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EDITORIAL

«Un any d'informació a Campos»
«Un any de Ressò, un projecte en marxa»

a ja més d'un any, i molt més temps dels
preparatius, que el primer número de
Ressò sortia al carrer dins el Juliol de
1988. I començàvem un dur camí!

Un bon grup de gent començava,
il·lusionat amb aquest Projecte, a topar-se amb les
primeres, i mai poques, dificultats, de tot tipus:
econòmiques, de comprensió, de comunicació, d'or-
ganització, etc. No tots han continuat, per moltes
raons, amb la tasca; altres s'hi han afegit, però en
tot cas, s'ha de dir que Ressò, aquest únic mitjà de
comunicació escrit a Campos, segueix gràcies a les
persones, a moltes persones, a moltes persones: els
col·laboradors, els subscriptors, els lectors, els pro-
tagonistes, en definitiva, de la comunicació.

Aquest, el número 11, mostra com i quina és la
informació que volem pel nostre poble, oberta, plu-
ral, real i aprop del problemes i realitats de Cam-
pos. D'ençà el número O aquestes han estat les fites
marcades per l'Equip de Ressò, de vegades sense
encert, però moltes amb una total sintonia amb el
poble i la seva realitat: vet aquí que això no agrada
a tothom i ho hem conegut, ens ho han fet saber,
però encara seguim endavant, contents de contribuir

L ' E q u i p de

a un modest desenvolupament cultural a Campos.
Així volem seguir, millorant tot allò que és possi-
ble, traduint a lletra impresa, la que no s'esborra, la
realitat bona i menys bona del nostre poble.

Aquesta Revista necessita, i ho hem de repetir,
l'ajuda de tots vosaltres, de tots els qui vos preo-
cupau per Campos, de bon de veres. L'Ajunta-
ment, llastimosament, ens està negant aquesta
ajuda, com en els pitjors temps. I aquesta és una
realitat que no podem, no volem, amagar.

Sortir al carrer cada vegada millor i sense faltar,
el gran repte de tota la premsa, és el repte també
de Ressò. Però, a diferència de la premsa comer-
cial, la nostra és una aportació a Campos i als cam-
paners, sense més contrapartida que la de veure una
Informació i un fet cultural tal com es mereix Cam-
pos.

Aquest Editorial, com els que l'han precedit, ha-
gués pogut parlar d'altres coses, altres preocupa-
cions que ronden els campaners, però hem pensat
que l'Aniversari de Ressò demanava, si més no, un
record especial.

Molts d'anys
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Campos Agost - 89
Estimada lieta, rep aquesta amb una besada i prepara't a sentir-ne quatre de noves o de no tan

noves, però que de qualsevol manera crec oportú sàpiques. Per començar diré que si un dia us vaig
parlar de la nova il·luminació de la Ràpita ara me n'he adonat que vaig fer un poc llarg ja que no és
tant com deia, i si bé és veritat que en la primera línia n'hi ha sembrades una trecafila, llavors voltes a
la dreta en qualsevol dels carrers que van de dalt a baix i et trobes amb una foscor que esgarrifa,
sembla que en el darrer Ple de l'Ajuntament es va aprovar la reforma de l'enllumenat de la part de da-
rrera, però anau a saber que vol dir això, també es va aprovar recentment un procés de normalització í
fa una setmana en un diari podíem llegir ¡'EDICIÓ en la llengua de ¡'IMPERIO, supôs que als altres
diaris també hi degué aparèixer, encara que el meu pressupost no arriba poder-los comprar tots. i amb
això de la fredor de butxaca no penseu que us vull dir res, simplement el que us he dit, com tampoc
no hem de voler trobar res anormal en la no-normalització, interessa a una minoria i a més són fora de
període electoral, encara que segurament arribarà un dia en el qual s'haurà de fer un bon repàs a les
passades promeses, i és que com ja us vaig comentar és una vertadera llàstima que el paper no sigui
tan bo d'arreplegar com d'escampar.

Sempre plou quan no hi ha escola, i això ho poguérem comprovar els campaners quan fa un parell
de setmanes, el temps que dinàvem, haguérem de córrer cap a tancar portes i finestres, un bon ruixat
venia a netejar els cotxes d'aquells que encara no havíem llevat la pols que els moros ens envien de-
siara, l'aigua que queixa del cel no va ser res comparada amb la que un parell d'hores més tard va
començar a arribar per la carretera de Ciutat, i és que com vos bé sabeu, ens feren la carretera nova,
però amb una manca tal de previsions que oblidaren per complet els torrents i els avenes que hi tro-
bam. Tot això ha fet que el cau que ara troba l'aigua és el de les cunetes que la duen fins a la vila i
llavors els carrers del poble, ja em deman que hagués passat si en lloc de ploure primer per la vila i
llavors per fora vila ho hagués fet a l'enrevés i llavors les aigües haguessen coincidit. Segurament, les
lamentacions encara es sentiren. La qüestió és, Tieta, que les coses es fan amb els ulls clucs i si no,
vegeu-ne unes altres relacionades amb les aigües: la primera és referent als engraellats de ferro que
cobreixen els desaigües, idò mirau per on que la malla és construïda en sentit transversal a la direcció
de l'aigua, la qual cosa suposa que qualsevol paper totd'una queda enganxat, i ben aviat les tuberíes
perden la seva funció. No hagués estat més senzill construir les cobertores amb els ferros seguint la
direcció del pendent del carrer?, i si a això hi afegim la possibilitat de tenir-les netes, és que ja hauria
estat I'... L'altra no va d'embossar, just el contrari, resulta que les poques places que tenim compten
amb una petita quantitat de zona ajardinada, i les zones ajardinades amb molt poques plantes sembra-
des i que les poques plantes sembrades no coneixen l'aigua i que si una vegada la veuen és per dei-
xar de viure; idò, feis-vos comptes que les reguen amb el camió dels bombers, i com que aquest no
pot pujar (perquè no vol) a la plaça, llavors donen pressió a les mangueres i amb el mateix regar ja
tornen a llaurar, i què no és guapo això? Sé que diran que com puc dir que no ,'es reguen i llavors dir
que sí, però és que degué ser un dia que volien buidar la cubà; històries, tíeta, històries, i ja que par-
lam d'històries i del camió dels bombers, recordau-me que un dia us conti tota la història del flamant
camió de bombers de Campos, que com bé podeu suposar i degut a la seva «edat» en té més de
dues planes.

Avui tieta no vull contar-vos res més, només recordar-vos que les festes són aquí i que us envií un
p- - —"--a per què pogueu fer-vos una idea del molt que podrem ballar i riure, seran cinc dies de bulla i
o ^^jrt i d'exposicions i de tota mena d'entreteniments i a més serà una bona data per veure el batle
per la vila. Ara i sense exagerar gens ni mica deu fer quatre mesos que no l'he vist passejar pels ca-
rrers del poble del qual ell n'és la màxima autoritat, no sé si deixar-se veure deu ser una de les seves
obligacions però segur que tampoc no seria gens de més, adéu Tieta, saludaré als campaners de part
\rrci"^

Salut Tieta i fins el mes vinent.
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Cartes dels lectors

EL DESPOTISME
ILLUSTRAT

Ido, que vos pcnsau? Sc-
gucix avui dia existint aques-
ta manera de fer les coses
que va ser pròpia del govern
francès en el segle XVIII i
que es pot expressar amb cl
lema: «Tot per al poble, però
sense cl poble» Idò, avui,
amb la tan escainada demo-
cràcia segueix havent gent
que ocupa un lloc principal
dins un grup i manté aquesta
idea decimonónica d'organit-
zar les coses sense tenir en
compte l'opinió de les co-
missions les quals se limiten
a assistir a reunions per a
donar l'AMEN a les seves
curollcs, molt pensades, això
sí, però per sols un cap o dos
pen tura, rnés preparats que
eis altres... I que per desgrà-
cia seguirà essent així, per-
què no donen opció a que els
capéis dels altres se desenvo-
lupin així com cal i corres-
pon al dret humà de partici-
par i d'aportar cl seu granct
d'arena tan important com cl

Cafè
TURISME

de qualsevol altre. Ja que és
igual de daurant, de raspant,
de brillant...

Irene

RECTIFICACIÓ
D'ERRORS

A l'article sobre les elec-
cions Europees del núm. pas-
sat hi ha alguns errors de
càlcul: primerament, quan
proposàvem saber quins se-
rien els regidors amb aquests
resultats electorals el que es
correcte, tal com ens han fet
saber, és: 8 pel PP, 3 pel
PSOE, i 2 pel CDS. Però hi
ha altres errors i, com sem-
pre, som els primers en reco-
nèixer-los: cl percentatge del
PP, de 1987, toca ser 66,7; el
del PSOE, també de 1987,
un 17,4 i cl del PSM, de
1989, ha d'esser un 4,1. Les
variacions, un cop repassais
els càlculs, no alteren el Co-
mentari, al meu parer, excep-
te pel que l'a al petit augment
que mostra el PSOE a les
Europees de 1989. Respecte
a la predominancia del PP a
Campos, no era cosa discuti-
da, en cap moment, per l'ar-
ticle.

Pere Ollers i Vives

PUNTUALITZACIONS A
L'ARTICLE DAMUNT
LES ELECCIONS
EUROPEES-89

Sense voler entrar en polè-
miques respecte a les valora-
cions que fa D. Pere Oilers
de les passades eleccions, les
quals no compcrtim en abso-
lut , cl que sí voldria deixar
clar és que segons la llei
electoral vigent i aplicant la
fórmula matemàtica per esco-
ll ir els regidors (Llei d'Hont)
la distribució de regidors
queda així:
P. Popular 8 regidors
PSOE 3 regidors
CDS 2 regidors

Davant les municipals del
83 que vàrem aconseguir 4
regidors i Ics municipals del
87 que vàrem aconseguir 5,
modestament aquest resultai
cl consideram més que ac-
ceptable.

Ara que per suposat, estam
parlant de polílica-ficció.

Rafel Mas Vanrell
Secretari PP-Campos

Fa un parell de setma-
nes, dins el terme de Mon-
tuïri, un tall de picapedrers
desenteulaven una casa. La
policia, amb gran desplega-
ment de forces, s'hi va pre-
sentar i, sense cap explica-

ció, se'n dugué arrestat en
Macià Manera, un picape-
drer montuïrer de 26 anys.

El pare i la mare d'a-
quest jove, així com dos
germans seus, vivien ple-
gats a Montuïri, on en
Macià és molt conegut com
a persona honrada i feine-
ra, així com també per les
seves idees nacionalistes.

Durant dies no es va
saber on tenien en Macià.
Hi hagué una recollida de
firmes a Montuïri. Molts
dels qui signaren a favor
seu eren gent de tendències
polítiques molt diferents de
les d'en Macià, Tins i tot
oposades.

Al cap de pocs dies, els
diaris publicaven una nota
segons la qual, dins un tros
de fora-vila, propietat de la
mare d'en Macià, havien
trobat un amagatall amb
explosius.

Ara en Macià Manera és
a la presó d'Alcalà-Meco,
en espera de judici. Li han
aplicat la Llei Antiterroris-
ta, acusant-lo de posseir ex-
plosius i de pertànyer a
una banda armada, concre-
tament Terra Lliure.

Al cap de dies d'haver-
se'n duit en Macià, un dels
seus germans el pogué anar
a veure a la presó. De tot
d'una en Macià no coneixia
el seu germà. Després li va
contar que, a partir del
moment que l'havien agafat

RESTAURANT
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Sopes mallorquines
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etc..
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a Montuïri, ja dins el cotxe
amb què el se'n duien, li
havien començat a pegar, i
que les pallisses s'havien
estès al llarg de tres dies,
durant els quals no l'havien
deixat dormir.

Segons informacions re-
cents, d'aquí que el jutgin
poden passar deu mesos.
Deus mesos que en Macià
estarà a la presó.

Recordem que, a Mallor-
ca, hi ha hagut dues ac-
cions atribuïdes a Terra
Lliure: explosius col·locats
al monument dels «caídos»,
del Port de Manacor, i una
altra explosió a la porta de
la delegació d'Hisenda, a
Ciutat. Ni en un cas ni en
l'altre no hi ha hagut vícti-
mes.

Quan varen esclatar els
explosius del Port de Ma-
nacor, en Macià Manera
era a Nicaragua. Els polí-
tics han insistit i insisteixen
que es tracta de fets aïllats,
que l'independentisme, de

qualsevol casta que sigui,
no té vigència dins la socie-
tat mallorquina. Trobam
que aquests polítics hi insis-
teixen un poc massa. Quan
una cosa vertaderament no
té importància, simplement
no em parlam.

Més valdria que aquests
senyors pensassen quin pot
ésser l'origen del clima fa-
vorable a la independència
que va pujant dins Mallor-
ca. Un clima, diguem-ho tot
d'una, quasi sempre oposat
a la violència.

Si hi reflexionaven since-
rament comprendrien que,
bé de manera completa-
ment conscient, bé en
forma purament intuïtiva,
el mallorquí mitjà es tem
que el centralisme espanyol
ofega Mallorca, econòmica-
ment (vegem Madrid què
aporta a Mallorca en canvi
de la riuada de doblers que
en treu), cultural (un exem-
ple: les pintures d'en Joan
Miró se'n van en la quasi

LEONOR MIRO ROIG
FRUITS SECS

Vos ofereix, per a festes,
aniversaris, i qualsevol altra
ocasió, un gran assortiment

d'aperitius, fruits secs, llepolies i
llegum. Tot a la menuda amb la

garantia de

Truyols. Fruits Secs de Mallorca, S.A

Carrer Ferrocarril, 1
CAMPOS

totalitat a Madrid: i això
per què?. O bé, llegiu en
els d ia r i s d'aquests dies
l'escàndol provocat per les
assignacions que el Ministe-
ri de Cultura adjudica a
Madrid, comparades amb
les qui aniran a la «perifè-
ria»). I són cosa ben notò-
ria l'orgull amb què el go-
vern espanyol tracta el go-
vern autònom de les Ba-
lears. I, per reblar el clau,
tothom qui hagi fet el ser-
vei es deu recordar es deu
recordar de quina manera
tan ofensiva, dins els am-
bients militars, els mallor-
quins (com els catalans en
general) com tractas de
«polacos».

Som contraris a la vio-
lència. A la violència de
tota casta, particularment a
la violència institucionalit-
zada, imposada per un go-
vern que només mira els
propis interessos, que veu
Mallorca com una llimona
a exsucar. I, reparau-ho bé,
aquesta és l'opinió de molta

í«»»»X'>>:·>:·:·:·:·>>x·:·:·:·:-:·:·:·:·:·:-:-:·:·:-:·l·:·:·:·:·:·:·:·:·:·l·:v:·:·:·:-:-;.:.:-;.:.:.:.x.

de gent, tant de dreta com
d'esquerra, moderada com
radical. I aquest estat d'o-
pinió va pujant, ràpida-
ment.

Ens sembla molt que en
Macià Manera no és un cas
únic dins Mallorca.

Sobretot, ara com ara hi
ha un mallorquí pres a Al-
calá-Meco. El se'n dugue-
ren de ca seva sense cap
explicació i l'han presentat
a l'opinió pública com un
terrorista. I la premsa de
Mallorca ha fet ben poc
per oferir els fets en forma
objectiva. Més aviat ha
tirat terra damunt el jove
de Montuïri.

«Aquestes noces duen
aquests bescuits», deim a
Mallorca. I les noces del
govern espanyol comencen
a dur uns «bescuits» molt
desagradables. I ens fa l'e-
fecte que la fornada de bes-
cuits encara no s'ha acabat.

Grup d'Amics d'en Macià
Manera

^_^
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- Confecció de prendes de pell a mida

- Complements de moda
- Articles de regal
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Notícies de la Sala

Dia I d'agost l'Ajunta-
ment celebrà sessió plenària
ordinària on es tractaren els
següents punts:

- Aprovació inicial de les
nn.ss. (normes subsidiàries).
Com tots ja sabeu, les nor-
mes subsidiàries són l'orde-
nació urbanística del terme
municipal. Al projecte prc-
senmt per l'equip redactor hi
votaren a favor Unió Campa-
nera, Partit Popular, i cl regi-
dor independent, en Miquel
Bonet.

El representant del PSOE,
n'Antoni Ballester, votà en
contra, al·legant que les es-
mentades normes preveuen
un creixement urbanísitc ex-
cessiu, a més d'una dispersió
de Ics zones urbanitzables, la
qual cosa suposarà, al seu
parer, un considerable aug-
ment de despeses en infraes-
tructura.

Antoni Ballester assenyalà,
també, que en l'actualitat hi
ha sis plans parcials que en-
cara no estan desenvolupant i
per tant, que cal primer aca-
bar de construir en aquestes
urbanitzacions.

El balle indicà que cl sòl
urbanitzable previst cl pla
general ja estava esgotat, ja
que tous els plans parcials
s'estaven desenrotllant, i que
l'economia de la vila deman-
da poder comtar amb més
creixement urbanísitc.

En Sebastià Roig també
intcrvcngué, digucnt que tro-
bava estrany que el regidor
del PSOE votas en contra de
l'aprovació inicial, quan a la
comissió de govern celebrada
el dia anteior no havia mani-
festat aquesta intenció de
vot.

Durant aquest mes d'agost,
les normes urbanístiques de
Campos estaran exposades al
públic per a qui tengui qual-
que al·legació que fer-hi ho
pugui fer. RECORDAM LA
IMPORTÀNCIA D'A-
QUEST TEMA, DONAT
QUE REGULEN TOT
ALLÒ QUE FA

REFERÈNCIA A LA QUA-
LIFICACIÓ DEL SÒL.

- La Corporació aprovà
adhcrir-sc al pla de millores
d'infraestructura de zones tu-
rístiques, elaborat per la
Conselleria de Turisme.
Aquest pla consisteix en què
la Conselleria subvenciona
en un seixanta per cent cl
projecte o projectes que els
ajuntaments respectius pre-
sentin, sempre que tcnguin
que veure amb la temàtica
abans esmentada.

El Consistori campaner
aprovà presentar el projecte
d'enllumenat públic de varis
sectors del nucli urbà de Sa
Ràpita. Consistirà, segons en
Guillem Mas, en la ins-
tal·lació de nou enllumenat a
les zones de Sa Ràpita que
encara tenen l 'àt ic (tot cl
nucli menys l 'Avinguda Mi-
ramar i la urbanització de
«Es Tancat»).

El cost total del projecte
serà d'uns 140 milions de
pessetes, un seixanta per cent
dels quals seran pagais, com
hem dit, per la Conselleria
de Turisme.

- Es desestimà cl recurs
presentat per n'Antoni Verd
Noguera, en representació de
n'Antoni Gelabert Lladó,
contra l'acord municipal de
dia 6 de juny, pel qual s'o-
torgava l'explotació del «xi-
ringuito» de la platja d'Es
Murtcrs a en Francesc Pizà
«Mora».

L'alegació de l'existència
d'un error material a l'acta
d'obertura de proposicions
no va ésser considerat per la
Corporació, la qual decidí
que no existia, ja que l'adju-
dicatari «cumpleix els requi-
sits que assenyalen les bascs
i considerar, per tant, ser-li
d'aplicació els criteris de va-
loració que en elles d'expres-
sen. Considerant que en el
concurs, la licitació versa
sobre les circunstancies i ele-
ments relatius al subjecte i
l'objecte del contracte, i F ad-

judicació es pot otorgar a la
proposició que complint les
condicions del plec, s'estimi
més avantatjosa, sense tenir
en compte només l'oferta
econòmica, i segons cl judici
de la Corporació, que serà
discrecional, la Corporació

acorda confirmar l'acord re-
corregut». Cal dir que n 'An-
toni Ballester s'abstcngué, en
una actitud de coherència
amb la seva postura contrària
amb les famoses adjudica-
cions.

Redacció

Diuen que

El més parcscut a res, són
les festes del nostre estimat
Poble

***
Si es llcvau els esports, les

exposicions i quatre vel·lades
ruades i organitzades sense
gens de gust i per obligació,
no queda res.

***
Les festes són magres,

perquè les eleccions són en-
fora.

***
No plou i quant plou, plou

prou, i n 'hi va haver qu3
quasi varen beure brou.

***
El camió dels bombers de

la vila, regava els jardins de
Sa Ràpita...

***
Quant venien cap a la vila,

varen llevar les teranyines de
la sirena.

***
El pinar de «Ses Covetcs»

està molt brut.
***

Hi ha una empresa que es
dedica a fer els pinars nets.

***
Això està molt bé i que

dur, però no és massa clar.
***

Els pinars estan molt
bruts.

***
A ses cercles hi ha un

càmping il·legal i un de
legal.

***
Al Col·legi Joan Ballester

hi haurà un Director nou.

Serà en Pepe Ollers (casat
de fresc per cert).

***
El Jutjc es va estrenar en

qüestió de noces.
***

El nuvii era un fill d'en
Segurado.

***
L'egua de n'Hereu Mas

guanyarà al cavall d'en Po-
meta.

***
El Cavall d'en Pometa gu-

ranyarà a l'egua de n'Hereu
Mas.

***
Els municipals posen mul-

tes als cotxes mal aparcats...
***

L'altre dia hi va haver de
tot devers al Carrer Major.

***
Un municipal va cridar un

altre municipal, més jove,
perquè passas gust de posar
multes, però l'advertí que hi
havia un cotxe d 'un enxufat.

***
L'emprenyada dels propie-

taris dels cotxes multats va
cser molt grossa, no per la
multa, si no pels pans i
quarts que es fan al nostre
estimat poble.

***
No tenim vergonya.

***
Tots fcim l'infracció igual,

o no.

Cafè
TURISME
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Entrevista a n'Antoni Ballester, tinent de Batle
encarregat d'Hisenda i Promoció

N'Antoni Ballester va sortir elegit regidor de Campos a
les passades eleccions municipals de 1987 encapçalant la
llista del PSOE. En virtut del pacte entre les diferents for-
ces polítiques representades a la Sala va ésser nomenat ti-
nent de batle d'Hisenda i Promoció. RESSÒ ha tengut
una xerrada amb ell perquè ens explicas un poc la seva
tasca.

- Antoni, com valoraria
aquests 10 primers anys d'A-
juntament democràtic a Cam-
pos?.

Personalment no crec que
se'n pugi fer una valoració
excessivament positiva, per
una raó molt simple, d'a-
quests 10 anys 8 han transco-
rregut sota el mandat d 'un
mateix grup que exceptuant
els dos darrers anys han tcn-
gut majoria absoluta, i tot i
que en democràcia hi ha
pogut haver un cert control i
una discrepància amb allò
que es feia a l'Ajuntament,
la falta d'interès de la gent
per saber que és el que real-
ment passa dins el Consistori
(Sols hi ha gent els Plens
amb motiu dels «xiringuitos»
i a altres moments pel pro-
blema del Trenc) han fet ino-
perant el que hauria d'esser
la democràcia. És clar que al
llarg de 10 anys sempre
s'han de fer coses i lògica-
ment se n'han fetes i se'n
fan però la veritat és que si
repassam els acords d'a-
quests anys veurem que la
majoria d'acords són en el
sentit d'urbanisme, que quasi
mai afecta directament al
poble i algunes obres gene-
ralment propiciades des d'al-
tres instàncies, quasi mai per
decisió programada del nos-
tre poble.

- Com ha funcionat el
Pacte Municipal que et portà
cl front de la Comissió d'Hi-
senda?.

Per mi, la paraula Pacte
resulta un poc rimbombant
posat que el que hi va haver
després de les eleccions
varen esser una entesa entre
tres dels quatre grups que
varen tenir regidors i que su-
mats resultaven majoria,
d'admetre que el Batle fos el
de la llisu'i més votada, sem-
pre que els grups a l'oposició
participassin als òrgans de
gestió i de govern. A partir
d'aquí es varen tenir unes
converses i es va arribar a un
consens respecte de totes les
postures que es va traduir en
una determinada estructura,
però cap dels grups va estar
d'acord en pactar un»progra-
ma i es per això que cm
sembla un poc gros cl terme
pacte.

Quan al seu funcionament
jo diria que ha estat positiu,
en el sentit que ha fet funcio-
nar un poquet més i un poc
més correctament l 'Ajunta-
ment encara que, i darrera-
ment en tenim mostres ben
evidents, aquesta entesa, des
del moment que els dos
grups majoritaris arriben a
acords, no té cap tipus de va-
lidesa i és igual que haver fet
retxes dins l'aigua.

- Quina és la teva tasca
dins la Comissió d'Hisenda?.

La meva tasca dins aques-
ta comissió és la de controlar
un poc les despeses repassant
abans de la seva aprovació
per la Comissió de Govern

totes les factures que es pre-
senten, tenint en compte que
també som el Depositan, la
meva és la tercera firma que
dóna validesa als xecs de
l'Ajuntament, juntament amb
la del Batle i l'Interventor.

Posar al dia les ordenances
per les quals l'Ajuntament
cobra les taxes i tributs i fer
la proposta de Pressupost per
l'any vinent. En una paraula,
la majoria dels aspectes de
l'economia de l'Ajuntament
corresponen a la comissió
d'Hisenda.

- Amb quines dificultats
t'has trobat per poder realit-
zar la teva tasca municipal?.

Supós que et refereixes
dins del que és el meu treball
concret com a regidor, la
màxima dificultat que m'he
trobat per fer una tasca més
efectiva és la coincidència
d'horari entre la meva feina i
l'horari dels funcionaris de
l'Ajuntament i a més d'això
la poca disposició que hi ha
entre el personal d'utilit/.ar cl
sistema informàtic per poder
tenir més a mà la majoria
d'informacions contables. A
part d'això la indefinició de
Ics despeses que hi ha a mol-
tes de partides al no haver
aconseguit que es presentii
pressuposts explicitats per
part dels diferents regidors
responsables amb lloables
excepcions) i de tots aquells
organismes que acudeixen en
sol·licitud d'ajudes a l'Ajun-

tament.

- Quins creus que han
estat els més grans èxits de
la teva gestió?.

Crec que en cl meu cas
seria una falta de modèstia si
volgués parlar de grans èxits,
primerament perquè excep-
tuant aquests dos darrers
anys no havia tcngut cap res-
ponsabilitat de gestió i la que
tene actualment és realment
poc relevant de cara a acon-
seguir grans èxits, posat que
quasi tota la gestió de la Co-
missió d'Hisenda ve establer-
ta per llei i poques coses s'hi
poden fer. Així mateix s'ha
intentat posar un poquet
d'ordre respecte del sistema
de pagament, s'han revisat
alguna de lo- ordenances i
s'ha procurat .jue els Pressu-
posts estiguin aprovats dins
del primer trimestre de l'any
cosa que no era molt normal
abans. No obstant voldria
uoixar clar una cosa que em
sembla que dins el nostre
poble no està massa clara,
dins un Ajuntament no toca-
ria haver-hi parcel·les aïlla-
des sinó que toca fer-se les
coses que la majoria acorda i
per tant no basta que un Re-
gidor faci una proposta, si no
aconsegueix que la majoria
l'accepti, no tocaria dur-la a
terme, això pot ser molta de
gent ho dugi confús pel cos-
tum que darrerament s'ha
agafat de posar als progra-
mes quina Comissió fa l'acti-
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viuit com si aquesta activitat
no depengué:; de l'Ajunta-
ment sinó de la persona que
presideix una Comissió i que
es la que té l'obligació de
gestionar-la en nom del Con-
sistori.

- I els pitjors fracassos?.
Aquell que compleix en la

seva obligació pot equivocar-
se però no crec que es pugui
dir que ha tcngut algun fra-
càs. I jo pens que contínua-
ment he estat realitzant la
tasca que cm corresponia
dins els llocs que he ocupat a
l'Ajuntament, moltes vegades

la meva tasca ha estat d'opo-
sició crítica i he cridat dins
del desert moltes vegades,
però per a mi això no és cap
fracàs.

- Es veuen les coses de di-
ferent manera des de fora de
l'Ajuntament que des de din-
tre?.

Pens que no té perquè ser
així, el que és ben clar es
que des de dins es té millor
informació o més facilitat per
informar-se, però si una per-
sona té informació sap que el
que es blanc és blanc i que
es negre també és negre.

- Hem sentit parlar vàries
vegades de la teva possible
retirada de la política, que hi
ha de ver en tot això?.

Tal com planteges la prc-
gunuï hauria de contestar que
no, perquè jo pens que tot-
hom fa política.

Per altra banda, les perso-
nes que en algun moment fan
l'opció per un partit polític si
volen ser coherents han d'ac-
tuar dins d'aquest partit i han
d'estar un poc disposades a
què no sia sols la seva con-
veniència la que regeixi la
seva actuació. Moltes vega-

des he dit, i així ho pens,
que les persones no s'haurien
d'eternitzar als càrrecs ni in-
terns del Partit ni a les Insti-
tucions i en aquest sentit jo
estaria molt content de
podcr-mc'n anar a casa a
viure un poc més tranquil, ja
que entre les tasques sindi-
cals i les polítiques que he
duit a terme són ja aprop de
14 anys que he aportat cl
meu esforç a treballar pel
comú i pens que en acabar
aquest mandat ja seran 16 i
que comença a ser hora de
donar pas a altres.

Notes d'Església

«Canvis i celebracions a la nostra Parròquia»

És ben sabut que canviam,
dia 15 se donarà a conèixer
de forma oficial a la Festa de
la Marc de Déu d'Agost, de
Rector. Mn. Guillem Parera
Calmés anirà destinat a la
Parròquia de Sant Alonso
Rodríguez, al Pont d'Inca, i
aquí prendrà possessió del
càrrec, Mn. Gabriel Reus
Mas que és campaner.
Aquesta, juntament amb els
actes de comiat en honor de
Mn. G. Parera, és la notícia
present més aprop de la pa-
rròquia. Oferim aquest espai
d'informació al nou Rector, i
esperam al proper número
comptar amb una entrevista
amb ell.

Una altra notícia, present
ja al poble, però que mira
cap al futur, és la celebració
solemne del I Centenari de
la Fundació de Sor Maria
Rafela, l'ordre de les mon-
ges dels Sagrats Cors.
Sobre aquest, ja s'ha comen-
çat a treballar en informar al
poble (va sortir un full) i en
iniciar els preparatius que,
sens dubte, hauran de ser
molts.

Vull ser breu, avui, perquè
vos propos la lectura pausada
del text llegit a l'acte de co-
miat de Mn. G. Parera, escrit
per Mn. Guillem Bennàssar.

«Un vespre, a les portes
de l'hivern, entre la Puríssi-
ma i les Festes de Nadal de
1.975, començava dins
aquest temple la vostra mis-
sió pastoral amb la natural
curiositat i expectació dels
feligresos de Campos que us
lliuraven una respectuosa i
coral benvinguda. Anit, a la
plenitud de l'estiu, entre les
Festes de Sant Pere i del
Carme, ha arribat també a la
seva plenitud cl vostre minis-
teri.

Més de tretze anys han
passat des d'aquell desembre
fins aquest juliol: Nadais i
Pasqües, festes i dols i un
llarg enfiici de dies i nits en-
treteixint la vostra vida a la
del nostre poble, oferint ini-
ciatives i recaptant
col·laboracions per a l'alt ob-
jectiu, sempre obert, d'enca-
minar i envigorir la vida pa-
rroquial.

Reconeixent i agraint els
vostres afanys, vos n'hem
volgut donar testimoni amb
aquest acte en nom de tots
els campaners, ja que pocs
seran els qui d'una o altra
manera no hagin tingut l'avi-
nentesa de qualque relació
personal amb el seu rector.

Quants de somnis conver-

tits en realitat, quantes reali-
tats esdevenen ara bons re-
cords!

Com la fecunda, inoblida-
ble Escola de Pares d'antany,
o l'empenta apostòlica dels
actuals grups, tan nombrosos,
de Catequesi Infantil i de
Confirmació.

La trajectòria artística, per-
severant i ascendent de la
Coral de Sant Julià i ara
l'encís de la Coral Infantil,
vibrants esplendors de les ce-
lebracions litúrgiques, com
revesteix d'esplendor de la
noblefesomia d'aquest temple
parroquial l'exemplar dispo-
nibilitat dels Grups de Nete-
ja.

Els animosos i servicials
Amics de Sant Blai que cui-
den del bon aspecte i conser-
vació de la mes antiga i esti-
mada de les nostres esglé-
sies.

El ressorgiment esponerós
de les Confraries de Setmana
Santa, antigues i novelles, en
el seu seriós afany de digni-
ficar-ne les processons.

La dinàmica i responsable
Associació de Pares d'alum-
nes del Col·legi Fra Joan Ba-
llester.

L'ufanós Club d'esplai,
obert a tota inquietud social i

cultural vers el jovent, com
ho està a tot el poble la seva
secció de Ràdio Call Ver-
mell.
. I el més recent dels Grups,

el de Lectors, que amb cons-
tant interès prepara i efectua,
diumenges i festes, la procla-
mació de la Paraula de Déu.

•Campaners de tota edat
que en tantes ocasions, dins
el poble o fora terme en tro-
bades i excursions els heu
acompanyat, cerquen ara la
vostra companyia dins la
senzillesa d'aquest acte en cl
qual voldríem que tots s'hi
sentissin representats; i ho
fan aquí mateix on, un ves-
pre autumnal, d'es temps
d'es sembrar, hi plantàreu Ics
primeres llavors de la vostra
tasca parrroquial i a on, tret-
ze anys després, aquesta nit
d'estiu, d'es temps de ses
messes, en podeu veure,
grants i madurs, els seus
bons fruits.

Deu vos ho pagui, D. Gui-
llem! I en cl vostre nou mi-
nisteri vos doni encara més
bona anyada d'encerts i de
ventures.

A Campos, ja ho sabeu,
complau sempre amb el nos-
tre agraïment i la nostra
amistat.»
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L'amo en Miquel de Can Beques, comprador de tàperes
Ens trobam al mig de l'es-

tiu, en plena temporada de
les tàperes, i aquests dies és
habitual veure homes i dones
que duen un poalet penjat a
la seva bicicleta, van o venen
de collir tàperes. En la nostra
volta per la vila ens hem
acostat fins una portassa que
llueix un cartell: «Compram
tàperes», abans visible a
qualsevol racó de Campos i
ara només n'hi ha un parell
que se segueixen penjant
cada estiu.

En Miquel Roig Ballester,
en Miquel de Can Beques, té
55 anys, i es dedica a com-
prar tàperes seguint la tradi-
ció del seu padrí; per ventura
és un dels més antics que es
dedica a aquest negoci dins
Mallorca i fins i lot part de
la península.

Toia la seva vida ha viscut
dins cl món de les tàperes, hi
ha hagut anys bons i anys
dolents. Va 1er l'eina bastants
d'anys per una firma de
Palma, i l'any 80, ara fa nou
anys, va posar un negoci pel
seu compte. Quan va 1er 3 ò
4 anys que la cosa funciona-
va va decidir fer una Societat

Anònima, «Miquel Roig e
hijos», que és pràcticament
una societat familiar.

- A què es dedica la vos-
tra empresa?.

- A la compra de tàperes i
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d'ametles fins a l'elaboració
per preparar-les per a l'ex-
portació.

L'elaboració de les tàperes
consisteix en la compra, lla-
vors les passam per una mà-
quina ventadora allà on se li
lleven palles, terra,..., des-
prés passen per la màquina
netejadora que selecciona els
capolls amb les tàperes i més
tard passen per una cinta on
els llevam los els capolls
d'un en un, manualment.

Quan les tàperes estan
netes les posam eins unes
bombones de plàstic amb
aigua i sal de 20 a 25 graus,
on estan devers un mes en
fermentació, per després fer
la classificació, ja que no es
poden classificar fins que no
estan ben fcrmentadcs.

- Quantes classes de tà-
peres hi ha?.

- Fem sis classes i cada
una té un nom. Les «Monpa-
relles» són les més pctilcs i
fan 7mm., les «Sufrins» en
fan 8, les «Capusins» 9 mm.,
les «Capots» 11, les «Fincf»
13 i les «Grosses» no tenen
límiï de mida.

- Abans la classificació es
fHa pel mateix procés?.

- Abans porgàvem amb un
garbell i amb scdaços de pell
de lambor, de pergamí. Els
havíem de fer nets i després
posar-los al sol perquè s'ei-
xugassin i 1 pell s'estirés.
També havíem de ventar ro-
dant. Per classificar jo sem-
pre he vist Ics mateixes mà-
quines. Passes menys pena
i'; fer la feina però no ha fel
baixes els jornals, perquè
també les han de fer netes.

- Quina és la temporada
de les tàperes?.

- Jo he fet campanyes de
12 a 16 seimanes, normal-
ment comencen la setmana
de Sant Joan fins a final d'a-
gost o principi de setembre,
depèn del lemps. Hi ha una
dita que diu: «En sentir l'o-
lor del mes d'agost les tàpe-
res acaben».

Engany hem comcçat una
campanya un poc primeren-
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ca, però l'aigua que va fer a
principi de juliol va perjudi-
car les laperes i, de moment,
pareix que ha d'acabar mes
prest.

- Ha disminit molt la
producció aquests darrers
anys?.

- Un temps es recollien 4
ò 5 vegades més que ara, a
Campos entraven més de 100
milions de pessetes cada any
amb la recollida de Ics tàpe-
res. Actualment es cull un 20
- 25 % del que es collia
abans, ara la producció que
fem és molt petita, encara
que aquest any es cullen més
tàperes que l'any passat. La
gent s'ha animat una mica,
s'hauria d'animar més.

- Qui cull les tàperes? Hi
ha més homes o més
dones?.

- Abans hi anava gent de
25 i 30 anys, però ara han
cercat altres medis d'anar a
fer feina i ara hi va gent més
major, de 50 a 60 anys, o
més joves, de 14 i 16 anys,
que no poden anar a fer
feina. Hi van més dones que
homes.

- Quines són les hores en
què es recullen?.

- Al matí surten a primera
hora, damunt les 6 h. i apro-
fiten la fresca fins a les 9 ò
9'30 h. que ja comença a
venir gent a vendre fins a
migdia, i l'horabaixa vénen
de les 7'30 fins a les 10 h.

És una feina pesada i cos-
tosa, jo consider que s'ha de
pagar.

- Quin jornal es pot treu-
re en un dia?.

- Això d'anar a mitges, a
3/1, etc. ha desaparegut, però
una persona que són seves
pot treure, depèn del que
cull, d'una persona a una
altra hi ha molta diferència.
A més, un et diu una cosa i
un et diu una altra.

- Qui marca els preus de
les tàperes?.

- Pels preus ens hem de
regir pels preus d'altres
països com Tunicia i Ma-
rroc, que són competents
a dins el mercat degut a
què el seu nivell de vida
és més baix que el nostre,
si no fos per això per ven-

tura les tàperes anirien
més cares, però els expor-
tadors s'han de regir per
aquests dos països.

Enguany la més petita
és a 900 pts/kg., la sego-
na a 425 pts/kg. i la gros-
sa a 100 pts/kg. La tàpera
petita és la que dóna més
rendiment.

- A Campos, tothom
compra pel mateix exporta-
dor?.

- No, hi ha dos exporta-
dors a Mallorca, que són Is-
lacapers de Felanitx i en
Rosselló de Llubí, hi ha 4
compradors que en compren
per en Rosselló, 2 per Islaca-
pers i jo. Fa 3 ò 4 anys érem
22 compradors a Campos i
ara només som 7: Na Mel,
na Coloma d'es Peix, na Re-
tura, el molí d'en Meló, na
Francisca i jo.

A Llubí n 'h i ha que com-
pren per exportadors de la
península, com igualment
ells tenen compradors per les
/.ones d'Almeria i Granada,
perquè la producció d'aquí
no els basta per l'exportació
que tenen, fins i tot importen
tàperes de Tunicia i Marroc
cap aquí.

- Hi ha diferents quali-
tats de tàperes?.

- Com la mallorquina no
n'hi ha cap, perquè, normal-
ment a Mallorca es cul t iven i
a la península són silvestres,

no es cultiven, i són més
fluixes que Ics nostres.

Jo n'he vistes d'italianes,
de Tunicia i Marroc, i són
més fortes, consider que com
les nostres no n'hi ha. Aquí
les tallen cada any per Sania
Catalina, els donen adob,... i
crec que també influeix el te-
rreny.

- Quantes classes de ta-
pereres hi ha?.

- Les «rosses», altres que
aquí els diuen «figues seque-
res» i a Llubí «boscanes», i
llavors unes que els diuen de
«fulla rodona» i que fan unes
tàperes llargucrcs.

- En quins mejars s'em-
pren les tàperes?.

- Es mengen sobre tot en
cnsalades, ensaladctes, etc,
les grosses es trituren i s'em-
pren per fer salsas, les tàpe-
res són la base de la «Mos-
tassa».

Tenen un món molt obert,
s'exporten per tot cl món:
pel Japó, per Sudamcrica,...
es consumeixen més a fora
d'Espanya.

- Com veis el futur de les
tàperes a Mallorca?.

- Malament, perquè a la
península hi ha molta compe-
tència, allà totes es reguen
per goteig i també cl nivell
de vida és un poc més baix
que el nostre perquè cl turis-
me ens ha fet encarir. Allà
són /ones on la gent no té
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feina com aquí i es confor-
men. Aquí un home o una
dona que se'n va a fer feina
guanyarà mes que si va a re-
collir tàperes.
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De moment consider que
s'han de mantenir les tapere-
rcs que hi ha, si entram en el
Mercat Comú veurem llavors
que passa, si els preus s'ani-
men o segueixen igual.

Moltes gràcies per aques-
ta xerrada tan interessant,
creim que molts hauran
descobert coses que no sa-
bien d'aquest producte tan
característic de Campos.

Antònia Sitjar
Núria Vives
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«Sant Blai», sols tu ets acollida

Ah, que voltios campa-
ners, ens estira i embabaleix
la muntanya! Aquell to de
verdor, cl caracull que a l'al-
ba pareix que el sol jugant hi
guaita. Aquelles boires lleu-
geres a bocins per ells s'hi
espargeixen. L'acollida fres-
ca i reccra dels arbres, la fu-
llaca que ens ofereix. Aque-
lla oloreta... La Pau que se
respira. El so del cor de la
Verge que sempre ens
crida...

Tot és acollida, tot ens
convida, tol ens ajuda a es-
plaiar l'esperit. Però dins el
nostre pla coix de tanta sa-
grada bellesa, resorgeix la
scn/.illa imatge soleiada seca,
d'un petit campanar de teula-
da grisenca que parla d'una
fe forta constant que tant
s'ha estesa, que ara ell
roman discret i empetetit.

però seré fort i arrelat dins
els nostres cors. Esioijam
amb apinyada ternura que ni
les muntanyes entendrien ni
ningú, per molta devoció
d'església tcngui. Sols nol-
tros de terra torçuda, engres-
cada, a mantenir-se jove com
abans, hem heretat el poder
ésser vessiats per la confian-
ça i l'amor del Nostre Crist
de la Salut. Rebuts amb les
portes obertes de l'altar, la
tendresa de Sant Blai i cl
Crist de la Salut, a l'arribada
amb els braços oberts ens es-
peren.
M. M. de C. Amiga de Sant

Blai

«SANT BLAI INFORMA»

Amics és una satisfacció el
dir-vos que les obres dels
aseos ja estan acabades i fun-

cionen. Per la festa del Sani
Crist ho pogueren veure; co-
mençàrem per menys, però
en la marxa d'elles s'ha arri-
bat a més. Esperam amics
que sigui del gust de tots.

El primer diumenge de ju-
liol, tenguèrcm entre noltros
la alegria de compartir l'ani-
versari dels 25 anys de ma-
trimoni de Rafael Grimait
Manresa amb Margalida
Roig Vidal, des d'aquí ve la
nostra sentida enhorabona i
que així com Sant Blai ens
va acollir els 25 anys pugui
acollir-los als 50 anys i que
també ho poguem compartir.

La recolecta del passat
diumenge entre aportació
econòmica i bacina fou de
5.567 pts. L'estat de comptes
és de 124.156 ptas a favor.

Gràcies amics!

&'&•/,*
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•/„
als Srs. Coordinadors i Col·laboradors de la Revista "Ressò"
i els comunica haver estat nomenat rector de la parròquia
de Sant Julià, convidant-los a l'acte de prendre possessori,
que tindrà lloc durant la Missa Concole-brada de la Festa
de la Mare-de-Déu d'Aaost, a les 9 del vespre.

Valorant la seva labor en favor de la cultura del poble
i la cabuda que han donat dins la Revista a la informació
religiosa, es posa a la seva disposició i espera poder cctnptar
sempre amb la d'ells per al té de tots.

óniii//! J 5 ,/' agost ./1989.

TALLERS
NEUMÀTICS
I EQUILIBRATS

MIQUEL BORDOY

SERVEI:

MICHELIN I C.OOD/YEAR

VENDA BATERIES VARTA
I REVISIÓ FARS

C/. Victòria, 57
CAMPOS



OPINIÓ III1173

Una història incompleta

A la primeria de l'any
1977 era presentat en públic
el primer volum de la Histò-
ria de Campos que va diri-
gir, coordinar i gairebé parir
-per dir-ho amb paraules més
ancestrals que res- el felanit-
xcr Ramón Rosselló í Va-
quer. Va ésser, crec que no
cal subretxar-ho, una fita his-
tòrica en la qual molts que-
daren bocabadats en tocar
amb Ics mans una obra que
semblava difícil d'enllestir i
molt més encara de dur a
bon port amb la solidesa i el
rigor que ho va fer aquest
home tan apassionat per 1 en-
granatge històric illenc, i so-
bretot en allò que fa referèn-
cia als segles XIII al XVI,
fites clares de la nostra histò-
ria que vivim amb continuïtat
i perspectiva de futur.

Pens, i ho he de dir tot
d'una, aferrat a la bona amis-
tat que mantenc amb Ramón
Rosselló, i a l'admiració que
em mereix la vadosissima i
cxtensíssima tasca

-convertida en obra feta- que
al llarg de tants anys i amb
tanta constància ha rcalit/.at
aquest esperit inquiet i in-
quietant que és Ramón Ros-
selló. Pens, repélese, que la
seva feina no ha estat mai
prou agraïda per tants i tants
com hauríem d'haver-nos so-
lidarit/at amb ell, o al manco
agrair-li uns treballs vastís-
sims que difícilment s'hau-
rien pogut encomanar a
ningú, perquè pocs n'hi ha
com ell que hagin gratat tan
a fons els semcnters de la
nostra història antiga, i que
s'hagin ofert tan obcrtamcnt
a col·laborar sense cap inte-
rès determinat, ni demanant
res a canvi.

La feina que va fer Ramón
Rosselló és impagable. I és
precisament per això, -tot i
sabent cl que ha envoltat cer-
tes dictaminacions posteriors,
i el decantament que ell ha
sofert per part d'algunes per-

sones ben determinades de la
vila- que m'atrévese a escriu-
re aquestes reixes, tot i po-
sant en net la necessitat que
lenim tots els campaners que
entenem la Cultura com una
eina de millorament social,
de prosseguir la tasca inicia-
da, fermant en pàgines con-
vertides en llibre unes files
històriques que no podem
oblidar.

He parlat de l'Obra de
Ramón Rosselló, mereixedo-
ra de tot elogi, com he dit.
Així com igualment m'hauria
de referir a l'intercsantíssim
treball de Joan Vidal i Oilers
sobre la nostra prehistòria
que encapçala aquest primer
volum de la Història de
Campos. L'Obra de Joan
Vidal -que fou redactada
molt abans de configurar-sc
l'estructura del llibre- va
ésser una tasca que ell va
realitzar per voluntat pròpia
en uns anys que les fites eren
més netes que no ho són ara;

el que vol dir que avui possi-
blement això seria més mal
de fer, o al manco amb no
tanta disponibilitat. El seu
treball, magnífic, complet,
minuciós, és d'aquelles coses
que sorprenen per la tenacitat
vessada durant tants anys per
qui ho ha duit a terme amb
una devoció subjugant. És,
lambe, una feina impagable,
que s'ha d'agrair en el scnlil
que si ell no l'hagués feta
ara tot restaria moll més à
les fosques. Ignor, si algú ha
lengul la gentilesa d'agrair-li
aquest ircball (cl premi que
aconseguí a la Festa de Les
Llebres de Campos fou una
excusa quasi no ressenyable
enlloc). Però pens que aquí
no es tenen massa en compte
aqueste coses, i moll manco
ara, quan les nostres inslilu-
cions són tan poc sensibles a
tot allò que dóna una passa
més a la cultureta provincia-
na que ells mantenen i pro-
clamen amb tanta eufòria i
vanitat.

Taller Mecánico

(A N'ARNAU
Calle Provenza, 36

Tel. 651063

07630 CAMPOS

RISTALLERIA

ERELLÓ
Carrer Palmer, 1 Tel. 650095

CAMPOS - 07630
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M'he rcícrit, lot recordant
fetes memorables i persones
benvolgudes, d'una Obra
feta, del primer volum de la
His tòr ia de Campos que
arranca de la prehistòria i fi-

neix a les darreries del segle
XVI. Ara, la pregunta a fer,
per tant, és aquesta: ¿Hi ha
cap intenció clara i decidida
de prosseguir aquesta obra ja
enllestida?. És una pregunta
que m'he fet moltes vegades,
i que certament em commou;
potser perquè no tene notícia
de que hi hagi algun projecte
embastat, però també perquè
desconfií un poc massa del
futur que ja tenim. I, posats
a témer, hi afegiria mes pre-
guntes encara: ¿Hi ha cap
entitat, cap institució que
s'hagi proposa.! realit/.ar la
continuació d'aquesta obra?.
O, el que és pitjor: ¿Hi ha
algú capacitat per a dur-ho a
terme?. Són preguntes de di-
fícil resposta, ja ho sé, per-
què davant aquests compro-
misos tan alts els inculpats

-si n'hi ha- sempre surten per
la drecera i no donen cap
sol-lucio ni cap resposta prou
clara i definitòria.

Personalment pens que és
difícil continuar la feina es-
mentada, sobretot perquè
avui no hi ha persones capa-
citades per a dur-ho a terme.
I les poques que hi ha, i que
podrien col·laborar-hi, o bé
són immadures o se'n desen-
tenen. Del segle XVI a la
meitat del XIX hi ha un buit
immens difícil d'omplir amb
rigorosità! i solvència. La
Història de Campos de
Francesc Talladas (1746-
1818) seria una fita a tenir
molt en compte, encara que
sigui incompleta i certament
massa intimista per a tenir
fiabilitat. D'Andreu Oliver
-autor d'un Cronicón Cam-
ponense (1877) poc se'n pot
afegir. I la resta és un silenci
preocupant perquè al no
haver-hi fonts direcles s'hau-
ria d'acudir a treballs d'his-
toriadors externs que han re-

dactat obres globals de la
història de Mallorca, i per
extensió, dels Països Cata-
lans.

L'únic historiador campa-
ner que podria dur-ho a
terme amb rigor, es dedica a
treballs de mes envergadura
que els exclusivament locals,
i possiblement poc hi podria
aportar perquè no en té la
documentació necessària. I la
resta són cronistes -que
donen més importància a les
dales que als fels- o algun
afcccional que potser amb el
lemps i algun esforç podria
enlleslir un ireball solvent.

Ara com ara, per tant, som
pessimista. Perquè tot i enca-
ra que les institucions mos-
trades o alguna entitat insular
promoguessin una beca per
tirar endavant el projecte,
seria difícil irobar una o unes
persones per a fer-ho possi-
ble. Encara que, malgrat els
diversos entrebancs, polser
sigui aquesta darrera oferia
l'únic camí efectiu. I inicn-

lar-ho poc cosía. Al manco
alguna cosa es faria; i no
com ara, que tot es deixa en
mans de l'at/.ar o a algún vo-
luntarisme imprcvisl que ni
s'agraeix ni es paga.

Deixar cl primer volum de
la Història de Campos així ,
a les fosques, potser sigui un
símptoma d'impotència cul-
tural, cosa que no s'hauria de
retreure a ningú. Però també
hem d'advenir que poques
passes s'han donades per in-
leniar concloure la feina en-
lleslida. Ignor, com deia, si
hi ha cap projecte enllestit
amb visió de futur i solvent,
però he de creure, tocant la
terra amb els peus, que els
nostres «responsables muni-
cipals» se'n desentenen de
loia feina formal -pari de
Cullura en majúscules-; i els
va més bé fer bauxes que
obrar en coses més serioses.
I qui no ho cregui que palpi
la realitai amb els dits, que
ja només són dos...

Damià Huguet

^'j$v>h¿
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* KARATE - DO
* APRIMAMENT
* GIMNÀTICA
* MANTENIMENT
* GIMNÀSTICA

PER A NINS
í De 7 a 12 anvs)

»GIMNÀSTICA ANTIREUMÁTICA
PER A LA TERCERA EDAT

* PESES I MAQUINES DE MUSCULADO
HORARI: !\

C

C/ Africà, s/n - CAMPOS

HORARI: MATINS: de 10 a 11
CAPVESPRES:de 6 a 10

CAFETERIA - BAR

«ES VIGÍ»

UNA CAFETERIA AMB UNA GRAN
ESTENSA VARIETAT DE PLATS

COMBINATS I ELS REIS DEL
«SANDWICH»

Cra. Palma - Campos, Km. 36
A 500 metres de Campos
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Actes religosos
DIMARTS, 15
21,00 h. MISSA SOLEMNE, amb sermó.

Predicarà: Mn. Gabriel Reus, rector de
Campos.
Cantarà: Coral Sant Julià.

ACTES CÍVICS
DIMECRES, 9
20^00 h. Sopar de Companyonia i entrega dels

PREMIS D'ESPORT LOCAL '88
Organitza: Patronat Municipal d'Esports.
Lloc: Club Nàutic La Ràpita
(Venda de tickets: Club Nàutic La
Ràpita).

DIVENDRES, 11
20,00 h. Inauguració de l'EXPOSICIÓ DE

FOTOGRAFIA de MAS FOTOS de
BARRAQUES DE PEDRA i RETRATS
EN BLANC i NEGRE.
Lloc: Sala de Cultura de Sa Nostra.

20,15 h. Inauguració de l'EXPOSICIÓ DE
FOTOGRAFIA de MONUMENTS
HISTÒRICS DE CAMPOS, realitzades
pels joves del CAMP TREBALL '89.
Organitza: Direcció General de
Joventut/Ajuntament de Campos.
Lloc: Auditorium.

20,15 h. Inauguració del CONCURS-EXPOSICIÓ
DE FOTOGRAFIA «ASPECTES
ESPORTIUS i HUMANS DEL
SEMI-MARATHÓ FIRA DE MAIG
'89». Organitza: Patronat Municipal
d'Esports.
Lloc: Auditorium.

20,15 h. Inauguració de l'EXPOSICIÓ
FOTOGRÀFICA de l'autor menorquí
JAUME RIUDEVETS, sobre CASALS i
PAISATGES DE MENORCA.
Organitza: Centre Cultural de Campos.
Lloc: Teatre Municipal.

20,30 h. Projecció del vídeo de fi de Curs.
«COL·LEGI FRA JOAN B/ LLESTER,
EN CONCERT».
Organitza: Grup de Teatre d'A' ics
Alumnes.
Col·labora: Mas-Fotos
Lloc: Teatre Municipal.

20,30 h. Finals del CAMPIONAT LOCAL DE
NATACIÓ.
Organitza: Patronat Municipal d'Esports
(Programes apart)
Lloc: Piscina Municipal.

21,00 h. Demostració de NATACIÓ
SINCRONITZADA, a càrrec del CLUB
NATACIÓ PALMA.
Organitza: Patronat Municipal d'Esports.
Lloc: Piscina Municipal.

23,00 h. GRAN BERBENA
Actuaran: ORQUESTRINA
D'ALGAIDA I BRISAS
Lloc: Plaça de La Creu (Entrada Lliure).

DISSABTE, 12
16,00 h. Finals d'ESCACS del TORNEIG

SOCIAL.
Organitza: Club Foment d'Escacs.
Lloc: Bar Sa Torre (Carrer Plaça)

16,00 h. CAMPIONAT LOCAL DE TIR
PNEUMÀTIC amb Carabina i Pistola
(A partir d'li anys).
Organitza: Societat de Caçadors
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(Programes a part).
Lloc: Pati de Recreo.

18,00 h. Final de TENNIS DOBLES del
TORNEIG «FESTES DE LA MARE DE
DÉU D'AGOST».
Organitza: Club Tennis Campos.
Lloc: Club Tennis Campos.

19,00 h. Semifinals de FUTBOLET SENIOR del
III TORNEIG «FESTES D'AGOST».
Equips: AUTOMECÀNICA
BALAGUER (Palma), RECREATIUS
MASSANET (Búger), SANTANYÍ i
CA'N XIM.
Organitza: Ca'n Xim.
Lloc: Camp Municipal d'Esports.

19,15 h. I MÍTING D'ATLETISME FEMENÍ.
Equips: JOAN CAPÓ (Palma), C.A.
POLLLENÇA, FIDIPIDES (Palma),
C.A. MIGJORN i JOAN CAPÓ
(Felanitx).
Organitza: C.A. Migjorn / Patronat
Municipal d'Esports.
Lloc: Camp Municipal d'Esports.

21,00 h. Semifinals del TORNEIG DE
BÀSQUET SÈNIOR MASCULÍ.
Equips: IMPREMTA BAHIA (Palma),
SYRIUS-PATRONAT, PORRERES i
C.D. CAMPOS.
Organitza: C.D. Campos.
Lloc: Camp Municipal d'Esports.

20,00 h. CERCAVILES, per la BANDA DE
TROMPETES i TAMBORS DE
LLUCMAJOR.
Sortida de la Plaça Major i recorregut
pels principals carrers de la vila.

22,00 h. NIT DE BALL i MÚSICA
FOLKLÒRICA.
Actuaran: ESCLAFITS i
CASTANYETES (Artà), AIRES DE
MUNTANYA (Selva), BROT DE
TAPERERA (Campos) i AIRES DE
MIGJORN (Menorca).
Organitza: Centre Cultural de Campos.
Lloc: Plaça de La Creu.

DIUMENGE, 13
07,00 h. Sortida del Bar Ca'n Miquel per a la

PROVA DE PESCA ROQUER I
GRUMEIG.
Organitza: Club Pesca Campos.

08,00 h. Sortida del Bar Ca'n Miquel per a la
PROVA DE PESCA SUBMARINA.
Organitza: Club Pesca Campos.

10,00 h. CONCURS DE
RADIOLOCALITZACIÓ «CAÇA DE
LA GUINEU».
Organitza: Grup de Radioaficionats
Campos.
Sortida: Plaça dels Tres Molins
(Programes a part).

10,00 h. GINKAMA-RECORREGUT
INCÒGNITA INFANTIL AMB
BICICLETA.
Organitza: Club d'Esplai Parroquial
(Programes apart).
Lloc: Carrer Major.

16,00 h. FINAL D'ESCACS DEL TORNEIG
SOCIAL.
Organitza: Club Foment d'Escacs.
Lloc: Bar Sa Torre (Carrer Plaça).

17,00 h. Obertura del MINI PARK
D'ATRACCIONS INFANTIL
«JUMBO».
Col·labora: Federació d'A.P.A.S. de
Campos.
Lloc: Davant s'Escrui - Centre Juvenil.

17,30 h. Partit de FUTBOL JUVENIL
Organitza: C.D. Campos.
Lloc: Camp Municipal d'Esports.

18,00 h. FINAL DE TENNIS SIMPLES DEL
TORNEIG «FESTES DE LA MARE
DE DÉU D'AGOST».
Organitza: Club Tennis Campos.
Lloc: Club Tennis Campos.

19,00 h. FINALS DE FUTBOLET SENIOR del
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III TORNEIG «FESTES D'AGOST».
Organitza: Ca'n Xim.
Lloc: Camp Municipal d'Esports.

19,15 h. Primer partit de FUTBOL SENIOR DEL
IV TORNEIG TRIANGULAR «VILA
DE CAMPOS».
Organitza: C.D. Campos.
Lloc: Camp Municipal d'Esports.

20,30 h. CONCERT DE CORALS INFANTILS.
Actuaran: CORAL L'ESTEL de Sant
Antoni de Maó i CORAL SANT JULIÀ
de Campos.
Lloc: Es Convent.
Organitza: Direcció General de Joventut/
Ajuntament de Campos.

21,00 h. CAMPIONAT DE BALEARS DE
TRIAL-INDOOR.
Organitza: Moto Club Montision/
Patronat Municipal d'Esports.
Lloc: Poliesportiu Col·legi Joan Veny.

23,00 h. NIT DE REVISTA CÒMICA i
MUSICAL.
Actuaran: MARI SAMPERE
(Presentadora), MAGÍN (Còmic),
WANGEL (mil instruments), RIKY
(Gran Mag) i el BALLET
HOLLYWOOD.
Lloc: Plaça de Ca'n Pere Ignasi
(Entrada Lliure).

DILLUNS, 14
17,00 h. CONCURS DE DIBUIX INFANTIL AL

CARRER.
Organitza: Club d'Esplai Parroquial.
Lloc: Carrer Estret (Programes apart).

19,00 h. PUJADA AMB GLOBUS, per a nins i
majors.
Organitza: Ajuntament de Campos.
Lloc: Plaça de Ca'n Pere Ignasi.

19,00 h. Segon partit de FUTBOL SENTOR DEL
IV TORNEIG TRIANGULAR «VILA
DE CAMPOS».
Equips: FELANITX-SES SALINES.
Organitza: C.D. Campos.
Lloc: Camp Municipal d'Esports.

21,00 h. FINALS DEL TORNEIG DE
BÀSQUET SÈNIOR.
Organitza: C.D. Campos.
Lloc: Camp Municipal d'Esports.

21,00 h. GRAN CONCERT LÍRIC
Actuaran: ORQUESTRA LÍRICA DEL
TEATRE PRINCIPAL (Rafel Nadal,
director), JOSEP A. SEMPERE (Tenor),
PAULA ROSSELLÓ (Soprano).
Organitza: Ajuntament de Campos.
Col·labora: Consell Insular de Mallorca. •
Lloc: Es Convent.

22,30 h. TEATRE: COMPANYIA XESC
FORTEZA
Obra: QUIN TRUTGER!
Lloc: Plaça Ca'n Pere Ignasi (Entrada
Lliure).
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24,30 h. GRAN BERBENA.
Actuaran: GRAN ORQUESTRA
MANHATTAN (Show Brasil '89) i LOS
JAVALOYAS.
Lloc: Plaça de Sa Creu (Entrada lliure).

DIMARTS, 15
09,00 h. GINKAMA-RECORREGUT

INCÒGNITA «JOVE
AUTOMOBILÍSTIC».
Organitza: Call Vermell Ràdio.
Sortida: Carrer Major (Programes
apart).

10,00 h. Sortida de la Plaça Major de les JOIES i
XEREMIES acompanyades dels
COTXES ANTICS.

10,30 h. Tradicional CORREGUDES DE JOIES i
POLLASTRES amb l'acompanyament
de les xeremies.
Lloc: De la Plaça de La Creu als Quatre
Cantons.

16,00 h. CARRERES DE CAVALLS i
DEMOSTRACIÓ DE SALTS.
Organitza: Club Hípic Campos
(Programes a part)
Lloc: Club Hípic Campos (S'Hort d'En
Blanc).

17,00 h. EXHIBICIÓ D'ESCACS A CINC
MINUTS.
Organitza: Club Foment d'Escacs
(Inscripció lliure)
Lloc: Bar Sa Torre (Carrer Plaça).

19,00 h. Tercer partit de FUTBOL SÈNIOR DEL
IV TORNEIG TRIANGULAR «VILA
DE CAMPOS» (Repartiment de Premis).
Equips: C.D. Campos - Ses Salines.
Organitza: C.D. Campos.
Lloc: Camp Municipal d'Esports.

20,00 h. CONCERT a Sa Plaça de Sa Creu i
PASSACARRERS per la BANDA DE
MÚSICA del Centre Cultural.

22,00 h. PROJECCIÓ DE PEL·LÍCULES DE
CINEMA AMATEUR realitzades per
GABRIEL MAYANS.
Títols: «Al Pi Balear», «Vingueren uns
Homes», «La Serra» i «En Bernadet, Es
Drac i Es Gegant».
Lloc: Pati de Sa Nostra.

23,00 h. GRAN BERBENA.
Actuaran: LA GUIA I MITJA LLUNA
Lloc: Plaça de Sa Creu (Entrada lliure)
(La berbena continuarà després dels
focs.)

24,00 h. GRAN CASTELL DE FOCS
ARTIFICIALS, a càrrec del Sr. Frontera
de Pòrtol.
Lloc: Plaça dels Tres Molins.
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Aquesta publicació del
G.O.B.. És una denúncia
clara i valenta amb noms i
llinatges. Arribats al punt de
destrucció actual de Mallorca
no hi ha més remei que ac-
tuar d'aquesta manera contra

els destructors del present i
del futur de la nostra illa.
Hem arribat a tibar tant la
corda de l'especulació que el
perill de romprer-la és més

de basar en el turisme o en
l'agricultura, o en una com-
binació intcligcnt dels dos
sectors, ha arribat l'hora d'a-
turar la degradació dels pocs

que evident. Tant si cl futur espais naturals que queden
econòmic de Mallorca s'ha vcrjos. Si no ho feim així, cl
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turisme s'estimarà més altres
països més ben conservats.

Si pensati en cl futur, lle-
giu atentament aquest pros-
pecte.

A TOTES LES GENERACIONS PRESENTS I
FUTURES DE MALLORQUINS

Quan el segle XX s'acosta a la seva fi, Mallorca pateix la
culminació del procés de destrucció gencralit/.ada dels espais
naturals que se va iniciar amb la irrupció del turisme de mas-
ses cap als anys 60. En aquest aspecte, el trànsit d'una abo-
minable dictadura a l'anhelada democràcia (fins i tot amb
cotes notables d'autogovern per a les Balears) no ha suposat
cl canvi substancial que molts havíem somniat.

En efecte, la cega ambició dels promotors d'urbanitzacions
troba un aliat inestimable en la manca total d'escrúpols de
bona part de la nostra classe governant, sempre disposada a
negociar el que sigui.

L'incipient moviment ecologista local, sorgit a comença-
ments dels anys 70 amb la fundació del GOB, amb prou fei-
nes ha aconseguit impedir que se duguessin a terme un parell
de grans projectes immobiliaris, com els de sa Dragonera, es
Trenc i sa Punta de n'Amer.

Un dels espais naturals pels quals els ecologistes mallor-
quins duen mes temps lluitant apassionadament és-Mondragó,
petit i meravellós conjunt de cales situa al terme de Santanyí,
i que constitueix un dels poquíssims reductes del litoral del
Llevant de Mallorca en un estat pràcticament virginal.

L'objectiu d'aquest tríptic és divulgar la necessitat de pro-
tegir Mondragó, i donar a conèixer per a la història la identi-
tat dels principals-culpables de la seva eventual destrucció.

RÈQUIEM PER SA BARCA TRENCADA

De fet, la destrucció ha començat a la zona de Mondragó,
concretament a la caleta coneguda amb el nom de sa Barca
Trencada: al llarg de 1988, l'empresa Cala Barca S.A.
(l'administradora de la qual és Marta Coloma Coloma) ha
transformat aquest lloc ídil·lic en un nucli urbà mes, amb
apartaments per a una població de 1.800 persones. L'arquitec-
te responsable del projecte ha estat Antoni Gili Perera. El
corresponent Pla Parcial havia estat aprovat l'any 1985, des-
prés d'haver rebut el vist i plau del consistori de Santanyí
(presidit per Cosme Adrover Obrador) i de la Comissió Pro-
vincial d'Urbanisme (controlada pel Govern Balear que presi-
deix Gabriel Cañellas Fons).

L'audàcia dels promotors ha arribat a l'extrem de desfigu-
rar la pròpia cala a l'objecte d'ampliar la platja, i de tancar
amb una paret el vell camí públic d'accés a la cala. En con-
junt, la salvatjada perpetrada a sa Barca Trencada és de tal
envergadura que ha provocat la indignació fins i tot de molta
gent que no s'autoproclama ecologista, especialment entre els
habitants de s'Alqueria Blanca.

INDULT PER A MONDRAGÓ!

Emperò no se tracta tan sols de lamentar el trist final de sa

Els responsables
de ta destrucció
de Mondragó
I sa Barca Trencada
tenen nom I llinatges.

Mondrago, un 091$ paratQos ftiés belis a» Maiton
taóofS i fa corrupctó a»igur>$ politics.

lacat per /a barbane <íets especu

Grup Balear d'Ornitologia
i Defensa de la Naturalesa

Barca Trencada. En el cas de Mondragó, la sentència de mort
encara no ha estat executada, i els defensors de la Naturalesa
no estam disposts de cap manera a claudicar.

A Mondragó són 4 els Plans Parcials que se tramiten
(vegeu al mapa adjunt les taques de sòl urbanitzable). Dos
d'aquests plans ja han estat aprovats per l'Ajuntament i la
CPU (la viabilitat legal dels altres dos és dubtosa), i si s'apro-
ven els corresponents projectes d'urbanització, les obres po-
drien començar ben aviat. L'empresa urbanitzadora denomina-
da Agroland S.A., té com a principal accionista l'alemany
Josef Schorghuber, industrial cerveser involucrat per la re-
vista Stern (número de juliol de 1982) en afers poc clars.
L'administrador de l'empresa es Luís Beiart Alberni, i cl
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tècnic que signa els projectes d'urbanització, l'enginyer Juan
Olabarría Delclaux. La població que se pretén implantar a
Mondragó és superior als 1.500 habitants, i alguns dels edifi-
cis atenyerien una alçada de 14 metres.

La lluita per la supervivència de Mondragó se fa particular-
ment difícil per culpa de la defensa aferrissada dels interessos
dels promotors que estan fent, d'una banda, el consistori pre-
sidit per Cosme Adrover, i d'altra, el Govern Balear.

L'existència de corrupció entorn a l'afer Mondragó és gai-
rebé evident, i les sospites van des de la possibilitat que des-
tacades figures de la política balear tenguin interessos directes
a la urbanització, fins a intents de suborn a tots els nivells,
inclosa la Premsa: en efecte, temps enrere almenys un dels
diaris de Palma rebé una important oferta econòmica -que se-
gons el propi diari fou rebutjada- a canvi de silenciar durant
una temporada la polèmica sobre la urbanització de Mondra-
gó.

Al Parlament Balear, tres vegades ha estat presentada per
part del PSM i del PSOE una proposició de.llei per declarar
Mondragó com a àrea estrictament protegida, però en cap de

les ocasions no ha prosperat: en la primera (Octubre de 1984)
els vots contraris del PP (aleshores AP) i Unió Mallorquina
avortaren la iniciativa; la segona vegada (Març de 1987),
l'anticipació de les eleccions impedí la tramitació; i, final-
ment, davant el tercer intent (Maig de 1988), el Govern de
Gabriel Canellas va fer ús (excepcionalment) d'un dret que
li atorgà l'Estatut d'Autonomia i veta la discusió de la llei.

Mondragó és no solament un orgull per als santanyiners i
mallorquins que estimam la nostra terra (que cada cop som
més), sinó que a més actua com a focus d'atracció per als tu-
ristes que fugen del ciment i la massificació imperants a d'al-
tres indrets pròxims. La campanya del GOB en defensa de
Mondragó ha obtengut un notable ressò internacional, espe-
cialment a la República Federal Alemanya, on el tema ha
estat objecte d'extensos reportatges a revistes i documentals
de televisió.

Fins que les màquines no prenguin per assalt els pinars i
conreus de Mondragó mantendrem l'esperança en el triomf de
la raó sobre els miserables interessos d'una minoria.
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Els animals domèstics de raça mallorquina
Iniciam una nova secció dedicada a explicar

quins són els än(rnals domèstics de raça mallor-
quína J Cada mes presentarem espècie dife-
renti Començam aquest mes amb els cavalls i les

ï;egües.. . . /¿-.O';'- :
Fins devers els anys 1.960-65 encara hi havia a

Mallorca moltes possessions que mantenien les
seves guardes cüegües. A Campos les darreres
guardes eren ¡ai Son Çosmet i a Son Bernadí. Amb
la mecanització de les feines de f oravi \a, la de-
manda de bèsties va anar decreixent fins el punt
que les egües varen arribar pràcticament ä desa-
parèixer. Juntament amb les egües a Mallorca es
criaven les someres de raça mallorquí na amb la
finalitat d'obtenir muls. Aquestsy solien ésser pro-
ducte del creuament d'una egua amb un guara. À
l'inversa, fills de somera í cayal|s¡ s'obtenien muls
sornerins, però més poc freqüentment.

Falta investigar molt dels orígens exactes d'a-
quéstes races mallorquines. El que és clan però,
és que pertanyen al grup de cavalls d'origen afri-
;Cà. ':<• \ , -lil/ïa;!::,

Per tal de 1er Iront a la desaparició total d'al
q uestes espècies existeix un Pat ronat per les
Races Autòctones de Mallorca (P.R.A.M.) que des
de fa anys es dedica a potenciar tots aquests ani-
malS\ ;,,... j,/,::,.':.:,,:.;': . ...-

Una cosa és segura: juntament amb la protect
ció dels animals salvatges, €>l que anomenam
fauna, és ben necessari i urgent dedicar més
atenció als apirnals domèstics en perill d'extinció.

I a Mallorca, ep ripstres animals domèstics han
passat, í molts ia'elIs encara hí passen, per uns
anys rnpjt difícilSr Tant que algunes espècies ja
han desaparegut irreperablement, com és el cas
del ca de bou. Ca importància cultural, econòmica
i genètica d^aquests animals és indiscutible. La
lasca pôr la seva recuperació és una feina que
hauríem de fer entre molts més? a part dels mem-
bres del P.R.A.MJque ja s'hi dediquen, molt efec-
tivament, des de Tany 1.980.

Si voleu més informació de les 17 espècies au-
tòctones mallorquines, us recoman una publica-
ció del PRAM amb moltes fotos en color per
poder: apreciarmillor la bellesa dels nostres ani-
mals; Si voleu comprar aquest llibre, el trobareu
al Bar Turisme de la Plaça dels tres molins.

A Campos poden encara
veure unes quantes egües
mallorquines i un semental.
El seu criador i co-propietari
és en Simón Belmonte Gue-
rrero. Les fotos que publicam
corresponen a aquests ani-
mals de raça mallorquina. En
Simón ens explicà que a tota
Mallorca només queden unes
20 egües i 5 sementals, i que
a partir d'aquest petit nombre

d'animals la recuperació de
la raça serà un procés bastant
costós. Així i tot, ell té mol-
tes esperances i fins i tot fa
comptes adquirir un parell
d'egües més per tal d'assegu-
rar una petita guarda d'egües
mallorquines.

Juntament amb en Joan
Adrover i Mascaró es dedica
a recuperar egües des de fa
uns quatre anys. Tots dos

«,
v

/w> ̂\/ »u
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són membres del P.R.A.M. i
consideren que a Campos
també hi hauria d'haver un
grup de gent que volgués
col·laborar en les tasques del
P.R.A.M.

Pel que fa el futur, en
Simón ens explicà que el pri-
mer problema que tenen és
l'econòmic. Esperen que des
de la Conselleria d'Agricul-
tura es tendra més en compte
la situació dels criadors d'a-
nimals mallorquins i que es
crearan subvencions per aju-
dar-los: Mentrestant, ell i en

Joan Adrover preparen un
centre d'equitació per la
gent que no tengui cavall
propi i vulgui practicar
aquest esport. La finalitat és
que amb unes quotes molt
interessants tothom qui vul-
gui pugui practicar l'equita-
ció amb cavalls mallorquins.
El centre d'equitació ja fun-
ciona amb 4 animals per
montar. Si qualcú vol més
informació es pot posar en
contacte amb en Joan Mont-
serrat del Bar Turisme.

Redacció

JAUME FERRER I MAS
Reparació i Venda de Motos

Motoserres i Motocultors
Carrer Lepanto, 1 - Tel. 65 ÇO 60 - CAMPOS
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Campos, poble de tàperes?

Com cada any per aquest
temps a un poble com Cam-
pos ens vcim gairebé obligats
de parlar de tàperes i de ta-
pcrcres.

Enguany la campanya ha
començat un poc abans del
que s'acostumava: la primera
setmana de juny (abans no
començava fins a la tercera).
Aquest fet no vol dir, ni molt
manco, que les perspectives
siguin bones. Sembla ésser
que aquesta font de riquesa
agrícola que tants de benefi-
cis aportà al nostre poble
anys enrera és avui un recurs
totalment secundari. La cam-
panya de les tàperes empitjo-
ra cada temporada.

En primer lloc hem d'as-

senyalar que es diu que en-
guany no n'hi haurà gaire.
Durant l 'hivern ha plogut
massa poc i la tapcrcra vol
molta d'aigua els mesos de
fred i sol a l'estiu.

Però el problema més greu
amb què ens topam es que la
gent no cull les poques tàpe-
res que hi ha i se'n perden
moltes. Si ens demanau les
raons us direm que són ben
evidents: collir el fruit de la
taperera és una feina molt
feixuga i la majoria de la
gent troba que pels preus que
es paga és millor que es
perdi perquè no és rentable.
Som ben alluny d'aquells
anys en que una dona guan-

yava ella sola al tros un jor-
nal de quatre o cinc mil pes-
setes (de les d'abans i sense
massa esforç).

Actualment els preus són
els següents:
PETITA: 900 PTS.
MITJANA: 425 PTS.
GROSSA: 100 PTS.

Les queixes són contínues:
aquests preus obliguen la
gent a collir la tàpera més
petita i aquesta costa més de
collir, es perd massa temps i
du molta més feina. Però si
la cullen grossa hi guanyen
massa poc.

Ja hem dit altres vegades
que aquests preus es mante-
nen baixos per mor de la

competència d'altres països,
sobretot africans, que oferei-
xen als mercats internacio-
nals un producte de qualitat
semblant a uns preus més
baixos i competitius.

La mà d'obra a aquests
països és molt més baixa que
aquí i per això s'abarateix el
cost de les tàperes.

Per acabar voldria afegir
que ens agradaria que els
preus augmentassin un poc
perquè la gent s'animàs a co-
llir totes les tàperes i no
veiéssim, com fins ara, flors
a les tapercres.

Miquel Roig
Antònia Serra

Teulera CA'N BENITO

53*555

Es necessita jove de 16 anys per fer
feina a la Teulera

Informació a la mateixa Teulera

Miquel Torres Bordoy

Camí des Palmer, s/n CAMPOS Telf. 65 09 06

vins bernat
ELABORACIÓ PRÒPIA

íf^/ssN \ embotellador num. 5929 P.M.

Carretera Felanitx, km.i.60o
ÖI971) 650945

07630 CAMPOS
(MALLORCA) •

Joieria - Rellotgeria

SANT JULIÀ
Joies Buscai

C. A. Vives, 26 Tel. 65 11 70
CAMPOS

Gremi Boneters, s/n - Tel. 75 01 00
POLÍGON LA VICTÒRIA

07009 - PALMA DE MALLORCA

TRANSPORTS MESQUIDA

RONDA CATALUNYA. 9 - Tel. 65 01 47
07630 - CAMPOS
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Salut i benestar (continuació)

* Llevat de cervesa: 1 cu-
llerada de sopa/dia.

* Salsa de soja: mitja cu-
llerada de sopa/dia.

* Pol·len: cura de 10 dics
per mes, amb 1 cullerada
sopa/dia.

Tols els productes que no
trobis a les botigues ordinà-
ries (forn, formatger, venedor
de gra, botigues d'alimenta-
ció...), ho trobaràs a les boti-
gues de dietètica.

Ho trobes car?: és ver que
ho sol esser (sobretot olis i
cereals), però, de mica en
mica aniràs veient que men-
ges més poc (i això és nor-
mal perquè les necessitats es-
sencials del cos són cobertes
per una alimentació adequada
i ja no has de mester atipar-
te) i, com que menjaràs pro-
ductes del temps, la balança
econòmica s'equilibrarà.
També podràs llevar de la
llista les despeses ordinàries
les de dentista, metge, que
aniràs suprimint a poc a poc.
I això per no parlar del
temps de cuina que estalvia-
ràs, i cl temps són doblers.

Per ajudar-te, vet aquí una

llista de les coses que no
hauries de menjar o, si de
cas, en quantitats més petites
o més poc sovint.

* Tot producte preparat
del qual no sàpigues la com-
posició exacta.

* Tota pastisseria o plat
cuinat fets amb productes re-
finats (sucre blanc, farina
blanca, arròs blanc, pa blanc,
pasta de sopa blanca, etc.)

* Tot producte ric en grei-
xos animals en general: for-
matge gras, lletatgc gras,
porquim, cam grassa...

* Matèries greixoses a evi-
tar absolutament: saïm, mar-
garina, nata, olis refinats,
mantega, etc.

UN DIA DE SALUT I
BENESTAR

Malí:

- 1 beguda aquosa (te, xi-
còria, Eko, camamil·la, frigo-
la)

- Crema kousmine:
I.'anomen així en home-

natge a la doctora Kousmine.
tie Suïsa. que tia treballat , i
encara ara treballa, durant
més de 65 anys, sobre el
U'ina de l 'alimentació i la
salut.

En aquesta recepta tot és
cru.

Mesclaràs:
* 4 cullerades de sopa de

formatge blanc (quesito fres-
co) dcscrcmat, o be «cuaja-
da» descremada, o be 1 io-
gurt i mig dcscrcmat.

* El suc de mitja llimona.
* Mitja cullerada de sopa

de mel o bé una banana (plà-
tano) ben madura.

* Una cullerada de sopa
d'oli de germen de blat, o bé
ducs cullerades de calc de le-
citina de soja.

* Dues, 3 o quatre cullera-
des de sopa de cereals frescs
integrals, crus i mòlts de
l'hora ( amb un molinet de
cale) , o bé remullats 24
hores i capoláis, o bé germi-
na is.

* Fruita fresca.
* Fruita seca oleaginosa: 1

o 2 cullerades de sopa (nous,
lli, pipes crues i csclovclla-
dcs).

Migdia:

* Fruita fresca del temps.
* Trempo (amb un oli de

primera piessió en f re J, suc
de l l imona, sal marina, her-
bes fresques a voler...).

* Carn, peix, ous, llegum...
* Verdura cuita.

- (Cereals).
- (Llctatgcs).

Berena:

- Una infusió d'herbes
(amb mel).

- (Gálleles o pastisseria de
casa, integrals).

Sopar: (lleugeret)

- Fruita.
- Farinctcs (papilla) de ce-

reals integrals, o pa.
- Lletatgc dcscrcrnal.

Conclusió.- F.n aquests
fulls tens el n de iot
quant t'és ne TÍ ind i s -
pensable, segon v sabem
l'ins avui dia p^. .:ia a l i -
mentai, 'i ' t i . l Bicara t e ' n
diré li,v.-., una a l i m e n t a c i ó
com aquesta pots 1er mira-
cles, sobretot si hi afegeixes
totes les regles d 'h igiene que
saps: exercici físic a l 'a i re
ll iure, una vida sexual regu-
lar, no fumar ni beure al-
cohol o, si de cas, que sigui
poc i bo,...

Has de comptar dos mesos
per aconseguir uns resultats
vis ibles . Així , ens reirobarem
pel seiembre, tots SANS i
BONS.
BONES VACANCES!

Fio

SA CIMENTERA, S.A.

Carrer Cimentei^, 'óo
CAMPOS

MATERIALS PER A
LACONSTRT1' >
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Des de l'aparició del primer número de RESSÒ, ara fa
tretze mesos, he escrit sobre la tematica de la salut. La
salut preocupa a un sector creixent de la pobalció, també a
Campos, En part això és conseqüència de Ja lectura dels :
articles de RESSÒ, i en part perquè és una problemàtica
molt actual. El fet important és que els campaners ens hem

i:Començat a preocupar d'aquest aspecte tan important de la
nostra vida. I això és molt positiu; I si no, pensem en allò

; que tantes vegades sentim dir: «bé està qui no ha -d'anar
de metges», «només apreciam la;;salut quan estam ma-
lalts», etc, ele. i i i:; .:.'."\;,:.;-i:; . . - • ' ."If^ MÏH- . •" ; ; M;V. !:f;

A partir d'aquest nùmero
de RESSÒ contestare les pre-
guntes que mes sovint em
solen fer, i que normalment
són les que preocupen mes a
la gent en general. Comença-
ré amb un tema moll actual i
greu: el càncer. La primera
pregunta que ens feim tots és
aquesta: «Com es pot evitar
el càncer?. Primerament s'ha
de precisar que, més que evi-
tar el càncer, hauríem de
parlar de «reduir els mínims
possibles» el risc de patir
aquesta terrible malatlia. Per
molt sa que visquem, sempre
hi haurà uns fectors exteriors
que juguen un paper (l'he-
rència, la contaminació de
l'aire i de l'aigua, el fum del
tabac als llocs tancats, etc.).
Així i tot, ja és molt el que
cadascú pot fer per si mateix.
I més a Mallorca, on la con-
taminació no és, ni d'aprop,
tan greu com a altres països
europeus.

Parlem en primer lloc de
consells pràctics per mantenir
la salut cl més equilibrada
possible (també podeu con-
sultar els articles que he es-
crit als altres números).

L'alimentació ha de ser
tan variada com sigui possi-
ble, consumint gens o molt
poca carn, i en tot cas de
bou o vedella i magre. El
peix, magre també, ha de
mcnajar-se poques vegades.
Un aspecte molt important és
la manera de fregir les coses.
L'oli i la margarina ja han
estat encalcntits unes quantes
vegades durant la seva elabo-
ració. Quan els tornam enca-
Icnü'r unes quantes vegades
per fregir, els convenim en

uns porductes molt nocius
per el nostre organisme. Si
heu de fregir, recoman man-
tega (en castellà: «mantequi-
lla») perquè no ha estat enca-
lentida cap vegada. També és
important que els aliments si-
guin integrals, és a dir sense
que els hagin refinats, lle-
vant-los els components més
rics en fibra i vitamines.
Avui en dia és bo de fer tro-
bar arròs integral, pa inte-
gral, cereals, germen de blat
i sucre integrals (encara que
la mel és molt millor que el
sucre). La fibra dels ali-
ments és un component im-
portamíssim per una bona di-
gestió i ajuda a eliminar els
productes tòxics per l'orga-
nisme. La fibra ajuda a fer
desaparèixer el restrcnya-
ment, de per sí mateix molt
perjudicial per a la salut.
També tenen quantitats im-
portants de fibra la verdura i
la fruita.

No mengeu mai coses
«cremades»; la carn, cl peix,
cl pa torrats fins que tornen
negres són cancerígens.

Per mantenir una bona
salut hauríem de menjar cada
dia molta verdura i fruita
fresca. I sobretot la vitamina
C present a les llimones, ta-
ronges i pocins és un factor
importantíssim en la preven-
ció del càncer; especialment
recomanables són l'all i tota
la família de les cebes. L'ali-
mentació de cada vegada
més industrialitzada ens ofe-
reix pots, llaunes, capses,
etc. amb uns aliments en
conserva no dubt de catalo-
gar com morts. Heu pensat
mai com podem viure, si ens
alimentam de menjar mort?.

També és molt important
tenir en compte les combina-
cions dels aliments que men-
jam. Això vol dir que dos
aliments, molt sans en si ma-
teix, poden convertir-se en cl
contrari si els menjam al ma-
teix temps. Un exemple són
els melons i les taronges.
Sempre s'han de menjar per
separat i mai junt amb altres
aliments.

A part de l'alimentació hi
ha altres factors molt impor-
tants, com per exemple
saber-se relatzar uns mo-
ments cada dia. Deixar-ho
anar tot i dedicar-se el temps
que pogueu a posar-vos tran-
quils i pensar en coses positi-
ves. Mediat, fer ioga, anar a
fer un passeig tranquil·lament
o fins i tot córrer un poc.
Durant tot el dia també hau-
ríem de donar molta més
atenció a la respiració. La
solem deixar de banda quasi
sempre, però ja vaig parlar a
un altre article de la gran im-
portància d'una respiració
correcta. Alenar bé és tan
important com alimentar-se.
La respiració ha de ser la
més profunda possible, per
tal que la sang -carrregada
d'oxigen, vitamines i mine-
ralsr pugui arribar a tots els
racons del nostre cos. I oxi-
gen és sinònim de vida! Està
ben estudiat que Ics cèl·lules
conccroses no tenen oxigen.

Viu en harmonia amb tu
mateix i tot el que l'cnrcvol-
ta: la gent, la natura, els ani-
mals. Al cap i la fi, tots for-
mam part del amtcix. Tu for-
mes part de la natura i la na-
tura forma part de tu. I si
abusa, d'ella, també abusam
de nosaltres mateixos...

De l'efecte del tabac
també en vaig parlar a un
altre article. El seu efecte
concerígen és indiscutible.
Per cert, sabeu que als Estats
Units fumar en públic ja
forma part de la mala educa-
ció i que veure fumar qualcú
pel carrer o en públic provo-
ca les protestes dels altres?.

El ferro és un dels mine-
rals més importants en
aquesta qüestió: la gent que
pateix d'un tumor d'estómac
o de budells, sempre mos-
trem una falta de ferro. Res-
pecte dels productes artifi-
cials que es troben als ali-
ments industrials (colorants,
emulsionants, etc.) hi ha lli-
bres sencers dedicats als seus
efectes negatius: alèrgics, re-
ducció de la resistència a les
malatics, i fins i tot alguns
d'ells es van mostrant com
cancerígens.

També hem de parlar del
factor síquic en l'origen de
lesmalaties. En conctrct les
persones introvertides són
molt mes propenses a patir
càncer. I això té la seva ex-
plicació en els problemes,
preocupacions, temors, odis,
etc. que no sabem expressar
en forma de conversacions
sinceres, per exemple. Un se-
cret que ens fa patir profun-
dament i que mantenim sense
explicar a altres persones és
fréquemment causa de càn-
cer. Encara que sempre hi ha
excepcions a les regles
podem dir que comunicar-se
obcrtament amb l'altra gent
ajuda a prevenir el càncer
d'aquest origen. Què és pot
fer contra això? Sobretot
pensar molt positivament.
Veure les coses pel cantó po-
sitiu. No amagar mai aquests
secrets que ens fan passar
ànsia. Pensar que cl present
és ple d'alegria. Evitar Ics
depresions, que també són
molt perjudicials en aquest
aspecte.

***
Això és cl que, molt resu-

mit , us puc explicar sobre el
càncer. Queda molt per dir o
per llegir. Avui en dia qui
vol estar informat d'aquests
temes, ho té fàcil perquè hi
ha moltes revistes i llibres
que ho expliquen àmplia-
ment. Els remeis són a l'a-
bast de qui els vol aplicar.
En resum, es tracta d'anar
cap una resistència defensiva
òptima del nostre organisme
per tal que les malaties ens
afectin més poc de cada ve-
gada.

Clementina Clara
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Des de quan els al·lots han de netejar les Places?
Ens penssàvem que a l'Ajuntament hi havia empleats que es dedicaven a aquestes tasques, però quina no scria la nostra

sorpresa quan l'altre dia vérem que dos al·lotets de uè, o manco 10 anys cada un, amb una granerà i una pala feien la feina
que se'ns dubte correspon a altres.

Des d'aquesta revista volem donar la més sincera enhorabona als dos joves campaners membres d'una nova generació que
no ha tingut massa bon exemple en les generacions precedents.

Anuncis (secció gratuïta)

* Necessitam una al·lota
per tenir esment a tres in-
fants, unes tres hores cada
vespre. A partir del mes de
setembre. Informació: tel.
65-07-52.

* Professora d'idiomes
dóna-classes particulars indi-
viduals o a grups. Alemany,
Anglès i Francès. A partir
del mes d'octubre. Informa-
ció: tel. 65-07-52.

Cafè
TURISME
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L'esport a Campos: reflexions d'actuació
Actualment, l'esport no

es pot veure com un luxe
sinó com una necessitat, i
amb l'objectiu fonamental
de possibilitar a tots als
ciutadans la pràctica de
l'activitat física, qualsevol
que siga la seva edat, la
capacitat física i l'aptitud,
per a mantenir, no tan sol
les capacitats motores i fi-
siològiques, sinó també la
resta de les capacitats de
l'individu (afectiva, cogniti-
va, etc).

Des que em vaig fer cà-
rrec de la Delegació d'Es-
ports de l'Ajuntament, em
vaig plantejar el concepte
de la filosofia que hauria
d'orientar la labor pedagò-
gica i deninir les pautes de
la programació esportiva
del nostre poble, intentant,
en primer lloc, que «l'ofer-
ta» esportiva de l'Ajunta-
ment sigues el resultat
d'una demanda social, ja
que, des de la Sala, l'es-
port o les activitats esporti-
ves, crec, que s'han d'en-
tendre com un servei pú-
blic i com una oferta obli-
gatòria.

Així, doncs, com un ser-
vei públic, s'havia de de-
senvolupar uns programes
que mesclassin la concep-
ció de l'esport basada en
la competició i l'espectacle
(enteniment passiu de l'e-
sort) amb altres programes
que possibilitassin la parti-
cipació de tots de la pràcti-

ca física-esportiva, i que
l'esport també fos un ele-
ment alliberador, i
col·laborar a programar
esportivament el temps
lliure dels campaners.

Aconseguir aquesta
«mescla» ha estat l'objec-
tiu de l'Ajuntament, i ente-
nem que les passes fetes
durant aquests anys, van
donant el seu fruit, i és per
això que crec, que ha arri-
bat l'hora de donar a co-
nèixer, esquematitzant les
finalitats esportives, arri-
bant a conclusions i fets
pràctics, per no caure,
(com actualment es cau al
nostre poble) en planteja-
ments tècnics crítiques al
que s'ha fet o al que es fa
sense donar solucions
pràctiques per a una millo-
ra comuna.

Partint de la «filosofia»
teòrica, es pot veure que
s'ha distribuït les àrees
d'actuació, que en certa
manera es corresponen
amb els diferents nuclis
d'edats i persones:

1 ) Àrea esportiva esco-
lar: Integra dos moments
d'actuació que són el físic
i l'esportiu. El primer que
corresponen a gimnàstica
esportiva pel cicle inicial
(molt important • per la
coordinació de moviments)
i el segon desenvolupar un
esport, amb l'objectiu prin-
cipal de participació espor-

DROGUERIA - FERRETERIA

Articles de Regal
Electrodomèstics
Distribuïdors PHILIPS
C/. Obispo Talladas, 1
CAMPOS

tiva, des del primer curs a
vuitè.

Actuacions concretes
han estat les «classes»
durant l'horari escolar de
gimnàstica esportiva que
fa' dos anys hem duit als
dos col·legis del nostre
poble durant tot el curs 87/
88, i la participació de més
de 300 nins als diferents
esports del campionat es-
colar de la comarca (futbo-
let, bàsquet, tennis taula,
escacs, gimnàstica rítimi-
ca, atletisme), gràcies al
suport i la feina de les
A.P.A. dels nostres
col·legis.

2) Àrea d'Escoles Es-
portives, que integra,
també dos «moments»
d'actuació: Perfecciona-
ment i ensenyament de
l'activitat esportiva en dife-
rents especialitats (bàs-
quet, futbol, tennis, vela,
natació, gimnàstica rítmi-
ca) amb la possibilitat de
detectar valors esportius
per l'esport federat, al ma-
teix temps que oferir, mit-
jançant, aquestes activitats
una programació del
temps lliure durant les va-
cances dels escoalrs (Pas-
qua i Estiu), amb monitors
especialitzats en cada acti-
vitat.

3) Àrea d'activitats es-
portives per Adults: ens re-
ferim fonamentalment a la
millora de la salut i el seu

manteniment, al mateix
temps que una manera de
desenvolupar el procés de
socialització i la participa-
ció dels majors. Per això
«nasqueren» els cursets
de gimnàstica de manteni-
ment, loga i la natació d'A-
dults (estiu), contribuint
per a mantenir òptims ni-
vells de salut, evitar les
anomenades malalties de
la civilització (stress, an-
sietat) i, per què no? man-
tenir un esperit de vitalitat
juvenil.

4) Àrea de programes
de difusió, per donar a co-
nèixer altres esports: tir de
fona, voleibon, handbol.

5) Àrea d'activitats «no
reglades», integrant dins
aquest grup a totes aque-
lles persones, grups, asso-
ciacions que tenen unes
important a l'hora d'orga-
nitzar competicions espor-
tives i de temps lliure. En
aquesta àrea podem dis-
tinguir tres grups:

a) Escolar: on les APA
organitzen activitats esco-
lars, i que ja hem esmen-
tat al primer punt.

b) De temps lliure, com
poden eser les activitats
organitzatives pels Clubs
de Cicloturisme, o el Club
d'Esplai (excursions), Club
Hípic (curses de montura),
etc.

c) Federades, que
poden anar des dels entre-

Clínica m( Veterinària
C . Nicolau Oliver Fullana, 1 - Tel. 65 07 31 • CAMPOS

* VACUNES - RAIGS X

* CIRUGÍA
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naments de les diferents
seccions dels Clubs Es-
portius, a la participació en
les diferents «lligues» de
competició.

L'objectiu principal de
l'Ajuntament dins aquesta
àrea ha estat una actuació
dins un programa d'ins-
tal·lacions adequades a la
demanda , mantenir-les i
patrocinant les diferents
activitats organitzades pels
diferents «clubs» espor-
tius.
5) Àrea de l'esport-
espectacle, entenent dintre
aquesta àrea l'oferir es-
ports que no són practi-
cats dintre el nostre poble,
per danar-los a conèixer, i
al mateix temps de recrea-
ció. Es tracta de les dife-
rents proves d'Atletisme,
Marathons, Natació «Sin-
cro», Trial-lndor» Moto-
nàutica, etc.

REFLEXIONS DAMUNT
ELS CLUBS FEDERATS

Crec, que s'ha aconse-
guit anivellar, durant
aquests 5 anys mantenint,
aquesta filosofia la con-
cepció de l'esport basada
en la competició (bastant
arrelada abans) amb la
possibilitat de l'esport par-
ticipació de tots.

Ara bé, certament, avui,
els clubs esportius fede-
rats estan «econòmica-
ment» en crisi. El seu
manteniment cada dia és
més elevat, tant per poder
desenvolupar les seves
competicions (pagament
arbitratges, desplaça-
ments, material esportiu...)
com pel manteniment de
les seves instai-acions. I
per altra part, la TV i els
mitjans de comunicació
«ajuden» a què la part

«recreativa» de cada dia
sigui menys nombrosa, i
per tant, els clubs minvin
el seu estat de socis any
per any.

És per això, que a nivell
municipal hem de fer una
reflexió seriosa, en torn als
clubs esportius campa-
ners, i de les raons de
pontenciar l'existència de
clubs partint d'unes bases
teòriques:

- L'esport federat, té al
seu favor, que actúa com
a estímul: l'aspiració d'un
nin d'esport escolar és
poder jugar amb un equip
federat.

- Des del punt de vista
tècnic, l'existència d'un
club federat es justifica
perquè constitueix una
fase més de la programa-
ció d'activitats esportives
del poble. Amb la seva
existència es facilita la
continuïtat d'una labor que
comença als col·legis (i
que acaba als 14 anys) i
que segueix als clubs amb
les edats més «difícils» de
la joventut.

- A més, darrera un club
federat hi ha tota una es-
tructura muntada. Estruc-
tura que funciona, i que
estan beneficiant, com
hem dit abans, a un grup
de joves als que no
podem negar suport, i en
les seves aspiracions.

- Igualment, a més de
donar a conèixer el nom
de CAMPOS per altres in-
drets, és una manera de
demanar suport econòmic
per a la construcció d'ins-
tal·lacions esportives.

Es podrien anomenar,
més punts, o més raons
que justifiquen que l'Ajun-
tament ha de tenir en
compte la promoció dels
clubs federats. Ara bé,

quan es tracta de destinar
a un o a l'altre la quantitat
pressupostària és quan
comencen els conflictes, i
més quan, un s'adona que
pareix que dintre l'Ajunta-
ment hi ha altres «interes-
sos» més importants.

Però, com a regidor
d'esports, no vull fugir de
donar una resposta, i plan-
tejar una retxa d'actuació
teòrica que molt bé es po-
dria dur a la pràctica, par-
tint d'un punt important:
Com és pot ajudar als
clubs federats, sense que
es convertesquin en mons-
tres devoradors de pressu-
posts? Fins a quin punt els
podem donar suport?

Quins criteris s'han de se-
guir per a la concessió
d'ajudes? Quins elements
s'han de considerar per no
rompre l'equilibri d'una pla-
nificació esportiva local
dels clubs federats: el
nombre de participants,
l'edat, les seves despeses,
l'interès de l'esport a nivell
local?.

Crec, que això poden
ésser preguntes, que mo-
guin els mecanismes ne-
cessaris per adequar una
retxa d'actuació de l'Ajun-
tament amb la participació
de tots els clubs, deixant
la ideologia política i el
personalisme.

Antoni' Lladó

Problema d'escacs
Juguen les blanques i guanyen amb cinc o sis juga-

des, segons la variant adoptada per les negres:

La solució del problema del mes passat és la següent:
Cf7+ - Rg8
Ch6+ - Rh8
Dg3+ - Cg8
CÍ7++

Julià Mascaró

PROHEMA S.A.
Estació Servei num. 5.512

CAMPOS

MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ

MIQUEL LLADÓ
Avd. La Virgen, s/n - Tel. 65 06 75
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El C.F. Campos, una perspectiva de futur

Les arrels de l'actual
equip del Club de Futbol
Campos hauríem d'anar a
cercar-les als inicis de la
temporada 1.968-69, que
és quan es formà el primer
equip i s'aprovaren els es-
tatuts de l'entitat esportiva.

Abans d'iniciar-se la
competició oficial de terce-
ra regional en la qual mili-
tava, el Campos jugà un
partit amistós -a principis
d'agost- en el camp de Sa
Colònia de Sant Jordi,
amb un equip de circums-
tàncies que era format
pels jugadors que aparei-
xen en aquesta fotografia
avui històrica.

Malauradament, i per di-
verses raons que ara no
ve al cas esbrinar, el Club
de Futbol Campos en-
guany ha baixat de cate-
goria; deixant de fer-ho a
la Primera Preferent en la
qual durant tants d'anys
ha merescut un lloc adient

D'esquerra a dreta
Drets: Miquel, Ton/ Adrover, Nofre Verdera, Martí Segura, Tòfol Calafat, Miquel Roig.
Acotáis: Tomàs Salom, Àngel Bauçà, Andreu Ginard, Rafel Puigserver, Agustín Duran.

a la categoria futbolística
local que ell representava.

Les circumstàncies, fe-
deratives més que res,
ens han estat adverses; i
ara el que és necessari es
recomençar de bell nou i
intentar pujar a la catego-

ria preferent, on el Cam-
pos hi ha de tenir l'any
que ve el lloc que li perto-
ca.

Aconseguir-ho no és
tasca fàcil, però és del tot
possible, i per això s'ha
d'intentar. Així, a punt de

començar la temporada
futbolística, desitjam tota
la benaurança del món a
aquest nou equip campa-
ner que entrenarà Miquel
Jaume. Aidem, entre tots,
al Campos, perquè s'ho
mereix.

Grup Radioafeccionats de Campos

El pròxim dia 13 d'agost a les 10 hores se
celebrarà a Campos el segon concurs de rà-
diolocalització (caça de la guineu), amb
motiu de les festes patronals. La concentra-
ció tendra lloc a la Plaça dels Tres Molins a
les 9 hores.

Aquest concurs és organitzat pel grup Ra-
dioafeccionats de Campos i patrocinat per
l'Ajuntament de Campos i per «Sa Nostra»,
col·labora i assessora «Ones illenques» la
revista de la C.B. Balear.

Agraïm la col·laboració dels patrocinadors
i de les cases comercials que amb la seva
ajuda han fet possible la realització d'aquest
concurs. Per ordre alfabètic; són; Austin
Rover Taller Adrover, Banca-Catalana, Bar
Ca'n Joan, Bar Restaurant Ran de Mar,
Cafè Ca'n Miquel, Cafè Turisme, Cafeteria
Es Vici, Citroen Miquel Campos-,--Gomerctal

Florit Campos, Construccions Bartomeu
Salas, Es Pou Nou, Gasolinera Plaça de Sa
Creu, Granja Pomar, Granja Ses Voltes,
Jaume Ferrer (Jaume Entrada), Llauner Al-
bert Coll, Llauner Antoni Guasch, Planxiste-
ria Llorenç Burguera, Planxisteria Miró,
Pneumàtics Miquel Bordoy, Peugeot Talbot
Gabriel Amer, Recanvis Llevant, Renault
Campos Joan Artigues, Ressò, Servei Opel
Sebastià Monserrat i Tallers Mulet.

El pròxim dia 19 se celebrarà el 5è con-
curs «Ones Illenques» el qual començarà a
les 18 hores i a les 20 hores es tancarà.
Acte seguit se celebrarà un sopar de com-
panyonia i entrega de trofeus en el restau-
rant Ran de Mar de Ses Covetes.

Salutacions del Grup Radioafeccionats de
Campos.
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Atletisme

El passat 8 de juliol la se-
lecció Balear d'atletisme
juntament amb la de futbol
i la d'escacs varen partir
cap a Madrid als campio-
nats d'Espanya dels seus
respectius esports.

La selecció d'atletisme
estava integrada per 3
atletes del C. A. Pollença
Pep Lluís, Luis Salas, Ja-
vier Castro, Margarida
Muntaner, 1 de l'Scal
Agustí Antuña, 1 de Joan
Capó de Felanitx, Ma An-
tònia Crucera, 2 de A. D.
Joan Capó de Palma Leti-
cia Ferrà, David Quiñonero
i de la Porcincula Patricia
Ordonez, 2 Menorquins
Daniel Martín i Raúl Gon-
zález i 2 de C.A. Migjorn
L. de Fátima Barceló i
Maria Barón.

Tots aquests atletes són
campions de Balears a ex-
cepció de Margarida Mun-
taner.

A Madrid la selecció fou
dirigida tècnicament per
Manuel Blanco, i com a
delegat Joan Josep Lobo;
referent a l'entrenador dir
que ara la persona amb la
que es feien els plans de
competició i també els
plans de competició i
també els plans d'esplai.

Després de 55 min. de
vol l'expedició Baleárica ja
era a Madrid, tots els com-
ponents havien d'estar a
Madrid centre, i això era
un gran aventatge per a
tots, però les coses no
foren així els nostres atle-
tes viatjaren un altre cop
cap a Barajas distrit, el
mateix els hi passa als ca-
talans i als de Castella la
Manacha que compartien
hostatge amb els balea-
rios.

De seguida es van
donar unes osses als atle-
tes amb horaris, camisetes
etc. i es va recordar que
es podien fer dues proves
més el relleu per atleta; hi

D'amunt a avall, d'esquerra a dreta: Carles Sala, Campió d'Espanya de llomt - recordman
13.69, Isabel Duran, Monserrat Pujol, tercera millor marca d'Espanya de 800 m.. Antoni Cor-
gos, campió d'Espanya de longitut i recordman espanyol 8,16 cm. L. de Fátima F rceló, Maria
Barón

ha que dir que l'hotel
Osuna està a 35 min. del
lloc de competició, el po-
liesportiu Vallehermoso, i
que quasi tots els despla-
çaments d'esplai es feren
en metre que ¡tingueren
que abonar els atletes!.
Fou una grata experiència,
que ademes d'esportiva
també fou cultural perquè
sobretot amb Manuel Blan-
co, els atletes de Balears
visitaren Madrid durant els
set dies i mig de la seva
estancia a la capital, però
hi va haver temps per a
tot, d'entrenar, de compe-
tir, d'anar de compres, de
fer excursions culturals, de
nedar (a la piscina perquè
«aquí no hay playa»), de
fer amistats, etc.

És d'agrair l'amistat que
ben pronte va donar Ma-
nuel Blanco ja que la ma-
joria dels atletes no el co-
neixien com a c enador
ni com a ptrsc: lerò ell
va fer que er at tots
volguessin com un amic i
com el que ell representa-
va allí com a entrenador,
ja que amb ell es van pas-
sar les millors estones,
perquè també es relacio-

nava molt bé amb els atle-
tes que es feien més amb
els de Balears i així els
matins i vespres podien fer
vetlades no mut llargues
perquè havien de compa-
tir, d'amistat on es xerra-
va, es jugava, es nedava,
etc.

El darrer vespre d'estàn-
cia a Madrid fou la festa
de despedida, que resulta
molt animada llàstima que
en el final na L. de Fátima
es va fer mal a un turmell
quan va tòrcer el peu
d'una manera brusca i in-
voluntària, fou traslladada
a l'hôpital «la Paz» i quan
torna ja va dur la cama
enguixada, esperam i de-
sitjam que et recuperis
ben aviat i que puguis tor-
nar a la pista ben prest.

Els resultats foren mo-
derats tan sols, dins el
campionat d'Espanya,
però els resultats obtinguts
dins l'àmbit de les Balears
foren bons ja que gaire bé
tots baixaren les seves
marques i això significa
que pujaren llocs al ran-
quing nacional ja que els
atletes Balears no estan
massa amunt.

De les dueb c- letes de
Campos dir que t es dues
baixaren el seu . nps na
L. de Fìtima a 300 mt. va.
fer 49. jl quedant la 16 i
na Maria Barón a 100 ml.
va fer 12.9 i queda la 17.

Totes dues feren una altra
prova però no es saben
els resultats oficials i
també la carrera de relleus
4 x 100.

A nosaltres ens toca
donar l'enhorabona als
atletes i dir-lis que no es
desanimin ja que ells
quasi tots són cadets de
primer any i no tenen ni la
edad, ni els recursos que
tenen els atletes de la pe-
nínsula, allà els hi donen
una subvenció o beca per-
què segueixin entrenant i
els hi faciliten el camí al
màxim no com aquí que
tot són traves. Així que no
vos desanimeu i tornau a
lluitar perquè l'any que ve
pegueu fer més envant i
quedar més satisfets de
vosaltres mateixos.
MIGJORN

Gafé
TURISME
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Antoni Roig (De Ca S'Hereu Mas) Sub-
campió de Balears de Salt amb Obstacles

El cap de setmana com-
près entre el 28 i 30 de ju-
liol es va celebrar al Club
Hípic Son Molina de Bun-
yola, el campionat de Ba-
lears de salts amb. obsta-
cles. És aquesta una de
les proves hípiques més
importants del calendari
hípic de les nostres illes
en la categoria alevín. Hi
participava un cavallista
campaner, es tracta d'en
Toni Roig que va muntar
dues de les seves dues
egües: «Na Marjal-G» i
«na Mercenari».

El primer dia, divendres,
en Toni va muntar «na
Marjal» i va fer molt bon
recorregut ja que només
va tomar un dels obstacles
i per tant va ser penalitzat
amb 4 punts, la qual cosa
li va valer el tercer lloc de
la classificació d'aquell dia.
Amb «na Mercenari» va
quedar en el mateix lloc
perquè també va tirar un
obstacle.

El dissabte 29 de juliol
era la segona jornada d'a-
quest campionat i en Toni
va fer un recorregut me-
morable amb «na Merce-
nari» ja que no va tomar
cap obstacle i per tant va
aconseguir O punts, però
pel temps que també
compta en aquest tipus de
proves va quedar en tercer
lloc.

Ja classificat per la gran
prova que es va córrer
diumenge, una estona
abans de començar el
jurat va cridar en Toni per
demanar-li amb quina de
les dues egües volia botar
a la gran prova i ell va triar
«na Mercenari» perquè diu
que es trobava millor
aquell dia. A l'hora de la
sortida en Toni va tornar
fer molt bon recorregut,
només avantatjat per José
Segurado muntant a
«F.M.».

Per altra banda en Toni

Roig ha estat nomenat es-
portista de l'any per part
del Club Hípic de Campos;
nomenament que rebrà
per les festes de la Mare
de Déu d'Agost.

Des d'aquestes pàgines
volem donar l'enhorabona
a en Toni, al seu padrí i a
en Rafel Ferrer (l'argentí)
per tan bé com l'han en-
senyat en una de les mo-
dalitat hípiques més difí-
cils.

* * *
Totd'una que vàrem

saber que en Toni Roig
havia aconseguit el Sub-
campionat de Balears de
Salts amb obstacles, ens
vàrem encaminar cap a
les instal·lacions del Club
Hípic Campos per cercar
en Toni i mantenir una xe-
rradeta amb ell perquè ens
explicas com va anar
aquest campionat i també
perquè la gent de Campos
conegui un poc més
aquest sub-campió de Ba-

lears.
-Com vares començar

dins aquest món dels ca-
valls?

-Vaig començar perquè el
meu padrí tenia cavalls i a
mi em varen agradar de cada
dia mes i aquí estic.

-Quin va ésser el primer
cavall que muntares?

-Va esser un cavall molt
ximple que nomia «Twist» i
que era de raça navarreta.

-Com et va arribar l'afi-
ció als Salts amb obstacles?

-Em va arribar de la mà
del meu padrí i en Rafel Fe-
rrer (l'argentí). Aquest, pre-
parava una egua que nosal-
tres teníem que nomia Jura,
jo mirava en Rafel com ho
feia i allò em va començar a
agradar.

-Amb quin cavall o egua
has passat més gust?

-Amb na Marjal-G.
-Quins qualitats destaca-

ries de Na Marjal?
-Que és bona al·lota, molt

valenta i sobretot per així
com s'entrega als salts per
l'edat que té, tretze anys.

-És difícil els Salts amb
obstacles?

-Per a mi, és més difícil
que el galop perquè has de
dominar perfectament cl ca-
vall. A part d'això, l'entrena-
ment és molt més dur, ha
d'haver-hi un acoplament
perfecte entre cavall i monta-
dor.

-Quants d'anys fa que
montes a cavall?

-Vaig començar quan en
tenia quatre i ara en tene
dotze, per tant ja en fa vuit
que quale a cavall.

-Qui ha estat que t'ha
ensenyat dins el món dels
cavalls i del Salt amb obs-
tacles?

-El meu padrí em va en-
senyar a montar i en Rafel
Ferrer (l'argentí) tota la tèc-
nica del salt.

-A qui admires?
-A n'Antoni Pericas, l'amo

de Son Molina perquè té un
gran domini dels cavalls a
més d'esser un gran profes-
sor i dels campaners, a en
Rafel Ferrer.

-Toni, ets bon estudiant?
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-Bé, crec que sí perquè no
n'hc duit cap mai de suspesa.
Primer són els estudis i lla-
vors els cavalls.

-Què t'agradaria esser de
gran?

-Advocat, però tenir un ca-
vall a prop per anar a mon-
tar.

-Tens al·lota?
-No, perquè no tene temps

i a més, encara som jove.
-Toni, saps que has estat

nomenat esportista hípic de
l'any,

-Sí.

-I que et pareix?
-Molt bé i estic molt con-

tent perquè en aquest club hi
ha molts bons cavallistcs i
estic content que m'hagin
triat a mi.

-Què vares sentir quan
vares aconseguir el sub-
campionat de Balears?

-Vaig estar molt content
perquè un sub-campionat està
molt bé. Vaig riure molt i
també vaig convidar a xam-
pany a tots els cavallistes
que vaig veure.

-Quina és la teva meta

amb els cavalls?
-M'agradaria sortir a com-

petir fora de l'illa, a un cam-
pionat nacional per exemple.
I tot el que vendria després
seria ben rebut.

-A qui dediques aquest
subcampionat?

-A molta de gent, però en
especial al meu padrí i a en
Rafel l'argentí que sense ells
dos hagués estat impossible
arribar on he arribat.

-Quina serà la propera
prova que participaràs?

-Serà el campionat S.A.R.
Infanta Elena en el qual hi
he posat molta d'il·lusió per-
què els entrenaments van
molt bé; però el dia de la
Mare de Déu d'agost, abans
de començar les carreres
férem una exhibició de salt
amb obstacles.

Toni, enhorabona, gràcies
per aquest
que puguis arribar molt
amunt, fins i tot a les olim-
píades de Barcelona.

Miquel Adrover.

Toni Pometa - Guillem Hereu Mas. Unes messions a
la pista de S'Hort d'en Blanc

El proper 15 d'aquest mes,
dia de la Mare de Déu d'A-
gost, es celebraran les ja tra-
dicionals carreres de cavall
organitzades pel «Club Hípic
Campos». Entre d'altres ca-
rreres de les que es celebra-
ran al llarg de l'horabaixa
una té connotacions espe-
cials, el Gran Premi Ajunta-
ment de Campos de cavalls
de Galop. Sense voler des-
merèixer cap dels cavalls que
hi prendran part, dos seran
els que rebran la major part
de les mirades dels afeccio-
nats.: ABATH-URBIT, pro-
pietat d'en Toni Pometa i
JURA, egua propietat de
l'amo en Guillem Hereu
Mas, quan arribi l'hora de la
veritat i es situin en línia de
sortida.

Si deim que tendrán la
major part de les mirades és
degut a les tan esmentades
messions creuades entre
l'amo en Guillem i en Toni
Pometa, el qual està en vena
quins dos cavalls, i a part del
resultat de la carrera, arribarà
primer a la meta; encara que
així i tot, i encara que no ho
diguin, molt millor si poden
guanyar el Gram Premi
Ajuntament de Campos.

Cada un dels dos propieta-
ris, ha fet una sèrie de decla-
racions a aquest comentaris-

ta, i així, en Toni Pometa ha
dit que li és igual el lloc que
ocupi en la carrera, sempre i
quan el seu animal arribi da-
vant el de n'Hereu Mas.
N'Hereu també ens ha fet
saber que només fa córrer la

seva egua per demostrar a en
Pometa qui és que té les mi-
llors bísties tot això però són
coses que el dia de la Mare
de Déu d'Agost s'hauran de
veure.

Cal dir que amb aquestes

messions s'hi ha implicat
molta més gent, s'han fet dos
bàndols «els d'en Pometa» i
«els de N'Hereu Mas»; i els
perdedors hauram de pagar el
sopar als guanyadors.
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1.- Franciscà Bonet Nicolau
2.- Catalina Vadell
3.- Mari Loli Duran
4.- Sebastiana Puigserver
5.- Sebastiana Calafat
6.- Catalina Campos
7.- M1 Carmen Díaz
8.- M" Carmen Arcos
9.- Catalina Fullana
10.- Micaela Vila
11.- Bárbara Martorell

12.- Isabel Rigo
13.- Ana M' Estelrich
14.- Sor Catalina
15.- Catalina Barceló
16.- Sebastián Vadell
17.- Juan Huguet
18.- Andres López
19.- Juan Ruzafa
20.- Jaime Domenge
21.- Nicolás Huguet Vázquez
22.- Juan Coll

23.- Antonio Adrover
24.- Bernardino
25.- Antonio Font
26.- Bartolomé Creus
27.- Rafael Vidal
28.- Cori Mas Ciar
29.- Jaime Vidal
30.- Catalina Colom
31.-Ana M'Roig
32.- Juan Rosselló
33.- Pablo Roig
34.- Bartolomé Obrador

35.- Juan Roig
36.- Javier Pérez Jaume
37.- Miguel
38.- Barí. ^ Cifre
39.- Nicola- —t
40.-
41.-Juan Gil
42.- Miguel
43.- Francisco Duran
44.- Guillermo Vidal
45.- Manolo Díaz
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