entenc que
dins el poble cada persona ha de prestar
el servei que pugui... volem aixf tirar en-
davant el nostre programa electoral que
será la nostra base d'actuació durant
aquests quatre anys. No hi ha cap pacte
firmat, sin6 simplement ens comprome-
tem a aquestes dues àrees de govern.
Entenem que des de l'oposició no con-
tribuïm a millorar el poble. Per tant, ai-

podrem realitzar un 20% del nostre
programa electoral, cosa que no acon-
seguiríem des de l'oposició. Ho durem
endavant sempre que no se'ns freni cap
de les nostres iniciatives".

Per la seva part, Mateu Ginard (PSM)
va exposar el per què el seu partit no ha
participat en tasques de gestió. Entre al-
tres motius exposà: "Es per haver Ilevat
la comissió informativa de carácter ge-
neral, la qual cosa indica el desig de te-
nir els regidors de /'oposició sense in-
formació. Pensà vem que hi hauria una
voluntat de canvi i d' obertura i estàvem
disposats a donar un vot de confiança a
aquesta majoria i fer una oposició pura-
ment polttica.. , critica i constructiva... I
si veim que d'aquf a un temps l'Ajunta-
ment té un funcionament correcte estam
disposats a col.laborar en funcions con-
cretes. Pensam que la funció de l'oposi-
ci6 es importantíssima, com ja hem de-
moslrat aquests quatre anys passats".

a fi d'abaratir els costos.
• Construcció d'una placeta a l'entra-

da de les escoletes.
• Dotar de més jocs l'espai de l'arena.
• Subvencionar activitats comple-

mentaries del Coldegi Públic.
• Dotar la biblioteca escolar de nous

volums i subscripcions a revistes di-
dactiques.

• Tornar posar en marxa "Radio
Murta" com instrument educatiu.

• Gestionar amb el MEC instaldar a
Montuïri camps d'aprenentatge escolar
per a la Mancomunitat des Pla.

• Subvencionar, fi ns que el MEC se'n
faci càrrec, el professorat de música.

• Crear l'Escola Taller del Molí des
Fraret.

Esports i temps Inure
(Gabriel Matas)

• Posar en funcionament el Patronat
Municipal d'Esports, el qual gestionarà
l'àrea d'esports i temps lliure.

• Continuar ajudant als clubs espor-
tius.

• Intentar crear nous clubs esportius,
com pot essor de petanca.

• Posar en marxa el club ciclista.
• Organitzar un club de muntanya.
• Organitzar tallers de manualitats i

bricolatge.
• Muntar un taller de cards.
• Incentivar l'esport escolar i crear

una diada d'atletisme.

Cultura
(Raimundo Arbona)

• Aconseguir que "Radio Murta" sia
més funcional, que se n'aprofitin els
nins, ubicar-la a l'Ajuntament o a un
altre Hoc i modificar els estatuts. (El
responsable informara de totes les ac-
tivitats a tots els regidors per saber
l'opinió, i després prendra decisions).

• Mantenir Son Fornés obert, nét i en
condicions de ser visitat.

• Coldaborar i ajudar a totes les acti-
vitats culturals locals, del poble.

Turisme
(Raimundo Arbona)

• Editar una série de triptics (alguns
del quals ja estan fets) sobre el talaiot,
molins, patrimoni artistic del poble i
publicar una guia bastant més comple-
ta que Factual).

Assumptes socials
(Gabriel Arbona)

• Fer xerrades periòdiques a fi de
saber les queixes del menjador i de la
residência.

• Informatitzar la comptabilitat del
menjador i del centre de dia.

• Incentivar el suport a la Tercera
Edat.

• Potenciar el servei d'assessora-
ment, sobretot a la gent que es vol
obrir camí.

Hisenda
(G. Arbona)

• Maxima rigurositat i serietat amb
els comptes de l'Ajuntament.

• Control mensual de totes les factu-
res pagades i comptabilitzar cada fac-
tura al compte corresponent.

• Estricte control del pressupost.
• Aconseguir el maxim d'ajudes.
• No augmentar el nivell de la pros-

sió fiscal.
• Millorar l'atenció al públic.

Governació
(G. Arbona)

• Incrementar la vigilancia policial els
dissabtes vespre.

• Implantar una reforma circulatòria,
si és necessari.

• Estricte control als mestres d'obra.
• Regular l'ocupació de les voravies

amb material d'obra.
• Netejar les voravies de materials

de construcció o d'altres.
• Vigilar i mantenir néts els torrents i

síquies.
• Mantenir el pes dels porcs amb les

maximes condicions de netedat.
• Tancar un recinte per a depositar-

hi deixalles.
• Redactar un pla de feina setmanal

POIS empleats de l'Ajuntament de ne-
teja.

• Estudiar una sortida d'aigües a fi
d'evitar inundacions.

• Coordinar els bombers per a casos
de foc o d'inundacions.

• Donar el maxim suport econômic
als patronats de Música i de la Tercera
Edat.

• Intentar arreglar, en collaboració
amb el rector, el pis del graons.

• Entrevistar i donar suport als mitjans
de comunicació local, com Bona Pau.
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Aiguat

Entre les 2 i les 3 del migdia del passat
4 de juliol va caure una gran aiguat da-
munt Montuïri, com no es costum en
aquests calorosos dies d'estiu. Aquí es
recolliren 49'3 litres per metre quadrat,
si be a altres indrets, encara fou mes.

Repetició de la comedia

Dia 7 es va tornar repetir a la Sala
Mariana el monòleg "Es bous a mi no
em fan por" i "Esperant el metge". En
aquesta segona interpretació, donat
l'exit de la primera, el local es torna om-
plir de gom a gom i qualcú no pogué en-
trar.

Al principi del passat mes de juliol la piscina municipal encara estava buida de gent.
Però a la darreria, foren molts els qui gaudiren de refrescar-s'hi.

L'objecció de consciencia

Els joves de Montuïri el passat 8 de ju-
liol, en el Local Jove, pogueren gaudir
d'una conferencia-col-loqui sobre rob-
jecció de consciencia i la insubmissió.
Aquest acte es va dur a terme gracies a
l'avinentesa del joves del PSM de
Montuïri que foren els qui l'organitza-
ren. Parlaren Tomeu Marti i Florit, in-
submís, i Oscar Aguilera, objector de
consciencia.

Montuïri al canal 4-TV

En un programa que s'havia gravat
dies abans a la vila i en els estudis pro-
pis, el canal 4-TV, dia 19 va emetre una
emissió dedicada a Montuïri. I Iambe la
repetí alguns dies després. Va eslar bd,

pet-6 alguns dels qui intervengueren hau-
rien d'haver estat mes preparats per do-
nar millor informació del nostre poble.

A rel d'un cartell

A principis de juliol "Perlas Majárica"
féu col•locar un cartell gros de propa-
ganda devora "Munper". El baile el feu
llevar per manca de permis municipal,
petto, perquè no ho feren els responsa-
bles, hi envia els empleats municipals.
El llevaren però l'empresa intenta tor-
nar-lo col.locar i la guardia civil hi va
haver d'intervenir. Finalment el baile va
interposar una querella al jutjat, per de-
sobediència.

Exposicions pictòriques

Un altre any, per les festes patronals
podrem gaudir de nombroses exposicions
pictòriques. Exposen Margalida Mateu
(de Meia) a Ca na Jerônia Sampol la qual
s'obrira dia 22 a les 9'30 del vespre. Mag-
dalena Sastre Ramon, al caner Jaume
28, inaugurara dia 19 a les 8 de l'horabai-
xa. Harrychand, el mateix dia i a la ma-
teixa hora, a la Plaça Major, 8. Catalina
Sastre Pericas, a partir de dia 23 a les 21
hores, al carrer Major, 24. Na Xisca, a
Can Xorri (C/ Major, 2), dia 22 a les 11'30.

També hi haura dues exposicions de
fotografia: Una a càrrec de Rosa
Dausset, titulada Espanta-ocells, a "Sa
Nostra" i l'altra, les seleccionades de la
"I Setmana Fotogràfica Sant Bartomeu
'95", a la sala d'actes de l'Ajuntament.

Adolescent, retrobada

El vespre del dia 27 de juliol passat va
desapereixer de ca seva l'adolescent
MMMV. Fou, però, retrobada per la po-
licia local amb intervenció de la guardia
civil el mati del dia següent sense que se
li pognes atribuir cap delicte que no fos
una simplefugida de ca seva.

Patronat Obrer

Dia 30 de juliol un grup de 5 persones
dc Montuïri anaren al menjador del
Patronat Obrer de Palma per servir alla
el dinar a pesones marginades.
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L'obra teatral "Esperant el metge" es va haver de tornar repetir
"Es bous amino  em fan por", recitat per Joan Gomila, féu riure "per ses butxaques"

Els actors, al final de la interpretado, aplaudeixen són aplaudits.

COBRA, ESCRITA EL 1936, ES UNA CRITICA CONTRA
CASSISTÉNCIA SANITA RIA QUE ENCARA ESTARIA EN VIGOR

"Vetlada teatral a la sala Mariana: Els
bous a mi no em fan por, monòleg recital per
Joan Gomila i Esperant el metge, obra de te-
atre mallorquí a càrrec dels Joves de
Montuïri de fa 30 anys". Així es va anunciar
al poble l'escenificació de dues peces de la
cultura popular illenca, representades el 30
de juny i el 7 de juliol en el nostre poble.

"Esperant el metge", entremès per homes
sols, va ser escrit l'any 1936 per Aina de
Villalonga Zaydin de Morey. Segons el file-
leg i catedràtic de la UIB Joan Miralles
Monserrat, d'aquesta autora va ser la prime-
ra obra de teatre mallorquí que va ser inter-
pretada després de la Guerra Civil Espa-
nyola.

Es tracta d'una sátira contra l'assistència
sanitária que, encara avui, seixanta anys
després, está en vigor. Aina de Villalonga
critica el metge perquè fa esperar els pa-
cients i ell -amb la sala plena de gent- se'n
va a fer un dinar a Cala Pi amb els amics.
En els temps d'avui, les critiques de l'autora
possiblement anirien contra el passadissos
plens de Son Dureta, els pocs minuts que
duren algunes visites de la Seguretat Social,
les dificultats per lenir hora", les voltes i Ilar-
gues esperes per conèixer els resultats de
les análisis; els problemes a la Part Forana
si s'està malalt o si s'ha de menester una in-
jecció els horabaixes, vespres o els caps de
setmana; la diferencia entre les visites priva-
des i les de l'Insalud

La vetlada de Montuïri esdevingué un exit
aclaparador. Aquells "chicos ye-yé de la dé-
cada prodigiosa dels anys 60" que havien
conegut els Beatles, Rolling Stones, Beach
Boys, Bee Gees, Salvatore Adamo i els es-
panyols Mustangs, Sírex, Brincos, Miguel
Rios i que havien ballat a les berbenes dels
pobles amb els illencs Javaloyas, 5 del Este,
Beta Quartet o Lorenzo Santamaría, torna-
ven -trenta anys després- a l'escenari per in-
terpretar aquelles escenes que ja havien re-
presentat a la seva joventut. Aquest fet, la
tradició i gust pel teatre mallorquí a Montuïri
i el carácter altruista de la vetlada, possibili-
taren dues nits divertides i entretingudes

Joan Gomila, com actor, fou excepcional

ELS BOUS A MI NO EM FAN POR
Per tal de completar la vetlada, Joan

Gomila de 59 anys, va recitar el monòleg de
Sebastià Nicolau "Els bous a mi no em fan
por", peça popular molt coneguda als anys
40 i 50. Un jovençà presumeix de ser torero i
no tenir por als bous. Les expressions ma-
llorquines, mesclades amb algunes frases
en castellá mal traduTt donen grácia a l'ac-
tuació que va ser seguida per un públic en-
tregat qui va identificar-se amb l'artista mit-
jançant els picaments de mans quan sona-
ven els trossos de pasdoble o quan repetia
el verset "els bous a mi no em tan por".

Gabriel Gomlla

La Caixa vos desitja bones
festes de Sant Bartomeu a

tots els montuïrers.
Molts d'anys!

7K "la Caixa"
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Gabriel Arbona Verger "Quelet", segon tinent de batle,
responsable de 4 àrees i depositad de l'Ajuntament

El passat 28 de maig, com tots podem
recordar, se celebraren les eleccions
municipals; sens dubte les mes espera-
des i a les que mes gent hi participa.
D'elles sorti elegit l'equip que gover-
nara el nostre poble els  pròxims quatre
anys. D'aqul la importância i l'interès
que desperten entre la gent de la vila.
Enguany tres varen esser les llistes pre-
sentades, de les quals n'han sortit els
onze components del consistori munici-
pal. D'entre els onze hi ha quatre regi-
dors que es la primera vegada que par-
ticipen en la governació del poble, ja
sigui amb el grup de majoria o amb el
d' oposició.

D'entre ells hi trobam en Gabriel
Arbona Verger "Quelet", el qual ocupa-
va el lloe número tres com independent
a la llista del PP.

Jubilat fa poc temps, ha decidit dedi-
car-se a la política, tot pel be del poble
de Montuïri, segons en diria. Totes la
vida havia fet feina dins el món de la
banca. Comença la seva vida professio-
nal a la Val! d'Aran, als Pirineus, on hi
va estar quatre anys. Després treballa
un any més a Wires llocs de Catalunya
per traslladar-se després a Palma de
Ma//or-ca. Els seus darrers 25 anys els
ha passat com a delegat de banca a
Porreres.

Dins el man de la política es pot dir
que ara s'inicia, ja que és el primer pic

que participa a un equip de govern.
Aim) sí, ja fa quatre anys que li demana-
ren la seva participada. Pere) finalment
ha estat enguany, tota vegada que ara
disposa de més temps, quan ho ha
acceptat.

— El passat dia 10 de juliol se celebra
el primer ple del nou equip de govern
de Montuiri, en el qual es varen ator-
gar el càrrecs als regidors. Ens pots dir,
Biel, de quines àrees l'has responsabi-
litzat?

—Personalment he pres possessió de
les àrees d'Hisenda i Governació, per
una banda, i de Sanitat i Assumptes
Socials, per altra. A Inds, som depositani
i segon tinent de batte i pertany a la
Comissió de Comptes i de Govern, som
el portaveu del grup i el membre de
l'Ajuntament que duré a terme la  relació
entre el Patronat de Música i l'Ajunta-
ment i també entre el Patronat de la
Tercera Edat i l'Ajuntament.

—Possiblement encara sigui una
mica prest, pera coin a cap de les àrees
de Governació, Hisenda, Sanitat i
Assumptes Socials, t'has fixat cap
objectiu?

—Sí. De fet el passat dia 10, en el pie
que celebrarem, ja exposarem les línies i
els objectius que feim comptes seguir i
aconseguir, no només per part meva,
sin6 que Male" per part de tot cl col•lec-
tiu que es cuida de les distintes àrees.

—Per què no ens expliques ara molt
per damunt, en termes generals i d'una
manera abreujada, els teus objectius.
Comencem, per exemple, per l'àrea de
Sanitat.

—Dins l'àrea de sanitat vaig proposar
una reunió mensual amb els professio-
nals de la sanitat; un control sever de
bars i piscines i Hoes públics en general;
realitzar una campanya orientativa per a
la utilització del punt verd. També he
concertat una entrevista amb represen-
tants d'Insalud, pel tema de l'ambulAn-
cia. Això a mês dels temes que vagin
sorgint.

—1 d'Assumptes Socials?

—Pel que es refereix als Assumptes
Socials ja he tengut un intercanvi
d'impressions amb els majors que dinen
en el menjador de Ca Ses Monges. Per
part de l'Ajuntament es vol potenciar
mês les ajudes a la Tercera Edat així
com també es desitja potenciar la inte-
gració i participació dels joves a les tas-
ques de l'Ajuntament, dins esports, fes-
tes...

—Anem a Parea d'Hisenda?

—Des de l'àrea d'Hisenda vull aconse-
guir una mixima rigurositat i serietat en
tot quant es refereix als comptes de
l'Ajuntament, així com també es realit-
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zara un control mensual de les factures a
pagar amb especial atenció a la seva
correcta comptabilització.

—Ia l'àrea de Governació?

—En aspectes de Governació s'incre-
mentarà la vigilancia de la policia local i
guardia civil, sobretot els caps de setma-
na. S'estudiarà una reforma circulatória
a una série de punts conflictius en aquest
aspecte. També es dura a terme un con-
trol de tots el mestres d'obres perquè
senyalitzin correctament les obres i con-
tenidors.

— No ens has parlat dels patronats?

—Es així. Des de l'Ajuntament es vol
donar total suport, tant econòmic com
cultural, al Patronat de la Música i al de
la Tercera Edat; i s'intentarà mantenir
unes relacions bones i estables amb
aquests calectius. Per cert, l'altre dia
vaig tenir una reunió amb els músics per
tal de cercar un director per substituir
d'una manera temporal Pere Miralles, el
qual, per raons de salut, ara no pot diri-
gir la banda de música.

—Ara que ha entrat un bon equip de
govern possiblement seria un bon
moment per canviar de política de
governació o Iambi per decidir si s'ha
de seguir amb el sistema que s'ha prac-
tical fins ara. Heu tengut en compte
aquest aspecte?

—Sí. De fet se seguira una política
totalment diferent a la seguida fins ara.
Cada dilluns cis qui ens encarregam de
les diferents Arecs ens rennin) per fer
propostes i per tenir un seguiment i
coneixença del perfecte desenvolupa-
ment de les ja aprovades. Cada un expo-
sara el que es vol fer, i amb la supervisió
del balle es tirara endavant o no.

—0 sia que els regidors ara seran
mis responsables.

—S'havia dit que l'Ajuntament única-
ment era el batle, però volem demostrar
que no és així, ja que volem realitzar
una feina conjunta; i una prova és que
varem demanar al secretari un estat
financer de l'Ajuntament a 17 de juny
del present any per saber d'on ha de par-
tir el Consistori nou, o sia per començar
de nou.

— Ens pots fer una valoració de les
darreres eleccions municipals?

— En general hi ha hagut una gran par-
ticipació; el que passa a un poble tan
petit com Montuïri és que molta gent té

una llista o a una altra. També s'ha de
dir que són les eleccions amb més movi-
ment de les que es fan. I pel que fa al
nombre de vots obtinguts per partit,
sembla que més o manco s'ha manten-
gut. El que succeeix és que a unes elec-
cions com aquestes no es vota la ideolo-
gia, sin6 la persona. De fet et dire que
som partidari de les eleccions amb Ills-
tes obertes, a nivell municipal, i així
poder triar les persones que cadascú tro-
ba més valides per formar l'equip de
govern.

—Com així el PP, tenguent majoria
absoluta dins l'Ajuntament de Mon-
tuiri, ha cedit dues àrees a un partit de
l'oposició, concretament al PSOE? Es
varen oferir ewes a l'altre partit de
l'oposició, al PSM?

—Volíem aportar idees noves al nou
Ajuntament i vaig proposar la participa-
ció de tots els partits del poble, tant el de
la majoria com el de l'oposició, tot pel
bé conjunt de poble. Per part del batle
no hi va haver inconvenient i em vaig
posar en contacte amb els altres partits i
se'ls va oferir Ames, tant al PSOE com
al PSM. El PSOE accepta i atorgarem
l'àrea d'educació per a Gabriel Miralles
i la de foment per a Bartomeu Servera.
L'altre partit, el PSM, no accepta en par-

—I ara, ja per acabar, Biel, et fans
una pregunta de caire informatiu:
Quina sera la freqiiència de plenaris?

—Els plenaris se celebraran trimestral-
ment. L'oposició volia que se celebras-
sin mensualment, però creim que a un
poble tan petit com Montuïri es podria
caure dins la rutina i pensam que no és
del tot 1)0.

— Vols afegir qualque cosa mis?

—Vull afegir una crida a tot el poble
perquè participi en les tasques de
l'Ajuntament, pel bé comú;  així com
també vull donar una cordial salutació a
l'oposició i esper que l'amistat lies
bones formes siguin el nostre escut
durant la present legislatura.

—Moltes gracies, Biel, ¡fins una
altra.

Per part meva sols restar dir que
darrera aquest nom, Biel Arbona Verger,
hi veig una persona amb moltes ganes de
fer feina pel be de tot el poble, i que hi fa
comptes dedicar-s' hi per complet. Espe-
rem que la il•lusió i les ganes perdurin al
llarg de tota aquesta legislatura i que
totes aquestes idees veritablement con tri

-buesquin al be comí.

A ntoni Mesquida

°S'incrementarà la vigilancia de la policia local i la
guardia civil, sobretot els caps de setmana"

'S'estudiarà un reforma circulatòria"
"S'implantara una politico totalment diferent a la

seguida fins ara"

parents o bons amics que participen a ticipar, decisió que em va saber greu.
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Antoni Martorell Miralles "Roqueta" anà al front de l'Ebre
De nin el sen "Neo" li adobà un peu que s'havia romput

La persona que avui ens acompanya
en la conversa —n'Antoni Martorell
Miralles "Roqueta"— es d'aquests ho-
mes que veus passar pels carrers del po-
ble i no criden massa l' atenció. Un mon-
tuirer mes. Al cap de poc temps de dia-
logar amb ell ens n' adonam que la
história d'una part de la seva vida no es
tan corrent com ens pensdvent. Des de
1937 a 1939 soft-I una experiencia per la
que passaren mils de joves del nostre
pals i que ara ell ens relata baixei com
si ten gués por de despertar tots aquells
companys que li feren costat i ja no hi
són. Vis qué experiência cruel i esga-
rrifadora en primera Iblia de foc durant
la nostra guerra civil.

Mes tard en parlarem. Ara estam es-
perant que faci la darrera ordre amb el
tractoret, a un petit hort que conra per
distreure's.

Nasqué a Montuïri el 29 d'agost de
1917. El 18 de setembre del 47 es casd
amb Coloma Nicolau Gomila. Te un fill
i una filla casats. Dues netes i un net.

Amato?! i treballador, sempre està
ocupat.

—També anares a escola a Ca ses
Monges, Toni?

—Si —ens diu—. Vaig anar amb Sor
Basília i Sor Margalida.

— On anares després a classe?

—Amb el mestre Martínez, damunt el
celler de Can Ferrando, al carrer de

Baix, durant dos anys. Després, els ves-
pres, amb l'amo en Joan "Vermell".

—Éreu molts a les classes dels ves-
pres?

—Quasi tots els al•lots del poble d'a-
quell temps varen passar per l'escola noc-
turna. Sé que una vegada... —roman aturat
i continua tot seguit— me'n vaig dur una
sorpresa; va esser com un desengany.
Anàvem a classe amb un d'aquests mes-
tres improvisats, dels vespres, i en Toni
de Son Trobat, el qual anava més
avançat, li féu unes quantes preguntes
que el mestre no va saber contestar. I li
va dir: "Ho sent molt, Toni, pet-6 els

meus sabers no arriben més enfora, no et
puc ensenyar res més". Fou honra( i di-
gué la veritat. Jo vaig dur-me'n una de-
sil.lusió, em creia que els coneixements
dels mestres eren il•limitats.

—Com passàveu el temps, de nins?

—Ah! no ho passàvem malament;
jugàvem a conillons, a bolles, ens en-
calçàvem... si sabessis. Una vegada en
Joan "Ros" , el parc d'en Rafel, m'en-
calçava per la plaça Vella. Encara no hi
havia la barana de ferro que hi ha avui.
Vaig botar per la part alta i em vaig
rompre un peu. Em dugueren al sen
"Neo", el me va posar bé i el m'embena.
Vaig anar embenat molt de temps, pena
vaig quedar tan té, va fer tan bona feina,
que mai m'he recordat quin era el peu
que em vaig rompre.

Una sorpresa. Moltes vegades s' ha
parlat del sen "Neo" i per casualitat ens
bent topat amb una persona tractada i
curada per aquest personatge, el qual,
dins el nostre poble, es de Ile genda.

—Com va esser que entrares a Obres
Públiques?

—Jo et diré... el 42, una vegada llicen-
ciat del servei, em vaig presentar a unes
oposicions per infermer a l'Hospital Pro-
vincial i les vaig aprovar; però em torna-
ren fer incorporar al servei militar, crida-
ren unes (wattles "quintes", entre elles la
meva, i 17 mesos més de "mili". Essen(
infermer cm present a una convocatòria
d'Obres Públiques. Vaig aprovar i ja ca-
miner tornaren fer-me incorporar a la
"mili" durant sis mesos més. El 1943
vaig rebre la llicència definitiva. M'havia
incorporat per primera vegada el 1937.

— On tenies la "Ilegua"?

—La primera "Ilegua" fou des d'Inca,
passant per Lloseta i Alaró. Als quatre
anys m'examin de "cabo", aprov i amb
cl nou ascens, em donaren iambé de
Montuïri a Son Serra de Marina. Des-
prés m'hi afegiren del quilòmetre 15 al
30 de la carretera de Manacor. Més en-
vant hi sumaren Palma-Esporles i més
tard Palma-Valldemossa, afegint-hi des-
pits Palma-S'Arenal. Tot això ho feia
amb bicicleta. No amb un dia, com et
suposaràs. El 1962 vaig comprar la moto
usada d'en Toni Sampol. Al cap darrer
ja anava amb cl camió i la brigada.

Exposició de pintures
Magdalena Sastre Ramón

Inauguració: Dia 19 d'agost a les 8 de l'horabaixa
Romandrà oberta fins a dia 25

És l'any que fa 5 que exposa, està molt
agraida del poble de Montuiri i se sentirà
satisfeta de la vostra assistència.

Convida a visitar-la
Carrer, Jaume II, 28
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"...de cop, les bombes de ma calgueren al nostre entorn
com una calabruLxada..."

"La figura dels homes es vela retallada per la Hum
ràpida de les explosions"

—La data que et llicenciaren ens fa
pensar... anares al front durant la
guerra civil?

Ens mira com si li fes gracia la pre-
gunta.

— Sí, vaig anar a "n'es frente".

—Comencem pel el principi. Quan
t'incorporares al servei militar?

—El 1937 em cridaren a "quintes".
Tenia 20 anys. Sortejat a Palma, m'en-
viaren a Manacor. Dos mesos després, a
Llucmajor i des d'aquí a Campos. Un
cert temps després, amb el 13e batalló
de Campos, embarcam cap al front de
guerra. Era el 10 de juliol del 38.
Desembarcam a Vinaroz. Des d'aquí,
passant per Calatayud i Villareal, al
front de guerra pròpiament dit. Record
que en aquesta localitat, quan hi arriba-
rem, un capita, conversant amb un coro-
nel, pregunta quan ens veié: "Dónde va
esta gente con las maletas? Ya las tira-
rán", digué el coronel. Conduits a una
línia, prop de l'Ebre, ens integren a la 4'
divisió de Navarra. A116 era una cosa
parescuda a "la legión". Anàvem a co-
brir baixes. Així fou, com digué el ca-
pita; tirarem les maletes. El vespre ma-
teix, molt tard, dins una fosca que la po-
dien llescar, el comandant demana deu
voluntaris per ocupar una posició. No
sorti ningú. "Entonces ira todo el bata-
llón", digue el mateix comandant. I un
darrera l'altre, boca dosa i sense fer
gens ni mica de renou, partí tot el bata-
116; no sabent on posàvem els peus i en
plena serralada. Ens havien agregat a
una força de xoc. De cop les bombes de
ma caigueren al nostre entorn com una
calabruixada. Fou espantós. La confusió
era total. Els homes es veien retallada la
seva figura a la hum ràpida de les explo-
sions. Ocuparem la posició més tard,
pet-6 de quina manera!

L'estam escoltant amb atenció. Ho
descriu com si contas una partida de
truc. Amb senzillesa, peró reflexant molt
be la situació. En el relat s'endevina el
petit!, la inseguretat, el risc...

—Continua, Toni. I després?

—All() nomes fou una petita escara-
mussa —diu—. Al cap de poc temps, es-
tant el batalló descansant a un poblet
prop de les línies, ens criden urgent-
ment. Les forces de la República havien
travessat el riu Ebre. Al cap d'uns
quants dies de lluita la nostra divisió
ataca la Serra de Pandols. Haguérem
tornar arrera momentaniament, per') el

capita ordena avançar de bell nou i
ocuparem la posició. Fou una carnisse-
ria. Es calcula que hi va haver unes
7.000 baixes en tres dies, cosa que em
confirma fa uns anys quan vaig conèixer
un combatent de l'altre bàndol, que tarn-
be es troba en aquesta lluita. Ell ho ha-
via llegit a una revista seva, i havent-ho
viscut, no ho dubtava. De la meva com-
panyia en quedarem uns quaranta. A
l'esquadra érem sis i en quedarem tres.

El nostre interlocutor calla un mo-
ment ordenant les idees, i segueix.

— Continuarem presionant. Jo estava
en un grupet de catorze homes. A l'aca-
bament del contraatac em vaig trobar tot
sol, pet-6 havia vist i sentit les bales que
m'enrevoliaven per tot. En un moment
determinat, estant ja dins una trinxera,
resguardat i conversant amb un amic ca-
tala em comentava: "D'aquí anirem al
cementen". Comentaris que se solen fer.
Vaig caminar una dotzena de passes per
posar-me a l'ombra. Una bomba de ma
rebenth de cop i talla una cama a un al-
feres davant jo. Torn ràpidament unes
passes enrera per esguardar-me i vaig
veure el català mort. Millor dit, m'ho
maig suposar. No vaig moure'm d'on
estava. No sabia el que vendria. Uns
dies després ens enviaren a descansar a
la reraguarda. Ja erem veterans.

Ho diu amb una mitja rialla a la boca,

peró no li passa mes enfla de les dents.

—T'escoltam,Toni.

— El 13 de setembre alta volta al front.
Tornarem atacar. Aquests dies saludava
amics meus que no havia de tomar veu-
re pus. Després d'haver avançai manco
de deu metres no poguérem donar una
passa més. Tot socarrava de foc; projec-
tils de tot tipus, explosions de morter,
avions que volaven part damunt de no-
saltres... era espantós. Estàvem ajaguts
amb el pit en terra, prop un de l'altre, en
Joan de Son Manera i jo; i em digue:
Jas aquesta pedra —al temps que me
l'empenyia—, posa-te-la davant el cap,
que et mataran..." Dúiem la camia des-
trossada de rossegar per enterra.

Es torna aturar en el seu relut.

—I què sent un home per l'altre quan
han compartit una situació com aquesta?

Una llum nova il.lumina la seva cara.

—No hi ha pa partit. D'amic es con-
verteix en germa.

Quedam en silenci i continua un mo-
ment després.

—Per cert, a l'altra bàndol, a la Serra
de Pandols, hi lluitava en Jaume "Espar-
denyer": "un hombre muy valiente", em
digue un que havia estat amb ell.

Per abreviar direm que en Toni conti-
nua al front de Catalunya en l'ofensiva



PCA MA
Ensenyança, sí, però tot al

seu temps

Ses espines i ses roses
neixen des mateix roser;
si tothom fes bé ses coses
res mês s'hauria mester.
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cap a la frontera francesa, sempre a peu
I amb el peril darrera les orei/es. S'atu-
raren a Portbou. Un quants dies al po-
ble de Llano i després els embarcaren
cap a Tarragona. D'aqul al front d'Ex-
tremadura.

—I a tu, Toni, no et feriren mai?

—Ah, si! Pero) no em vaig donar
compte. Saps que va esser de curiós!
—ens diu—. Arribàvem a una posició i el
amics em diuen alarmats: "Estc) herido,
tienes sangre en la cara". M'hi vaig po-
sar una mà i aim"( fou, me la vaig veure
plena de sang. M'acompanyaren al punt
d'auxili i cm curaren. No hi vaig pensar
mês. Al cap d'uns mesos, quan el barber
m'afaitava cm digué: "Que tienes aid?"
Era la metralla que volia sortir. Altra
volta vaig haver d'anar al punt de socors
i allà em tragueren la metralla. També
vull afegir que des del front d'Extrema-
dura m'enviaren de permis. Quan vaig
esser a Montuïri acabava la guerra.

—Em parlat d'un temps de perills i
tragedies. Ara, nomes per acabar, unes
preguntes a part del tema. Les teves
afeccions?

—El cinema. Si encara en fessin, hi
aniria qualque vegada.

—Quina diferencia hi ha de les per-
sones dels anys 30 a les d'avui?

— Era un altre mode de ser i de pensar.

M'estim mês referir-me al temps at-
mosfèric. També ha canviat molt.
Llavors es notaven i eren regulars les es-
tacions de l'any. Ara passam de l'estiu a
l'hivern sense primavera. Llavors plovia
vuit dies de tira. Ara fa una ruixada

—Una opinió sobre el temps actual.
No ens referim a la climatologia.

— Ara estam molt bé. No havíem estat
tan bé mai. Està clar que generalitz.

— Unes paraules per als nostre joves.
Roman aturat, quasi confús.

—Crec que no som el mês indicat per
opinar damunt aquest tema. Pert, els de-
sig una vida menys complicada de la
que ha tenguda la meva generació.

Fins aquí el que ens ha contat en
Toni. Un relat de guerra de primera mã
i en primera ltnia de foc. Una narració
que ens fa reflexionar damunt el gran
valor de la pau.

Miguel Martorell Arbona

Ens cuidam de ses gallines
i des demés animals,
però deixam que ses nines
campegin pels seu reals.

Es psicòleg aconsella
nins i nines vagin junts;
és que no sap que sa tella
quan s'encén fa foc i fum?

Sa llenya torna carbó,
dins es foc, i Ilavors cendra;
mai deixeu que un arbre tendre
cresqui sense pulitx6.

No és des més encertats
es sistema que hi ha avui,

si abans li mancava un ull,
ara els du tots dos tapats.

No pecam per ignorància;
estam ben prou informats;
des de sa primera infancia,
sexe, poder, llibertat.

Es saber no ocupa Hoc,
i es no saber embarassa;
però crec que seber massa
no convé a cap al.lot.

Jo no intent arreglar
el m6n, perquè no en sabria;
ses normes que abans hi havia
són millors que ses que hi ha.

Es bona sa disciplina,
comprendre i saber esperar;
es Ilevat dins sa farina
és a posta per tovar;
com ja feia sa padrina
perquè sortis més bo es pa.

Ara posen "Ilevadura"
i tova més aviat,
sa gent jove ja madura
quan encara no té edat
i gaudeix en llibertat
del sexe sense mesura.

Diucn que això no és pecat,
que abans faltava cultura,

pen) tant han informat
que molta gent ha pensat
que és més bo verd i robat
que comprar fruita madura.

Encara es mês criminal
voter matar el no nat
o el vellet perquè té mal
I de viure ests cansat.
Qui pot dir que això és legal?
Tot quan fa nosa, enterrat.

La gent no és tota igual;
com que no hi ha disciplina
no té valor sa moral
i es va perdent dia a dia;
es confon es bé i es mal.
Pregau per noltros. Maria,
a Déu Pare, Celestial.

Antonia Adrover                  

Certificats
de
conduir
i d'armes   

El mateix equip metge,
tots els divendres, de 6 a 13                                                                   

CENTRE MEDIC PSICOLOGIG                                                                   

Telf. 65 56 91
Davant l'església de Porreres     

WaIMPObliR                                        
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Canyes i canyars
L'altre dia, mentre romania dins la ca-

seta i pensava el que havia d'escriure
aquest mes, estava contemplant com el
vent engronsava i feia ondejar un remolí
de canyes que tenc al costat de les figue-
res de moro, quan de sobte em vengué la
idea de "donar ca-nya".

Entenc l'expressió "dona-li canya"
com a sinònim de passar-s'ho 1)6, i he tro-
bat que per l'agost, on a Montuïri tot el
mes es respira aire de festa major, res mi-
nor que estar a la plaça a la fresca, fruint
d'un refrescant gelat o "canya" de cerve-
sa, fent tertúlia, anant de bromes, escol-
tant la banda de música, oblidant les pre-
ocupacions, divertir-se i procurar que les
persones que ens enrevolten també s'ho
passin bd. En una paraula, "donar canya".

Els canyars embelleixen el paisatge;
alla on són hi ha verdor i frescor, i mal-
grat que sia un arbust que no dóna fruit,
se'n treu bon profit.

Onsevulla pot haver-hi canyars, perõ
alla on creixen más bá i les canyes
más bones i verdes, ás a les voreres de
les síquies, torrents, cintells de sínies,
safareigs, aiguamolls i alla on hi ha hu-
mitat durant molt de temps. Enguany,
que les síquies han rajat molt de temps,
s6n molt bones i verdes.

Encara que a les canyes els agradi la
humitat, són molt resistents a qualsevol
terreny i a les inclemències del temps,
ventades, moll, sequeres. Aix?) sí, alla on
és sec, creixen poc i són clines i primes.

Les canyes sempre estan a remolins o
canyars; mai se'n veu una tota sola. N'hi
ha de varies castes o varietats. Segons
com són les deim: canyes, canyetes, ca-
nyotes, "bambú" o canyes de pescar.
També n'hi ha que tenen dos colors a les
fillies: blanc i verd; com 95n les de jardí;
totes útils per a moltes coses, ja que ser-
veixen per espolsar atnetles, emparralar
tomatigueres, panais o mongeteres, per
manecs de graneres, etc. Es fabriquen
paners, coves, caieres (no d'abelles, sin6
per a protegir arbres joves) i quan se se-
gava amb la falç, els segadors es posa-
ven als dits, didals de canons de canya
per protegir-se d'un possible tall. A ca
nostra encara tenc un can() de canya que
era del meu padrí —per tant deu tenir un
centenar d'anys— que em serveix d'es-
toig per a les agulles de cosir camaiots i
sobrassades.

De canyars ara n'hi ha manco que an-
tany perquè se n'han arrabassats molts i
no se'n sembren de nous; i això que és
bo de fer: basta a l'acabament de l'hi-
vern mudar arrels o 116 enterrar una can-
ya acabada de tallar. De cada can6 surt
un ull i ben aviat hi ha un canyar nou. El
motiu de no sembrar-ne deu esser per-
que ara els feixos de canyes sOn mals de
vendre, i malgrat que encara s'emprin
no es tant com en temps passat.

A Montuiri, qui tengué l'ofici de "ca-
nyer", és a dir, que es dedicas a fer ob-
jectes de canya, només record el pare del
popular vicari i rector que fou, don
Bernat Martorell, el qual amb canyes
feia moltes coses, principalment paners i
coves (molts de montuirers n'hi hauran
comprat, ja que els anys que visqueren
entre nosaltres s'empraven molt). Ara
s'empren poals i caixons de plastic.
Treballar les canyes és un ofici perdut,
almanco a Montuïri.

Fa uns quants d'anys, per les festes de
Sant Bartomeu endiumenjaven el carrer
i plaça Major amb canyes verdes junta-
ment amb pinotells. També n'empraven
per a penjar-hi les joies de les corregu-
des a peu, que es fan el dia 25, perõ ara
aguanten el premi amb la ma. A mols els
agradaria tornar veure canyes verdes per
Ia plaça, perquè alegren i ambienten les
festes.

Només he exposat una part de les mol-
tes utilitats de les canyes. No havia pen-
sat que amb el canons de les más gruixa-

A algunes cases, per protegir-se de la
calor fajen una porxada de canyes,

però un bon parral sempre és
millor i més convenient

des se'n fabriquen flabiols, i amb les
més primes, perà fortes, ximbombes
("pels darrers dies sonar", diu la cançó).

Encara serveixen per a moltes més co-
ses, perb no escriuré más. Trob que ja he
donat prou canya, la suficient per als que
volguem i poguem passar-nos-ho be.
Bones festes!

Sion Nicolau

Awry CEPSR k,WWWA7Mit, 	 VaZNAMWMAZ,AMM

Estació de servei

Ses Jadines, C.B.
Al vostre servei

desitja bones festes de
Sant Bartomeu

Carr. Palma-Manacor Km. 29'5 • Telf. 64 61 46 • 07230 Montufri
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Davant l'antiga
casa de la vila

Davant l'antiga casa de
Ia vila un horabaixa d'un

diumenge d'hivern de
1949, aquest grupet de
deu atlots i joves amb
cara riallera fou captat

pel nostre fotògraf. Ara
surten en aquesta secció

per donar testimoni del
contrast en el vestuari

d'un temps amb el d'ara i
naturalment de la

mateixa figura de les
persones fotografiades.

Aquests s6n Joan
"Costa", Biel Sampol,

Biel de Son Coll, Antoni
"Botet", Miguel "Quelet",

Llorenç "Neo", Joan
"Bisquerra", Biel

"Quelet", Jaume "Baco" i
Sebastià "Baco".

•

TEMPS PASSAT
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Per a una persona com jo, nascuda en
temps de la Primera Guerra Europea
(1914-1918), els records de la rneva in-
fantesa són molt superficials. Els pocs
que encara conserv a la memòria daten
dels anys en que anàvem a escola; on,
per cert, no hi passaven tots els al • lots de
la vila, ja que aleshores eren bastants els
pares que no comprenien la convenien-
cia que suposava saber llegir i escriure.
Molts d'al-lots als deu anys ja estaven
llogats a una possessió.

Del que fèiem els diumenges me'n re-
cord de tres coses; llevat d'anar a missa,
que això era obligatori de totes passades.
Una era anar al camp a posar rateres, i de
tant en tant agaivem qualque cosa. Una
altra, anar a passejar amb bicicleta pels
voltants del poble. I l'altra, anar al cinema.

De petits, una majoria anaren a Ca ses
Monges fins després d'haver fet la

Un any a Cura
Primera Comunió. Altres, a l'escola pú-
blica, i a aquests, l'any que havien de
combregar, mad?) "Donades" els ensen-
yava les oracions.

Entre els anys 1922-1927 uns deu o
dotze al • lots anàrem a estudiar a Cura.
D'entre ells record en Mateu d'Es Forn,
en Biel Moragues, en Tõfol "de sa Ma-
ta", en Joan "Vermeil", en Pere Sampol,
en Tõfol "Perull" i el que firma. Com
que no hi havia cotxes, ens hi acompa-
nyaren amb carro. Ingressar a Cura ve-
nia a ser com si un tenguês la intenció
de ser tota la vida frare o religiós.

En aquell temps era superior de Cura
un frare montuïrer, el pare Bartomeu
Verger "Rafaler", un bon religiós a qui li
agradava anar a caçar per aquells indrets.

Tenia una escopeta i alguna vegada, so-
bretot els dijous horabaixa, que no tenfem
escola, ens hi menava amb ell. Però tenia
una altra aria i era la de fer la carretera
nova. Això feia que molts de dies el
temps del "recreo" haguéssim d'anar a
desmuntar terra, encara que fos poc el
que fèiem, per?) ja la començàrem.
Estudiàvem a la sala de gramàtica, pen)
les classes eren dins una sala mes petita.

En acabar el curs 1924-25 ens traslla-
daren a la Porciúncula, on hi trobarem
n'Antoni Martorell, qui hi havia anat
uns anys abans i amb el temps fou
l'eminent músic que coneixem. Però la
resta, uns mes prest i altres mês tard,
tots tornàrem a ca nostra. No teníem vo-
cació religiosa.

Els altres records que em venen a la
memòria s6n purament familiars.

Llorenç Bauz4 "Guerrer"
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BIBLIOTEQUES DE MALLORCA
CENTRE COORDINADOR

Biblioteca Municipal de Montuïri 

•••■■ 

NOVETATS BIBLIOGRAFIQUES

Videos

- El oso.
- Gandhi.
- Guerra y Paz.
- El Graduat.
- El nom de la Rosa.
- El Gatopardo.
- Cyrano de Bergerac.
- Ben-Hur.
- Beam o la Sala de les Nines.
- Blancaneu i el castell encantat.
- 1994 en imágenes: las noticias más importan-
tes del año.
- Ozono: el cáncer del cielo.

Compacts-discs

- Armstrong, Louis.- Satchmo: what a won-
derful world.
- R.E.M.- Monster.
- Companyia Elèctrica Dharma.- 20 anys:
força Dharma.
- Winter, Paul.- En directo en España.
- Forrest Gump: the sound track.
- Bach.- Six symphonies.

HORARI
De dilluns a divendres: De les 17 a les 20 hores
Dissabtes:	 De les 10 a les 13 hores.

Llibres Infantils I Juvenils

- Cabo, Montserrat.- La dèria de la Cèlia. -
Barcelona: Cruïlla, 	 1994.
- La caseta dels tres portquets.- Barcelona:
Ediciones B, 1995.
- Dinosaures.- Barcelona: Plaza&Janés, 1995.
- Flegel, Sissi.- L'enigma del laberint. -
Barcelona: Cru'illa, 1994.
- Galeron, Henri.- El gat.- Barcelona: Cru'illa,
1994.
- Insectes I aranyes.- Plaza&Janés, 1994.
- Lagerlõf, Selma.- La llegenda de la rosa de
Nadal.- Barcelona: Edicions de La Magrana,
1994.
- Livingstone, J.B.- Assassinat al Museu
Britanic.- Barcelona: 	 Cruflla, 1995.
- Lorman, Josep.- La dimensió del bosc hu-
mit.- Barcelona: Cruïlla, 1994.
- Mamífers.- Plaza&Janés, 1994.
- Mortes, Miguel.- Els contes d'un dia.-
València: Edicions del	 Bullent, 1994.
- El palau d'Aladf.- Barcelona: Ediciones B,
1995.
- El palau de la Ventafocs.- Barcelona:
Ediciones B, 1995.
- Ross, Tony.- Doncs, jo vull ser...- Barcelona:
Crufila, 1994.
- El teu menjar.- Barcelona: Plaza&Janés,
1995.
- Wilkes, Angela.- El meu primer llibre de pa-
raules.- Barcelona: 	 Plaza&Janés, 1993.

Conseil Insular
de Mallorca
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Aspectes de la vida quotidiana al segle XIX

Un capellà pertorbat
Sense que el següent escrit intend des-

prestigiar gens ni mica els capellans, en
awl(' ocasió volem donar a coneixer un
fet succed a la vila a mitjan segle passat.

Era en el mes de febrer de rally 1857
quan el capella de Montuïri que exercia
aquí, Mn. Antoni Mayo! "Piad6s", nas-
cut a la vila l'any 1808, va comença a
donar senyals de tenir pertorbades les
seves facultats mentals.

Aleshores el rector de Montuïri, Mn.
Pere Antoni Salas, després que en repe-
tides ocasiones diverses persones, fins i
tot la mateixa mare i el germa del ca-
pella, la hi demanassin, es va veure en la
precisió de suspendre'l de dir missa du-
rant un cert temps. Decisió que va adop-
tar després d'haver-ho participat i con-
sultat al bisbe.

Mesos més tard i de pròpia voluntat,
se'n va anar a habitar a l'ermita de Sant
Honorat, on, en aquell temps, hi havia er-
mitans. Una vegada alla dalt, la malaltia
li va deixar una mica aclarida la practica
de la raó i es va presentar al vicari de
Randa per tal de sol.licitar-li poder conti-
nuar en l'ús de les llicencies eclesiàstiques.

Posat aquest fet en coneixement del
bisbe, el prelat va encarregar al vicari de
Randa que li fes exercitar les cerimònies
de la missa, i si, a judici seu, era capaç
d'aquesta funció del ministeri, li perme-
tés la celebració de la missa. Després
continuara en vigilancia si diu missa a
Randa, o fer-lo vigilar pel superior de
Sant Honorat, si en diu alla.

Segons s'ha trobat constancia, l'any
1861, essent director dels ermitans de
Sant Honorat el pare Francesc Palau,
Mn. Antoni Mayol és ja un dement: no
del tot, però és de témer que es conver-
teixi en un "loco" furiós, segons va po-
der observar el vicari de Randa i d'acord
amb els informes dels ermitans. A l'en-
tretant s'està a l'espera que el bisbe dis-
posi que s'ha de fer amb aquest capella
trastornat. De totes maneres, el director
de Sant Honorat visitara el bisbe i aquest
donara les ordres pel que fa al cas.

A l'agost d'aquest 1861 la família del
capella de Can Piadás el va anar a reco-
Ilir i el retorna a Montuïri, on va morir
deu anys després, el 1871, a l'edat de 63
anys'.

Els infants de la
Misericórdia

Al segle XIX, la Diputació Provincial
tenia baix la seva tutela els infants sense
pares o abandonats per aquests que vi-
vien a l'amiga Casa de la Misericôrdia.

Molts d'aquests nins eren cedits tem-
poralment a famílies, tan de Palma com
dels pobles, que se'n cuidaven d'ells.
Aix6 si, rebent la famflia receptora una
quantitat de doblers per a la seva manu-
tenció i despeses.

El problema sorgia quan les raon sen-
timentals superaven les purament  econò-
miques. La relació que es creava entre la
familia i l'infant acollit era tan estreta
que molts d'ells quedaven definitiva-
ment a aqueles families.

L'escrit següent reflexa una d'aques-
tes situacions:

Casa de Misericordia de Palma.
Concedí la gracia a una ¡nager de este

pueblo llamada Mad6 Garrella para
que se llevase por algunos dias a su ca-

sa a Micaela, e.iposita o hija de sus pa-
dres, soltera de edad de 23 (2) años, a

quien ya muchas veces se ha llevado por
ser su ama de leche. Interesa al buen re-
gimen de este hospicio el que V.
Magnificencia por un efecto de filantro-
pía y animado de un buen zelo, averigüe
y me participe si efectivamente se halla
esta muchacha en la casa de la mencio-
nada Garrell y que dia llegó a este pue-
blo, pues tengo algunos datos para ha-
cer que la dicha joven quedó en Palma
contra mi voluntad y por alguna in tri-
gaula de su ama de leche sentiría fueran
ciertas las noticias que me han dado. En
el caso de no hallarse en este pueblo la
muchacha, suplico a V. Magnif se sirva
mandar a la Garrella se presente a este
hospicio a responder de la muchacha de
que se encargó. Me prometo a la bon-
dad de V. Magca. que me comunicará el
resultado de este asunto, proporcionó-
dome ocasiones a poder corresponder-
le... Palma 29 de noviembre de 1842.

Antonio Balle, Prbro. prior de la
Misericordia

Guillem Mas Miralles

(1) Dades recollides de "Francisco Palau i
Mallorca", d'Antoni Gilt i Ferrer. - Palma, 1991.

(2) Es curiós el poder comprovar que a aquesta
edat encara les persones estaven baix la tutela de
les cases d'hospici.

Un estol de dones
d'edat, damunt els
graons, sortint de
missa un dia feiner,
quan encara no hi
havia els fassers
sembrats.

(Foto molt antiga, en
no molt bon estat,que
deu tenir prop de cent
anys)
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Francisca Mayol Roig "de ca Ses Nasses", monja de la Providència
Dedicà bona part de la seva curta vida a l'ensenyament dels infants del parvulari

A la darreria del segle passat i a prin-
cipis del present nasqueren a Montuïri
un bon nombre de persones les quals
amb el pas del temps arribaren a desta-
car dins a i fora de la vila en alguna de
les activitats que dugueren a terme.

Aquest és el cas de la montifirera que
treim a rotle aquest mes. Es tracta d'una
monja de "Ca ses Nasses" coneguda dins
l'orde com a sor Francisca de la Provi-
dencia. El seu nom era Francisca Mayol
Roig. Nasqué dia 11 de setembre de 1904
Ia qual, com era costum en aquell temps,
fou batejada el sendenna i rebé el sagra-
ment de la Confirmació el 23 de maig de
1910, quan sols tenia 5 anys.

Els seus pares foren Guillem Mayol
Cerda i Catalina Roig Manresa, gent
senzilla i de bons costums, que feien de
conradors. A la llar eren tres germanes i
un germa.

Degut, però, que a ca seva no hi havia
massa per guanyar, el seu pare, com ho
feren aleshores molts de mallorquins i
també montuïrers, emigra a l'Argentina i
deixa aquí "sa barquera".

Una germana del seu pare, la tia Fran-
cisca ('), a partir d'aquell moment ajuda
els infants en tot quan podia. Era casada i
vivia a Ciutat, però sense infants. Era una
dona profundament religiosa i de molt
bon gust, molt coneguda de les monges
de la Providencia del caner del Bisbe, de
Palma, ja que freqüentava el seu convent
i hagués fet qualsevol cosa per elles.

"IIARRYCHAND"
Harry Chan Mookhand

Artista - Pintor

Venda d'olis

Cita per tefèton 64 40 52

Plaça Major, 7
07230 Montuïri

Sor Francisca, en primer terme, és la
que esta asseguda

Tenia gran afecte i simpatia per la feina
que feien aquestes monges.

Amb motiu de les llargues estades de
Ia neboda a Palma, a ca la seva tia,
aquesta féu que na Francisca es rela-
cionas molt amb dites monges, ja que
tant la tia com la neboda passaven moi-
tes estones en el convent. I fruit de tot
aquest contacte na Francisca prengué la
decisió de seguir la vocació religiosa
precisament amb aquelles monges. I per
aquest motiu el 25 de març de 1929,
quan tenia 24 anys, entra en el noviciat
de la Casa-Cuna que les monges de la
Providencia tenien a Felanitx.

Cal assenyalar, per altra part, que la
Congregació de Filles de la Providencia
havia estat fundada a Felanitx per sor
Anna Escales Obrador, l'any 1891, sota
el patronat de la Mare de Déu de la
Providencia. Una novella Congregació
que es desenvolupava sota l'empara de
Ia Mare provident i amb la seguretat que
Aquell qui cura dels l'iris del camp i les
aus del cel, no s'oblida dels seus fills.
Entre les tasques que duien a terme les
filles de la Providencia s'hi troben la cu-
ra de la catequesi d'infants, la d'aidar a
les parròquies, el visitar malalts, exercir
l'apostolat entre la joventut femenina...
i tantes altres labors que en bé de la gent
humil i necessitada durien a terme al

llarg del temps.
L'any 1948 i per indicació de la Santa

Seu, aquesta orde es va ajuntar amb la
Congregació de les Teatines, fundada
per la venerable Ursula de Benincasa,
una exemplar religiosa de qui s'espera
una prompta beatificació.

Amb gran goig de tots els qui la rode-
jaren i sobretot de ca seva, sor Francisca
havia fet el vols temporals l'any 1931 i
els perpetus, l'any 1934.

La nostra religiosa era d'esperit humil
i senzill, afable amb tothom, ajudava
sempre que podia a les germanes que es-
taven més ocupades, però la seva salut
no era massa bona, encara que, malgrat
tot, seguí sempre la vida comunitaria
sembrant pau i alegria per tot arreu.
Anima de pregaria, dedicava llarg temps
a l'oració mental i el centre de la seva
vida fou l'Eucaristia i la Mare de Déu de
la Providencia.

Quasi tota la seva existencia com a re-
ligiosa i per encàrrec dels seus superiors,
la dedica als nins del parvulari. Ense-
nyava la doctrina als infants i sembrava
dins ells l'amor a Jesús i Maria. Encara
que no hagués assolit el títol de mestra,
tenia una ampla cultura i li agradava cui-
dar tots els detalls a fi que la tasca do-
cent resultas eficaç. Ara bé, degut a la
seva manca de salut, no podia dur una
vida molt agitada; d'aquí que els seus
treballs sempre fossin en els collegis de
Son Valls i de Felanitx.

Quan encara era relativament jove, 45
anys, dia 26 de juliol de 1950 mona a
Felanitx en un moment en que es podia
esperar molt d'ella, gracies a les seves
bones qualitats. Tom la comunitat sentí
de veres la seva mort i romangué admi-
rada per la pau i l'alegria que manifesta
quan ii participaren que la seva fi
s'acostava. Amb el !libre de la Saviesa
podem dir d'ella que "en poc temps ha-
via arribat a la maduresa d'una Ilarga vi-
da. La seva ànima era agradable al
Senyor" (4,7-15) ( 2).

Baltasar Amengual, Pry.

(1) Francisca Mayol Cercla "Polla", morí a
Montifiri als 87 anys, dia 9 de desembre de
1963.

(2) Quasi totes les dates les hem obtingu-
des de l'Arxiu de la Congregació de RR.
Teatines de la Immaculada Concepció.
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Joan Gomila, Campió d'Espanya de natació en 100 metres
espatlla i subcampió, en 50

J. Barceló Prohens, campió de Balears d'atletisme de veterans C, en pista, dels 10.000 metres llisos

NATACIO
Joan Gomila Jaunie es va proclamar

campió d'Espanya de natació de la cate-
goria G de veterans, en la modalitat de
100 metres espatlla, i subcampió en 50
metres espatlla, en el campionat estatal
celebrat el dies 22 i 23 de juliol a
Benidorm (Alacant).

En Joan hi va participar juntament
amb altres vint-i-cinc nadadors del seu
club, el Master de Balears.

Un premi a la constancia, interès i es-
forç.

Enhorabona.

ATLETISME
Agustina Manresa, Ilucmajorera-mon-

tuirera, atleta del club Atletsime Inca ha
batut una altra vegada el record absolut
de Balears amb una marca de 1'74 al de-
curs de la trobada internacional júnior de
pista a l'aire lliure, celebrada a Udine
(Italia). Va quedar quarta a la prova on
hi participaren atletes de les seleccions
d'Italia, Austria i Rússia.

Dies abans, a Castelló, havia aconse-
guit la medalla de plata de salt d'altura
en els campionats d'Espanya júnior.
Havia botat 1'71. Aquest subcampionat
d'Espanya li va permetre ser selecciona-
da per anar a Italia.

J. Barceló Prohens el passat 17 de
juny en el campionat de veterans en pis-
ta disputat en el poliesportiu "Príncipes
de España" de Palma guanya el títol de
Campió de Balears de Veterans C, altra
vegada, pea) aquesta en la distancia
olímpica del 10.000 metres llisos. En
l'arribada el succeí el felanitxer del seu
mateix club (Opel-Felanitx), Sebastià
Adrover. A l'arribada Joan atura el cro-
no en 39 minuts i 30 segons, un manco
(de segon) que en Sebastià. Disputada i
vistosa fou l'arribada que acaba en es-
printada!

MUNPER, CAMPIÓ DE
FUTBOL-SALA

El conjunt de Munper s'ha proclamat
campió del torneig d'estiu de futbol-sala
que durant un mes s'ha vengut celebrant
a la pista poliesportiva Es Dau. Han par-
ticipat vuit equips. Els primers classifi-

Joan Gomila, campió d'Espanya

cats han estat Munper, seguit per Ca Na
Maria, Lalana i Es Pujol.

XXIII TORNEIG DE LA LLUM
Trenta-dos equips participaran en a la

XXIII edició del Torneig de la Llum,
quatre més que en anys anteriors. El mo-
tiu d'aquesta ampliació ha estat la crea-
ci6 d'un tercer grup de juvenils, en Hoc
dels dos habituals.

PARTICIPANTS
. Juvenils divisió d' honor: At. Bale-

ars, Cide, La Salle i Sant Francesc A.
• Juvenils lliga autonômica: Beta,

Citie B, La Victèria i Parròquia R. Llull.
• Juvenils I regional: Andratx,

Montuïri, Porreres i Sant Francesc B.
. Cadets A: At. Balears, Cide, La Salle

i Sant Francesc
• Cadets B: Genova, La Victòria.

Montuïri i P. Ramon Llull
• Infantils A: Cide, La Salle, La

Victòria i Sant Francesc
. hifatiti/s B: Algaida, Beta, La

Victbria i Montuïri
• Benjamins: Algaida, Campos,

Montuïri i Porreres

CALENDARI (mes d'agost)
. Dissabte 4: Inauguració i presentació

del equips a les 21 hores. Partit inaugu-
ral Cide-La Salle (juvenil divisió d'ho-
nor), a les 21'30.

. Diumenge 5: Montuiri-Porreres (ben-
jamí), 18'30 hores; La Salle-La Victòria
(infantil A), 20 h. i Beta-Parrbquia Ra-
mon Llull (lliga autonòmica), a 21'30.

. Dilluns 7: Algaida-La Victòria (in-
fantil B), 20 h. i Andratx-Sant Francesc
B (juvenils I regional), 21'30 h.

. Dimarts 8: Genova-La Victòria (ca-
det B), 20 h. i At. Balears-La Salle
(Cadet A), 21'30 h.

. Dimecres 9: Montuïri -Beta (infantil
B), 20 h. i Montuïri-Porreres (Juvenil I
regional), 21'30 h.

. Dijous 10: Cide-Sant Francesc (in-
fantil A), 20 h. i Cide-Sant Francesc (ca-
det A), 21'30 h.

. Divendres 11: Montuïri-Parròquia R.
Llull (cadet B), 20 h. i Cide B-La Victò-
ria (juvenil lliga autonòmica). 21'30 h.

. Dissabte 12: Algaida-Campos (ben-
jamí), 18'30 h.; 3" i 4" Hoes infantils B,
a les 20 hores i At. Balears-S. Francesc
A (juvenil divisió d'honor), a les 21'30.

(Continua a la pagina següent)
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• Diumenge 13: 3" i 4" flocs infantils
A, a les 18'30; 3" i 4" llocs cadets B, a
les 20 h. i 3" i 4" flocs juvenils Riga au-
tonòmica, a les 21'30.

• Dilluns 14: 3" i 4" flocs benjamins, a
les 18'30; Final benjamins, a les 20 h. i 3'
i4' llocs juvenil I regional, a les 21'30 h.

. Dimecres 16: 3" i 4" llocs cadets A, a
les 20 h. i 3" i 4" llocs juvenils divisió
d'honor 21'30 h.

• Dijous 17: Final infantils B, a les
18'30; Final infantils A, a les 20 h. i
Final juvenil I regional, 2130.

. Dissabte 19: Final cadets B, 18'30;
Final cadets A, 20 h. i Final juvenil lliga
autonòmica, 21'30 hores.

• Diumenge 20: Final juvenil divisió
d'honor, a les 21'30 hores. A continua-
ci6, lliurament de trofeus i cloenda.

. Vice-secretari: Gabriel Gomila Jau-
me. Secretari tècnic: Llorenç Amengual
Ferrer

. Representant federació: Jaume Poco-
vf Mayol

• Responsable caixa: Rafel Mayo!
Cerda

. Entrades: Cristòfol Cerda, Joan A.
Paieres Ramonell i Toni Ortiz.

•Delegats I Preferent: Llorenç Gacies
i Jaume Alcover Amengual.

• Delegats Juvenils: No s'ha presentat
cap pare per responsabilitzar-se de
l'equip. Possiblement, Jaume Roca pu-
gui ser-ho.

• Delegats Cadets: Jeroni Nicolau
Garau i Gabriel Gomila Jaume

. Delegats Infantils:
.. Joan Verger Jaume

.. Miguel Miralles Manera
Damia Verger Socies

. Delegats Alevins:
Sebastia Alcover Amengual
Jaume Martorell Fullana

. Delegats Benjamins Futbol-7:
• Coloma Garau Vaguer
• Rafel Tous Gomila

. Coordinador utilització camp: Josep
NI" Munar

. Responsables roba i marcar camp:
Joan Verdera i Gabriel  Cerda.

Aquesta llista no és definitiva posat
que s'hi afegiran altres persones.

Com es pot observar, la intenció es
que el pares -juntament amb els fills són
el més beneficiats- s'encarreguin del
funcionament de cada equip i ajudin a
portar les tasques del club.

CLUB ESPORTIU MONTUÏRI
El divendres 21 de juliol va tenir lloc

en es Revolt una reunió per tal de cons-
tituir la nova Junta Directiva del Club
Esportiu Montuïri.

Pere Canyelles va saludar els assistents
i va explicar com s'havien duit a terme les
gestions per tal de mantenir la continuïtat
del Club, després de la dimissió dels ante-
riors president Joan A. Ramonell i vice-
president Bartomeu Andreu.

Va dir que ell i Josep Maria Munar
varen fer les inscripcions deis equips a
Ia Federació Balear de Futbol, tota vega-
da que ja s'havia acabat el termini. Va
informar que ja s'havien realitzat alguns
fitxatges per a l'equip de I Preferent a
causa de l'avançada que estava la pre-
temporada.

Va comentar que "han corregut el risc
de dur endavant aquestes gestions, pel ò
no hi havia altra alternativa".

CONSTITUCIÓ JUNTA GESTORA
Tot seguit es va procedir al nomena-

ment dels càrrecs de la Junta Directiva
Gestora:

. President: Pere Canyelles Cori-6

. Vice-presidents:
Josep Maria Munar Vich, de-

legat I Preferent.
.. Joan Verger Jaume, coordi-

nador equips base.
Jeroni Nicolau Garau, coordi-

nador equips base.
. Tresorer: Guillem Morla Jaume
. Comptador: Joan Antoni Paieres

Foniés
. Secretari: Gabriel Mates Alcover

I Setmana Fotogràfica Sant Bartomeu '95
ES sas e s

1.- Hi podrá participar tothom.

2.- Tema: Patrimoni cultural i artistic de Montuïri (reflectint la
cultura,tradicions, monuments i el nostre entorn).

3.- La inscripció es fard a l'Ajuntament. Començara dia 26 de ju-
liol I acabarà dia 7 d'agost.

4.- Es donara un rodet de 12 fotografies (color) 1 les despeses de
revelar les pel.lícules aniran a càrrec de l'Ajuntament.

5.- Els rodets es presentaran a l'Ajuntament de Montuiri (plaça Ma-
jor, 1) en un sobre tancat on figurara: Nom, telèfon  I adreça de l'autor.

6.- La Setmana Fotográfica durara de dia 10 a dia 16 d'agost. Dia
17 d'agost dematí s'hauran d'entregar el rodets a l'Ajuntament.

7.- Els treballs seran realitzats pel laboratori fotografic
"Betacolor" de Palma. Tots els participants seran obsequiats amb
la fotografia millor del rodet 20x30, que seleccionará el jurat.

8.- El jurat sera nomenat per l'Ajuntament el qual premiara els
treballs i emetrà el veredicte, que es donarà a conèixer el dia 27
d'agost de 1995 abans de començar l'espectacle de fi de festa a la
Plaça Major, a les 22 hores.

9.- Les fotografies seleccionades seran exposades al públic du-
rant les festes de Sant Bartomeu a la sala d'actes de l'Ajuntament.

10.- El negatius I les fotografies quedaran en propietat de
l'Ajuntament de Montuïri, el qual es reserva el seu ús posterior.

11.- La participació implica la total acceptació de les bases ante-
riors.

12.- Qualsevol cas no previst en aquestes bases sera resolt per
l'Ajuntament de Montuïri.

Premis

1". Premi: 50.000 pessetes a la millor fotografia.

Premi: 30.000 pessetes a la millor fotografia.

3". Premi: 20.000 pessetes a la millor fotografia.
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I PREFERENT
. Fitxatges: Entrenador: Joan Llom-

part (Espanya). Segon entrenador: Pere
Fullana (d'Algaida)

Jugadors: Toni Amengual,
porter (Espanya), Miguel Magaña, mitja
punta (Espanya), Almansa, davanter
(Arenal), Miguel Àngel Vicens, pivot
(Espanya), Joan Caries Vicens, punta
(Penya Arraval), Tonete, carnier esque-
rre (Espanya), Rubén, líbero (Espanya);
els montuïrers Jaume Pocoví, Jaume
Alcover, Joan Martorell, Rafel Jaume,
Guillem Munar, Baltasar Socies,
Sebastià Canyelles, Joan Verger
Bennassar, Llorenç Gacies, Gabriel
Roig, Tomeu Lladó (de Porreres), Pere
Ors i Jaume Mas.

La mitja de l'equip és de 20 anys.
. Fitxatges pendents:

.. Resten per contractar els ser-
veis d'un preparador físic i del massat-
gista; tampoc no estava decidit el fitxat-
ge del jugador Felip Bosch (Espanya).

Mateu Coll i Rafel Fullana
faran la pre-temporada. L'ha iniciada
Miguel Pol, ex-Santa Ponça.

JUVENILS
. Entrenador: Gaspar Sastre
. Jugadors: 24.

CADETS
No ha estat possible renunciar a la I re-

gional per haver-se demanat massa tard.
Joan Verger Rossinyol, qui ha exposat

que necessita una altra persona que
l'ajudi, sera de moment l'entrenador.

. Jugadors: 16

INFANTILS
Tenen un equip bastant compensat de

16 jugadors. Manca determinar qui sera
l'entrenador. Per al Torneig de la Llum,
els prepara Joan Verger Jaume, ajudat
per Guillem Munar.

ALEVINS
Tampoc no tenen encara míster. Ara

se'n fa càrrec Biel Mates. La plantilla,
tot i esperant algunes incorporacions de
fora, esta formada de moment per 11 ju-
gadors del poble. Esperem, pern, noves
incorporacions.

BENJAMINS FUTBOL-7
Són els qui més endarrerits es troben.

Hi ha set jugadors que no són suficients
per fer front a la temporada. Tampoc no
hi ha entrenador.

PRESSUPOST
Pujara a uns 4/4'5 milions de pessetes.
Dins aquesta quantitat figuren dos mi-

lions (2'3 si es fa la Iligueta) en concep-
te de jugadors i entrenador de I
Preferent; l'5 milions per fitxes, mutua-
litat i arbitratges i 350.000 en material.

PARTITS AMISTOSOS AGOST
A més dels corresponents al Torneig

de la Llum, estan confirmats els se-
güents:

. I Preferem. Dia 3: En Es Revolt,
contra el Port de Sóller (I regional), a les
20'30. Dia 10: Dins Algaida (I regio-
nal), a les 20'30. Dia 15: Dins Porreres
(II regional), a les 20'45. Dies 19 i 20:

Torneig del Meló a Vilafranca. Dia 24:
A les 19 hores contra el Ferriolense.

.Juvenils: Dia 13, a Porreres.
• Cadets: Dia 28, a les 19 hores en Es

Revolt, contra Can Picafort.
• Infantils: Dia 28, a les 20'30 en Es

Revolt, contra Can Picafort.

MONTUTIIERS A III DIVISIÓ
Tres montuïrers jugaran la propera

temporada a III divisió. Rafel Alcover i
Mateu Gomila han fitxat per l'Atlètic
Balears i Tomeu Fullana, pel Ferriolense.

Per altra part, Pere Mariano s'ha com-
promès amb el Vilafranca (de I regional)

Biel Gomila
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ESGLÉSIA EN CAMÍ

Sant Bartomeu, una
oportunidad per als cristians

A les múltiples oportunitats que ens brinden
les festes patronals, s'hi ha d'afegir la de retro-
bar la nostra identitat com a poble i la d'ava-
luar la tasca que al llarg de l'any duen a terme
els montuïrers.

La comunitat dels creients no pot romandre
al marge de la festa ni reduir la seva participa-
ció a les completes o a l'ofici solemne del dia
de Sant Bartomeu. Els cristians  hauríem d'apor-
tar una bona dosi de sana alegria, de reconci-
liació i també d'admiració cap a aquelles per-
sones que, passant dissimulades, fan que la vi-
da pugui ser més agradable per als altres. Com
també hauríem d'aconseguir que aquestes
festes siguin un al.licient que de qualque ma-
nera endolcesqui la vida d'aquells montuïrers
que per un o altre motiu no poden gaudir de la
sana alegria d'aquests dies tan assenyalats.

Actes religiosos
Dia 23, a les 19 hores.- Després de la sortida dels

Cossiers, solemnes completes amb participació de la
Coral Parroquial.

Dia 24, a les 11'30.- Solemne ofici de Sant Barto-
meu en el que predicara mossèn Sebastià Salom i
Mas, Vicari Episcopal de la nostra zona, la IV. També
cantara la Coral Parroquial dirigida per Baltasar Fiol
com és tradicional, els Cossiers ballaran l'oferta.

\- 	 1
\ La carta del Papa Joan II, "L'evangeli de la vida ",t

conte molts de signes positius d'esperança
El text d'aquesta carta es de 192 pagines i tracta especial-

ment de la defensa dels valors de la vida humana. Ara be, la
part més forta de la carta és una denúncia a les amenaces
contra la vida humana. Es així que diu:

•La miseria, la desnutrició i la fam de milions de sers
mans, a causa de la iniqua distribució de les riqueses entre

k els pobles i les classes socials... el comerç escandalós d'ar-
mes... la sembra de mort amb els desequilibris ecològics, la
criminal difusió de la droga... o els models moralnient inac-

ceptables de la práctica de la sexualitat...
Pel altra part, cal fixar-se també amb la multitud de signes

positius que conté l'escrit.
• Quantes iniciatives d'ajuda i suport a les persones mes

dèbils i indefenses, per organitzacions molt diverses!
•Son encara molts els esposos que, amb generosa respon-

sabilitat, saben acollir els fills com el do mes excel.lent del
matrimoni.

• No manquen families que acullen infants abandonats,
persones minusvalides,vellets sols.

•Hi ha centres d'ajuda a la vida, promoguts per persones

i grups que, amb admirable dedicació, ofereixen suport a

mares en dificultat, temptades d'avortar.
•Hi ha grups de voluntaris dedicats a oferir hospitalitat als

qui no tenen família o es troben en condicions de penúria.

• Han aparegut per tot arreu moviments i iniciatives de \
sensibilització social en favor de la vida: gests cristians

d' acollida i de sacrifici que es fan a les families, oifenats,
residencies... aquests gests construeixen  la "civilització de
l'amor i de la vida".

• Es dona també el creixement d' iota nova sensibilitat ca-
da vegada mes contrária a la guerra, com instrument de so- k
lució de conjlictes entre els pobles. 	 1

• Es palpa en l' opinió pública una aversió cada vegada
nies ampla contra la pena de mort.

• Ens trobani davant un dramàtic xoc entre el be i el null, .„
entre la mort i la vida. Estam enmig d'un conflicte.. , en el
qual tots ens hi vein: implicats i obligats a participar, amb la
responsabilitat d' elegir incondicionalment a favor de la vida.

També escriu el Papa fent referència a l'Evangeli:
• L' home no es amo absolut i àrbitre incensurable, sin6

que es administrador del pla establert pel Creador.
(De la carta "Evangelium vite",) 1

"	 •	 "Sn.;,„ 	 .	 "Wt. . \\\ 	 .
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10 anys enrera
Agost de 1985

Canvi de Balle
Segons l'acord previ pactat entre el

PSOE i PSM, a principis d'agost de 1985
hi hagué canvi de batte: en Joan MiraIles
Julia va dimitir i agafa la vara Francesc
Trobat Garcias.

25 anys enrera
Agost de 1970

Exposició d'objectes antics
A les festes de Sant Bartomeu de

1970 hi hagué una exposició d'objectes
antics organitzada per la Comissió
Cultural. D'entre d'altres hi havia una
suadora, una cafetera russa, debanado-
res, cassots, fus, filosa, llum d'oli, paste-
ra, carabassetes, degotador de vi... i
moites altres coses.

50 anys enrera
Agost de 1945
Obsequi matrimonial

Havent-se de casar aquest mes
d'agost de 1945 el regidor Joan Cerda
Miralles, l'Ajuntament va facultar el batle
perquè en nom del Consistori  li faci l'ob-
sequi que cregui més convenient.

100 anys enrera
Agost de 1895

Metge titular
El metge municipal Bartomeu Ramo-

nell va presentar la dimissió per haver-lo
nomenat metge provincial de Sanitat
Militar. L'Ajuntament, a la sessió de dia 6
d'agost de 1895, va acordar que provi-
sionalment el substituís el metge Joan
Verger Ribas, mentrestant no es for-
mulas el contracte definitiu.

DtacAnnzpon,
Naixements

30 d'abril.- Francesc Aloy Oliver, fill
de Francesc i Maria.

30 de juny.- Joan Antoni Arbona Mu-
rillo, fill de Miguel i Antònia.

14 de juliol.- Bartomeu Mayol Gomi-
la, fill d'Antoni i Maria.

Defuncions (Juliol)
Dia 4.- Antoni Martorell Miralles, de

Ca s'Alcoraier, fadrf, de 75 anys.
Dia 5.- Jerônia Cerda Verger "Badia",

viuda, de 67 anys.
Dia 7.- Aina Mora Mora (Porrerenca),

casada, de 77 anys.
Dia 8.- Margalida Bauza Cerda "Pe-

ra", viuda, de 92 anys.
Dia 14.- Ramon Gelabert Jaume (Llo-

rita), viudo, de 74 anys.
Dia 21.- Antònia Miralles Cerda "Ba-

dia", viuda, de 87 anys.
Dia 26.- Jaume Rossinyol Trobat "Pu-

bil", casat, de 70 anys.

Matrimonis (Juliol)
Dia 22.- Damia Lladó Duran amb

Catalina Bennassar Verger.

PLU7O6Agir22
Juliol de 1995

Dia 4 	 493 litres m2
Dia 5 	  06

	Total	  49'9

	ACXM	 11Ï
29 agost 1970

Gabriel Bibiloni Sastre, d'Algaida,
amb Sebastiana Mesquida Mas "Collet".

D°62
14 agost 1945

Joan Cerda Miralles "Ferrerico" amb
Antònia Jaume Amengual "Son Costa".

28 agost 1945
Josep Fiol Pocovf "Barber" amb Maria

Garcias Sastre "Mosson".

C616gM
Al fill d'Antoni i de na Maria de Can Pieres

Ha vengut un angelet
del cel a n'aquesta terra;
desig que mai tengui guerra
de yell ni de jovenet;
ha vengut camí tot dret
de la dreta i de l'esquerra.

Antoni de Can Pieres,
que gojós ell deu estar,
ara ja podrà engronsar,
que són feines molt lleugeres;
així, de totes maneres,
tendra amb qui es temps passar
i no se'n recodara
mai més de ses estangeres.

Ets infants, qualque estoneta,
molts de pics, solen plorar;
son pare el consolara ,
però ell no callarà,
i sa mare li dira:
deixa'l fer, tros d'albardar,
no veus que vol sa mameta.
I ell, amb una rialleta,
a sa mareta el duró.

Miguel Massanet "Para"

itNJORIGM
	

CA S‘A
Pollastre amb cervesa

Ingredients
Un pollastre, oh i mig litre de cervessa.

Elaboració
Del pollastre se'n fan 8 trossos. Se so-

fregeix amb oli. Hi posam la sal i la cer-
vesa. Si el pollstre fa devers un quilo, ha
de mester mitja hora, però si és mós
gros, necessita més temps.

Catalina Sastre Roca "Petrera"

n,PCMg C A G30
Diumenges d'agost de 1995

Montuïri  	 6 Porreres 	 20
Petra 	 13 Sant Joan 	 27



S'imposa
una reforma
circulatòria

pel carrer
de Palma

No sols ho deim
nosaltres a l'article

editorial d'aquest
número, sinó que

també moltes
persones

desitjarien que se
solucionas aquest

problema. Com
també, d'una
manera ben

expressiva, ho
manifesta el regidor
de governació a la

presa de possessió
en el ple constituiu

del nou Ajuntament

Eit4Z*INTA.
X-3•MT

amb motiu de les
festes patronals

de Sant Bartomeu
aprofita l'avinente-
sa per desitjar a
tots els montuf-

rers, lectors, visi-
tants, col.labora-
dors, anunciants,

MOLTS
D'ANYS

BONES
FESTES
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.4tENOSSISINSMOSSW.,

Els Cossiers, símbol de les festes de Sant Bartomeu

Montui'ri ha Iligat des de temps immemorial la celebració de les testes de Sant Bartomeu amb els
Cossiers. Els que veim els representaten durant la decade dels cinquanta. Encara podem destriar,

a l'esquerra, la figure del mític, disminuit mental, Miguel "Caragol", tota una llegenda d'aquells anys.

Ann*




