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E,' DI
Per segona vegada - el proper 8 de Maig - som convocats per decidi

el futur del nostre Ajuntament que ha de governar el poble per quatre

anys ho ferem com a poble que accepta el joc democràtic. Tenint sola-

ment dues opcions polítiques per la qual cosa d'entrada, a unali toca-

rà pr-sidir i 1 a l'altre ocupar-se de l'oposició.-

Som convocats també per primera vegada desprès de l'aprovació de

EST\TUT D'AUTONO . IA , a elegir els parlamentaris que s'han d'enca

rregats de portar endevant tot quant abraça aquest Estntut, Un Estatut

no desitjat per tothom, degut que molt més ample hagués pogut esser.

Perà satisfets ens hem de sentir de poder triar els nostres represen-

tants de les illes que han de ser elsadministradors entre altres coses

de l'economia , de la cultura i de tot el que suposa esser

qui, al nostre cas. Perb ningud no pot defeinser més la mellorquini-

tat que aquell qui defensa Mallorca, i amb aixà la nostra llengua i la

nostre cultura.

Hem dit en principi que hem de dicidir el futur del ncstre -

AJUNTAMENT	 Molts ja deven haver pensat segurament, a qui votar.

Creim que dins una democràcia, no hi haurien d'existir elscompromisos

ni les ofertes compensatbries. Som grans i s'hauria de deixar a l'et

tor que decidí segons la seva pròpia conciència , mirant d'oferir el

seu vot al grup, que segons ell pot treballar i preocupar-se més pel

interessos de Campanet. Entrarem a partir del 8 M. dins una bipolarit-

zació i de cap de les maneres aquesta hauria d'aconseguir dividir el

poble, sinó tot el contrari; que cada un des del 1.:Dc que li corres-

ponguí, treballí i fassi treballar, per realitzar millores que duguin

cap al progrés d'un poble civilitzat, on es guardi en tots els camps

i responsabilitats l'essència de poble.
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LES ELECC1ONS DE 1979
Les darreres eleccions municipals i pel Consell celebrades a ,Jam-

panet,noras tengueren per protagonistes,-tal com s'aprecia en els grà-
fics-, a les candidatures d'UCD,PSM i CD.Les altres forces polítiques
no presentaren cap llista electoral als comicis locals i pel Parlament
insular sol obtengueren una petita quantitat de vots (26).

Analitzats de forma global,els resultats finals de les dues e-
leccions se decantaren cap el conjunt dels partits representatius de
l'opció conservadora.En canvi,aquesta situació varia de manera osten-
	 sible si els examinam individualment

ja que es produí entre 01) 1 UCJ un
capgirament de vots que reflexa unes
particularitats que enrevoltaren la
convocatèria,circumstancia aquesta,
que no afectà en cap moment al
el qual va mantenir, tant en una com

	

C0 —PSM 	en l'altra elecció,una pronunciada

	

528 -521	 regularitat.
Les peculiaritats esmentades

   UCD/	 només repercutiren soore els grups
  36 de dreta i foren conseqtrencia d'uns

factors que delimitaren el contexte
electoral existent entre ambdos co-

	  %
	micis.Aixi,a les locals varen

fluir les prefer sencies dels seus vo-
tants cap a la figura d'un dels caps

	

EL MUNICIPALS	 de llista,mentres l'altra cendidatu-. ra va perdre,dates abans de la con-

	

1.979	 vocatèria,gran part de la seva repu-
tació a causa d'una s'erie de proble-
mes plantejats.Ales autonòmiques se
repeti,a:1.'- inversa,e1 fenomen del
personalisme del candidat principal,
recolzat a més per la certa credibi-
litat que donava,en aquell temps,

--P5M	 l'oferta política del seu partit en
-- 529	 el poder.D'acord amb aquestes pre-

	 468
/	 misses sol conseguiren per mig de

CD una victoria,mínima,a les munici-CD pals,mentres que a les insulars,

	

386	 UCD,alterava els papers assolint un
segon lloc,davant els anteriors.

	

//,	 31 tercer en discèr•ia,e1

	  /7// 	es mantení al marge de tota la pro-
blemàtica apuntada i demostrà possei

ELEC. CONSELL

	

	 a les dues convocatòries la confian-
ça dels seus electors.els quals

	

1.979	 donaren una imatge ae homogeneïtat
i el feren pujar fins a un elevat
porcentatge de vots,quasi impensable

	  a dins el contexte polític d'un po-
ble tan conservador com és Campanet.

Cal afegir en darrer terme que la composició del nou Consistori
quedà establida de la següent forma:QuAtre regidors pel 2S1 i	 i
tres per UCD.B1 pacte establit posteriorment entre les dues forces
anomenades en primer i 3Jtiin lloc,donà l'Alcaldia al cap de llista
de UCD.

JOAft 131JAI;23 CRESPI



1NICOLAU MARTORELL
;ANENGUAL"de Can
;Canta".Mestre
ld'obres.34 anys 

CA N31 3ATS •AP

JOAN MARTORELL PONS
"de Can rnnta".Mi-
litar retirat.
67 anys. 

CRISTOBAL PALOU BUAOES
"Xineta".Emprat de ga-
solinera.39 anys

JAUME POL PONS'del
Can Coves".Metge
28 anys 

JOAN SELTRAN
MAIRATA.de Ca

-ses Botetes"
ADvcat
37 anys



                                                                                   

TOMAS PONS PONS
" -cie Can Tomas.
Agricultor.
55 anys      

JAUME SOCIAS 8ENNÀS3AH1
i-uster.55 anys                                                                                                     

ARNAU PONS MA1RATA
"Ros".Treballador
del Portland.
32 anys                   

ANTONI MORELL GUAL
"de S'Hostal".
Empresari.
42 anys                                                                                                                    

ANTONI SAMPOL MAIRATA
"Rosset".Mecànic
34 anys    

ANTONI REINES RIERA:
"Mora".Mecànic
58 anys                                
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rc PSA\31 	  ATS

JAUME ORDINES
LOBERA"de Cas
Beato.Mestre
d'escola
29 anys

DAMIA FERRA—PONS.Fun-
cionari del I.N.P.
33 anys

ANDREU GUAL —1
BENNASSAR
"d'Alboraiet"
Xofer.40 anys

ANTÒNIA FEMENIA HUHRACH
"de ia Cova".Treballa-
dora del textil.
22 anys 

[

JERDNIMA RAYö BENNASSAR
Catedràtica de I.N.B.
29 anys



MIQUEL VIVES MASCAR
"de Can Vives".Lli-
cenciat en Filologia
catalana.22 anys

JAUME NADAL RIPOLL"ue
Can Llobina".Progra-
mador d'informàtica.
28 anys.

FELIP MORELL PONS"de
Can Perei6".Treballa-
dor de la fusta.
35 anys.

PERE MARCH MASCARO"de
Can March". Llicenciat
en Químiques.
23 anys.

MAGDALENA SOLIVELLAS
MAIRATA :ffide Cas
Jurat". Treballadora
de la pe11.25 anys

ANTONI CANYELLES GUAL
"S'Inquero".Treballa -

dor de la pell.
42 anys.
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ELECCIONS MUNICIPALS 

PARLEN ELS PARTITS
AP - PSM

La revista "Campanet" davant la canvocatória de les eleccions mun'
ipals, va creure oportú -realitzar una s'erie de preguntes als dos únic
artits que es presenten al nostre Ajuntament. Per això va adreçar a ca
a un d'ells "deu preguntes que varen esser elaborades per l'equip de r
accie i que fan referència a diferents problemas del poble. Les pre-
uentes varen esser entregades el mateix dia als dos partits i cada un
'ells podia emprar l'espai de tres fols per respondre. Ens han respos
els volem agraIr per endavant la seva col.laboració, la cual confiam

erdurarà al llarg dels dies.

Hem cregut oportú realitzar aquesta enquesta i aquest contacte am
ls partits, percu se pensam que com a mitjà informatiu era la nastra ob
ació oferir als lectors l'actualitat política, i el que pensen els qu
1 9 de maig ens representaran. Esperem a la vegada que tant les pregu
es com les respostes serveixin per clarificar la vostra postura a
'hora d'ametre el vostre vot. Pensam que és important ja que s'ha de
ecidir el futur dels propers quatre anys.

1.- PER QUÈ ES PRESENTA LA VOSTRA
CANDIDATURA A LES ELECCIONS MUNICI

PALS OE CAMPANET?. 	

-A.P.-Sa nostra candidatura sa pre
senta en aquaste eleccions, perqub
volem que es poble de Campanet re-
cobri sa vertadera llibertat, sa
llibertat de poder triar segons
convenga, semrre i quan no perju-
diqui a un tercer ni a sa nostra c
munitat, quan faci refer sencia a lo
aue l'enrevolta: educació dels seu
fills, cultura i urbanisme. Resumi t
i en es nostro programa d'actuació
'ja en feim ex-ressa refer sencia, no

tros mos presentam percu se volem llevar traves.

.S.1.-Percu'e avui som l'agutinant de totes les forces progressites de
..mcanet enfront de la dreta. Hem lluitat per una gestió municipal efi
aç i transparent. Hem combatut la corrupció en temes pol'emics com el
ervei d'aIaua potable, el Coster de son Puça i el Camí Vell de Pollen-
a. El caciquisme local sap perfectament que nosaltres som l'esquerra.
o negarem que hem comès errors, - , erò des de 1977 és la nostra labor
ue ha fet avançar l'esquerra local en més de 200 vots. Avanç dirícil
erq1A Campanet ha estat sempre un reducte dretà. A totes les eleccian
em estat sempre la força d'esquerres més votada. I fórem els guanya-
ors també a nivell local, a les eleccions al Consell Insular de Ma-
llorca, el 1979. Alehosres obtengeerem 4 regirdors que ens han donat
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una forta incidència local durant quatre anys. Hem fet moltissima
feina. Per això confiam que podem obteniir majoria a l'Ajuntament a
les eleccions del 8 de maig. Si fos així, tenim la seguretat de fer
"Un Campanet millor" en tots els apspectes. Els canvis progressiste
venen sempre de l'esquerra.

2.-QUINS ASPECTES POSITIUS I NEGATIUS VEIS EN EL BALANÇ MUNICIPAL
D'AQUETS CUATRE ANYS?. 	

A.P.-No caurem en sa temptació, er demés massa retuda, de criticar
s'actuació des passat Consistori, creim que han fet tot quan ha sa
but i pogut, segons sa concepció que es qui han dirigit es pobi te-
nen de sa societat.

P.S.M.-Les eleccions del 3 d'abril de 1979 donaren com a resultat
un Ajuntament integrat per 4 regidors de Coalició Democrà'trica, 4
dels 5ocia1thstes de Campanet-PSM i 3 de la UCO. La dreta dísflosava
d'una clara majoria de 7 regidors contra 4 de l'esquerra.Aprorítant
l'enfrontament entre CO i UCO, signàrem un acord amb UCD que perme-
té l'accés a l'alcaldia de Pere Vilanova (UCO). Acanvi aconsegui-
rem algunes comissions: Cultura, Sanitat, Hisenda. Dins cultura fé-
rem una gran labor: editàrem la História de Campanet; ordem'irem
l'arxiu municipal; creàrem la Biblioteca pública; organitzàrem el
Centeneri de Llorenç Riber amb edició de La minyonia....; impulsà-
rem unes festes molt populars complementades amb actes.culturals
d'alt nivell; encarregarem a Josep Segura Salado un estudi sobre
l'escut i bandera de Campanet; impulsàrem la normalització cultural
i	 Fins i tot l'acord de destinar els sous de la Cor-
poració a l'obra de reforma de 1Esg1sia parroquial fou una inicia
tiva nostra.

El fracàs vengué quan UCD demostrà que era incapaç de reformar
res. Les nostres iniciatives en ma triade Sanitat i H i. senda es re-
du/ren a no-res. La UCO comencà a jugar un doble joc que responsa-
bilitzau9 els socialistes de tots els conflictes. El cas més clar
fou l'edifici de la Consta de Son Xapeta amb la paralització del
qual no hi tenim res a veure. Nosaltres estàvem disposats a fer va-
ler els drets dels campaneters enfront del Servici HidFàulic en
tema de l'Aigua Potable i enfront de l'urbanitzador Andreu Vidal en
el cas del Coster de Son Puça.. .Però l'apocament de la UCO ens feu
perdre la partida. Acceptàrem un servici d'aigUes defectuós. I UCD
i Coålició Oemocràtica es posaren d'acord per admetre un pla d'ur-
banisme que inclou el Coster de Son. Puça que suposarà una nova hipo
teca -les seves fefici sencies són prou conegudes-per al Municipi. I
en el cas de l'Aigua Potable, UCD i Coalició aemocràtica sumaren
també els vots per extendre l'aigua fora del poble. El resultat ha
estat 'que a l'estiu es impossible assegurar el suministre de tota 1
vila. Davant aix3, optàrem per dimitir i passar a l'oposició .Tan-
cant el balanç, consideram que la inoperància de Coalició Democrà-
tica dins les comis ions que presideix (Aigua i Depuradora, Governa-
ció i Esporta) ha estat negativa. I més negativa ha estat encara
quan ha impulsat alguna reforma desafortunada com la del carrer de

Sant Miquel que prevocà la protesta massiva dels ve/nats. A darrere
hora, però, Pere Vilanova ha tengut prou coratge per afrontar el te
ma del Camí Vei.1de Pollença que si s'hagués realitzat tal com pro-
jectaven 1.aleshores batle de Campanet Joan Martorell,
d'Iryda Vivancos i el contratista Joan Siquier "Mestres" hauria es-
tat un altre element negatiu per a l'economia de Campanet,.
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3.QUINES REALITZACION PENSAU DUR

ENOLVANT DES DE L'AJUNTAMENT?....

A.P.-Per part nostra, tots ets es

forços se dirigiran a millorartot

lo que s'ha fet aquets darrers

anys,

P.S.M.-Millorar tots els servicis

públics, senzillament. Completar

la il.lumipació pública, per que

hi ha moltes oueixes. Acabar

faltat dels carrers i clastres del

poble. Enllestir el Camí Vell de

Pollença i gestionar l'asfaltat •

dels de Sa Mata i d'Alboraiet. Pre

parar una	 revisió en profunditat

del Servici d'Aigua Potable que

asseguri el suministre a la vila

durant tot l'any. Suprimir el de-

sastrós fomer de Se Canastreta que

és un niu de contaminació i de ra

tes. I també acabar amb el costum

de tirar brutorsPer voreres de ca

mins i torrents. Amb la col.labo-

ració del Consell Insular de Ma-

llorca gestionar la construcció

del Poliesportiu Municipal i la

Casa de Cultura. I en el terreny cultural editar el segon volu de

la Història de Campanet i acabar l'ordenació de l'Arxiu Municipal.

4.- CrINSEL CAMP OE LA LLENGUA I CULTURA DE MALLORCA, COM PENSAU IM

PULSAR-LES DES DEL NOU CONSISTORI. 

A.P..- En aquest aspecte, tot quant faci refer'encia a potenciar sa

cultura i llengo mallorquina, contarà amb so nostro suport i pensam

potenciar-la mitjançant estímuls als estudiants campaneters.

P.S.M.- IntroduIrem la nostra llangua dins tot I'mbit municipal .

Els impresos seran sitemticament bilingUes. Els funcionaris comen

çaran a usar-la de forma normal dins les seves tasques burocrtiques

Els programes de festes i altres activitats culturals (cqnferr'Icies,

exposicions,cínema) es dedicaran . prioritàriament a 1s difusió'del

fet cultural de Mallorca entre tots els campaneters. Establirem un

3cord de cooperació amb l'Obra Cultural de la vi1 	 en 3Puest sentit.

5.-L'URBANISME ES UN ASSUMPTE QUE PREOCUPA- ELS CAMPANETERS,OU ,7EN-

SAU FER DINS AQUEST CAMP? ADMETREU ELS OESASTRES ECCLnICS?

A.P.- Contr.?3riament a lo que diu aquesta pregunta, no creim
•••-•1

banisme sia un assuntcr que preocupi massa an as campaneters. En r2,1Jan .rt

a lo que T., ensam fer, vos remetem a lo que deim en es final de sa ocii
mera pregunta . Respecte a lo da desastres eco1bgics creim cue: 12

A Campanet, dubtam se puguen Fer tals "desastres",2Q Es ridícul par-

lar d'ecologia quan, des de tots els indrets sa fa tot lo possible i

un poc més, par a'contaminar i desnaturalitzar es cos de s'homo sa

dona.
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Els campaneter
 ,vclen saber a qué s 'ha
d'a tendre a 1 'hora de
construir. Necess itam
normes Clares cue ens
diguin on podem edifi-
car i on no nodem ;qui
nes són les limitación
d'espai, altura i volu
quins són els materials
permesos,recomanats a
prohibits. Ara tot és
un penós desgavell.Re-
sulta que un casalot
com el de Son. Puça és
legal i una caseta en
el camp és ].ea 1..
Aixb fa rialles! eces
sitam unes normes urba
nístiques adaptades a
la realitat actual de

Ca .nnanet, que 2 ermetin edif ica r sense admetre la degradació de 1 me-
di ambient.

6.-CUIN SECTOR DINS EL POSLE PENS):11 POTECI 	 MES : CUL TURA :SPCJUS ,

O'aquets tres anunciats, creim que s 'A	 a11 on 90 t 2r
sen`.ir r7'és es seu pes, és en lo cue se refereix a es-orts, ja que lo
C 'es sane jamert, sino es tŠ més o manco soluciona t, pareix que està . en
ce ní de quéeixí sia.

P.S.M.- Nn és necescari triar entre un sector o un altre.  Reviz,.ar les
a	 fomentar la cultura, potenciar 1 'esnort.... és ross ible far-ho
a Lhora	 de millorar C3mpanet a tots els nivells.

IMPOSTS nENSAU PUJAR EN EL MCMENT 'EUTRAR A 1 'A

A .n..-Sa idoe laro qu a no tros tenim en quant a \ n 'anuest punt, -33 ue
no pu jà r em C30 impost més encara, si not OSS 2 els frw;ncabarem, ra
rub-3 som conscients que moltes vegades puns comptes fa s 'asa i a 1 tres
es traoiner".

P.S.M. - I si començavem ner suprimir a1.gun.3 imposts tot.- Iment desfa-
sats? Desr.,rs vendria establir un sis tema d 'impouts en	 1.3

riquesa dels campaneters. Un jubila t que viu duna petita ienici no

	

r els mateixos im-osts que un em^rpsari. HJ, de na	 r i	 1
ioua una casa on viuen sis nersones de rocs inor2ssos cue un xalet

rJe luxe on viu uri potentat? eformem els imposts, adeptem-los ,31s in-
cz. essos de cada campaneter, recaptem-los bé i weuren com no hi h3 he-

cess I ta t de pujar-los.

COM DEFErTSAW! LA VOSTRA CANDIOTURA ELS PeaurrEs DEL CAMP?. 	

A.P.- . Sa problemética diWOamp és prou comnlicada per exposa r - la en
cuatre aaraules, i ses mesures que pensan prondre les explicarem an
es nostro programa electoral.
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Dotant el camp de bon camins i facilitant als acricultors informa-
Fi6 sobre les facilitats que l'Estat concedeix per aconseguir maquin-
ria, eConos, assessorament tècnic i cr sedits.

PENSAU RESCLORE LA PROBLEMATII
CA DE L'AIGUA POTABLE ELS MESOS
TIU?. 	

Si deim que aquest problema és
es cua mos preocupa més, pensam que

.ho deim tot, i una de ses mesures
7ense -, prendre, entre altres, és in-
cloure dins se nostra candidatura
Ccs :mes due coneixen en profundi-
:et eqJeste temtica.

:.3.._E1sumïnjstrea les ceses
la vila tendrà prioritat absolu-

--3 score les zones de foravila. A la
iLarce revisarem les instal.lacions
si:Jorem un depòsit de 500 m„1 a Sa

Tal vegada llavors podrlem
cp sense perjudicar el poble.

10.—QUE PENSAU FER DE CARA.A LES
PLAI DELS INFANTS I DE LA JUVENTU

A.P.— So nostra candidatura pensa
que una de ses coses que s'han de
fer, és també entre altres, pro-
moure els jocs minoritaris, així
com a l'estimul i foment del cant
coral, per exempIe.

P.S.M.— Certes conductes antiso-
cials que hem vist dins els infants
i joves s3n altament preocupants.
Creim que això exigeix impulsar
uns programes imaginaius per ca-
nalitzar la vitalitat dels infants
i joves: esports, excursionismes,
conferències, etc..La meta ideal
seria la Casa de Cultura, tamb6
lloc d'esplai per infants, i jo—
Ves,
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LA REGLft-	 D'HONT

Proo de les elGccions municipais, moltes vegades es rlantejen dubtes
per la -forma en qué són elegits els regidors. Es a dir, el sistema
d'aplicació de Ia regla "D'Hont".

Per explicar el seu funcionament ens servirem d'un exemple prèc
tic: suposem que, en el cas de Campanat, amb dues candidatures, el
ARTIT A obté 1000 vots 	i el PARTIT B 600. La divisió de vots

s'efectua d'acord amb el segUent quadre:

ORDRE	 PARTIT	 A
	

PARTIT

1 1000: 1 = 1.000 600: 1 = 600
2 1000: 2 = 500 600: 2 = 300
1 1000: 3 = 333,33 600: 3 = 200
4 1000: 4 = 250 600: 4 = 150
s 1000: 5 = 200 600: 5 = 125
6 1000: 6 = 166,67 600: 6 = 100
7 1000: 7 = 142,86 600: 7 = 85,71
- 1000: 8 = 125 600: 8 = 75
9 1000: 9 = 111,11 600: 9 = 66,67
10 1000: 10 = 100 600: 10 = 60
11 1000: 11 .,-.: 90,91 600: 11 = 54,55

Com veiem, el número de vots obtingut per cada candidatura, es di
videix pel lloc que acupa cada candidat a la llista corresponent. El
resultat obtengut és el que ens indica els vots corresponents a cada
integrant de la llista 1, per tant, en comparació amb l'altre partit,
Ens indica els membres que passaran a formar part del govern munici-
pal.

En aquest cas
ccuparien	 el	 lloc

concret,	 i correspohent-à
els	 seglIents:

Campanet	 11	 regidors,

1 PARTIT A 1000	 vots.
2 " a 600
3 It A 500 II

4 11 A 333,33
5 ,, 8 300 n

6 " A 250 /I

7 " A 200 11

8 It 8- 200
9 r, A 166,67
10 ,, e 150 it

11 " A- 142,86

Es a dir: 7 regidors per al Partit A i-4 Partit 8 • Com podem veu
re, en els llocs 7 i 8 es produeix un empat a vots. En aquest cas, es
dona prefer%Incia al candidat del partitffiés votat.

Una vegada a l'Ajuntament, els regidors elegeixen , mitjançant
el seu vot, el Batle, càrrec que només pot recaure en un dels dos caps
de llista.

Miquel Vives.




