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CANDIDATS A BATLE A L'AJUNTAMENT DE CAMPANET

Ella 'ide  Mac a ies 21.00

a la CASA DE CULTURA

organiltza. revista Campanet
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O ELECCIONS MUNICIPALS
)EZ44

Aquest número que arriba a les vostres mans es dedica especialment a les
eleccions de dia 26 de maig. Hi trobareu una enquesta a les tres candidatures
que es presenten -PSOE, PSM i PP- referida a quinze questions que afecten el
nostre poble. Hem volgut així que els nostres lectors puguin comparar l'opi-
nió dels tres partits que es presenten sobre com ha de ser la gestió municipal.

Creim, també, que el nostre poble ha madurat i d'alguna manera qui més
qui manco ja ha triat la seva opció. De totes maneres, sempre és important
donar el màxim d'informació sobre les idees que té cada partit. No descobri-
rem res si deim que especialment en unes eleccions locals són gairebé més
importants is persones que es presenten :- - 1 ' patits que els donen suport,
les ganes de fer feina que la ideologia. Ti;nmateix, és convenient que d'entra-
da sapiguem quê han pensat els candidats per al nostre poble.

I no hauria de fer falta dir que a l'hora de triar el vot ens hem d'esforçar a
destriar les promeses electoralistes de les propostes que són realitzables i no
ens hem de deixar influir -cosa ben difícil!- pels lligams personals i familiars.
El nostre vot és important perquè pot decidir qui s'encarregarà de fer funcio-
nar el poble durant els quatre anys següents. Dia 26 de maig, no podem
posar cap excusa per no anar a votar.
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POLÈMICA PER LA CONCESSIÓ DEFINITIVA DEL BAR DE LA TERCERA EDAT I LA PISCINA

L'atorgament de la concessió definitiva de la Tercera Edat i de la piscina municipal per un període de 10 anys, que
es va aprovar en el ple ordinari de dia 14 de febrer, va aixecar una forta polémica entre els grups que tenen la majo-
ria municipal -PSM i PSOE- i l'oposició -PP-. En el ple, dos regidors del PP es varen abstenir i un va votar en contra
de la concessió de la Tercera Edat. En el cas de la piscina, els tres regidors populars que hi varen assistir votaren en
contra, perquè consideraven que l'alteració de les condicions justificava que es fes una nova felicitació.

Aquestes alteracions són, pel que fa a la Tercera Edat, que l'Ajuntament renuncia a cobrar el lloguer mensual i es
fa càrrec de les despeses de hum del centre. A canvi, es posa en marxa un menjador per a la Tercera Edat, amb un
preu mensual de 10.000 ptas. Quant a la piscina, es renuncia al lloguer a canvi que la concessionària es fad càrrec de
la jardineria del complex tancat de la piscina i el bar i dels voltants de les pistes de tennis i futbolet.

La polemica posterior es va encetar amb un escrit del PP que atacava durament l'Ajuntament per les concessions.
Aquest escrit fou replicat també durament per la majoria municipal i es varen produir encara dos escrits més, un per
cada part. Entre i entre, el PP va presentar un recurs contra les concessions.

CONVENI D'ASSISTENCIA SOCIAL

En aquest mateix ple es va aprovar la firma d'un conveni amb la Conselleria de Sanitat i el Conseil Insular en
materia de serveis socials.

INVENTARI SOBRE CAMINS RURALS

A més, a proposta del batle es va acordar sollicitar al Consell Insular ajuda técnica per fer un inventari de camins
públics o amb dret d'ús públic, perquè l'Ajuntament pugui tenir una informació clara quan se li demanen qüestions
relacionades amb drets de pas, ús de camins, etc.

ADHESIÓ A LA FUNDACIÓ SERRA DE TRAMUNTANA

En el ple ordinari de març, celebrat dia 14, es va acordar que l'Ajuntament s'adherís, com a membre fundador, a la
Fundació Serra de Tramuntana, que té com a finalitats el desenvolupament econòmic i social d'aquesta zona de Ma-
llorca. Aquesta iniciativa, la va prendre Fundescoop Rural i té el suport de la Federació d'Entitats Locals.

HABILITACIONS DE CREDIT

En aquest mateix ple de març es va decidir dedicar el superavit de 7.000.000 ptes. que ha tengut l'Ajuntament en el
pressupost del 1990 a diverses obres i subvencions. Així, es varen habilitar crédits per fer la il.luminació del camp de
futbol, per a conservació de carrer i camins, la reforma de la sala vela, ajudar a la compra d'una fotocopiadora per a
l'escola, material per al menjador de la tercera edat, participació en el pla de millorament de façanes de la Conselle-
ria de Cultura -que es va aprovar en aquest mateix ple- etc.

ASSISTÈNCIA SOCIAL

En el ple de març també es va aprovar la firma d'un conveni amb la Creu Roja per dur a terme programes d'aten-
ció als drogaadictes i les seves families. A més, es va presentar la memòria del treball de l'assistent social durant
l'any 1990. Precisament, dia 26 de març es va celebrar un ple extraordinari -al qual només va assistir un membre de
l'oposició- exclusivament per aprovar el pla de feina de l'assistent social per a enguany. Aquest pla preveu la realit-
zació de serveis d'informació i orientació, d'ajuda a domicili, l'atenció a ancians en situació de risc, crear un fons per
cobrir estats de necessitat, ajudar a la normalització de les persones minusvalides, crear un voluntariat en la tercera
edat, atendre la petita infancia i fer una campanya de sensibilització i prevenció de les disminucions.
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INAUGLTRACIO DEL MENJADOR DE LA TERCERA EDAT

Dimecres dia 3 es va inaugurar el menjador de la tercera edat. L'acte fou presidit pel president de la CA, Gabriel
Canyelles i el batle de Campanet, Francesc Aguiló, que varen dir unes paraules als assistents. El menjador va comen-
çar així la seva activitat i en aquests moments comença a haver-hi gent apuntada per dinar cada dia i altra gent que
hi va de tant en tant.

CAMPIONAT DE TRUC

Al darrer campionat de truc de Balears, hi hagué presencia campanetera, com era d'esperar. Hi participaren el Bar
es Club, Bar Germans March i Bar de la 3 Edat, amb 10 parelles de jugadors cada bar. A cada bar es feu una fase de
selecció que queda Campió de Es Club, Tbfol Cabanelles i Jaume Rebassa. Subcampió  Antònia Pons i Pere
Palou. Campió des Bar Germans March, Rafel Reines i Tolo Capó. Subcampió Miguel Quetgles i Jaume Socies. Cam-
pió del Bar 3' Edat, Pere Socies i Ramón Rebassa. Subcampió, Joan Reines i Joan Gual. Aquestes sis parelles anaren al
Campionat Comarcal que es feia a Caimari, on hi participaven també parelles de Selva i Caimari. En Tolo Capó i en
Rafel Reines feren campions de comarca i participaren a Palma a la fa se de Balears on no tengueren massa sort.

Per altra banda i per a conèixer el campió de Campanet es va fer una lliga entre les sis parelles esmentades.
Va guanyar la parella del Bar Es Club formada per Tbfol Cabanelles i Jaume Rebassa. Es Club va obsequia a tots

els participants amb una berenada i l'Ajuntament feu donació de dues copes que foren entregades pel batle.
Tota aquesta tramoia truquera fou en part gracies a en Joan Socies «l'orteil» que feu els oficis d'organitzador local.

SEGUEIXEN ELS ROBATORIS A CAMPANET

Ja informàvem al darrer número de diversos robatoris i ara ho hem de tornar a fer. En han arribat noticies de qua-
tre: un al carrer Major, que es feu en ple dia i mentres la família mirava la televisió, l'altra al carrer de Ses Cortera-
des, un altra al carrer Major, uns lladres un poc estranys, i el darrer al carrer dels Molins. Sembla que el motiu són
els doblers i pel poble ja corren rumors de certes pistes.

—5—
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SEGUEIXEN A BON RITME LES EXCURSIONS DEL CONSELL DE PASTORAL

Amb l'organització del Consell de Pastoral darrerament un nombrós grup de 63 persones anaren des de Es Mira-
dor de Ses Barques -Wier- fins a Cala Tuent. Varen poder observar les grandioses cases de BAlitx i refrescar-se a la
Font de sa Costera. Un altre diumenge, dia 14 d'Abril, pujaren al puig del Teix. Pròximament estan previstes: dia 12

de Maig a Es Tossais verds (Escorca) i dia 9 de Juny a Sa Comuna de Bunyola.

RÀDIO PICORNELL ENTREVISTA ALS CAPS DE LLISTA

El dissabte dia 20 d'abril hi va haver l'entrevista al candidat del PSM Francesc Aguiló, dia 27 al PSOE Joan Amen-
gual i dia 4 de maig al del PP Jaume Pol.

Els dies 11 i 18 de maig hi haura els espais electorals de progaganda gratuita.

FESTA PAGESA A LA SALA DE CULTURA

Dissabte dia 13 d'Abril va ésser organitzada a la Casa de Cultura una Festa Pagesa.
L'organització va córrer a càrrec de la Revetla Campanetera, que pensa fer-la d'ara en endavant cada any per la

primavera. Hi actuaren a mês a més dels la Revetla, l'Agrupació Es Cofre d'Inca i foren acompanyats per la música

de la Rondalla de la protectora de alma. A mês a més l'amo en Pere Antoni «Covitx» va recitar unes gloses a la festa

i canta algunes cançons de camp amb l'amo en Xesc «Sivelleta» i l'amo en Biel «de Miner».
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FESTES DE PASQUA
Com ja és tradicional, el dilluns i el dimarts de Pasqua

el nostre poble es va congregar al voltant de l'església de
St. Miguel. Els quintos varen encetar les festes cantant
els goigs, acompanyants per la Unió Musical, i el capves-
pre partirem cap a Gabellí a cercar el pi. Després de
col.locar-lo, va haver-hi arengades per a tothom -de cada
any pareix que hi ha més gent- i la festa es va arrodonir
amb l'actuació de les corals infantils de l'escola i amb un
magnific i vibrant recital de la Coral Sant Miguel, que en
aquesta ocasió va comptar amb dos directors: en Pere
Reines i en Gori Marcus, que va dirigir la Coral en l'es-

plèndid Magnificat de Pachebel. Enhorabona!
L'endemà, a les 10 cap a Sant Miguel amb xeremiers i

la banda de música. Després, ofici i trencada d'olles i re-
fresc per a tothom. El capvespre, els quintos pujaren al
pi per aconseguir la porcella i va cloure aquests dos dies
de festes el grup Música Nostra i la presentació del grup
de música de l'escola de ball de bot de Campanet. Qui
va voler va poder ballar. En acabar, amb el cansament de
dos dies de bulla, els campaneters tornarem a ca nostra
per tornar a començar el ritme normal de vida.
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RESULTATS DE LES ANTERIORS
ELECCIONS MUNICIPALS

Des que a l'any 1979 se celebraren les primeres eleccions municipals de la nova etapa democràtica s'han succeit
tres baties distints al cap del Consistori de Campanet, Pere Vilanova d'UCD, Joan Martorell Pons d'AP-PP i Francesc
Aguiló Pons del PSM, respectivament. El primer i el tercer ho foren mitjançant pactes ja fos entre UCD i PSM a l'any
1979 i entre PSM i PSOE el 1987 que desplaçaren a l'opció conservadora, quantitativament guanyadora als comicis.

Només dos partits s'han presentat sempre a les tres convocatòries electorals, AP-PP i PSM mentre que han tengut
una sola presència UCD, PSOE i UM. El màxim de vots a unes eleccions l'ha aconseguit el grup AP-PP AMB 751 vots
a 1983 i Unió Mallorquina ha presentat el pitjor balanç amb 100 vots l'any 1987. Els conservadors han aconseguit
sempre el major nombre de vots a les tres convocatòries encara que sols una vegada han obtingut la majoria absoluta
i pels motius abans esmentats a les altres dues ocasions el seu cap de llista no ha pogut optar a la alcaldia.

Pel que fa referència als índexs de participació, sempre han arribat a uns nivells elevats, essent el 85'5% registrat
l'any 19871a xifra més alta de totes.

Joan Buades Crespí

Nombre
de
vots

800 -
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1979 1983 1987

AP-PP 528 751 658

PSM 521 592 392

UCD 365 - -

PSOE - - 343

UM - - 100
CAMPANET. RESULTAT DE LES ELECCIONS MUNICIPALS 

INDEXS 1979 1983 1987

DE

PARTICIPACIO 80 1 5% 79'5% 85 1 50/

1979 1983 1987

12. -

/44-1I

ALTA FIDELITAT DIGITAL
JOAN MARTORELL MARTORELL 	CAMPAN ET
Carrer Petxmo, 9 - 1 0 . - Tel. 51 63 62

ESPECIALITAT EN MUNTATGES D'EQUIPS DE MÚSICA D'ALTA
FIDELITAT DIGITAL PER: CAFES, PUBS, VIVENDES I COTXES

DES D'UN SIMPLE ALTAVEU A L'EQUIP MES COMPLET DE MÚSICA.
LECTORS DE COMPACT DISC, PLETINES, EQUALITZADORS, PREVIS,
ME,CLADORS, ETAPES DE POTENCIA, ALTAVEUS DE DUES I TRES

VIES, BAIXOS I SUB-BAIXOS
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L'APLICACIÓ DE LA REGLA «D'HONT»

A les distintes eleccions politiques que es realitzen a
l'Estat Espanyol, amb l'excepció de les europes, s'aplica
l'anomenada regla «d'Hont» per escollir els integrants de
les diferents llistes electorals que pertoquen a les respec-
tives institucions.

Al n° 8 de la Revista Campanet ja es va explicar mit-
jançant un exemple pràctic el seu funcionament, aquesta
vegada la concretarem en el cas que es presentin tres
candidatures que obtenguin els hipotètics resultats se-
güents, PARTIT A: 700 vots, PARTIT B: 400 vots i PAR-
TIT C: 380 vots. Aquestes quantitats, s'aniran dividint
successivament pel Hoc que ocupa cada candidat a la
llista corresponent, tal com s'especifica en el següent
quadre:

N° ordre Partit A Partit B Partit C
1 700'00 400'00 380'00
2 350'00 200'CO 190'00
3 233'33 133'33 126'66
4 175'00 100'00 95'00
5 140'00 80'00 76'00
6 116'66 66'66 63'33
7 100'00 57'14 54'28
8 87'50 50'00 47'50
9 77'77 44'44 42'22
10 70'00 40'00 38'00
11 63'63 36'36 34'54

A continuació i tenint en compte que a l'Ajuntament
de Campanet li corresponen 11 regidors ordenam els re-
sultats obtinguts per cada integrant de les 'listes.

1.Partit A; 700 vots
2.Partit B; 400 vots
3.Partit C; 380 vots
4.Partit A; 350 vots
5.Partit A; 233'33 vots
6.Partit B; 200 vots
7.Partit C; 190 vots
8.Partit A; 175 vots
9.Partit A; 140 vots
10.Partit B; 133'33 vots
11. Partit C; 126'66 vots

D'aquesta manera, el Partit A aconseguiria 5 regidors,
3 el Partit B i aquest mateix nombre el Partit C. Poste-
riorment els regidors electes votarien el batle entre els
tres caps de lista presentats.

Joan Buades Crespí

ESTANC i PAPERERIA	 Llibres

Material
Escolarntotriot 9etot&eria

C	
San Miguel, 79 - Tel. 51 64 49

CAMPANET

la tenda de moda

INCA CENTRO AUTO, S.A.

CONCESSIONARI OFICIAL

OPEL 	 GM

Avd. d'Alcúdia, 71
RECANVIS I TALLER: Tel. 50 50 21
VENDES: Tel. 50 34 86
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1.-JAUME POL PONS, «COVAS».
METGE. 36 ANYS.

2.-JOAN MARTORELL PONS. 	 3. -NICOLAU MARTORELL AMEN-
«CANTA». MILITAR RETIRAT. 75

	
GUAL. «CANTA». MESTRE D'O-

ANYS. 	 BRES. 41 ANYS.

Partit Popular
F4 unio mALLORQUMA

4.-BEL ROSA GUAL BONNÍN. «BEL 5.-MARGAUDA GRAU PONS. 6.-BARTOMEU MAS BERNAT.
ROSA». DELEGADA DE MAPFRE. vAIXUT». MADONA DE POSSES- «NIU». AGENT COMERCIAL. 32
40 ANYS. SO 44 ANYS. ANYS.

-lo-



7.-MIQUEL GELABERT RAMIS. 8.-GABRIEL BERNAT PONS «MA- 9.-ANTONI MORELL GUAL. «DE
«LLOBINER. ADMINISTRATIU. 40 RRANXA» 	 LLICENCIAT 	 DE S'HOSTAL». INDUSTRIAL
ANYS. 	 CIENCIES EXACTES. 30 ANYS.

10.-ANTONI 	 BENNASSAR 11.-JOAN BELTRAN MAIRATA. AD-
REYNES. «POVET.. HOSTELERIA VOCAT. 45 ANYS
(CAP DE RECEPCIÓ). 24 ANYS.

12.-MAGDALENA MORELL FEME-  13. -MÁXIMO FERNÁNDEZ TOR- 14.-LAUME RAYO POL «RAYO..
NIA. «DE S'HOSTAL» GERENT CUATO. «DE CA NA XIVA» PICA- FUNCIONARI. 38 ANYS.
FUNDACIÓ ILLES BALEARS. 46 PEDRER. 48 ANYS
ANYS
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MUNICIPALS 91: PP-UM
1.- Quins aspectes positius i negatius destaca-

ríeu d'aquests darrers quatre anys de gestió muni-
cipal PSM-PSOE?

-Globalment ha estat una gestió desacertada, que
ha suposat un gasto excesiu per es nostre poble,
amb unes inversions que no han estat adequades a
ses necessitats i que han hipotecat s'Ajuntament.

S'han fet moltes de parts i quarts que han des-
prestigiat S'Ajuntament i que sobre tot l'hi fan per-
dre credibilitat.

2.- Per quin motiu heu format una candidatura
per aquestes eleccions Municipals?

-Perquè estimam Campanet i perquè tenim ganes de
fer feina per es nostre poble, perquè pensam que podem
aportar un aire nou a s'Ajuntament, más sencillesa, más
amabilitat, i más sintonia amb so poble.

Noltros volem que s'Ajuntament sigui per tothom, que
no hagi privilegis ni favoritismes; Tothom ha de tenir
bon tracte per part de S'Ajuntament, sense distinció d'i-
dees ni de colors.

També pensam que es necessari administrar es doblers
de S'Ajuntament com si fossin propis, amb sa mateixa
precaució i cautela que els d'un mateix.

3.- Avui per avui, quines necessitats pensau que
té el nostre poble?

-Una gestió econòmica racional, ponderada, ho-
nesta i adequada a ses necessitats.

Uns representants que estimin Campanet, Ma-
llorca i ses Illes Balears per damunt de tot.

Que sapiguen anteposar ets interessos des poble
a n'ets interessos electorals o de partit.

A n'es nostre programa se fa una descripció deta-
llada i extensa de ses necessitats concretes des nos-
tre poble i com les pensam resoldre.

4.- I les necessitats de l'Ajuntament a nivell de
gestió administrativa i de personal. Quines són?

-S'ha contractat moltíssim de personal; quan esta-
ven a s'oposició, s'oposaven a que s'informatitzas
s'Ajuntament i ara molt acertadament han canviat,
i han comprat un ordenador; a pesar d'això i de
s'augment de personal, s'embaraç de dues funcio-
naries va suposar es bloqueix de s'Ajuntament i sa
impossibilitat de celebrar plens ordinaris.

S'han seguit criteris arbitraris i subjectius per es-
tablir ses puges i millores des funcionaris.

5.- Pensau que si guanyau podreu aconseguir
subsanar totes aquestes necessitats?

-Si guanyam creim que conseguirem dur una
gestió municipal que agradara a sa majoria i que
sera adequada per es poble.

Noltros mos esforçarem per subsanar-les; i fran-

cament, pensam que amb bona voluntat i dedica-
ció, solucionar-les no ha de ser difícil.

6.- Quins resultats creis que obtendreu?
-Noltros hem procurat fer una bona llista, un

programa bo i complet que se adequas a ses neces-
sitats i a n'es gust des campaneters i procuram
mantenir sempre una línia séria i coherent per ofe-
rir a n'es poble; i ells són, qui, seguint es seu propi
criteri han de decidir es resultats electorals.

7.- Quin és el vostre programa en la qüestió ur-
b anística?

-És molt estens i variat, pert) es mateix temps és
classic i sense punts conflictius.

Volem potenciar es nivell estètic i funcional de
Campanet i que es respecti es paisatge, s'entorn i
s'estil des nostre poble.

8.- La propera conexió del clavegueram de
Búger a la depuradora de Campanet farà augmen-
tar el volum d'aigües residuals ¿Creis que serà ne-
cessari una correcta canalització d'aquestes ai-
gües? ¿Quina és la vostra proposta?

-Sa venta des dret de conexió de ses aigües resi-
duals de Búger a sa depuradora de Campanet, ha
estat un fallo garrafal i històric, que deixa es poble
de Campanet hipotecat per a sempre, ja que mai
mos podrem desfer d'aquest compromis.

Una depuradora és un bé molt valuós i sobre tot
limitat; que a més de tenir sa seva capacitat limita-
da, resulta que depura millor ses aigües residuals
de 2.000 persones que ses de 4.000; i encara a més a
més d'això, estam exposats a que Campanet o
Búger cresquin de manera important o que cres-
quin tots dos junts i desbordin sa capacitat total de
sa depuradora i llavors mos haurem d'aguantar i
beure sa merda d'ets altres (a Búger tenen projectat
un polígon industrial, que podria disparar es seu
creixement demogràfic.

Sa depuradora és un bé que no té preu, i que no
s'hauria d'haver venut per res del món, ni per deu
milions, ni per vint, ni per quaranta, per res, això
només passa quan estiram massa es llençols i tre-
van es peus per baix.

Per una altra banda s'evacuació d'aigües depura-
des de sa depuradora és deficient i causa proble-
mes a tota una série de finques des seu entorn, oca-
sionant un problema sanitari gravíssim, que s'ac-
tual consistori no ha volgut veure ni atendre; per
tant si només amb ses aigües residuals de Campa-
net ja tenim aquests gravíssims problemes, afegint
es de Búger pot ser demencial.

Naturalment que creim que sera necessari una
-12—
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canalització correcta d'aquestes aigües; es un dels
problemes més greus i urgents de Campanet i que
noltros mos comprometem a afrontar immediata-
ment.

9.-En l'aspecte de la sanitat i de l'assistència so-
cial. Teniu en el vostre programa alguna idea des-
tacable?

-En es programa ocupen dos apartats extensos i
pensam que tot lo que duen es interessant, per ven-
tura lo més novedós són: «Una oficina d'ajuda per
s'estudiant», estudiar s'implantació d'un seguro de
vida i d'incapacitat per tots es soldats de Campa-
net, creació d'un Conseil Local de Joventut, estu-
diar sa construcció d'una residencia per sa tercera
edat, un ascensor a n'es bar de sa tercera edat, estu-
diar sa possibilitat de posar es servici de funerària
gratitut per a tothom, instaurar lo que se diu una
«Medicina Participativa», es a dir gestionada demo-
crà ticament amb sa participació de tothom. Vos re-
metem a n'es programa perquè val la pena i perquè
mos hi hem estotjat algunes de ses millors propos-
tes.

10.- La recent modificació de les concessions
d'explotació de bar-menjador de la tercera edat i
del bar del poliesportiu, ha estat causa de polémi-
ca. Quina és la vostra opinió?

-Sa nostra opinió es que es procediments que
s'han seguit, i que ses decisions que s'han pres per
part de sa majoria municipal socialista, en relació a
n'aquestes modificacions, són ilegais i lesives per

ets interessos des campaneters, que són un abús es-
candalós i que apart d'ets aspectes legals, ètica i po-
líticament també són totalment condenables.

A més pensam que s'Ajuntament tampoc ha estat
acertat, ni en sa redacció des seus comunicats ni
fent-los amb impresos oficials de s'Ajuntament, ni
ordenant a n'es municipals que els repartissin.

11.- Quines actuacions contemplau en el vostre
programa en el camp de l'ecologia, conservació
del medi natural, rehabilitació d'indrets d'especial
valor cultural? Esteis a favor o en contra d'un
camp de golf a Campanet?

-S'equilibri i s'integritat des nostre ecosistema,
així com es respecte a sa naturalesa i sa defensa des
paisatge, són qüestions fonamentals des nostre pro-
grama.

Procurarem sa netedat des torrents, síquies, albe-
lions, sa repoblació forestal, 2 campanyes de con-
cienciació, fer garrigues netes...

Esteim a favor de sa creació de llocs de feina per
es campaneters, i des progrés de s'economia de
Campanet.

Per una altra banda, som conscients que s'integri-
tat i s'equilibri des nostre ecosistema es esencial.

Creim que una resposta a n'aquesta pregunta ha
de cercar s'equilibri entre aquestes dues premises;
perõ això es difícil si no se tenen propostes concre-
tes, i s'especula només damunt suposts  hipotètics.
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12.-Quina seria la vostra política en l'aspecte
cultural, lingüístic esportiu i de temps lliure?

-Noltros propugnam una cultura pluralista, des-
polititzada i crítica, sense dogmes ni compromisos.

Crearem un Patronat Municipal de Cultura a on
hi estaran representades tant ses institucions com
ses persones vinculades a n'es món cultural de
Campanet, a fi de democratitzar sa cultura i fer-la
més participativa.

Vos remetem a n'es programa electoral de sa coa-
lició PP-UM, perquè vegeu s'extensa relació d'o-
bres concretes que pensam realitzar dins es camp
de sa cultura.

Política lingüística: Fomentarem s'ús i s'estudi de
sa nostra llengua, fomentant de manera especial ses
modalitats pròpies de Mallorca, així com aquells
caràcters que mos són més específics.

Política Esportiva: Fonamentalment dur a una
política esportiva de col•laboració total amb ses ins-
titucions deportives de Campanet. També crearem
un patronat Municipal de Deports, en es que hi ten-
dran representació tant ses entitats deportives com
ses persones vinculades a n'es deport campaneter;
que integrará i coordinarà sa política deportiva
local.

Temps lliure: Vos remetem en ets apartats des
nostre programa referents a cultura, deport i benes-
tar social (apartat d'oci), perquè conegueu es nostre
programa d'actuacions en matéria de temps lliure.

Com a punts més destacables pensam que s'han

de citar: un cine, un pabelló poliesportiu tapat, un
gimnàs, una pantalla gegant de video, una videote-
ca i molts d'altres.

13.- Com colaborareu amb les entitats del
poble?

-De manera total i absoluta. A més tenen tot es
nostro agraïment i reconeixement per sa seva im-
portant labor.

14.- Creis suficient el nivell de participació po-
pular en el funcionament de la vida pública cam-
panetera? En cas negatiu, pensau dur a terme al-
guna actuació?

-No, i no tan sols no hi ha hagut un nivell de par-
ticipació ciutadana suficient, si no que si en qual-
que moment ha surgit qualque cosa que no pogues-
sin controlar o els hi escapas de ses seves mans, els
ha tret de punt i tot d'una intenten boicotejar-lo i
dinamitar-lo.

A més a més d'altres actuacions, pensades amb
aquesta finalitat, pensam crear es consell local de
Joventut, Un Patronat Municipalde Cultura i un Pa-
tronal Municipal de Deports; que a més de contri-
buir a s'integració des campaneters i a n'es plura-
lisme, constituiran vies de participació ciutadana
molt interessants.

15.- Podríeu descriure a grans trets quin seria el
vostre Campanet ideal.

-Que hi hagi feina, salut, progrés i benestar per a
tothom i una convivència harmònica i pacífica entre
tota sa gent de Campanet.

Partit Popular
F4 UfliO mALLORQUMA
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MUNICIPALS 91: PSM

1.-Quins aspectes positius i negatius desta-
caríeu d'aquests darrers quatre anys de gestió
municipal PSM-PSOE?

-Bàsicament, que s'ha governat, que s'ha ra-
cionalitzat l'actuació municipal dins les compe-
tències que li pertoquen. S'ha ampliat moltís-
sim el seu camp d'actuació: serveis socials, bri-
gada d'obres, modernització de la policia local,
creació de la banda de música, etc. I s'han fetes
moltes de realitzacions que és impossible enu-
merar aquí i que podreu veure al nostre balanç.

No veim gaire aspectes negatius a la nostra
actuació. En tot cas, encara fa falta un major
control urbanístic i no ens ha bastat el temps
per realitzar algunes obres necessàries.

2.-Per quin motiu el format una candidatura
per aquestes eleccions?

-El PSM-NM existeix des de les primeres
eleccions democràtiques. Representam un
col.lectiu molt important i de cada vegada més
nombrós de campaneters i aquesta representa-
ció ha de tenir veu i poder de decisió a l'Ajun-
tament.

3.-Avui per avui, quines necessitats pensau
que té el nostre poble?

-Això és molt llarg i ho veureu al nostre pro-
grama. Com a feines més importants, pensam
que s'ha d'obrir la nova via d'accés des de la
carretera de Moscar fins a l'hostal i s'ha de mi-
llorar la infraestructura de l'aigua potable. El
pla d'obres i serveis aprovat per unanimitat
l'any 1990 per tots els grups i que té vigència
fins l'any 1995, que defineix molt bé les priori-
ta ts.

4.-1 les necessitats de l'Ajuntament a nivell
de gestic!, administrativa i de personal. Quines
son?

-Aquests 4 anys s'hi ha fet molta de feina.
Les necessitats administratives passen per la
potenciació de l'actual tasca d'ordinadors.
Quant a personal, pensam que l'oficina està ben
atesa.

treball, es pot donar solució a les necessitats
que hem assenyalat.

6. -Quins resultats creis que obtendreu?
-Pensam que si el poble sap veure la feina

que hem fet, hem d'augmentar considerable-
ment el nostre nombre de vots. Per això, aspi-
ram a tenir una altra vegada el batle.

7.-Quin és el vostre programa en la qüestió
urbanística?

-Divulgar i fer complir les normes subsidià-
ries que s'aprovaren durant el nostre mandat, i
millorar-ne alguns aspectes.

8.-La propera connexió de clavegueram de
Búger a la depuradora farà augmentar el
colum d'aigües residuals. ¿Creis que serà ne-
cessari una correcta canalització d'aquestes ai-
gües? ¿Quina és la vostra proposta?

-Pensam que s'haurà d'aprofundir la síquia
de sortida de la depuradora. Ja s'han fet les pri-
meres gestions amb tècnics del CIM per realit-
zar el projecte corresponent.

9.-En l'aspecte de la sanitat i de l'assistència
social, teniu en el vostre programa alguna idea
destacable?

-Durant aquests quatre anys de govern s'ha
creat l'assisténcia social a Campanet. Es tracta
ara de continuar amb els programes i actua-
cions que es duen a terme des del 89. Com a
programes importants per als pròxims quatre
anys, destacarem l'assistència domiciliària,
l'ampliació del menjador de la tercera edat i el
repartiment de dinar a domicili i la creació d'al-
gunes habitacions per atenció a persones majors
amb greus problemes de supervivència.

10.-La recent modificació de les concessions
d'explotació del bar-menjador de la 3' edat i
del bar del poliesportiu, ha estat causa de po-
lèmica. Quina és la vostra opinió

-Al seu moment donàrem la resposta adequa-
da a través d'una carta enviada a tots els cam-
paneters. Ens reafirmam en què la nostra actua-
ció ha estat correcte en tot moment i era l'única

5. -Pensau que si guanyau podreu aconse- possible perquè el menjador es pogués posar en
guir subsanar totes aquestes necessitats? 	 marxa i es pogués ajardinar els voltants de la

-Aquests 4 anys passats hem fet molt més del piscina i les pistes. Si es pot definir amb poques
que pensàvem. Continuant en aquesta línia de
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1.-FRANCESC AGUILO PONS.
.MARXANDO». EMPLEAT CAIXA
D'ESTALVIS. 35 ANYS.

2.-MAGDALENA SOLIVELLES MAI- 	 3.-MIQUEL VIVES MASCARO.
RATA. .DE CAS JURAT». MES- 	 «VIVES». ASSESSOR LINGUISTIC.
TRESSA DE CASA. 33 ANYS. 	 30 ANYS.

NACIONALISTES DE MALLORCA

4.-PERE MARCH MASCARO. 5.-PAN CIFRE HORRACH. '<RON- 6.-FRANCESCA B1SQUERRA MAS-
«MARCH». TÈCNIC T.V. 31 ANYS 	 QUET». HOSTELER1A. 49 ANYS 	 CARO. «CANALS». HOSTELERIA.

23 ANYS.
-16-



7.-DAMI.A PONS PONS «LLOBINA». 8.-MA CONCEPCIÓ PALOU OLIVER. 9.-NADAL MATEU PAYERAS.
CATEDRA TIC D'INSTITUT. 40 «DE SON GARRETA». PROFESSO- «RODER». FUNCIONARI I.N.S.S. 29
ANYS. RA E.G.B. 40 ANYS ANYS

10.-ELIONOR MASCARO HORRA- 11.-JERONIMA RAYO BENNASSAR.
CH. «HORRACH». ESTUDIANT. 19 «RAIO». CATEDRATICA D'INSTI-
ANYS. TUT. 37 ANYS.

12.-MARIA BARRERA MORELL. 13.-JAUME PONS TORRENS. «DE 14.- JOAN ORDINES LLOBERA.
«PEREONA». ADMINISTRATIU. 26 MINER». ADMINISTRATIU. 40 «BEATO». EMPLEAT IBERIA. 30
ANYS. ANYS. ANYS.
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paraules la nostra actuació, diríem que hem ba-
ratat una petita renda en efectiu per una renda
en serveis, que ha suposat una millora conside-
rable de l'atenció a col.lectius importants, com
pot ser el de la tercera edat.

11.-Quines actuacions contemplau en el vos-
tre programa en el camp de l'ecologia, conser-
vació del medi natural, rehabilitació dels in-
drets d'especial valor cultural? Esteis a favor o
en contra d'un camp de golf a Campanet?

-Mantendrem la nostra actuació d'aquests
quatre anys: reciclatge de paper -que amplia-
rem al vidre-, arreglarem la zona del Pou Bo i
continuarem col.laborant, com ho hem fet en el
Pou d'en Gate11, amb la Fundació Joan Amen-
gual i PericAs en la recuperació del nostre patri-
moni artistic i històric.

Pel que fa als camps de golf, hi estam en con-
tra sobretot per tres motius: són urbanitzacions
camuflades, la quantitat d'aigua que han de
menester és superior a la d'un poble com el
nostre i això ens crearia problemes d'aigua que
amb el temps serien irresolubles i, finalment,
l'impacte ambiental de les eficicacions que
complementarien aquests camps de golf seria
brutal.

12.-Quina serà la vostra política en l'aspecte
cultural, lingiiístic, esportiu i de temps lliure?

-Serà una continuació de la duita a terme
aquests quatre anys, perquè consideram que ha
estat molt positiva: festes populars, cursets, edi-
ció de llibres, etc. A mês, intentarem crear un
fons artistic municipal amb obres d'autors cam-
paneters o residents. També prendrem iniciati-
ves per omplir el temps lliure dels joves: club
d'esplai, activitats juvenils, etc.

13.-Com col.laborareu amb les entitats del
p ob le?

-Donant-los suport econòmic, tècnic i qualse-
vol ajuda raonable per a les activitats que vul-
guin realitzar. Mantendrem la línia de
col.laboració mútua d'aquests quatre anys, que
creim que ha estat positiva.

14.-Creis suficient el nivell de participació
popular en el la vida pública campanetera. En
cas negatiu, pensau dur a terme alguna actua-
ció?

-Campanet té vida pública per ell mateix. No
fa falta, creim, incentivar la participació dels
campaneters en les diverses activitats culturals,
esportives, etc. que hi ha al poble. En l'aspecte
en què es nota manco participació és en l'activi-

CAMPANET VA ENDAVANT

NO L'ATURIS
NACIONALISTES DE MALLORCA
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tat política, però es tracta d'una qüestió perso-
nal en la qual, creim, no hi podem influir. Els
plens són oberts i s'hi deixa participar el públic
en acabar els punts de l'ordre del dia.

15.-Podríeu descriure a grans trets quin
seria el vostre Campanet ideal?

-Seria un poble culte, de gent tolerant i res-
pectuosa amb les idees dels altres, sense aberra-
cions urbanistiques ni desequilibris socials ni
econòmics, i orgullos de la seva identitat com a
poble.

PSM
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1.-JOAN AMENGUAL HORRACH,
«SERENO», 30 ANYS, PROFESSOR
D'EGB

2.-ANTONI 	 REINES 	 PONS,
,(EIXLIT., 33 ANYS, INTERMEDIARI
FINANCER

3.-JOSEP AlviENGUAL ALEMANY,
«SERENO», 66 ANYS, JUBILAT

PSIB PSOE

4.-JOANA 	 PONS	 HORRACH, 5.-JOAN HORRACH BIS QUERRA, 6.-GUILLEM VIVES PERICÀS,
«CURTA», 30 ANYS, MESTRESSA «HORRACH», 29 ANYS, ENRAJOLA- «VIVES», 56 ANYS, PENSIONISTA
DE CASA 	 DOR
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7.-MIQUEL PONS BUADES, «RAFA- 8.-BARTOMEU RIPOLL PONS, «RI- 9.-PERE PONS REINES, «PANCA»,
LA», 30 ANYS, EMPLEAT GESA 	 POLL», 34 ANYS, ENG. TEC. 45 ANYS, HOSTELERÍA

AGRÍCOLA

10. -ESPERANÇA BELTRAN PONS, 11.-JOAN 	 PALOU 	 PAYERAS,
«SEDES», 31 ANYS, COMER Ç	 « ALOU» , 56 ANYS, ENRAJOLA-

DOR

12.-JOAN ESTRANY GELABERT, 13.-PAU 	 COMAS	 SOCIAS, 14.-JOANA AIN A VILANOVA PONS,
«ESTRANY», 24 ANYS, ADMINIS- «COMES», 32 ANYS, PINTOR 	 «POVA», 22 ANYS, COMERC
TRATIU
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MUNICIPALS 91: PSIB - PSOE

1.-Quins aspectes positius i negatius desta-
carieu d'aquests quatre anys de gestic!, munici-
pal PSM-PSOE?

-Sens dubte, aquests quatre anys han estat
molt positius per a CAMPANET. Amb el nou
equip de govern, el canvi ha estat des de tots
els caires. S'ha donat un impuls al poble, per a
integrar-lo amb el que són els pobles moderns i
propis de final de segle. Se l'ha dotat d'unes in-
fraestructures -Casa de Cultura, Tennis, Pisci-
na, Llar de la 3 3 Edat-. Hi ha hagut una demo-
cratització fiscal i un control pressupostari. S'ha
agilitzat l'administració, tant en dotació huma-
na com tècnica. S'ha creada l'àrea d'assistència
social. S'ha donat una solució definitiva al Ce-
menteri, etc... Creim sincerament que els cam-
paneters en podem fer una valoració molt posi-
tiva dels darrers anys de gestió socialista.

2.-Per quin motiu heu format una candida-
tura per aquestes eleccions?

-L'any 87 ens presentàrem per primer cop a
les eleccions, per que hi havia un espai politic,
el qual demanava una representació municipal.
Aquesta demanda va augmentant dia a dia a
Campanet, el partit s'ha organitzat, cada cop
compta amb més militants i simpatitzants i com
a portadors d'un projecte clar i definit pel
poble, és inexcusable la nostra presència a l'A-
juntament.

3.-Avui per avui, quines necessitats pensau
que té el nostre poble?

-El projecte socialista és a llarg termini, no té
validesa per periodes electorals, sempre hi
haurà necessitats, ara bé prioritzant en podem
enumerar algunes com; Mancances en matèria
social, en aspectes culturals, de formació, d'es-
plai. Una nova Via d'accés al poble. I especial-
ment, apropar l'Ajuntament a les inquietuts
dels veïns.

4.-1 les necessitats de l'Ajuntament a nivell
de gestió administrativa i de personal. Quines
són?

-Quan començàrem a governar, l'any 87, ens
trobàrem amb un Ajuntament mancat de tota
racionalització en quan a gestió administrativa i

de serveis, es feia feina amb aparells i criteris
desfasats. Reorganitzàrem l'administració, la
modernitzarem -medis informàtics, sistemes de
comunicació- i aquest procés encara no s'ha
acabat, l'hem de completar i també s'ha de aug-
mentar el personal de caire tècnic.

5.-Pensau que si guanyau podreu aconse-
guir subsanar totes aquestes necessitats?

-No és el nostre estil fer grans promeses mol-
tes vegades irrealitzables. Tenim uns coneixe-
ments de les necessitats i mancances del nostre
poble, però també som realistes i sabem fins on
es poden dur a terme. Tot el que exposam està
pensat, meditat i analitzat econòmicament, per
tant tot és possible aconseguir-ho, a curt i mig
termini.

6.-Quins resultats creis que obtendreu?
-Tot partit o grup politic, quan es presenta a

unes eleccions té per objectiu dur endavant el
seu projecte en la seva totalitat, i per això és ne-
cessària una majoria a les urnes. Nosaltres, amb
una feina responsable i sèria, hem anat aug-
mentant cada cop el nombre de votants. El
poble cada vegada s'inclina més per opcions
conseqüents i obertes a les sensibilitats de la
població, i els únics a Campanet, en capacitat
de dur-les a terme som els socialites del PSIB-
PSOE, per la qual cosa, creim que tend rem un
ressò a les urnes que ens permetrà aplicar glo-
balment el nostre programa.

7.-Quin és el vostre programa en la qüestió
urbanística?

-Preocupats pels esdeveniments nosaltres
apostam per un creixement, a nivell de poble,
de comunitat i estatal, pert) aquest ha d'esser
ordenat i equilibrat, fora fer destruccions  inne-
cessàries i irremediables. I s'han de recuperar i
mantenir certes zones d'interès.

8.-La propera connexió del clavegueram de
Búger a la depuradora farà augmentar el
volum d'aigües residuals. Creis que serà ne-
cessari una correcte canalització d'aquestes ai-
gües? Quin és la vostra proposta?

-Tota realització, sigui d'obra nova o de mo-
dificació ha de comptar necessàriament amb
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uns estudis tècnics previs, abans de projectar-
la. I recolzant-nos en informes tècnis, creim que
no serà necessària una nova canalització, ja que
les instal.lacions actuals són suficients.

9.-En l'aspecte de la sanitat i de l'assistència
social. Teniu en el vostre programa alguna
idea destacable?

-No són idees destacables, ni amb aquestes es
guanyen eleccions. El que tenim són respostes a
les necessitats del poble. S'ha de canviar la ubi-
cació de l'actual Centre Sanitari, a un lloc més
decent i espaiós (al nou edifici devora la Casa
de Cultura). S'ha de potenciar l'assistència a la
dona, amb xerrades de planificació i prevenció.
S'ha de col.laborar amb l'escola, en educació i
prevenció sanitària. S'ha d'enllestir definitiva-

ment l'assistència domiciliària per als més ma-
jors sobre tot. I s'ha d'habilitar un lloc d'acolli-
da per a necessitats puntuals.

10.-La recent modificació de les concessions
d'explotació del bar-menjador de la 3' Edat i
del bar del poliesportiu, ha estat causa de po-
lémica. Quina és la vostra opinió?

-No ens volem estendre en un tema que ja ha
estat prou discutit i valorat per a tothom, on hi
ha acords de plenari, amb votacions i on les
contractes són públiques i a disposició de tots.
Creim que la nos tra opció és senzillament la co-
rrecte, l'eficaç i la més barata.

11.-Quines actuacions contemplau en el vos-
tre programa en el camp de l'ecologia, conser-
vació del medi natural, rehabilitació d'indrets
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d'especial valor cultural? Esteis a favor o en
contra d'un camp de Golf a Campanet.

-La conservació del medi natural, és un deure
inexcusable de tot el qui cregui amb el procés.
S'ha de fer una re.tauració integral del nucli
d'Ullaró. Una neteja , te torrents i camins rurals.
I la reconversió de llt ,cs degradats (Sa Canastre-
ta,...) en espais agradables i d'esplai.

Nosaltres esteim a favor de la construcció de
camps de Golf, per() aquests han d'ésser com a
una oferta complementaria al turisme on ja esti-
gui instal.lat i no com a una excusa per a portar
darrera unes construccions camuflades, i a
Campanet no es donen aquestes condicions.

12.-Quina serà la vostra política en l'aspecte
cultural, lingüístic i de temps lliure?

-Esteim en favor i creim en la cultura en un
sentit ample, obert i lliure. S'ha de fer una ofer-
ta en aquestes condicions, on es respecti la lli-
bertat d'expressió en qualsevol llengua i les
preferències en activitats d'espai. Seguirem
amb el procés de normalització de la nostra
llengua. I a part l'Ajuntment ha d'estar obert i
dispost a recolzar iniciatives de grups o
col.lectius de campaneters. No esteim per este-
reotips tancats en matèria cultural.

13.-Com col.laborareu amb les entitats del
poble?

-Les entitats organitzades, són una peça im-
portantísima dins l'engranatge cultural del
poble, per tant se'ls ha de donar un tractament
com a tais. Se'ls ha d'ajudar en base a progra-
mes i actuacions concretes, i també s'ha de po-
tenciar la seva actuació respectant sempre les
diferentes opinions i opcions, fora excloure a
ningú.

14.-Creis suficient el nivell de participació
popular en el funcionament de la vida pública
campanetera. En cas negatiu, pensau dur a
terme alguna actuació?

-Una característica innegable de Campanet és
el seu caracter festiu i participatiu, és un poble
viu i que viu al dia. Però evidentment la gent
es mou quan l'oferta li es agradable i quan veu
possibilitats de que les seves iniciatives tenguin
un ressò on cal correspondre.

15.-Podríeu descriure a grans trets quin
seria el vostre Campanet ideal?

-No només Campanet, si no, tots els pobles
haurien de caminar per fer-se cada vegada més:
agradables, igualitaris, lliures, cults i dotats
dels serveis propis per a aconseguir-ho.
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EL PASSEIG DE CAMPANET

D'esquerra a dreta: Francesca «Ferrera», Catalina «Beteta», Aina Pons, Catalina «Gual». Prestada per Catalina «Beteta».

Pen Antònia BennAssar i Capó
Campanet sempre ha estat i es un poble molt festós. A

mes a més ha tengut i té els seus costums carecterístics i
típics, amb la seva manera de parlar, passejar.... A poc a
poc ha sofert una metamorfosi i s'ha tornat diferent.

Els progrés ha fet que molt costums d'abans, costums
agradables i bells hagin anat canviant. El seu desenvolu-
pament li ha donat un caire diferent.

Van passant els anys i moltes coses queden oblidades i
es perden dintre el temps. Per això, i perquè Campanet
sigui un poble que rememori el seu historial, codificaré
el passeig tan significatiu i tan important per a molts.

La gent que té uns quaranta anys rememorara la seva
infantesa corrent i jugant per entre la gent del passeig.
La que té més anys, la seva joventut, esperant veure l'es-
timat o estimada. Tots el recordam, quan la nostalgia ens
embolcalla i fa que moltes vivències passades tornin gra-
tuïta men t.

Els anys vint el passeig solia fer-se a la carretera, i
aleshores no era mot massiu. Consistia a anar del creuer

de Búger i Campanet fins al bosc de Son Alemany.
'Lambe hi anaven els bugerrons a passejar-hi. Moltes de
vegades acabaven en baralles. Aix() es una cosa que ve
d'enrera i ha deixat un rastre. Els bugerrons i els campa-
naters, malgrat siguin amics, sempre s'han barallat.

Uns anys després, el passeig comença a adaptar-se al
carrer de Llorenç Riber, anaven de davant la rectoria fins
a <Cas Budec».

En aquelles hores les jovenetes anaven a passsejar amb
la mudada bona. Es1 diumenges o festes assenyalades, es
posaven el vestit típic mallorquí, que poc a poc varen
deixarlles caixes i calaixos.

N'hi havia que ja no l'usaven, aquest vestit. Emperò
les que tenien diners i volien distingir-se es posaven el
gipó i la botonada d'or, el cordonet, la falda de senyora,
un mocador de blens fets a ma o una xarpa. No usaven
el volant.

L'any 1929 s'obrí el cinema i aquest esdeveniment
donà molta força al passeig i als cafés del carrer.

El cafè «Es Punt» en aquelles hores era «Can Gallet».
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D'esquerra a dreta: Francisca «Quart», Nicolau «Canta», Antònia
«Maians», lerdnia «Cordella», Pau «Llobera», Antònia «Corritja».
Prestada per Francisca «Quart».

Hi solien anar homes grans. El café dels «Germans
March» era «Cas Beato» el Hoc que les joves freqüenta-
ven i on passaven part del temps drets a defora. A l'altre
part «Cas Budec», ara «Sa Pujada».

L'any 1931 a ca mad?) Francesca Gual «Barrala» co-
mençaren a vendre cacauets, «Cocovets» com deien lla-
vores. D'aquí li ve aquesta familia el malnom de «Cas
Cocoviter». També hi venien galets de sucre, que valien
quatre cèntims, caramels i uns dàtils vermells molt gros-
sos de la palmera del seu corral.

Els diumenges, la madona posava una taula a darrera
la vidriera de la porta del carrer i, a damunt, una senalla
grossa ben plena de cacauets. Era a lloc que en ve-
nien.

Posteriorment venia un home de Sa Pobla amb una se-
nalla penjada pel coll. -Cacauet torradet- deia passejant-
se per davant els cafès i per enmig de la gent.

De l'any 1940 fins al 1958 el passeig estigué en el punt
culminant. Una multitud de gent jove pujava i davalla-
va .

Els nins i nines corrien per dintre l'aglomeració etzi-
bant empentes a les parelles i s'amagaven entre la gent
per por de qualque clatellada.

A «Ca na Porreta» tenien un forn, a les hores «Ca Na
Cuera». El mateix mostrador d'ara estava obert a la vista
del qui passava.

Era un mostrador Feia saliva la boca quan les mira-
des confuses es perdien a dintre. Hi havia pastissos
molts bons, bombons de xocalata i menta, caramels, xi-
clets «Bazoca», regalim i regalèssia. Els al.lots hi passa-
ven molt de temps, per davant, mirant i pensant el que
havien de comprar-hi.

Els diners que solien gastar era una pesseta o una vint.
El mostrador era més contemplat el temps d'hivern.

Deixaven passar les hores en aquell carrer. Que hi pas-
saven d'aviat!. Hi havia tot el que cercaven, tot el que
volien.

Davallaven i pujaven, el camí era el mateix.

Sempre hi havia coses noves que movien l'interès.
Cada diumenge era distint. Les cares noves dels joves

foravilers donava més emoció al passeig. En solien venir
de la pobla, Moscari, Caimari, Selva i qualcun d'Inca.

Quantes il.lusions aconseguides i quantes perdudes!
Quantes esperances realitzades i quantes esmicolades!
Cada passa, cada volta tenia un sentit.

D'esquerra a dreta: Antònia «Xisqueta», Margalida «Foradina».

Prestada per Joann «Biela».
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D'esquerra a dreta: Antoni «Costitxer», Miguel «Caminer», Antoni
«de sa Teulera», Antoni «Sovis». Prestada per Antoni «de sa
teulera»

La façana del cinema estava il.luminada
Quant la gent sortia de la sessió del capvespre s'incor-

porava al passeig.
Hi havia els altaveus, que transmetien música. Així es

passejaven escolten cançons de moda, d'en Molina, Pepe
Blanco, Juanito Valderrama, Gloria Lasso i d'altres.

Donaven caracter al passeig unes grans pancartes que
treien els dissabtes i diumenges i que posaven a defora a
la paret de davant el cinema. Els deien els «quadros».
Eren escenes de pellicules que feien o que farien les prò-
ximes setmanes. També repartien programes fent propa-
ganda. Tot això donava un caire de festa i ambientava el
passeig. Era el carrer que tenia minors condicions. Dins
aquest any obriren el café de «Cas Coixet».

A davant «Cas Beato» hi havia un grapat de joves que
miraven. Entraven i sortien de dintre el café. Quan feia
molt de fred miraven de darrera els vidres. Malgrat fes
fred, el passeig l'esmorteïa ja que la multitud encalentia
l'ambient. Quan plovia, si la ppuja no era forta, treien els
paraigües i venga a donar voltes. Les al.lotes no acostu-
maven entrar als cafés i asseure's al voltant de les taules
amb els homes. Feia mala impressió.

Era molt curiós, quan feien voltes no tothom les feia
en la mateixa direcció. Mentre uns pujaven d'altres bai-
xaven i, si qualcú li interessava topar-se amb una perso-
na determinada, voltava al revés a fi d'encontrar-s'hi al
bell mig del passeig.

A l'estiu, el passeig canviava. El dia era més llarg i la
claror pertorbava el misteri. No tenia el mateix sentit ni
el mateix caracter, però era molt divertit.

Tots els cafés de l'entorn treien les «poleres» a defora.
El primer carretet de gelats que hi va haver al poble,

era de «Ses Cordelles». L'estacionaven al passeig i

Cafe de Cas Beato. Prestada per Jaume «Beato».

Cafe de Cas Beato. D'esquerra a dreta: Joan «Beato», L'amo en Toni
«Beata», Mad() Antònia «Marranxa», Jaume «Beato». Prestada per
Jaume «Beato».
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Cafè de Can Gullet. D'esquerra a dreta: Antònia Xtroia», Te	 «GaHet». Pere «Riga». Prestada per Joana «Xiroia».

també el pa sseja ven pels carrers cridant: -Fresques-!.
Després, al carreret de .Cas Budec» venien «Manteca-

dos». N'hi havia d'un parell de gruixes i de diferents
preus: de 30 cm, de 50 i d'una pesseta. (Aquest era molt
gruixat).

Posteriorment dugueren «polos». Els tenien a dintre
una bombona de ferro. També era de «Cas Budec». Quan
la destapaven desprenia una olor de dintre, aquell aire
tan gelat! olor de taronja, llimona, menta... Solament ve-
nien aguets gelats els diumenges i festes.

Els dilluns, els al.lots anaven a «Cas Budec» i els dona-
ven els polos que havien quedat. Algunes vegades qual-
que nin solament es bevia un poc de liquid que havia
quedat a dintre el paper i d'altres només feien una xupa-
da al garrot. Era boníssim!

A «Can Gallet», Madõ Antònia Capó «xiroia» estava
asseguda a davant la rectoria, davall un para-sol. Venia
els seus gelats «Bibi».

Al costat del cinema, en «Joan Beato» que es cuidava
de vendre els seus «Frigo».

Més avall, davant «Cas Budec» venien gelats «Mari-
sa». A «Cas coixet» també ni havia de gelats.

La caixa de gelats «Frigo» va èsser la primera que hi
va haver a Campanet. Primer la tengueren a «ca na Xa-
rreta», després a «ca ses Taverneres» i llavors a «cas
Beato».

Fins als anys 1954 hi va haver el carretet de madõ «ba-
rrera». Solia passejar-se pel carrers i tocava una flauta,

Quan sentien el tiruri tiruri, ruri....tothom pensava en els
gelats. També l'estacionava al passeig.

Si aquest carrer parlas, potser ens diria allò que ningú
no ha dit, all?) que ha quedat en l'oblit. Si parlassin les
façanes, ens explicarien el que han vist, tot el que han
sentit.

Es podria palpar la felicitat d'anys enrera, i adonar-nos
en que amb un sol carrer la gent es conformava i era
feliç.

El passeig dura fins el 1958. Llavors començaren a
pujar-hi cotxes i a davallar-ne.

El progrés va donar l'avinentesa de poder traslladar-se
I conèixer nous sistemes per divertir-se.

Aquest passeig passa a la plaça durant tres o quatre
anys. Mad6 «Barrera» cada diumenge hi tenia el carretet.
Havia deixat els gelats i venia llepolies de tota casta.
També revistes i contes. Un any, devers, el 1959, el dia
de la Puríssima, feia una forta ventada. El vent s'endu-
gué el carretet i tota la mercaderia es va escampar per tot
arreu.

Els nins i nines menjaren llepolies de franc.
A poc a poc aquell passeig va anar minvant i va que-

dar en no res.
Han passat molts d'anys i.... ha quedat molt enfora

aquell passeig tan i tan bell.
Han informat: La familia de «Cas cocoviter»

Joana Aina Bisquerra «Biela»
Jaume Ordines «Beato»
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VILAZOVA-I : PAPERERIA

VILANOVA-2 : LLIBRERIA

VILAZOVA-3
MOBLES OEICIZA

3osess-563332-3•4229
INCA 

PROGRAMACIÓ RADIO PICORNELL
-DIJOUS 21'00 h. SINTONIA NIT

21:00 -Noticies Nit
21:30 -Nits Incongruents
22:30 -Malcimg Catxondeix in the Night
22:55 -Avanç Informa fiu

-DISSABTE 11:00 h. COCKTAIL PICORNELL
Agenda
Música Anys 60 i 70
Llista Musical d'Exits

-12:30 h. U PER DEU
12:30 Antena Oberta (Reportatge)
12:45 Ona Verda (BEC)
13:00 Noticies 10
13:30 Racó dels llibres
13:45 Opinió d'Avui

-14:00 h. SINTONIA NIT (Repetició)
14:00 Noticies Nit
14:30 Nits Incongruents
15:30 Making Catxondeix in the Night
15:55 Avanç Informatiu

-16:00 h. TORN DE TARDA
16:00 Informatius
17:00 Tertulia

,,••••••••••••••••••••••••••••••••■••■••••■••■■••■•••••••■•■•••••••••••••■•■•■•••■••••■■■•••••~ION
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CRÒNICA DE LA TERCERA EDAT

El passat 20 de març férem una excursió amb l'itinerari
següent: Campanet, Llucmajor, Campos, Felanitx, amb
dinar al restaurant «El Cruce». Ens varen servir un dinar
que va ser del gust de tots: arròs brut, de primer plat; de
segon, poguérem elegir entre frit de me, de porc, «cami-
nantes», escaldums, etc.; un fet que no mos havia passat
mai, i a més a més, econòmic: set-centes pessetes i cm-
centes d'autocard'autocar fan un total de mil dues-centes pessetes.

Convidats per l'Aula d'Inca participarem en una desfi-
lada de vestits antics que tindrà Hoc el mes de maig a
LLuc.

El passat dia 6 d'abril, el llicenciat en Història senyor
Antoni Marimon va donar una conferência sobre El ge-
neral Weyler i la guerra de Cuba. Va anomenar vint
campaneters que hi anaren. Va ésser una conferência
molt interessant, mostrant-nos sa personalitat militar i
humana del nostre paisà. Es de llamentar sa poca gent
que hi va assistir, unes trenta persones.

Sa Junta Directiva s'esforça per donar als socis oca-
sions per aucmular coneixements sobre els mallorquins
il.lustres.

El dia 27 d'abril tindrà lloc a la Sala de Cultura UNA
conferência sobre el mestre Picornell, fundador de la
nació veneçolana, un mallorquí que també honra la nos-
tra illa.

És de desitjar que es públic respongui d'una manera
més positiva en aquesta convidada. Aquesta conferência
sera pronunciada pel senyor Roman Pinya Horns, histo-
riador.

Pere Antoni Reynés

LLEGIU

ANUNCIAU-VOS

a Cif masi
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tfautivi

A CAMPANET, TOT AMB LA NOSTRA LLENGUA

Placeta Rector Tamorer, 1
(devora l'església)

Tel. 51 65 10
CAMPANET (Mallorca)

PROHIBIT
RAR-1-11 XATARRA

''AMPANE

EL IOGUR DELS ESPORTISTES

CAIXA DE PENSIONS

"ia Caixa"

o*S,./..1116.21 tiNc.1"4"N

BANCAMARCH

T'esperam

lluís Bennasar Sampol
TAPISSERIA
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NOTA
Per equivocacions a la imprenta, a l'hora de picar

els articles a l'ordinador, s'han produit alguns errors
que lamentam i que voldríem esmentar:

-Al número 53, a la contraportada, no hi surten
mencionats en Jaume «Socies» i en Toni Benet». A la
fotografia estan situats a dalt a l'esquerra.

-Al número 54, a l'Agenda de la vila, on diu:
-Alvaro Buades Martin fill de..., ha de dir: Alvaro
Buades Martin, fill de Jordi «de sa teulera» i de Josefa
( 8-desembre-1990)

-Joana Maria Mairata Pons, filla de Maria «Batera» i
de Miguel «Curt» (19-desembre-1990).

101-104,
Qe,

VElk
-p•	 •

CAUPANETERA

Bet- Rosa Gucci-

' 

ASSEGURANCES MAPFRE
Sant Miguel, 77
Tel. 51 60 47 - 51 65 32 	 07310 CAMPANET

BAR

CA'S RETO
GELATS I TAPES VARIADES

qtio*retityweriet

«sec.

Miguel Sant: Oliver, 3 	 CAMPANET
51 67 72 	 Mallorca
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EL BEC INFORMA
	•

-Dins de la campanya «Viure sense nuclears» de reco-
llida de signatures per a presentar una proposició de llei
davant el parlament espanyol contra les centrals nu-
clears, el BEC ha recollit 177 signatures.

-S'informa que en les properes setmanes es passaran a
recollir mobles yells, roba vella i botelles de vidre. Ja s'a-
visara a través de la radio i botigues.

-Dins de la campanya de recollida de piles que es fa a
Campanet i Búger en aquests darrers 4 mesos se n'han
recollides unes 1000.

-El n° 17 del Correu Verd, que tractarà únicament de
les eleccions, sera repartit gratuitament i tendra una tira-
da de 400 exemplars. S'ha tornat a editar el n° 1 que s'ha-
via esgotat al seu moment. Com sabreu des d'aquest any
el butlletí es fa en paper reciclat. 

V1URESENSE
NUCLEARS 
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MUSICA A SANT MIQUEL

CORAL SANT MIQUEL

CORAL LLORENÇ RIBER

GRUP DE MUSICA DE L'ESCOLA DE BALL DE BOT




