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CANALITZACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS

a coalició PP-UM(UC) de Campos, al seu programa electoral
més recent, manifestava que cl seu era «Un programa de progrés
i d'eficàcia, en el qual hem volgut reflexar (sic) el nostre sentir
en Ics diferents accions i actuacions. Un sentir que te una visió
clara i d'experiència social, cultural i econòmica, que uni t a
la nostra capacitat de treball, es pot convertir en realitzacions.
És un programa -afegia- amb sentit de responsabilitat, que
possibilita cl creixement i cl benestar del nostre poble; així

mateix és racional, flexible, obert al diàleg i sense plantejaments demagògics
ni intransigents».

Indubtablement totclcontingutdcl text vessava il.lusióiunamica de grandesa.
Era l ' i n i c i de la seva eufòria; una eufòria que, avalada pels vols aconseguits
a Ics eleccions del maig clc 1991, va a conclu ir la coal ició a tenir majoria absoluta
a l 'Ajuntament. Un programa dens i extens, sense llacunes possibles, que no
preveia cap crisi, intolerància o desencantament. Tot lluïa. Els candidats anaven
ben cncorbalaLs i ben endiumcnjadcs Ics candidates. Semblaven tocar amb un
dit cl cel.

Pel que fa a l 'apartat d 'Urbanisme i Medi Ambient, cl programa electoral
de la coalició PP-UM(UC) preveia, com a intenció primària, «Seguir dcscn-
volupani els projectes de canalització i dotació d'aigua potable als nucl is de
població del nostre terme i evacuació d'aigües residuals». Tot dit amb moll
bones paraules, i amb angelical cortesia. Com si tot pogués venir clc l ' a i r e del
cel.

La realitat , però, vista dos anys després d'aquella proclama, es ben dis t inta
a l'exposada al programa electoral del grup que ara mana a l 'Ajuntament. Perquè
pel que fa a l 'apartat d 'Urbanisme i medi Ambient -al qual ens volem referir
ara amb especial atenció-, Ics propostes i els projectes prevists es troben mig
ofegats als calaixos oficials de La Sala i, cl que és pitjor, sense gaire futur
immediat . Prometre es molt bo de fer. Dur a terme els programes prevists ja
no ho es tant. I no dublam que hi ha hagut entrebancs molt diversos, que
evidentment s'han silenciat.

L'evacuació d'aigües residuals i la canalització d'aigua potable a la vi la són,
ara com ara, clucs utopies que farien pujar els colors a la cara dels més insensats.
I aquí hem clc retreure determinades accions dels partits de l'oposició, que no
han sabut, o no han pogut, possibilitar una major transparència. També és cert
que l 'actual consistori no és gens ni mica dialogant, i que clou amb barra de
ferro tot in icn l d'aproximació al diàleg clc l'oposició.

Amb lot -amb els uns i els altres- ens trobam que Ics promeses són únicamcnl
projectes, i que l 'anunciada canalització d'aigües brutes i d 'aigües netes no
s'cnlrcveu ni a cinc anys vist cl senyal d'eufòria prc-clcctoral. ¿A qui ha de
culpar ara el benevolent ciutadà de Campos?. ¿Com hem de responsabilitzar
l'engany i l'estafa a la qual ens hem vist sotmesos?. Són qüestions, aquestes,
que qualque dia s'hauran d'aclarir, que s'intueixen d'enfora, amb noms i l l inatges
de tots els responsables.

EI programa electoral clc la coalició PP-UM(UC) -quin embul l clc llctrcs-
fa aigua pels quatre costats. Una aigua que nos ens arriba (se'n va a Sa Colònia
de Sant Jordi), tot afegint-hi un nul projecte -ambiciós, això si- d 'aigües residuals
que fan que els pous cada dia estiguin mes contaminais i Ics deficiències siguin
majors cada dia que passa. I això els cncorbatats candidats (electes) que avui
manen a l 'Ajuniamcnl ho saben moll bé. Però ho callen. No en volen parlar.
I cl poble, que pateix Ics conseqüències de la seva mala gestió, qualque dia
els ho dirà ben clarament a la cara. No volem viure d'excuses.

L'equip de Ressò vol posar de manifest, una vegada més, quo només s'expicssa la sova opinió als articles signats por la Redacció i per l'Editorial. Els altres són

d'exclusiva responsabilitat dels autors, que exerciten el dret constitucional de la llibßr'nt d'expressió mitjançant la Revista Rosso



PLANES PLANES

««só \UEN QUE. DIUEN QUE DI

— Un conegut campaner
podria entrar a formar part del
Consell d 'Administració
d'una important Entitat ban-
cària.

— L'Ajuntament està a
punt de quebrar.

— Gasten molt i molt ma-
lament.

— La regidora de cultura
no fa comptes dimitir malgrat
la seva ficada de pota en
l'exposició d'Ifebal sobre la
dona.

— De cada dia hi ha més
aturats.

— Qualcuns perquè no
troben feina, altres perquè no
en volen cercar.

— Un empleat de
l'ajuntament podria perdre la
feina abans que acabi aquest
mes.

— El Club Esportiu Cam-
posencara anuncia ( a laGranja
Ses Voltes ) els partits de futbol
en castellà. Deuen ser del
Madrid.

— Si són del Reial Madrid
menjaran pa agre.

— Hauran de comprar àr-
bitres perquè xiulin penaltis al
darrer minut de la segona part.

— El C.E. Campos, evi-
detmcnt, no s'ho mereix.

—L'aparcament a la Plaça
de Ca'n Pere Ignasi és un pro-
jecte.

— El teatre municipal a
l'edifici de l'antiga Central és
un projecte.

— La canalització de les
aigües -brutes i netes- a la vila
és un projecte.

—L'inst i tut d'ensenya-
ment mitjà a la carretera de Sa
Ràpita és un projecte.

— La plaça de s'Estació,
amb fassers i arbres, és un

projecte.
— El pol ¡esportiu cobert

- espaiós i ben il·luminat- és
un projecte.

— De cercar aparcament
per als cotxes al Camp Mu-
nicipal d'Esports ningú no en
parla, per si de cas.

— Si deixen la carretera
embossada ja se n'encarre-
garan els altres.

— Tanta sort que no posen
multes.

— Els diumenges que hi
ha futbol no hi ha un sol guàrdia
municipal que ordeni cl tràn-
sit.

— Tothom va per allà on
vol.

— I els que hi van a peu
tremolen. No hi ha voreres
transitables.

—ü Salvi's qui pugui!!
— Va ser un èxit la

comèdia «Vaig esser rie una
vegada», que varen escenifi-
car els alumnes del col·legi
Fra Joan Ballester.

— A Ics cases de Ca'n
Pere Ignasi hi comencen aobrir
portals i finestres. Ja era ben
hora.

— Hi va haver una reunió

dels xofers de TRANS M AS
amb l'empresa i va haver crits
i renou a voler... fins i tot a
en Vinyola li varen haver de
cridar l'atenció.

—Lcscorones que hi havia
a baix de l'ajuntament no hi
són,deven haverdesaparegut?
o les guarden per qualcú?

— El qui tots sabeu ara ja
no saluda ni al personal de la
casa, abans de les eleccions sí
que en saludava de gent!

— El saló de plens de la
Sala estava ple de gom en gom
per la Conferencia de l'Escola
de Pares però tots els qui seien
a Ics primeres fileres no eren
de la vila, d'on devien ser
aquestes distingides senyores?

— No sé si en menjarem
d'arboccs, ja queden poques
arboç eres.

— No sabem què passarà
amb la carretera de Felanitx
a devora Gesa a l'entrada del
poble? Tornarem tenir un altre
embut com a la de Ciutat?

— I devers els tallers de
la Renault de la carretera de
Porreres?

Q

BODEGA VIDAL
Especialitat en vins de reserva

"Carrer Creu, 28 • CAMPOS

PERFUMERIA VIDAL
Perfums i Cosmètica

Carrer Creu, 28 • CAMPOS

Maria Mas Quatta
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ,

TRANSPORTS, LAMPARES I DECORACIÓ

Carrer Ràpita, 43 • Tels. (971) 65.01.23 • 65.24.32 • 65.04.12
FAX. 65.24.32 • 07630 CAMPOS (Mallorca)

Sa Joieria
Joieria • Rellotgeria

Carrer Major, 3



PLANES PLANES

VOS RECOMANAM

• Assistir a les activitats de
la Ha. Setmana de Cultura Po-
pular que ha organitzat l'Obra
Cultural BaleardeCampos per
la primera setmana de maig i
que acabarà per la Fira.

• Llegir la darrera novela
de Ferran Torrent L'any de

l'embotit, un homenatge a la
corrupció, segons el mateix
autor, ara que està tant de
moda. Riureu a voler.

• Exigir pel·lícules de ví-
deo en català. Hi ha qualque
video-club de Ciutat que ja
en duu. A veure quan en
podrem trobar als vídeo -clubs
de la vila.

• Donar l'enhorabona al
Parlament de les Illes balears
per haver aprovat una reso-
lució instant al consum de
productes mallorquins.

• Fer una llagrimeta pel
ridícul que va fer el nostre
poble amb l'exposició que,
sobre campaneros , va orga-

nitzar la regidora de Cultura
Magdalena Rigo. Feia pena.

• ON A, l'cxcel.lent revista
de debat que dirigeix Sebastià
Verd.

• El polèmic llibre d'Albert
Roig «L'estiu de les paparres»
(Ed. Empúries).

Una bona t ru i ta
d'espàrrecs, ara que són a les
darreries.

• La cançó «Mes que la
meva sang» del darrer CD de
LAX'N BUSTO «Qui ets tu?».

• Agrair el retorn de He-
lena Garcia Melero al Telcno-
tícics vespre de TV3.

• Comprar un llibre cl dia
de sant Jordi ( 23 d'abril ),

encara que sigui una excusa.
• Regalar un llibre al vos-

tre/a estimat/da acompanyat
d'una rosa embolicada amb
paper de plata. Vos ho
agrairan.

• Aixecar-vos de bon matí
per anar a cercar caragols. A
mitjan maig és indispensable
fer una caragolada amb els
amics.

• «Maridos y mujeres», el
darrer film (per ara)de Woody
Allen.

• Visi tar la magníf ica
exposició a la Galeria Horra-
ch - Moya de Ciutat de la pin-
tora campanera Miqucla Ni-
colau Ballester.

PUBLICITAT A RESSÒ: Maria Bauçà. Tel. 65.01.47
Laborables de 17'30 h. a 20'00 h.

CELLER

Carrer Oeste, 8 • Tel. 65.27.54 • CAMPOS

El primer establiment de Mallorca
amb un sistema revolucionari
de preparar la carn al "grill".

La carn no perd les seves propietats
vitamíniques perquè aquest sistema

no deixa desprendre líquids.
Consisteix en fer la carn amb

la pressió del vapor de
llenya cremada.

Sense flamarades ni fums.
ÚNIC A MALLORCA

AUTO ESCOLA
Tota classe de

permisos de conducció.

Carrer Plaça, 24
Tels. 65.28.28 • 65.00.80

07630 CAMPOS



CARTES DELS LECTORS

UNA SECTA DE 584 MILIONS DE CREIENTS
Ara fa 1690 anys,

l'emperador Dioclecià orde-
nava la persecució contra una
secta, una secta que en aquells
moments estava agafant força.
Elsqueformavanpartd'aquell
grup es deien cristians.

És clar, quan un llegeix un
escrit com el que va sortir en
el número 48 de Ressò, li
entren ganes de contestar-lo i
no precisament per sortir en
defensa de les «sectes mo-
dernes» sinó simplement per
posar les coses en el seu lloc.

Científicament secta es
defineix com el conjunt de
creients d'una religió que es
considera falsa pee al qui parla.
Doncs per als creients de les
altres religions és correcte que
parlin dels cristians emprant
el terme secta.

La intolerància és un dels
trets característics que dis-
tingeix, al llarg de la major
part de la seva història, la secta
cristiana. Intolerància no tan
sols cap a les altres sectes,
sinó cap a tot el que s'aparta
de la seva visió de les coses.
Crec que no cal recordar aquí
com castigaven els cristians
als qui s'atrevien a «pensar»
lliurament.

El que necessiten totes les
sectes és poder, poder per
imposar-se sobre les altres i
obtenir el monopoli religiós.
La secta cristiana ho va
aconseguir a l'Edad Mitja,
quasi sempre emprant la
violència, la intolerància i fins
i tot falsificant documents com
la famosa Donació de Cons-
tantí, que els representants de

l'església cristiana es van
treure de la mànega per tal de
fer-se amb el poder absolut.
Per tant, fins a quin punt és
lícit el poder moral que té
l'església si ha estat aconse-
guit precisament anant en
contra de la doctrina que pre-
diquen?.

Un altre punt important i
que l'escrit en fa menció és
la captació de fidels. L'any
380 d.c. l'emperador Tcodosi
publicà l'edicte de Tesalòni-
ca, en el qual es donava a tots
els habitants de 1 ' Imperi Romà
una doble opció: o es conver-
tien al c r i s t i an i sme o
s'exiliaven. Per tantel sistema
de captació de fidels que ha
emprat el cristianisme em
pareix tant o més il.lícit que
l'emprat per les «sectes mo-

dernes».
A l'escrit també es fa

referència a secretisme de les
sectes. Ara bé, si analitzam la
història de l'església podrem
veure com s'han preocupat de
crear també una llarga aurèola
de misteri i secretisme, sobre-
tot a les altes jerarquies.

I és que la gent ha escoltat
tantes coses increïbles, tants
de mites fets dogma que un
ja està curat d'espants i creu
tan sols allò del que té proves
de què és cert. I tota la resta?.
Doncs això: sectes. Sectes
grosses i petites, sectes pro-
tegides i perseguides, però
totes sectes.

Carn de Foguera

JAUME FERRER I MAS
Reparació i Venda de Motos

Motoserres i Motocultors
Carrer Lepanto, 1 - Tel. 65.00.60 - Campos

Estació de Servei Campos, C.B.
Obert 24 h. Autoservei

Benzina sense plom
Carrer Sant Blai, 19 • Tel. 65.01.53 • CAMPOS

Cristalleria
CAMPOS C.B.

Jaume Vadell
Adrover

Joan Oliver
B or doy

Carrer Llibertat, 27
Tel. 65.04.20

07630 CAMPOS

Maria Miquel 9(ada[
ASSEGURANCES EN GENERAL

• Metges
• Incendis
• Accident
• Vida
• Robatoris

• Jubilació
• Comerços
• Llar
• Embarcacions
• Automòbils, Etc.

Carrer Santanyí, 23 • Tel. 65.04.01
07630 CAMPOS

65.00.89



CARTES DELS LECTORS <D

RESPOSTA A LA CRITICA QUE FA RESSÒ
SOBRE L'EXPOSICIÓ D'IFEBAL

El motiu de la present és manifestar el més ferm rebuig a la crítica exposada per RESSÒ (en el seu darrer exemplar)
contra l'stand que Campos va presentar a IFEBAL amb motiu de la fira «La dona i el seu present».

Aquesta carta la firmam les dones que vàrem tenir l'honor de ser convidades a representar al nostre poble a aquesta
fira i, par tant érem les primeres interessades en què el resultat fos de primera categoria.

Volem dir que tal finalitat es va aconseguir plenament i tot això gràcies a la nostra regidora de cultura, Magdalena
Rigo.

No sabem si les crítiques en contra seva són per la seva condició de dona o per gelosia del gran èxit aconseguit,
ja que tothom que visitava l'stand va quedar molt gratament sorprès i, per dos motius principals:

1.— La gran originalitat: el mòbil que es va fer amb les nostres fotografies superava tranquil·lament qualsevol dels
altres stands i, a més, dir que no estaven exposades «de qualsevol manera» com afirmava RESSÒ.

2.— La gran varietat d'oficis i professions que hi estaven representats: va ésser l 'únic stand que no es va limitar
a presentar les manualitats que típicament s'atribueixen a la dona i va presentar nombroses campancrcs amb Ics més
variades professions que comunament són adjudicades als homes.

Per tot això, no podem quedar-nos callades davant cl que consideram una injustícia, perquè concretament en aquest
tema podem opinar molt millor que ningú, i podeu estar segurs que hem jutjat la feina de la nostra regidora molt mes
estrictament que ningú, i de cap manera es pot dir que «es va fer cl ridícul», quan, mes bé, amb aquesta afirmació
és aquesta revista la que el fa.

Atentament,
Isabel May oi ill més.

frA
SUR HABITAT
IMMOBILIÀRIA

COMPRA • VENDA • LLOGUERS

VALORACIONS IMMOBILIÀRIES

ASSESSORAMENTS URBANÍSTICS, ETC.

TENIM PER LLOGAR:
- Casa a foravila
- Pis a Ses Covetes a primera línia

TENIM PER VENDRE:
- Cases a Campos
- Rústiques a Campos
- Xalet, solars i pisos a Sa Colònia

Informació: Tel. 65.02.65 • Plaça, 19 • CAMPOS
Llúcia Lladó A.P.I.

Taller Mecànic

CA N'ARNAU
Carrer Provenga, 36

Tel. 65.10.63

07630 CAMPOS

^CLOS

Bicicletes • Recanvis
Accessoris • Vestuari

Reparacions

Carrer Lluna, 50
Tel. 65.29.12

07630 CAMPOS

<SO*\



8 LOCAL

NOTICIES DE LA SALA
Dia 12 de març, el Ple de

I' Ajuntament celebrà la ses-
sió trimestral ordinària que
generalment és el primer di-
jous del mes corresponent (la
propera serà probablement dia
3 de juny). Seguidament fa-
rem una breu ressenya dels
punts que es debateren en
aquest Plenari.

S' aprovà per unanimitat
un Pla Municipal d'Acció
Social que inclou diversos
projectes com són: de pre-
venció de drogues, de suport
a la residència, de coordinació
amb les entitats municipals
orientat a la prevenció de les
situacions de risc a nivell
d'infància, de prevenció de
necessitats dels disminiuïts
mitjançant coordinació, sen-
sibilització i integració. El
pressupost total per a dur a
terme aquests programes és
d'l 1.645.338 ptes,una part de
les quals s' espera que siguin
aportades pel CIM i per IN-
SERSO. El GrupNacionalista-
PSM manifestà el seu desig
que es pugui dur bé tot a la
pràctica i observà que no s'
hi preveu la creació de cap
plaça d' Objector de Cons-
ciència per a col·laborar en
aquestes activitats.

El segon punt de l'ordre
del dia era la ratificació de la
sol·licitud d'inclusió del
municipi de Campos dins el
Programa europeu 5 b que,
si es confirma, podria suposar
una ajuda molt interessant i
necessària per a 1' agricultura
i el comerç local.

En el següent tema hi
hagué un poc de polèmica, ja
que es discutí una al·legació
de l'OCB als estatuts del
ludir Patronat Municipal de
Música que es referia a la
composició de la seva Junta
Directiva.El Grup de Govern
manifestà que estava d'acord
a incloure-hi un representant
de l'OCB, però volia deses-
timar l'al.legació. El regidor
del PSOE hi donà suport,
mentre que cl PSM considerà
que si s'admetia que la
composició de la Junta era
millorable, seria lògic que
s'estimàs aquest punt de
l'al.legació i que es tornas
discutir a la Comissió Infor-
mativa.

Pel que fa a la contractació
de l'encarregat del camp
municipal d'esports, es va
adjudicar la plaça a Bartomeu
Prohens Noguera per una
quantitat de 100.000 pts men-

suals. El PSOE i el PSM
s'abstengueren i aquests
darrers argumentaren que les
bases no especificaven els
criteris que permetien fer
l'adjudicació, en cas d'ofertes
similars, i que a més, havia
quedat clar que s'havien de
revisar. Segons les actuals el
criteri predominant era la
menor quantitat de doblers
demanada i que l'experiència
havia demostrat que aquest no
era suficient i que d'altres
aspectes importants no es
tenien en compte.

Pel que fa a les preguntes
i ja que no disposam d'espai
suficient per reproduir-ho tot,
podem dir que anaven refe-
reidcs a temes com: Camp de
golf de Son Bacó, Institut,
Plaça de Can Pere Ignasi, obres
d'aigua a Sa Ràpita, control
de les obres a Campos, ràdio
local, enllumenat de Ics ron-
des, indústria textil, centre de
salut, contracció d'un xofer
per al camió, «xiringuitos»...

Les respostes del balle
foren en molts de casos ràpides
i no gaire profundes. Algunes
quedaren per a un proper Ple.
Digué que el golf de Son Bacó
està pendent d'informe urba-
nístic per a concedir-li llicèn-

cia. Sobre l'institut digué que
hi ha reunions, però no en-
frontaments amb la Parròquia
i amb el MEC. Referent a
l'aparcament de Can Pere
Ignasi digué que es fa feina
en el projecte i que ja hi ha
més de 20 sol·licituds. Digué
que les obres es controlen
rigorosament. La ràdio local
es posarà en funcionament a
principis d'abril. De l'enllu-
menat de la ronda encara no
hi ha el projecte i la fàbrica
de roba pot obrir qualsevol
dia. Referent al tema dels «xi-
ringuitos», queja ve d'enrera,
l'Ajuntament espera notícies
del Tribunal Superior de Jus-
tícia. S'ha contractat evcn-
tualmentcom a xofer del camió
una persona de l'atur.

Després de quasi dues
hores, la sessió es donà per
acabada. El públ ic , poc
acostumat a assistir a aquests
actes, no era massa nombrós,
encara que era el vespre.
Caldria que de cada vegada hi
pogués haver més assistència,
ja que són temes que més poc
o més molt interessen a tots.

Redacció.

Q
PUBLICITAT A RESSÒ: Maria Bauçà. Tel. 65.O1.47

Laborables de 17'3O h. a 20'OO h.

SA CIMENTERA, S. A.
MATERIALS PER A LA

CONSTRUCCIÓ

FABRICACIÓ PRÒPIA
DE CIMENT NATURALtë

Carrer Cimentera, 38 • Tels. 65.02.54
07630 CAMPOS (Mallorca)

65.08.73

RESTAURANT

CAZADORES
DIRECCIÓ FAMILIAR

CUINA MALLORQUINA

Ctra. Campos a La Ràpita, Km. 6'5
Tel. 64.03.70 • CAMPOS (Mallorca)
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L'AJUNTAMENT I LA RECTORIA MANTENEN
UN FORT ENFRONTAMENT PER LA CONCESSIÓ

DE L'ENSENYAMENT SECUNDARI A CAMPOS
SI EL COL.LEGI PARROQUIAL ACONSEGUEIX LA

CONCESSIÓ NO ES CONSTRUIRÀ L'INSTITUT
AL NOSTRE POBLE

I , 'Ajuntament i l¡i lectoría mantenen
un loi t enfrontament per ;i l 'obtenció di'
In ensenyança secundària. I , 'entrada cu
vigor do la I.( K nSF només ¡vimetrà ;t li-s
ací na Is escoles d'F.GB donni classes l i n s
als 12 anys, per això la rcc io i ia eslà
i n t e n t a n t que se li concedesqui
l'ensenyança secundària al col·legi de la
seva propicia!, Joan Ballester. Per altra
banda. l 'A jun tament espera que el Mi -
n i s t e r i d 'Fducació i Ciència ( M F i C )
dccidcsqui construir un i n s t i l u t a Cam-
pos. Si la concessió de rcnscnyança
secundària cau per part del col.lcgi pa-
rroquial cl Ministeri d'Rdiicnció i Ciència
(MFC) no rcali l /arà l ' i n s t i t u t al nostre
potile.

I . 'Ajuntament de Camjxis fa cosa d'un
any va adquirir uns terrenys, situats a
pocs metres de la vi la en direcció n Sa
Ràpita, perquè, cl MFC construesqui el
d e s i t j a t i n s t i t u t . A aquest i n s t i t u í a més
de l ' ensenyament secundar i que és l i n s
als 1 fi anys, s hi podrà cursat cl hal .xil lcr
supeiior. Aquesta dai rei a qüestió es una
île les que amb més insistència es pro-
clama des de l ' A j u n t a m e n t . De fonts
mnncipals s ' l ia poguí saber que la intenció
és que a Campos es pugu i realil/.ar tols
el cursos possibles l i n s a r r i b a r a la
universi ta t . També s'ha de tenir amb
compte que allies pobles estan in tentant
aconseguir l ' i n s i i i u t a la seva local i ta t ,
com és el cas de Santanyí , que també ha
cedit uns t e r renys al MF.C' per a la
construcció d 'un centre escolar de les
caractéristiques al de Campos.

Segons el MF.C' si el Col.legi acon-
segueix l 'ensenyament secundari no és
farà l ' i n s t i t u t a Campos.

Per a l t r a banda si la rec tor ia no
aconsegueix l'ensenyament secundari |vr

al col·legi Joan Hallesiei , amb l'cnlrada
de la I.OCiSF no li quedarà altre remei
que real i l /ar una important reestructu-
ració de la seva p l a n t i l l a , ja que el nom-
ine de nusos que es donaran al col·legi
pa r roqu i a l es minvarà considerablement,
l a sol·licitud de l 'cnse-nyamcíit se-
cundari per al col·legi Joan Ballester no
s'ha lealil/ .at des de Campos si no que
el bisbal ha l'el una sol·licitud conjun ta
per a lois el col·legis panoquials de Ma-
Horca.

F.I. MFC FSrFRA
I . A RFSOI,UC1Ó

I>FI . CONFI,ICTF
Andreu Crespí, delegat del Minis te r i

d 'Fducació i Ciència (MF.C.1), a Balears
va assenyalar que s' han tingui un parell
de reunions amb les parts i aquestes no

arriben a un acord. Segon Crespí si cl
col·legi Joan Ballester aconsegueix
l 'ensenyament secundari no es farà
l ' i n s t i t u t a ('amjx)S, perquè no hi hauria
alumnes per als dos centres, a més d'ha ver
de. lenir professors (X'rals dos llocs. Sobre
el con f l i c t e en t r e la rectoria i
l 'Ajuntament. Crespí va manifestar que
«han de ser Ics ducs parts en conflicte
les que es posin d'acord». Crespí també
creu que cl |x>hle de la 7,ona del Migjorn
que té més possibilitats de aconseguir
l ' instituí és Campos, però primer s'ha
d'arribar a una solució al conflicte entre
rectoria i Ajuntament.

Miquel Adrover Monserrat.

u a G a a ü G a a
a a a a a a a

— Arjtipsis tenenys són efe que l'ajuntament va adquirir per cedit-los al MEC pet a la construcció
r/c l'in f Illot.
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NEIX A CAMPOS L'ASSOCIACIÓ
DE RESTAURACIÓ SANT JULIÀ.

ELS BARS, PUBS, DISCOTEQUES I RESTAURANTS
MÉS UNITS QUE MAI.

Fa unes setmanes es va
posar en marxa a Campos
una associació que intenta
reunir tots els bars, pubs,
discoteques i restaurants del
poble. Aquesta associació
neix amb el nom d'Asso-
ciació de Restauració Sant
Julià i el seu president i, per
tant, cap visible és en Joan
Mas. En Joan Mas és el
propietari, des de Ta bastants
d'anys ja, del Bar Ca'n Joan,
i és allà on vàrem tenir
aquesta conversa amb ell.

RESSÒ: Per què vàreu
posar aquest nom a l'as-
sociació?

JOAN MAS: No té cap
connotació especial. Havíem
de posar-li un nom i dels molts
que varen sortir aquest ens va
agradar més. No té cap sig-
nificat, ni tampoc té més
importància. Allò important
són els objectius.

RESSÒ: Qui va donar
les primeres passes per posar
en marxa l'associació?

J. MAS: Era una idea que
s'estava covant feia un parell
d'anys entre els propietaris
dels diferents negocis. Final-
ment n'Andreu Lladó, de la
Granja Pomar, i jo vàrem
contactar amb els altres pro-
pietaris i vàrem decidir tirar-
ho endavant. Al principi tot va
anar molt bé, quasi tots hi
estaven d'acord, només un
parell varen dir que no. Vàrem
aconseguir reunir fins a 34
associats. Després alguns han
abandonat i a l'hora de for-
malitzar l'associació només
n'hem quedat 26, un poc més
de la meitat.

RESSÒ: Qui són els as-
sociats?

J. MAS: Són: la Cantina
del C.N. Sa Ràpita (bar del
port), Ses Volies, Granja
Pomar, Es Modern, Ca'n
Miquel, Es Pins, Sa Rua, Sa
Parada, Ca'n Bernadí,
S'Escaire, Ca'n Vila, Sa
Travessia, Ca'n Joan, Sa
Canova, Ca'n Corrctjot, Bar
Avenida, Sa Síquia, Districte
3, S'Ambient, Ses Forques,
Ca'n Xim, Celler Ca'n Toni,
S'Eixam, Ca'n Cós i Bar Sa
Ràpita (encara no ha obert).

RESSÒ: Amb quin es-
perit neix l'associació?

J. MAS: Actualment, per
regla general, els negocis que
funcionen són comerços asso-
ciats, companyies importants
amb negocis oberts per tot
arreu,etc. Aconsegueixen una
millora substancial en el preu

dels articles, ofertes millors,
descomptes més grossos, etc.
Aixípodenvcndreapreusmés
baixos que els competidors o
tenir un marge ganancial més
elevat. El nostre objectiu és
poder gaudir de les mateixes
ofertes que tenen a lguns
propietaris de negocis de la
costa. Pensam queaixípodrem
oferir uns millors preus al
poble de Campos. L'asso-
ciació enguany no té pensat
davallar els preus dels pro-
ductes, encara que, l 'any que
ve, esperam poder, sinó dava-
llar, sí mantenir els preus
d'enguany.

Pegant una ul lada als
Estatus de l'Associació vaig
fixar-me en un parell de de-
talls que mostren un poc la
manera de fer les coses
d'aquesta gent. Deixant al
marge que es tracta d'una

associació com qualsevol al-
tra, un dels punts dels estatuts
diu que l'Associació no neix
amb ànim de guanyar doblers
-l'associació, altra cosa són
els seus associats-, i cerca els
interessos generals dels as-
sociats. Una altra cosa inte-
ressant és el fet de què els
càrrecs representatius dins
l'associació (president, vice-
president, secretari, etc.)
acaben el seu termini als dos
o tres anys -segons el càrrec,
per exemple el president als
dos anys- i que no poden ser
reelegits per «evitar agafar
el gust a la «poltrona»».

RESSÒ: Què vos han dit
els proveïdors de tot això?

J MAS: En general han
reaccionat bé i ja ens han fet
arribar les seves ofertes.
Nosaltres després d'esludiar-
les agafarem Ics que ens scm-



LOCAL 11

blaran més interessants. De
totes maneres les millors
ofertes han estat dels pro-
veïdors que no són del poble,
però, donada la diferència, ens
decantam per les ofertes dels
proveïdors de Campos. Es-
tàvem pensant en fer ofertes
mensuals, a l'estil dels co-
merços, però encara està molt
en l'aire.

RESSÒ: Un mitjà de co-
municació ciutadà va pu-
blicar unes manifestacions
vostres en les que donàveu
aentendreque T Ajuntament
no fa res per ajudar-vos. Què
va passar amb això?

J. MAS: Va passar que
foren unes paraules dites en
un moments de la conversa
per algun associat. No és la
manera de pensar de tots els
de l'associació però...

En Joan, arribat en
aquest punt s'atura i pensa
el que ha de dir a continua-
ció.

J. MAS: El periodista va

agafar aquestes paraules i les
va treure de context. Llegides
al diari sonaven un poc fortes.

RESSÒ: EI diari en qüe-
stió va rectificar les paraules
escrites en l'edició del dia
següent, en un article que es
pot qualificar de rentada de
cara.

J. MAS: Un associat em
va telefonar demanant-inc que
em posas en contacte amb el
periodista perqué rectificas
l'article en qüestió, poc més
que amenaçant amb deixar
l'associació. La rectificació
s'haviade fer, no per l'associat,
sinó perquè el nostre objectiu
no és anar contra l 'Ajunta-
ment. De totes maneres aquest
associat no està ja d ins
l'associació.

RESSÒ: Peròpensau que
l'Ajuntament podia fer al-
guna cosa més?

En Joan em mira mig
rient; quasi puc llegir als seus
ul l s «tens ganes d 'em-
prenyar tu».

J. MAS: L'Ajuntament ja
fa coses.

En aquests moments em
ve al cap l'assumpte de les
terrasses de Sa Ràpita on els
negocis podran tenir un altre
any les terrasses obertes.

RESSÒ: No te'n vagis
per les voreres, saps ben bé
el que et deman.

J. MAS: M'estim més no
contcstar-te a aquesta pregun-
ta.

RESSÒ: Com ha rebut
la gent aquesta iniciativa?

J. MAS: La veritat és que
la gent es fantàstica a l'hora
d 'an imar a altres persones a
fer coses. La gran majoria dels
que cm parlen d'això diuen:
«això no vos pot anar bé»,
«durarà clos dies», «això
és de bojos», etc. Realment
són molt encoratjadors. Algú
ha de prendre les decisions i
partir al davant, sinó les coses,
per elles totes solcs, no surten.
I des d'aquí voldria animarais
altres sectors econòmics del

poble que facin el mateix, a
veure si entre tots aconseguim
aixecar cl poble. Nosaltres
pensam, malgrat els que diuen
el contrari, que ens anirà bé.

RESSÒ: D'acord. Això
és tot. Moltes gràcies per la
teva col·laboració.

Vaig deixar en Joan amb
la sensació de que el que no
m'havia dit era més del que
realment em va dir. Llegint
entre línies i essent mal-
pensat, potser jo ho som
molt, em vénen al cap un
parell de preguntes que esper
em pugui contestar en una
altra ocasió.

Josep A. Sala i Toral.

Restaurant VORAMAR

... som especialistes en atendre'C a vostè...

Avda. Miramar, 36 - A • Tel. 64.00.67
LA RÀPITA • CAMPOS
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ELS RAMADERS NO DEIXEN QUE SEMILLA S. A.,
AIXEQUI LA SUSPENSSIÓ DE PAGAMENTS

DE LA CENTRAL LLETERA BLAHI.

Miquel Adrover Monserrat

CRISI
BLAHI

L'empresa pública Semi-
lla. S.A. no va poder aixecar
la suspensió de pagaments de
la central lletera Blahi, ja que
els pagesos quan varen
comparèixer davant el jutjat
varen anul·lar 61 poder escrit
que Semilla tenia al seu poder
arran de fer-se càrrec del deute
de les centrals lleteres. Ales-
hores els pagesos varen firmar
un poder renunciant com a
creditors, però clar aquest
aspecte no estava contemplat
davant el jutjat i amb la
presència del pagesos, Semi-
lla no pogué fer-se càrrec de
la junta liquidadora i aixecà
la suspensió de pagaments.

Aquest fet es va produir el
passat 20 de març al jutjat
número 1 de Manacor, on el
seu titular, José Felís, hi havia
convocat els creditors de la
desapareguda central lletera
campanera, amb la intenció de

— Les naus de Blahi són el punt clau de la polèmica entre Semilla S. A. i FOGASA

constituir la junta liquidadora.
Aquesta junta és l'encarregada
de vendre els béns de
l'empresa i aixecar la sus-
pensió de pagaments.

En el moment de consti-
tuir la junta liquidadora Al-
fred Fuster, interventor judi-
cial per part del pagesos, jun-
tament amb el Front de Ga-
rantia Salarial (FOGASA)
intentaren fer-se amb el con-
trol de la junta liquidadora per
poder aconseguir la venda de
las naus de Blahi, valorades
segons ells amb 400 milions
de pessetes, i així cobrar la
part que els va quedar a deure
l'empresa, cosa que no varen
aconseguir ja que un parell de
creditors importants, tal és el
cas de Harinas Mallorca i
Granja Son Sea.o el que és el
mateix, Antoni Fontanet i Tito
Piris, no varen permetre que
fos així. L'advocat de FOGA-

SA, Alvarez Chinchilla, acusà
al Govern Balear, a través de
l'empresa pública Semilla
S.A., de tenir interessos amb
les naus de Blahi, al no per-
metre la junta liquidadora de
ramaders i treballadors. La
majoria de ramaders no en-
tenien al que realment pas-
sava al jutjat i amb molts de
casos creien que complien amb
un deure en presentar-se al

jutjats, alguns es varen sentir
enganais, perquè no importa-
va presentar-se al cedir el
poder com creditor a Semilla.
S.A.

El jutjat del número de
Manacor declarà nul.la la ses-
sió i està previst que a finals
d'aquest mes d'abril es torni
a convocar als creditors de
Blahi per tal de constituir la
junta liquidadora.

vins bernat
ELABORACIÓ PRÒPIA

embotellador núm. 5929 P.M.

Carretera Felanitx, Km. 1,600
Tel. (971) 65.09.45
07630 CAMPOS
(MALLORCA)
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CONSTRUEIX UNA CASA DINS CAL VEÏNAT

Tot va començar fa una temporada,
quan D. Salvador Palenzuela Mier va
comprar un tros de terra anant cap a «Sa
Comuna», al mateix camion En Silvestre
Ginard hi té el magatzem de begudes.

En Salvador, tot il.lusionat, va decidir
construir-hi una caseta per mudar-se a
viure-hi. Per això va demanar tots els
permisos pertinents a l'Ajuntament que
els hi va concedir sense posar-li cap pega.
La caseta està pràcticament acabada i en
Salvador, com a bon cuidador de les seves
coses hi va començar a fer millores al
tros: que si fer un caminet, que si sembrar-
hi oliveres, ...

La sorpresa va arribar quan el passat
dia u d'aquest mes D. Guillem Vadell
Mas, ciutadà, però d'origen campaner va
venir a Campos a visitar els seus parents
i amics des cap de dos anys de no poder-
s'hi acostar degut a una malaltia a una
cama.

A una de les visites que va fer, una
parenta seva li digué: Guillem, que hi fas
una casa al teu tros de Sa Comuna, o
és que l'has venut ?. En Guillem contestà
que ni hi feia cap casa ni l'havia venut
iespensàque aquesta parenta sevas'havia
equivocat de terreny. Però com que tant
li insistí va anar fins a foravila a com-
provar-ho i, vet ací que, efectivament, al
seu tros, a la parcel·la 101 del polígon
8 de Campos hi havia una caseta amb
unes oliveres sembrades i, a més li havien
arrabassat els ametlers.

Anà tot d'una cap a la Sala a veure
que era això. Allí pogué deduir que el
«pressumpte» propietari del xaletet era
ni més ni menys que el Sr. Palenzuela
que s'havia equivocat de terreny i l'havia
construït dins el seu tros.

El més increïble de tot és que
l'Ajuntament no controlas les obres i no
se n'adonàs de l'error. Corn ja venim
denunciant des de Ressò una i altra vegada
l'Ajuntament no controla adequadament
les obres que es fan al nostre terme
municipal i, molt menys Ics construcció-

P*"

ns de foravila, algunes de les quals es
fan de forma totalment il.legal sense que
les nostres autoritats diguin ni ase ni
bèstia, tal vegada perquè ni se n'adonen
o tal vegada per altres motius ,ells sabran
quins.

Si l'Ajuntament tcngucs un vigilant
d'obres competent, casos com aquest no
succeirien !

Redacció.

Foto: Foto Vidal

— Una imatge de la casa construïda per un i dins el tros de l'altre.

PÜBLlditÀt À IRESSÒ: Maria Bauçà. Tel. 65.O1.47
Laborables de 17'3O h. a 2O'OO h.

PRODUCTES
ADROVER

Carrer Menorca, s/n. • Tel. 65.00.54
07630 CAMPOS

ASSESSORIA FISCAL

r
CAMPOS

Carrer Provenga, 34 • 2g • Tel. 65.09.41
07630 CAMPOS (Illes Balears)
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UN RECO QUE HAURÍEM D'APROFITAR
EN BÉ DEL POBLE

HI HA MOLTES PETITES
COSES PER A FER

Voldria proposar que, si
resulta possible i factible, el
nostre Ajuntament miras la
forma d'embellir i millorar
l'entorn del nostre poble, de
la Vila campanera. Millorar i
embellir l'entorn vol dir apro-
fitar tots els indrets de la Vila,
per petits i senzills que pareixin
per millorar la imatge de
Campos. No només per als
visitants -això seria pura apa-
rença-, sinó per als campaners
-que també tenim gust, sen-
sibilitat i dignitat-.

Fixau-vos en el Camí de
Mar (per cert que és ben hora
de normalitzar els noms i les
plaques dels carrers perquè fan
empegueir qualsevol), a la
cantonada amb el carrer de
Mossèn Bartomeu Ballester,
antic Carrer de la Verònica (i
potser mai hauria d'haver
baratat tan a la lleugera).
Aquesta cantonada ha quedat
com un pedaç brut estès enmig

del poble. A més, com tots
sabeu, és un carrer ben tran-
sitat. Lògicament queda ara a
la vista la paret mitgera de la
casa derruída i la que queda.
Desconec si el trast pertany a
l'Ajuntament però he de su-
posar que sí perquè sempre es
sol fer així i perquè el solar
que hi ha no té gairebé utilitat
per a un particular.

Pel poble, sí que en té
d'utilitat: aquest trast pot ésser
aprofitatperaconvertirelrecó
fosc i humit en un lloc
agradable i alegre, vistós i
plantos a ulls de tothom. No
seria possible que l 'Ajun-
tament intentas una rehabili-
tació d'aquest reco?

Crec que seria un bon
símptoma de la sensibilitat i
gust per les coses petites i
casolanes que no hauria de
mancar mai a la nostra Vila.

El Mirador.
— Bé es pot veure la necessitat de rehabilitar aquest lloc, un poc de

llum, uns bancs per seure o un arbre potser no hi farien mal.

PUBLICITAT A RESSÒ: Maria Bauçà. Tel. 65.01.47
Laborables de 17'3O h. a 2O'00 h.

MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ

MIQUEL LLADÓ
Avda. La Verge, s/n. - Tel. 65.06.75

RISTALLERIA

ERELLO
Carrer Palmer, 1 Tel. 65.00.95

07630 CAMPOS
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FENT UNA VOLTA PER SÍRIA, JORDÀNIA I TURQUIA

El passat dia sis de març l'Obra Cultural Balear de Campos va organitzar una intercssentíssima conferència acompanyada
d'un audiovisual que sota el títol «Viatjant per Jordània, Síria i Turquia» ens oferí el gran viatger i escriptor felanitxer Joan
Manresa.

El mateix autor ha tingut l'amabilitat de deixar-nos un parell de fotografies realitzades durant la seva passada per aquests
països.

Redacció.
Fotos: Joan Manresa

r-: • „ •-*_.

—Maaloula (Sirià), ciutat situada a les muntanyes de l'Antic L Iban, és molt
-Jarash (Jordània). La ciutat, que data d'abans d'Alexandre el Gran (332 œneguda per fe seya orjgjnal d!spos¡c¡ó de ,es cases> fe ,a ,errada

a.C.), fou descoberta el 1806 per un viatger alemany. fums sjgu¡ elpa,¡ de /es a/fres Aqu, encara gs parfa ,,arameu

CONSTRUCTORA
CAMPANERA, C.B.

Venem Pisos al Carrer Joan Ballester
Cantonada amb el Carrer Menorca

Directament del constructor
Informació:

Tels. 65.06.75 • 65.09.78 • 65.06.92

Constructora Campanera: Construïm qualitat

Dr, Carlos Sugar Béseos
PEDIATRE

(Col. 2.094)

CONSULTA:
Dilluns de 4'30 h. a 8 h.

PER DEMANAR HORA:
Dilluns d'1 h. a 4 h.
Dijous i Divendres

de 7 h. a 9 h.
Tel. 65.22.17

PARTICULARS I
ASSEGURANCES PRIVADES
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LA FAMILIA CAMPANERA DE
MARIA DELS ÀNGELS GINARD MARTÍ

RELIGIOSA I MÁRTIR QUE PREST SERÁ BEATIFICADA

A Madrid, i en el número
19 de Blanca de Navarra s'hi
troba la Casa-Convent de les
Religioses del«Centre Euca-
rístic». A una sala, al costat
de la capella, hi ha un sepul-
cre: senzill, però de marbre;
sense ornaments, més que una
palma, símbol de martiri, da-
munt; una creu, i el distintiu
de la Congregació; la inscrip-
ció és molt breu: «Sor Maria
de los Ángeles Ginard Martí»,
¡«3-IV-1894+26-VIII-1936»:
les dues dates són del
naixement i de la mort.

A aquest sepulcre hi foren
depositaries les despulles de la
futura Beata, el 19 de desem-
bre de 1985, identificades per
les mateixes monges, gràcies
a unes fotografies del seu ca-
dàver, que es guardaven al
Ministeri de la Governació.

Allà esperen el moment de
la Beatificació, per ésser
col·locades en un sepulcre més
digne, ja dins lacapella, i rebre
el culte i veneració dels seus
devots..

«La Casa de Madrid podrà
siempre gloriarse de haber
enviado al cielo una bellísima
azucena ensangrentada con la
sangre del martirio».*

Aquesta monja, de reí
paterna campanera, i les tra-
jectòries del seu pare i del seu
padrí, ben campaners tots dos,
em pareixen ben interessants,
si ens sabem situar en el seu
temps, i, sobre tot, per als
campaners que ens agraden
les coses nostres.

Joan Ginard Lladó, fill de
Sebastià i Magdalena, nascut
l'any 1819, i Isabel Garcias

Vidal, l'any 1831, foren els
padrins paterns de Sor Maria
dels Àngels: quatre llinatges
ben campaners; i com em deia
una germana de Sor Àngela,
el Ginard els venia de la fa-
mília de Ca'n Pallissa, i el
Garcies de la de Son Nofret. * *

No eren família rica, però
sí diríem d'una posició aco-
modada: tenien casa i algunes
finques.

El padrí, als devuit anys
(1838) va ésser «quinto»; i
l'any següent, ja soldat, hagué
d'anar-se'n a Barcelona; i
estigué per terres catalanes
cinc anys. Pertanyiaa l'exèrcit
de Catalunya, i prengué part
constantment en activitats
bèl·liques, freqüents alesho-
res entre les forces liberals i
les carlistes, enfrontades molt
durament.

Segons el full de servicis,
prengué part, entre altres, a la
«gloriosa batalla» de Perade-
camps-Lleida-l'any 1840***;
i es trobà també a la suble-
vado i bloqueig de la ciutat
de Barcelona, en què aquesta
fou fortament bombardejada,
a finals de 1842, per ordre del
general Espartero, regent del
Regne, allà present.

I les notes de l'esmentat
full són molt laudatòries, i fins
i tot li concediren una medalla
de distinció.

Quan el jubilaren era ser-
gent de la., i passà a viure a
Campos; tenia 24 anys. Serà
durant els catorze anys se-
güents que, residint al seu
poble, practicarà l'ofici de
fuster i es casarà.

Només duu deu anys de
casat, i ja amb dos fills, entra

al tra vegada a la milícia-1857-
, però ara serà a la Guàrdia
Civil, en el «Tercio 13, de
Infanteria»; la permanència a
la Guardia Civil durarà dotze
anys, a força de reenganxa-
mcnts; sempre destinat al Port
de Palma, i concedint-li fre-
qüentment, per la seva fide-
litat en el compi imeni dels seus
serveis, premis que consistien
en un augment de sou; i es
jubilà, forçós, als cinquanta
anys; era guàrdia de la. clas-
se.

És curiós que quan es fa
Guàrdia Civil, només feia
tretze anys que s'havia creat
el Cos de la Benemèrita-1844-
i quan es jubili encara passa-
ran set anys, fins a venir a
instai, lar-se a Campos -1876-

El padri s'estableix defini-
tivament a Campos; i, nova-
ment el veim fuster, i, més
endavant, només propietari;
durant un cert temps (1862)
fou fiscal del Jutjat de Pau;
també es dedicava a fer mi-
nutes de testament i altres
contractes.

CONTINUARÀ
* P. Gaspar Munar, a «D.

Miguel Maura Montaner»,
pàg. 194, que també diu: «la

mataron, según se ve en la
fotografia, de un balazo que
le dispararon en la mejilla
izquierda y salió por la dere-
cha».

** Per Son Nofret, els
parents de Sor Maria dels
Àngels hi tenen una finca
heretada dels seus vells; però
encara que sigui així, els
membres de les famílies de
Son Nofret i de Ca'n Pallissa
desconeixen que siguin pa-
rents.

*** A Peradccamps (Llei-
da) hi hagué accions militars
durant les guerres carlistes,
sobre tot entre els 1839 i 1840;
a la de 1840 hi hagué 500
baixes a les files lliberals, i el
doble a les carlistes; aquestes
accions valgueren al general
Wan Halen el títol de Comte
de Peradecamp; i aquest
mateix general entrà a Barce-
lona, novament conquerida el
1842.
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PERRUQUERIA I ESTÈTICA

Carrer Santa Bàrbara, 2 - Tel. 65.21.28
07630 CAMPOS
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PROU D'IMPOSTS CAP A MADRID!

NACIONALISTES DE MALLORCA

Amb aquest lema el PSM-
Nacionalistes de Mallorca hem
iniciat una campanya de de-
núncia i conscienciació ciuta-
dana sobre el que consideram
una espoliació fiscal que pa-
teixen les Illes Balears. A la
vegada volem donar a conèixer
les repercussions del Pacte
Autonòmic, firmat a Madrid
pel senyors González i Aznar,
quecondemnales nostres Illes
a una autonomia de tercera: no
assolirem competències im-
portants que ja tenen les au-
tonomies plenes en matèria de
sanitat i seguretat social, hi-
senda, ordre públic, planifi-
cació econòmica, administra-
ció local, jusü'cia... mentre que
la d'educació, bàsica per
normalitzar l'ús del nostre
idioma, no es començarà a
transferir fins l'any 1996.

Però, a més a més, sense
recursos econòmics no hi pot
havert vertadera autonomia
política, i s'ha de dir que la
participació en els ingressos
de l'esíat és discriminatòria
per a Balears. L'actual siste-

ma de finançament estableix
que les Comunitats Autòno-
mes d' igual nivell de com-
petències com la nostra es
finançaran amb 27.730 pts/
habitant, mentre que les Illes
Balears ho han de fer amb
23.730 pts/habitant. Amb la
particularitat que aquest càl-
cul està fet amb el cens de
1988, que aquí era de 60.000
persones menys, i sense
comptar la població turística
que util itza uns serveis públics.

Un altre front de finança-
ment són els Fons de la Co-
munitat Europea que suposen
una mitjana de 7.488 pts/ha-
bitant a tot l'estat espanyol,
mentre que a Balears sols en
toquen 728 pts/habitant.

La redistribució de recur-
sos entre les comunitats au-
tònomes és el Fons de
Compensació Interterritorial,
del qual les Illes Balears
n'estam excloses des de l'any
1989, i a les deu comunitats
que el reben les suposa 8.700
pts/habitant.

Sumant totes les trans-
ferències estatals i comuni-
tàries, i sense comptar els
tributs transferits, les Balears
reben 6.998 pts/habitant

anuals, mentre que la resta de
comunitats autònomes d'igual
nivell de competències reben
una mitjana de 29.515 pts/
habitant.

Apart del finançament de
la nostra autonomia, hem de
valorar les inversions estatals
a Balears: del 1983 al 1990
han minvat un 17% suposant
que aquí només s'ha invertit
el 35% de la mitja estatal.
Na tu ra lmen t aquesta es
l'explicació del dèficit de
serveis públics bàsics com la
sanitat, transport, educació...

Pel que fa a la tributació,
en això sí que som un dels
primers. Pagam una mitjana
de 333.587 pts/habitant, no-
més superats per Catalunya.

El resultat de tots aquest
factors és la balança fiscal
(diferència entre el que pagam
i el que rebem), estimada per
la Conselleria d'Economia i
Hisenda en 91.650 milions
negativa per a Balears l 'any
1990.

Naturalment no oblidam
que som la comunitat autò-
noma de renda per càpita més
elevada, i que per tant hem de
ser solidaris amb els més
necessitats i pagar segons les

nostres possibilitats. Però això
no signif ica renunciar als
mateixos serveis públics que
tenen les altres comunitats,
entre altres coses perquè aquí
una part important de la po-
blació no pot pagar uns ser-
veis privats. No podem oblidar
que, malgrat larenda per càpita
elevada, els sous mitjans de
Balears són els quarts més
baixos de tot l'Estat. O que
actualment hi ha més de 50.000
persones aturades. O que des
de l'any 1991 estant tancant
ducs peti tes empreses cada cl ia.

V i v i m una s i tuació
econòmica molt delicada a la
qual hem de fer front. No
podem consentir per més
temps aquesta vertadera ex-
po! iació cconòm ica que patim,
ni resignar-nos per sempre a
ser una autonomia de tercera,
Per això és vital superar la
dependència política i
econòmica del centre i està
justificat, més que mai, el crit
de : PROU D'IMPOSTS CAP
A MADRID!

Pere Sampol Mas.
Diputat PSM

Nacionalistes de Mallorca

El Grup Parlamentari del PSM i EEM ha presentat al Par-
lament de les Illes Balears una Proposició no de Llei en la que
es demana que es tornin a posar en funcionament les línies de
ferrocarril, actualment interrompudes des d'Inca- Artà i Inca-
Sa Pobla.

Existeixen unes instal·lacions en desús però recuperables.
Per altra banda, l'augment progressiu del parc automobilístic fa
que les carreteres siguin cada vegada més intransitables i 1'
alternativa del tren, constituiria una opció, més econòmica i
ecològica, que la utilització del vehicle particular.

El Pla Director d' Infraestructuras invertirà a Balears 159.000
milions de pessetes. El PSM - Nacionalistes de Mallorca demana
que es destini una part d'aquests milions a la reinstauració de
les línies ferroviàries.
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AMB LA MATEIXA FREQÜÈNCIA!
A MENORCA I A LES PITIÜSES

Les entitats sotasignants
instam al Govern central a
respectar les mateixes fre-
qüències que des de fa anys
permeten la recepció de les
televisions autonòmiques de
Catalunya i de València a Me-
norca, Eivissa i Formentera,
on gaudeixen de gran accep-
tació. Aquests canals són una
eina d'acostament i coneixe-
ment mutu amb aquells dos
països, amb els quals com-
partim història, llengua i
cultura, i moltes altres ca-
racterístiques com a països
mediterranis. Qualsevol altra
«solució imposada» causaria
greus perjudicis i seria vista

com un menyspreu a la inicia-
tiva social i als drets dels
ciutadans.

Oferim el nostre màxim
suport a aquesta justa recla-
mació dels menorquins, ei-
vissencs i formenterers, amb
els quals compartim en aquests
moments històrics un projecte
nacional comú de recuperació
de l'autogovern, iniciata partir
de l'aprovació de l'Estatut
d'Autonomia vigent. Ens
comprometem a promoure una
relació fluïda a tots els nivells
(econòmic, social, lúdic, in-
formatiu, cultural,...) entre Ics
nostres illes i demanam a les
institucions que estimulin i

afavoresquin aquesta col·la-
boració.

Reclamam, finalment que
urgentíssi marnent es trobi una
via per a un model propi de
RTV autonòmica balear, peça
essencial de la construcció del
nostre país; que es garantes-
qui la recepció del senyal
audiovisual en condicions
òptimes de les ràdios i tele-
visions en català, i sobretot
del canal 9, i que es legalitzin
formalment Ics freqüències
emprades per a aquesta recep-
ció, cosa queja passa d'hora;
que es doni tot el suport ne-
cessari a Ics em issores de ràdio
i TV d'àmbit local i comarcal,

que jugaran un paper impor-
tantíssim en la vertebració
social, cultural i nacional del
nostre poble. A la consecució
d'aquests objectius dedicarem
els nostres millors esforços.

Obra Cultural Balear i les seves 20 delegacions, Universitat de les Illes Balears (Consell Executiu), Premsa Forana
de Mallorca, Bisbat de Mallorca, CCOO, PIMEM, Confederació d'Associacions de Pares d'Alumnes (COAPA), Federació
d'AAVV de Palma, Federació de TV locals de Mallorca, GOB, Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament de les Illes
Balears (STEI), Grups d'Esplai de Mallorca (GDEM), Santuari de Lluc, Club Pollença, Consell de la Joventut de les
Illes Balears, Escola d'Esplai de les Illes, Escola Municipal de Mallorquí de Manacor, Fundació Joan Amengual i Pericas
de Campanet, Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, Associació Festival Chopin de Valldemossa, Associació
d'Educació d'Adults de Mallorca, Associació El Mirall, Associació Amics de la Glosa, Associació de Periodistes de les
Balears, Associació Educativa de les Illes Balears, Centre de Professors de Palma (CEP), Gremi de Llibreters de Mallorca,
Grup de Drets Humans de Mallorca, Grup Blanquerna, Justícia i Pau, Monestir de La Real, Moviment d'Escoles Mallorquines,
Moviment d'Escolta i Guiatge de Mallorca, Museu Balear de Ciències Naturals de Sóller, Societat Balear d'Educació
Ambiental, Federació d'Associadions de Pares d'Alumnes de Mallorca, Col.legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia
i Lletres, Associació Voltor.

ELECTRODOMÈSTICS

ANDREU GINARD
Qualitat i Servei

Descomptes especials a noviis

Carrer Creu, 25 - Tel. 65.03.33 • CAMPOS

AUTOSm
TouOM AS

COMPRA VENDA
VEHICLES D'OCASIÓ

Nunyo Sanç, 26 - Tel. 65.24.22 - CAMPOS (Mallorca)
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PLANTILLA DE G.E.S.A. - CAMPOS EL MARÇ DE 1983

D'esquerra a Dreta i de Dalt a Baix

1.- Llorenç Mas Ballester ( Loco )

2.- Pere Obrador Ginard ( Negre )

3.- Magí Fullana Puig ( Ramonell )
4.- Gabriel Amer Servera ( Potoi )

5.- Miquel Clar Covas ( Polles )

6.- Antoni Obrador Font ( Cavallot )
7.- Jaume Ginard Gustà ( Sabater )

8.- Pere Gili Munar ( de Llorito )
9.- Pere Fullana Mulet ( Ramonell )

10.- Miquel Comila Mas ( de Montuïri )
11.- Antoni Lladó Vicens ( Clasta )

12.- Gabriel Riera Lladonet ( Riera )
13.- Antoni Juan Mut ( de Llucmajor )

14.- Bartomeu Manresa Adrover ( de Felanitx )

15.- Miquel Bujosa Ginard ( des Moli den Bujosa )

16.- Mateu Mesquida Peselló (de Llucmajor )

17.- Rafael Juan Pons ( Ponset )

18.- Jaume Vidal Ferrer ( Vermell )
19.- Joan Vidal Mas ( Loco )
20.- Antoni Fiol Llofriu ( de Palma )
21 - Bernat Bennassar Barceló ( de Felanitx )

22.- Lorenç Oliver Amengual ( d'Algaida )
23.- Miquel Manresa Mascaró ( Rossinyol )

24.- Miquel Fullana Puig ( Ramonell )
25.- José Manuel Repáraz Rasquin

26.- Rafael Oliver LLadó ( Francina f )
27.- Juan José Maestre Gómez ( de Llucmajor

28.- Llorenç Almansa Basra ( de Barcelona )
29.- Damià Cerdà Mesquida ( de Porreres )

30.- Juan Nieves Gordo ( t )

FOTO: MAS FOTOS



FENT UNA VOLTA PER LA VILA

JOAN PUIGSERVER:
TOTA UNA VIDA DEDICADA A L'ENSENYAMENT

A Campos tothom el co-
neix, mitja vila i una bona
part dels habitants dels
pobles de veïnat hem estat
alumnes seus. Li agrada
xerrar d'educació i de ma-
temàtiques, però també de
fora vila, de caça i de cavalls.
És un home profundament
arrelat a Campos i a la seva
gent, un home que sempre
està disposat a donar la mà
a aquell al·lot o al·lota que
té un problema amb les ma-
temàtiques. És, en definiti-
va, En Joan Ronquet, En
Joan Puigserver i Mulet.

* D. Joan, quants d'anys
dedicats a l'ensenyament ?

— Des dels quinze anys
faig classes i encara no m'he
aturat de tot.

Vaig començar a 1 ' hort, on
feia qualque repàs a al. lots més
joves que jo. Després també
en vaig fer a la vila, al piset
del carrer de Santanyí on
encara ara n'hi faig.

* Apart d'aquestes
classes particulars heu
passat per moltes escoles i
instituts.

— Sí, quan vaig haver
acabat la carrera vaig fer feina
un parell d'anys a la banca
March, feina però, que ja
compatibilitzava amb
l'educació, primer fent re-
passos i després al Col.lcgi
Fra Joan Ballester.

Però com que l'escola
m'estirava més vaig acabar
deixant la Banca March i
dedicant-me totalment a fer
classe.

Per aquella època anava,
simultàniament al Co.legi Fra
Joan Ballester de Campos, al
Sant Bonaventura de Llucma-
jor i el Joan Estelrich i el de

lesTrinitàriesdeFelanitx. Fins
i tot, durant un temps també
anava al Col·legi Municipal
de Manacor en dissabte de-
matí.

Després, em vaig presen-
tar a les oposicions, les vaig
treure i me varen enviar a
l'institut de Manacor, on vaig
fer-hi dos anys de feina. Fi-
nalment vaig demanar el
trasllat a l'Institut Verge de
Sant Salvador de Felanitx,que
ja no vaig deixar fins que em
vaig jubilar ara farà tres anys.

* Com és possible que
féssiu classes a quatre escoles
simultàniament ?

— En aquell temps no ens
limitaven les hores de feina,
en podies fer tantes com
volguessis. A més a més,
llavors hi havia manca de
llicenciats, per la qual cosa,
estàvem moltsol.licilats. Cada
col.legi tenia una o altra ca-
tegoria segons el nombre de
llicenciats que tenia en
nòmina,i tots estaven inte-
ressats en que hi anassis,
maldament només fos un parell
d'hores.

* Voleu dir que no im-
portava ésser llicenciats per
fer classes a un col·legi de
secundària ?

— No, només t'exigien un
mínim de llicenciats.

Quan jo vaig començar
només hi havia dos instituts
públics en tota Mallorca,
ambdós a Ciutat: els anome-
nats Institut Masculí (Ramon
Llull) i Institut Femení (Joan
Alcover). Els centres privats
que impartien ensenyaments
secundaris estaven dividits en
quatre categories. En primer
lloc hi havia els autoritzats
elementals i autoritzats supe-
riors que impartien, rcspccti-

— En Joan Puigserver ha dedicat tota la seva vida a l'ensenyament
de les matemàtiques.

vament el batxiller elemental
i el batxiller superior. En
aquests centres s'hi feien les
classes però els a lumnes
s'havien d'anar a examinar a
l'institut de Palma, tant pe!
juny com pel setembre. També
hi havia els centres reconeguts
elementals i reconeguts su-
periors on, a més a mes de
rebre-hi les classes els alumnes
.sempre tot al·lots o total. Iotes,
no n 'hi havia de mixtos, també
s'hi podien examinar. Només
havien d'anar a l'institut a fer
les proves de grau, és a dir,
les proves que permetien
passar de batxiller elemental
a batxiller superior i d'aquest
a launiversitat. Pcrpodcr ésser
reconegut havies de complir
unes certes condicions:
com piar am b laboratori i tenir
un nombre mínim d'aules i de
llicenciats.

Més envant es va crear la
figura dels col·legis lliures
adoptats que eren només
elementals i als quals se'ls
exigia que hi hagués, com a
m í n i m , un l l i c e n c i a t en
ciències i un altre en lletres
que cobraven de l 'estat.
Aquests centres eren muni-
cipals. A Campos hi havia el

lliure adoptat Fra Joan Balles-
ter. N'Andreu Lladó n'era el
professor de lletres i vicedi-
rector i jo el de ciències.i di-
rector. Els nomenaments ve-
nien primer de la Universitat
de Barcelona i, més tard, del
Ministeri d'Educació i Cièn-
cia.

* Què cobràveu quan
vàreu començar?

—Cobràvem lOOpts.cada
mes per cada hora de classe
diària. No hi havia un sou
mensual únic, com ara, amb
una quantitat d'hores de feina
fixes, sinó que cobraves se-
gons les hores de classe que
imparties.

* Una pregunta mate-
màtica: ens podríeu calcu-
lar quants d'alumnes han
rebut classes vostres ?

— Mira, ho podem calcu-
lar. Durant quin/.e anys vaig
anar simultàniament a Lluc-
major, Felanitx i Campos, amb
una mitja de 40 alumnes per
poble, el que suposa 40 x 3
x 15 = 1800. Després, tant a
l ' inst i tut de Manacor com al
de Felanitx tenia uns cinc grups
de devers 35 alumnes cada
any. Com que hi vaig anar
dcvuit anys vol dir que vaig
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tenir 35 x 5 x 18 = 3150.
Aleshores el total seria de 1800
+ 3150 = 4950 alumnes. Cal
dir que és un càlcul aproxi-
mat, ja que alguns dels
alumnes els hem comptat dos
pics perquè els vaig tenir dos,
o inclus tres cursos, però, per
altra banda no hem comptat
la gent que ha vengut a repàs
amb mi ni els que vaig tenir
durant el temps, poc, s'ha de
dir, que també anava al col .Icgi
municipal de Manacor. Jo crec
que una cosa compensa l'altra.

* Sempre s'ha dit que les
Matemàtiques sóndifícils, és
això cert o és un tòpic ?

— No, les matemàtiques
no són difícils. Pens que són
l'única assignatura que es pot
aprovar sense estudiar. Això
de què són difícils se diu per
tradició. El que passa és que
les matemàtiques exigeixen
pensar i la gent, de vegades,
té peresa de pensar.

* En aquest moment ens
trobam davant un canvi del
model educatiu. Vos ja n' heu
vist varis. Amb quin vos heu
sentit més a gust? Quin con-
sidera u que ha estat el mi-
llor ?

— Com més enrera ens
feim més bons eren els models
educatius, tant des del punt de
vista de l'alumnat com del
professorat.

Els alumnes venien més
seleccionats. Només estudia-
ven els que realment valien i
tenien interès o els que tenien
doblers. Ara estudia tothom,
el que ha provocat un min-
varnent de la quali tat de
l'ensenyament.

Els alumnes que teníem als
pobles solien ser més bons que
els de Ciutat, ja que aquí
quedaven els al.lots de cascs
humils que tenien beca i només
qualque fill de ric. Els senyors
solien enviar els seus fills a
estudiar a Palma, perquè feia
més bo i perquè, no convenia
que es veiés quehi havia al.tots

pobres que en els estudis els
eren superiors.

Per altra part també s'ha
de dir que entre els docents
també anaven més juntes la
professió i la vocació. Ara hi
ha al·lots i al.Iotes que han de
començar la carrera i encara
no saben perón han de prendre
i pensen: bé, em faré profes-
sor. Un temps s'hi dedicaven
els que realment els agradava
aquesta feina.

* Quines matemàtiques
considerau que hauria da
saber un al·lot de dotze anys,
en acabar Primària ?

Haur ia de saber
l'aritmètica bé: les quatre
operacions aplicades damunt
nombres naturals, sencers,
trencats i decimals. Avui en
dia , amb les maquinetes s'ha
abandonat el càlcul i els joves
s'equivoquen en operacions
senzülíssimes.

També hauria de tenir
nocions clares de geometria.
La poca importància que s'ha
donat a la geometria del '73
ençà ha estat nefasta.

* I als setze anys, quan
acabi Secundària ?

— Si s'ha d ' a t u r a r
d'estudiar el fonamental és que
domini la geometria plana i la
de l'espai, que són coses amb
les que es trobarà cada dia. Si
ha de fer de picapedrer, fuster,
etc. ha de saber calcular àrees
i volums a la perfecció. En
aquests moments hi ha molta
gent que ha de comprar un
solar o un tros de terra i no
hi ha manera que calculi el
preu.

* Com era aleshores la
relació professor-alumnes ?

Abans els alumnes tenien
més consideracions al pro-
fessor, li estaven agraïts pel
que els ensenyava. Tal vegada
el motiu és que llavors Ics
matemàt iques eren més
pràctiques i veien que els que
feien aclassc tenia aplicacions
immediates a la seva vida

quotidiana. Els pares també
estaven agraïts del professor.
Quan venia el mercader a
comprar els porcs i el f i l l feia
els comptes i 1 i sortia el mateix
i, tan aviat o més, el parc venia
tot orgullós a donar-tc les
gràcies. No passava festa
assenyalada: Nadal, Pasqua,
el teu Sant, que no venguessin
el parc i el fi l l a fer-te un poc
de cas i dur-tc un obsequi.

Encara ara els alumnes
d 'un temps et conviden a
sopars, moltes vegades de
caràcter anual. Per exemple,
cl passat dia dos d'aquest mes
vaig anar a Gràcia a un sopar
convidat per antics alumnes
de Llucmajor. Els alumnes
més recents no ho fan això.
Sembla que ara hi ha un
enfrontamcntentrecls profes-
sor i els alumnes. Abans hi
havia cooperació.

* Ens podríeu contar
q u a l q u e anècdota de la
vostra vida professional ?

- Sí, i una de recent.
L'estiu passat, a un d'aquests
sopars amb antics alumnes se
me'n va acostar un i em va dir:
«sou el professor més dolent
i xcrcc que he tengut mai». I
era perquè aquest senyor, com
que no cm fiava gaire d'ell,
quan havíem fet i corregit una
prova el solia treure a la pis-
sarra a fer els mateixos pro-
blemes que l ' examen i ,
efectivament, quasi mai els

sabia fer.
* Després de tres anys

d'ha ver-vos jubilat, enyorau
l'escola ?

— De tot d'una, durant cl
primer any no vaig fer gens
de classe, però notava que en
mancava qualque cosa. Per
això ara faig un parell d'hores
de repàs cada setmana i cm
faig passar la gola. Tanmateix
he de dir que tene moltes
aficions.

* Quines aficions ?
- Tal vegada la més im-

portant i antiga i per tots co-
neguda és la caça. El que no
m'ha agradat mai és ni viatjar
ni anar d'excursió. En lots els
anys de dedicació a l'cnse-
nyamcnt mai no he anat a cap
viatge d'estudis. I això que
m'ho han demanat moltes
vegades.

Des que m'he jubilat m'he
aficionat molt a les bísties.
Tene tres egües i tene temps
de fregar-lcs i arrcglar-lcs.

Jaume Lladó.

— Aprop de 5.000 joves varen passar per les seves aules durant els
més de trenta anys de vida professional.
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PER QUÈ LES DONES ?
«L'art de la guerra és com la medicina, sempre causa víctimes»

Voltaire (1694-1778)

Potser aquest article a algú li sembli
fora de context o, pitjor encara, que pensi
que això no va ni amb ell o ella. Aquí
és on voldria que la gent es fixés. Això
si va amb nosaltres, o hi hauria d'anar.
Hem de ser conscients que, encara que
no ens afecti directament, aquesta gent
es baralla just darrera casa nostra -els
Balcans no estan tan enfora com pareix-
. Per altra banda estam exposats, en qual-
sevol moment a que això mateix (les
violacions) ens puguin passar a nosaltres
o algú relacionat o molt proper a nosal-
tres. Com haureu endevinat ja, vos vull
xerrar, no de la guerra a l'antiga Iu-
goslàvia, sinó d'una de les víctimes
d'aquesta guerra: les dones violades des
que va començar la crisi dels Balcans.

L' l de Febrer, d'aquest any 1993, els
ministres d'exteriors dels dotze varen fer
públic l'informe Warburton. Aquest
informe el va encarregar la CEE a una
comissió investigadora amb la finalitat
de saber, amb més o manco precisió, el
nombre de dones violades, des que co-
mençà la guerra civil a l'antiga Iugos-
làvia. Aquest informe assenyala que,
encara que les apreciacions oscilen entre
10.000 i 60.000, el nombre més raonable
de dones violades és de 20.000. S'indica,
així mateix a l'informe, que moltes
d'aquestes dones han estat violades
sistemàticament, en paraules planeres,
cada dia. Una altra de les conseqüències
a la que arriba l'informe és que un 5%
d'aquestes dones estan embarassades. Cal
dir, però, que una cosa que no assenyala
l'informe és el nombre de dones que ha
decidit amagar el seu embaràs o la seva
violació per por a ser rebutjada pels seus
marits o per la societat. Hem de recordar
que la gran majoria de les dones violades
són musulmanes, encara que també n'hi
hagi de bosnianes, sèrbies o croates -com
molt bé assenyala l'informe- i en lareligió
musulmana els homes consideren impures
les esposes tocades per altres homes. I
precisament era aquest l'objectiu del
chetniks (milicians) bosnians: una neteja
ètnica. Totes les dones que violaren, com
que seran rebutjades pels seus marits i

per tota la societat musulmana, no en-
gendraran més «musulmanets». És així
de brut aquest assumpte. I no penseu que
s'han conformat violant dones, algunes
cada dia durant mesos, no, també han
violat nins i nines. Nins i nines indefensos
de pocs anys d'edat. Algunes d'aquestes
dones podran avortar, la majoria han de
continuar amb l'embaràs fins a l'hora del
naixement de la criatura. Una criatura que
no coneixerà mai el seu «pare» (no sé
si donar-li aquest nom) i tampoc la seva
mare, perquè moltes d'aquestes dones
entreguen els seus fills a associacions
com Caritas i d'altres. Però no acaben
aquí els problemes d'aquestes dones, no.
A tot això cal afegir els ròssecs físics i
psicològics que aquestes violacions duen
al darrera. Bé, això les que tenien «sort»
i no les mataven després de la violació.
Els problemes físics són, entre d'altres:
infeccions ovàr iques , contagis de
malalt ies venèries, i m p o s s i b i l i t a t
d'engendrar nous fills, etc. Els problemes
psicològics són, entre d'altres, la pèrdua

de l'equilibri emocional, estats de shock,
sentimentd'humiliació, etc. que.en molts
dels casos, condueix al suïcidi.

Des que es va fer públic aquest informe
les violacions han continuat, encara que,
donada la possibilitat que siguin jutjades
com a crims de guerra, en menor quantitat
. Pareix que la por a ser jutjats, com a
crims contra la humanitat, ha fet que el
nombre de violacions minvàs. Mai ningú
no ha estat jutjat per fets com aquests,
però Ics Nacions Unides han aprovat la
creació d'un tribunal que pugui consi-
derar, les violacions sistemàtiques, com
a tais.

Voldria haver ferit la sensibilitat
d'alguns de vosaltres, lectors, no per fer-
vos fàstic, sinó perquè tengucu present
qucaquelles dones fàcilmentpodien haver
estat les nostres mares, germanes, padri-
nes, amigues, etc. Un poc de sensibilitat
per elles, per favor, s'ho mereixen.

Josep Antoni Sala i Toral

PODEU TROBAR RESSÒ ALS SEGÜENTS
PUNTS DE VENDA:

CAMPOS

Supermercat Ca'n Melero • Forn Ca'n Nadal • Supermercat Ca'n Sion • Estanc Ca'n Mrtxo

Autoservici Ca'n Verdera • Autoservici Es Campanar • Estanc Ca'n Pomar

Impremta Roig • Foto-Cine Vidal • Impremta Adrover • Forn Ca'n Vadell

Ca'n Joan Rotger • Ca S'Esparter • Merceria Aina Fullana

Forn de Ca'n Pere • Estanc Ca'n Mosset • Granja Ses Voltes

SA RÀPITA

Supermercat Brisas • Colmado Puigserver

Estanc Bris • Forn Backerei

COLÒNIA DE SANT JORDI

Forn Ca'n Nadal

LLUCMAJOR

S'Àmlora

SES SALINES

Papereria-Copisteria Can Nova

PALMA DE MALLORCA

Llibreria Jaume del Montsó

(Galeria Comercial "Els Geranis")

Llibreria Aloma

(Carrer Vinyassa)
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TERTULIES DE BARBERIA

Damià Huguet

Les barberies han estat
sempre, des de temps imme-
morials, un lloc obligat, indis-
pensable, on s'hi ha d'anar
unes quantes vegades a l'any
perquè el barber et talli els
cabells o t'afaiti la poca barba
d'uns dies. És, en certa ma-
nera, un ritual al qual ens hem
anat avesant per pura neces-
sitat de mantenir airada la
nostra imatge física; encara
que desordenadament. Perquè
a la barberia no s'hi va empès
per cap puntualitat, ni per cap
compromís. S'hi va, més que
res, per necessitat, amb una
certa inèrcia, sense cap rigor.
De cop sec te n'adones que
duus els cabells massa llargs
i aprofites una hora o una altra
del dia per anara a la barberia.
Una cosa ben normal, ru-
tinària, que feim assíduament,
amb una certa recança.

Amb el temps, però, al-
gunes coses han anat can viant.
Avui, per exemple, hi ha poca
gent que vagi a afaitar-se a una
barberia. La comoditat que
supòssen les màquines elèc-
triques, o les de fulleta doble
que ara s'usen, han llevat molta
clientela a les barberies. Cosa
del tot evident. En canvi ta-
llar-se els cabells és una altra
història. Difícilment una
persona pot aconseguir tallar-
se els cabells ell tot sol, o que
els hi tallin a ca seva. Per tant
no queda més remei que
acudir, amb una certa fre-
qüència, al barber pel qual es
té una major predilecció.
Perquè això de «tenir barber»

escollit, o preferit, és fona-
mental, sobretot en la gent
gran, o en la gent adulta; en
els joves no tant. Tothom té
«el seu barber», bo o millor
que un altre; però en tot, i amb
el pas dels anys, sempre estira
més el que hom té avesat,
p'entura per allò de que «val
més lo dolent conegut que lo
bo a conèixer», encara que de
vegades ens solem equivocar.

Les barberies, amb el pas
dels temps, no han canviat
substancialment massa. Jo
diria que no han canviat gens,
llevat de quatre menudèncics
provocades per modes in-
tempestives que tanmateix
s'han esvaït als pocs anys:
tallar-se els cabells amb raor,
pentinar-se amb laca o estu-
far-se el clatell. Modes tem-
porals que, en el fons, no han
modificat gens ni mica
«l'estil» dels barbers. La pinta
i les tisores són les eines de
sempre, indispensables i gai-
rebé úniques. L'ofici el posa
el barber, amb l'elegància de
saber manejar tisores i pinta
amb meticulositat i eficàcia;
tallant allò just, fer-te tombar
el cap a una banda o a una
altra, posar-te dues gotes
d'aigua de colònia, pentinar-
te, i llests. Tot un ritual ben
pulcre i elegant. Tant ara com
fa cinc segles.

A mi particularment,
sempre m'ha fet una mica de
versa anar a la barberia. Més
que res per haver d'esperar
d'assegut una estona llarga.
Evidentment no sempre quan
arribes trobes cadira buida, i
per tant pertoca demanar qui
és el darrer i esperar pa-
cientment fins que et pertoqui
asseure't davant el mirall -que
sol ésser enorme-, i dir-li al
barber allò que precises.
Aquesta espera, però, com tot,

té els seus avantatges. Un dels
quals és el de poder participar
en una tertúlia improvisada
amb altra gent que, com tu,
esguarda amb paciència el seu
torn. N'hi ha que prefereixen
llegir el diari o fullejar revis-
tes; són pocs. Perquè la ma-
joria de gent, sobretot la gent
gran, s'estima més la tertúlia,
el col·loqui improvisat sobre
fets intrascendents.

La barberia de mestre
Mateu Lluent -que estava
ubicada a la Plaça Major, just
davant La Sala- era potser la
més concorreguda de la vila;
i per tant era el lloc on era
possible una tertúlia major i
més diversificada, i amb més
participants. Mestre Mateu,
que a més de barber feia de
corresponsal a la vila de Diario
de Mallorca, era petit
d'estatura i molt rialler, sen-
zill, de galtes vermelloses i
gep a l'esquena. Mai no
s'enfadava si algú l'escometia
per qüestions de presses. Era
molt xerrador, irònic. De cop
sec, si era urgent la resposta,
s'aturava, i movent les tisores
impacientment amb les mans,
contestava l ' interlocutor
mentre el client romania amb
el cap tombat, assegut a la
cadira. Després del breu diàleg
reprenia la feina, aturant-se
tants de pics com fos necessari
-perquè tothom havia d'ésser
ben atès-, i ell era conscient
que a la seva barberia no hi
anava únicament per feina.

La barberia és un lloc on
es ventilen totes les notícies
quotidianes amb una puntua-
litat considerable. Quan un fet
succeeix, al cap de dos minuts
o tres una persona o una altra
ja n'ha donat la notícia a la
barberia, Ve a ésser com una
oficina d'informació urgent i
de primera mà. Tot, absolu-

tament tot el que passa al poble
té el seu comentari habitual i
precís a la barberia.

Avui potser es podria fer
un incís entre barberies i
perruqueries, cosa evident
perquè els costums han can-
viat. Tan bé mai. Però allò que
és un fet és que no es pot parlar
amb contundencia de canvis
radicals. Si de cas, el canvi
més considerable d'aquests
darrers anys és el de les pe-
rruqueries mixtes, on hi van
joves i al·lotes sense cap
mania. Però pel que fa a les
barberies, ara i avui, a Campos,
funcionen talment com fatres-
ccnts anys.

Record perfectament, allà
per la dècada dels anys 50,
quan acompanyava el meu
padrí a la barberia, gairebé
medieval, de Ca'n Noreta,
perquè l 'afaitassin. Tene
present, també, la de Ca'n
Mercè del carrer Estret, i la de
Ca'n Sion de Ca's Sant; i
d'altres que n'hi havia, ubi-
cades totes al primer aiguavés
de la casa. Totes iguals,
plàcides i senzilles, amb els
mateixos estris: navalla, pin-
ta, tisores, sabó, aigua de
colònia i pols de talc... Res no
ha canviat. Darrerament pot-
ser, allò que més he notat és
que la gent ha tornat poc
xerradora. Aquelles tertúlies
d'abans, en les quals tothom
hi volia dir la seva, han anat
mancabant. La gent prefereix
el silenci, observar, o fullejar
una revista de fa tres mesos,
com a la consulta del metge
o del dentista. Conversar,
esmenussar les notícies quo-
tidianes, s'ha perdut una mica.
Convendría, potser, anar més
espesses vegades a la barbe-
ria. Seríem més molts, i
tendrícm més coses que con-
tar-nos.



24 NOTICES BREUS

L'OCB FA UN VIATGE AMB
DIAPOSITIVES I MÚSICA

Realment així va ser a la vetlada que
ens va oferir En Joan Manresa a la Sala
de Cultura de «SA NOSTRA» amb el seu
reportatge de diapositives i música del
viatge realitzat a Síria, Jordània i Tur-
quia. Dissabte 6 de març a les 20:30, un
poc més tard per causa del funeral, vàrem
poder assistir a un vertader viatge del
pensament i dels sentits cap als indrets
del Pròxim Orient o Mitjà com se li diu.
Vàrem poder endinsar la nostra ment dins
una cultura i una civilització -la del desert,
la de l'Alcora- totalment diverses de
l'occidental o judeo-cristiana. En Joan
ens va mostrar ben concretament com
hem d'evitar els prejuicis de cap a tot allò
que ens és desconegut, perquè si no podem
pegar un bon esclafit.

CAMPANYA PER L'ADQUISICIÓ
DE GABELLÍ PETIT PER PART

DEL GOVERN BALEAR.
Gabelli Petit és una possessió que està

situada al peu de les muntanyes de la
Serra de Tramuntana en el terme muni-
cipal de Campanet. Aquesta possessió
presenta un conjunt d'elements de no-

table interès: un gran bosc d'alzines, les
fons Ufanes -grans corrents d'aigua sub-
terrània que, després de Ics plogudes,
surten a la superfície, un talaiot prehis-
tòric, i mostres de la cultura i economia
agràries -sitges, forns de calç, sestadors,
barraques,...-.

Aquesta campanya s'inicia en saber
que la possessió està en venda, i es pensa
que, d'aquesta manera la seva conserva-
ció mediambicntal quedaria més garan-
tida. Demanen que s'hi adhereixin totes
les institucions i associacions mallorqui-
nes. L'Obra Cultural de Campos ha
acordat, en reunió de la directiva, la seva
adhesió a la campanya.

CAMPANYA MALLORCA
SOLIDÀRIA - CAP AL 0,7%.
Aquesta campanya la duen endavant

Ics Organitzacions No Governamentals
per al Desenvolupament, per iniciativa
de «Justícia i Pau de Mallorca» i amb
el suport econòmic del Consell Insular
de Mallorca.

Aquesta campanya pretén conscien-
ciar la societat mallorquina sobre les re-
lacions d'injustícia i de manca de soli-
daritat que es donen actualment entre els

països desenvolupats i els de l'anomenat
tercer Món.

Un dels objectius cabdals de la cam-
panya és la creació d'un Fons Mallorquí
de Cooperació al Desenvolupament.

GREENPACE, GOB I FAAVV
PRESENTEN AL·LEGACIONS A

LA INCINERADORA DE SON
REUS I DEMANEN LA

RETIRADA DEL PROJECTE
Segons les organitzacions ecologis-

tes, la manca d' estudis d' impacte am-
biental corresponents a 1' abocador de
cendres i escòries tòxiques que se pretén
ubicar a Petra i a les estacions de trans-
ferència, i I' exclusió -sense justificació
documentada- de 1' alternativa de se-
paració en origen dels materials per a la
seva posterior reutilització i reciclatge,
invaliden 1' estudi d' impacte ambiental
de la incineradora.

Les organitzacions ecologistes i veï-
nals conclouen les al·legacions, exigint
la retirada del projecte de construcció de
la incineradora de Son Reus i la seva
substitució per un programa alternatiu de
separació dels materials en origen per a
la seva posterior reuliülzació i reciclatge.

Ara, canviar a més
li costarà menys.

.Gesa
w

Canviï"
"*v""l<k â 99nvjg3jkx8& &'£*£Asv

Informi's:
(cridada gratuïta)

900-220.220
TOT SON AVANTATGES
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107.0, NOU DIAL PER UNA
NOVA ETAPA DE

CALL VERMELL RÀDIO.
A l'hora de sortir aquesta revista a

la llum la ràdio de Campos, Call Ver-
mell, haurà iniciat una nova etapa. L'únic
que conserva de la seva anterior etapa és
el nom, i aquesta tampoc és el mateix,
ara es diu CALL VERMELL RÀDIO
MUNICIPAL. Estrena nou dial -passa
del 103.8 al 107.0-, estrena local, estrena
aparells nous i estrena un nou equip humà
encapçalat per la coordinadora Margali-
da Ripoll. En principi la seva emissió serà
els divendres de 20:00 a 22:00 hores i
els dissabtes de les 10:00 a les 16:00
hores, encara que no es descarta una
ampliació de programes en un futur.
Desitjamatotselsresponsablesd'aquesta
nova etapa molta sort i ens posam a la
seva disposició.

CONCERT DE PIANO DE NA
MARIA ESCALAS

El passat dissabte dia sis de març la
pianista d'origen campaner i resident a
Mataró, Maria Escalas Bernat, realitzà un
concert a l'Aula Municipal de Música i
Dansa de Premià de Dalt. El programa
estigué format per obres de J .S. Bach i
F. Chopin, i comptà amb gran assistència
de públic.

Cal recordar que Na Maria Escalas
oferí un concert a la nostra vila el mes
d'agost de l'any passat en motiu de les
festes patronals del nostre poble, orga-
nitzat per l'Obra Cultural balear de
Campos i patrocinat per l'Ajuntament.

— Na Maria Escalas durant el concert que
va realitzar l'any passat a Campos.

TORMENTA PER DEVERS
S'EIXAM

El passat diumenge dia 28 de març
hi hagué tormenta per devers s'Eixam.
La tormenta no va ser d'aigua sinó de
bufetades. Hagué d'intervenir la Guàrdia
Civil i la Policia Local. Per cert, el policia
local que va anar allà va fer ús de l'esprai.
Les coses estaven tan malament que li
prengueren i si no hagués estat per la seva
rapidesa en les cames li fan la pell allà
mateix. Hagué de partir deixant el cotxe
a la seva sort. El que el va enviar tot sol
potser es pensava que ell podria controlar
tot l'aldarull que hi havia allà. Són

necessàries bastants més persones per
controlar això, un tot sòl no basta.

CELEBRADA L'ASSEMBLEA
GENERAL ORDINÀRIA DE

L'O.C.B. CAMPOS.
El passat divendres dia 2 d'abril, al

local social de l'Avinguda Rei Jaume II,
5-Baixos, es celebrà l'assemblea general
de socis de l'O.C.B. Campos amb un
discreta assistència.

Durant l'assemblea el President Pere
Ollers i Vives presentà la memòria del
1992, de la qual cal destacar la celebració
de 24 activitats (amb una rnitja de 2 per
mes) i un fort increment de nombre de
socis que passa de 57 al décembre del
'91 a 102 al desembre del '92.

El Tresorer Jaume Lladó i Jaume
presentà l'estat de comptes que juntament
amb la memòria, es va aprovar per
unanimitat.

MARIA NICOLAU EXPOSA
A LA GALERIA HORRACH
El passat dia 13 d'aquest mes es va

inaugurar l'exposició de pintures que la
campanera Miqucla Nicolau exhibeix
encara ara a la Galeria Horrach Moya del
Carrer Catalunya de Ciutat amb la
presència del guitarrista Sion Frau que
hi oferí un concert.

L'exposició conté les darreres obres
de l'artista que continua amb el seu
característic estil barreja de pintura
abstracta i figurativa.

ü

PUBLICITAT A RESSÒ: Maria Bauçà. Tel. 65.01.47
Laborables de 17'30 h. a 2O'00 h.

Pintures
A. CHARINO

Antoni Cirer Juan
Pintor Decorador

Carrer Rigo, 9 • Tel. 65.10.58 • 07630 CAMPOS
Tel. 65.53.28 COLÒNIA DE SANT JORDI

BUGADERIA
TINTORERIA

SA BUGADERIA

Carrer Nou, 73 • 07630 CAMPOS • Tel. 65.25.27
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HA MORT VICENT ANDRÉS ESTELLÉS
Un dels poetes més representatius de la

nova poesia catalana.

La poesia catalana rep cops ben forts cada dia que passa.
A la mort tan recent, de Josep Maria Llompart,hi hem d'afegir
ara la de Vicent Andrés Estellés, qui va morir el dissabte dia
27 de març a la seva estimada -i a la vegada odiada- Ciutat
de València.

Tenia seixanta-vuit anys i en feia gairebé vint que patia
una greu malaltia. Entre els seus honors més distingits figura
el Premi de les Lletres Valencianes de 1990, i el de les Lletres
Catalanes. A més dels deu volums gruixats que composen la
seva obra poètica editada per Edicions 3 i 4 de València.

A més, entre una densa bibliografia on s'hi mescla escasa
prosa i abundant poesia, Vicent Andrés Estellés es considerava
un València de Mallorca, i així ho proclamava obcrtament.
Amics dels amics, venia sovint a Mallorca. I també estimava
l'obra d'un poeta campaner a qui vessava les més dúctils
confidències.

Al cel sia Vicent Andrés Estellés. Mai no l'oblidarem.
Milers de versos ens recorden massa la seva personalitat i la
seva grandesa.

d.h.

ELS AMANTS

No hi havia a València dos amants com nosaltres.

Feroçment ens amàvem des del matí a la nit.
Tot ho recordes mentre vas estenent la roba.
Han passat anys, molts d'anys; han passat moltes coses.
De sobte encara em pren aquell vent o l'amor
i rodolem per terra entre abraços i besos.
No comprenem l'amor com un costum amable,
com un costum pacífic de compliment i teles
( i que ens perdone el cast senyor Lópcz-Picó ).
Es desperta, de sobte, com un vell huracà,
i ens tomba en terra els dos, ens ajunta, ens empeny.
Je desitjava, a voltes, un amor educat
i en marxa el tocadiscos, négligemment besant-te,
ara el muscle i després el pecó d'una orella.
El nostre amor és un amor brusc i salvatge,
i tenim l'enyorança amarga de la terra,
d'anar a rebolcons entre besos i arraps.
Què voleu que hi faça!. Elemental, ja ho sé.
Ignorem el Petrarca i ignorem moltes coses.
Les «Estances» de Riba i les «Rimas» de Bécquer.
Després, tombais en terra de qualsevol manera,
comprenem que som bàrbars, i que això no deu ser,
que no estem en l'edat, i tot això i allò.

No hi havia a València dos amants com nosaltres,
car d'amants com nosaltres en són parits ben pocs.

Vicent Andrés Estellés

n
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A Madrid faran pallassos

U n cop l'any es podrà parlar
català al Senat espanyol. El
projecte de la norma regula-

dora d'aitai revolució fa així: "Les
intervencions que es produeixin
en aquella sessió podran realitzar-
se en qualsevol de les llengües
que, amb el castellà, tinguin el
caràcter d'oficials en alguna co-
munitat autònoma".

Detallem. Un cop l'any. No pas
al Senat en ple, sinó que durant
només la sessió que mantindran
només una cinquantena dels doc-
tes -¡poden saber llengües!- sena-
dors. No s'hauran de realitzar en
català, sinó que s'hi podran realit-
zar. I el diari de sessions de la
cosmopolita institució les haurà
de reproduir també en es-
panyol, encara que
s'hagin realitzat en
qualsevol de les no
espanyoles llen-
gües autoritza-
des.

El president Pu-
jol considera a-
questa novetat, in-
closa dins la reforma
de les normes del Se-
nat, com una ruptura.

¿Es pot considerar, sense ver-
gonya, que és rupturista de poder
parlar en català una estoneta cin-
quanta bons homes un cop l'any al
Senat espanyol?

Sí que es pot considerar així; i
amb poca vergonya -o no gens-;
sempre que hom ho considerí del
darrere estant d'unes ulleres es-
panyoles, madrilenyes. Vist amb
ulls espanyols, madrilenys, parlar
català oficialment a Madrid ni que
sigui en aquestes vergonyoses
condicions, és rupturista. Què dius
rupturista: és intolerable. Suïcida,
i per tant incompatible amb l'ésser
d'Espanya. Per això, el que els es-
panyols decidiran és que de fet al
Senat espanyol s'hi continuarà
sense poder-se parlar català.

I decidirà sobretot que, un cop
l'any, al seu Senat hi hagi sessió
de pallassos: catalans.

El president Pujol sembla enèr-
gicament decidit, i francament en-

grescat, a aconseguir que a Ma-
drid el prenguin per un Roca. L'hi
ajudarem: un escriptor madrileny,
Cassinto Benavente, ho va pre-
veureT "Benaurats els nostres imi-
tadors, perquè d'ells seran els nos-
tres defectes".

Ramon Barnils
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CLUB DE LA TERCERA EDAT L'ESPLAI DE CAMPOS.
IV CAMPIONAT DE TRUC 1993.

^Sf*

CAMPOS

El passat dissabte, dia 27
de març, en el local de
l'Associació del Club, tingué
lloc un dinar de companyonia
i repartiment de premis als
guanyadors del recent Cam-
pionat de Truc, que va ser un
ressonat èxit tant per part de
l'organització, com de parti-
cipació i concurrència de molts
d'admiradors.

Els guanyadors foren la
parella formada per Rafel
Garcies i Bici Ferrer, els se-
gons classificats en Mateu
Rigo i en Bartomeu Ferrer, i
llavors, en tercera posició, cinc
parelles empatades a 8 punts:
Damià Rigo-Bartomeu Rigo,
Miquel Vadell-Guillem Vidal,
Francesca Sureda- Margarida
Sureda i en Cosme Vicens-
Joan Pomar.

La nota més destacada
d'aquesta competició ha estat
la parella formada per les
germanes Francesca i Mar-
garida Sureda, que han esta
l'admiració de tots i han fet

— Francesca ¡Margarida Sureda en un moment d'una partida. Foren la parella de truquers que més va sorprendre
pel seu bon joc.

suar tinta als truquers més
experimentats.

El promotor i animador
d'aquest campionat, que ha
sabut dur amb molta cura, ha
estat en DamiàRigo. La nostra
enhorabona a tots.

Molt prest començarà cl
IV Campionat de Billar, que
tindrà tres categories. Vos
tendrem informats.

Bartomeu Piza.

A CAMPOS MOBLES SALAS

Miquel Vidal
Mobles de Cuina

Nord - Roure - Teka i Fòrmica
Tota classe de mobles, empotráis ¡ a mida

(Pressuposts gratuïts) • DESCOMPTES

Bisbe Tallades, 11 • Tel. 65.07.58 • 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

Taller i Servei de Pneumàtics

M. BORDOY
Venda i Reparació de Pneumàtics

Equilibrat Electrònic
Servei de Reparació Vulcanitzats

Carrer Victòria, 57 (Cantonada Carrer Felanitx)
Tel.65.21.93 • CAMPOS
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SALUT

LA CORRECTA COMBINACIÓ DELS ALIMENTS

Clementina Clara

Una combinació correcta dels nostres
aliments assegura una nutrició perfecta
com a resultat d'una millor digestió,
perquè crea sang pura, subministra
proteció contra l'autointoxicació, és pre-
ventiva o fins i tot pot fer desaparèixer
molts d'estats patològics, restrenyiment,
alèrgies, intoxicacions, infeccions, etc.

Els llibres de nutrició natural reco-
manen les següents combinacions gene-

rals:
- Menjar proteïnes i carbohidrats en

menjades separades.
- Només menjar una classe de pro-

teïna dins cada menjada.
- Menjar proteïnes i àcids en men-

jades separades.
- Menjar grasses i proteïnes en

menjades diferents.
-Menjar àcids i carbohidrats separats.
- Menjar carbohidrats i sucres per

separat.
- Menjar sucres i proteïnes separats.
- Menjar melons i síndries sense

acompanyar cap altre aliment.
- Eliminar els plats dolços de les

menjades.
- Prendre la llet tota sola o no prendre-

ne gens.

No hauríem de menjar aliments que

hagin estat frits, enllaunats, envinagráis,
empaquetais, deshidratats, desmincrali-
tzats, sotmesos a tractaments industrials
o que contenguin colorants, additiu o
sabors artificials.

LES COMPTABILITATS SON FONAMENTALS DINS UNA NUTRICIÓ RACIONAL
SI VOLEM PREVENIR MALALTIES I MANTENIR UNA SALUT

EN CONDICIONS PERFECTES.

TAULA DE RESUM D'INCOMPATIBILITATS
Per utilitzar-la s'agafa el n° d'un aliment qualsevol (per exemple la mel, n9 10) i el d'un altre que volem saber si es pot

menjar conjuntament (per exemple la fruita dolça o semiàcida n" 1), cercam el n3 10 a la columna de l'esquerra i el nQ 1
a la filera de dalt i en el seu punt d'unió apareixerà el símbol que indicarà la conveniència o no de menjar dins la mateixa
menjada aquells aliments.

1. Fruita dolça o semiàcida.

2. Fruita dessecada dolça.

3. Fruita àcida.

4. Fruita oleaginosa.
5. Sucs de fruita dolça.

6. Suc de poma.

7. Confitura, mermelada.

8. Castanyes.

9. Plàtans.

10. Mel d'abella.

11. Cereals.

12. Patates.

13. Lleguminoses verdes.

14. Hortalises en general.

15. Olis.

16. Mantega de llet.

17. Margarina.

18. Nata de llet.

19. Ous sencers.

20. Vermells d'ous.

21. Llet animal.

22. Llet de xufa.

23. Llet oleaginosa.

24. Formatge tendre i brossât.

25. Formatge vell.

26. Iogurt.
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NOCES • BATEIG • PRIMERA COMUNIÓ
— Saps que el reportatge és l'únic que mai no

podràs canviar?
— I que no hi ha una segona oportunitat?
— Vols assegurar-te sense

problemes econòmics?
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*D emane ns informació
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FORA DE BANDA

Josep A. Sala Toral

Pareix que el C.E. Campos, en cate-
goria PREFERENT, ha abandonat de-
finitivament la lluita pels llocs capdavan-
ters, els llocs que donen opció a jugar
la lligueta d'ascens a tercera divisió. Són
només 4 els punts que separen l'equip
d'aquests llocs, però la impressió és que
aquest fet és del tot impossible.

Poc, o molt segons es miri, es pot
parlar dels JUVENILS. Com ja he dit
altres vegades aquesta no és la seva lliga,
la seva la varen jugar en l'anterior fase
classificatòria. Cal dir però, que ells sí
tenen opció, per reestructuracions de les
categories, de pujar de categoria. Vos
tendré informats sobre, aquests fets tan
importants.

Els CADETS estan passant un final
de temporada de molts de nervis, da-
vallarem no davallarem. Bé, el fet és que

no davallaran, els partits que resten per
acabar el campionat juguen al seu favor,
ja que els que estan immediatament darrera
a la classificació juguen entre ells. Això
serà la seva salvació.

Els INFANTILS, en canvi, no tenen
aquests problemes. Ells sí que tenen una
t ranqui l · l i t a t realment envejable.
Col·locats en els llocs mitjans de la taula
res pot passar que els faci alterar el ritme
cardíac.

Altra cosa són els BENJAMINS, que,
aquests poden fer alguna cosa dins la
seva competició, cosa bonas'entén. Jugant
el play-off pel títol i a només 1res punts
del líder, J. Sallista, tenen totes les as-
piracions del món.

El mateix es pot dir dels nins del
FUTBOL-7. També juguen el play-off
que donarà el campió i estan en immi-
llorables condicions per aconseguir-ho.
De totes maneres m'estim més no xerrar
massa que després...

Després pot passar el mateix que li
ha passat al RT. SA CANOVA-FORM.
PIRIS. En el passat número de RESSÒ
deia que tenia oportunitat d'optar a un
lloc que el donàs accés a pujar i, a hores
d'ara, està en les darreres posicions de

la taula. La sèrie de partits perduts en Ics
darreres jornades en té la culpa.

Malgrat l'esperança és el darrer que
es perd, dubt molt que hi hagi altre equip
a la. Regional l'any que ve. Ni BOUTI-
QUE AQUARIUS, ni CA'N XIM tenen
pràcticament opcions ja de pujar de
categoria. El primer, molt allunyat, pot
pensar ja en la temporada que ve. El
segon, encara lluitant i fent les darreres
corregudes per no perdre el tren, veu com
cada dia que passa s'escursen les jornades
i, per tant, les oportunitats.

TEMPS DE JOC
En el Ple de l'Ajuntament de dia 12

de març es va decidir qui seria el nou
encarregat del Camp d'Esports. Es
presentaren 14 propostes de les quals,
mit jançant un informe econòmic, es
desestimaren les dues que demanaven
més i les dues que demanaven menys.
De lesaltrcslOqucquedaren es va decidir
finalment que Bartomeu Prohens des-
cmpcnyàs aquest càrrec. A l'hora de que
aquest article vegi la llum ja s'haurà res-
ponsabilitzatdel Camp,hofaràl'l d'abril.
Pareix que el seu començament no ha
estat gens dolent, més bé al contrari, ja
que va reunir a tots els responsables
d'equips esportius perdemanar-losquines
eren les seves necessitats, problemes, etc.
Esperem que sabrà complir amb la seva
tasca correctament. Cal dir, però, que dia
que passa més s'enyora a l'amo Antoni
Vidal (frare). Potser de vegades ens pegava
unes passades arreu, però s'ha vist, quan
ell no hi ha estat, que tot ho feia per la
seva estimació desmesurada a l'esport i

—al camp d'esports que ell havia ajudat a
03 ,.
v néixer.
o Canviant de tema, i només deixaré
£ una pinzellada, cal dir que en Bartomeu
£ Ballester té ofertes serioses d'equips de
J superior categoria a la del seu actual equip,
(§ el Levante. No he pogut confirmar-ho
gperò n 'h i havia una molt ferma del
-§ Sabadell. Procurarem estar a l 'aguait.

CLASSIFICACIÓ EQUIPS DE

FUTBOL CAMPANERS

— El Rt. Sa Canova - F. Firis no lluita ¡a per l'ascens.
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CLASSIFICACIÓ DELS
EQUIPS CAMPANERS DE

FUTBOL DIA 26 DE MARÇ

PREFERENT

EQUIP Pt

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Pollença

Espanya
Montimi

R.L. Victòria

Binissalem

LUnió

Santanyí

Calvià

Gènova

Murene
Andratx
CAMPOS

Consell
Alcúdia
At.Rafal
Alaró
Felanitx

Verge Lluc
Xilvar

Cala D'or

30
31
31
31
31
31
31
31
30
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

19
19
14
15
12
13
12
13
11
11
13
11
11
9
12
9
5
5
5
2

7
6
12
7
13
10
11
9
13
12
7
9
8
12
4

5
12
7
6
6

4
6
5
9
6
8
8
9
6
8

11
11
12
10
15
17
14
19
20
23

45
44
40
37
37
36
35
35
35
34
33
31
30
30
28
23
22
17
16
10

JUVENILS 1a. REGIONAL
CLASSIFICATÒRIA GRUP B

EQUIP Pt

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ramon Uull
Poblenc
J. Sallista
La Victòria
P. Calvià

Independent
Cardessar

CAMPOS

11
11
11
11
11
11
11
11

9
6
5
4
4
3
2
1

1
2
3
4
2
3
2
3

1
3
3
3
5
5
7
7

19
14
13
12
10
9
6
5

CADETS 1a. REGIONAL GRUP A

EQUIP Pt

1. Manacor
2 .Poblenc
3. Alcúdia
4. J. Sallista
5. Patronat

6. Espanya
7. Montuiri

8. Cardessar

9. Murene
10. C. Millor

11. B.R.LIull

12. CAMPOS

13. Margalida
14. Xilvar
15. Binissalem

26
26
25
25
25
24
25
25
24
25
26
25
25
25
25

24
18
13
10
12
12
10
9
8
7
9
8
7
6
4

2
4
5
8
4
3
4
5
6
6
1
4
3
3
4

0
4
7
7
3
9
11
11
10
12
16
13
15
16
17

50
40
31
28
28
27
24
23
22
20
19
19
17
15
12

INFANTILS 1a. REGIONAL GRUP A

EQUIP

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

J. Sallista

Poblenc
Murene

Olímpic

C. Millor

Avanç

Pollença

CAMPOS
Binissalem

B.R.LIull
Cardessar
P.Pollença
Escolar
Llosetenc
Monlulri

Barracar

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
22

20
17
16
15
15
12
9
8
7
9
5
7
7
5
3
3

2
3
3
3
3
3
3
5
6
2
6
2
2
3
3
2

1
3
4

4

5
8
11
10
10
12
12
14
14
15
17
18

42
37
35
34
33
27
21
21
20
20
16
16
16
13
9
8

BENJAMINS PLAY-OFF TlTOL GRUP A-4

EQUIP Pt

1. J.Sallista
2 CAMPOS
3. Ferriolenc
4. Andratx
5. LSalle Atc.
6. R.Mallorca

4
4

4
4
4
4

4

2
2
2
0
0

0
1
0
0
2
1

0
1
2
2
2
3

8
5
4
4
2
1

FUTBOL • 7 PLAY-OFF TlTOL GRUP E

EQUIP Pt

1. J.Sallista
2. CAMPOS

3. Manacorins
4. S.Salines
5. Manacor

4
2
3
2
3

3
1
1
1
0

1
1
0
0

0

0
0
2
1
3

7
3
2
2
0

CLASSIFICACIONS

FUTBOLET 1« REGIONAL PLAY OFF TlTOL

EQUIP J G E P Pt

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Molinar

P.Mir-J.N. '
G.E.Gesa
C.Montesión

E. Gaucho

R.Orfila

S.CANOVA
O.Caimari

10
11
11
10
11
11
11
11

9
5
4
3
4

3
3
1

0
3
4
5
3
3
3
1

1
3
3
2
4
5
5
9

18
13
12
11
11
9
9
3

FUTBOLET 2a. REGIONAL

EQUIP Pt

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.

10.
11.
12.

S.D. Cabana

J.Inca-Y.R.
Royal Palma
Costa Capd.

CA'N XIM
Son Gotleu
AQUARIUS
C Montesión

Dyreco F.S.
Pub Mac

C.D. Sords
Es Figueral

17
17
17
16
17
16
17
17
17
16
16
17

13
14
11
11
9
9
8
4
3
3

3
2

1
0
2
1
3
2
1
4
2
1
1
2

3
3
4
4
5
5
8
9
12
12
12
13

27
26
24
23
21
20
17
12
8
7
7
6
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TEMPORADA DE CROSS
I DE PISTA D'HIVERN

6

María Barón

Quan ja finalitzatn la tem-
porada de cross i de pista
d'hivern farem un petit resum
dels resultats dels nostres
atletes als campionats de
Balears i Espanya. Al cam-
pionat de Balears de cross les
representants de l 'equip
campaner foren na Joana
Maria Barceló i na Maria del
Pilar Mas quedant segona i
onzena respectivament. El
segon lloc de na Joana Maria
li donà automàticament una
plaça a l'equip balear per
assistir al campionat d'Es-
panya de cross, que es va
celebrarà la localitat de Mójar,
Almeria; el circuit era molt
irregular i dur però la nostra
jove atleta ens va demostrar

que té molta qualitat i es va
classificar en una onzena
plaça. Enhorabona, Joana
Maria, per aquesta bona ac-
tuació. Una altra atleta que
també assistí a un campionat
d'Espanya, però en aquesta
ocasió de pista d'hivern fou
na Margalida Vidal, que tenia
la mínima per poder assistir
al campionat a la prova de
800m; en aquesta ocasió na
Margalida va quedar setena
classificada amb un temps de
2'23", de totes maneres et
donam l'enhorabona i esperam
que aquesta setena plaça no et
desanimi.

Lesaüctes carn paneres del
Club Colonya Pollença encara
que a Cross varen aconseguir
el primer lloc per clubs, a les
categories de júnior i promesa
no anaren al Campionat
d'Espanya, de totes maneres
les volem felicitar a totes per
la primera posició al Cam-
pionat Balear. A pistad'hivern
tornaren a imposar-se a la
categoria absoluta amb tota
autoritat; esperam que tot els
segueixi anant tan bé.

DROVER
/N
& LECTRONICA

Tècnic especialista en telecomunicacions
Reparació i Muntatge:
Parabòliques • Alarmes

T.V. Vídeo • Antenes • Hi-Fi
Horari: De 9 h. a 13 h. (Contestador automàtic)

Aigua, 17 • Tel. 65.26.86 • 07630 CAMPOS

GABINET
PERE GARCÍAS

• ASSESSORIA FISCAL
• ASSESSORIA LABORAL
• ASSESSORIA JURÍDICA
• GESTIÓ D'EMPRESES
• ASSEGURANCES

Major, 32 • Tel. 65.25.26 • CAMPOS
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BÀSQUET

Miquel Oliver i Bauzà

Com va?. En aquest mes de març en el qual ha començat
la primavera també ha començat la recta final de la temporada.

INFANTIL FEMENÍ
Sembla que en aquest mes el seu joc ha millorat un poc,

però malgrat tot això no li ha permès abandonar la tercera
posició començant per la cua a la taula classificatòria.

JUVENIL MASCULÍ
Ja s'ha acabat una temporada que per desgràcia no podem

qualificar de bona. Una primera revisió d'aquesta temporada

ens mostra que gran part dels mals resultats han estat a causa
de la falta de concentració de l'equip.

Malgrat haver acabat la temporada, aquest equip ja ha
començat a preparar la següent temporada i encara jugaran una
sèrie de partits amistosos amb altres equips, ja que han decidit
no participar en el trofeu «JORGE JUAN».

SÈNIOR MASCULÍ
L'equip sènior segueix realitzant un bon play-off ja que

en el primer partit jugat aquest mes fora de camp recuperaren
la derrota que van rebre aquí a Campos contra el Son Servera,
en un partit que quasi es va suspendre a causa de la pluja.
Aquesta, juntament amb les victòries aconseguides a Campos
contra el CIDE i el Molinar li permeten que el mantenir la
categoria depengui només d'ells.

Bé, això és tot per aquest mes. Esper poder donar millors
notícies el proper mes. Adéu.

PUBLICITAT A RESSÒ: Maria Bauçà. Tel. 65.01.47

Laborables de 17'30 h. a 20'00 h.

Botiga

CA NA MEL
Alimentació, Merceria,

Perfumeria, Ceràmica Mallorquina

Carrer Sant Blai, 3 • Tel. 65.07.44
07630 CAMPOS

Cafè Balear
Entrepans i Tapes variades

Disposam de torradores

Carrer Síquia, 30 • Tel. 65.27.55
07630 CAMPOS

nu
fifi

©

Es Campanar

Autoservici
Carnisseria

Cantonada Carrer Major, Carrer Sant Julià
Tel. 65.07.69 • CAMPOS

Clínica Dental i Estètica
In fan t i l i Adults

Dr. Miquel Bennassar i Obrador
Metge Estomatòleg, Tractaments infantils,

Ortodòncia i estètica dental, Emblanquiments,
Prevenció de caries, Pròtesis i

Prevenció de malalties de les Genives.
IMECO • ASISA • PREVIASA • SANITAS • NOVOMEDIC

Cosme M5 Oliver, 14 (Carrer des vi)
Tel. 65.21.14 (Horabaixes) CAMPOS
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Damià A. Verger.

Quan ens trobam just
enmig del Campionat de
Mallorca per equips és pre-
cisament quan més aferrissada
es posa la lluita entre uns i
altres per aconseguir el tan
desitjat ascens. Per una part el
Campos A, equip que juga
enguany a Primera Regional,
està realitzant una campanya
formidable i, per això, mal-
grat haver perdut amb
l'Andratx recentment, està
situat en segona posició, per
davall d'Inca. Les aspiracions
del nostre primer equip són
d'ascendir a la categoria de
Preferent i esperam que, si les
rondes que resten per al final
es juguen amb la serenor i
experiència demostrada fins
ara, ho podrà aconseguir.

Per altra part, el Campos
C es va veure obligat a donar-
se de baixa degut a la im-
possibilitat dels jugadors de
participar a totes les rondes;
però el Campos B, l'altre equip
campaner de tercera, amb les
il·lusions posades en l'ascens
a Segona, segueix lluitant i en

ESCACS
aquests moments es troba
classifïcatelsisè,empatatamb
altres dos equips i per darrera
d'altres com el Son Oliva, el
Porreres o l'ANEM. A finals
d'abril es disputaran les dues
darreres rondes, les decisives,
d'aquesta Campionat, en les
quals l'equip campaner s'hi
dedicarà amb tot el coratge
per aconseguir classificar-se
entre els tres primers.

Una altra competició en la
qual també hi prenen part joves
jugadors campaners és el
Campionat de Mallorca de
l'Esport Escolar. Aquí cal
remarcar la bona actuació d'en
Miquel Mulet, en Miquel A.
Roig i en Joan Gabriel Vidal,
els quals han aconseguit dues
victòries cada un en les dues
rondes disputades. Malgrat
l'elevat nombre de participants
en aquesta competició (prop
de 60), els campaners estan
situats entre els 15 primers.
Des d'aquí vos volem desitjar
molta sort de cara al resultat
final i a una possible parti-
cipació al Campionat de Ba-
lears.

Qflte&tau/uvnt̂a^^mMÍa\

ESPECIALITAT EN CUINA MALLORQUINA

Local per a Bufets de Noces,
Comunions, Batejos, etc.

Ctra. Campos Llucmajor, Km.1 •
07630 CAMPOS

Tel. 65.23.37

COLOMBOFILIA
Som en plena tempo-

rada de concursos colombòfi Is
i les adversitats s'acumulen,
tot es posa en contra del bon
desenvolupament de les com-
peticions esportives, fins i tot
les condicions climatològi-
ques, que enguany són total-
ment negatives.

En qualsevol competi-
ció que es celebri a l'aire lliure,
el temps és primordial, si hi
ha bon temps les marques són
millors, al contrari, els resul-
tats no són els normals.
En les proves de coloms
m issatgers 1 ' element princi pal
per aconseguir bons resultats
és el temps; una coloma re-
gular, o no tan bona, amb bon
temps torna al colomer. Si el
temps és dolent, una coloma
bona o superbona no torna.
Aquí radica la gran importàn-
cia de les condicions clima-
tològiques i enguany no han
acompanyat.

Les colomes compro-
vades, en les amollades
d'Eivissa, han augmentat, així
i tot no tornen els percentatges
d'altres anys.

Els resultats de les
amollades efectuades fins ara
són les següents:
Eivissa (150 km) 30-1-93
1er. Antoni Ginard

2on. Antoni Ginard
3er. Sebastià Serra
4t. Sebastià Serra
5t. Antoni Garcías

Eivissa (150 km) 20-2-93
1er. Sebastià Serra

2on. Sebastià Serra

3er. Julià i A. Ginard
4t. Àngel Sastre
5è. Guillem Mas

Eivissa (150 km) 13-2-93
1er. Sebastià Serra

2on. Antoni Ginard
3er. Antoni Garcías
4t. Antoni Garcías
5è. Antoni Ginard

Eivissa (150 km) 27-2-93
1er. Sebastià Serra
2on Antoni Ginard
3er. Sebastià Serra
4t. Sebastià Serra
5è. Guillem Mas

Oriola (375 km) 27-2-93
1er. Antoni Ginard

2on. Sebastià Serra

Esperam que en les
properes setmanes el temps
canvïi i ens sia mes favorable,
en cas contrari, els colomers
en quedaran prou afectats i
dificultarà la possibilitat de
comptar amb exemplars per
dur a les amollades més llar-
gues i que també són les més
difícils.

Salut i fins una altra

Granja Pomar
Tapes Variades

Carrer Major, 2 • Tel. 65.00.48 • CAMPOS
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JOCS ESCOLARS
La principal notícia d'aquest mes és que ja s'ha acabat la

fase comarcal a totes les disciplines, excepte escacs i atletisme
en pista. Pel que respecta als resultats obtinguts es poden
qualificar de bastants bons.

FUTBOLET INICIACIÓ
La Classificació obtinguda pels equips ha estat:

Fra Joan Ballester B 4rt Lloc i passa
a la fase de Mallorca.

Joan Veny i Clar 5è Lloc
Fra Joan Ballester A Ile Lloc

BENJAMÍ
Aquest equip ha quedat classificat en 6a posició.

ALEVÍ
En aquesta categoria l'equip del Fra Joan Ballester ha

aconseguit la la posició.això significa que passa a la fase de
Mallorca i el Joan Veny i Clar la 5a.

INFANTIL
En aquesta categoria s'han aconseguit les pitjors classifi-

cacions ja que el Fran Joan Ballester ha aconseguit la 5a posició
i el Joan Veny i Clar la 6a

RESULTATS BÀSQUET

Jornada
8a
9a
10a

ALEVI FEMENÍ
Partit Resultat

Campos - Sant Alfons 6 - 49
Campos - Cala D'Or 8 - 37
Campos - Joan Capó 6 - 48

Aquest equip ha aconseguit la 5a posició sense conèixer
la victòria, però si tenim en compte que és el primer any que
juguen no és tan mal resultat.

INFANTIL FEMENÍ
Jornada Partit Resultat

8a P.M.Campos 25 - 7
9a Joan Capó 1 2 - 2 2
Aquest equip ha quedat classificat en la posició i això fa

que vagin a la fase de Mallorca.

INFANTIL MASCULÍ

Jornada Partit Resultat
9 F.J. Ballester-S'Arenal 24-31
10 Jo. Capó - F.J. Ballester 24-25
11 F.J. Ballester- S. Alfons 13-33

Aquest equip també passa a la fase de Mallorca ja que han
aconseguit la 2ona posició.

TENNIS TAULA
Infantil

En aquesta categoria l'equip del Fra Joan Ballester ha
aconseguit la 2ona posició, cosa que li permet jugar la fase
de Mallorca mentre 1' equip del Joan Veny i Clar ha quedat
a la Sena posició.

Cadet.
L' únic representant campaner d' aquest grup, S'Escrui,

ha quedat a la 2ona posició, però no juga la fase de Mallorca
ja que només es classifica el 1er classificat.

CROSS
Pel que respecta al cross com equips, els resultats han estat

dolents, però individualment s' han aconseguit les dues pri-
meres posicions a la categoria cadet femení, per part de Pilar
Mas i Joana Maria Barceló a la fase comarcal.

A la final de Mallorca de la categoria cadet 1' atleta Joana
Maria Barceló aconseguí la 2na. posició i es classificà pel
Campionat d' Espanya.

Bé, això és tot per aquest mes; en el proper número pos-
siblement encara no s' haurà jugat la fase de Mallorca però
si hi ha qualque novetat ja us informaré.

Miquel Oliver Bauzà.

^{utuos^esieraJ cíe iSepuroä

Amb el nostre sistema li oferim
un Pla de Previsió a la seva mida:

— Pla de Jubilació especial
per a la dona.

— Accidents Personals, per a
totes les professions.

— Multirisc de comerços.
— Multirisc per a Bars,

Restaurants i Cafeteries

Carrer Victòria, 36 • Tel. 65.04.94
07630 CAMPOS
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CLUB ESPORTIU DE PESCA CAMPOS

Prova de
Companyerisme

28 de febrer
de 1993

Provade Companyerisme?
I això què és?

EI Club de Pesca Campos
cada any devers el febrer
celebra aquesta prova i se li
ha donat aquest nom perquè
acabada la competició tots els
pescadors s'asseuen a taula i
se mengen un bon tros de
porcella rostida. Aquino hi ha
rivalitat, però ho sembla a
l'hora d'agafar una bona
tallada,molts són més bons
pescadors a la taula que no
a les penyes.

Aquesta prova té, a di-
ferència d'altres, un trofeu
sorpresa, enguany fou pel novè
classificat, encara que en la
modalitat de grumeig fou pel
cinquè degut a que només cinc
pescadors agafaren peix.

I després del dinar, tots
panxa plena, arriba l'hora de
reconèixer i brindar pels
guanyadors, que ara vos diré
qui varen ésser:

Modalitat Roquer

1er. Tomeu Salas
Peça major: Joan Arcas
9è. Carlos Medina

Modalitat Grumeig

1er. Antoni Lladó
Peça major: MagíFullana
5è. Damià Vadell

Aigua i Peix
1 4 - 3 - 9 3

Més del primer que no del
segon, això va esser la primera
prova de regularitat de gru-
meig que tingué lloc dia 14 de

• > A**M a 4.

— Aquests són els components de la directiva del Club de Pesca Campos

març a la zona que inclou Porto
Petro i Cala Egos encara que
la majoria de pescadors se
situaren dins la cala de Porto
Petro degut al fort temps de
la mar. A això li afagim, com
he dit abans, una mica de brus-
ca que durà tot el dematí, en
poques paraules, que el dia no
convidava gens a anar a pes-
car. Així i tot la prova es
celebrà, ja sabem que els
pescadors són molts caparruts
i forts al temps, encara que
algun se retiras abans no
acabaren les quatre hores de
pesca.

Ja hi ha una primera clas-
sificació dins la modalitat de
grumeig i aquest són els
primers llocs:

1er. Antoni Lladó
2on. Antoni Salas
3er. Baltasar Font
4t. Joan Oliver
5è. Tomeu Julià

SANELEC INSER C.B.

SANEJAMENT • ELECTRICITAT

CLIMATITZACIÓ

REPARACIÓ I MANTENIMENT

DE CAMERES FRIGORÍFIQUES

MAQUINÀRIA D'HOSTELARIA

L'esperam a:

Carrer Major, 34 • CAMPOS
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TORNEIG HIVERN 93

El passat Torneig Hivern 93 de Tennis va tenir un nombre de inscrits molt elevat; els jugadors que varen fer possible aquest
torneig varen ésser els següents: Joan Lladó, Jaume Vidal, Joan Jaume, Magí Ferrer, Joaquín Lerma, Juan Lerma, Víctor Adler,
Miquel A. Ollers, Joan Juan Pons, Joan Mas, Julià Ginard, Miquel Ollers, Jaume Sastre, Tomàs Ballester, Cristòfol Calafat, Jaume
Lladó, Joan Escalas, Joan Pomar, Juan José Gome?., Antoni Mas, Onofre Veny, Andreu Lladó, Antoni Gornals i Antoni Feliu.

Quedant el quadre als quarts de final d'aquesta manera:

Antoni Mas

Tomàs Ballester

Cristòfol Calafat.

Joan Pomar.

Jaume Sastre

Andreu Lladó.

Joan Escalas

Juan José Gómez

Antoni Mas

Joan Pomar

Andreu Lladó

Joan Escalas

Joan Pomar

ANDREU LLADÓ

Andreu Lladó.

Aquests dies s'ha posat en marxa un altre torneig, aquest és per a principiants, és a dir per gent que fa poc que ha començat
a jugar, i hi participen els següents jugadors: Joan Duran, Biel Barceló, Rafel Montserrat ( Municipals), Joan Jaume, Joan
Obrador, Pau Lladó, José Repáraz ( jefe de GESA ), Onofre Mas, Bartomeu Payeras, Txiqui ( Guardia Civil ), Xisco Moreno,
Maties Pomar, Miquel Àngel Rigo, Miquel Àngel Roig, Joan Ramon Munct, Andreu López, Guillem Manresa, Antoni Lladó
( delegat d'esports de l'ajuntament ). El torneig està organitzat per el Club Tennis Campos i l'Escola de Tennis. Per cert,
segons Andreu Lladó, encarregat de l'Escola de Tennis, aquesta està tenint molt d'èxit amb els cursets que fa quasi dos mesos
que s'imparteixen i que tenen una trentena d'alumnes.

€^O
ULL

CRÍTIC

Si no l'hi duen
unes crosses, no
es podrà moure.

Detalls com
aquest demostren
la deixades del
que se'n cuida.
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TROT A MALLORCA
«TOL1NO KURDE», UN LÍDER DE LA

GENERACIÓ DE TRES ANYS

Antoni León

Començarem amb la prova final del
«II Criterium d* Hivern Banca March»
que es va celebrar la darrera setmana del
mes de febrer amb la baixa del màxim
favorit «Roi de Landes» per lesió i amb
la victòria del seu company de quadra
«Udino du Hamel», seguit de «Jup
Langkjaer» i «Herard Nichelai». «Tolino
Kurde» amb la seva victòria ja començà
a demostrar la seva qualitat. A Manacor
cal destacar a «Rich Nanon» i a «Ma-
ravella», guanyadors a les seves curses.
El mes de març va començar a Manacor
amb la polèmica de les pujades de les

matrícules i el funcionament de la nova
forma d'aposta el «Cuartel Plus», el qual
amb un encertant es va pagar a 450.000
pts. «Peleón», gran cavall que a la cursa
del premi «Joieria Ramon Llull» va
demostrar que es pot comptar amb ell
dins I' élite dels cavalls nacionals. Va
reaparèixer «Silvana» que amb 1 '21 '6 va
treure quasi un segon al segon classificat.
A Son Pardo, Tomàs Garcics amb «Tap
Dance Kid», va guanyar la prova con-
certada per carnissers. Tomeu Estelrich
no va trobar rivals, ja que de vuit sortides
a pista, set varen ésser premis. «Tolino
Kurde» va tomar a classificar-se, aquesta
vegada segona, darrera «Tin Tin». La
següent setmana «Pacemaker», fi l l de
«hotedeRampan» i «G wen Uhelle» tomà
batre un nou récord, aquest pic a la
distància de 2.100 metres a una velocitat
de 1 ' 19'6. «Renco», després d' una llarga
temporada sense córrer a Ciutat, va de-
mostrar el seu bon estat de forma guan-
yant la seva cursa amb autoritat, menat
per Toni Grimait. «Tolino Kurde», una
altra vegada notícia, aquest pic s'imposà
a T élite de la generació de tres anys
batent a tot un campió indiscutible «Ta-

quin B». A Manacor, «Tiquelon» filla del
semental de 1' Estat, «Iquelon» i de la
nacional «Divina A» du dues victòries
consecutives, la qual cosa fa pensar en
una promesa d' aquesta generació. «Ra-
nitic» que a la cursa estel·lar va demostrar
la seva categoria seguit de «Quietilo» i
«Querard Gede». La tercera selmana de
març hem de destacar a Son Pardo el
retorn a les curses del gran nacional
«Parvallon», demostrant que per ara és
el millor nacional del moment,fou superat
a la carrera especial I categoria pel cavall
«Mountain Skipper». Margarita Servera
amb «Lillesos» s' imposà a la prova
especial per a dames. A Manacor «Ju-
lliard» va registrar la millor cursa des de
la seva arribadaales illes amb un excel·lent
temps de 1 '20'5. «Tarpan de Vixi» tornà
assaborir el triomf amb una cursa molt
disputada, superant el seu handicap de
75 metres. «Silvana» també ens va de-
lectar amb la seva victòria i el seu trot
fàcil amb un registre de 1*21'4. Com
a locals cal destacar el cavall de Joan
Rullan,«Rimbo»aManacoriaSonPardo
«Salva d' Or», propietat de Salvador
Bordoy.

Recorda'm als lectors de RESSÒ que aquesta publicació està oberta a

tothom. Podeu enviar les vostres opinions, queixes, suggeriments, etc. que
seran publicades en tots els casos. Vos recordam, això sí, que no publicarem
cap carta que no dugui el vostre nom, llinatges i D.N.I.. Si voleu que el vostre
nom no aparegui publicat només cal que ho digueu i poseu un pseudònim.
Aquestes mesures que prenem són només per les possibles complicacions
jurídiques que aquestes cartes puguin provocar.

EL COORDINADOR
Josep Antoni Sala i Toral.



SUBSCRIPCIÓ

Tots els interessats en subscriure's a RESSÒ o en associar-
vos a l'O. C. B. • Campos, no heu de fer més que omplir aquest
full i enviar-lo a l'apartat de correus núm. 40 de Campos o a
l'Avinguda del Rei Jaume II, 5 - baixos.

MODALITATS DE LA SUBSCRIPCIÓ

CAMPOS (Per 12 números) .
ESTAT ESPANYOL (per 12 números)
INTERNACIONAL (Per 12 números)
SOCI JUVENIL O.C.B. • CAMPOS (1>
SOCI O.C.B. • CAMPOS
SOCI D'HONOR O.C.B. • CAMPOS
SOCI PROTECTOR O.C.B. • CAMPOS
SOCI FAMILIAR O.C.B. • CAMPOS C2)

Nom i Llinatges

Domicili.... Tel.

2.500 Ptes.

3.000 Ptes.
4.500 Ptes.
3.000 Ptes.
5.000 Ptes.
8.000 Ptes.

12.000 Ptes.
3.000 Ptes.

N. Pis

Població D.P.

£c^.

Professió Data naixement.

.de. ...de 19

CARTA D'ORDRE DE PAGAMENT AL BANC

BANC O CAIXA Agència núm

Població.... .Carrer N.c

, de.... de 19
Senyors:

Us agrairé que, fins a nova ordre, vulgueu atendre amb càrrec al meu compte
els rebuts que us siguin presentats per la delegació de l'Obra Cultural Balear • Campos,
corresponents a la meva quota. Us saluda.

Signatura,

TITULAR DEL COMPTE

Nom i Llinatges

Domicili

C/c. o Estalvi Núm.......

N.c Població-

(1).— Menors de 25 anys.
(2).— Aquells que tenen un consort, pare, mare, fill/a o germà, que sigui soci,



ÍS&L
RESTAURANT ¿ t /¿4

(NOVA DIRECCIÓ)

RESTAURANT A LA CARTA

• MENJADOR PRIVAT

• MENÚ DIARI

• SALES PER A BATEJOS,
COMUNIONS, NOCES,
CONVENCIONS, ETC.

Carretera Palma Manacor, Km. 30 • Tel. 16.82.23

MONTUÏRI (Mallorca)




