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La máquina va traslladant aquestes pedres a un altre Hoc a fi de deixar una esplanada en

condicions de poder iniciar els fonaments del que será l'edifici que acollirà els infants

d'edat preescolar.
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Comencen les obres del nou parvulari

• CINC MILIONS I MIG per a millores,

al Col.legi Públic.

• II DIADA AUTOMOBILISTICA, el di-

Huns de Pasqua.

• ELS AL-LOTS de l'Escola tornaren

gojosos de l'excursió per la Peninsula.

• PEL MAIO, els actes del cinquante -

nani de la Caixa a Montuiri.

• ELS CAPS DEL P.S.M. expliquen la
seva postura i es defensen de certes
acusacions.

• DESPRÉS DE CINC ANYS, no hi
haura «cross» el primer de maig.

• BONS RESULTATS dels equips de
futbol i futbol-sala. Els Benjamins,
campions comarcals. Per ventura no coneixeu aquests artistes de

primera...? Varen arribar a Montuïri

expresament pels «darrers dies».

LA PRIMERA PART JA ESTA
EN MARXA

El dijous 21 de mare una pala apla-
nava i llevava tota la brutícia dels ter
renys que seran el floc del nou parvulari

És la primera part d'una gran obra
que al llarg d'aquest 1985 es farà a Mon
Wirt En aquests dies s'està redactant e
projecte definitiu, a càrrec del Minister
d'Educació i Ciencia, per l'arquitectt
municipal.

Possiblement la distribudó restarà d(
la forma segient: A causa de la inclina
ció (es de set metres) es faran tres esta
dis de diferent nivell. En el de dalt
muntarà un hivernacle escolar expéri
mental per al qual ja es disposa d'un:
subvenció del Conseil Insular de 92.00:
pessetes. Al mig s'ubicarà el Parvular
en forma de	 que comptara
dues aules de prescolar estatal i due:
aules de guarderia municipal; quedarS
separat uns metres de la carretera d(
Sant Joan on hi haura una entrada i da
vant de l'edifici i mirant el sol se situari
el pati. Els petits alumnes podran entra
pel collegi d'E.G.B. perquè hi haura w
passadis entre la granja i la casa de ls
conserge i escaletes per pujar aLs es.
tadis.

Les obres de construed() i la dotacic
del mobiliari de prescolar corren a curs
del Ministeri d'Educació i Ciencia. L'A
juntament només ha de pagar el solar
l'explanació i, per això, ja té un preste(

, del Govern Civil. El professorat de pre-
escolar sera estatal (actualment ja hi ha
creada la plaça que funciona en el talle
;de l'Escola i en el maig se sollicitari
una altra plaça). Ara be, tot el que signi
fica .Guarderia- —mobiliari, professo
rat...— correspon de costejar-ho a l'A
juntament o a un Patronat que es pugu
crear.

Gabriel Gomila Jaume



Los colegios también
cumplen años

Mi colegio, un colegid construido en tiempos de la
segunda república, ha cumplido cincuenta años.

Es un edificio majestuoso, algo mal pintado, que
se levanta en uno de los extremos de mi pueblo. Aun-
que construido en los años treinta, parece perfecta-
mente un edificio de corte.

Cincuenta años son muchos años, para una perso-
na, para un animal, para un edificio; pero mi colegio
sigue igual, no se ha movido, ho ha envejecido, aun-
que sí, ha sufrido algunos cambios.

Desde el afio treinta y chico, han pasado muchos
maestros, muchos alumnos, muchos cocineros, mu-
chos conserjes y muchos elementos más por lo que
mi colegio posee una pequeña historia particular.

Yo me pregunto: ¿Qué le habrá ocurrido a mi co-
legio?; épocas fáciles y de progreso, épocas difíciles
y decadentes, épocas en que todo pendia de un hilo,
épocas, años, alumnos, maestros, a mi colegio le ha-
brá ocurrido todo.

Colegio público "Joan Mas i Verd", escucha, te
felicito: por tu labor educativa, por tus esfuerzos
para que la sociedad mejore. Feliz aniversario y que
cumplas muchos más.

José Nliralles Martorell
Cdletio loan Mas i Verd

• Montuïri
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UN FORMIDABLE
VIATGE D'ESTUDIS

Un «floreta de

nines maques

en el parc del

«Retiro» de

Madrid.

Que es

mós preciós?

37 alumnes de setè i vuitè realitza-
ren el passat mes de març, del 12 al
19, el viatge d'estudis, el qual, segons
diuen, fou un èxit. És per això que
hem entrevistat a tres alumnes perquè
ens donassin informació i la seva opi-
nió sobre aquest que ells qualifiquen
de «viatge fantàstic».

—Quins recursos econòmics vareu
fer per al viatge?

—Primer férem un festival, després
Ia loteria i finalment varem vendre a la
fira.

(Passa a la pag seguent)
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UN PROGRAMA DE RADIO

Els alumnes de vuitè acompanyats per tres professors anàrem a

Ciutat a gravar un programs de radio sota un tema que parlava

dels «Cossiers. de Montulri. Un argument que per cert ens ha cos-
tat molt de treball.

Aquest programa sera emes entre els dies 20 i 26 d'abril per cinc
emisores a tot el territori mallorqul.

Els principals temes que defineixen I caracteritzen aquest pro-

grama es refereixen a la dama, el dimoni, vestiments, instruments,

alfabaguera, origen, iituació actual... i altres aspectes dels nostres
«Cossiers..

Agralin l'ajuda a Biel Majoral, per les seves entrevistes, a Toni

Rei, per la música i a l'arno En Joan Niu per la seva xerrada.

Magdalena Miralles i Joana M. Gaya

VISITA D'ALUMNES DE MAGISTERI

50 alumnes que estudien el segon curs de Magisteri vingueren
dia 21 de marc a Montuiri per a veure de prop el desenvolupament
de la nostra escola.

La senyoreta Magdalena i Catalina els varen dir com es desen-
rotllava el cicle inicial i mitja, els mostraren les fitxes de catalã i la
seva utilització.

Després el Director els deia com funcionava l'escola i com eren
les col.laboracions que es rebien.

Més tard, en el menjador, explicarem als futurs mestres la
marxa de la granja. Vérem l'hort, la mateixa granja, les gallines,
les tartores, els altres ocells, els lloretons i, finalment, els conills.

Se n'anaren molt complaents d'aquesta visita i alabaven el tre-
I ball que es du a terme.

(Reproduim l'escrit d'un alumne del nostre Collegi que meres-
que l'honor d'esser publicat en el diari ,, Baleares del passat 7

de maro. Antònia Jimenez, Mateu Rigo Ribas i M. Magdalena Alcover



Així 6.5 la visi6 que tenen dels (fCossiers» els nostres al-lots. (Mural pintat a l'escola
amb motiu del 50.6 aniversari).
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Crônica de dos esdeveniments
(Ve de la pag. anterior)

—Amb quins mitjans de transport

viatjàreu?
—Ens anàrem amb el «Boeing 727»

d'Ibèria i també utilitzàrem autocar,
metro, autobús, tren i finalment
vaixell.

—Què fou lo que més vos va agra-
dar del viatge?

— No havíem estat mai allà on anà-
rem. Es per això que passàrem tant de
gust de veure Madrid amb les seves
zones verdes, com Sevilla, capital
d'Andalusia, amb tots els monuments
i medis de transport.

—Duguéreu molts de regals?

— No perquè no anàrem ni a Ando-

rra ni a Ceuta.

— Vos haguera agradat un viatge

més llarg?
—Ha estat curt perque sempre hem

anat aviat sense poder veure les coses

tranquil.lament. Hauria d'esser de dues

setmanes.
—Quines diferencies més grosses

trobàreu entre la gent i el paisatge

comparant aquiia/là?
— Moltes. Les terres, per exemple,

són molt extenses, quasi no es veu
cap paret i totes solen ser d'un pro-

pietari.

—Què vos va costar el viatge?
—27.500 pessetes a cadascun, pea!)

amb els recursos que varem fer, ens
va sortir més barat.

Maria Miralles
Miquel Verger
Francesc Miralles

IV RENOVACK) DE LA FLAMA DE LA
LLENGUA CATALANA

El dissabte dos de marc Montuïri fou es-

cenari dels actes de la «IV Renovació de la

Flama de la Llengua Catalana».

A les onze i mitja, l'equip de Cross del

Col-legi Públic d'E.G.B. —en el qual hi figu-

raven el campió i subcampiona de Mallorca

de cross escolar alevin— recolliren la flama

a la partició dels termes d'Algaida i de

Montuïri. La traslladaren a l'Escola. Fou Re-

buda pels alumnes de Monteari i de la Co-

marca que estaven celebrant una jornada

esportiva. Dos alumnes Ilegiren un petit

parlament de benvinguda i un poema de

Salvador Espriu, poeta que havia mort feia

uns dies. Es va cantar «la Balenguera» i la

flama restà instal.lada en el pati.

L'horabaixa a les cinc, i amb mitja hora

de retràs, fou rebuda per l'Ajuntament i

Banda de Música a la plaça. El retràs va ser

motivat pel folklore que gent que no era de

Ia vila va muntar. Folklore que quedà molt

Iluny de l'autèntic significat d'una estima-

ció i valoració del que ha de ser la norma-

lització de la nostra llengua.

Molt seriós i profund, en canvi, l'acte de

dins la casa de la vila amb uns parlaments

molt adequats del Batle, representant de

l'Obra Cultural Balear i President dels Es-

coltes de Mallorca. A continuació es va

descobrir una placa commemorativa del

pas de la flama de la llengua catalana per

Montuïri.

Més tard, els Escoltes de Mallorca rete-

ren un homenatge a Pere Palou Fornés en

el cementeni municipal.

Llarga i polèmica la taula rodona del ves-

pre a l'Ajuntament sobre «Situació i futur

de la Ilengua catalana a Mallorca». Resultà

interessant per les aportacions dels mem-

bres de la taula. A alguns semblaren encer-

tades, a altres incorrectes i exagerades.

També, va semblar que n'hi havia dels qui

parlaven que no es volien estrènyer el dit.

Varen intervenir Damià Ferrà Pons, pel

Damià Pons per l'O.C.B.; Josep

Moll, pel PSOE.; Joan Miralles com a

doctor en lingüística. Va moderar En Pere

Sampol, regidor de cultura. No assistiren

els representants de Coalició Popular.

INAUGURACIÓ DE LA PISTA
DE MINI-BASQUET

L'endemà, diumenge 3 de mar-9, finalitza-

ren els actes organitzats amb motiu del

Cinquantenari de l'Escola. Es va inaugurar

una pista de mini -bàsquet en el Col-legi Pú-

blic «Joan Mas i Verd», i unes porteries

d'aquest esport que havia subvencionat et

Conseil Insular de Mallorca.

Es va celebrar una «Jornada Esportiva»

en la que hi participaren més de dos-cents

esportistes de Porreres, Algaida, Sóller,

Sant Joan, Santa Mónica de Palma, Joan

Capó de Felanitx i Montuïri.

A partir de les nou es varen desenrotllar

confrontacions esportives de ping-pong,

escacs, futbol-sala, voleibol. El «plat fort»

foren els tres partits de bàsquet i eis quatre

de mini -bàsquet que inauguraren la nova

instal-lació.

A les onze i mitja desfilaren tots els es-

mentats esportistes i altres cent de l'Escola

nostra, al compàs de la Banda de Música.

Els alumnes dels cursos superiors feren ex-

hibicions de gimnàstica esportiva i rítmica i
expressió corporal.

Dirigiren unes paraules a les promeses

de l'esport el Batle de Montuïri, el Director

de l'Escola i el Coordinador d'Esports del

C.I.M., Santiago Coll. Tots tres coincidiren

en la importància de la promoció de l'es-

port base i el bon nombre de participants

de Montuïri.

Després de la treta d'honor i del parti

inaugural entre Montuïri i Santa Mernici

(campió de Balears) es va servir un abun

dant berenar de coques i begudes a tot

horn, berenar que obsequiaven els nins dr

l'Escola als visitants i assistents.

Gabriel Gomila



Mallorca on el P.S.M. té pro-
de poble va realitzant moltes
totd'una i altres amb les que

seus responsables de la Vila i

Francesc Truhat
	

Pere Miratles • 	 Pere Sampol
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ENTREVISTA 

Els representants del P.S.M. s'expliquen

Montuiri es un dels pobles de
porcionalment més força, i a nivell
activitats: unes que la gent aprova
no hi està d'acord.

És per això que hem acudit als
els hem demanat:

—Voldríeu donar una explicació
coherent a aquests fets?

—Si, l'agrupació del P.S.M. de Mon-
tuiri es una de les més nombroses en
quant a afiliacia, i a nivell electoral som
la segona força política del poble.

Aixd es el fruit de molts d'anys de
feina, ja abans que es legalitzassin els
partits politics. Una feina que sempre
ha intentat esser constructiva desde la
nostra Òptica política. Així i tot, el na-
cionalisme d'esquerres no deixa a la
gent indiferent. Consideram el nostre
país, Mallorca, greument amenaçat per
estar sotmès a una explotació econò-
mica i cultural. Aix() ens fa esser radi-
cals en moltes ocassions, tenim presses
per defensar-nos dels desastres ecold-
gics i marginacions culturals i, com que
no tenim dependencia de cap grup de
pressió, denunciam aquests fets, cosa
que naturalment no es ben vista per
tota la població.

—Pensau seguir en aquesta mateixa
línia?

—Per desgracia el present no ens fa
ser massa optimistes. Pensam que Mon-
tuiri es una excepció dins el context de
Mallorca. Aquí, el fet d'ocupar una par-
cella de poder ens ha permes dur una
tasca de normalització cultural que en-
cara està per començar a altres pobles
de Mallorca. Cal que tots els mallor-
quins de debò prenguem consciencia del
gut estam perdent. El procés de degra-
dació pot esser irreversible, si no feim
un front comú per a defensar els nostres
drets, la nostra llengua i cultura, la nos-
tra naturalesa.

—Quines són les dificultats més gros-
ses que heu trobat per a dur endavant
el vostre programa?

—Ev1dentment econòmiques, i de
manca de terrenys on ubicar determina-
des installacions. Hi ha, perd, altres difi-
cultats, com són la incomprensió de la

• «Denunciam desastres ecològics i marginacions culturals».

• «Molta gent pren postura política per un partit i no és per ideologia».

• «Una persona no practicant d'una religió s'ha d'abstenir de represen-
tar els altres».

• «Acudim a tots els actes organitzats dins el poble al marge de la ideo-
logia dels organitzadors».

gent, la falta de recolzament popular o,	 —Quines pensau que es podran realit-
simplement, la por que per part nostra zar?
existeix a determinades critiques. 	 —D'aquestes enguany ja quedaran re-

soltes: els vestuaris d'Es Dau, la pri-

—Diuen que la gent de Montuïri es mera fase de la depuradora, es creara un

molt política. Com explicau aquest let?
	 patronat municipal de cultura, ja do-

—Pareix que ja ve d'enrera rand() tat econòmicament en el pressupost de

dels montuirers per la política. Creim 1985, 1  s'avançarà en l'assistència a la
perd que la gent de Montuiri participa tercera edat. També s'ha previst dins el
en tot, no sols en la política. pressupost una partida per a ajudar a

les organitzacions pageses a viatjar a
—Creis que això és bo per al poble?	 països avançats en l'aspecte agrícola
—Evidentment, es bo perquè és un per tal d'estudiar noves formes de cul-

símptoma de qué el poble es viu i no tiu. Una altra obra d'envergadura, con-
queda indiferent davant fets que afecten firmada, la subvenci6 pel Delegat del
molt directament el seu futur. Perd hi Ministeri d'Educació i Ciencia, es la
ha un aspecte negatiu: molta gent pren construcció del parvulari i també l'ade-
postura política per un partit degut a centament de l'edifici escolar.
antecedents familiars o simpaties perso-	 —Amo quines trobau dificultals?
nals i no per ideologia. És a dir, que san —Les instal-lacions esportives estan
d'un partit determinat com podrien ser condicionades a l'aprovació de les nor-
d'un equip de futbol, per exemple, i aixd mes subsidiaries ja que precisam ter-
provoca, quan hi ha polèmiques, preses renys per edificar. De totes maneres es
de postura viscerals i no raonades, i resoldrà la qüestió dels vestuaris del
aleshores els sentiments passen per da- camp de futbol i possiblement quedara
munt la raó i això es perillas. encaminada la construcció d'una pis-

-Ja n'hi ha que comencen a dir que cina. I, naturalment, seguirem la poli-
es van preparant les properes eleccions tica d'adecentament.
municipals. Ara que estam quasi a la
meitat d'aquest consistori, quines són	 —S'han sentit rumors de qué s'han
les activitats mes importants que consi- realitzat alguns Jets o commemoracions
derau que encara manquen?	 en el poble Ines per protagonisme o

—Del programa electoral queda pen- raons no justificades que per necessitat
dent tot l'aspecte d'installacions espor- o conveniência. Voldríeu, des d'aqui,
tives, aigües netes i residuals, planifica- contestar-los?
ció de la producció agrícola, creaci6 	 -,-Creim que la pregunta esta moti-
d'un consell assessor de cultura, aprova- vada per certes critiques que s'han fet al
ció de les normes subsidiaries...	 Cinquantenari del Coliegi Públic .Joan



25 anys enrera

Es la processó del dia dels Rams de l'any 1960 quan els homes pugen els
graons davant la rectoria.
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Mas i Verd.. Pere sempre que es realitza
un acte cultural es questiona si es ne-
cessari o útil. Nosaltres diríem que la
cultura es imprescindible perquè un po-
ble pugui esser lliure. La valoració que
el nostre partit ha fet d'aquest acte es
positiva, haver estimulat els pares, pro-
fessors i alumnes a fer unes activitats
extraordinàries des del punt de vista pe-
dagogic. D'altra banda, s'ha donat a co-
nèixer una part de la histõria de Mon-
tuiri, que per molts significava anarquia
i desordre; i, pel contrari, s'ha mostrat
la preocupació que existia aleshores per
a l'alfabetització, l'ensenyament i la
cultura.

—Se vos ha acusat de no respectar
determinades tradicions ni a certes au-
toritats institucionals. Que hi teniu que
dir?

—Els regidors del P.S.M. no presidim
les funcions religioses per uns moth's:
Entenem que una persona no practicant
d'una religió, per coherencia, s'ha d'abs-
tenir de representar eis altres a un acte
religiós. Aquesta postura nostra es com-
partida per amplis sectors de l'Església,
per exemple el bisbe de Solsona, monse-
nyor Moncades. A més, pensam que ens
elegiren com a representants d'una op-
ció política que presenta un programa
electoral, al marge de les nostres convic-
cions personals com a creients o no
creients. També entenem que dins un
temple no han d'existir Rocs de privi-

legi, especialment un dia que molts de
montuirers voldrien veure ballar l'O-
ferta amb comoditat. Amb això no vo-
lem menysprear l'Ofici de Sant Barto-
meu, que consideram un acte totalment
popular i festiu.

—Vos han acusat també d'esser dis-
cordants...?

—Sí; per altra part se'ns ha acusat
d'esser un element de discórdia dins el
nostre poble i no fomentar la conviven-
cia. Però acudint als fets i concretament
a la darrera campanya electoral, no fou
precisament el P.S.M. qui es destacà
pels insults i atacs a les altres forces po-
lítiques i, fins i tot, ens mantinguérem al
marge de la campanya de cartes als dia-
ris que tan pobre imatge donaren de
Montuir'i. També, i això es comentat per
tothom, acudim a tots els actes organit-
zats dins el poble al marge de la ideolo-
gia dels organitzadors. Cosa que no po-
den dir altres forces polítiques, com s'ha
vist darrerament.

—Desitjau manifestar alguna cosa
mes?

—Agraïm a BONA PAU l'oportunitat
que ens dóna de comunicar-nos amb els
montuir' ers i a tots els cridam a partici-
par en la construcció d'un poble millor.

Contestaren aquestes preguntes els repre-
sentants del P.S.M. a Montuiri. Francesc Tro-
bat, Pere Miralles i Pere Sampol.

Féu l'entrevista: Onofre Arbona Wanes

...totes ses nines de 16 a 20 anys, interes-

sades en ser secretaries de sa comissió de

futbol sala, que entreguin es seu «curricu-

lum vitae» an En Miguel Roig, delegat d'es-

ports. Es nostre lema es «donar participa-

ció a tothom». •

...s'està gestant s'aparició d'es partit Li-

beral en es nostre poble. Enhorabona an

es futurs pares de sa criatura!
_o_

...dins un ambient «cafeteril» se senti una

frase d'una persona rellevant en es nostre
poble. Vet-la-raqui: «Mestim més viure
dins sa merda, essent molts, que viure tot-

sol dins la glòria»...

...segons informes dignes de credit, dins

s'ajuntament ja són onze... Quin número

més garrit! Valga que no arriben a tretze...
_o_

...ets organitzadors d'es marathon ja fan

figa, els pesen tant... ets anys de feina, que

ja no poden seguir. Be, pentura un poc de

descans no caurà malament a un poble tan'

mogudet com es nostre.

...dins unes certes «altes esferes» d'es
poble se comenta, se murmura: «sa BONA

PAU es un niu de fatxes!»... Pert)... qui són
aquests murmuradors... i per què fan

aquests comentaris? Raons tendran.

...ses autoritats competents hauran de

prendre mesures urgents per solucionar es

problema de tants de «titis» que no se po-

den pegar es «lote» amb tranquilditat. Ne-

cessitam solucions «ipso facto»... Sa calen-

tor no espera.

—0—

...sabeu es darrer pensament filosòfic?...

Idõ, «Es politic és s'assassí de sa ciència».

...a sa paret de sa rectoria hi han posat

un estampa, pert) resulta que no es cap pas

de Setmana Santa. Ja ho veis aquests de

sa tercera edat! Ja ho diu sa dita: «la pri-

mavera la sangre altera»...

...anant d'endevinalles: Sabeu per què

serveix un «tiraxines?» Sa solució, es prò-

xim número.

EN XERRIM
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MALLORCA I EL MERCAT COMO 4:

CONFERENCIA DE JOAN SIMARRO

És Conseller d'Agricultura de les Balears i parlà sobre
la incidència a Mallorca de la possible entrada d'España

al Mercat Comú

Divendres dia 8 de març a les 9,30 del
vespre, en el menjador del cafe de Can
Pep Ribas (Bar & Los Arcos ) doná una
xerrada orientativa sobre repercus-
sions davant l'entrada d'Espanya en el
Mercat Comú, el conseller d'agricultura
del Govern Autònom, Joan Simarro.

Començà fent una exposició del que
es, com i per que es va crear el Mercat
Comú: El conseller es optimista en vis-
tes a les conseqüències que es donaran
en l'agricultura, ufici vegada integrats a
Europa, considerant que Mallorca en
general en sortirà beneficiada.

La insularitat fará augmentar els cos-
tos de les mercancies d'importació. Es-
sent el nostre un mercat solament d'uns
500.000 habitants, te poca importancia
dins la comunitat europea, preferint
grans nuclis, com poden esser Madrid,
Barcelona, Bilbao i altres capitals i pro-
vincies majors, encara que els nostres
productes siguin mes competents.

Malgrat que hi entrem el gener del 86,
els efectes no Seran immediats, calcu-
lant almenys un periode de 5 a 10 anys
d'adaptació, cosa qzie ens fard preparar
perque la integració dins Europa no si-
gui traumatica, produint all() que ens si-
gui mes avantatjós.

Perque sigui aisi —digue el conferen-
ciant— hem de programar, planificar la
nostra agricultura traient un maxim de
profit segons les caracteristiques de
cada explotació.

Les terres bones de seed, que produes-
quin cereals, ja que Mallorca es alta-
ment deficitaria, i seran sempre venuts
dins la mateixa illa, tenint en compte
que els preus de garantia del Mercat
Comú sOn actualment dues o tres pesse-
tes més cars que els nostres, per tant
augmentaran els preus dels cereals.

Les ametles també seran venudes; ara
be, les volen *tipificades o sigui clas-
sificades.

En ramaderia (animals), de • moment
no podrem exportar earn de porc i si
importar-ne, degut a que no hem pogut
erradicar la pesta porcina africana.

Remarca el conseller que Mallorca

amb ramaders responsables pot elimi-
nar aquesta pesta, degut al nostre
ment de les zones afectades, muntant un
control i consciencia rigorissima per
part d'autoritats sanitaries i ramade-
res. Per exemple, no s'ha de donar gens
de menjar de cuina als porcs, i el bestiar
ha d'esser vacunat i posat en quaren-
tena.

Una vegada exents de pesta, es decla-
raria Mallorca zona blanca, podent ex-
portar nomes porc de Villa.

La carn de bou està unes 200 Pis. per
Kg. mes barata que la d'aqui, ja que ells
tenen mes posszalitats degut a les pastu-
res naturals. A Europa sobra molta llet,
i l'excedent el transformen en llet en
pots per a comercialitzar-la.

Les ovelles i els xots, per molta pro-
ducció que tenguem, fan molta falta
dins la Comunitat Europea.

La nostra fruita i hortalissa es mes sa-
borosa que la seva, degut al nostre
clima, havent-hi també possibilitats
d'exportaicó. Ara be, s'ha de tenir en
compte que si s'extreu l'aigua al ritme
actual, i amb les mateixes condicions
pluviometriques, dins poc temps queda-
rem sense aigua.

Perque l'entrada dins el Mercat Coma
sigui avantatjosa, hem de prendre cons-
ciencia professional, entregant els pro-
ductes tipificats, ben presentats i sanità-
riament acceptables.

Es fan tres categories: Extra, primera
i segona, estrictament controlades. No
podem posar les pomes o taronges gros-
ses damunt i les petites davall. Cada
*lote. hp d'estar tiptficat, unificat se-
gons la categoria corresponent, perquè
el preu es distint. Al contrari, ens ape-
dregam les nostres teulades.

Una manera de competir es dismi-
nuint els costos, fent concentracions
parcel-laries, maldament estimem mas-
sa les nostres finques. Reunir-se en
agrupacions o cooperatives amb identi-
tat prapia, en lloc de que un tot sol ne-
gocii els productes directament.

El Mercat Coma no coneix En * Fu-
lano. o En *Mengano.. Nomes coneix el

•

nom de l'Associació. Si s'ha de subven-
cionar o abonar la diferencia de preu
que hi pugui haver amb el que posa la
Comunitat Europea, s'entrega a l'es-
mentada societat o grup de productors.

Per això es tan important, importan-
tissim, essencial, vital prendre conscien-
cia que. l'entrega dels productes estigui
estrictament relacionada segons l'eti-
queta, ja que per un que no ho faci be, es
l'entitat o col-lectiu que queda mala-
ment,.essent sancionats un temps a no-
poder vendre els productes, quedant
amb una nota negra com a productors.

Continua dient el conferenciant que
no esperem per sistema que el Govern
ens arregli els problemes. Som nosaltres
que hem de treure les castanyes del foc.
L'administració ens orientarà, aconse-
Hard, per() en definitiva es cada col.lec-
tiu que hi posa el seu remei.

Acabà manifestant que no hem de de-
sanimar-nos, maldament els tempS si-
guin dtficils i altament competitius. Amb
noves tècniques de cultiu, de comercia-
litzaci6 i planificació, presentant un
front comú i sempre posant-hi els dits,
l'entrada a la Comunitat Europea, se-
gols el criteri del conseller, es veu
optimista.

JOAN GOMILA JAUME

‘f.1■'`'
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CALENDAR! DE FESTES LOCALS

El B.O. de la Provincia ha publicat el
calendari de les Festes Locals de Ma-
llorca. Pel que fa referencia a Montuiri
assenyala les dues segtients:

Dia 9 d'abril: Romiatge al Santuari
del Puig de Sant Miguel.

Dia 24 d'agost: Festa patronal de Sant
Bartomeu.

CINQUANTENARI DE «LA CAIXA.

El passat 11 de març l'oficina de «La
Caixa» de Montuïri va cumplir els seus
cinquanta anys de servei a Montuiri.

Per aquest motiu, el Delegat Melcion
Arbona va convocar el dia 12 del mes
passat a una reunió a diferents entitats
locals per a programar una colla d'actes
a celebrar el mes de maig. S'ha pensat
que sigui aquest mes perquè fa més bon
temps, el dia es més llarg i per altra
part, perquè els febrer i març hem ten-
gut molta festa, i a l'abril hi ha Pasqua.

A l'hora de redactar aquesta informa-
ció, no s'havia confeccionat de forma de-
finitiva el programa. Molt possiblement,
no vanl gaire d'aquest avanç:

— Dissabte, 4 maig: Blavets de Lluc.
— Dissabte, 11 o diumenge, 12 de

maig: Grup de balls mallorquins «Cop
d'Escodra..

— Dissabte, 18 o diumenge, 19 de
maig: Trobada de bandes de música de
la comarca amb l'actuació de Felanitx,
Porreres, Algaida i Montuïri.

— Dissabte, 25 de maig: Festival de
música rock amb dos conjunts d'aquest
tipus i un grup de .Break Dance».

Es farà entrega al Collegi Públic
d'E.G.B. d'un bon nombre de llibres edi-
tats per «La Caixa. —com a commemo-
ració del Cinquantenari— perquè servei-
xin per a la biblioteca d'aula. També, hi
haurà una entrega de material de «La
Caixa a les Escoles». Falta decidir un al-
tre acte infantil.

FULL INFORMATIU

El Patronat Local de Música ha enviat
als sods el primer «Full Informatiu..
Assabenten als afiliats de la nova es-
tructuració de la Junta Directiva, de les
activitats desenvolupades, projectes,
necessitats, gestions, quotes, contracta-
ció de dos professors i del concert .Sta-
bat Mater..

LA FESTA DEL PUIG

Les commemoracions pasquals, tan
entranyables, tan antigues, tan ansiosa-
ment esperades per tots, tenen pels
montuirers un acabatall digne d'esser
conservat amb aquell aire festós, alegre,
esperançador, illusionat que . generació
rera generació ha transmès als nostres
dies des de segles enrera.

Enguany, de bell nou i amb aquell ma-
teix esperit de pau i de joia tornarem
pujar al nostre Puig de Sant Miguel on
compartirem unes hores d'esplai i d'ale-
gria: celebrarem la festa del Puig.

UN CONCERT FORA DE SERIE

Meravellades restaren lès dues-centes
persones que assistiren el dissabte 23 de
marc al concert organitzat pel Conseil
Insular de Mallorca al temple parro-
quial, formant part de l'Any Internacio-
nal i Europeu de la Música.

A la sortida, la gent no s'aturava de
Hoar les extraordinàries actuacions de
«Els Solistes de Mallorca., la soprano
Paula Rosselló i la contralt Eulàlia Sal-

banyà. Intepretaren «Stabat Mater. de
G. B. Pergolesi, música religiosa que el
C.I.M. volia «fer arribar als pobles amb
motiu de l'avinentesa de la Setmana
Santa».

UN APARCAMENT PER A .
BICICLETES

Els nins de la segona etapa demana-
ren —en assemblea— un aparcament
per a les seves bicicletes. L'Ajuntament
des de fa temps ja tenia la idea de llevar
el gros caramull de terra al costat del
camí de la matança. Aprofitant l'expla-
nació dels terrenys del Parvulari s'havia
de retirar aquests dies aquest caramull i
dm la terra als buits que hi havia. Quan
surti aquest número d'abril possible-
ment ja estigui tot buidat.

Existeix el projecte de habilitar-hi
una petita placeta i un aparcament —ai-
xi com volen els allots— per a bici-
cletes.

QUASI SIS MILIONS DE SUBVENCIÓ
PER A OBRES AL COLLEGI PUBLIC

Sense dubte que aquest 1985 serà un
any ple de millores en el poble. Ens
arriba la noticia —encara ben calenta—
que el Ministeri d'Educació i Ciencia in-
vertirà quasi sis milions de pessetes en
el Collegi Públic d'E.G.B. «Joan Mas i
Verd » per a picar, referir i pintar totes
les façanes exteriors de l'edifici. També
es posaran uns finestrals de vidre i alu-
mini en els excusats.

Unes obres més que necessáries i que
canviaran la desagradable estètica de
l'Escola, ara despintada.

També s'havia demanat solucionar el

greu problema dels serveis sanitaris i
fer-los de bell nou i pintar les parets in-
teriors de devora les escoles. Ara be, no
ha estat possible. Els dos o tres milions

de cost en tenen la culpa.

JOAN VERGER,
PRESIDENT INSULAR

D'A.P.

El montuirer Joan Verger Pocovi, ac-
tualment Vicepresident del Conseil In-

sular de Mallorca fou elegit el passat 23
de marc, President de Mallorca d'A-
liança Popular. Enhorabona!
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ENTREVISTA

8 d'abril, dilluns de Pasqua

II DIADA AUTOMOBILÍSTICA
MATÍ: Proves per carretera i en ,,Es Dau. HORABAIXA: Slalom al camp de futbol

Miguel Fu//ana, Francesc Sitjar i Josep Gomila, tres pilots locals
de cotxes.

Les corredores de cotxes: No poden negar l'alegria de participar

a les carreres.

«Es una festa que no s'hauria de perdre»
(Grup de pilots)

«Esperam que sa gent mos animi»
(Les noves corredores locals)

A rel de l'exit de l'any passat i de la forta

afició de molts montuirers, el Patronat

Municipal d'Esports mitjançant la comissió

d'automobilisme, organitza la «II Diada Au-

tomobilística Montuïri». També, anome-

nada all Rallye-Concentració Turística».

Tendrà lloc, com l'any passat, i a la mateixa

data del ciilluns de Pasqua. Col-labora tècni-

cament l'Escuderia Drach.

BONA PAU ha mantingut una simpàtica

entrevista amb dos grups de montuirers

que han de córrer. Deim dos grups perquè

aquí està la novetat d'enguany— unes

«marxoses, entusiastes i superguapes» al-

lotes prendran part a la carrera.

Ens trobam a l'Ajuntament, el dissabte

23 de marg. Amb nosaltres Na Roser Cano,
Cati Pizà, Margalida Mayol, Magdalena Mi-

ralles Mes guida i Joana Poco vi com a

pilots o copilots femenins; En Francesc

'Sitjar, Josep Gomila, Miguel Fu//ana com a

pilots montuirers que l'any passat ja hi par-

ticiparen. Un poc més tard arriba En Joan
Manera.

Per cortesia i perquè ens agrada Més co-

mençar per «lo bo», parlam amb les jove-

netes.
—Com ha sortit s'idea de participar?

—Improvisada. Ets al-lots mos digueren:

«Heu de córrer», i per animar un poc sa
festa mos hem presentat. Ara, encara no

ho sabem cert.

—Passau pena del que pugui dir sa gent?

—Ni mica. Segur que mos admiraran.

Serem sa revolució d'una setmana.

—Feis comptes entrenar-vos?

—Clar! Un parell de vegades.

— Quina prova vos resultarà més dificil?

— Sa de s'horabaixa. No sabem si la fa-

rem. Mos fa por es «trompo», o sia sa

volta.

—Amb quins ànims hi anau?

— No ho feim per quedar davant, sinó per

participar. No havíem provat mai això d'es

cotxes.
—Creis que se'n poden animar d'altres?

—No serem ses úniques. Feim comptes

fer-ne propaganda. Segur que seran més.

—Pensau que una dona pot esser un bon
pilot de cotxes?

— Sí, no en faltaria d'altra! Sa dona des
metge Alba, Na Mercedes Gimeno, va có-

rrer el campionat de Balears; i Na Michelle

Mouton, francesa, amb sa casa «Audi», es
campionat del man de Rallye.

—Com véreu aquest Rallye montufrer,

l'any passat, vosaltres que fóreu espec-

tadores?

— Molta afició i participació, animadís-

sima... Noltros enguany volem demostrar

que ses dones també hi som.

—Quins cotxes de dones intervendran?

- Arbona - Roser Cano, amb Seatl

127; Margalida Miralles Mesquida - Cati

Piza Fornés, .amb R-5; Barbara Miralles -

Margalida Mayol, amb Ford Fiesta; Cata-

lina Cloquell - Magdalena Miralles, un R-5 i

Na Joana Pocoví actuara com a copilot

amb so seu home. A darrera hora s'hi han

afegit Na Barbara Mora i Na Luci Cifre.

Realment que la xerrada amb aquestes

noves «pilots» montuireres ha estat més

que agradable. No cal dir per que. Basta

veure-les quan van per Can Pieres. Se n'hi

tornen amb aquestes paraules:

— Tot això es una cosa desinteressada.

Que quedi clar: ho feim per participar i ani-

mar sa feta i també perquè creim passar-

nos-ho bé. No podem negar que ara ja es-

tam una mica nirvioses. Desitjam sort per a

tots... Eh!, esperam que sa gent mos animi.

«L'ANY PASSAT DISFRUTAREM

DE BON DE VERES.

Toca el torn als joves que escoltaven i

també intervenien a la xerrada anterior. En-
guany seran ja «veteranos».

—Com véreu la Diada de l'any passat?

Per esser sa primera, va anar molt be.

Nombrosa participació i cap desgracia.

— Vos heu preparat per augmentar el Hoc
de 194?

—Lo de manco es el Hoc. Interessa que

es poble s'ho passi be, i fer un poc de
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25 anys enrera
3 Abril 1960

El Prevere Sebastià Miralles, no-
menat Ecónorn de Lloret, ha rea-
litzat avui la seva entrada allà i hi
ha assistit una bona representació
de montuirers.
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«truiet». Noltros disfrutbrem de bon de

veres.

— Quina prova es la més dificil?

—Sa d'es Futbol, perquè sa gent t'im-

posa. Sa de regularitat d'es mati mos

agrada perquè no hi ha avantatges per a

cap tipus de cotxe. Tots tenen ses mateixes

oportunitats, siguin de sa cilindrada que

siguin.

—Vos costa doblers?

—Resulta baratissim, no és com un Ra-

Ilye. S'assegurança de l'any passat costava

700 pessetes i enguany, 1.000. Es dinar és

voluntari. Ara IA, es lo millor de tot, perquè

comentam ses anècdotes. Hi ha un bon

ambient d'amics i festa. Ah!, i enguany que

hem d'anar en Es Puig, també farem una

altra prova a sa pujada,... però no puntuara.

—Ja que par/au d'anècdotes, quines re-

cordau de l'any passat?

— Com que és carretera oberta, pots

trobar-te amb qualsevol obstacle, com sa

pala que a tots mos va fer aturar; ses carre-

teres estretes (que és lo bo). També que al-

guns perderen es cami. Jo vaig acabar

—comenta En Pep Gomila— ses piles des

cronòmetre.

— Quants participants s'esperen?

— Un maxim de 45 vehicles. Pere) es

montuïrers tenim avantatges a s'hora

d'apuntar-nos. Creim que, al manco i de la

vila, n'hi haurà 35. La resta s'omplirà d'ex-

terns i —segurament— no podrà córrer to-
thorn qui vulgui.

— Quina novetat es presenta?

— Resultarà més competitiu. En Es Dau

s'ha estipulada una altra prova amb «co-
nos» (slalom) que es regirà com es Rallyes

de categoria, amb fotocéldula d'entrada i

de sortida que registrarà fins ses dècimes

de segon.

—Res més?

— Gracies a s'organització i a sa gent que

hi col.labora de forma desinteressada. Es-
peram que tot vagi IA i no hi hagi desgra-

cies. Es una festa que no s'hauria de

perdre.

I veritat que no! Montufri es avui un po-

ble viu i a l'hora de fer festa no sol quedar

enrera.

BIEL GOMILA

CARTA AL DIRECTOR

Sr. Director:
Per endavant li don les gracies pel

tractament que la revista BONA PAU
ha donat al Cinquantenari del Collegi
Públic Joan Mas i Verd, contribuint d la
divulgació i coneixement dels actes or-
ganitzats. I abusant de la .seva generosi-
tat, em permet pregar-li publkiui agues-
tes retxes amb la finalitat d'aclarir al-
guns punts que podrien haver enterbolit
aquesta commemoració.

A l'editorial del darrer número de
BONA PAU es diu: oPotser que qualcii
hagi considerat que els actes progra-
mats s'han polititzats..... Per allusions,
com diuen en termes parlamentaris, vol-
dria manifestar:

Primer: corn a maxim responsable
d'aquest Cinquantenari vull descarre-
gar de tota possible culpa a les entitats
que hi participaren, ja que fou una
tasca meva el cercar els conferenciants
i confeccionar el programa.

Segon: més que un aclariment és una
reflexió. Suposem que haguéssim ce-
lebrat el Cinquantenari sense estudiar
l'època de tota la história de l'estat
espanyol en la que més s'ha fet per a
l'ensenyament, i tampoc no haguessim
mencionat els constructors del Grup Es-
colar ni el procés seguit fins a la seva
inauguració: No hauria estat aixõ una
polit ització, per omissió, del Cinquante-
nari? Edificaríem de debò la pau i la re-
conciliació sobre uns fonaments que ens
exigeixen oblidar el sacrifici d'unes per-
sones i renegar de les seves obres? Ad-
met el dubte al respecte; ara, estem
segurs que obrant aixi come triem una
terrible injusticia, i jo, particularment,
consent a passar per polititzador i, a
canvi, no sentir-me injust.

Respectuosament

PERE SAMPOL I MAS
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ESPORTS

FUTBOL SENIOR

L'equip de ftitol sala senior «Bar Can
Toni s'ha classificat per a jugar la lli-
guilla del campionat de Balears, zona
Llucmajor per haver quedat segon del
seu grup.

Club Colombèfil Missatger

d'Algaida I Montuïri

L'equip Alevin Montuiri d'enguany el qual du una bona campanya i va
	

2.* FASE - RESULTATS DE LES

en el grup capdavanter de la classificació. 	 TRES PRIMERES AMOLLADES

FUTBOL

Resultats registrats per l'equip de I
Preferent al llarg del passat mes de
marc:

Montuïri, 4- Llosetenc,
Ses Salines, 2 - Montuïri, 2
Montuir- i, 6- Cade Peguera, 2
R. La Victõria, 3- Montuir' i,
Ens hem de fer ressò de la magnifica

campanya del Montuiri en els mesos de
febrer i marg. Ha estat 10 jornades sense
perdre, aconseguint 7 victdries, 3 em-
pats i 8 positius. Llástima del 3-0 de La
Victória que ha aturat la força «arrolla-
dorao del nostre primer equip, noticia
destacada a cada jornada a la premsa
palmesana.

ELS BENJAMINS,
CAMPIONS COMARCALS

La cantera, de moment, no s'esgota.
Els jugadors de quart i cinquè han asso-
lit un exit en el torneig comarcal escolar
de futbol benjamí. Han participat els
equips de Sineu, Verge Monti-Sion de
Porreres, Sant Joan i Algaida. Han gua-
nyat tots els vuit partits de competició,
tots —manco un— per golejada.

Assistirem, el dissabte 23 de marc, a
Algaida. Es jugava el darrer partit de
Lliga, contra el més directe rival. Des-
prés d'un partit impropi de nins de 9 i 10
anys per la seva calitat, els nostres gua-
nyaren per 0-2.

Enhorabona al seu mister, Joan Ver-
ger Ramonell i futures promeses del fut-
bol montuirer!

ALEVINS: 3 POSITIUS

També ens alegra informar de l'excel-
lent campanya dels alevins dirigits per
Francesc Sitjar. Ocupen els llocs capda-
vanters de la classificació i en aquests

moments compten en tres positius. El

darrer partit a Porto Cristo va concloure

amb victoria dels montuirers per 0-5.

Antoni Roig i Joana M. Bennassar.

ENGUANY NO HI HAURA «CROSS»
EL DIA 1 DE MAIG

La Directiva de l'Associació de Pares
ha decidit no celebrar enguany, el Cross
Popular que des de fa cinc anys es duia
a terme el dia 1 de maig. El motiu es la
manca de corredors a peu que hi ha a
Montuiri actualment i no val la pena ha-
ver de fer un esforç tan gros.

INFANTILS: HA ACABAT LA LLIGA

Després d'una marxa irregular en el
campionat de futbol-sala, els infantils
han arribat al final amb quatre victbries
seguides. Cal destacar la dedicació
d'Antoni Sanchez que se n'ha encarre-
gat de tot aquest equip: entrenaments,
delegat, xofer, direcció dels partits.
També el fet aim) és l'important—
que tres jugadors passaran a l'equip
juvenil.

Llàstima que els juvenils no vagin
com els altres equips de la vila!

I - ORIHUELA (02-03-85)
Distância 370 Km. (Velocitat)
1.er Jaume Martorell - 1.332,13 m./m.

2.on Andreu Oliver - 1.283,44 m./m.

3.er Sebastián Mas Veny - 1.266,62 m./m.

II- ORIHUELA (16-03-85)
Distancia 370 Km. (Velocitat)
1.er Gaspar Sodas - 1.330,85 m./m.
2.on Andreu Oliver - 1.252,12 m./m.

3.er Jaume Martorell - 1.239,64 m./m.

II- EIVISSA (23-03-85)
Distância 150 Km. (Velocitat)
1.er Andreu Oliver - 1.241,31 m./m.

2.on Jaume Martorell - 1.239,91 m./m.

3.er Biel Manera - 1.235,87 m./m.

CLASSIFICACIÓ GENERAL (SOCIAL)

Trofeu patrocinat per

«Seguridad y Limpiezas»
1.er Andreu Oliver - 29 punts
2.on Jaume Martorell - 28,5 punts
3.er Gaspar Socias - 26 punts
4.rt Miguel Gomila - 18 punts
5.6 Sebastián Mas Veny - 18 punts
6.6 Rafel Miralles - 16,5 punts
7.6 Miguel Jaume - 16 punts
8.6 Bartomeu Munar - 5,5 punts
9.6 Biel Manera - 4,5 punts

CLASSIFICACIÓ TROFEU DE

LA SEGURETAT
Patrocinat per «La Caixa»
1.er Andreu Oliver - 100%
2.on Miguel Jaume - 72,2 %
3.er Rafel Miralles - 66,6 %
4.rt Miguel Gomila - 61,6 c'/.
5.6 Jaume Martorell - 51,1 %
6.6 Gaspar Socias - 43,3 %
7.6, Biel Manera - 33,3%
8.6 Sebastián Mas Veny - 24,7 %
9.6 Bartolorn6 Munar - 16,6 %
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AYUNTAMIENTO DE MONTUIRI

COLABORACION TECNICA:

11MISCELLANIA

ESPECIAL PUPUT XERRADOR. A VEURE NA SARA MONTIEL DEMOGRAFIA
La revista escolar .Puput Xerrador»

dedica el número del segon trimestre al
.Cinquantenari. del Collegi.

A llarg de les 38 pagines hi podem lle-

gir l'Editorial que reprodueix textual-
ment el Parlament del Director del dia
24 de febrer; un còmic de 28 pagines que
conta la historia de l'Escola; tres gràfics

d'estadística sobre la població escolar a
diferents anys; un treball comparatiu
entre la cantina escolar d'ara i la de fa

50 anys.

165, i que vos pensàveu? Sap que s'ho
trempen de bé els nostres amies de la
tercera edat. El dilluns 25 de marc varen
anar a veure Na Sara Montiel amb dos
autocars, un que partia des Dau i l'altre
de ca ses Monges.

Això m'agrada... i que continui!

-Bis homes no som formigues.
;Fora columnes de ciment
que tapin les muntanyes!
Volem viure a l'ample, sense noses, i tenir Hoc
per a seure i córrer i conversar amb calma.

DEFUNCIONS

Mary 1985

Dia 9.— Antônia Vaquer Ameng-ual,
viuda de 86 anys, .Muret».

Dia 21.— Bartomeu Mpra Munar, ca-
sat de 84 anys, .Nyol”.

PLU VIÕMETRE
Mary 1985

Dia 1
	

9,0 Its.
Dia 2
	

3,0 Its.
Dia 4
	

2,2 Its.
Dia 5
	

1,0 Its.
Dia 8
	

11,3 lis.
Dia 9
	

13,6 Its.
Dia 11
	

4,5 Its.
Dia 12
	

10,3 lis.
Dia 13
	

18,0 Its.
Dia 17
	

1,6 Its.
Dia 19
	

2,1 lis.
Dia 20
	

2,7 its.

TOTAL
	

79,30 Its.

COLABORAN:

SERVICIO OFICIAL RENAULT - LLUCHMAYOR
SERVICIO OFICIAL SEAT - ALGAIDA
TALLERES RAFAEL CLAR

TALLERES FRANCISCO FERRER
«SA NOSTRA«

BANCA MARCH
«LA CAIXA”

RESTAURANTE PUIG SANT MIQUEL

CONSTRUCCIONES RAMONELL

SEGURIDAD Y LIMPIEZAS
BAR CAN PIERAS

FONT VELLA
TALLERES RAFAEL BARCELO

SEGUROS MARE NOSTRUM
CONSTRUCCIONES J. CERDA
PUB ES DAU

AUTO ESCUELA SAN CRISTOBAL
PUB S'ESQUEIX (Lloret de V. Alegre)
ASSEGURANSES TONI
GOMMA (MANACOR)
NEUMATICOS VERISA
MIRGASA
CA'N JUAN D'ES FORN
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TAMMATEIX ESCLATA LA VIDA
Noticies d'Església

Amb dues paraules...

PROGRAMA DELS CANTICS
DE SETMANA SANTA

La Coral Parroquial, amb el suport
de «La Caixa» edita enguany un pro-
grama de Setmana Santa, amb tota la
música polifònica que s'intepretarà a
les celebracions.

EN PERE FONS PASCUAL

Interessants, exigents i concorregu-
des, les xerrades que ha dirigit En Pere
Fons a la rectoria. Evangeli nu i clar.

CANVI D'HORARI

El diumenge 31 de març ha canviat
l'horari. Les misses dels dissabtes i
diumenges a vespre, seran a les 21
hrs., 9 del vespre. La missa del mati
seguirà a les 11,30, per ara.

COLLECTA PEL SEMINARI

32.700 Pts. hem enviat per a la col-
lecta d'ajuda a la formació i al mante-
niment dels seminaristes menors, que
són 32 i dels majors, que són 19, a Ma-
llorca.
ore
Nam

Tant m'és si plou com si fa sol. No
m'importa si fa fred o esta el cel cobert.
Es Pasqua, és primavera, ha esclatat la
vida, Jesús viu! Ho he descobert!

Era a principis del passat mes de
març. Feia un dia fred i ventós. Vaig
passar per una de les vinyes que encara
resten al meu poble, quasi arran de la
mar. Els ceps, podats, de fresc afilerats
dibuixaven unes lihies gairebé perfectes
que omplien el sementer...

Si no fos perquè des de petit conec el
que es un cep i una vinya, hauria afir-

MAIG: ACCIÓ SOCIAL

El dissabte 4 de maig, els grups
d'Acció Social es trobaran a Cala Rat-

jada, a les 4 de l'horabaixa.

ACTIVITATS JUVENILS

Un grup de joves i aflotes que ja
participaren amb ganes a la Trobada

vocacional de St. Llorenç han volgut

elaborar uns murals per a la Setmana
Santa. També tenen programat col•a-
borar en les col.lectes i repartiments

d'ajudes amb les germanes francisca-
nes. Llavors projecten una Eucaristia

amb més aire jove per a les 11,30 de

dia 14 d'abril. Junts, preparerem amb

esperança el segle XXI.

mat que aquells troncs retorçuts que
guaitaven el cap amb tanta simetria,
eren secs, morts, com una estaca.

Si no fos perquè sé que aquells petits
botonets que apuntaven com un dimi-
nut borrell6 de llana eren el signe d'una
saba continguda i que prest o tard re-
bentarien en verd, hauria cregut que
aquelles soquetes eren ben mortes.

Tan sols ha passat un mes. Aquella vi-
nya no sembla la mateixa, verdeja que
es un gust, i amb una mica mes de pa-
ciencia prest congriarà el mim que amb
el temps madurara.

Aixi entenc la resurrecció de Jesús.
De l'arbre despullat de la Creu va néixer
la Vida. Del costat obert i mort de Jesús
brolla un riu de gracia. De la fosca del
sepulcre n'esclata una hum radiant de
vida per a sempre...

Ametlers despullats i ametlers florits.
Vinyes seques i ceps amb llargs sar-
ments i grosses tulles de pampol. Hivern
i primavera. Dia i nit. Mort i resurrecció.
Negatiu i Positiu. Pecat i gracia. Fracas
i triomf. Aixi es la vida de cada dia, per6
per al cristià té quelcom molt significa-
tiu: El segon terme del binomi es sem-
pre positiu, la Vida ha guanyat a la
mort, el Be al mal. Jesús ha vençut. Ha
ressuscitat. Ens alegram perquè estam
cridats a fer el mateix ami que Ell féu.
Alleluia.

ANDREU GENOVART

Alguns del grup de montuirers que participaren a la trobada vocacional.




