
EL BISBE VE A MONTUÏRI

Parlar de Visita Pastoral ja no es parlar de solemnitats j arriba-
des amb banderetes. Ara el Bisbe es presenta amb senzillesa, com
amic entre amics, com germa entre germans.

Participar en la Visita Pastoral ja no es preparar l'arribada d'un
laersonatge” estrany. que dicti unes normes i que quedi distant.
Ara el 3isbe ve a animar, encaminar i encoratjar els qui volen viure
amb sinceritat l'evangeli, en Església, que vol dir agrupats en la
convocatória dels creients en Senyor.

Per això mateix pot ser que fins 1 tot per a molts, aquesta Visita
Pastoral passi desapercebuda. La tasca d'aprofundir en la fe arriba
a petits grups de cristians compromesos. encara que sigui una invi-
tació oberta a tots els homes, dones, joves i al.lotes de cor ample i

de bona voluntat.
Els creients en Jesucrist —que no vol dir que siguen millors que

els altres— ens alegram d'aquesta visita, perque ens sentim estimu-
lats a viure conseqüents amb la Forca de l'Esperit que Ell ha enviat
a la comunitt de l'Església. arreu del rain, i també aqui a Montuiri.

BARTOMEU TAULER
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SEMPRE OBERTS
No totes les critiques han estat negatives cap a BONA PAU pel fet d'haver

servit, en el que va d'any, d'altaveu tant del nostre Batle com dels capdavanters
de les forces politiques del nostre poble i ara dels dos parlamentaris autonò-
mics: n'hi ha hagut que també han aprovat aquesta mesura perquè aixi tothom
ha tingut l'oportunitat de poder polsar, ara, a la meitat de l'actual legislatura, les
inquietuds dels politics, el que pensen uns dels altres, com veuen el passat i qué
preveuen pel futur; què han fet fins ara i què estan disposts a fer.

I això ho consideram bo. Encara que certes persones continuen pensant que
BONA PAU sols hauria de difondre noticies o escrits de cafre eclesial —cosa
que no ha deixat de fer mai— no entenen que ja hem arribat —després de 33
anys de sortir al carrer i de quasi 10 de viure en democracia-- a la majoria d'e-
dat. Cal comprendre que els montuirers de 1985 no són els  nat eixos ni es con-
dueixen pel món de la manera com es feia als anys de la postguerra ni de la
dictadura; tothom desitja i té dret a viure ben informat de tot el que passa a tot
arreu i a mantenir-se al corrent de l'esperit que orienta els actuals conductors
dels grups politics de Mon tuiri. I quan arribi l'hora d'elegir els qui ens han de
governar, amb mês coneixement de causa ens podrem decidir pels qui ens ha-
gin convençut amb els seus programes i realitza4.ions.

Veta qui perquè BONA PAU, continuant amb la linea d'obertura, ha donat als
grups politics l'oportunitat d'expressar-se lliurement, manifestacions que hem
publicat d'una manera totalment objectiva i sense la mês minima queixa. Ara
correspon al lector jutjar si han estat adequades i oportunes aquestes entre-
vistes.

O. ARBONA

• EL PRESSUPOST municipal per

a 1985 passa dels 32 milions de

pessetes.

• LA PUJADA de les contribucions

ocasiona queixes i disgust ge-

neral.

• 400 FIRMES demanant reducció
a l'impost de la contribució.

• MES DE 20 MILIONS, en dos

anys, ha concedit el Conseil Insu-
lar a Montuiri.

• ELS DOS PARLAMENTARIS au-

tonômics tanquen les nostres en-

trevistes als politics montuirers.

• EL PRIMER PREMI del concurs

t(EI Pais a /'Escola» pel nostre

Col.legi.

• D'ACAMPADA a Alcúdia "anaren

els 140 nins de Preescolar a

Quint.

• DOS CAMPIONS d'atletisme de

Mallorca.. Joan Barceló i Barto-
meu Ballester.

• LA PRIMERA COMUNIÓ fou re-
buda per 22 runs 'nines.



Els joverIts de l'escola s'interessaren molt pels 	 i aventurada história del Co•legi
Públic. No es cansaren de fer preguntes a D. Melchor, a D.° Jerônia i a D. Pep Sans.

1935- 1985

El matrimoni format per
Joan Bisquerra Rosselló (Taipei!»

i Catalina Miralles Ribas

se celebrá el 6 de juny de 1935

Per tant aquest mes commemoren

les noces d'or matrimonials.

Els felicitam i desti jam que

puguin viure molts d'anys plegats

2	 DE LES ESCOLES 

EL COLLEGI D'E.G.B.,

PRIMER PREMI

El Collegi públic d'E.G.B. .Joan Mas i
Verd » del nostre poble ha guanyat el
primer premi del Concurs «El País a
l'Escola.. Hi participaven les escoles de
Mallorca.

Fou lliurat el dissabte 18 de maig amb
motiu de la festa organitzada pel Centre
de Cultura Popular i l'Ajuntament de
Palma i que es va celebrar al Parc de
Mar.

Els autors, els alumnes de quart nivell
dirigits pel seu tutor Guillem Fiol, varen
confeccionar un monumental mural de
les possessions més grans de Montuiri.
Dibuixaren les cases de fora vila de les
finques més exenses, acompanyades per
un planell dels noms de fora vila. Igual-
ment, indicaven l'extensió d'aquestes
finques amb el nom dels seus propieta-
ris i una mica d'histõria d'aquests Rocs
rurals.

A part del valuós contingut documen-
tal, destacava —a l'exposició del Parc
de la Mar— l'estètica, presentació i dis-
tribució dels treballs que mereixeren el
primer premi.

El premi va consistir en una bona col-
lecció de llibres per a l'Escola, mestre i
alumnes.

PREMI

En el concurs de dibuixos organitzat
per «Juventuts Musicals. la joveneta de
tretze anys, Coloma Maria Alcover Me-
HA va resultar premiada amb accèssit.
Va a sete d'E.G.B. a la nostra Escola.

SORTIDES PEDAGÓGIQUES

El dimarts 14 de maig els alumnes de
Cicle Mitjà feren una sortida a Ciutat. A
les set i mitja del mati partiren cap a
Mercapalma, Aeroport, Telefônica i Es
Moll.

El divendres 24 foren els de Cicle Su-
perior els qui giraren una «tournée per
la comarca. Visitaren els Instituts de
Llucmajor —B.U.P. y Formació Profes-
sional— per tal de disposar de més infor-
mació a l'hora d'elegir els seus estudis
post-E.G.B. Després, anaren a Son Xorc
de Campos per a escoltar les explica-
cions d'inseminació artificial a vaques i
adonar-se de què la tècnica i la ramade-
ria caminen juntes. Anaren també a
l'Escola d'ultra-lleugers de Campos i
Son Garau de Porreres per a veure com
es fan els xampinyons.

Els petits de ca ses monges, el mateix
dia 24, feren l'excursió a l'Auto-Safari de
Sant Llorenç. Dugueren mala sort, per-
que va ploure i no. pogueren «disfrutar »
com hagués. estat en un dia de prima-
vera, com pertoca en aquests temps.

CAMPAMENTS

Al llarg de la setmana del 27 de maig
al dia 1 de juny, els alumnes dels Cicles
Inicial i Mitjà del Collegi Públic
d'E.G.B. anaren d'acampada.

S'instal-laren en el campament «La
Victe)ria. d'Alcúdia. De dilluns a dijous
ho feren els de tercer, quart i cinquè;
mentre que els petitons de prescolar,
primer i segon hi estaren la resta de la
setmana.

La quota de cada mes fou minima
mercè a les subvencions de l'Ajunta-
ment, Conselleria de Cultura i a la col-
laboració d'Autocars Grimalt: 1.000 pes-
setes els de Cicle Mitjà i 800 els de Cicle
Inicial.

S'HA -DIT QUE..
... En Xerrim surt a cercar noves per a

aquesta pobra secció... per-6 com que es di-

marts, el «Pájaro Espino» té tota s'audièn-•

cia absorta, sobretot ses dones que estan

extasiades i emocionades per sa fatal tra-

gedia...

p'es cami, un moix a un cap-de-cantó,
un ca que menja ossos de ses bosses de

ferns, carrerons solitaris, quatre farols, i al-

gun motorista renouer...

estos, Fabio, ay dolor! que ves ahora

campos de soledad, Ido aim!, era Montuiri,

després d'algunes batalletes, perd no tant,
no tant... Donde dije «digo», digo «Diego»,

i tots en pau...

_e_

estam d'enhorabona! vingueren an es
nostre poble es «Rockers de sa gallina»,
que —segons diuen— en mataren una per
untar-se ben untats. Aqui se varen limitar a
fer-li pondre un ou. I això que ets entesos

diuen que aquest Rock es de lo milloret

que se passeja.

(Passa a la 8 ' pág.)



Els alumnes de nt curs

(D'esquerra a dreta, flies de darrera:) Rosa Sansd, Sebastick Gomila, Margalida Pocovi, Mateu

Coll, Jerônia Amengual, Pere Cerda, Margalida Nicolau, Joan Sore (tutor), Joan Barce16, Ma-

teu Ribas, Tomeu Verger, Mateu Gomila, Jordi Jiménez, Antônia Munar i Catalina Bawd. (Se-

gona fila:) Miguel Llu11, Joan Josep Mas, Joan Garau, Toni Sastre, Joana M.  Blascos, Miguel

Angel Mayol i Llorenç Gacias.

DE PER LA VILA 	 3

CONTRIBUCIONS 
La revisió de la contribució urbana

a Montuïri

Ja des de la implantació dels nous ca-

dastres de la Contribució Territorial Ur-
bana, inclosa en la Reforma Tributaria

de 1964, es tenia el convenciment de què
aquell esforç econ6mic i tècnic, no que-
dàs reduit a la redacció d'uns nous
plans parcellaris, d'un nou cens de con-
tribuents o a l'actualització d'uns valors

que supossasen un substancial augment
en el rendiment d'aquest impost de ca-

racter real, és a dir, a recaptar més, sim-

plement.
La pretensió era molt clara. El que

s'intentava 'era la creació, d'una vegada

per totes, d'un cens real de la propietat

urbana a Espanya i, una vegada aconse-

guit, no deixar que es podrís a la pols
dels arxius, sin6 que tengués un cons-

tant moviment actualitzador. D'aqui
que estas previst realitzar una revisió, el
plaç ideal de la qual s'establí en peno-
des quinzenals.

Doncs bé, aquella idea innovadora,
com tantes altres, romangué redulda a
un simple propòsit.

S'hagué d'esperar més de 10 anys, fins
que el juliol de 1979 —davant les pe-
remptòries necessitats econòmiques
dels ajuntaments, pels quals la principal
font de recursos era la Contribució
Urbana— el Govern decreta la constitu-
eV, d'uns organismes autònoms, els
Consorcis, que s'encarregaren de la ges-
tiff) de les Contribucions Territorials. És
a partir d'aquest moment que és posa

en marxa una maquina, que si 136 en
principi amb dificultats, durà endavant
el problema fins a convertir-lo en un
procés dinàmic de revisió, en el qual es-
tam immersos en l'actualitat.

Ara mateix, s'està revisant la Contri-
buck, Urbana de tota Espanya, concre-
tament a Mallorca hi ha 30 Municipis
aproximadament que tenen ja actualit-
zats valors, padrons i plans cadastrals, o
estan en fase de realització.

Aquesta actualització ha suposat im-
portants pujades en el valor cadastral i,
per tant, en la quota a pagar; pujades
que alguna vegada sobrepassen el 300%,
es a dir, s'han multiplicat per 3 aquells
antics valors.

Aix() és dificil de comprendre pel con-
tribuent que es, en definitiva el qui
haurà de .pagar els plats romputs.. I és
with on entra el component .que no és
estrictament econômic, sinó que té una
clara connotació política. El ciutadá té
dret a saber que és el que es durà a
terme, quin ha d'esser el destí dels seus
doblers i, si no esta conforme o si les ex-
plicacions no són satisfactOries, a dema-
nar als qui administren els seus diners,
que utilitzin un instrument que la Llei
ha posat en mans dels Ajuntaments.

Efectivament, des de desembre de
1983, la Hei 24/83 de Sanejament i Regu-
lació de les Hisendes Locals permet al
Ajuntament que, per acord plenari, es
modifiqui el tipus de les Contribucions
Territorials, de tal manera que si els va-
lors han augmentat excessivament, dit
augment es vegi compensat, sense pro-
blemes per a les argues municipals, amb
una modificació a la baixa del tipus im-
positiu. És a dir, la Hei ve a ser la que
&Ina i la que lleva, i és obligació i dret
de la ciutadania exigir als seus gover-
nants que l'ús d'aquesta Hei sempre sia
en benefici del poble.

Fernando Giménez Pascual

NOTA: Aquest article es una sintesi de la
conferencia que el seu autor dona a Montulri
el passat 10 de Maig a la Sala Mariana. El fir-
mant es Advocat, Aparellador i Conseller
d'A.P. a l'Ajuntament de Ciutat.



Els alumnes de 4.rt curs

(D'esquerra a dreta, files de darrera:) Guillem Fiol (tutor), Jaume Mayol, Miguel Verd, Ratel Al-
cover, Antoni Mes guida, Maria Francisca Gomila, Jaume Alcover, Miguel Font, Gabriel Bauca,
Aina Gonzdlez, Maria Portell, Maria Gayet, Antemia Miralles, Joana Maria Cano. (Segona
Maria del Mar Carra/ero, Maravillas Jiménez, Maria Magdalena Rossel16, Bartomeu Verger,
Maria Antõnia Cercla, Isabel Mayol, Ratel Manera i Joan Antoni Payeras. (Primera 111a:) Maite
Martorell, Joana Serra, Jaume Mas, Josep Antoni Carralero, Miguel Mairata, Josep Serra i Bal-

tasar Tous.

4 	 DE MONTUIRI

Dos Patronats Municipals que destaquen:

	El mes passat publicarem la informació de les reunions que serviren per a determinar
	 PATRONAT MUNICIPAL

	la nova estructura dels Patronats Municipals d'Esport i de Cultura: pero, per manca d'es-
	 D'ESPORTS

PRESSUPOST ESPECÍFIC
DEL PATRONAT

DE CULTURA

Aquest milió cent vint-i-cin mil pesse-
tes sera distribua pel nou Patronat de
Cultura, juntament amb les subven-
cions que puguin arribar. Per a 1985 es
compta amb 1.852.771 pessetes:

INGRESSOS

Saldo anterior (subvenció
vestits Cossiers)  

	
28.000,—

Del Pressupost Ordinari de
l'Ajuntament 	  1.125.000,—
Subvenció del C.I.M. per
l'Escola de Música  

	
100.000,—

Subvenció del C.I.M. per
la Fira 1984  

	
200.000,—

Subvenció del C.I.M. per
al Cinquantenari Escoles

	
75.000,—

Subvenció Comunitat Au-
tònoma activitats juvenils

	
95.000,—

Subvencions varies (pen-
dent de confirmació)  

	
229.771,—

TOTAL 	  1.852.771,—

GASTOS

Festes Cap d'Any, Reis i
Sant Antoni  

	
103.743,—

Festa Darrers Dies  
	

55.769,—
Festa des Puig  

	
25.000,—

Cinquantenari Col-legi Joan
Mas  

	
76.428,—

Graduat Escolar  
	

86.000,—
Escola de Música (Patro-
nat de la Música) 	  250.000,—
Festes Sant Bartomeu

	
750.000,—

Activitats musicals i Set-
mana Sta. Cecilia  

	
75.000,—

Fira 1984  
	

241.871,—
Trofeus varis  

	
15.000,—

Refresc recepcions  
	

15.000,—
Bona Pau  

	
30.000,—

Activitats Club d'Esplai
	

25.000,—
Banquetes Cadafal  

	
57.960,—

Viatge d'estudis  
	

18.000,—
Vestits Cossiers  

	
28.000,—

TOTAL 	  1.852.771,—

PRESSUPOST DE LA
COMISSIÓ DE CULTURA

Per a 1985, la Comissió de Cultura
compta amb aquets capitols pressu-
postaris:

Conservació i reparació del
Col-legi Públic d'E.G.B.	 700.256,—
Neteja, calefacció i enllume-
nat Col-legi Públic  

	
425.000,—

Telèfon Col-legi  
	

20.000,—
Material tècnic del Col-legi

	
118.592,—

Llibres per a la Biblioteca
Municipal  

	
100.000,—

Adquisició dels aparells de
video i T.V.  

	
370.000,—

Assignació al Patronat Mu-
nicipal de Cultura 	  1.125.000,—

2.858.848,—

1.260.000 PESSETES
DE PRESSUPOST

El vicepresident del Patronat i regidor
d'Esports va informar de les partides del
Pressupost Municipal Ordinari que se-
ran controlades pel P.M.E. i que pugen a
1.260.000 pessetes. D'elles, 500.000 com a
i'Activitats Generals del Patronat d'Es-
ports., 500.000 en conservacions i repa-
racions ordinaries (parcs i jardins) de les
instal-locions municipals «Es Revolt. i
.Es Dau., 100.000 en la compra de mate-
rial per a instal-lacions i, finalment,
160.000 pessetes en concepte de .Neteja,
calefacció i enllumenat de les instal-
lacions.

A l'hora de la reunió es disposava, a
mes, en el compte de VIAP la quantitat
de 98.082 pessetes i no es comptabilitzen
les subvencions que l'Ajuntament ha
demanat o pugui demanar per a promo-
ció esportiva.

pai, haguérem de deixar per aquest tot el que feia referencia als pressuposts, els quals

reproduim seguidament:



NOTICIES VARIES
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Els números de l'Ajuntament

PRESSUPOST MUNICIPAL:
32.272.122 PESSETES

A 32.272.122 pessetes puja el Pressu-
post Ordinari Municipal per a l'actual
1985 en concepte d'ingressos. En canvi,
31.837.003 pessetes ès la quantitat pre-
vista per a despeses. La diferencia de
435.119 pessetes que figura com a supe-
ravit inicial compensa el déficit produit
en la liquidació del pressupost ordinari
de l'any passat.

En el capitol d'ingressos estan previs-
tes 12.794.926 pessetes per imposts di-
rectes; 2.653.812 per imposts indirectes;
5.593.764 per taxes i altres ingressos;
11.047.620 per transferencies corrents;
181.000 gracies als ingressos patrimo-
nials i 1.000 pessetes per .variació d'ac-
tius financers».

Les 31.837.000 pessetes del pressupost
de despeses es distribueixen de la forma
següent: 11.847.219 pessetes per a remu-
neracions del personal; 10.222.869 per
compra de bens corrents i servicis;
788.505 per eixugar interessos; 4.390.033
en l'apartat de «transferències co-
rrents»; 1.154.806 per a inversions reals;
2.685.709 en transferencies de capital i
1.000 en .variació de passius financers'..

SIS MILIONS PER A INVERSONS

El Pressupost d'Inversions arriba a
6.073.677 pessetes, tant en ingressos
com a despeses.

L'Ajuntament va aprovar l'augment
de les retribucions econõmiques del per-
sonal en un 6'5 per cent, en relació a les
remuneracions basiques i complementa-
ries de 1984. L'ajuda familiar i la indem-
nització per residencia seguiran igual.

RECONEIXEMENT DE DEUTES

El Ple de l'Ajuntament ha reconegut
obligacions .procedents d'exercicis an-
teriors que no figuraven en la relació
d'acreedors adjunta a la darrera liquida-
ciO efectuada, ni per tant
en les pendents de pagamento.

Es reconeixen a l'arquitecte munici-
pal 616.806 pessetes per la redacció dels
projectes de l'ampliació del cementiri,
pes municipal i vestuaris Es Dau (1982);
pel projecte de clavagueram dels carrers

Santa Catalina Tomàs i Jaume I (1983);
per l'avantprojecte d'aplanament i as-
faltat de Na Paissa (1984).

A la Comunitat Autónoma 210.000
pessetes per la redacció de les Normes
Subsidiaries.

A Miguel Mayol Veny per treballs fets
al clavegueram de Ses Escoles a l'any
1979 se li pagaran 200.256 pessetes; i a
Miguel Verd Gomila, 258.715 pessetes
per diversos treballs realitzats per com-
pensar la seva relació amb la hisenda
municipal.

Finalment, s'han regularitzat els
«deutes corresponents a la devolució de
brestrets concedits per l'extinguda Di-
putació Provincial i s'abonaran 109.853
pessetes per la diferencia de quotes amb
la Mancomunitat des Pla de Mallorca,
corresponents al quæ c trimestre de 1984.

INVENTARI MUNICIPAL

Al llarg de 1984, l'Inventari general de
Bens i Drets de l'Ajuntament ha aug-
menta en set milions sis-centes mil pes-
setes. Dels 13.750.378 pessetes correspo-
nents a les propietats i drets al comen-
cament de l'exercici de 1984, s'ha passat
als 21.247.232 pessetes al final del ma-
teix exercici.

SUBVENCIONS

Quatre milions i mig de pessetes re-
partira l'Ajuntament enguany en con-
cepte de subvencions a diferents enti-
tats i organismes de la vila.

497.568 pessetes en concepte .d'apor-
tacions als consorcis de geste' de contri-
bucions territorials., 159.185 al consorci
del servei . d'extinció d'incendis (no sa-
bem com quedara aquest capítol perquè
de m'ornent, el Consell Insular no ha ac-
ceptat la proposta de l'Ajuntament com
explicam a un altre Hoc), 150.000 al Pa-
tronat de la Tercera Edat, 500.000 pesse-
tes al Patronat Mun,icipal d'Esports,
1.125.000 pessetes al Patronat Municipal
de Cultura i Festes; 25.000 pessetes per
la seva .adhesió a la Federació Espa-
nyola de Municipis i Provincies. i 61.000
pessetes a la Creu Roja. L'apartat més
quantiós es el del .Servei Mancomunat
de Recolita de fernso amb 1.872.583  pes-
setes. G. Gomila

CONTRIBUCIONS

El terna de mes passat a Montuïri ha
estat el de les contribucions. I la queixa,
general i grossa: la forta pujada que s'ha
anunciat, la qual tothom troba exage-
rada.

S'han celebrat conferencies a la Sala
Mariana i a l'Ajuntament. A la Sala Ma-
riana, plena de gom en gom, s'escolta la
conferencia de Fernando Jiménez, de la
qual en publicam un resum. Cal dir que
després d'un debat s'acordà demanar a
l'Ajuntament que rebaixas el tipus irn-
possitiu i passas del 20 % al 10 %. I per a
donar més efectivitat a tal petició sem-
bla que s'han recollides unes 400 firmes. .

La conferencia de l'Ajuntament s'ha
de considerar desafortunada i tensa ja
que no sols no pogué esser entesa pel
públic assistent degut als crits, renou i
innombrables interrupcions, sin() que
pogueren sentir-se —fora de lloc i de
to— certes ofenses a persones, frases de
les quals mes val no fer-se'n ressò.

Esperam poder oferir als nostres lec-
tors el resultat final d'aquestes allega-
cions i, en el seu moment, quina haurà
estat la postura de l'Ajuntament i la re-
solució de l'Administració.



• «No s'havien enviat mai tantes ajudes econòmiques»

• «No es tracta de tenir més projectes, és important
saber gué és demana»

• «La nostra Comunitat va per bon camí»

Joan Verger i Miguel Fiol exposen la sei

«Les decisions preses per la Comunitat Autóno]

JOAN VERGER POCOVI,
VICEPRESIDENT DEL

CONSELL INSULAR

—Quins són els fets niés importants
que han afavorit Montuiri?

—No hi ha cap dubte que quan el po-
ble té algun diputat autonòmic, sempre
en surt beneficiat. En aquest cas, són
dos els diputats autonemnics que, a més
de, pertenèixer al grup popular, el qual
ostenta el poder en la Comunitat Autó-
noma, formen part el Consell Insular de
Mallorca dins dels seus Organs de go-
vern. Les decisions preses en ambdues
institucions han ajudat enormement a
Montuiri.

—Que és el que us ha sabut mes greu
no poder aconseguir?

—Des del punt de vista local, no fou
just ni ètic el que va ocórrer a les darre-
res eleccions municipals i no entenc,
com politicament es pot admetre que
un Ajuntament tengui canvis continus a
l'alcaldia: Un batle ho ha d'esser per
quatre anys. I des del punt de vista au-
tonomic, per que no dir-ho? no haver

aconseguit una majoria absoluta en el
Parlament. Estic convençut que les prd-
ximes eleccions si t,endrem aquesta ma-
joria necessária per a canalitzar la poli-
tica que creim mes convenient per als
nostres pobles.

—Quins projectes teniu per a poder
lograr més ajudes o altres millores per
a Montuiri?

—Anem per parts. Amb certa cautela
política s'ha de convenir que cada ve-
gada haurem de mesurar adequada-
ment quines han de ser les millores que
convengui fer per a Montuiri. Darrera
cada obra queda un manteniment que
haurà de córrer a càrrec del Municipi
per tant, unes despeses que hauran de
pagar tots els ciutadans. Per altra part,
des de la Comunitat Autónoma, des del
Consell Insular de Mallorca o des del
Govern central no s'havien enviat mai
tantes ajudes econòmiques com ara, ja

sia mitjançant del Pla d'Obres i Serveis
(asfaltat del calmi de Son Vaquer, instal-
lació d'una planta depuradora, pavi-
mentació del earn! de Ses Donades,
obres a la Plaça Major, asfaltat d'alguns
carrers), ja sia a través del pla
lacions esportivas (vestuaris del camp

d'Es Dam), ja sia a través de les Comis-
sions d'Esports, Cultura, Sanitat, Acció
Social o Agricultura del Conseil Insular
de Mallorca (Escorxador municipal, Es-
tació Meteorològica, Torneig de la
Llum, Carreres ciclistes, cursos de nata-
ció, ajudes a l'A.P.A. del Col.legi (4 Joan
Mas i Verd. en material esportiu...) amb

un llarg etcétera d'ajudes puntuals, ja
sia per mitja del Govern Autònom (equi-
pació de la Unitat Sanitaria local, carre-
teres, etc.), ja sia a través a l'INSERSO
(menjador de Ca Ses Monges).

El dia 8 de maig de 1983 es fe
ment Autonòmic.

En Joan Verger Poco vi i En Mi
per a formar part com a membres
Balears, ho són també del Goverr

Mallorca; en aquest organ el prii

com a Conseller d'Acció Social.
Tant un com l'altre, contestar

exactament dos anys, digueren qi

• concretament a través del pla d'obi
gué a Montuiri arribin el màxim

Ara, quan ja acabam de passai
entrevistar perquè expossin, sobre
respecta a Montuiri i també la
realitzat pel bé del nostre poble.

—Que voleu dir amb tot això?
—Que no es tracta, segons jo crec, d

tenir més projectes. La cosa importan
es saber què es demana, ja que, pe
exemple, aquests dos darrers meso
s'han produit sol-licituds, les quals, SE

gons entenc, s'haurien d'haver estudia
millor. Per una part, se sollicita ajud

per a l'adquisició d'un piano per al Pa .
tronat de la Música i, per altra, uns ins

truments per a la Banda Municipal. Ur
altre exemple seria la sollicitud, ja con

cedida, per a 1.(allar» el pati de l'escola

un altre la possible petició de construe

ció dels vestuaris d'Es Revolt. Es com

pren que normalment sols se'n podr

subvencionar una, perd dificilment le

dues a la vegada.

—Quins són els obstacles més grosse

que heu trobat i si no fos per això, o

nostre poble hi hauria sortit guanyant'

—No hem tengut ni tendrem obstacle

per a res.

—Voldrieu dir algun o alguns fet

molt importants que tendran repercom

sió dins de la nostra Comunitat?



«La missió més important d'un politic és vetlar pels inte-
ressos dels pobles»

«La incidència del meu càrrec per a .Montuïri ha estat
modesta, però amb objectius clars»

actuació com a montufrers i com a diputats

a i pel C.I.M. han ajudat enormement a Montuïri»
les eleccions municipals i per al Parla-

Fil Company, dos montuirers elegits
regeixen la -Comunitat Autònoma de

Ia Comunitat i del Consell Insular de

ho es com a Vicepresident i el segon

unes preguntes que els ferem ara fa

s proposaven des dels seus càrrecs i

serveis, fer «tot quan sia possible per-

9s».
nitat de la legislatura, els hem tornat a

els resultats de la seva gestió pel que

.sió del que s'ha fet o es podria haver

—La posada en marxa del Govern de
la Comunitat Autônoma és el fet més
important i, lògicament, les repercus-
sions positives no s'han fet esperar. Des
de la construed() d'Unitats Locals Sani-
taries a cadascun dels nostres municipis
fins a la millora de les nostres carrete-
res, passant per l'eliminació d'aigües re-
siduals vessades a la mar, etc. etc., són
símptomes clars de que la nostra cornu-
nitat va per bon camí.

—Tal vegada hi hagi algunes coses
que els montuirers estarien contents de
saber i no ho saben. Si és així, podríeu
dir-les?

—Sempre he estat obert amb tothom i
sols som reservat en all() que fa referèn-
cia als meus assumptes particulars.

—Des de BONA PAU, voldrieu dir al-

guna cosa més als montuirers?
—Sí. Sempre estaré a disposició del

meu poble i dels montuïrers, encara que

no sempre es possible arreglar totes les

peticions que em presenten. Sobretot
som montuïrer, després mallorquí i des-

prés espanyol.

, ONOFRE ARBONA

MIQUEL FIOL COMANY,
CONSELLER D'ACCIO SOCIAL

—Que opines de les declaracions fetes
pels partits que governen l'Ajuntament
de Montuïri, en els números passats
d'aquesta revista?

—Que una vegada més pareix volen
donar la impressió que totes les coses
bones que s'han fetes al poble durant els

darrers anys les han fetes ells, i amb

molt poca actitud d'humilitat per a re-

conèixer els diferents errors.

—I de les critiques que fan a la Comu-

nitat Autònoma i Govern Balear?

—Pens seria millor que tots els argu-

ments que utilitzen els aplicassin al Go-

vern Socialista i a les Comunitats Auto-

nomes que governen; les seves afirma-

Subvencions
Resum aproximat de les Subvencions

concedides durant dos anys a Montuïri
pel Conseil Insular de Mallorca (des de
maig 1983 a maig 1985).

Esports, 1983  	 2.525.000
Esports, 1984  	 1.200.000
Cultura, 1984  	 860.600
Agricultura, 1983  	 250.000
Agricultura, 1984  	 238.725
Acció Social, 1984  	 110.000
Avda. Es Dau i clave-

gueram, 1983  	 1.050.000
Cementen, 1983  	 2.183.856
Planta depuradora  	 3.064.910
Asfaltat camí Son

Vaguer, 1984  	 3.346.155
Asfaltat camí Ses

Donades, 1985  	 1.600.000
Agençament Plaça

Major, 1985  	 1.100.000
Diferents carrers, 1985 	 2.500.000
Pel Consultori, 1984  	 250.000

Suma 	  20.279.246

cions desqualificadores tenen el rise de
«veure la busca dins l'ull de l'altre i no
veure la biga dins el seu..

—Quins són els efectes més impor-
tants que han afavorit Montuïri?

—Són varis: per exemple diré el da-
rrer: No havent-se reorganitzada encara
l'oposició de «Coalición Popular ,» a l'A-
juntament de Montuïri: davant el fet
desmesurat de la pujada de la contribu-
ció urbana, per part d'aquest organisme
que pretén passar de 3 milions de pesse-
tes a més de 10... (pobles semblants al
nostre, per exemple Sant Joan, de 2 TM-
lions ha passat a 3'5 i volen reduir
aquesta quantitat el pròxim any; Al-
gaida i Porreres no han tocat res, etc.),
s'ha organitzat una oposició des del ca-
rrer amb una recollida de firmes, dema-

(Passa a la 8 pág.)



Els alumnes de 3.er curs

(D'esquerra a dreta, fila de darrera:) Catalina Martorell (tutora), Joan Sastre, Miguel Amorós,
Alicia Carralero, Jaume Mayol, Sebastia Canyelles, Maria Vidal i Catalina Mascar6. (Fila cen-
trai:) Antônia Ribas, Isabel Margalida Massanet, Mariano Carralero, Guillem Munar, Lluis Biel
Bauge! i Maria Arbona. (Davant:) Francisca Bauga, Pilar Covas, Esteve Barceló, Joan Antoni

fiascos, Bartomeu Rigo i Petra Llad6.

8	
' ENTREVISTA

Joan Verger i Mique! Fio!

(Ve de la 7 pág.)

nant respectuosament a l'Ajuntament
una reducció del 20% que ens volen apli-
car, a un 5% com a maxim.

—Del teu treball com a Conseller
d'Acció Social, què destacaries?

—En primer Hoc, l'aprovació del pro-
grama d'actuació, en materia d'Acció
Social, per a poder actualitzar-ho a ni-
vell de les comunitats mes avançades
d'Europa. La creació del Servei d'Acció
Social i la contractació d'un equip tee-
flic per a desenvolupar el programa
aprovat. Iniciar les gestions oportunes
per a la realitzaci6 del Mapa de Serveis

Socials, com a instrument de planifica-
ció dels serveis Socials a Mallorca. Co-

mençar una descentralització de Serveis
mitjançant la creació de unes xerxes co-
marcals, amb participació dels Ajunta-
ments. Donar subvencions económiques
a totes les associacions de la Tercera
Edat. Promoure la creació de noves as-
sociacions en els pobles i barris on no
n'hi ha: confiam que aquest any no
quedi cap poble ni nucli urba que no la
tengui. Participació amb la Comunitat
Autónoma en els projectes normatius de
la .Llei de Serveis Socials que ha de re-
gUlar en el futur tot el que fa referencia
als Serveis Socials.

—Quines incidències han tingut el
teu càrrec de Conseller i Diputat per al
poble de Montuiri?

—Molt modestes, perd amb objectius
molt clars. Sempre que ha estat neces-
sari, defensant els interessos de tot el
poble des del punt de vista institucio-
nal, no com a partit, o sigui de totes les
persones, sense fer excepcions, fins i tot
per a aquelles persones que em menys-
preuen i critiquen. Veure d'aconseguir el
maxim de recursos (subvencions) de la
Comunitat Autónoma i C.I.M. per a
Montuiri, com també totes les gestions
pels casos individuals i particulars.

—Com entens la missile, d'un politic?
—Entenc que la missió més important

d'un politic és vetlar pels interessos dels
pobles, molt niés que, per exemple, pre-
sidir actes o entregar trofeus.

Feu l'entrevista: Onofre Arbona Miroites

S'HA
... passant per carrers imaginaris, N'Es-

coltim ha sentit converses imaginaries i les

ha contades an En Xerrim:

—Que ja t'han duit es dinar de l'hospici?»

—(da voldries tu menjar tan hé a ca teva!»

ja n'hi ha que comencen a estar to-
rrats devers Montuïri... torrats volem dir
p'es sol de ses platges... Sa temporada co-
mença, encara que sigui a rampallades.

... «Si te'n vas a una discoteca acompa-

nyat, toma-hi; no siguis fantasma! Es mi
bernois se desmotren aixi

es va comprovar un fet succeït a l'en-

trada de fosca, entre dues Ilums:

«Aixe• era un veietó

que anava amb un gaiató,

arrufat dins un carretó

i va treure es balindragó

per un forat de moixó,

i deixava un regueró

que era perfum d'es millor»

convé demanar a s'Ajuntament que con-

tracti qualcú per a regar els carrers?

s'afició an es futbol arriba de vegades a
extrems insospitats: n'hi ha que se varen

dir «coses» que no hi ha a sa «cartilla»...,

s'amenaçaren, fins i tot.

també se sentiren insults agresius, que

no duen cap enlloc, a certa conferência (?)

sobre sa contribució. Va sortir «de tot». In-

clús algunes persones, innocents, se n'ana-

ren empegueicles.

EN XERRIM



Els de la quinta. del 46 celebren els 60 anys

Amb certa freqiiència els montuirers d'una determinada «quinta ii es reu-

neixen, amb les seves esposes (els casats), i a més de celebrar l'encon-

trada amb un dinar, recorden el temps de les seves joventuts. L't 1 de

maig es trobaren els de la «quint< que enguany compleixen els seixanta

anys. Són aquests: Rafe! Mayol Fullana (Teresa), Joan Rigo Boyer (Muix),

Onofre Rossinyol Rauça (Magaló), Antoni Verger Vaguer (Muret), Joan

Roca Cerdà (Tavet), Tomeu Fullana Socias(Galiana, viu a America), Jaume

1111111.M. ifillas...ormr.

Rigo Amengual (Pel), Vicens Sampol Cladera .(Puret), Josep Cerdà Verd
(Poeto), Miguel Mora Mas (Nyol), Llorenç Mayol Verger (Fideuer), Jaume
Rossinyol Trobat (Pubil), Josep Gomila Miralles (Perull), Miguel Martorell
Marimón (Matarino), Joan Miralles Pocovi (Doia), Joan Barceló Ribas

(Son Vanrell), Marti Ferrer Sampol (Son Coll), Damià Vaguer Sampol (Car-

reró), Joan Mayol Gomita (Xiu), Jaume Mesquida Jaume (Caragol), Ono-

fre Arbona Miralles (Arbona), Miguel Mayol Jaume (Caragol) i Sebastià
Cerdà Pastor (Llavor).

NOTICIARI LOCAL
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NOVA JUNTA DE L'ASSOCIACIÓ DE
LA TERCERA EDAT

JOVENTUT DEL P.D.P. A CALA S'ALMOINA DE SANTANYÍ      

Dia 10 de maig es va reunir la Junta
General ordinaria de l'Associació de la
Tercera Edat de Montuiri per a informar
de les activitats duites a terme l'any
1984, presentar l'estat de comptes i ele-
gir nova Junta Directiva.

La nova Junta queda així:
President: Rafel Socias Miralles
Secretari: Pere Pocovi Martorell
Tresorer: Llorenç Bauçà Miralles
Vicepresident: Maria Miralles Arbona
Vicesecretari: Joan Sastre Miralles
Vocals: Gabriel Roscar Jaume, Teresa

Mayol Fullana, Magdalena Miralles Ar-
bona, Paula Pocovi Andreu i Joana Ar-
bona Ventura.

PATRONAT DE CULTURA

El dimecres 5, d'aquest mes de juny, el
nou Patronat de Cultura haurà iniciat
les seves activitats amb una projecció
de diapositives a la Casa de la Vila. Dia-
positives sobre Montuiri: Hoes poc cone-
guts, el Dia d'Es Puig, l'excursió a S'A-
venc de Son Pou del primer de maig, el
.Rallye de Pasqua.... N'Andreu Geno-
vart, autor de la colecció, va comentar
.Quan fas diapositives de Montuiri te
n'adones que hi ha llocs d'una gran be-
llesa i que no valoram....

A principis de maig es va constituir la
primera Junta Gestora de la Joventut
Democrática Popular a Mallorca. I pel
que hem llegit a la premsa hi figuren,
entre altres, els següents montuirers:
Miguel Fiol Jordà, President; Josep Mi-
ralles Xamena, Vicepresident i Miguel
Angel Moncades Jordà i Joana Maria
Socias Tous, vocals.

COMPRA D'UN PIANO

El Consell Insular de Mallorca ha con-
cedit a l'Ajuntament la subvenció de
250.000 pessetes per a la compra d'un
piano per a l'Escola de Música. Omple
així una necessitat que en repetides
ocasions havia exposat el Patronat de
Música per a dur a terme adequada-
ment les classes als seus nombrosos
alumnes.

CONSORCI CONTRA INCENDIS

El Consell Insular de Mallorca no ha
acceptat l'adhesió de l'Ajuntament al
consaci contra incendis perquè es de-
manava una aportació del per cent i
Montuïri oferia el 0'5 per cent com a so-
lidaridat• amb els altres municipis, ja
que la nostra zona no està fortament
afectada per aquests sinestres.

Pel diumenge, 23 de juny, está progra-
mada una excursió a peu per les Cales
de Santanyí, que encara es poden con-
templar amb tota la seva bellesa, a par-
tir de S'Almoina, Caló d'Es Moro, Punta
d'Es Corb Mari, Cap de Sa Paret, Cala
Llombards, Pontàs, Cala Santanyí,
Roca Fesa i Sa Torre Nova. Suposa
unes tres hores de mini, i es podrà fer
una rabejada dins unes aigiles verdes i
transparents. Si hi ha gent suficient, es
llogarà un autocar, que ens recollirà a
Cala Santanyí.

1 DE MAIG

El vespre del Primer de Maig es va ce-
lebrar un concert per la Banda de Mú-
sica, a Plaça. Al final, els regidors varen
servir mistela i galetes als assistents.

BIEL GOMILA

DEMOGRAFÍA

MAIG 1985

Naixement

Dia 19. Antoni Català Mayol, fill de
Llorenç i de Joana.



L'equip del «Montuirin benjamí, campió comarcal de futbol de la temporada 1984-85.

Club ColombiMil Missatgerl d'Algaida i Montufri

lo	 ESPORTS

FUTBOL

I PREFERENT - FASE D'ASCENS

L'afició dels montuïrers pel futbol ha
quedat plenament demostrada pels
nombrosos espectadors que han presen-
ciat els tres partits de la lligueta d'as-
cens jugats en Es Revolt. I això sense
comptar els qui han acompanyat a l'e-
quip en els seus desplaçaments.

Per altra part ha estat un mes de con-
tinus comentaris futbolístics a l'entorn
dels partits, resultats i actuacions dels
jugadors i àrbitres, i tot això quan en-
cara no es sap si el Montuïri ascendirà
o tornarà jugar a la mateixa categoria.

Des d'aqui desitjam que tots aquests
esforços i la nostra afició es vegin coro-
nats per un final esplendorós.

Resultats de la lligueta d'ascens a III

Santanyí, 2- Montuiri,
R. La Victória, 2- Montuiri,
Montuiri, 6- At. Villacarlos, 2
Montuïri, 1 - Santanyi,

DOS CAMPIONS DE MALLORCA
D'ATLETISME

Un altre èxit destacat fou l'aconseguit
per dos alumnes del Collegi Públic d'E.
G.B. a les finals d'atletisme escolar cele-
brades el dissabte 18 de maig en el Po-
liesportiu .Princeps d'Espanya..

Joan Barceló Cerda. i Bartomeu Ba-
llester Salas (d'Algaida) es varen procla-
mar campions de Mallorca en 1.000 me-
tres de Cicle Mitjà i 80 metres tanques
('vallas) de Categoria Infantil.

Per altra part, Na Maria del Mar Car-
ralero Rodriguez va ser tercera en llan-
çament de pes de Cicle Mitjà.

25 anys enrera

17 Juny 1960

A la sessió del Ple de l'Ajunta-
ment es pren l'acord d'installar el
pes públic a la plaça d'Es Dau, al
costat dels transformador.

La temporada ha acabat i les darreres
amollades han tingut com a protagonista,
altra vegada, el mal temps (calitja, boira,
vent en contra); amb una paraula, aquesta
temporada les amollades, tant des d'Ei-
vissa, com des de la Peninsula han anat
molt malament a tots els colomistes de
Mallorca en general.

VALDEPEÑAS (CUIDAD REAL)
560 Kms.

Concurs de FONS Nacional i Regional
(27 abril 1985)

No en vingué cap dels 10 coloms enviats.

FINALISTA

Ens alegra informar que el nostre Re-
dactor en Cap, Biel Gomila, ha estat
proclamat finalista del Premi de l'Es-
port Balear, organitzat per la Conselle-
ria de Cultura del Govern Balear, com a
una de les persones que més treballen i
es dediquen dins Balears a la promoció
esportiva. Enhorabona!

CABEZA DE BUEY (BADAJOZ)
710 Kms.

Concurs de GRAN FONS Nacional
Regional (12 maig 1985)

ler.: Andreu Oliver, 414,80 mts/m.
Dels 8 coloms, sols en vingue un.
(26n. dia)

CLASSIFICACIO FINAL
CONCURS SOCIAL

Patrocinat per: SEGURIDAD Y LIMPIEZAS,
S. A.

ler.: Andreu Oliver, 72,5 Punts.
26n.: Miguel Jaume, 66 id.
3er.: Gaspar Socias, 46,5 id.
4rt.: Jaume Martorell, 41,5 id.
56.: Sebastian Mas Vefiy, 33,5 id.
66.: Miguel Gomila, 22,5 id.
76.: Gabriel Manera, 22 id.
86.: Rafel Miralles, 19 id.

96.: Bartomeu Munar, 14,5 id.
10: Joan Bauçà
11: Bernat Munar

CONCURS SEGURETAT

Patrocinat per: «LA CAIXA»

1 Andreu Oliver
2 Miguel Jaume
3 Jaume Martorell
4 Gaspar Socias
5 Rafel Miralles
6 Biel Manera
'7 Miguel Gomila
8 S. Mas Vefiy



Les activitats del CIM en matèria cultural s6n
nombroses.
De forma directa realitza una labor important de difu-
si6 cultural per mitjà del Teatre Principal i de la Bi-
blioteca artesana, i a través de la xarxa de bibliote-
ques i de la tasca d'Ordenaci6 d'arxius municipals.
A mês de tot aim!), impulsa i fomenta totes aquelles
activitats orientades a l'ensenyança i a la difusió de
Ia nostra Ilengua.
Promociona els estudis universitaris, per una banda,
col.laborant amb la Universitat de les Iles Balears, i
per altra, mitjançant el sonsteniment de:
La UNED (Universitat Nacional d'Educaci6 a Distàn-
cia).
L'Escola Universitária de Treball Social.

El Consell Insular de Mallorca participa en:
El Patronat Orquestra Ciutat de Palma.
Organitza la Trobada de Bandes de Música que cada
any se celebra a un poble diferent de la nostra illa.
Manté la tradici6 de la festa de la Beata que se cele-
bra a Palma.
Ajuda aquelles entitats que, de manera preferent,
propaguen la cultura i també les manifestacions cul-
turals de reconegut prestigi com els festivals de
Pollença, Deià i Valldemossa.

En relaci6 a l'esport intervé de forma decisiva en
l'elaboració del Pla d'Instal.lacions Esportives en

els municipis.
Fomenta la iniciaci6 en tot tipus d'esport de la pobla-
OS infantil i juvenil i proporciona als col.legis i enti-
tats material esportiu.
També organitza, patrocina i promociona tota classe
de proves que promouen la práctica de l'esport al ma-
teix temps que en mantenen l'interès.

Entre totes aquestes iniciatives destaquen com
a actuacions directes del Conseil Insular de Mallor-
ca, l'Escola a la Mar i l'Escola de Pilota, dedicades a
l'ensenyança d'aquets esports i destinades als in-
fants de tot Mallorca.

(641442// .ail/il

.1lai‘ra
c/. Palau Reial, 1

Y es el hombre,
hombre de quejas,
que ve el jardin
lleno de abejas.
Y aquel hombre,
hombre de penas,
las va espantando
a sus colmenas.

Ya las abejas están molestas,
van a su casa y dan protestas

del campesino
y sus molestias.-
Dejan su nectar,
dejan su miel 	 •
y al campesino
pican su piel.

Al campesino, sin la razón,
hombre de quejas,
sobre las cejas
le está saliendo
una hinchazón.

Miguel Mas Arbona «Sao»

NOTA
L'autor d'aquest poema ens ha facili-

tat una II/brota seva que degué es-

criure devers els anys 1955. Hi ha una
serie de curiositats, tant en castellà

com en mallorquil Per esser un mon-

tuirer senzill, home de poble i cone-

gut, ii volem publicar aquells versos
que creim poden interessar més, i

agraïm la seva coblaboració.

MISCE•LANIA

PLUVIOMETRE
	 GLOSES I POEMES

Perseverança
Antônia Garcias «Roses»

S'altre dia em varen dir
que no podia tenir vot,
pert, no hi puc consentir
de no dir lo que jo trob.

N'hi ha que saben fer «meravilles»
i això ha quedat demostrat,
funciona es Club de Tercera Edat
grácies an En Rafe! Socies.

Per això tots li demanam
que no acabi sa paciencia,
i a veure si alcançam
per a Montuïri sa Residência.

El hombre, mundo de quejas

El hombre, mundo de penas!

está sobre el terreno y...

trabaja, como lo hacen las abejas

en sus colmenas.

Van a la flor, con gran amor,

porque la flor es su terreno;

y lo abandonan si hay veneno.

El hombre sobre el terreno

trabaja con duras penas,

cuida su trigo y sus colmenas.

MAIG 1985

Dia
	 Its. pluja

1
	

0'5

5
	

15'0

6
	

5'1

10
	

15'5

15
	

135
16
	

5'7
19
	

4'9

Total
	

60'2



Noticies d'Església ,

«CORPUS.: EL DESAFIAMENT DE
L'AMOR CRISTIA
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ESGLÉSIA EN CAMI

La Diada del Corpus ha estat moltes
vegades motiu de <>lluïment>' de vestits i
de manifestacions que sempre indiquen
la veritat de l'amor cristià. Per això, el
nostre Bisbe ens ha escrit una carta, re-
cordant-nos que el més enterrats i aba-
tuts de la nostra societat han de ser els
privilegiats del nostre amor practic.

D'aquesta manera, el Bisbe ens ajuda
a fer una reflexió: «Si quan m'acost als
altres, hi vaig cercant el meu propi be-
nefici o lluiment, si m'aprofit dels altres
per a aconseguir els meus fins o els del
meu grup, si no sé servir els aires per
amor i sense esperar recompensa, es que
no estim els germans!»

«Imaginem que Crist estigués en el
Hoc que cada un de nosaltres ocupam. I

VISITA
PASTORAL

15 i 16 de juny

DISSABTE, 15 DE JUNY

11 hrs.: Trobada del Sr. Bisbe
amb els preveres i religiosos del
Sector, a St. Honorat.

13 hrs.: Dinar de germanor, a
St. Honorat.

16'30 hrs.: Trobada amb els ca-
tequistes: Petra (ca ses monges).

1830 hrs.: Trobada amb grups
de /oyes: Consolació de S. Joan.

20 hrs.: Eucaristia i Confirma-
ció: Parrõquia St. Joan.

DIUMENGE, 16 DE JUNY

10 hrs.: Trobada del Sr. Bisbe
amb els Consells parroquials o re-
presentants de les Comissions:
Porreres (Residència).

12 hrs.: Eucaristia per a tot-
hom: Parróquia de Porreres.

17 hrs.: Trobada amb les religio-
ses del Sector: Convent de la Ca-
ritat, de Vilafranca.

20 hrs.: Eucaristia i Confirma-
ció: Parroquia de Montuiri.

demanem-nos senzillament: «Què faria
Ell si estigués en el meu Hoc? Que faria
per a crear més treball? Que faria Ell
per a repartir millor les riqueses entre
tots? Que faria Ell perquè l'administra-
ció atengués degudament els més de-
bils?... Que faria Ell per servir els altres
amb els doblers, els bens i les qualitats
que jo tenc? Què faria Ell pels drogadic-
tes, els alcohòlics, els aturats... tots els
marginats i els que sofreixen?»

LA CONSTITUCIÓ DEL CONSELL
PARROQUIAL

Dia 1 de juny varen ser convocades a
una asemblea aquelles persones que tre-
ballen en les comissions de la parrdquia
i també les que manifesten, amb cons-
tancia, interès tant en les celebracions
com en les distintes activitats de la co-
munitat.

Les 14 persones elegides, escolliran un
representant davant el Consell Diocesà i
participaran més directament en la res-
ponsabilitat i el funcionament de la par-
róquia.

PENTECOSTES: VETLES
DE L'ESPERIT

Una vintena de joves i allotes de Mon-
tuiri participaren activament a una tro-

bada o «Aplec de l'Esperit» al monestir

de benedictines de Manacor. Fou una
experiencia de pregaria i de preparació
pel compromis de la Confirmació. Era el
dissabte, 25 de maig.

També a Consolació de St. Joan, es
reuniren diversos grups dels pobles de
la nostra comarca per a pregar i refle-
xionar sobre la Força de l'Esperit a les
nostres comunitats.

ANY INTERNACIONAL DE
LA JOVENTUT

DE LA CARTA DE JOAN PAU II ALS JOVES

EL JOVE I EL CONTACTE AMB LA NATURA

“Te una gran importancia per als joves el contacte amb la natura.

Aquesta relació ens enriqueix d'una manera directa. Romanent en contacte

amb la natura, assumim en la nostra existencia humana el misten mateix de

la creació, que s'obri davant nosaltres amb una inaudita riquesa i varietat

d'éssers visibles, i al mateix temps convida constantment cap all() que esta

amagat, que es invisible....
«Es bo per a l'home llegir en aquest llibre admirable que es el llibre de la

natura, obert de bat a bat per a cadascun de nusaltres.»
«Cercau temps per al contacte amb la naturalesa. Acceptau la fatiga i es-

forç que aim) suposa. Aquesta fatiga es creativa i constitueix un sa descans,

que es necessari. Llavors, no sols s'educa el cos, sine) que l'home sencer sent

el goig de dominar-se i de superar els obstacles i les resistències.»

EL JOVE I LA LLIBERTAT

«Els joves tenen un espontani desig de la llibertat. Ser vertaderament Mu-

res no significa de cap manera fer tot all?) que m'agrada o que tenc ganes de

fer... Ser vertaderament inures significa usar la pre:pia llibertat per a alit) que

es un be vertader. Ser realment lliure significa ser persona de consciencia

recta, ser responsable, ser un home "per als altres".”




