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EDITOR ide       

A pocs mesos o'unes eleccions municipals, oesprés
o'haver passat el primer Consistori elegit oemocràti-
cament, d'ençà ae la mort ael General Franco; ens
trooam altra volta amo l'oportunitat oe triar
que Ourant quatre anys hauran o l estar al front oel
poole.  

Creim que avui ens hem d'aturar a pensar soore qu
han fet per Campanet aquells qui, ara per ara, enca-
ra continuen al oavant oe la gestió municipal, en só
la represenzació ourocràtica. Hem de sopesar les ae-
cisions preses, ja personals o bé aprovaoes amo el
vist-i-plau del Plenari. No hem a'oolivar que al
llarg olaquests anys els ha tocat la oarrera paraula.

Què han fet? No ni ha dubte que s'han fet coses,
des de oiferents caires. Stha intentat, a moments,
demostrar que volien aur el nom de Campanet com a sí
ool del progrés i de la cultura de Mallorca; recoroe
el recobrament dels noms populars aels carrers, la n
acceptacióde l'article 143 per a l'Estatut o'Autono-
mia, el suport a les activitats culturals.

En altres casos, han - oemostrat molta feolesa a
lthora de prendre decisions i fer complir ordenances
i projectes. Així va passar amb l'asfalt Oe la carre
tera de Pollença, que ja hauria arribat a bon terme
oe no haver-hi per mig aquestes eleccions; l'accepta-
ció de la part oaixa oel Coster de Son Puça, que a
la llarga -igual que l'acceptació oe la xerxa o'ai-
gua- suposarà unes oespeses més grosses per a les ar-
ques municipals, oegut a la seva oeficiència, etc.

I per acaoar, hem otalabar l'acoro de destinar el
sou que havien oe perceore els regidors oe l'Ajunta-
ment, a la millora ael poole, millora que tots
tres desitjam.       
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infonnació
MUNICIPAL

Al ple del mes de desembre, igual que al del mes de gener,molt poca
importància despertaven els seus punts.Pel que fa referència al primer
un sol punt es pot considerar d'interès a L'ordre del dia.Era el oue
tractava de l'adjudicaci6 de la recollida de fens,pel període de l'any
1983.Hem de dir que els regidors havlen estudiat les propostes presenta
des - a la reuni6 apart- amb affiguns dies d'antelació. Dins les posibili
tats dues eren les opcions que es podien triar: una la presentada per
Enginyeria Urbana, que apostava per un valor de 1.685.000pts i l'altre
del Sr.Llorenç Buades nue fins ara ha estat qui ha realitzat aouest ser
vei i apostava per una quantitat bestant inferior: 1.085.000 pts. Com  è_
davant la diferècncia de preu, l'Ajuntament es va dicidir pel servei de
Llorenç Buades, defensant aixl un aument de preu que hagués suposnt la
contrataci6 de l'altre apostant. No obstant això dins el contracte que
s'ha firmat hi figuren algunes clàusules entre les quals hem de desta-
car que l'horari serè el mateix d'ara, i que si durant el present any
83,s'arriba a la solució de transportar els fens a Inca, com té previts
la mancomunitat del Raiguer,es veurà en l'obligació de realitzar-lo.En-
ginyeria Urbana, a més de ser més cara, realitzava un servei menys com-
plet,si tenim en compte que solament passaria pels carrers cèntrics del
poble„

	

EL PLE DEL	 MES DE	 GENER 

El 31 de gener va ser el dia assenyalat perquè el Consistori deter-
minès els problemes que s'havien anat acumulant al llarg del primer mes
dèl 83.Prècticament,quant als punts de l'ordre del dia,dos d'ells havien
d'omplir la nit. D'entrada ja indicaven que en molt poc temps, -serfen:
discutits. No va sorgir cap problema, al llarg de l'escasa mitja hora
que va durar en tractar el punt que s'incloià ,l'aceptació o no de dues
empreses d'activitats molestes dins el casc urbà. El punt no va poder
esser tractat, degut a la manca de l'informe sanitari;per altra banda la
informació de l'aparellador minucipal era favorable. No obstant eix b per
millor seguretat es va acordar que els tècnics del C.G.I. , ho comprova-
ssin.

L'altre punt era la petició d'una subvenci6-ajuda per al ball de
"Carnaval" del Club Deportiu Campanet.Va quedar damunt la taula fins e,
saber les condicions del Club, degut a la problemética plantejada l'any
passat. A la vegada, poguérem treure la conclusió que l'Ajuntament tam-
bé volia establir una sèrie condicions. nnicament va quedar clar oue a
l'Ajuntament li interessa potenciar la festa.

Quant als precs i prequntes els Mitjans informatius en formularen

	

bestantes a llargent 	 durada del Ple, varen recordar coses pendents
de far mesos,i 2 la vegada varen aportar noves idees per realitzar,comm
poden esser, ncves senyalitzacions escolars, nou aparcament pel correu,

etc...
17 DE FEBRER: PLE EXTRACROINRI 

--
Amb assist sencia de 7 dels 11 regidors pue formen el Consistori i

ense públic, el Passat 17 de febrer es celebr ple extraordinari del
uel cal destacar els segUents punts:

Convocatoria Policia Municipal.

Es va prendre l'acord de convocar una plaça de policia municipal
3



que vendria a substituir la vacant plaça de saig.

Aprovació d'expedients:

Dos expedients que cuedaren pendents a la sessió del 31.01.83,
foren aTrovats després de veure "Je éls informes cue mancaven eren
dorrectes. Cal dir que un d'aquets expedients únicment s'originava
pel canvi de nom del propietari ja que fa molts d'anys que estava
instal.lada dins els casc urbà.

La certificació de l'enllumenat públic, en concret del carrer
de La Font i del carrer dels Molins, fou acceptat; amb la finalitat
que es fessin els tràmits oportuns perqué l'empres• instal.lador
pugui percebre la quantitat corresponent a aquesta zona.

A títol informatiu es va donar compte d'uaa subvenció de 140.
000 pts, cue s'havien rebudes del C.G.I.per la ja editada "Història
de Campanet", de A. Lopez i Ramón Rosselló. A canvi, l'Ajuntament
oferirà 50 llibres que seràn distribuits dins la xerxa de bibliote
ques del Consell,

EN MARXA
LA

BIOLIOTECA

Per designació de l'Ajuntament i a proposta del batle, es nome
na a Guillem Alemany i Pons, encarregat de la biblioteca municipal
oue fou inaunurada el 19.12.82, i cue encera no ha obert un sol dia
pel fet que els llibres-encara no estan ordenats. A partir de Març,
l'encarregat obrirà els dijous de les 5 a 8 de l'horabaixe i els
dissabtes de 10 a 13 hores. També hem d'afegir que 12 xerxa de bi-
Plioteques pensa organitzar activitats conjuntes amb els orups es-
colars dels pobles.

Joan Pons

VENDA
DE

FONES

INSTAL.LAGICNS

REPARAC/CNS

) FR/GOR1F/QUES nDUSTRIAL5

TEl. 516240 i. 505044

CARRER BERNAT SALAS
N2 2 (CAN DIEGO)C/. Miguei Sisellach. 26	 INCA
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*USEM BE LA NOSTRA LLENGUA.,

Lo NORMALI TZACICS

Ll tema de la normalització de la
llengua catalana a Mallorca ha tal-
gut una presència púplica ben nota-
ble -articles a la premsa diària,
adhesius, campanyes ce conscienci-
ació popular...- al llarg dels dar-
rers anys. Molts de mallorquins
han manifestat la seva preocupació
pel present i pel futur ce la nos-
tra llengua; així mateix, ni na ha-
gut persones científicament autorit-
zades que han afirmat que el cata-
là -1'únic ioloma propi de Mallor-
ca des de fa més de set-cents cin-
quanta anys- es troba en perill de
desaparició. fenint en compte que
la llengua és el signe més visible
de la identitat històrica i cultu-
ral de la nostra terra, comprendrem
que el destí ce la personalitat oel
nostre poble va lligat a l'avenír

de la nostra llengua. D'aquesta relació tan estreta ja en fou oen cons-
cient, en el segle passat, el poeta Marian 	 "poble que sa llen-
gua cobra/se recoora a si mateix.

kquest és, precisament, el vertacier objectiu oe la nosmalització
lingüística: recobrar pel català la categoria de primera llengua, d'u-
tilltzació exclusiva en molts de casos, en els diversos àmbits ae la
vida personal i col.lectiva: l'escola, l'aoministració municipal, 1es
cartes privades, els rètols oels comerços i de les vies urbanes, la
paperassa dels negocis i de les empreses, la premsa oiària, la ràoio,
la televisió, el cinema... El català té el oret d'acceoir als llocs
i als usos acabats d'esmentar pel fet d'esser la llengua parlaoa per
la majoria dels mallorquins i, a la vegadai l'única pròpia oe la nos-
tra illa. O'altra banda, si la nostra llengua es trooa avui en una si-
tuació d'absoluta infteriorítat d'ús púolic en relació al castellà és
perquè d'ençà del 1715 els governants de l'Estat Espanyol han propug-
nat moltes lleis que cercaven imposar a la força el castellà com a
únic idioma obligatori de l'escola i de l'administració. Per tant, nor
malitzar l'Gs del català tamoé serà la supressió o'una injusticia his-
tòrica comesa contra el nostre poble.

La tasca de la normalització lingüística serà llarga i olfícil. L'e
tens període d'imposició del castellà ha creat una inèrcia molt forta
d'ús públic o'aquesta llengua. Molts de mallorquins, crescuts olns un
ambient de reouig oe la llengua que parlaven, nan acceptat aquesta po-
sició aominant del castellà. Ara bé, la oíricultat de dur a oon terme
la normalització lingUística no ens ha d'acovardir, ans ens na de fer
comprendre la necessitat d'actuar ama més energia i coratge. Els ma-
llorquins d'avui tenim el deure de conservar l'idloma que hem rebut,
dels nostres avantpassats, aixl com tamoé l'obligació ce transmetre'l,
en la seva màxima plenituo social, als mallorquins del futur. 5ens Cub

te, són les institucions polítiques mallorquines les principals respon
sables de la sort -era com ara ben fosca- de la nostra llengua. Fins
avui, el Consell &eneral Interinsular no ha demostrat tenir la volun-
tat d'esser el capdaventer de la tasca de normalització. Les accions

5 	



CATALÀ ORDENTAL

11111 CATALÀ OCCIDENTAL

CIUTAT
DE VALENCIA

1
Parleu la vostra llengua sempre que pu-
gueu. especialment amb la família i els
amics i coneguts. Feu-vos el propòsit de
parlar en català als qui sabeu que us ente-
nen.encara que fins araels hàgiu parlat en
castellà.

2
Sigueu respectuós amb tothom que parla
una altra Ilengua però exigiu que els altres
siguin respectuosos amb la vostra.

PERPINYÀ

BARCELONA

CIUTAT
DE MALLORCA

3
Adreceu-vos en català a tothom: al carrer.
per telefon, al treball. etc. Si us entenen,
continueu parlant-los en català, encara que
us responguin en un altre idioma.

4
Als coneguts vostres que encara no com-
prenen bé el català. animeu-los a provar de
comprendrel. parleu-hi a poc a poc i expli-
queu-los de tant en tant algunes paraules.

5
Si veleu algú que s'esforça a parlar en ca-
talà, ajudeu-lo. I demostreu-li que valoreu
el seu capteniment.

Deixeu de corregir qui no vulgui ésser co-
rregit, però doneu l'exernple de demanar
a persones o a entitats autontzades quines
expressions incorrectes cal substituir. Aju-
dem-nos els uns als altres a mantentr un ca-
talà viu i bo.

7
Respecteu_les diferències regionals del ca-
talà. Parleu amb mallorquins, valencians,
rossellonesos.etc. i coneixeu els accents i
mots diferents que tenim tots. Aquesta és
la nquesa del català com de totes les llen-

gües cultes

Feu-vos subscnptor de diaris i revistes en
català. I que siguin en la nostra llengua les
lectures que feu. eis espectacles a què as-
sistiu. els programes de ràdio que escoheu.
la televisió que us mireu, etc. Fem allò que
havia estat prohibit durant tants anys.

9
Preneu la decisió d'escriure totes les cartes
i notes en català. A partir d'avtu poseu sem-
pre el vostre nom en català. els
talons. Feu canviar els vostres papers 1m-
pressos, els rètols. etc. Fóra ben trist que
per estalviar despeses deixéssim de donar
testimoni de catalanitat.

10
Exigiu de tothom, fins i tot de les Institd-
cions més rutinàries. que us escriguin en
català. Feu-ho amablement. No vulgueu
perdre temps i nervis lluitant contra els ene-
mics declarats de la llengua del país. Dei-
xeu-los de banda

Tota persona que defensa la seva pròpia
llengua sense agredir ningú. té el dret al
seu costat.

que ha emprès són del tot insuficients. El nostre
-del qual hem de reconèixer que ha fet molt més qu
sa majoria dels ajuntaments illencs- encara està o
prar la llengua dels campaneters d'una manera més
per acabar, a més de prometre retornar en altres o
aquest tema, convendria que cadascun de nosaltres
he fet tot el que podia per a la normalització de
gua?.

Ajuntament
e la immen-
Cligat a em-
general. I
casions a
es aemanàs:
la meva llen-

Damià Pons i Pons.

( El text que vé és divulgat per "Amics de Joan Ballester
i Canals". Oelegació d'OMNIUM CULTURAL. Barcelona )



LA INDUSTRIA A CAMPANET "EN CRISI"

La crisi del sector del calçat també ha arribat a Campanet,in-
cidint de ple a les dues indústries localitzades al municipi.Una
d'elles,"Capricornio",està d'actualitat per la reestructuració de
personal que ha tengut que dur a terme a causa de l'esmentada crisi,
afectant aquesta mesura a una shrie de campaneters que treballaven
a la fàbrica.

Perque ens aclarin la situació plantejada,a conseqühncia d'aquest
fet,hem recaptat l'opinió de les dues parts interessades:empresarial
i d'un dels obrers cessats,que en distinta forma,viuen el problema
que travessa l'empresa.

PARLEN: TRABALLADORS I EMPRESA

Abans de passara l'entrevista proplament dita,la persona repre-
sentetiva de la part empreserial,e1 gerent de Capricornio,ens va fer
en primer lloc,una petita introducció relativa a l'implantació de
l'industria a Campanet.

-Capricornio es va establir a Campanet en el gener de 1.974,fins
aquest moment era una petita fàbrica de trenats d'Inca que comptava
amb un personal majoritariament campaneter,aquest fou un dels
bàsics que impulsa,a un moment donat,e1 trasllat de cap el poble.

En el any 1.976,va donar-se un canvi de propietaris i des de
llavors encà som noltres els que regentam el negoci.

• Quina ha estat l'evoluzió de Capricornio a partir d'aquest canvi
i com s'ha arribat a la situació actual?

-Eh aquells moments recollirem una empresa amb una plantilla
d'uns 10 obrers,xifr'a que va anar augmentant en els anys segUents
amb una mitja entre temporada alta i baixa d'unes 50 persones.Pos-
teriorment,a causa d'unes realitats de feina favorables i d'unes
perspectives prou interessants iniciarem la construcció d'una nova
fhbrica,a la qual hem fet unes inversions bastant elevades,a fi de
dotar-la d'una moderna maquinhria.Eh el 79,grhcies a aifo,es va
obrir,doncs,una nova etapa a Capricornio.

Ferb,avui en dia,a1 igual que moltes d'altres empreses del ma-
teix sector,ens trobam en que tenim unes instal.lacions preparades
per realitzar més feina de la que enrealitat conseguim,aixt) es de-
gut a que experimentam les conseqübncies de la crisi general del
calçat que arecta als nostres clients (els fabricants de sabates),
ja que som una empresa que exportam cap a ells el 70% dels produc-
tes fabricats.	 7



Tot això,condueix a que mentres no canviin "aquests aires que
corren" es fa molt difícil mantenir l'actual estructura del negoci
i per consegUent no ens queda més remei si volem conseguir la su-
perviv'encia que acomodar-nos a la realitat econbmica,així es fa
precís un millor control de les despeses financieres que lbgicament
repercuteixen sobre el personal,per aixb no li ha quedat a l'empre-
sa altra soluci6,-una vegada exposat als obrers la situació per la
que travessam-,de prescindir de 5 persones,les quals han estat
d'acord després d'haver estat indemnitzats amb tots els seus havers
que les corresponen.Aquesta decisió ha estat molt dolorosa per

l'empresa ja que tant del personal del qual s'ha tengut que prescin-
dir com dels obrers que actualment continuen amb noltres,Capricornio
manifesta,en tot moment,que són uns bons treballadors i al mateix
temps es fa càrrec del problema que els pugui causar economicament
la perduda del treball.

Pensa que serà suficient aquesta reestructuració de la planti-
lla?

-Noltres ferem tot quan estigui en les nostres mans per no haver
d'adoutar més aquesta actitut amb altres treballadors,ara bé,en rea-
litat comanda la feina i tendrem que actuar segons la sufici sencia
o no d'aquesta.

Quina solució hi veu al problema?
-Aquest problema es pot solventar si l'Administració ens contem-

plàs com una empresa temporera ja que ens trobam en que tenim feina
només de setembre a mar i els altres mesos si puguessim tancar i
els obrers estassin assistits no hauria cap necessitat de prendre
aquestes mesures que són tan desagradables per les dues parts.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ATENCIO SUBSCRIPTORS 

L'increment de les despeses de imoremnta ens fa que els preus del

número individual i les subscripcions es modifiqui substancialment.

Aquets són els nous preus pels números 7 al 12.

1 exemplar: 75 pts.

Subscripci6: 400 pts (6 números)

Donam per fet que tots els subscriptors actuals mantenen l'inte-

rés per la revista i, per tant, amb el proper número, rebran el cà-

rrec correspcnent a l'anualitat. Cas de no -interessar a qualque per-

sona, pregam ens avisin amb la màxima antel.laci6 possi1e, a fi d'ev

tar despeses innecessàries.

0 .C.B.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX
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treball inicament, sino pel sentit

ha estat passiva, degut tal vegada

r a ells.

at, no tal volta pel sentit del

e companyerisme. Però la reacci

que qualsevol dia els pot thoca

A partir d'ara, ¿que penses f

-Primerament m'hauré de plant

oventut no vull estar aturada,

udiaré per anar aixecant el niv

manera pots arribar a qualque

er?

ejar la vida de bell nou. A la meva

vull fer qualque cosa. En principi es

ell cultural, ja que pens ctue d'aques

cosa més que no estant aturada.

AlAquestes entrevistes han estat realitzades per

Joan Buades i Joan Pons .
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L'INDUSTRIA A CAMPANET "EN CRISI"

6Qu'e penses de la crisi que s'està produint dins el món de les sa
bates i dels trenats?.

-Aquesta crisi és general i a qui afecta més és a l'obrer. Natu-
ralment a l'empresari també l'afecta, per ó ell sempre té una sortida
més grassa, degut a que el negoci està en les seves mans, i, en can-
vi, el treballador queda totalment fora, sense res.

é„.4 què creus que és deguda?
-Segons alló que ens han dit, és que el client vol la feina ben

feta i al mateix temps barata, i en canvi, ells han de comprar el ma
bastant car. I això no hi ha dubte que duu a l'empresari a es

timar-se més no vendre i tenir més pocs clients, degut que molts
d'ells no paguen.

(:.Aceptes l'acomiadament i, com a conseqUéncia, l'atur ?

- Particularment no l'accept, per ó legalment sí. Crec que hi hau-
iad'haver altres solucions, degut que la indemnització que te po-
en donar no el soluciona tot, part damunt de tot aixó hi ha tot una
rt personal i moral.

¿Veus altres solucions, sense incloure la que ha adoptat l'empre-
sa?

-Mira, una de les solucions, encara que actualment molta de aent
trobi que no, és la reducció de la jornada laboral, i cue tota la
feina es realitzàs dins la fàbrica.

L'empresa,	 compeztat correctament?

-Si, particularment no tenc res a dir, per b si que vull deixar
clar que m'ha afectat com a cosa personal.

6Te pareix que als empresaris quan les coses els van bé i no te-
nen problemes econòmics les seves empreses, aprofiten per fer millo
res de caràcter personal, i llavors es poden pagar les conseca sen-
cies?

-Crec que, en part, quan les coses marxen, no pensen en el futur.
Ells es veuen els grans senyors i amos, i llavors es troben cue les
coses particulars també les han de reduir. Si no s'haguessin allar-
oat tant, tal volta haurien pogut fer qualque cosa més.

L'entrada del nou gover: 	 influ/t dins - la .teva emnresa?

-Crec que no, perqu se aquesta situació l'arrastram des de fa un anyl
s'ha auantst fins ara.

La reacció dels altres obrers davant aquest fet, ¿quina ha estat?

-La primera impressió que tengueren va esser pensar si els toca-
ria a ells, passant'moments up tant angustiosps.Crec que oarticuler-
ent a la gent que fa tants d anys que treballes junts, els ha atec
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Història

EL SEGLE	 XVIII

RECOBRAT
En el Programa de Festes de Sant Victo-

rià (Campanet 1981), a un article que férem
sobre l'orgue de la Parròquia, ens lamentà-
vem que a l'Arxiu Municipal mancaven els lli-
bres d'actes del Consell de la Vila des de
1718 a 1800.

Ara podem comunicar amb satisfacció a
tots els intel.lectuals i al poble de Cam-
panet en general que, gràcies a l'ordenació
que duim endavant a l'Arxiu Municipal, hem
pogut trobar el llibre corresponent als anys ~! 4 ;..'_!._
1718-1759. I 'encara podem dir més: tenim es-
perances de trobar també el llibre dels anys
que manquen. El llibre que hem localitz4t es
donava oficialment per desaparegut des de

.$11'any 1946. Es, però, dissortadament incom-
plet, ja que ha perdut les tapes i comença
en el foli 3 i acaba en el 258, i n'hauria de tenir 260. Però al marge del seu
valor específic, ens ofereix notícies prou curioses i interessants. Es impor-
Itant per tal com ens dóna testimoni de la vida oficial de Campanet durant mig
Isegle. I d'una època prou interessant: la posterior al fatídic Decret de No-
va Planta, amb els greus problemes de reestructuraèió que les noves disposi-
cions implicaren.

En veurem algunes notícies curioses. Ens diu que el 15 de gener de 1719,
l'Ajuntament elegí per "mestre de gramàtica per ensenyar los minyons" al Molt
Reverend Joan Bennàssar Ferragut, vicari, el qual dimití el 19 de novembre
amb l'expeditiu de tornar la clau a l'Escola, perque "ell no ho vol ser més".
També el 15 de gener de 1719, nomenaren el Magnífic Joan Bennàssar metge "per
visitar los malalts". I poc després, el 23 de juliol, tenim notícia de com
que no hi havia pa ni farina ni blat en el poble, compraren 130 quarteres a
l'Honorable Joan Amer, de Muro. Ens informam, a més a més, dels nombrosos
censals que pagava l'Ajuntament per vells deutes contrets.

El 24 de juny de 1720, intenten aconseguir que els propietaris dels "pous
de neu" en rebaixin el preu, ja que hi ha molts de pobres malalts que no ro-
den pagar el "preu molt excessiu". El 6 de juliol del mateix any parlen que
per servei de l'Exèrcit han d'entregar 330 ouintars de palla i com que la co-
llita ha estat molt petita, l'han de comprar a Ciutat. 21 27 d'abril de 1727
estableixen a Pere Capó un trast a les gomunes per aixecar-hi un molí de vent.
3120 d'agost d'aquest any elegeixen Antonina Llull "per fer la roba neta de
l'Església". Sabem que el 30 d'agost de 1732 la possessió de Santiani ja es-
tava dividida. I que el 9 de novembre era elegit per "trempar lo rellotge i
tocar la queda", Miquel Camoamar Sastre, escolà.

Arquitectura 
del segle XVIII:

Ca N'Arnauet (1774) 

GUILLEM ALEMAY FONS
JOS SEGURA SALDO
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JOAN PONS

Tot just acabades les elec-
cions generals oel 2d-0, i a la
vista dels resultats obtinguts
a Campanet pels diferents par-
tits, comença el rebumoori oels
possibles batles que han de sor-
tir ae les properes eleccions.
Tot eren suposicions sortioes,
per un vent, de les reaccions
oel mateix dia de les eleccions,
i altres otalgun aventurer que
apostava per certes persones.

Molts foren els noms qua ana-
ven i venien, d'un i d'un altre;
però passats uns quants mesos,
pareix que cap d'aquests noms
es farà realitat. M'atreviria a
afirmar que l'aire que es respi-
ra per a les properes eleccions
és més fred ara que a les passa-
des consultes. Aquesta és, al-
menys, la imatge que té la gent
del carrer. Al fons, però, no
pensen que sigui aixi, perquè
els partits i -sooretot- eis oe
caire més conservador (A.P) s'han
mogut molt, fent gestions per
cercar un home que ougués una
imatge de mooeracióii poc gasta-
da. Per les conclusions que hom
pot treure, slha ofert la capça-
lera de la llista a empresaris,
gent de classe social més aviat
alta, aavocats i metges. Han ar-
ribat a oferir el n 2 1 a l'ac-
tual Batle, el qual ha expres-
sat la seva negativa. Per cert,
crec que si no muoen les coses,
no es presenta, ja que ha mani-
festat que abans de res vol un
equip amb el qual pugui confi-
ar i fer feina, cosa que no ha
tengut del seu grup durant a-
quests quatre anys.

El partit que representa i
vol esser la part més progres-
sista, i a la vegaoa vol llui-
tar pel nacionalisme de Mallor-
ca, el P.S.M., no s'ha esforçat
massa per cercar els candidats.
Vull dir que no ha intentat tro-
bar un número 1 fent tantes o-
fertes com ha realitzat 44.1- 1-.
Sé que dues s'han llançades a
treballadors i gent relacionada
amb el món cultural i escolar.

ens que les otertes o'aquest grup
hauria olhaver estat més ample, pe-
rò no oblidem que encara hi som a
temps.

Els partits-pont donen la impres
sió que no existeixen, com demos-
traren els resultats oel 2d-U. Han
estat menhats i digerits per altres
tendències, mostrant la fedlesa que
ja tenien dins el nostre poble.

Ara, la indOgnica està en veu-
re si cap d'aquests partits es pre-
sentarà o no. Seria profitós que
algun d'ells fes acte de presència.

Una quarta alternativa -la més
recent- na estat el sorgiment o'un
nou grup, que va manifestar voler
presentar-se a les eleccions i que
voldria estar formaoa per persones
que no accepten presentar-se oaix
cap sigles oe partit. Waquest grup
no n'hem sentit anomenar el cap ae
Ilista.

Davant tot això i gairebé amb
el temps just, es necessari conèi-
xer de forma oficial els candioats
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ESPORTS**
SUBVENCId PER ALS TIRADORS 

A la sessió plenària celebrada el passat 17 de febrer, es va donar
pompte de la concessió per part del Consell Superior d'Esports d'una sub
venció de 306.000 pts, destinada a la millora del camp de tir municipal.
Els diners seran entregats a la Junta dels tiradors perquè realitzin les
inversions necessries per a la millora del camp, encara que supervisa-
des pels regirdora Nicolau Martorell Amengual i En Jaume Morell Socies.

Esperem que aquesta subvenció reanimar la Junta de Tiradors, que
des de les festes de Sant Miquel de l'any passat no havia fet res; si
és que encara existeiLx.

Cal destacar el gran interés demostrat pel batle, Pere Vilanova,
perqu se aquestes millores es realitzin.

FUTBOL: EL CAMPANET MILLORA

Des de la nostra darrera crènica futbolera, el C.E.Campanet ha mi-
llorat bastant el aeu joc i com a conseq0ència ha aconseguit algunes vic
tries importants que l'han situat g la part mitjana de la classificació
aeneral de II regional. Els dos darrers partits celebrats a la nostra vi
la han suposat dos resultata prou importants : 7-1 i 5-1, favorables als
nostres colors, que han fet . aixecar els ànims als jugadors i sobretot a
l'afecció, molt decaiguda aquets dos darrers anys.

Desitjam que la millora coneguda no sigui solament una il.lusió i
Que els propers resultats confirmin ia trajectèria ascendent de l'equip.

Joan Pons.  

ESTANC

PAPERERIA
MARIA CELA2ERT

LLIBRES
I MATERIAL
ESCOLAR  

yogur
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SOPA DE LLETRES

Vuit noms de pobles de

SSA TEM •

MOTS ENCREUATS
Horttzontals

1. Al revés, s'Obliga a fer, dóna paraula de fer,
de donar o de concedir a algú alguna cosa. — 2.
Interjecció emprada per a dir que un s'alci,
camini, treballi. Al revés. article dialectal. Article
indefinit (pt). — 3. Presencla de filaries a la sang
(p1). — 4. Al revés, nom de lletra. Fruit de la no-
guera (p1). Lletre grega. — 5. Al reves, gros recipi-
ent metà1 - lic, que serveix de diposit d•un liquid.
Metall gris clar, dur, trencadis i refractari. — 6.
Compliries un manament. — 7. Estants. — 8.
Anella, bola foradada, que pot córrer al llarg
d'una barra o d'un pal, a la qual va aferrada una
vela, etc. — 9. Llet d'avellanes (p1). — 10. La teva.
due acaba en punta prima.Vocarrepetida.

Verticals

1. Part de Ititeulada Que surt enfora de la faça-
na. Tros de terra en què es deixa o fa créixer
herba per a pastura del bestiar. per a farratge. —
2. Empenyorava. — 3. Semblant. Beceroles. — 4.
Peça que es troba immediatament abans d'arri-
bar a la sala. — 5. Natural de la part septentrional
d'Africa. de sang àrab o barbaresca. Al revés.
simboi del titani. Consonants. — 6. Oliver. Déu
egipci. Ocell.. — 7. Que fa badallar. — 8. Humor
espès, opac, blanc groguenc, produit en el
procés de supuració. Mètode aritmètic prescrit
per a fer una operació. — 9. Al revés, tresoregin.
— 10. Al revès, home que fa les feines més
humils d'un establiment. Carbonat de- sodi hidra-

escacs

Juguen blanques i
mEten amb dues,
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-i "r1 fo rniw ó genral.

-"- DE5EMBRE.

- El dimecres 22, els alumnes del
Col.legi Póblic de Campanet, jun-
tament amb els seus professors,
fan l'acte de despedida a Na Mar-
galida Mulet, oirectora del Col-
legi.

- El dijous 23, cau una forta ne-
vada a la Serra, el fred es deixa
sentir al poble, i a la nit -a con-
seqüència de la tempesta- queda a
les fosques per espai de més de
quatre hores.

- El divendres 24, un bon fred a-
companya les Matines. El Cant oe
La Sibil.la i l'Angel foren inter-
pretats per Francisca Pons i Fran-
cisca Bennesser, respectivament.

- El diumenge 26, la coral
de Palma i la de St. Felip de Llu-
bi, amb la Rondalla Juvenil de Bu-
nyola, ens ofereixen un concert a
l'Església.

- El dimecres 29, Toni Morlà, a-
companyat pel seu grup, ofereix
un recital ae cançons sobre noe-
mes de Costa i Llobera. No t ha
massa públic.

- El dijous 30, es projecta un au-
diovisual a la sala de la recto-
ria, organítzat per 0.C.B., sobre
la Trapa i es Trenc, dos espais
naturals ce ljiia que cal conser-
var com a tals.

- El darrer dia oe l'any, sola-
ment unes 30 persones reben llen-
trapa de l'any nou amo les campa-
nades del rellotge de la vila. Es
una fesca que s'hauria de poten-
ciar.

GENER

- Els primers dies del nou any,
apareixen a les parets de l'es-
glésia i als predissos de la pla-
ça algunes pintades amo inicials
i tamoé alguns símbols nazis.

- El diumenge 2, els nins ce la
catequesi representen a l'Esglé-
sia els pastorets i els reis. El
mateix dia s'obre llexposició oe
llibres en català a'ula Caixa",
orgenizzada per o.c.a.
-E1 dimarts 4, al Mati, pareix
festa. Un bon mercat omple tota

eampanzt

la plaça. Feia molts olanys que no
es contemplava una cosa igual.

- El divendres 7, es projecta a la
rectoria un auoiovisual soore la
llengua catalana.

El oissabte 8, s'ha aprovat l'in-
forme tècnic per instal.lar l'elec-
tricitat a l'Uratori de 5t. Miquel.

- El dimarts 11, continuen les tro-
bades per a la tercera edat a la
rectoria.

- El dijous 13, pooem ooservar al
carrer de Son Massanet un forat
senyalitzat amb un oicó. L'Ajunta-
ment hauria de patentar aquest sis-
tema.

- El oissaote 1 s'encenen els fo-
guerons oe St. Antoni.

- El dimecres 19, 5 treoalladors
oe "Trenzaoos Caprícornio" són
despeoits.

- El divenares 21, els nins de be
del Col.legi organiczen un fogue-
ró per recaptar doblers de cara
al viatge d'estuuis.

- El dissaote 29, es projecta a
la rectoria la pel.lícula "2.U01,
una odisea de l'espai". L'acte
és organitzat per la Promotora de
Cinema.

FE6r<ER.

- El dijous 3, l'Ajuntament i el
C.E. Campanet fan una reunió per
trobar una solució al oall ce Car-
naval.

- El dissaOte 5, ball de Carnaval
organitzat pel C.E. Campanet, amo
col.laporació oe l'Ajuntament.
infants en són els protagonistes.

- El diumenge b, el bisoe ae tita-
llorca imparteix la Confirmació
a 38 joves, que feia temps veni-
en preparant-se per tal acontel-
xement,

- El oimecnes 9, hi ha una trooe-
oa de la tercera edat. Pasla el
matrimoni Pons-dorràs, de ,511er.

- El divendres 11, neva intensa-
ment tot el mati, cosa que fou
motiu Oe dulla i-diversió.
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