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Els Reis	 ntoni
animaren nins grans

Un terratrémol sacsá la tranquil.litat en
el poble la matinada de dia 21 de gener

I dia 26 MontuTri romangué nevat
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Premis Castellitx
Amb motiu de la festa de la Pau

de Castellitx, l'Ajuntament d'Algaida
convoca els "Premis Castellitx 2005"
en les cinc modalitats següents:
poesia, narració curta, poesia popu-
lar (glosat), investigació i fotografia.
El termini de presentació dels tre-
balls acabará dia 28 de febrer de
2005 i els guardons es lliuraran el
poper 28 de març. (A la nostra
redacció disposam del plec de con-
dicions, on es podem consultar, com
també a la següent adreça electróni-
ca: algaida @ctv.es).

Alumnes del Col.legi 'Joan Mas i Verd" del curs 2004-2005, amb els seus professors,
corresponents al segon cicle de PrimàriaDesacord amb la Llei de Caca

Per tal de mostrar el seu desacord
amb la Llei de Caça que actualment
elabora la Conselleria de Medi
Ambient, dia 14 de gener es reuni-
ren a Lloret representants d'unes 50
societats de caçadors de Mallorca,
entre les quals s'hi troba la de
Montuïri.

El futbol amb el sud-est asiàtic
El diumenge dia 16, en lloc d'abo-

nar l'entrada al camp, es féu una
recollecta i rifa d'una bicicleta per
ajudar als damnificats pel desastre
del maremoto del sud-est asiàtic
com a mostra de recolzament a
aquesta espantosa desgràcia que
ha commocionat tota la humanitat.
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Exempció de pagar els bombers
En el ple de la Mancomunitat de

dia 17 de gener s'acordà per unani-
mitat presentar una moció demanant
que al Consell de Mallorca eximeixi
als municipis de la Mancomunitat
del Pla de pagar la quota anual de
1'1 per cent del pressupost ordinari
pel servei de bombers i destinar
aquesta quantitat a la Junta Local
de Seguretat i Protecció Civil.

Local per a Protecció Civil
En el ple consistorial de dia 18 de

gener s'acordà cedir a l'Agrupació
de Voluntaris de Protecció Civil de
Montuïri el local que temps enrere,
al costat de la carrera de Manacor,
devora Es Revolt, era ocupat per la
Creu Roja.

Placeta del Molinar
En el mateix ple també s'acordà

l'expropiació forçosa d'una porció de
terreny nomenada Ca n'Alomar o Es
Corral d'una extensió de 26'62 àre-
es (732 m2) per edificar-hi la placeta
del Molinar, inclòs dins l'actuació de
l'Ecomuseu del Molinar.

Aquesta revista ha rebut el suport del

GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Conselleria d'Educació i Cultura

Direcció General de Política Lingüística
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Satisfacció
Les recents mostres d'alegria

entre els pares i mares de nins
petits és evident, ja que, recol-
zats per l'Ajuntament i altres
sectors implicats, en general
demostren una evident compla-
ença davant l'interés en millorar
l'educació infantil. I alhora es
respira un ambient favorable.

• • •

Malestar
Els freqüents robatoris que es

cometen tant dins el poble com
a fora vila creen un ambient de
malestar entre la gent que pateix
o en pot patir les conseqüén-
cies. Aquest pillatge ja s'ha
convertit en un plaga que
s'hauria de vèncer com més
prest millor. Sembla que els
indesitjables estan esperant
l'ocasió per consumar la seva
malifeta. I mentrestant les
mesures de vigilància no donen
el seu fruit.
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L'AGENDA LOCAL 21

Qué és i que ja s'ha fet a Montuïri

El concepte d'Agenda Local 21 té
el seu origen en la Conferència so-
bre el Medi Ambient i el Desenvolu-
pament —Cimera de la Terra- l'any
1992 a Rio de Janeiro. En aquesta
Cimera els principals dirigents inter-
nacionals varen adoptar el
Programa 21, titulat "Iniciatives de
les Autoritats Locals en recolzament
a l'Agenda Local 21", el qual reco-
neix que:

• (...) Les autoritats locals ...en el
seu carácter d'autoritat més propera
al poble, desenvolupen una fundió
molt important en l'educació i mobi-
lització del públic pel desenvolupa-
ment sostenible.

• (...) La majoria de les autoritats
locals de cada país, haurien de por-
tar a terme un procés de consultes
amb les seves respectives pobla-
cions aconseguir un consens sobre
una "Agenda Local 21" per a la seva
comunitat.

A partir d'aquest acord es co-
mençaren a desenvolupar polítiques
i programes a diferents municipis
d'arreu del món. En aquest sentit,
Europa va organitzar la Primera
Conferència Europea de Ciutats i
Pobles Sostenibles l'any 1994 on es
va aprovar la Carta de les Ciutats i
Pobles cap a la Sostenibilitat —Carta
d'Aalborg-. Mitjançant la signatura
d'aquesta Carta els signataris es
comprometen a tractar d'arribar a un
consens en el si de les seves comu-
nitats sobre una Agenda Local 21.

L'Ajuntament de Montuïri, seguint
els principis internacionals, en el dia
d'avui ja ha signat la Carta
d'Aalborg i també ha iniciat l'Agenda
Local 21.

LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA
La participació ciutadana és fona-

mental per elaborar el Pla d'Acció.
Per això s'ha format un Fòrum
Ciutadà integrat per una vintena de
persones relacionades en distints
àmbits: professors, agricultors, polí-
tics, comerciants, estudiants, joves,
tercera edat, associacions de  veïns,
particulars ... el qual es reuneix per
tal d'identificar els problemes i les
possibles solucions a qüestions so-

cials, econòmiques i ambientals d'in-
terès en el municipi.

ALGUNS DELS RESULTATS
OBTINGUTS FINS ARA

Tot i que el procés no ha acabat i
que encara falten reunions del  Fòrum
Ciutadà s'han identificat a Montuïri
alguns punts febles com ara:

• Millorar la xarxa de recollida d'ai-
gües residuals i crear una nova xar-
xa de recollida d'aigües pluvials.

• Intensificar l'educació i conscien-
ciació ambiental: incrementar les ta-
xes de reciclatge en el municipi.

• Incrementar l'estalvi energètic de
l'enllumenat públic i disminuir la con-
taminació acústica.

• Millorar la gestió dels torrents per
tal d'evitar desbordaments.

• Millorar el servei de dinar del
Centre de dia i també millorar les
instablacions.

• Impulsar programes de preven-
ció de la salut, programes per a la
segona edat i incrementar progra-
mes culturals per a totes les edats.

• Fer una nova escoleta per a 0-3
anys —sense concretar-ne la ubicació-.

• Millorar la relació qualitat-preu
dels productes venuts en els co-
merços de Montuïri.

• Impulsar programes, tallers i
ajuts per a joves emprenedors tre-
balladors.

• Cercar alternatives econòmiques
al decliu agrícola que pateix el muni-
cipi com ara el foment de rutes ciclo-
turístiques, itineraris naturals i cultu-
rals

• Fomentar polítiques de mobilitat
sostenible: incrementar horaris de
transport públic, posar més vies "pe-
atonals", revisar les aceres, millorar
la gestió dels aparcaments i regular
el trànsit en alguns punts conflictius.

• Fer una circumvallació per fora
del nucli urbà.

• Potenciar les tasques de conser-
vació i manteniment del patrimoni
històric i cultural a la vegada que
se'n fa més divulgació i es dóna
més informació

• Consensuar l'ús del Dau...

(lnformació facilitada per l'oficina de l'Agenda
Local 21 de Montuin)

,91117Z1 Uta' 
SE/V

MARGINACIÓ I
INADAPTACIÓ

És evident que hi ha persones i
famílies que pateixen marginació
per diferents motius: perquè te-
nen pocs recursos econòmics,
per manca de feina, perquè te-
nen problemes d'incapacitat físi-
ca o psíquica, perquè pateixen
situacions ja cròniques d'incultu-
ra o de pobresa d'esperit, perquè
sofreixen les conseqüències de
la delinqüència o de la drogoad-
dicció...

Tarnbé hi ha casos de margi-
nats que no volen donar a conèi-
xer la seva situació i és necessa-
ri detectar-los primer, i tactar-los
amb discreció, després.

Així tot actualment hi ha més
sensibilitat que abans i més
col.laboració, encara que n'hi ha
que es desentenen, que no se'n
preocupen ni se'n volen preocu-
par. En molts de casos la gent
prefereix col.laborar, però no sap
ben bé com fer-ho: donar doblers
no és la vertadera solució, pro-
porcionar-los casa és sovint font
de problemes...

Quan un es decideix a un exa-
men profund de la marginació
veurà serioses dificultats, tant
d'aquells que lluiten per sortir-ne
com d'altres que ja ho han assu-
mit com a sistema normal de vida.

Hem de reconèixer que l'acce-
lerat ritme de la societat actual
en els seus diferents nivells (cul-
turals, social, econòmic...) molt
fàcilment va deixant al seu pas
uns marginats que, perquè no
poden seguir el ritme, es desen-
ganxen i es queden arraconats a
les voreres. 1 per altra part, la cri-
si económica accentua encara
més les desigualtats: els rics tor-
nen més rics i més pocs, a costa
dels pobres i marginats que de
cada dia són més pobres i viuen
més inadaptats i discriminats
dins una societat que de cap ma-
nera s'hi senten integrats.

SALOMÓ
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Petit comentari sobre els
"Nous escrits d'un pagès",

de Melcion Nicolau

Aquest llibre entès per l'autor,
Melcion Nicolau, com una continua-
ció dels "Escrits d'un pagès" manté i
perfecciona les virtuts del primer. El
mèrit del llibre es pot resumir, entre
d'altres i en el meu modest parer, en
aquests punts: 1) l'autor parla de pri-
mera mà o arreplega el coneixement
a través de converses amb perso-
nes experimentades; 2) l'exposició
és clara i entretinguda amb tocs
d'humor i de sensibilitat entranya-
bles; 3) hi trobam tot un seguit de
noms o expressions precises rela-
cionats amb el món pagès que són
recordats o recuperats i que tenen
un valor extraordinari.

El llibre, editat per Documenta i
amb excellent pròleg de Mateu
Morro, es pot anar Ilegint a ràfegues
ja que la divisió en capítols així ho
permet.

En Melcion sap relatar molt bé allò

que ha observat.
Però, vet aquí, el
que crec que és una
fita molt ben aconse-
guida, no ho du a terme només quan
ell és el protagonista, sinó també
quan ha de descriure algun esdeve-
niment com és el cas de les "fires,
mercaders i barrines" amb un càlid
diàleg i amb la deliciosa anécdota
del "tu xiularàs"; i en el "cans, cus-
ses, ovelles i pastors" en el que des-
criu de manera perfecta el primer
concurs de ca de bestiar en el ma-
neig de les ovelles.

Él fragment "Xerrada amb una ve-
lla és realment deliciós per-
qué l'autor sap posar-se dins la pell
de l'arbre i l'humanitza i li fa sentir el
dolor, la por o l'esperança. Una fi-
guera que no es vol morir i que
s'aferra a la vida perquè estima la
seva existència i que és capaç d'en-

timar retrets com aquest "no
m'exsecallares quan era hora no
hauria tombat" i que si les seves
germanes figueres no haguéssin
estat arrabassades, ja que es ta-
payen

les unes a les altres, no hauria
tombat. En Cion que sap dels
seus límits i no pot aturar una
natura enfollida però si que pot

cercar petits remeis al malbé realit-
zat per aquesta. Per això és sensi-
ble a la "figuera que gemega" i acon-
segueix fer-la xorrar amb una solu-
ció práctica. La garangola o garingo-
la será anegada durant uns dies i
preferirá el càvec a la palera per evi-
tar tocar-li les arrels. Un Cion que
acaba aquest fragment amb un pre-
ciós clam a la funció mediambiental
dels arbres, tan important actual-
ment, i també recorda la funció a li
mentària de les figues i que mereix
ser enaltida.

Només ens queda donar-li les grà-
cies i animar-lo a seguir treballant
els colors de la terra i la paraula
amb tanta bona traça.

LLUÍS SERVERA SITJAR

: 1E41 CENTRE 	Plaça d'Espanya, 56- Tel. 971 120 064 - Fax 971 120 426
C/. Ciutat, 12 - Tel. 971 120 021 - Fax 971 662 043

DESPEC1ALFÎATS	 07620 Llucmajor - Mallorca (Balears)

M
C/. Historiador Talladas, 2 A - Tel. 971 652 637 - 07630 Campos (Mallorca)

E DI QU ES	 cem@cemllucmajoncom - www.cemllucmajor.com

• Alergologia	 • Cirurgia general i	 • Medicina estética	 • Radiologia
• Anàlisi clínics	 laparoscópica	 • Nutricia i dietética	 - Mamografia
• Aparell digestiu	 • Dermatologia	 • Oftalmologia	 - Ortopantomografia bucal
• Assisténcia domiciliaria	 • Ecografria- Radiologia general
• Cardiologia i aparell respiratori	 • Ortopedia Gamundí

• Endocrinologia- Telerradiografia
• Centre auditiu	 • Otorrinolaringologia

• Fisioterapia i rehabilitació	 • Rehabilitació (metge rehabilitador)

- Cirurgia máxilo-facial	
• Pediatría• Clínica dental:

• Ginecologia i obstetrícia 	 •• Terapia de parella i sexologia

- Implantologia	 • Igualatori media	 • Podologia	 • Tractament de la obesitat
- Odontologia	 • Infermeria	 • Psicologia	 • Traumatologia i cirurgia ortopédica

- Ortodóncia	 • Medicina general	 • Psiquiatría	 • Urología i andrología

Láser - acupuntura, medicina ortomolecular. test de intolerancia alimentaria, depilació láser.
Revisions mediques: Companyies d'assegurances de vida (Sa Nostra, La Caixa, Inter Partner).

Reconeixements mèdics per a permisos de conduir i d'armes: Dr. Antonio lsern Oliver.

Tenim el Plaer de comunicar als nostres clients les naves especialitats i serveis de recient incorporació:
Metge especialista en rehabilitació: Dra. Encarnación Scmfeliciano Gómez.

Llicenciada en psicologia: Loto Rodríguez Mayorcitas.
Diplomada en podologia: Mg Cristina Fío! Ekman.

Urologia i ándrologia: Dr. Martín Santistetm González
Reconeixements mèdics per a permisos de conduir I d'armes: Dr. Antoni lsern Oliver

Mamografia, ecografia de mama, ecografia trans-rectal i trans-voginal, cadera pediótrica 1 eco-doppler vascular perifèric.

Assegurances: ADESLAS - AEGON • AGRUPACIO MUTUA - ALLIANZ - ASGA - AXA - PLANAS - DLCV. • GROUPAMA - MECO  -LA BOREAL- LA ESTRELLA- L'ALIANÇA - MAPFRE - MEDIFIATC
MUTUA GENERAL DE CAIAL UNA , NOVOMEDIC - SANITAS • SERSANET - VITALICIO SALUD • WINTERTHUR

Mula. d'accidents: ASE-PETO • CYCIOPS • LIMAC - FRAILIINIDAD MUPRESPA - FREMAP - IBERMUIUAMUR - INTERCOMARCAL - MAZ - MIDAi • MUTUA UNIVERSAL - MUTUA BALEAR
Companyies el assegurances d'occidents: AILIANZ - AXA • AURORA • IBÉRICA - AEGON • CR-CAUDAL - FENIX - FIAT- LA ESTRELLA - MAPFRE - VITA L ICIO- PREVI,SION RALEAR- VANTERTHUR - /Urde. H

Horari de les 9'00 hores a les 21'00 hores.
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on anam?

Sovint a un n'hi passen de bones.
D'aquelles que e! deixen mig enter-
bolit i tarda uns quants dies a recu-
perar-se.

No fa molt més d'una setmana
me'n passà una d'aquestes.

Estava jo xerrant tot illusionat, per
telèfon, amb la meya néta major,
que enmig d'un gran dolor per la
tragèdia, m'explicava com l'havien
suspesa a l'examen de conduir.
Arribat el punt de saber el per qué
del suspens em deia: "Vaig entrar a
una curva per agafar el canal d'ac-
celeració en tercera i se'm calà el
cotxe. Quan vaig voler engegar-lo
em vaig posar nerviosa, les carnes
em començaren a tremolar i no en
treia aguller.

—"Emperò, i qué t'havia fet el cot-
xe per haver de engegar-lo, pobret?"

—"¡Ai padrí.!
—No saps que engegar vol dir po-

sar en marxa un motor?"
—"¡Uep! Això deu esser en català,

perquè en mallorquí, engegar sem-
pre ha sigut treure defora".

—"Idó a mi sempre m'ho han en-
senyat així, en el Col.legi."

Santa paraula! Lo que ensenyen
en el Collegi va a missa. Lo que po-
den pensar els pares o els padrins
que fa molts d'anys que parlam això
tan nostre que es diu o es deia ma-
llorquí, no té cap importància. Lo im-
portant es normalitzar, anc que nor-
malitzar vulgui dir qualque vegada
fer malbé unes paraules o expres-
sions que ningú, ningú, repetesc, té
dret a posar en solfa.

Encara no m'havia recuperat de
l'esglai que em donà la meya néta
per engegar el cotxe d'enmig de
l'autopista, pobret, quan me'n pas-
saren una darrera l'altre.

En el mercat de Sineu volia com-
prar un ca emperò me'n venien un
gos. Es meu era un ca de bestiar,
l'altre un gos d'atura. Tots dos ser-
veixen per la guarda, per?) no és lo
(per favor, no borreu aqueix "lo")
mateix, no tótem faves. Més tard en
vaig sentir un que deia: ''Qui em
compra un GAT en sa camiseta del
Barça?" M'hi vaig arrambar perquè

no m'ho creia. Els catalans ho duen
fort, en això del Barça, però fins a
disfressar un gat amb els colors
blau-grana... no sabia que hi arri-
bassin. Amb la pudor que solen fer
uns gats! Quan hi vaig esser aprop
vaig donar-me compte, que no ado-
nar-me que lo (aqueix "lo" també
m'agradaria que hi fos) qué venia,
era un moixet blanc amb la camiseta
d'en Ronaldinho.

El cap ja en donava voltes i m'en
vaig anar al meu refugi, no podia

pus, us ho dic ben cert. Tanta sort
que quan encenguérem la "tele",
aquesta "tele"que pegam entre tots
amb els nostres imposts, tot era una
bassa d'oli. No eren les dues i mitja
en el rellotge de Cort, eren dos
quarts de tres en els estudis
d'aquesta televisió que, com dic, pa-
gam entre tots. I no xerraven de la
neu. No. Rallaver, no sé si dovella
de llimona o crostes de pa dur, per?),
rallavan, us ho puc assegurar.

Com deia en Gafim: Us recordau
d'en Gafim? "Un pare nostro pels
que van errats"

O dos... Perquè n'hi ha tants!
RIEL CAMPS I FERRER
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Com podrá observar el
lector, es tracta d'una
antiga fotogra-
fia a l'entorn
de la qual es
poden abocar
singulars co-
mentaris, si
bé hem volgut
glosar algu-
nes particula-
ritats pròpies
d'aquests dos
personatges
montu'irers fo-
tografiats fa
86 anys a te-
rres molt llun-
yanes, com és
ara Argentina,
concretament
a la població
de Rodeo de
la Cruz de la
província de
Mendoza; orn
des de Mon-
tuïri, s'hi havia
traslladat
aquest home
poc temps
després d'ha-
ver acabar la carrera de medicina. Es tracta de Joan
Mateu Martorell "Rei", qui se n'havia anat allá als vol-
tants de 1913 i s'havia casat per poders amb la jove
Aina Maria Oliver Sastre "de Meià" el 29 de maig de
1915 quan ell tenia 26 anys, aspectes de tan inusual
casament i posterior anada allá de la seva jove esposa
que recordaran els lectors de Monturrers que han dei-
xat petjada.

El primer fruit del matrimoni fou aquesta tan agrado-
sa nineta, avui de 88 anys, ben coneguda dins el po-
ble com la pintora Margalida de Meià, la qual, als 9
anys, aquesta incipient artista, amb unes qualitats in-
nates ja s'iniciava dins el corprenedor món  pictòric, ha-
vent arribat a ser considerada —almanco per a nosal-
tres— com l'artista que millor i amb més Iluminositat i
esplendidesa ha sabut captar les màgiques i ances-
trals figures i danses dels nostres cossiers.

Observam aquí el pare contemplant embadalit amb
el capell —un bombet— a la má, la seva filia qui també
amb un capellet de randa, de moda en aquell temps,
amb ell es passejava i s'entretenia observant joiosa
les floretes que guaitaven prop d'ella.

Esmentem, per altra banda, que el matrimoni amb
els dos fills que allá havien nascut —na Margalida i en

Joan— definitivament
tornava a Montuïri a

l'abril de 1919
i aquí, als poc
mesos, naixia
el darrer fill,
en Gabriel.

Però dissor-
tadament el
metge "Rei"
no pogué
exercir mai a
la seva vila
natal, i això
que aquí era
tengut per un
bon metge, tot
i haver propo-
sat als seus
dos germans,
Rafel i Josep,
també met-
ges, muntar
un clínica a
Ciutat, empre-
sa que no
arribé mai ni a
un fefaent pro-
jecte, malgrat
haver vengut
a Mallorca
amb aquesta

il-lusió. La seva incurable malaltia, contreta al parer
allá anant a visitar matalts durant una epidèmia de grip
molt forta (segons el dir de la gent), el portà cap a una
mort prematura el 9 de juliol de 1924 als 35 anys, en-
cara que la viuda que deixà, donya Aina de Meià, molt
coneguda i ben considerada, no va morir fins al 1985,
als 94 anys, 51 després que ell.

Avui aquesta nineta de cara eixerida viu tranquilla-
ment, tota sola, al gran casal de Can Ferrando. propie-
tat seva, amb algunes mancances pròpies de l'edat.
Però això no és entrebanc tan gros corn per a no po-
der, a més de dedicar-se a la pintura quan el seu cos
ho permet, viure el dia a dia del nostre poble i gaudir
d'aquells records d'infantesa. Encara rememorava fa
poc quan la seva padrina de can Rei —mestra d'ense-
nyament en el seu temps— feia anar a costura amb ella
els seus néts als quals, amb molt d'esment, els anava
instruint. Com tampoc ha oblidat aquell "velló" (25 cèn-
tims) que els donava els diumenges per anar al cine-
ma mut i encara els sobraven 4 cèntims per comprar
cacauets a ca Na Molinares.

Una estampa encantadora, digna, com és, de ser
emmarcada, contemplada i preada pels admiradors.

O. ARBONA

Als dos anys aquesta nineta es passejava
per aquests jardins d'Argentina i "als nou,
amb unes qualitats innates, ja s'iniciava

dins el corprenedor món pictòric".
(En referencia a Margalida de Meià)
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Un camió de 18 tones tornà tomar la
columna del jardí de can Pep Toni de
la Caixa i van.., cinc, en poc temps.
És alió de "la posen i la tomen"... i ja
no saben qué han de fer. Sembla una
animalada que encara no s'hagi po-
gut resoldre el problema entre
Consell i Ajuntament o Ajuntament i
Consell. Al parer ningú fa res i els
problemes són pels veïnats.

CI
Al carrer batle Gaspar Oliver hi ha

un senyal de trànsit que prohibeix
als vehicles de més de 55 tones en-
trar al carrer en direcció al de Joan
Alcover. El mateix disc es troba da-
vant el portell de Son Manera en
sentit contrari. Infinitat de vehicles,
especialment camions, no respecten
aquestes prohibicions. Una comissió
de veïnats es reuniren amb el batle,
el qual els comunicà que faria algu-
na cosa al respecte. Els veïnats
diuen que "res de res s'ha fet i enca-
ra esperam que algun dia compare-
gui el municipal".

N'hi ha que senyals de trànsit tan
sols les veuen a sa Plaça o en es
carrer Major. El poble té més carrers
que també en tenen, de senyals,
que s'haurien de respectar. La solu-
ció seria treure el trànsit pesat fora
del poble, però per fer això no es po-
den esperar rondes de circumval.la-
ció que són projectes a llarg termini,
sinó prohibir aquest trànsit des del
mateix creuer de Porreres.

Fins i tot moneiots de neu es féren a la
terrassa de can Xorri!

A L'AGUAIT

El director de Bona Pau en va fer
80 i n'hi haurien de quedar 80 més.

Un pagès digué a l'altre: "He anat
per la Conselleria (exclamà molt
fort) rebatualmón: allá hi ha més em-
pleats que tots els pagesos junts".

El mes de febrer tots que que ani-
ran a votar ho faran en calçons curts
per així fer més via.

Al jovent del poble Ii hauria d'en-
trar la voc:ació i així podríem tenir un
bon grapat de capellanets.

A les beneïdes de Sant Antoni
després de molts d'anys de sortir-ne
nafrats per les annerotades dels
"quintos", enguany els assistents,
celebraren la seva absència.

L1
No s'acaben els pillatges. Aquest

passat gener, dia 10, de matinada, a
més d'assaltar, la mateixa nit, a Sant
Joan i a Vilafranca, a la vila també
torearen, entraren i robaren dins
Can Pieres i al Super d'Es Dau.

També estava satisfeta na
Catalina Baueá per haver tret la pa-
nera que es rifava a Ca na
Magdalena les passades festes na-
dalenques.

S'alegraren, i molt, les mamás
dels nins que sortiren pel canal 4 de
TV jugant amb la neu en el pati de
les escoles.

7

Tota con-
tenta, na
Marga
Pocoví,
guanyadora
del "Camí de
l'Éxit", amb
el seu nou
CD, ja co-
menea les
seves actua-
cions en solitari. Que el triomf
l'acompanyi!

De tant en tant se senten renous
de "moguda" sobre l'obertura del
nou carrer. Com també de la placeta
i del museu del Molinar. I de la cir-

i molt més. Una altra
manera de mostrar la disconformitat

1... passat Sant Antoni, enguany,
tot d'una ja vénen els darrers dies... i
la quaresma... i el 27 del mes que ve
ja será pasqua... i el 29 del mateix
mare... Es Puig. D'aquí que se sentí
qualcú que digué que "enguany ses
panades no trauran filet".

EN XERRIM

Notes:
1) Demanam disculpes a la família

que es va sentir ofesa pel contingut d'un
"S'ha dit que..." del mes passat.

2) Amb el propòsit de no molestar nin-
gú ens complauria que les persones que
preveuen l'aparició un possible comenta-
ri referit a un fet ocorregut i prefereixen
no se'ls pari esment, ens fessin arribar
els seus desitjos.

RESTAU IRANT

ES
REO LT

Especialitat en
Pa amb oh amb sípia • Frit

Carrt. vella de Palma, s/n • Telf. 971 64 66 00 • Montuïri
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Resum de l'acta de la sessió plenària extraordinària de 18 de gener de 2005
-Projecte turístic Ecomuseu
el Molinar: Ocupació deis

terrenys afectats per
l'expropiació corresponents
a la "Placetea del Molinar"
Tenint en compte l'acord adoptat

pel Consell de Govern de la Illes
Balears i de conformitat amb l'esta-
blert en la Llei vigent d'Expropiació
Forçosa, i a fi de poder realitzar les
obres corresponents al projecte de
la Placeta del Molinar inclòs dins
l'actuació de l'Ecomuseu El Molinar,
per 6 vots a favor (PP) i 4 absten-
cions (PSM i PSOE) s'acordà pro-
cedir a la immediata ocupació dels
béns que es describeixen, propietà-
ria del quals n'és Francisca Mas
Moll.

Modificació de les bases per
a la provisió de Secretaria-

Intervenció, conforme al
decret 86/2004 sobre

coneixements de català
Desestimat el recurs d'apellació

interposat contra la sentència del
Jutjat Contenciós-Administdratiu
núm. 2 de Palma que anullava per
no ser conforme a dret la convo-
catórsia i les bases del concurs or-
dinari de provisió de lloc de feina de
Secretaria-Intervenció dels
Ajuntaments d'Ariany, Costitx,
Maria de la Salut i Montuïri, per 6
vots a favor (PP) i 4 abstencions
(PSM i PSOE) s'acordà modificar
les bases de provisió, mitjançant

concurs ordinari, del lloc de feina de
Secretaria-Intervenció correspo-
nents als anys 2001, 2002, 2003 i
2004, en quant al concret punt 4,
apartat b) de requisit de coneixe-
ments de català, llengua própia de
les Illes Balears, nivell b.

Conveni de collaboració
amb Creu Roja Espanyola

per a la cessió de l'edifici de
la carretera Palma-Manacor

Km. 28'100 de Montuïri;
i conveni d'ús de dit edifici

amb l'Agrupació de
Voluntaris de Protecció Civil

Per unanimitat s'acordà acceptar
la cessió gratuita i en precari de
part de l'edifici situat a la carretera
Palma-Manacor km. 28100 "Finca
Son lsern, parcella A" de Montuïri,
actualment cedit a la Creu Roja
Espanyola, que es reserva l'ús
d'una habitació i del garatge de
l'edifici i cedeix la resta a
l'Ajunament, recuperació justificada
per l'interès i necessitat pública de
disposar d'aquestes instal«lacions
per a la realització i desenvolupa-
ment de les activitats municipals de
carácter social, sanitari i assisten-
cial, principalment en quant al de-
senvolupament de les tasques de
l'Agrupació de Voluntaris de
Protecció Civil de Montuïri. I tot se-
guit s'acordà també autoritzar dita
Agrupació per utilitzar dites
cions.

Reunions del Fòrum Mutada
de l'Agenda Local 21

Dia 14 de desembre de 2004 i dia
19 de gener de 2005 se celebraren
dues reunions del Fòrum Ciutadà.
Aquestes reunions reunien un grup
d'unes vint persones que reflexiona-
ren sobre els problemes i les opor-
tunitats que té el municipi i també
feren una sèrie de propostes per tal
de donar sortida a les principals
preocupacions de Montuïri. Entre
els temes tractats s'ha de destacar:
promoció del patrimoni històric i cul-
tural, millorar la mobilitat en el muni-
cipi, oferir més activitats pels joves,
revisar la distribució de les àrees
d'aportació, millorar el manteniment
dels equipaments públics ... entre
d'altres. Ara el procés continua i el
proper mes es convocará una altra
reunió. Si algú está interessat en
participar pot posar-se en contacte
amb l'Ajuntament.

L'Agenda local 21 s'acosta a
l'escola de Montuïri

Dia 12 de gener de 2005, el regi-
dor de medi ambient, Jaume Baucá
i la técnica de l'Agenda Local 21 es
varen apropar a l'escola de Montuïri
per fer partícips als alumnes del
procés de l'Agenda Local 21. Es va
dur a terme una dinámica on els in-
fants exposaven la seva visió de
Montuïri: el que els agrada i el que
s'hauria de millorar. Reflexions tam-
bé seran tingudes en compte en
l'Agenda Local 21.

A l'arribada, el batle entregá als Reis Màgics la vara del batle Nins amb el regidor de Medi Ambient exposant-li la seva visió
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Arribada dels Reis Màgics
A primeres hores de la nit de dia 5

de gener arribaven a plaça precedits
de la Banda de Música i d'una comi-
tiva amb carrosses, molt de llum i re-
gals, SS. MM. els Reis Màgics, els
quals, després de rebre la benvingu-
da del Batle, saludar els nins des de
la balconada de l'Ajuntament i retre
visita al Nin Jesús a l'església, des
de la part superior de l'escalonada
dels graons, asseguts als seus
trons, repartiren multitud de joguines
als nins montuVrers.

Entrega d'una bicicleta
Dia 8, el primer tinent de Batle,

Jaume Bauçá, feia entrega a Mara
Jiménez Sánchez de la bicicleta
subvencionada per l'Ajuntament i al-
tres obsequis que havia guanyat
amb el num. 5661 del sorteig promo-
gut per l'Associació de Comerciants
i Empresaris de Montuïri. A més
també hi eren presents els capda-
vanters promotors d'aquesta asso-
ciació: Antoni Mayol, Benet Rigo i
Antoni Bennassar.

Doble reposició de "L'Amo
de Son Magraner"

No havent estat possible complau-
re totes les peticions, durant quest
gener passat, els dies 8 i 22, a la
Sala Mariana es va repetir la posada
en escena de l'obra teatral "L'Amo
de Son Magraner", de Pere Capellà,
interpretada pels mateixos actors
que pel desembre passat.

Les beneïdes de Sant
Antoni

Amb tanta o més participació que
els darrers anys, el diumenge dia 16
tingueren lloc en Es Dau les tradicio-
nals beneïdes de Sant Antoni. Fins a
una vintena de cavallistes, moltes
carrosses, gent amb animals de
companyia (de pèl i de ploma) i mol-
tes gloses dedicades al Sant —i qual-
cuna a determinades persones sin-
gulars del poble— foren la tónica
d'una jornada de satisfacció i d'es-
plai marcada per la nostalgia d'anys
passats.

Fòrum Ciutadà
La segona reunió del Fòrum

(Continua a la página següent)
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Participants al dinar de l'aniversari .de Bona PauT
L'Associació de Comerciants i Empresarsis féu entre de la bicicleta a Mara Jiménezsi,

Ferreria
Rafel Miralles

Més de 20 anys
treballant el ferro

Carr. Palma-Manacor s/n	 •	 Telf. 971 64 62 88	 •	Montuïri
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Aspecte que oferia Montuïri nevat, dia 26 de gener de 2005 Foto Btm. Somera

Panorama nevat que contemplàvem des d'on feim Bona
Pau T i aspecte que oferia la Placa de les Tres Creus

en el moment que estava nevant dia 26

(Ve de la página anterior)

Ciutadà de l'Agenda Local 21 se ce-
lebrà dia 18 a la qual, després de re-
visar les conclusions de l'anterior,
celebrada el 14 de desembre de
2004, es feren petits grups per de-
tectar problemes i/o suggerir objec-
tius adequats orientats a definir el
camí més adient per aconseguir un
municipi més sostenible.

Terratrèmol
Cinc minuts abans de les tres de

la matinada de dia 21, un fort renou
acompanyat de tremolors provinents
de l'interior de la Terra despertaren i
posaren en alerta un bon grapat de
montuVrers, no tots perquè tampoc

tots es despertaren. Un se'isme amb
epicentre prop de Sant Joan alarma-
va sobretot la nostra vila, però tam-
bé Lloret, Sineu, Vilafranca i Costitx,
en menor mesura. Ara bé, no va
produir desgràcies de cap casta.

Forta nevada
Els dies 25 i 26 va nevar amb

abundància damunt tota Mallorca,
més a la serra de Tramuntana que
no als pobles del Pla. Dia 27 a
Montuïri ens despertàrem amb 10 o
15 cms. de neu per damunt les teu-
lades i terrats; i els camps romanien
blancs. L'espectacle era meravellós.
El termòmetre dins el poble arribà
als -3 (negatius) i, naturalment, el

fred que se sentia era molt intens.

Conclusió de l'Any Pere
Capellà

El vespre de dia 28 tingué lloc una
taula redona on es va parlar a l'en-
torn de Pere Capellà i Montuïri. Fou
una vetlada molt interessant i entre-
tinguda, la qual fou presentada per
Borja Sales i intervingueren Pere
Fullana, Mateu Morro i Josep
Estelrich, essent-ne moderador
Guillem Mas.

Dinar de Bona Pau
Com ja és tradició, el darrer dis-

sabte de gener, dia 29, ens reuní-
rem tots els redactors, collabora-

bar

Ca na Poeta
Carrer Major, 7 • Telf. 64 65 29 •  Montuïri
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A dalt, neu des del carrer de Sant Antoni i visita de la
Consellera de Presidencia al Club de Majors.

A baix: taula rodona sobre Pere Cape//à.

dors i repartidores d'aquesta revista
a un dinar, enguany al restaurant
Munper, on l'Ajuntament tingué la
delicadesa obsequiar-nos. Hi assisti-
ren en representació de l'Ajunament,
la Regidora de Cultura, Maria
Verger, i la de Sanitat, Magdalena
Fornés.

Renovació del cap del PP de
Montuïri

Dia 29 a la reunió del Partit
Popular a Montuïri va sortir reelegit
president Gabriel Matas, batle de
Montuïri, amb la mateixa junta direc-
tiva composta per 17 vocals. Cal
afegir que hi assistiren Francesc Fiol
i Catalina Cirer de la junta regional.

Eleccions Europees
Per al proper dia 20 de febrer es-

tan convocades eleccions per tal de
votar (sí o no) al Referéndum a la
Constitució Europea 2005.

Tercera Edat
L'Associació

de Persones
Majors va orga-
nitzar dia 16 una
torrada com a re-
memoració de les
antigues bauxes
de Sant Antoni.
Foren molts els
qui damunt els
graons i dins el
club participaren
d'aquesta festeta.
I el dia següent, dia 17, la
Consellera de Presidència, Rosa
Puig, va retre visita de cortesia al
club.

L'Associació de Gent Gran va
fer una excursió comercial dia 7 a
Cala Millor. Aprofitaren per visitar les
cales dels voltants i després del di-
nar, com és costum, gaudiren d'una
bona bailada.

Planes de Pensiones

Fes una aportació al teu Pla de pensiono
o Pla de prevzsio assegurat i

aconsegueix un d'aquests regale

Haz una aportación a tu Plan de Pensiones
o Plan de Previsión Asegurado

y consigue uno de estos regalos

"SA NOSTRA"
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Pere Sastre Roca "Pallusco"

Recorda que essent mosset de ferrer la Guerra Civil va interrompre el seu ofici

Se li nota el pes dels anys, però
volem recordar-lo i el recordam de
temps enrere -i tan enrere- quan
compartíem les classes que impar-
tia don Bartomeu Mir damunt el
Pujol. Vell amic i de bon carácter,
conserva actualment el tracte agra-
dable de Ilavors.

Com totes les persones d'edad
avançada, li agrada fruir de la calor
del sol, de la seva Iluminositat i de
l'aire pur. Assolellant-se, idó, el tro-
bam davant el seu domicili, al Dau.
Ens esperava.

- Et recordam treballant de
molt jove a un taller de ferreria

deim a mode de salutació-.
Llavors, segur, no tenies tant de
fred.

Somriu afablement quan contes-
ta.

- Poc temps -ens diu-. Només
veig tenir temps de fer-hi feina du-
rant un any i mig o dos -i afegeix-:
bon temps aquells.

- Ja en parlarem. Comencem pel
principi: Quan i on vares néixer?

- Vaig néixer l'any 1920 a Montuïri.
Ara tenc 84 anys.

Per part nostra afegirem que es
casé amb Antònia Arbona Jordà.
Tingueren una filla i dos fills; un

majors. Vaig tenir un dels mestres
amb més prestigi que han passat
pel nostre poble: don Bartomeu
Mir. Un bon educador. També vaig
anar a classe amb don Sebastià
Perelló.

- Quan de temps anares a
classe i quina fou la primera fei-
na?

- Fins complits els 14 anys vaig
anar a escola i tot seguit vaig pas-
sar de mosset de ferrer amb en
Jaume "Doia", que havia obert una
ferreria al carrer del Pou del Rei.
Quan vaig deixar les classes de
l'escola pública, els vespres, com
altres al.lots de la meya edat, ana-
va a classe amb en Tomeu "Doia".
Una vegada...

S'interromp un moment situant la
seva atenció al passat.

- Continua, Pere. Una vega-
da...

- Només és una senzilla anécdota
-ens diu-. Quan encara anava a Ca
ses Monges un dia no vaig acudir a
l'escola. Em vaig aturar per un carrer
perdent el temps tot sol. Aleshores
una dona em va veure i ho digué a la
meya mare que vingué a cercar-me.
Em donà una falaca de campionat
allá mateix. M'agafà de la mà, em
menà a l'escola i va explicar a la me-
ya monja la situació: "Ara acabvau-lo
d'arreglar", li va dir abans d'anar-
se'n. Així ho féu: també m'hi vaig po-
sar la mà. Ho dic perquè avui a l'es-
cola són més miraculosos en aquest
aspecte. Llavors era així com he dit.

- Eren altres temps. Continuem.
A principi dels anys 30, com
passàveu el temps els al.lots i jo-
ves els diumenges en qué no hi
havia cinema?

- Érem bons de conformar. Vivíem
dins un altre ambient, dins un altre
món diferent del d'avui. Els diumen-
ges el matí jugàvem a capseta al ca-
rrer de la Pau, darrera l'actual ajunta-
ment. L'horabaixa anàvem a l'estació
a veure passar el tren. La carretera
que passa per davant s'Hostal esta-

d'aquests morí poc temps després
d'haver nascut. La filla, n'Aina, morí
als 48 anys. El fill que li queda treba-
lla de cuiner a l'aeroport. Aquests
són els detalls inicials.

- Quin temps i amb quins mes-
tres anares a classe, Pere?

- Com era costum, després de Ca
ses Monges i als set o vuit anys vaig
passar a una escola per a nins més



Servei ezlusiu de cátering per a noces i banquets

Cases de Els Calderers (Sant Joan), Son Maixella
(Valldemossa), Comasema (Orient)

Buffets per endur-se'n per a celebracions familiars,
comunions i aniversaris

Servei a empreses, presentacions, convencions,
esdeveniments i dinars d'empresa

Menús a mida, servei de cambrers i cuiners

Menjars preparats per endur-se'n

Transport i servei a domicili

Menú diari al Restaurant LLAR DE LAJOVENTUT-
CONSELL DE MALLORCA, (c/ General Riera, 111 de Palma)

Tel. 971 17 37 77

C/ Andrea Dona, 46
07014 Palma
Te! 971 733 062
Mobil 676 40 63 86

O ferim ouailtat i conflanca

Menjars cuinats i catering
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va plena de parelles que es passe-
javen. A vegades hi havia o orga-
nitzàvem carreres de bicicleta; el fut-
bol començava a prendre molta
força... He de dir també que dins al-
gun café hi havia billars i abundaven
els jocs de cartes.

—És que no sortíeu mai del po-
ble per cercar un altre diverti-
ment?

—Mira: he dit abans que ens con-
formàvem amb alió que teníem.
Circulaven pocs doblers; no coneixí-
em res més que el que hi havia dins
la vila. Record que començava a
comprar-se alguna bicicleta nova; no
tothom podia. Una "Orbea" valia 600
pessetes. Clar que així mateix hi ha-
via bicicletes, però totes velles o molt
usads i no a totes les cases. No  as-
piràvem a massa més coses, com he
dit abans; ens sabíem conformar i
ens divertíem a la nostra manera.
Sabíem en certa manera passar-
nos-ho bé.

—Pots ampliar amb més detalls
el temps de la teva adolescència i
l'ambient de Ilavors al nostre po-
ble, ja dins els anys 30?

—Com t'ho diria jo...? No era com
avui en qué circulen tants de do-
blers, ho he dit abans, però la gent
vivia bastant bé. Que havíem de fer
el cap viu? Sí, però a més de feina
teníem en qué passar el temps dins
el mateix poble. S'organitzaven balls
damunt el café de Can Sampol; dos
cinemes que projectaven pellícules i
que sempre estaven plens de gent;
en l'estiu es feia una pista per bici-
cletes al sementer de darrere Son
Manera, dos camps de futbol on ca-
da diumenge hi havia partit a un o a
l'altre. Al carrer Major i a la Plaça,
cada diumenge un gran passeig on
gairebé no hi cabia la gent i que es
pot dir que era únic dins Mallorca.
Els porrerencs venien mols d'ells al
nostre passeig. El nostre poble es
destacava dins l'illa. Una época feliç.

—Qué ens pots dir d'una actua-
ció teatral en qué hi vares prendre
part entre els anys 1932-33?

—Ah, sí! A la sala de cinema de Ca
n'Eloi els nins i nines de l'escola pú-
blica vàrem representar una petita
obra teatral; el saló estava ple. A la
Sala Mariana també hi solia haver

representacions teatrals, gairebé ca-
da diumenge al vespre. El poble no
s'avorria.

—Feres el servei militar?

—Sí. Era l'any 1939, en plena gue-
rra civil.

—Anares al front de guerra?

—No, però quasi m'embarcaren
cap a la península. Incorporat a
l'exèrcit crec que vaig passar per gai-
rebé tots els quarters de Mallorca.
Primerament a Felanitx, després a
Campos, a Palma, Ses Salines,
Santanyí, Manacor... Estant a
Felanitx ens avisaren que el sen-
demá embarcaríem cap a la penín-
sula. Més tard hi hagué contraordre i
embarcà el batalló d'Andratx. Em l li-
cenciaren estant a Felanitx. Havia
complit set anys de mili.

—Parlem dels primers temps del
futbol a Montuiri. Han vingut al teu
temps?

—1-enc record que essent nin no hi
havia cap camp de futbol al poble.
Érem més de cinquanta al-lots que,
formant dos equips, donàvem cos-

ses a una pilota a uns terrenys de
Can Tamos. També jugàvem dins
Na Llarga, que ja no existeix. Al cap
de poc temps hi havia al poble dos
equips: el de dretes i el d'esquerres.
L'afició per aquest esport anava aug-
mentant.

—Tornem enrere en el temps.
Ens has dit que abans només fe-
res feina de ferrer durant un any i
mig o dos. És que no t'agradava
l'ofici quan el deixares?

—M'agradava molt, però les cir-
cumstàncies feren que no pogués
continuar. Després em vaig dedicar
al camp.

— Podries explicar-te un poc
més?

Ens mira amb una mitja rialla que
no li passa més en//à de les dents.

—Aquí —ens diu— hi ha una petita
història. La guerra civil em trobà fent
feina de ferrer amb en Jaume "Doia",
com he assenyalat abans. De tant en
quant els vespres feien crides orde-
nant als joves d'unes quintes deter-

(Continua a la página següent)

Evocacions
• No va anar al front de guerra, peró féu 7 anys de "mili"

• Un diumenge de juliol del 36 s'alinea amb un
equip de Montuïri contra els porrerencs dins el seu
poble. Les passà "morades" fins que arribó a la vila

• Quan era jove els diumenges i festes la plaça i els
cafés estaven plens de gent
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(Ve de la página anterior)

minades que s'incorporassin a l'exèr-
cit, a un punt determinat. En un
d'aquest pregons cridaren en Jaume
"Doia". El sendemá al matí s'havia
d'incorporar a un quarter de Palma.
Queda d'acord amb en Joan "Collet"
de "Na Roqueta", també avisat, que
partirien junts, crec que era amb el
tren de les vuit de matí. A mi em
dona ordres i em digué que damunt
les set fos a plaça on em donaria les
claus del taller. A un poc més de les
set jo l'esperava al lloc indicat i em
dona les claus. A la plaça hi havia
una gentada; crec que feia pocs dies
que havia desembarcat en Bayo i les
seves tropes al port de Manacor. Em
vaig posar dret damunt el portal del
cinema de can Sampol perquè esta-
va arribant un cotxe amb gent que
portava escopetes i que anava
avançant poc a poc entre la multitud.
De cop a un punt determinat dins
l'aglomeració de gent, es nota una
anomalia, i al mateix temps, en
Jaume "Doia" arrancava com una ex-
halació cap al Pujol. Els escopeters
davallaren del cotxe i Ii partiren da-
rrere intentant detenir-lo. El tren ja
era a l'estació. En Jaume no corria,
volava a través de les terres de con-
ró fugint dels seus perseguidors
mentre sentia algun tret. Arriba a
l'estació d'Algaida abans que el tren.
Tota una proesa. No li serví de res.
Puja al tren a Algaida i el detingue-
ren a l'estació de Palma. Va estar
pres durant quatre anys.

— I tú, mentrestant?

—Damunt el portal del cinema vaig
romandre molt assustat. Aleshores
devia tenir de 15 a 16 anys. De totes
maneres vaig obrir el taller. Al cap
d'uns dies vingueren uns personat-
ges —supós de Palma— i precintaren
el local. L'ofici que havia iniciat s'in-
terrompé definitivament. Aquest relat
era i és de domini públic, però he
volgut fer referència a ell perquè ve-
nia bé, però més que res perquè les
generacions futures no caiguin en
l'equivocació de llavors. Respectem-
nos mútuament les nostres idees i
un sentiment de fraternitat ens
acompanyi sempre.

— Abans hem parlat de futbol.
Practicaves aquest esport, tú?

Ens mira d'un mode enigmàtic
abans de contestar.

—Jo, com tots, jugava al futbol,
però no formava part de cap equip.
No obstant vaig a relatar-te una altra
petita història. Era un diumenge de
julio' de 1936. Feia setmanes que
l'equip de Porreres havia vingut a ju-
gar a Montuïri contra el de les esque-
rres. Hi hagué incidents, renou i
supós que alguna cosa més. El que
passa amb el futbol. Ara tocaya a
l'equip del nostre poble tornar la visi-
ta. L'ira dels porrerencs es concen-
trava damunt dos jugadors del
Montuïri. La direcció de l'equip decidí
no alinear-los i al seu lloc hi posa en
Toni "Matxó" i a mi. Ja et pots imagi-
nar el panorama. Però a pesar d'un

poc de trull no passà res greu, no
obstant els ànims estaven exaltats.
Fins que no vàrem esser altra volta a
Montuïri no vaig estar tranquil. Quan
ho record pens que aquestes petites
històries, com la del futbol. Són de-
talls que donen sabor a la vida.

— 1 del temps actual, qué ens
dius? Com el jutjaries?

—Et diré: actualment vivim molt bé
el nostre nivell de vida, consider que
és elevat, però si mires la TV o Ile-
geixes els diaris, te'n vas a dormir
preocupat.

— Per resumir: una comparació
del nostre poble a principis dels
anys 30 amb el Montuïri actual.

Pensa uns moments.

—I jo qué et diria...? El poble Ila-
vors era un ser viu; avui no puc dir el
mateix. La gent sortia, molt especial-
ment els diumenges i festes per la
plaça i carrers... Hi havia Ilavors més
gent dins un café en un dia que no hi
entra avui en un més. Avui és feliç
aquesta gent que circula amb un bon
cotxe? Llavors no teníem aquests
vehicles i els treballs eren més durs,
per?) érem feliços a la nostra mane-
ra.

—Una aspiració, algun desig que
tenguis.

—Molt senzill: que hi hagi entre no-
saltres pau i concòrdia; ho necessi-
tam aquí i a nivell mundial.

Una opinió més, la d'en Pere re-
descobrint el temps que va viure de
jove, quasi de nin. Per una part, la
duresa del treball diari. Per l'altra o al
mateix temps, ens mostra un món fe-
liç en una época en qué comença-
ven a sortir a Ilum els problemes so-
cials.

L'entrevista relata els darrers
temps d'una societat sense grans
problemes al parèixer, malgrat ne-
gres núvols carregats de tragedia es
perfilaven a l'horitzó. Era vertadera-
ment el clima que imperava en el
nostre poble entre els anys 20 i prin-
cipis del 30? Podem aplicar a aquest
temps el qualificatiu de "feliços vint"?
El lector jutjarà.

Mentrestant en Pere altres amb
ell— rememoren aquells anys amb
nostàlgia. Prova inequívoca que fo-
ren els millors de la seva vida.

MIQUEL MARTORELL ARBONA
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FOGAIBA
(Fons de Garantia i Orientació

Agrària de les Illes Balears)
Govern de les Illes Balears
Conselleria d'Agricultura i Pesca

Els bons resultats obtinguts i l'ex-
periéncia guanyada amb la gestió
d'ajudes i subvencions a través
d'IBABSA i SEMILLA S.A., ens han
animat a donar una passa més, no
ens conformem amb traslladar part
de la gestió d'ajudes i subvencions a
IBABSA i SEMILLA S.A., sinó que,
amb la LLei d'Acompanyament dels
Pressuposts per al 2005, s'autorit-
zarà la creació d'una entitat de dret
públic, que ajustará la seva activitat
a l'ordenament privat, i que tendrá
per finalitat la tramitació integral de
totes les ajudes en matèria agrícola,
ramadera i pesquera de les Illes
Balears, de la manera més ágil i efi-
caç possible.

FOGAIBA tendrá les següents fi-
nalitats:

a) Executar la política de la
Conselleria en tot el referent a l'apli-
cació de les mesures de foment i mi-
llora dels sectors agrari i pesquer.

b) Constituir-se com a Organisme
Pagador.

c) Gestionar el Registre General
d'Explotacions Agràries.

El traspàs de la gestió de les dife-
rents línies d'ajudes i subvencions al
FOGAIBA es farà de forma pausada
i escalonada. Durant l'any 2005 es
traslladarán les ajudes i subvencions
corresponents al sector agrícola i ra-

mader, Ilevat de les destinades a les
empreses públiques IBABSA i SE-
MILLA S.A., que en els Pressuposts
que hem presentat s'han centralit-
zat, agrupant-les en el "centre de
cost 207.- Fons d'Orientació i
Garantia Agrària de les Illes
Balears".

El traspàs escalonat i pausat de la
gestió de les diferents ajudes i sub-
vencions es farà, previsiblement, per

aquest ordre:
-1 r. Línies

d'ajudes finan-
ciades íntegra-
ment amb fons
de la CAIB.

2n. Línies
d'ajudes finan-
ciades íntegra-
ment amb fons
del MAPA, o
cofinanciades
amb fons MA-
PA + CAIB.

3r. Línies
d'ajuda finan-
ciades total o

parcialment amb fons de la UNIÓ
EUROPEA.

En tots els casos s'esperarà a fer
el traspàs de la gestió de les ajudes
i subvencions al FOGAIBA, fins al
moment que es tenguin establerts
tots els sistemes interns de control, i
es compti amb les autoritzacions
dels organismes que financien les
diferents línies d'ajudes.

El traspàs al FOGAIBA de les lí-
nies d'ajudes i subvencions al sector
pesquer s'efectuarà, previsiblement,
al llarg de l'any 2006.

FOGAIBA, durant l'any 2005, ges-
tionará ajudes i subvencions per un
import total de 46.466.498,02 euros,
que rebrà mitjançant transferència
des dels següents orígens, i pels se-
güents imports

- 37.270.346,42 euros, des del
pressupost de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca, amb origen al
centre de cost 207.

- 2.407.000,00 euros, des del
Capítol 4 de SEMILLA S.A.

- 6.789.151,62 euros, des del
Capítol 7 de SEMILLA S.A.
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Reobertura de can Xorri: En "Quico" n'és el responsable
"Abans Montuïri tenia els bars plens de gent, pea') ara..."

En Francesc Ferrer Ribas va néi-
xer dia 3 d'octubre del 78, per tant té
26 anys. Fa feina al Bar Can Xorri i
al Pub Es Dau. Va estudiar a
Llucmajor la primaria i la secundaria
i uns mòduls d'administració i finan-
ces, continuant a Ciutat per fer em-
presarials. Les sayas aficions són el
futbol i la música, sobretot, el rock,
house, dance...

— Per qué decidires fer aquesta
feina ?

—Quan tenia 18 anys estudiava
segon d'empresarials i feia feina a la
vegada, però era molt difícil dur en-
davant les dues coses; per tant vaig
fer un pensament i em vaig decantar
cap a fer només fer feina.

—Com t'engrescares
a ser empresari ?

—Vaig agafar el Dau
per guanyar un parell de
doblers i no dependre de
casa nostra, però els
meus estudis ja anaven
encaminats cap a empre-
sarials. Feia feina els
caps de setmana amb
dos joves més. Després
va sorgir l'oportunitat de
Can Xorri i la feina va
augmentar i evidentment
havia de triar, i com que
m'agrada més la feina
que faig perquè de sem-
pre m'havia estirat l'hos-
teleria i les relacions pú-
bliques. Vaig deixar els
estudis, encara que sem-
pre hi som a temps, a
acabar-los.

—En qué consisteix el
que fas ?

—Bé, la meya feina és
de coordinar les compres tan de be-
gudes com de menjar, d'organitzar
el horaris, i de fer les comandes. A
més l'atenció directa amb els clients,
als quals intentam donar un bon ser-
vei i qualitat.

—Quin horari teniu ?

—El bar está obert de 830 a 12 del
vespre, els dies feiners. Els caps de
setmana tancam un poc més tard. El
meu horari a Can Xorri és de les 12
del migdia fins que tancam. Els caps
de setmana quan acab el torn de
Can Xorri vaig al Dau que s'obri a
les 2330h.

—Qué hi poden menjar al restau-
rant?

—Primer vàrem començar amb el
tema de les pizzes però no bastava;
per tant ara feim un menú a 7C i
plats ràpids com poden ser pa amb
oli, amanides, carn torrada, sobretot
el vespre.

— Tens ajuda a Can Xorri ?

—Si, hi ha la cuinera, en Miguel

que s'adapta molt bé a les necessi-
tats de compaginar l'horari dels dos
llocs i jo. I si em veig apurat sempre
puc comptar amb l'ajuda dels meus
pares.

—Avantatges i inconvenients
d'aquesta teína?

—Tenim la sort de comptar amb un
local molt gros que ens dóna moltes
possibilitats i ens permet organitzar
diferents activitats. Però abans
Montuïri tenia els bars plens de gent
i ara ens trobam que la gent passa
menys temps dins els bars perquè hi
ha més diversitat d'oci i nous hàbits.

—T'agrada la teva tema?

—M'encanta, no ho canviaria per
res del món. Estic molt content de
com m'ha respost la gent. Supbs
que arribará un moment que no po-
dré fer tantes hores.

—Ens pots descriure els teus
clients?

—Tenim un poc de tot, bàsicament
gent jove a l'hora del café, i de 16
fins a 80 anys per dinar i sopar.
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— Quan és que teniu més gent
en el local?

—Hi ha unes dates crucials que
són Sant Bartomeu, Nadal,  Pasqua,
Sa fira,... aquestes dates són les
que t'aguanten el negoci perquè els
dies feiners no basten per mantenir
totes les despeses que hi ha.

— Qué trobes de la gent de
Montuïri?

—No hi ha cap queixa. La gent
sempre m'ha tractat molt bé. Deu
ser perquè jo també ho faig. A més,
tenia l'avantatge que ja em conei-
xien del Pub del Dau, sobretot la
gent jove, i la veritat és que m'han
estat molt fidels i m'han seguit a Can
Xorri.

—Tens alguna anècdota?

—N'hi ha moltes però ara no m'en
ve cap al cap.

—És veritat el tòpic que els cam-
brers de vegades han de fer de
psicòlegs?

—Sí, els cambrers moltes vegades
són els primers que saben si a algú
Ii passa qualque cosa, ja que la
gent t'agafa molta confiança i et de-
mana consells, ets una persona que
sempre estás en mig i al mateix lloc.

—Qué penses que hi manca al
teu poble ?

—A nivell de bars hi ha molta ofer-
ta i per totes les edats. Les necessi-
tats de pubs está coberta, i la carte-
ra de restaurants que té Montuïri no
n'hi ha a altre poble. Crec que tenim
unes avantatges que s'haurien d'ex-
plotar més. Ara s'ha creat
l'Associació de Petita i Mitjana em-
presa per ajudar-nos als uns als al-
tres, que esper funcioni per agafar
força.

Abans de donar per acabada l'en-
trevista volguérem que fos ell mat-
deix qui s'acomiadás i fou així que li
preguntàrem:

—Vols afegir alguna cosa més ?

—Donar les gràcies als clients que
sempre m'han recolzat, que sápi-
guen que aquí tenen un amic, que
ens deixin seguir endavant, i esper
poder muntar més coses perquè
tenc molta il.lusió, i que sigui a
Montuïri.

ISABEL MAYOL I MANERA
MARIA ANTÒNIA RIGO

El terratrèmol que es va registrar a
Mallorca a les 2'54 hores de la mati-
nada de dia 21 de gener passat amb
epicentre prop de Sant Joan en di-
recció a Montuïri va fer que a la nos-
tra vila se sentís també un fort renou
sord com si sortís de l'interior de la
terra i fes tremolar, encara que lleu-
ment, els edificis del nostre poble.
Un bon grapat de persones es varen
despertar i altres se n'adonaren per-
qué no estaven adormits.

Montuïri fou, després de Sant
Joan, la població on es pogué de-
tectar amb més força. Es digué que
foren dos tremolors, un darrera l'al-
tra en qüestió de segons i algú
arriba a afirmar que havia estat un
renou bastant fort.

Segons l'Institut Geogràfic
Nacional "aquest terratrèmol fou im-
portant i es va poder sentir lleugera-
ment, encara que aquesta força no
ocasionas danys a les estructures.

L'epicentre del sisme se situa dins el
municipi de Sant Joan a 28 quilòme-
tres de profunditat, amb una magni-
tud de 3.01 punts d'intensitat de l'es-
cala de Richter".

Nova cristiana

Dies passats fou batiada Aina Rosselló
Barceló. L'aguatá la seva padrina
paterna Catalina Mayo! Gomila.

Les altres dues nines, Maria i Catalina,
aguantada aquesta pel seu padrí

Miguel, eren presents a la cerimònia

ENTREVISTA	 17

Un sisme amb epicentre a Sant Joan alarmà Montuïri
Els efectes del terratrèmol no produïren desgracies, sols van retgirar

Hotel Qural E figueral Nou

Eš Dati do Montuïri
QeA,aurant

Difigent servei

Amb totes tes comoditats

Acurada atenció cd client

Servei de noces i banquets

Ctra. Montuïri - Sant Joan, Km. 0'7 • Tel.: 64 67 64 • Montuïri
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X Concurs de Conte Curt Juvenil
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Convocalia del XIV Concurs de Corle Curt Antoni GomilaiSant Barlomeu 2005
La revista Bona Pau convoca el

XIV Concurs de Conte Curt Antoni
Gomila-Sant Bartomeu 2005, pa-
trocinat per l'Ajuntament de Montuïri
i la Corredoria d'Assegurances
Gomila S.A. amb les següents

13 ASES

1. Cada autor o autora solament
podrá concórrer amb una sola obra,
que será inédita, d'un conte curt es-
crit en llengua catalana i que tindrà
una extensió que oscillará entre
cinc i deu folis. Es presentaran origi-
nal i quatre còpies escrites a máqui-
na o ordinador a una sola cara.

2. Es firmará amb pseudònim o le-
ma.

3. Al principi o a la coberta de la
narració, figuraran aquestes tres da-
des:

a) XIV Concurs de Conte Curt
Sant Bartomeu 2005.

b) El títol de l'obra.
c) El pseudònim o lema.
4. Dins un sobre petit tancat i ad-

herit a l'obra literària, s'inclourà un
escrit amb les dades següents:

a) XIV Concurs de Conte Curt
Sant Bartomeu 2005.

b) El títol de l'obra.
c) El pseudònim o lema.
d) Nom de l'autor o autora
e) Adreça
f) DNI
g) Edat
h) Professió
i) Telèfon
5. A la coberta del sobre petit tan-

cat s'indicaran aquestes dades:
a) XIV Concurs de Conte Curt

Sant Bartomeu 2005.
b) El títol de l'obra.
c) El pseudònim o lema.
6. El termini per presentar les obres

conclourà el 21 de juliol de 2005.
S'enviaran o s'entregaran a les ofici-
nes de l'Ajuntament de Montuïri
(Mallorca) dins un sobre gros on
constará: Ajuntament - XIV Concurs
de Conte Curt -Plaça Major, 1 —
0 7230 Montuïri (Mallorca).
7. El veredicte del jurat, que será

inapellable, es farà públic la nit del
15 d'agost de 2005 en el mateix ac-

Amb la intenció de potenciar i fo-
mentar inquietuds literàries entre la
joventut i adolescencia montuirera i
de qualque manera premiar el possi-
ble esforç, la revista Bona Pau amb
el patrocini de l'Ajuntament de
Montuïri convoca el X Concurs de
Conte Curt Juvenil Sant Bartomeu
2005 amb les següents

El AS ES

1. Hi podran participar els menors
de 25 anys, nascuts a partir de 1979
i empadronats a Montuïri.

2. Els premis per aquest X
Concurs de Conte Curt Juvenil se-
ran els següents, amb dues catego-
ries:

A) De 10 a 16 anys

te en qué es pronunciará el pregó
de les festes de Sant Bartomeu. Tot
seguit, s'efectuarà el lliurament de
premis que hauran de ser recollits
personalment.

8. Premis:
8.1. Un primer premi de 1.000

euros patrocinat per la Corredoria
d'Assegurances Gomila S.A.

8.2. Un segon premi de 750 euros
patrocinat per l'Ajuntament de
Montuïri.

8.3. Un tercer premi de 500 euros
patrocinat per l'Ajuntament de
Montuïri.

9. Les obres guanyadores passa-
ran a ser propietat de les entitats
convocants les quals es reservaran
el dret de publicar-les. Per aquest
motiu, les persones guardonades
entregaran un disquet amb el text de
l'obra (format Word) al Coordinador
del Concurs, el dia del lliurament de
premis. No es retornaran les obres
no premiades.

10. L'entitat convocant designará
el Coordinador del Concurs.

Montuïri, 1 de febrer de 2005.

ir premi: 100 euros.
2n premi: 50 euros

B) De 17 a 25 anys
1r premi: 100 euros
2n premi: 50 euros.
3. Les altres bases són les que

apareixen en els números 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8,10 i 11 corresponents al
XIV Concurs de Conte Curt Antoni
Gomila-Sant Bartomeu 2005, publi-
cades en aquesta mateixa edició de
Bona Pau, canviant els noms de
XIV Concurs de Conte Curt per X
Concurs Juvenil, Categoria A; o
Categoria B, segons l'edat.

4. Pels concursants a la categoria
A, l'extensió del conte oscil•lará en-
tre 2 i 10 folis.

Montuïri, 1 de febrer de 2005.
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LA SOCIETAT
D'AGÈNCIES DE

SEGUROS,
REAL-SOCIAS, S.L.

Dóna la benvinguda a

tots els seus assegurats i

també a tots els montu'i-

rers.

SOCIEDAD DE AGENCIAS
DE SEGUROS, REAL - SOCIAS, S.L.

AXA SEGUROS E INVERSIONES
CI Major, 11 - 07230 Montuïri

Telf: 971 16 15 88 - Fax: 971 16 15 94
Movil Javi 651 98 04 72 - Pep 647 73 48 12

D'altra banda convida a

passar per aquestes ofi-

cines tots els vdins que ho

desitgin on seran rebuts

amb molta satisfacció i

obsequiats amb un senzill

regal.

AXA ASSEGURANCES 1 INVERSIONS
informa a tots els seus assegurats i col-laboradors

Que INVERSIONS I ASSEGURANCES ES PUJOL, S.L. ha deixat de ser Agència de
Seguros d'aquesta entitat.

Per a tot quan estigui relacionat amb les seves  pòlisses, sinistres i abonament de primes, les
seguirem atenent directa i personalment a la nova oficina d'AXA a Montuïri,

C/ Major, 11. Telf: 971 16 15 88 i Fax: 971 16 15 94.

També estarem encantats de poder-lo atendre a la nostra sucursal a Palma de Mallorca,
situada en el C/ Monsenyor Palmer, n 9 1, tlf: 971 76 77 70.

SEGUROS 1 INVERSIONS
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SALUT'

Un any més amb reuma
El passat any 2004 vàrem estudiar

els dos processos reumàtics més
freqüents, com són l'artrosi de cade-
ra i l'artrosi de genoll. Hem intentat
resumir, clarificar i mostrar quins són
els primers símptomes i els remeis
que tenim a l'abast per millorar o
alleugerir aquests reumes.

Hem donat unes pautes que convé
seguir perquè sapiguem qué hem de
fer en el moment en qué ens ado-
nem de l'aparició dels símptomes
que hem descrits.

Aquest nou any 2005 tornarem se-
guir informant sobre els processos
degeneratius que poden afectar les
articulacions de les extremitats.
Veurem les artrosis de localització a
l'espatla, colzes, mans, turmells i
peus.

El primer tema de l'any 2005 será
l'artrosi d'espatla.

ARTROSI D'ESPATLA
És com les anteriors que ja hem

vist, una atropatia (malaltia de les
articulacions) degenerativa. És poc
freqüent. Normalment un de cada
cinc pacients que acudeixen al met-
ge per dolors reumàtics, un és per
problemes d'espatla.

L'artrosi de l'espatla és, després
de la periartritis (inflamació de les
articulacions), la segona causa de
dolor a dita articulació.

Es més freqüent a l'home, sobretot
pel costat dret i sols en un 25% és
bilateral (cadascún dels dos cos-
tats).

Les causes més freqüents solen
ser traumes o microtraumes repetits
(semblant a martells pneumàtics),
fractures, luxacions, malformacions
congènites, degeneracions del cartí-
lag condrocalcinosis, osteonecrosis
o artritis (algun dia estudiarem tots
aquests processos).

SÍMPTOMES DE L'ARTROSI
D'ESPATLA

• Dolor.- Sol doldre més durant la
nit. El malalt ho localitza a la part su-
perior del braç i a vegades a la zona
del coll.

• Limitació de la mobilitat.- El
malalt es troba amb sèries dificultats
per pentinar-se o vestir-se.

• Pèrdua de la massa muscular.-
El deltoides (múscul que está per
damunt de l'articulació) s'ha atrofiat,
és a dir, disminueix de grandària.

• Radiografia.- Una radiografia
ens mostrará l'espai entre el cap de
l'húmer i l'omòplat, molt més estret,
és a dir, está pessigat. Hi pot haver
quists d'ossos i osteofitos (signes ra-
diològics a les articulacions).

• Artrosi acromio-clavicular.- Es
manifesta pel dolor i la impotència
per aixecar l'espatla.

• Artrosi esterno-ciavicular.- És
molt freqüent a partir deis 50 anys,
sobretot a les dones. No se solen
sentir símptomes, tal vegada sois un
dolor a la pressió i limitació de la
mobilitat a la zona que uneix la cla-
vícula amb l'estèrnum (o sia cap al
costat).

(Els tres gràfics següents corres-
ponen a: A - Artrosi d'espatla. B -
Artrosi acromio-clavicular. C - Artrosi
estemo-clavicular)

Artrosi d'espatla
1) Cap de l'húmer
2) Escápula
3) Zona de pinçament articular
4) Esteofito

7   

Artrosi acromio-clavicular
1) Articulació acromio-clavicular
2) Acrómion
3) Clavícula
4) Escápula
5) Húmer

Articulació esterno-clavicular
1) Estèrnum
2) Primera costella
3) Clavícula

MIQUEL LLABRÉS
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En el Forum ciutadà es pretén identificar la majoria dels punts febles el poble

(DIMARTS TANCAT)

arOY'
REFRESCS DE NOCES, COMUNIONS, BAPTISMES...

Bufet diari de dilluns a dissabte
Me, porcelletes, porcelles i altres plats per dur-se'n

Ctra. Manacor, km. 28 • Tlfs. 971 64 65 04 - 971 64 40 66
07230 MONTUÏRI
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CAR Inalt7D2 

Sr. Director:

Montuiri fa Putrum Putrum!
La reobertura de la fábrica, cone-

guda com can Pellusco, situada a la
sortida de Montuïri cap a Lloret, que
ha estat llogada per un conegut em-
presari de Porreres, ha encetat de
nou la polémica. Els veïns del carrer
Joan Alcover estan més que farts
d'haver de sofrir els continus tremo-
lors provocats per la irresponsabilitat
dels conductors de vehicles pesants
que, dia rere dia, passen per aquest
carrer conduint camions que supe-
ren el tonatge permès per circular
dins una via urbana. La senyal del
carrer d'Emili Pou, cantonada amb
Gaspar Oliver ho diu ben ciar: No és
permès circular vehicles que superin
les cinc tones i mitja per aquesta via.
Aquesta mateixa senyal es troba da-
vant el portell de Son Manera.

Però com que no hi ha un proble-
ma que no en dugui un altre, veurem
com la cosa no acaba aquí. Els es-
mentats veïnats de la zona s'han
reunit, darrerament, amb el batlle
per solucionar aquest problema, que
més que problema ho podríem ano-
menar infracció, a veure si així,
aquest assumpte, pren un to més
seriós. Sembla, però, que el primer
representant del nostre poble té mol-
ta feina i no pot estar pels nostres
veïnats de la mateixa manera que
ho fa amb altres, això es tradueix en

que un dia aparca davant la vostra
portassa, l'endemà hi torna a apar-
car, i l'endemà passat també i l'altre
també i així, fins que la situació es
converteix en una crispació habitual
i impotent. Que passa Ilavors?
Doncs que ens "emprenyem", no és
vera? I deixem de ser impotents per
passar a l'acció. Idó això és el que
els está passant a la gent del carrer
Joan Alcover, que han de sentir,
contínuament, com ca seva tremola
per culpa dels conductors que no
respecten les senyals del tonatge,
per culpa d'una policia municipal
que no actua, i d'una administració
local que més que servir el poble,
sembla que som nosaltres que li fem
servei. Els problemes de les dones i
els homes que habiten a Montuïri
han de ser escoltats, venguin d'on
venguin i els digui qui els digui, i no
em refereixo, aquí, a qüestions pura-
ment polítiques e ideològiques (que
segur més d'un ho ha pensat), si no
socials. Es suposa que l'equip de
govern en qüestió ha d'estar al ser-
vei de les persones, de totes les
persones, i no a l'inrevés, que per
això cobren. 1 qui ha d'escoltar als
montuTrers i montuVreres és el batle i
l'ajuntament perquè, de manera cívi-
ca, tal i com ho han fet la gent del
Joan Alcover, les coses es poden
arreglar i no cal arribar a actuacions
més severes, no és vera?

Catalina Mas Andreu

la incapacitat de fer complir amb una
cosa tan senzilla com és una senyal
de trànsit! Ja sé que tots, alguna ve-
gada, n'hem feta alguna de manga-
rrufa mentre conduíem els nostres
vehicles, però el problema rau en
que aquesta es repeteix dia rere dia
un caramull de vegades. Segur que
més d'un de voltros que llegeixen
aquest escrit s'han trobat en situa-
cions tan incòmodes com que han
aparcat un cotxe davant la vostra
portassa, o s'han trobat algú anant
direcció prohibida, etc.

Circumstàncies com aquestes, de
les quals tots en som culpables, ens
resulten familiars i molestes. La co-
sa, pero, canvia quan aqueli  veïnat
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Montuïri nevat, dia 27 de gener de 2005

Ortopèdia
MANACOR

Ángel
Ascaso
García

TÈCNIC
ORTOPÈDIC

FETOR 

Plaça Rector Rubí

' 3Tlf. 971 552 614
Fax 971 462036
07500 Manacor

El Grup Municipal del PSM dissenteix

Raons per les quals
l'escoleta no se pot

ubicar en Es Dau
1- Una escoleta de O a 3 anys ha

d'estar integrada dins un entorn so-
cio-educatiu adequat sempre que
les circumstàncies ho permetin. En
el nostre cas tenim el marc ideal,
que és l'espai educatiu de Ses ES-
COLES, ample, amb una bona in-
frastructura i uns serveis comple-
mentaris de qualitat, aptes per ser
utilitzats per a tots els nins i nines,
inclosos els més petits. Així com hi
ha un complex esportiu en Es RE-
VOLT on s'hi ubiquen totes les ins-
tallacions esportives, que permeten
practicar i gaudir de l'esport.

Reivindicam que s Ses ESCOLES
hi hagi el mateix en matèria educativa.

2- Els nins i nines quan hagin de
començar el segon cicle d'educació
infantil 3, 4, i 5 anys, no hauran de
canviar de lloc , continuaran dins el
mateix entorn. Per tant l'adaptació
será molt més fácil, perquè l'espai
les resultará més familiar, conegut i
en conseqüència estimat. Aquest fet
ja es dóna en el pas d'infantil a
primària.

3- Suposarà un avantatge pels pa-
res i mares amb nins i nines d'edat
escolar que tota l'oferta educativa
del municipi estigui integrada dins
un mateix espai. És un estalvi de
temps , en una época on tothom té
molta de pressa.

4- Per altra banda Es DAU és una
zona oberta i espaiosa. Situada més
o menys enmig del poble. Está molt
ben comunicada amb el Centre de la
Vila, i és un punt neuràlgic i d'encon-
tre de molta de gent diferent:
mamás, nins i nines, adolescents,
joves...

5- Es DAU sempre ha servir per
jugar i practicar El JOC. No tothom
practica un esport regulat, está fede-
rat, ni tampoc pertany a un club es-
portiu per poder fer ús de les
installacions esportives de Es RE-
VOLT.

6- En Es DAU des de sempre
s'han interrelacionat tots els nins i
nines del poble, independentment
de la seva edat i condició. Han jugat
i han compartit moltes de les seves
estones de lleure. Un espai d'aques-
tes característiques afavoreix la co-
municació i fomenta l'amistat.

7- En Es DAU sempre s'hi ha tro-
bat les mamás amb els seus infants
petits. Mestres ells i elles juguen i se
relacionen en aquest entorn, elles
poden mantenir converses del més
relaxant sobre molts d'aspectes de
la vida quotidiana.

8- La plaça Es DAU forma pan de
la fisonomia de Montuïri. És un tret
d'identitat molt important i que ens
identifica. No volem renunciar a ELL
per ubicar-hi un edifici, sobre tot
quan tenim opcions millors. A més
no estam disposat a perdre aquest
ESPAI VITAL.

9- Sabem que Es DAU ha quedat
obsolet i antiquat. Que necessita
una reforma urgent. Idó ja ha arribat
l'hora de plantejar-la , de cercar ide-
es i opinions entre tots els montLii-
rers i també per suposat entre els
tècnics. Però tenint clar que no vo-
lem renunciar a la seva essència
d'ESPAI PÚBLIC, d'ús múltiple.

10- Creiem que les raons que hem
exposat aquí són prou convincent i
eloqüents . També pensam que un
bon grapat de montuVrers i montuVre-
res així ho valora.

Volem Es DAU com está ara, un
espai obert i ple de vida. No, volem
un espai tancat i edificat.

Montuïri, 21 de gener de 2005-01-21

Grup Municipal del PSM
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Antoni i Antónia, un matrimoni que arriba als 50 anys

Antoni Miralles Mas "Botet" (1927)
i Antònia Mayol Fullana (1929) es
conegueren pel passeig del carrer
Major i després de festejar-se uns
dos anys es casaren al puig de Sant
Miguel, dia 10 de febrer (dia de
Sant Guillem) de l'any 1955. Per tant
aquest febrer celebren, plens d'amor
i estima, les seves noces d'or.

Pel fet d'esser en Toni fill únic
anaren a viure amb els seus pares,
per així poder-los atendre en cas de
malaltia, a la seva casa d'avui carrer
Jaume I, on actualment hi segueixen
vivint. Fruit d'aquest matrimoni varen
engendrar 3 fills, Antònia, de 48
anys, casada, té una filia de 16, un
Guillen, que va morir als 10 mesos i
en Guillem de 45 anys, fadrí.

Ell, en Toni, va aprendre les prime-
res Iletres i les oracions amb les
Monges i després va anar a l'Escola
Pública amb el mestre Perelló fins els
12 o 13 anys, edat aquesta que esta-
va en condicions d'ajudar els seus pa-
res a conrear, ja que tenien i tenen
encara ara unes guantes quarterades
de terra més un quants bocins que te-
nien a mitges. Però en Toni va voler
aprendre d'exsecallar i podar i va par-
tir per aprendre l'ofici amb mestre
Miguel Sastre "Pellusco". Fent feina
de dia i tenint desitjos d'aprendre un
poc més de gramática, aritmética i ge-
ometria, va seguir el vespres anant a

escola. Va anar
amb el mestre
Tomeu Fiol
"Doia" uns anys i
un altre any amb
Pere Capellà. El
jove Toni, però,
tenia afició amb
la música, li
agradava i
agrada sentir i
escoltar música.
Per satisfer les
seves ganes
d'esser músic va
anar els vespres a prendre solfeig
amb mestre Rafel "Putxo"; després
va escollir el clarinet, va aprendre a
ben tocar-lo i es va incorporar, ja de
jove, a la nostra banda de música a
la qual sempre hi ha estat fidel, acu-
dint al assajos i sempre ha estat pre-
sent a tots els concerts fins fa uns
anys que per l'edat i per salut ho va
haver de deixar.

Va fer el servei militar voluntari, du-
rant tres anys, al cos d'enginyeria, i
com que sabia donar bon ritme i so-
nar molt bé el clarinet fou destinat a
la banda del regiment. Acabat el ser-
vei militar es va posar a treballar pel
seu compte de podador o exsecalla-
dor i empeltador i a fer planter d'ar-
bres que després els venia. Durant la
seva vida professional ha estat cridat

per arranjar tarongers a importants
finques a fora de Montuïri. Així ha po-
dat els tarongerar que posseeix el
senyor Antoni Cirerol, quir fou el pre-
sident del Parlament del Govern
Balear. També va tenir esment res-
pecte a les podades i empeltades a
una finca de fruiters de Puigpunyent,
com també uns 10 anys abans de la
seva jubilació va entrar, mitjançant
oposicions, de jardiner al Consell de
Mallorca i va cuidar els jardins de la
Misericòrdia i del Psiquiàtric.

En quan a n'Antònia, va exercir la
seva vida normal de les persones de
la seva edat: va anar a ca Ses
Monges fins a devers els 14 anys,
on es va instruir en les primeres Ile-
tres i de brodar. Ja adolescent va
aprendre de confeccionar i cosir
vestits amb Magdalena Miralles
"Cinta". Après l'ofici va fer feina amb
la cosidora Margalida Baucá "Nea".
Però com que es va veure en la ne-
cessitat d'haver de cuidar els fills i
els vells a més de les feines normals
d'una casa, ha estat sempre enfei-
nada. Actualment encara ha detenir
esment a la seva germana Teresa
que está malalta.

Ara, jubilats, la seva tasca es anar
al gimnàs, a la caseta, a fer les fei-
nes de la casa i quan les ocupacions
Ii permeten van d'excursions i a pas-
sejar. Els dos es professen un mutu
amor com sempre. Han viscut i
viuen una vida normal, s'han estimat
i s'estimen. I així han arribat als 50
anys de matrimoni.

SION NICOLAU
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Enguany sí que bé podem afirmar
que les calmes de gener han estat
unes calmes ben calmades, amb boi-
rades fora vent, anc que no plogui hi
ha molta humitat, són pròpies de les
dates que ens trobam. Cert és que hi
ha anys que aquesta bonança de
temps solament dura uns quants dies
o una setmana i pel gener hi ha hagut
anys de pluges i vent, però curt o liarg
cada any sol fer l'estiuet de Sant Pau.

Aquestes diades de sol cauen molt
bé per poder realitzar les sembres de
cereals i enguany millor que mai pel
fet que gairebé tota la darrera quinze-
na del més de desembre va ploure
bastant, pluges aquestes que han
amarat el terreny, fins i tot hi ha llocs
amb aigua embassada, albellons, sí-
quies i torrents ragen.

Aquests bons dies de gener han
drenat els mollericons i el terreny ha
eixugat, fet que ha permès acabar les
sembres de blats, ordis i civades així
com també els alls.

Devers mitjan gener és quan per les
terres fresques i grosses se sembren
els alls. Segons on i segons quins pa-
gesos hi ha una mica de discrepància
sobre el dia indicat per sembrar-los, si
ha d'esser per Sant Pau (15 gener) o
si per la conversió (25 gener). Amb el
qué hi ha igualtat d'opinió és en el dia
que s'han de treure, o sigui recollir.
Aquesta feina s'ha de fer el dia de
sant Joan (24 juny).

Hi ha la creença, segons costums
pageses basades amb observacions
de fa temps i un poc de superstició,
que sembrats i recollits per la dates
esmentades són més eficaços en les
seves propietats curatives, dels
quals, segons base científica, els alls
tenen aplicacions en la fabricació de
certs medicaments i és saludable
consumir-ne tant crus com cuits.

Aquesta feina de sembrar alls, l'ha-
ver de col«locar els grans d'un a un i
amb el cap per avall, espaiats com a
uns tres per pam, és una feina bastant
penosa i si no fa un dia calmat i de sol
es pateix molt de fred. Els qui n'hem
sembrats i sabem que si fa fred ens
gelam les mans i hi fa molt mal estar.
Però enguany, amb aquestes diades

de gener quietes, amb
bon sol, s'ha tingut bon
sembrar-los sense
passar gaire pena. I el
temps segueix essent
bo, quan la capa su-
perficial del terreny ja
havia eixugat massa
degut el bon sol i uns
dies de vent per treure
bona brulla s'havia de
menester quatre brus-
ques o pluges
suaus,ha nevat que és
la millor saó que po-
gués fer.

La neu es bona per
tot, a mesura que es
fon dóna humitat al te-
rreny, els blats ordis i
civades naixeran bé i l'arbrat farà ben
feta la seva dormida hivernal, a més
el fred matará molt de nius d'insectes
perjudicials.

I si sense dificultats hem pogut
sembrar tant blat i ordi com alls, tam-
bé ens ha anat d'allò millor celebrar
la cavalcada de les festes dels Reis
Màgics i les beneldes de Sant Antoni.

Aquesta climatologia i ben estar
contrasta amb el que han passat pel
sud-est asiàtic, amb el violent terratrè-
mol o tsumani. Hem pogut veure per
TV la gran destrossa que ha causat
en un ampli radi d'acció. Es conten

per milers les morts
humanes i no es pos-
sible avaluar les pèr-
dues econòmiques als
edificis, paisatge i a
l'agricultura d'aquells
indrets. Es fa necessà-
ria portar ajuda de to-
ta mena.

Sortosament per
aquí va fer bon temps i
a les festes i beneficies
de Sant Antoní hi ha
hagut arreu molta parti-
cipació i hauran estat
les beneficies més soli-
daries que s'hagin vist
mai. A Montuïri i altres
pobles, no sé si a tots,
tot els doblers que
s'hauran tirat dins les
bacines de les benef-
des aniran destinats ín-
tegrament als damnifi-

cats per la catástrofe de tsumani.
I Sant Antoni estará tot satisfet que

gràcies a les seves beneïdes i festes
s'hagi pogut recaptar una considera-
ble suma d'euros i que tenguin
aquest destí. Ell ja fa molts anys que
fou solidari. Segons conten de ben
jove va vendre tot quan posseïa i ho
va repartir als pobres. Per tant, el
Sant, estant tan content de la nostra
generositat, protegirà els nostres ani-
mals més que mai. I essent que els
humans pertanyem el regne animal
també ens protegirà a nosaltres.

SION NICOLAU

Les calmes de gener
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LA Dettili'Co BPP..

4 amigues
No és estany que

aquestes quatre amigues,
aleshores en la seva

adolescència, tot i vivint
molt prop una de l'altra, es

fotografiassin juntes. La
de més edat d'elles, na

Maria Fiol "Terrica", la de
l'esquerra, guanyava de

tres anys a la de la dreta,
na Francisca Roig

"Prima". Aquestes dues,
juntament amb na

Magdelana Servera
"Pera", la segona, i na

Coloma Sampol
"Sampol", l'altra, adesiara
sortien juntes a passejar

devers l'any 1945, i un
d'aquests diumenges
horabaixa trobaren el

nostre fotògraf, i elles,
satisfetes, accediren a

retratar-se. Després no
dissimulaven "la feta".

0144e="3.31r421.	 liara.11E"It...

Els montuirers que tenen més
de 60 anys és molt possible que
encara es recordin de meció
Teodora; però als més joves o als
que ho hagin oblidat els diré que
aquesta bona dona era l'esposa
d'en Tomeu Aloi, el propietari del
cinema de "Ca n'Eloi", on
generalment la joventut del nostre
poble els dissabtes i diumenges
horabaixa assistia a la projecció
d'una o dues de les pellícules que
allá s'exhibien.

Idó bé, aquesta dona en certa
ocasió en un dels vespres freds i
humits de l'any 1944, pujà al local,
on es projectava una intrigant
pellícula, amb el seu maridet per
evitar congelar-se allá dalt.

Al cap d'una estona, madó
Teodora s'adormí amb els peus un a
cada costat del maridet, fet del que

Aqueli pudent olor

se n'adonaren dos entremaliats
jovençans que hi havia a la sala, els
quals no tengueren altra ocurrencia
que anar a collocar dues sardines
damunt el caliu d'aquell maridet.

Al cap d'una estona i mentre la
projecció anava discorrent es
començà a dir entre els
espectadors: "No sentiu una olor
rara?". El local no estava ple del tot,
però el fum per moments anava en
augment. El públic començà a fer
renou amb les butaques —els seients
eren dels que s'alçaven— mentre
qualcú ja es temia que un o altre es
cremás. I fum per tot arreu! A la fi
aturaren la projecció i tot seguit fou
despertada madó Teodora, que era
l'única que romania adormida

naturalment, no s'havia moguda
del seu 'loc. I ella, com l'altra gent,
cregué que qualcú es pegava foc.

A la fi aquesta bona dona
s'aixecà i s'alçà els Ilargs faldons i en
podeu veure de fum que sortia de
davall aquella extensa falda! i ales-
hores es va comprovar que era de
dins l'intrús maridet d'on sortia el fum.

Tot seguit obriren totes les
finestres, tragueren el maridet
defora del local, s'acabà aquella
fumerada, desaparegué aquell
pudent olor i la funció pogué
continuar.

A la sortida, tothom ja sabia qui
eren els culpables d'aquella
malifeta. Aquells dos "graciosos" no
deien res, però el seu semblant no
mentia. Un d'ells morí fa una vintena
d'anys; l'altre encara fa el cap viu.

Contat per MAV
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Segons Tomeu Verger, es vol donar un fort impuls als equips de futbol base
Un grapat d'exjugadors del Montuïri se n'han responsabilitzat

Amb la intenció de fomentar el fut-
bol base en el nostre poble un gra-
pat de jugadors o exjugadors mon-
tuVrers en actiu o "retirats" del primer
equip, a principi de temporada s'ofe-
riren a la directiva el CE Montuïri
amb el desig d'aportar la seva expe-
riència i el seu esforç per millorar, fo-
mentar i difondre l'esport base entre
els al.lots i adolescents del nostre
poble, com també aportar el seu re-
colzament als equips ja formats que
participen a competicions. Entre ells
hi havia Guillem Munar, Pep Mas,
Joan Verger, Biel Poeta, Tófol
Andreu... juntament amb en Tomeu
Verger capdavanter d'aquest grup.

Després de contrastar que el fut-
bol base havia perdut aliicient i ha-
ver proposat els seus plans a la di-
rectiva, començaren la seva tasca
amb aquests equips ja existents. A
l'entretant Bartomeu Verger fou ele-
git coordinador i responsable de tots
els equips de futbol base, nomena-
ment al qual la mateixa junta directi-
va va donar el seu vist i plau.

Estant les coses així, decidiren
que Bartomeu Verger i Guillem
Munar fossin els entrenadors dels
juvenils, si bé el primer i degut al
seu càrrec , n'és el principal respon-
sable. La majoria de jugadors de
l'equip juvenil són de Montuïri. 4 vé-
nen de Sant Joan i un de Lloret i els
altres 140 15 són de la vila.

Segons comentava Tomeu Verger

"la competició, enguany, de moment
'pinta' molt bé. A finals de gener van
classificats en segon lloc dins la
competició de segona juvenil regio-
nal i esperen que, de mantenir-se en
aquest posició, lloc endavant, lloc
enrere, en acabar aquesta tempora-
da; a la próxima podran competir a
primera regional, ja que solen esser
els tres primers que pugen de cate-
goria i a la vegada és desig del ma-
teixos jugadors ascendir".

"Aquestes darreres jornades s'ha

notat un evident milloria. Els entre-
naments són els dimarts, dimecres i
divendres i normalment juguen en
diumenge, tant si toca a Montuïri
com a poble extern".

En Tomeu acabava dient que "inte-
ressa pujar perquè el nivell será més
bo. Però la principal motivació del fut-
bol base és la de proporcionar juga-
dors per a l'equip de III Nacional, en-
cara que per a una millor preparació.
si ve el cas, podrien desfogar-se amb
els de segona regional".- O.A.
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El Montuïri de III
Nacional, millora

Bé ha comencat el Montuiri aquest
nou any. Dels 4 partits, dues  victò-
ries, un empat i una derrota. Una
demostració que ens trobam dins
una línia de milloranca i més si con-
sideram que ha marcat 4 gols però
sols n'ha encaixats 3, prova evident,
per altra part, que necessita millorar
sobretot en atac. Així podem resu-
mir els encontres de gener:

aquellos que tienen instinto.
Campos, 1 - Montuïri, O

Els de Campos s'apuntaren la
victòria després d'aprofitar un rebuig
del porter montuVrer i així aconsegui-
ren l'únic gol del partit als 18 minuts
de la segona part. I això que el
Montuïri dominà durant la major part
de l'encontre i gaudí de les millors
ocasions per marcar, però unes ve-
gades la manca de punteria i altres
l'encert del porter local impediren fo-
radar la porteria.

Montuïri, 2 - Platges de Calvià, 1
Partit caracteritzat per la duresa

dels visitants obsessionats en tallar
el joc del Montuïri. Així i tot el partit
es mostrà igualat, amb ocasions
frustrades per ambdós conjunts. L'1
a 1 a l'acabament de la primera part
obligava el Montuïri a un esforç per
obtenir el gol que li donaria la  victò-
ria, cosa que aconseguí 10 minuts
abans de finalitzar el partit. Bouso i
Nebot foren els golejadors montlii-
rers. Així acabava la primera volta
amb el Montuïri classificat en 10
posició.

aleciarce rastometc0 co,, 'indicador do faenes pi
aplaza. cate de acero inorodebre. doa <fatales de,

IrrayabLea (fondo trarapersotei, estere de plata 14
aguara luminiecentee. impermeable beata 30 met
brazalete de piel cosido a mano.

rw maerzelacroiatorn

AURICE LACROIX
Switzerla nti

Tomorrow's Classics

Montuïri, 1 - Eivissa, O
Un dels millors partits jugats pel

Montuïri en Es Revolt amb un me-
rescut triomf davant un potent
Eivissa, que també cercà la victòria;
però la ferma defensa local li ho im-
pedí, sobretot en el transcurs de la
segona part on el Montuïri creà més
ocasions de gol. Fou en el minut 79
quan Pérez, a rel d'un corner obtin-
gué el gol definitiu. La pressió el ei-
vissencs a darrera hora ja fou inútil.
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Arenal, 1 - Montuïri, 1

El Montuïri jugà una primera part
molt seriosa i aconseguí el gol per
mediació de Zamoano en el llança-
ment d'unad'una falta. I en el minut 82
l'àrbitre pité un penal per unes mans
involuntàries i així l'Arenal pogué
igualar un partit que ja donaven per
perdut.

22 Regional
Montuïri, 2 - Son Gotleu, 1
Arenal, 2 - Montuïri, O
Vilafranca, 1 - Montuïri, 2
Montuïri, O - Soledat, 1

Juvenil
Sant Jordi, O - Montuïri, 3
Montuïri, 2 - At. Unió, 1
Campanet, 2 - Montuïri, 2
Montuïri, 2 - Sant Marçal, 1

Cadet
Montuïri, 1 - Es Raiguer, 1
Estudiants, 2 - Montuïri, O
At. Pl. Calvià, 3 - Montuïri, O
Montuïri, O - Recr. Patronat, 1

Aleví
Artà, 3 - Montuïri, 4
Can Picafort, 1 - Montuïri, 2
Montuïri, 7 - Algaida, 3

Benjamí
Manacor, 5 - Montuïri, 1
Montuïri, 2 - Porreres, 2
Son Servera, 8 - Montuïri, O
Montuïri, 1 - Escolar, 4

BÀSQUET FEMENÍ

1 2 Autonómica
C. Palma, 46 - Drac Montuïri, 63
Manacor, 37 - Drac Montuïri, 59
Drac Mon tuVri, 57 - Sa Pobla, 53
Arda, 67 - Drac Montuïri, 40

Cadet
De la Cruz, 29 - Montuïri Munper, 68
Montuïri Munper, 70 - Eu Moll, 61
St. Llorenç, 41 - Montuïri Munper, 48
Montuïri Munper, 44 - Porreres, 67

Intantil
Montuïri Manera, 57 - C. Pollença, 4
S'Arracó, 30 - Montuïri Manera, 72
Montuïri Manera, 55 - Joan Capó, 4
Porreres, 57 - Montuïri Manera, 28

Mini
Llucmajor, 15 - Montuïri Verger, 65
Montuïri Verger, 58 - St. Agustí, 14

Un Montuïri de 1 9 regional
L'any 1966 el Montuïri jugava a 1 4 regional però amb jugadors gairebé tots de la  vila.

Quasi al contrari d'ara, quan els qui integren l'equip de 3 4 nacional són
gairebé una minoria de monturrers. Aleshores es feia una paper digne i això que els

equips amb qui s'enfrontava el conjunt de la vila eren, com ara, els millors de
Mallorca. Aquí venien el Manacor, el Constància, el Poblense... i el Montuïri no feia

un paper "esqueixat"; millor dit, algun d'aquests jugadors monturrers tenien categoria
per militar a 2 4 nacional i algun arribà a jugar a 1 4, com fou el cas de Joan

"Felanitxer". Llavors el camp estava girat a l'altre costat. Encara es destria ca l'amo
en Joan "Pelut", qui, des de ca seva, mirava els partits. Els focus eren un tant

rudimentaris i el poble, allá enfora, guaita a l'horitzó.
Els jugadors són aquests: Dretes (d'esquerra a dreta): Tolo Arbona "Quelet", Damià

Verger "Vermell", Miguel "Xico" (d'Algaida), Joan Miralles "Felanitxer", un soldat,
Miguel Miralles "Queló", Joan Mayol "Simó". Acotats: Joan Verger "Matxo", Miguel

Bauçá "Rodetes", Jaume Roca "Roca", Pere Mas "Salo" i Biel Rigo "Muix".

4 "minis" de bàsquet, seleccionades
Carme Campins, Bárbara Garí, nades perquè en representació de

lmmaculada Zanoguera i Cecília Balears juguin el proper campionat
Wulf, 4 nines de l'equip del Montuïri d'Espanya de seleccions regionals
de minibasquet han estat seleccio- del 22 al 26 de març pròxim.



Quaresma, una mirada amorosa vers
els l'altres

La Quaresma és el temps litúrgic
més adient per una relació estreta
i íntima amb Déu. Però aquest es-
forç seria estéril si no tengués una
repercussió sobre els altres.
Gandi, el profeta de la no-violèn-
cia, deia: "la veritat i l'amor als al-
tres són la millor expressió de
Déu".

El Papa Joan Pau II en l'encicli-
ca Salvifici doloris deia que el sa-
maritá va sentir el sofriment de l'al-
tre com el seu propi. El Papa con-
tinua dient que el sofriment está
present en el món per provocar

amor, per practicar obres de mise-
ricòrdia i per transformar tota la ci-
vilització humana en la civilització
de l'amor [1] I així podríem posar
més exemples que ens narra el
Nou Testament.

La nostra reflexió quaresmal
d'aquest any, més que tenir un ac-
cent espiritual volem que es centri
en una reflexió antropológica.

Tant de bo que la nostra
Quaresma d'aquest any se centri
en la mirada amorosa vers els al-
tres...

[1] Salvifici Doloris, 30
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Millores de la Parròquia
S'ha fet durant l'any 2004

Restauració del parallamps
S'han canviat les persianes de la

façana lateral de la rectoria
S'ha de fer durant el 2005

Porta principal de l'ermita de Sant
Miguel

Els esforços d'aquest any els des-
tinarem a canviar la porta principal
de l'ermita del Puig, ja que degut al
seu mal estat es fa urgent una inter-
venció. Tenim pendent el tema de la
Rampa, però fa tants de temps, que
ja fa vergonya parlar-ne. La darrere
paraula la té la Comissió de
Patrimoni del Consell de Mallorca.
No perdem les esperances que al-
gun dia puguem tenir la desitjada
rampa Huirá.

Economia
La transparència económica no

sols és un deure, sinó també una
obligació. Per aquest motiu, un any
més volem oferir a tota la comunitat
parroquial el balanç econòmic de la

parròquia de l'any 2004.

Entrades Euros
Col lec tes normals 14,00027
Llogaters 25.958'28
Donatius 1.974'00
Donatius altres 3.524'00
Autofinançament 126'21
lnteressos 801
Altres 20.05040
Total entrades 65.637'17

Sortides
Electricitat 95252
Aigua 13521
Butà 176'70
Telèfon 572'07
Litúrgia 2.117'29
Manteniment: teulada 24.681'65
Forec 15.84517
Neteja rectoria 1.60262
Préstc Bisbat 24.33000
IVA 1.29824
Total sortides 71.711'47

Péstec del Bisbat 12.00000
Saldo bancs a 31-12-04 3.90848

Agraïments
Volem agrair la generositat de tan-

tes persones que durant l'any passat
heu fet les vostres aportacions
econòmiques d'una manera anóni-

ma i desinteressada. Pensau que
sols gràcies a les vostres aporta-
cions podrem mantenir el nostre her-
mós patrimoni religiós. En aquests
moments la parròquia está "amb nú-
meros vermells". Vos prec que, so-
bretot, quan demaneu un servei: ba-
tejos, 1 1 comunió, noces, funerals si-
gueu generosos segons les vostres
possibilitats econòmiques.

Agraïm també l'ajuda de tantes
persones i de tants de grups que
col.laborau, ajudau i feis possible
una comunitat més oberta i més
compromesa.

Sopar solidari en motiu del
sud-est asiàtic

En motiu dels tsanami, també el
poble de Montuïri es commou da-
vant de tantes morts i desastres. Per
tal motiu diversos grups i entitats or-
ganitzen una torrada solidària el dia
5 de febrer a partir de les 1930 a la
plaça. El preu és de 6 euros. Agraïm
la col-laboració i ajuda de molts de
comerços que han ofert els seus
productes per aquest sopar.

Missa amb nins
Degut al mal temps se suspengué

la catequesi del dimecres dia 26 de
gener. Els infants no pogueren aca-
bar les tasques previstes sobre la
Pau. Per tal motiu les misses amb
nins durant aquest trimestre seran:
dia 6 de febrer i dia 6 de marc.

Festivitat de la beata Sor
Francinaina

El dia 27 de febrer se celebrará la
festivitat de Sor Francinaina. Amb
motiu que aquest any celebram el
150 aniversari de la seva mort, el Sr.
Bisbe convida tot el Poble de Déu a
participar de la seva festa. Per tal
motiu vos convidam a tots a partici-
par d'aquest senyalat aniversari.
L'Eucaristia será a les 11'00 a
Sencelles. Organitzarem una pere-
grinació i per tal motiu se suprimirá
l'Eucaristia de les 1200. Pels inte-
ressats ja donarem més notícies en
el moment adient

Reunió Prebaptismal
Convidam tots els pares i mares

dels infants que han de ser batejats
durant aquest trimestre a una reunió
el proper dimecres dia 23 a les
2030 a la rectoria.

Formació Quaresmal
En motiu de la Quaresma, la

Unitat de Pastoral del Pla ha organit-
zat unes jornades de formació teoló-
gica i espiritual. Ja que és l'any dedi-
cat a l'Eucaristia farem dues troba-
des de formació. El dia 17 de febrer
a les 2030 vendrá el rabí de la sina-
goga de Palma, Shaul Friberg, el
qual ens parlará sobre: La Pasqua
jueva preludi de l'Eucaristia i l'altra
xerrada es farà durant el mes de
març.



Nova imatge i nous horitzons.
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10 ANYS ENRERE
Febrer de 1995

Mort de Miguel Roig
Després d'una greu malaltia, dia 2

de febrer de 1995 va morir Miguel
Roig Mestre a l'edat de 51 anys. Era
natural de Campos però des de
1969, en qué es va casar amb Maria
Roscar, vivia a Montuïri. Havia estat
jugador, entrenador i delegat de fut-
bol; regidor de l'Ajuntament pel
PSOE, president de l'Associació de
pares, promotor del Ralli des Pla i
de la Diada Automobilística.

25 ANYS ENRERE
Febrer de 1980

Comença la recollida del fems
Aquest febrer va començar el ser-

vei de recollida del fems i d'aquesta
manera es pogueren suprimir alguns
dels abocadors, ja que no quedava
altre remei, ja inadequats. Així i tot
es continuaren fent gestions a fi de
trobar un abocador comarcal a fi do-
nar-li una solució definitiva.

50 ANYS ENRERE
Febrer 1955

Nous regidors
A resultes de les eleccions munici-

pals de setembre de 1954, dia 6 de
febrer de 1955 prengueren posses-
sió els nous regidors: Bartomeu
Sampol Cerda, Miguel Miralles
Monserrat, Andreu Camps Alcover,
Joan Cerda Miralles, Francesc Mas
Sastre, Mateu Jordà Mateu, Cristòfol
Meliá Ferrer i Gabriel Ferrer Sampol.

100 ANYS ENRERE
Febrer de 1905

Denúncies a cafés
Després que l'Ajuntament hagués

ordenat que els cafés i tavernes tan-
cassin a les 24 hores, els de Miguel
Cloquell i d'Andreu Pocoví no ho fe-
ren fins a les 24h 15 minuts i foren
denunciats al batle. Dia 21 d'aquest
febrer es va designar un regidor per-
qué vigilás aquests establiments i al-
tres abusos i infraccions.

Enterrament d'un cadáver
Dia 21 de febrer l'Ajuntament acor-

dava abonar 2 pessetes a Melcior
Bauçá per haver enterrat un veí de
Manacor de qui dies abans s'havia
trobat el cadáver en el nostre terme.

Gener de 2005
Dia 24 	 39 litres m 2

"	 25 	 1105
"	 26 	 1135
"	 27 	 1.1	 1102
"	 29 	 14	 4 12'6
"	 30 	 it	 1 40,1
Total 	 11	 1110'7

HCXell l'D2
10 Febrer 1955

Antoni Miralles Mas "Botet" amb
Antònia Mayol Fullana "Teresa"

16 Febrer 1955
Antoni Cerda Miralles "Ros" amb

Antònia Mesquida Mayol "Bella"

Albergínies al forn
Ingredients

1 quilo d'albergínies • Una ceba • 2
tomátigues (a ser possible de rame-
Ilet) • 100 gr.de farina • 2 tassons de
Ilet.

Elaboració
Les albergínies es tallen per la mei-

tat, es frigen i es posen dins una
rostidora. Es talla la ceba molt petita
i les tomátigues i també ho fregim
amb poc foc. Amb la farina i la Ilet
feim una beixamel. La posam da-
munt les albergínies i tot seguit al
forn uns 15 minuts.

Margalida Mas Mes quida "Collet"

Gener de 2005
Naixements

Dia 4.- Sara Garouaoui filia
d'Abdelkader i d'Ouahiba.

Defuncions
Dia 2.- Miguel Sánchez Manjón,

fadrí de 67 anys.
Dia 4.- Joan Sastre Miralles

"Xinet", viudo de 94 anys.
Dia 4.- Gabriel Mayol Pocoví "Xiu",

viudo de 88 anys.
Dia 6.- Pau Pocoví Garcias

"Murtó", casat de 87 anys.
Dia 11.- José A. Giménez Gonzá-

lez "En Pepe", casat de 65 anys.

kpiontk2an
6 Febrer Vilafranca
13 "	 Ariany

TAILEZ 11	 1.11311
Febrer de 2005

2 Quart minvant
8 Lluna nova

km= Tape asa% Ea
Cada dia es sol sortia
i jo no veia bon amor,
berenava de tristor
i de llàgrimes bevia.

20 Feb. Montuïri
27 "	 Petra

16 Quart creixent
24 Lluna plena
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