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Vergonya Conseller, Vergonya!
a plogut moll des que es varen pronunciar per primera vegada
unes paraules semblants a uns cavallers que reírocedien acovardí ts
davant el furor de la batalla. Aquells cavallers eren dels nostres
i retrocedien davant la força impetuosa dels contraris. Avui
també ha claudicat cl nostre Honorable Conseller de Cultura,
Educació i Esports i ha preparat cl camí per poder seguir fent
unes quantes passes enrera, encara més? a la migrada
normalització lingüística.

La Llei de Normalització Lingüística en cl seu article
22 diu: «El Govern de la Comunitat Autònoma, a fi de

fer efectiu el dret a l'ensenyament en llengua catalana, ha
d'establir els mitjans necessaris encaminats a fer realitat l'ús normal d'aquest

idioma com a vehicle usual en l 'àmbit de l'ensenyament en lots els centres docents».
Si en aquests momenls, i després de mes de vuil anys, es demostra que a la majoria
de centres de les Illes no s'ha aconseguit l'ús normal de la llengua calalana amb els
pocs mitjans que ha posat el nostre Govern, ara es despenja el Conseller d'Educació
amb una Ordre que deixa que els centres puguin desenvolupar tranquil·lament la seva
tasca, ensenyant la llengua calalana, de quina manera? i fent en català la Plàstica, la
Gimnàstica, etc. Fins i tot donaran permís per no fer en català cap assignatura.

Si és ver el que diu el Conseller que lé el mateix objectiu que nosaltres: aconseguir
que la llengua calalana es converteixi en la llengua vehicular i d'enscnyamcnl de totes
les escoles, però que diu que té un allre melode, perquè esscnl com ell diu que és un
lècnic, un pedagog i amb molls d'anys d'experiència, per que s'inventa un mètode que
els sociolingüistes saben que duu a la substilució lingüística i no esludia i/o aplica els
models reals que exisleixen en aquests momenls per normalitzar la llengua d'un poble?

N'hi resumirem uns quants de diferents colors:
Model de substilució lingüística. Imposa la llengua de l'estat a tol cl país, a les

escoles, als mitjans de comunicació i a tols els documents oficials i així desapareixen
Ics llengües de les nacions d'aquell estai. Exemple: estai francès i la llengua occitana.

Model de substilució lingüística: Quan la llengua es troba en una situació molt
precària en un país colonitzat, que ha estat poblat per moltes persones del país colonitzador,
aquest país arriba a la independència i encara que declari oficial la llengua pròpia, les
classes dirigents majoritàriament del país colonitzador i l'auloodi i cl desconeixcmcnl
de la pròpia llengua considerada inferior dels habitants del país, fan que aquesta es
vegi abocada cap a la substilució lingüística. Exemple: estat irlandès i la llengua gaèlica.

Model de normalització lingüística. Quan en un estat hi pcrviucn unes quantes
llengües i es permet que la llengua que s'usi en cada territori sigui la llengua pròpia.
Exemple: estat belga i la llengua flamenca.

Model de normalització lingüística. El cas d'una nació que ha viscut escampada
per molts de llocs del món i han après diferents llengües. En un moment de la història
han aconseguit un lerrilori, s'han poguí ajuntar, aprenent lots junts la que feia molls
segles era la seva llengua. Exemple: estai israelita i la llengua hebrea.

Model de normalització lingüística. Nació que viu dins un cslal que té una llengua
difercnl i que quan se n'adonen que la seva llengua està en perill, decideixen normalitzar-
ia a lois els nivells i adoplcn el model d'immersió lingüíslica per a Ics escoles. Exemple:
eslat canadenc, nació qucbequcsa i llengua francesa.

Per què si correm el perill de la nació irlandesa i no tenim independència, ni la
llengua calalana és l 'única oficial, adoplau un model de deixar fer i ja es posaran a
cslimar-la?

Per què si el cas més semblant al nostre és el del Quebec, no heu fet un Decret
d'aprenentalge per immersió del calala?

No serà (jerque el partii del vostre Govern dóna ordres des de Madrid, d'acord
amb la línia de l'ABC i d'altres herbes per l'estil i eslan totalment en contra de la
normalització lingüística, quan al Principal de Catalunya s'ha anant desenvolupant la
normalització lingüística en pau i harmonia, d'una manera exemplar, tot i aplicant, el
mateix o semblant model que al Quebec?

I finalment, com pot ser que digueu que la llengua es normalitzarà perquè la gent
es posarà a estimar-la per generació espontània, si el vostre President se'n va a usar-
la per Madrid i la destrossa? Això vol dir que l'estima?

Honorable Conseller, des de la revisla Ressò de Campos i amb tot cl respecte
del que sou mereixedor vos demanam que retireu l'ordre del 12-8-94, i que la substituïu
per una de verladeramenl normalitzadora. Aixíels voslrcs descendents vos podran recordar
com una persona que va ser fidel als seu país i no a uns inleressos polítics determinats.
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• Planes Planes

Diuen que...

—UM ja té posada a la vila.
— encara n 'hi ha que no poden

sofrir que d'altres manifestin la seva
opinió.

— UM.lamatcixaqucaradcmana
50 milions pera Campos, es va oposar,
juntament amb cl PP, a la creació d'un
fons de compensació per a Campos.

— sicnsdonassinSOmilionsscria
com una bela, sols no basten ni per
pagar interessos.

— n'hi haquc perquè pcgucncops
a la paret ja es creuen clavar tatxctcs.

— no és probable que ens tallin
cl llum dels carrers.

— i tanmateix que hi ha motius
per fer-ho?

— només són 30 milions a GESA
que es deuen.

— quan un particular no paga li
tallen.

— aquest ajuntament, com els

DKBH «JBaBBzgBm

anteriors, ha seguit inaugurant am-
pliacions al ccmcnüri.

— cl dia de demà els ho haurem
d'agrair, de moment seguirem anant
a l ' ins t i tu t a poble extern, passejant
amb una espelma i bevem aigua de
Porreres.

—con vendria fer una rifao muntar
una tómbola per millorar la situació
de les arques municipals.

— regidors de l 'Ajuntament de
Campos sospiten que es passa la
informació dels plens al diari abans
que se celebrin.

— els diaris mai no parlen dels
crèdits que es concerten.

— allà on hi ha pèl hi ha alegria.
— dona'm peix i avui menjaré,

ensenya'm a pescar i menjaré cada dia.
— ha plogut però ha plogut bé

(de dalt a baix).
— això dels xibius acabarà en...
— tenir bones orelles, a l'hora

d'ara ja no hauria de tenir massa
importància però encara en té; és una
llàstima.

— temps enrera les fraccions
(quebrais) s'estudiaven amb exemples
de coques, de trossos de coca i dels
que a cada un corresponien.

— cl exemples, exemples són.
— un cagadubtes és un que no

sap com se n 'ha de sortir.
— a la plaça dels Tres Molins

(encara General Coded) s 'hi veu

moguda.
— això ja és sa traca.
— seguim anant d'arracades i ens

passcjam amb cl cul a l'aire.
— cl temps que esperes al telèfon

de La Sala s'amcniï/a l'estona amb
musiqucta.

— què deuen fer tant de temps
allà de dins?

— no se coneix en res.
— els amics de Sant Blai en duen

moltes en marxa.
— Molt de papers banyats hi ha

per devers l 'Ajuntament
— Ara comencen a moure cl cul

i a posar nerviosa la gent
— I Costes segueix endavant
— Només se salvarà qui tendra

advocat, misscr o un ton Sant que
pregui per ell.

— I devers Sa Ràpita estan que
no poden més.

— Ara també poden ampliar cl
Port Esportiu.

— S'Ajuntamcnt és molt mal
pagador.

— I si no, duis-hi una partida de
factures i veureu.

— Na Rigo no piula massa.
— Sa Ximbomba ja no sona...

ni sona ni sonarà... perquè...
— La qui du cl maneig és Na

Maria Moranta

Q

MATEU NICOLAU URREA
Gestió f assessorament fiscal i empresarial
v - Síquia, 12 * Campos A 10 Tel. 65.03.45

{yUtawumt ffa$umMta)

ESPECIALITAT EN CUINA MALLORQUINA

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

Ctra. Campos Llucmajor, Km.1 • Tel. 65.23.37
07630 CAMPOS

Clínica Dental i Estètica Infantil i Adults

Dr. Miquel Bennàssar 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 Ms Oliver, 14 (Carrer des vi)
Tel. 65.21.14 (Horabaixes) CAMPOS
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• Planes Planes

Vos recomanam

• Sípies farcides amb salsa
d'esclata-sangs i fetge de gallina
faraona. Tot regat amb vi de codony
i llet de cabra murciana. Una delícia
per a gastrònoms exquisits.

• Després del sopar, donar una
almoina (limosna en castellà) per als
que pateixen fam a Ruanda.

• Inventar receptes de cuina
impossibles. Així almanco s'entreté cl
personal cercant coses difícils. I qui
no vol complicar-se la vida ja ho sap:
una truita amb patates i quatre ous.

• El darrer C.D. dels UMPAP A'H:
«Bordell», en català. Del que han tret
en espanyol ja en parlarem un altre dia.

• Llegir cl diari AVUI, justament
ara que ha canviat cl disseny i ha
augmentat cl contingut gràfic i literari.
A les vuit del matici trobareu al quiosc
habitual. I val vint duros, com tots els
altres.

• Donar la benvinguda a U.M. ara
que ha obert local social a la vila.
Coratge i endavant, que de més verdes
n'han madurades.

• Comprar cl vídeo del film «Al

final dclacscapada» (A bout desoufle-
1959), de Jean-Luc Godard. Mai no
l'han projectat a la televisió; i això que
es un film que subrctxa els primers
punts de la Història del Cinema.

• El llibre de Vincent T. Covcllo
i Yuji Yoshimura «El arte japonés de
contemplar las piedras. Suiseki i su uso
con Bonsai» (Ed. Omega).

• Formatge tendre de Can Piris,
i no perquè sigui de Campos. Sinó,
senxillamcnt, perquè és molt bo;
sobretot el que no té sal.

• PROBRE, de FORD. Un cotxe
de canvi manual, 5 velocitats. Motor
de situació davantera transversal. Ga-
solina sense plom. Direcció assistida.
Preu de cost: 3.709.000 pcssctoncs.

• Anar a sopar de Cassola a «Cal
Dimoni» d'Algaidadisfrcssatsd'àngcl
i amb una bella dama sueca.

• «Autorctrato del cronista» de
J.L.Guarncr (Ed. Anagrama). Sobretot
als bons cslimadors del cinema. És tot
un homenatge que li retrem.

• Per a les doncs, els sostens
Wanderbra. No perquè estiguin de
moda, sinó perquè fan toqucra.

• Per als homes: uns calçons
apcdaçats comprats a una paradcta d ' Es
Baratillo de Ciutat. I un Durex dins
la butxaca.

• Dinar de Pancuit de tant en tant.
O de conill amb caragols i fonoll
cnfarinoat.

• La nova col.lccció de llibres
«Quinze gran èxits» que han tret, a
molt bon preu, diverses editorials

catalanes. El primer títol és «L'illa de
Maians», de Quim Monzó.

• POBLENOU. A TV3.1 que no
vos caigui cap llagrimcta.

• El film del basc Imanol Uribe
«Días contados», amb Carmelo Gómez
i Ruth Gabriel de protagonistes.

• Com a doble sessió cine-
matogràfica «Los peores años de
nuestra vida», d'Emilio Martínez
Lázaro; amb Gabino Diego i Ariadna
Gil. No es res de l'altre món. Però hi
ha coses pitjors: Tele Zinco.

• Dir-li a un mut que no sap
escoltar.

• MD Walkman, de SONY.
• El recital de «Poemes cine-

matogràfics» que farà Damià Huguet
a Ciutat. Dia 16 de desembre. Sabreu
lloc i horari per la premsa.

• No jugar mcssions si sabeu que
heu de perdre.

• Començar-vos a preparar per fer
un dia de feina i un dia de festa, un
dia de feina i un dia de festa, un dia
de feina, dissabte i diumenge.

• No travclar massa, si potser.
• Si travclau aixccau-vos i mirau

bé a dreta i esquerra.
• Per atravessar ja se sap... mirar

ducs vegades abans.
• Ara que tot va en contra, beveu

un vi mallorquí, Ferrer de Binissalem,
per exemple.

• S i cmprau ordinadors, anau alerta
amb els virus informàtics.

• Tantes malalties empipen cl
personal.

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

ASSESSORIA EMPRESARIAL

r
CAMPOS

Carrer Provenga, 34 • 2°° • Tel. 65.09.41
07630 CAMPOS (Illes Balears)

PRODUCTES
ADROVER

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

•» Ressò / 64



• Col·laboracions dels lectors

Un exemple a seguir
A un raconct del poble, un grup d'homes feren una gran festa a les seves doncs.
Es varen canviar els papers, els homes per les doncs; ells es posaren cl davantal, es tancaren dins la cuina: cargols,

frit, patata i rostit...
Elles aprofitaren per 1er l 'aperitiu i passejar per la Colònia.
Joan, Bici, Nadal, Llorenç i Toni ajudats pels seus fills, posaren punt i fi al PRIMER HOMENATGE A LES

DONES servint gelat i ensaimada.
Entre tots varen brindar que l'any que ve hi puguem tornar.

Ses Mestresses Agraïdes

Els meus anys a la Guarderia
He estat 10 anys a la guarderia, primer com a alumna

i després "ajudant" qualque cstoncta. Estarcnrevoltada dels
nins i les professores era la meva il·lusió de tots els dics
de la setmana.

Les mestres són:
- Na Cali Cama: Na Cali es un poc xcrcca; no, no

es que sigui xcrcca però té cl seu mal geni.
- Na Margalida: Na Margalida ós normal, no et renya -^

ni et dóna aferrades pel coll. >
- Na Cali Tous: Na Cali és amable i divertida. -2
- Na Glòria: Na Glòria és amable i comprensiva i li ^

agradcn molt els meus massatges. §
- Na Maria: Na Maria és tan amable i carinyosa com

cl sol a l 'hivern.

Estic molt agraïda a totes elles i que puguin seguir amb els nins i que siguin com unes marcs per a ells com
ho varen ser per a mi.

Magdalena Cirer Gardas (10 anys)

El goig de caminar a passes gegants
Un dia d'agost quan vaig a creuar les Rambles de cap

al carrer dels Oms, csclatada de caminar i amb un sol que
socorrava, de cop i volta «zig-zag», en ducs tirades cm
passaren dos joves amb patins d'aquests que duien Ics
rodetes just enmig del peu, bé dels que s'usen ara.

Quin gran invent, vaig pensar, saps que en fan de via,
no sé com no hi ha més gent que els empra. Ells duien
unes carpetes en la mà i pareixia que no els les molestaven

per res. Caminaven com si fos cl mes normal del món,
i amb una aclucada d'ulls ja els vaig perdre de vista. Pens
que més que una joguina és una eina moll úti l , te desplaces
fàcilment, sense esforç, poc cost, no contamina i per estojar-
se quasi no pesen ni embalumen.

Sols manca ésser jove i àgil. Quasi res!.

M. M.
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• Local

Unes obres i una indignació
Joan Reus Pons, Malta, ha volgut fer mitjançant les

planes de Ressò una crítica oberta a l'actuació, segons ell
irresponsable i injusta, de l'Ajuntament de Campos. Els
problemes i desperfectes que unes obres promogudes per
l'Ajuntament han causat a una vivenda propietat d'aquest
campaner, fan pensar que tenir un ajuntament com a veí
és un mal negoci i un mal de cap. Clar, per part del mes
feble i innocent.

Els fets són els següents:
* El mes d'agost de 1992 es va tomar la casa del carrer

Camí de Mar que feia cap de cantó amb cl carrer Bartomeu
Ballester. Aquesta casa pertanyia a l 'Ajuntament i en aquest
solar es té previst fer un espai públic.

* Joan Reus, propietari de la casa del costat que
antigament formava una sola vivenda amb la casa csbucada,
constatà alguns temps després de l'csbucamcnt, l'aparició
d'un crull a l'interior del seu domicili. Aquest domicili era
utilit/.at com a lloc d'estudi i de reunió esporàdica pels
seus fills; veient la considerable importància d'aqucsla
obertura que travessa la volta del sostre i que inclus l'impedeix
obrir bé la porta per la pressió sobre cl portal, Joan Reus
decidí posar-se en contacte amb l'Ajuntament. Cercant una
solució, la màxima autoritat municipal, deixà consternat
a Joan Reus, ja que li va advertir que si la casa era inhabitable
l'arquitecte municipal ordenaria cl seu precinte.

* Les obres a realitzar per l'Ajuntament en cl solar
en qüestió havien de cobrir la façana lateral (que ara havia
quedat, una vegada desapareguda la paret mestra, amb moll
poc gruix) amb un revestiment de marcs i material per
aconseguir la solidesa necessària. Però aquestes obres s'han
perllongat un interval de temps en el qual les pluges

augmentaren els deterioraments. S'ha de dir que, a més
a mes, no s'ha cobert completament la façana amb marcs
i que tampoc s'ha omplit l'espai intcrmig entre les ducs
parets. En una paraula, segons Joan Reus, aquesta és la
història d'un «pegat»; una potincrada i malusscrada de feina
municipal, de la qual segurament no s'ha de culpar cl
picapedrer.

Encara està per veure que en quedarà d'aquest projecte
de piacela i/o punt verd, Uin mal situat, que tantes passes
i empipades ha fel agafarà Joan Reus. Com scmprcclciuladà
conlribuicnl és totalment contrôlai a l'hora de les exigències
administratives,però quan és l ' individu quercivindicadrcls,
cl funcionament és incompetent.

Redacció.

-

— En Joan Malta no s'explica com s'ha arribat a aquesta situació

U
lladò

GABINET Nadó S.P.C.

GESTORIA ADMINISTRATIVA

ASSESSORIA FISCAL I LABORAL

Corrzdoria
(£assegurances

Carrer Creu, 12 • Tels 65.07.81 - 65.21.42 • Fax. 65.21.95

07630 CAMPOS - BALEARS

AUTO ESCOLA
Tota classe de

permisos de conducció.

Carrer Plaça, 24
Tels. 65.28.28 • 65.00.80

07630 CAMPOS
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Joan Verger assegura que el sanejament de
Campos «És una necessistat inajornable».

El president del Consell Insular de Mallorca, Joan
Verger, va inagurar a finals del mes passat la xarxa d'aigua
potable de Sa Ràpita, descobrint un monument com-
memoratiu de la realització d'aquesta obra instal·lat en el
Centre Cívic de la localitat.

Verger va estar acompanyat pels membres de la institució
insular, Joana Vidal i Francesc Antich, així com pel balle
de Campos, Sebastià Roig, alguns membres de la corporació
municipal i tècnics que havien participat en les obres.

En cl decurs de l'acte, cl president del CIM va dir:«sé
que aquesta millora no es suficient per a aconseguir un
bon sanejament del poble de Campos, ja que encara estan

pendents de construcció les xarxes d'aigua pò tubici residuals
al poble, però puc assegurar que aquestes obres es rcalit/aran
cl mes aviat possible, ja que es una necessitat inajornable».

Verger va afcgir:«rcsulta impossible rcalil/ar aquest
projecte abans de la celebració de les properes eleccions
municipals i autonòmiques, encara que tene confiança en
venir jo a inagurar les noves xarxes d'aigua, perquè això
significarà que cl Partit Popular ha guanyat els comicis».

L'acte d'inaguració va finalitzar amb la signatura dels
documents mitjançant els quals cl CIM recepciona Ics obres.

Joan Sorell.

La Setmana de Cuina Mallorquina es consolida
com un dels actes més preeminents de Sa Fira

Del 17 al 20 d'octubre es va celebrar la IV Setmana
de Cuina Mallorquina, amb la qual l'Obra Cultural Balear
contribueix al programa d'activitats de Sa Fira.

Aquesta edició es va encetar cl dilluns, al Celler Can
Toni, amb cl pregó de Miquel Sbcrt, inspector del Ministeri
d'Educació i Ciència i doctor en Filologia Catalana. El títol
de la conferencia l'ou «La cuina dins la poesia mallorquina
de tradició oral». Al llarg de 50 minuts, Miquel Sbert
aconseguí captar l'interès del públic amb una xerrada on
relacionà la cuina mallorquina amb una altra manifestació
de la cultura popular d'aquesta terra: la glosa. El pregoner,
un dels mes versais en cl tema de la poesia de iradició
oral, presentii un estudi sobre la presència de missatges
relacionats amb la cuina, cl menjar i cl beure dins cl món
de la glosa. A la segona part, feu una compilació de gloses
que volgué dedicar a Coloma Abrincs, Madò Coloma,
relacionant cadascuna d'elles amb alguna recepta de la

O il·lustre cuinera campanera, la qual cosa provocà nombrosos
aplaudiments del públic.

L'endemà, Joan Abrincs, professordecuinadc l'institut
Juniper Serra de Son Cladera i cuiner del restaurant can
Carrossa de Lloseta, preparà 1res interessants plats, unes
cuixclcs de pollastre farcides de castanyes amb salsa de
magranes agres, una granada de bolets i un menjar blanc
de taronja. Joan Abrincs acudí a la seva cita acompanyat
de ducs de les seves alumnes de l'escola d'hoslclcria.

El dimecres fou cl lorn del cuiner i propietari del Celler
Can Toni de Campos, Antoni Calmés, que ensenyà com
es prepara un menú ben de la terra, a partir de recopies
pròpies: començà amb uns xampinyons a l'allei, seguí amb
unes burballcs seques amb escamarlans i finalil/à amb una
macedònia de fruilcs que lé cl mcril de podcr-sc conservar
més d'una setmana.

El dijous, dia de la Fira, arribà l'acte de clausura, que
va consistir amb una visita a l'obrador de la paslisscria

Pomar on Macià Pomar demostrà com cadascú a casa seva
i sense cap lipus d'ormeig especial es pol fabricar una
deliciosa loriada de trufa i vermell d'ou. No quedà més
remei que fer dos torns, ja que les vuitanta persones inscrites
no haurien cabul toies plegades dins l'obrador.

D'aqucsla forma finalil/à la IV Setmana de Cuina
Mallorquina que, un any més ha comptat amb cl patrocini
de l'Ajuntament de Campos.

L'Obra Cultural Balear, amb la col-la boració de la
Caixa de Balears, Sa Nostra, ha cdilal, com fa cada any,
un llibre commemoratiu de l'cvcnt en cl qual es recull un
cxiraclc de la conferència de Miquel Sbcri i lolcs Ics rcccplcs
elaborades per Joan Abrincs, Anioni Calmés i Macià Pomar
durani aquests dics en que vàrem poder conèixer un poc
més la noslra cuina, una cuina que, juntament amb altres
valors culturals nostrats, configura un dels pilars sobre cl
que es sustenta la noslra raó de ser col·lectiva. Aqucsl llibre
es pol adquirir als mateixos punts de venda de Ressò.

Jaume Lladó

* j-r r n
— El professor de cuina Joan Abrines va 1er uns plats deliciosos
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Es crea una nova empresa a Campos
DUM DUM Palomita Exprès S. L.esci nom d'una important
i original iniciativa empresarial campanera. Antoni Bonet,
conegut empresari local, llançarà pròximament al mercat
un producte alimentari per a aperitius: Les crispetes DUM
DUM.

L'originalitat de la idea, degudament patentada i
enregistrada i que s' ha gcstat gairebé en la seva totalitat
a la vila, recau en la presentació i preparació de Ics
crispctcs.(«palomitas») Es tracta de la fabricació d'un preparat
amb blat de moro que s'envasa en unes tarrincs d'alumini
del tamany d'un plat recobertes amb un cnvoltori. Aquest
envàs es distribuirà a Bars i Pubs que disposaran d'un petit
forn, que en un minut mitjançant un sacseig i cl simultani
cncalcntimcnt, farà saltar les blanques i saboroses crispetes
a una temperatura ideal llestes per al client.

La fabricació del producte té l'avantatge que nocxigcix
molt d'espai ni tampoc una excessiva maquinària compli-
cada per aconseguir una elevada producció. De fet, gran
part de la maquinària s'ha construït en un taller del nostre
poble.

Pel que fa a la importància de la iniciativa s'ha de
dir que ja es té prevista la distribució de les Dum Dum
a diversos punts de l'estat i si l'acceptació és bona no es
descarta arribar a Europa.

Per alira banda es pot donar lloc a un incentiu per
a l'agricultura campanera si s'aconsegueix arribar a un acord
amb alguns pagesos disposats a cultivar cl blat de moro
que es la malcria primera per a l'elaboració de les crispetes.
Aproximadament existeixen uns vinl-i-cinc tipus de llavors
de blat de moro a partir de les quals gràcies als avanços
de l'enginyeria genètica poden crear-se mes de vint-i-cinc

— Antoni Bonet, un home emprenaoor

mil híbrids. S'investigarà per cercar la llavor que s'adapti
més a les nostres condicions climàtiques i de sòl per cercar
un bon resultat que tant beneficiaria la malmesa agricultura
local com abarataría despeses a l'empresa.

Aquesta empresa sembla ser que ha posat esment en
no uliliï/ar productes i processos negatius pel medi ambient
i s' ha de destacar que la publicitat en cl territori de parla
catalana serà en aquesta llengua i en angles per als turistes.

M. Alcaraz Vic h

El "BANCO DE SANTANDER S. A."

comunica que ha nomenat com a
col·laborador extern per a la comarca
de Campos a Miquel Obrador Lladó

Carrer Santanyí, 23 • Tel. 65.04.01
07630 CAMPOS
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Hem perdut el carro o encara hi som a temps?
Mentre nosaltres badam, l'Ajuntament de Santanyí fa passes

per aconseguir l'institut

Jaume Lladó

Dia 15 de març passat es feia la
inaugurac ió of icial de Ics noves
instal·lacions de l'escola Inspector Joan
Capó de Felanitx. L'acte fou presidit
pel Secretari d'Estat d'Educació, Al-
varo Marchesi i cl delegat del Ministeri
d'Educació i Ciència a les illes Balears,
Andreu Crespí. Cosme Adrovcr, balle
de Santanyí hi era present. Després de
l'acte, Cosme Adrovcr va saludar
efusivament els dos personatges i se'l
va veure parlar amb ells una bona
estona. De que xerraven? No és difícil
suposar que de la concessió del nou
centre d'ensenyament secundari a
Santanyí. A preguntes fetes per un
periodista pocs moments després,
Andreu Crespí, manifestava que Cosme
Adrovcr el visitava cada instant per
mirar d 'arr ibar a un acord sobre
l ' inst i tut . On era aquest dia Sebastià
Roig? On era cl batic de Campos? Es
va prcocupard'assislira la inauguració
del col·legi fc lani lxcr per mi ra r
d'aprofitar l'avinentesa per conèixer

— El balle de Santanyí, Cosme Adrover, parla amb el secretari d'estat d'Educació, Alvaro
Marchesi i el delegat del Ministeri d'Educació i Ciència a les Illes Balears, Andreu Crespí, el
dia de la inauguració de les noves instal·lacions del col·legi Joan Capó de Felanitx.

Alvaro Marchesi i 1er punts per dur
l ' institut a Campos? Ben segur que
aquest dia Sebastià Roig tenia altres
prioritats; ternes mes importants a
tractar que li varen impedir pcrsonar-
s'hi. Possiblement havia de decidir

—No sembla que hi hagi
un interès excessiu de
l ' a jun tament perquè es
construesqui un ins t i tu t
públic al nostre poble.

quina plaça convenia embellir.
El mateix dia, cl vespre, a la

Fundació la Caixa de Palma, cl Secretari
d'Estat d'Educació, Alvaro Marchesi
aproviïava la seva estancia a Mallorca
per 1er la presentació del seu llibre
sobre la reforma educativa. Cosme
Adrovcr, cl batic de Santanyí, hi era
present, fent mambcllctcs una darrera
l'altra després de la intervenció de
Marchesi i, procurant, situar-sc a Ics
primeres files perquè la seva presència
no passas desapercebuda. Sebastià Roig
tampoc no hi va poder acudir. Altres
lemes de més importància cl tornaren
retenir. Per ventura havia d'estudiar si

Taller Mecànic

CA N'ARNAU
Carrer Provenga, 36

Tel. 65.10.63

07630 CAMPOS

SA CIMENTERA, S. A.

MATERIALS PER A LA
CONSTRUCCIÓ

FABRICACIÓ PRÒPIA
DE CIMENT NATURAL

Carrer Cimentera, 38 • Tels. 65.02.54 • 65.08.73
07630 CAMPOS (Mallorca)

•o Ressò / 64



• Local

havia de canviar alguna al i ra farola c!c
lloc, desprès de la de davan t l ' a j u n -
t a m e n t , una qüest ió d'cxlraordinària
im-ponància pel f u t u r tic Campos.

Oia 11 d'ocluhrc, a les l'K·io, cl
delegai d'Educació a les l ' ics Halears,
Andreu Crespí, impania una con-
ferencia al Club Diano de Mallorca
amb cl líiol «L'educació al segle XXI» .
Cosme Adrover, balle de San tany í hi
tornava a ser i, com es habi tua! , a les
primeres files. Cosme Adrover, lien
mudai i amb la corbata dels diumenges
tornà obsequiar amb una bona quanti Ut
d'aplaudiments la xerrada d 'Andreu
Crespí: es veu que ¡i va agradar ruol i .
! per la posició que ouipava d i n s la
saia, sei;u¡ que Andren Crespi s ' h i \pa
l i x a r . N i l'ombra del balle de Campos.
Assumptes d'extrema urgència degue-
ren retenir Sebastià Rois/ que no hi va
poder a c u d i r . Ta l v e d a d a h a v i a
d'inspeccionar com van !es ohics del
nou policsportiu cobert municipal1.' Ah
no, que encara no han comença t ,
malgrat faci Uinls d 'anys que - ,̂ 'n pa; la!
Devia ser una altra cosa.

El mateix dia, /Andreu Crespí
signava un conveni amo ?. 1 bailes de
Mallorca per f i n a n ç a r a c u v i t a t s
cxlraescolars. Segons inlbnnavacl diari
Ú l t ima Hora, entre els a i i i n t amcn l s

signants, Campos ¡io hi era.
FI fet és ( j t ' c no sembla quo hi

hagi un interèscxccssiual 'Ajunianrcnl
de Cani|)os perquè es construestiui un
ins t i tu t públic al nostre poble. L 'únic
que so. sap és que es va dur a ple una
proposta per la q u a l l ' a j u n i a m e u t
col·laboraria amb la financiado de la
cunslruccióde l ' ins t i tu t amb 70 muions
de pessetes, ins l i lu t que, cal d i r ,
l 'ajuntament ja ha renunciai que pugui
acollir alumnes fins als 18 anysd'cdal
i que ja es conforma que sigui només
d ;ESÜ (fins als 16 anys). Mentre,
l 'Ajuntament de Sanianyí ofereix una
quanli ta i moll més grossa al Minis te r i
d 'Lducació i Ciència (MF.C), perquè
a Santanyí sí que hi hagi ensenyament
f ins als 1K anys. De totes fornies la
proposta de l 'Ajuntament de (.'ampos
de cofinanciació amb 70 m i l i o n s , al
moment de tancar Fedii, ió de Ressò,
ni1 estava plasmada a cap con ven i entre
l ' a jun tament i c i MEC. Per qu i es perd,
pel MEC o |)cr l 'ajuntament? No ho
se.

Fer t a n t , en pr imer l loc, ja es
r e n u n c i a a aportar una quan t i t a t
s u f i c i e n t perquè l ' h i po t è t i c i n s t i t u t
campaner pugui impartir batxil lerats i
mòduls professionals. En segon, la
tímida oferiu del'ajuntament d'aportar

només 70 mil ions de pessetes perquè
es pugui construir un centre únicament
d'ESO, queda aturat damunt la taula
nio es signa el conveni amb cl Minis ter i
d'Educació.

L ' A j u n t a m e n t de Muro, amb
menys de 200 mi l ions de pessetes ha
construït un i n s t i t u í al seu terme mu-
nicipal . No podia fer cl mateix cl de
Campos? 1 què si s'ha d'endeutar amb
200 milions de pessetes de no res: ja
hi tenim experiència amb aquest üpus
d'endeutament. L'important no es si
l'Ajuntament de Campos s'ha d'en-
deuiar o no sinó quan i perquè val la
pena endeutar-se. Jo pens, sincerament
que, en aquest cas s'hauria de. 1er un
esforç pressupostari per poder rcalil/ar
les obres, ja qucroportiiniu.il que icnim
a v u i , lai vegada no es torni repetir en
mol ls d ' anys , o tal vegada ma i .
Endeutar-se per cons t ru i r un insi i lul o
fer-ho per reformar places? Veí ací la
d i s jun t iva . Què és més prioritari? Fs
clar, per a mi, i per a molts de parcs
i niares l ' i n s t i t u t , per l 'ajuntament, les
places. Les places, malgrat estigui moll
bé que s'arreglin i s 'cmbcllcsquin,
poden esperar. L ' i n s t i t u t , o es cons-
t rue ix ara, o, tal vegada, no entenguem
mai.

11
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• Metges
• Incendis
» Accident
• Vida

ASSEGURANCES EN GENERAL
• Robatoris
» Jubilació
* Comerços

Llar
Embarcacions
Automòbils, Etc. . .

Carrer Santanyí, 23 • Tel. 65.04.01 • 65.00.89 • 07630 CAMPOS

RISTALLERIÂ

ERELLO
Acristaüaments en general

Carrer Palmer, 1 Tel. 65.00.95
07630 CAMPOS

BUGADERIA

TINTORERIA

SA BUGADERIA

Carrer Nou, 73 • 07630 CAMPOS • Tel. 65.25.27
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Costes, Sa Ràpita3 Ses Covetes i Es Trenc
Els propietaris afectats ja han estat notificats

12

Segueix iramitant-sc l'Expedient
de posar files i delimitar cl domini
públic maríümo-tcrrcslrc de tota la costa
de Campos.

Aquest estiu ja se n'ha parlat molt
i no sempre de forma clara i informa-
tiva.

Els propietaris varen ser convocais
públicament al Butlletí Oficial de dia
17 de setembre per tal de comparèixer
sobre els terrenys per tal de poder veure
quins són els límits prevists i quins
terrenys agafarà cl nou domini públic.
Durante! mcsd'octubrc s'han anat fent
actes de delimitació per di verses/ones:

— 6 d'octubre, Sa Ràpita, Avda.
Miramar, des de C/ Lobo de Mar fins
a C/ Cachalote.

— 10 d'octubre, en front de C/
Doncella a C/ Pulpo, de Sa Ràpita.

— 13 d'octubre, en front de C/
Mero fins al Club Nàutic de Sa Ràpita

— 17 d'octubre, en front del Port
Esportiu de Sa Ràpita.

- El mateix dia a Ses Covctcs.
- 19 i 20 d'octubre a Sa Barrala,

Es Trenc i pròxims.
- 24 d'octubre , sector pròxim

a Sa Colònia de Si. Jordi.
— El mateix dia al sector pròxim

al Balneari de la Font Santa.
—27 d'octubre, Ses Arenes i Hotel

Marques del Palmer.
— El mateix dia a la Salinera (Es

Salobrar).

Fels tots aqucsls actes on els
propietaris hauran pogut al.legar loi cl
que vulguin segons cl seu dret, s' obre
un termini de 15 dies (que suposam
hàbils o no festius) per formular
al·legacions i proposar allcrnalives a
la delimitació proposada i comunicada
de forma motivada.

Passat aquest temps, cl Servei de

— Ara comencen els nervis sobre la delimitado de la costa

Costes ha de formular cl PROJECTE
de DELIMITACIÓ, amb els següents:
memòria i justificació, plànols topo-
gràfics al manco 1/1000, plec de
condicions per replantejar i filar i
pressuposi estimatiu. L'Art. 25 de la
Llei de Costes, prou important, imposa
obrir un nou període d'informació
pública si suposa una modificació
substancial de la delimitació provis-
sional prèvia. Després s'cnviaa Madrid
perquè s'aprovi per Ordre del Ministre
d'Obres Públiques. Aquesta Ordre se
notificarà als propietaris i afectats.

L'aprovació de la delimitació del
domini públic declara la possessió i
li tularitat com a propietaris en favor
de l'Estat però amb una iransilorielal
que preveuen les Disposicions Tran-
sitòries 4a i lerà. La Llei diu que els
lerrcnys que guany i la nova delimitació
i sien propietat de particulars seran
concedits per PKstat per 30 anys
prorrogables per 30 anys més

respectant els usos i aprofitaments
existents, sense obligació de pagar
cànon. Es reconeix, doncs, un règim
partie u lar per les propietats de primera
línia, que,scnsdubtc,són Ics afectades.
No perdem de vista que parlam del
domin i públic o l ínia de la /ona
marítimo-lerrcstrc. A més, hi ha llavors
les servituds de protecció (20 nits a
/ona urbana o amb Pla Parcial aprovat,
100 mis. si no ho es) i la servitud de
irànsil (6 mis. ampliable a 20 mis.)

L'acluació municipal en aquests
Expedients és molt important i està
recollida a la Llei. A hores d'ara
l 'Ajuntament ha d'haver informat ja
a Costes sobre cl seu parer. De toies
formes els particulars lambe poden
al.legar i reclamar pel seu compie o
posant I "assumpte en mans d'ad vocals.

Redacció.

Q

PUBLICITAT A RESSÒ: Maria Bauçà. Tel. 65.01.47
Laborables de 17'30 h. a 20'00 h.
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El desgavell de la xarxa viaria
El nou Pla de Carreteres, dissenyat

per la Conselleria d'Obres Públiques
i Ordenació del Territori, a part de ser
una obra faraònica es una de les més
grosses animalades que se li hagi pogut
passar pel cap a algú, pel que respecta
a la /.ona de Campos, encara que pens
que cl panorama de Campos es pot
extrapolar a la resta del Pla de
Carreteres. Un Pla de Carreteres que
preveu l'augment del nombre de cotxes
que hi puguin circular, la disminució
del temps d'arribada a un lloc concret,
etc. Però també s'han de tenir en compte
a lires f actors: amb aquest nou Pla, com
es veu al mapa adjunt, queda constància

de les ganes de fer malbé al medi
ambient, per part del nostre govern,
veient cl nou traçat de part de Ics
carreteres. No bastava arreglar Ics
carreteres ja fetes cixamplant-lcs,
millorantcl pis,etc? (Evitant Ics sempre
molestes expropiacions). I aquesta
millora, per que?. Per poder fer més
via amb els cotxes? (I que cl nombre
d'accidents augmenti any rera any?).
Per desviar tot cl trànsit del poble? (
I que l'economia de Ics empreses que
viuen, sobretot a l 'estiu, del pas de
vianants trontolli?). I les nostres ron-
des, per a que es faran servir? (Per als
«animals» de la fira de maig, pels

«cotxets» de la fira d'aclubrc, etc?)
Tots els que havien muntat negocis
pensant en cl desviament per Ics rondes
del trànsitrodat ho tcncnclar; els doblcrs
que es varen fer servir per fer Ics rondes,
perdran totalment la seva funció ini-
cial. S'haguessin pogut fer servir -en
cas de saber-ho- per a altres obres
d'infraestructura necessàries a Cam-
pos, els que tcnguin horts o terres per
on hagi de passar la carretera que
tremolin... I, sobretot, cl que està clar
és que cl Govern Balear, de la marxa
que va, aviat no tindrà on construir
carreteres.

Pep Toni Sala

13
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Llet Mallorquina denuncia el Govern
a la Comissió Europea de Brusel·les
Per greuge comparatiu i competència deslleial amb Agama

14

Llet Mallorquina es una societat
de productors lleters de la /.ona del
Migjorn, que decidiren dcsfcr-se
d'Agama per comercialitzar la seva
producció ells mateixos. Un gran nom-
bre d'aquests productors pertanyen al
poble de Campos. Els màxims diri gents
de Llet Mallorquina encapçalats per
Jaume Mas, assessor, Jaume Vidal,
president i Maria Vidal, vocal, han
decidit posar en coneixement de les
autoritats europees cl quccstà rcalit/.ant
cl Govern de Gabriel Candías amb la
central lletera Agama.

L'executiu aportarà en els seus
pressuposts la quantitat de 1010 mil ions
de pessetes per Agama com empresa
pública. Pcraltra banda, i dins lapartida
de la Conselleria d'Agricultura, s'in-
jcclarà aprop d 'uns 400 més per
l 'ampliació de capital. Segons Llet
Mallorquina aqucstaajudaés«unaclara
competència deslleial que només
servirà per tirar abaix una iniciativa
privada». Un altre dels aspectes que
ha produït molts de comentaris els
darrers dics és les manifestacions al
Parlament Balear d'Alexandre For-
çades, Director Gerent d'Agama, que
va dir que si era necessari duria llet
de la península. Forçades argumentà
les seves manifestacions dient que si
oferís més doblcrs als ramaders d'aquí
per tornar a Agama «començaria una
revolució en cl preu lleter» que no
estava dispost que es produís. La
polèmica s'ha començat dins cl sector
lleter quan es va conèixer que els
ramaders de la pcnísula cobren cl litre
a 50 pésetes i als de Campos Agama
els la paga a 41. Amb aquestes dades
és bo de fer raonar que Agama (em-
presa pública del Govern) pagarà quasi
10 pessetes més als ramaders de la
península que als de Mallorca.

Llet Mallorquina considera que
«es tracta d 'un greuge comparatiu i no
entén q u i n Govern de Comuni ta t
Autònoma amenaça als seus ramaders
dient que durà llet de la península».
Jaume Mas manifesta que cl Govern
Balear no ha volgut escoltar en cap
moment cl projecte de Llet Mallorqui-
na, qualificant l 'actitud del conseller
Pere J. Morcy com a «Moll desagra-

dable, poc ètica i dolenta des del punt
de vista polític». Segons Mas cl Govern
veu a Llet Mal lorquina com una
competència i per això «no ens fa cas».

Davant d'aquests fels. Llet Ma-
llorquina ha decidit acudir a Brusclcs
perquè coneguin cl que està fcnl cl
Govern Balera amb la central lletera
Agama

UNA ALTERNATIVA
AL SECTOR LLETER

La iniciativa de Llet Mallorquina
és sens dubte una alternativa a Agama
i per tant al que representa cl sector
lleter. L'objectiu de la societat no és
altre que cl poder pagar la llei als
pagesos a 50 pessetes cl lilrc, amb la
inlcnció d'aconseguir ren labi lilal a les
seves explotacions agràries. A l'ac-
tualitat estan produinl llei de primera
qualilal i iota de vaques de Mallorca,
amb la marca Pii.lari, abans d'cnlrar
en cl mercat amb un nou logolip. Llei
Mallorquina té ¡mencions dcconvcrlir-
sc en una gran empresa que generi un
all volum de negoci. Llei Mallorquina
va néixer com instrument per comcr-
cialil/.ar la llei dels seus 45 associais
que representen a 35 cx-plolacions
ramaderes.

La societat construirà una planta
embotelladora a Son Rango, entre
Campos i San tany í , on amb un
pressupost de 400 milions de pcssclcs
tenen la intenció d'elaborar sobre els

100.000 litres diaris. Es tractarà d'una
de les plantes més modernes de
l'actualitat i que només necessitarà 14
ircballadors pel seu funcionalment
mentre que la dislribució dels produclcs
ja l'cslan rcalil/ani empreses cs-
pccialil/.adcs. La societal va instal·lar
un csland a la fira de Campos, on els
visilanis varen poder dcguslar els
produclcs que estan rcali/arn.

En l'actualitat es fa molt difíci l
poder subsistir amb cl preu que estan
pagant a la central lletera Agama, per
això des de Llet Mallorquina s'cslà
fcnl un esforç per poder donar 47
pcssclcs per lilrc als seus associats.
Fins a la data els ramaders es mostren
molt satisfets de com funciona cl
projecte, ja que els seus ingressos
mensuals han augmentat de fornia con-
siderable des que aporten la seva
producció.

Des de la societal neguen en tot
moment les afirmacions del conseller
Morcy, com Ics del presidem Cancllas,
quan diuen que fiquen doblcrs dins
Agama perquè és l 'única manera de
salvar cl sccior ramader. Des de Llei
Mallorquina cslan demostrant qucaixò
no és així, aconseguint introduir en cl
mercal els seus propis productes, la llet
amb los els seus ingredients naturals
i cl ba tul de cacau, amb molta
acceptació.

Miquel Ad rover

Pil·lan ¡a es a la venda a tots els comerços de Campos
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• Local

L'Ajuntament allarga els terminis
Segons el Decret dictat pel Baue, Sr. Sebastià Roig,

dia 30 de juny d'enguany a l'Ajuntament consideren
«desmesurat el nombre de sol·licituds que actualment estan
en tramitació a les dependències d'aquest Ajuntament, amb
relació amb els recursos humans i materials de què es
disposa, i sense possibilitat d'ampliar aquests recursos dins
del presente exercici»

Per això el Balle ha resolt $ ampliar el termini per
a la tramitació i resolució de sol.licituds i expedients de
qualsevol tipus per termini igual a l'establert inicialment.

Això vol dir que es dupliquen els terminis per a resoldre.
I hem de tenir en compte que molts de terminis són de
mesos. No sabem si els campaners també tendrem doble
termini per a pagar els imposts o les contribucions però
es quasi segur que no. És sorprenent que digui cl Batic

que hi ha tants d'expedients i per altra banda diu que ha
davallat mollíssim l'activitat de concessió de llicències.

Convocada una plaça
per la Policia Local

Dia 8 d'octubre passat l'Ajuntament va aprovar les
Bascs per a convocar cl Procés selectiu per a destinar un
agent de la Policia Local a tasques administratives, dins
la Policia Local. Això suposa que es convocarà prest aquest
procés selectiu.

Redacció. 15

Tots els anys són missioners
El dia del xincl ja és passat
Ara tots els fets deplorables i vergonyosos del segle

quasi XXI els ens mostren per pa i per sal. Això sí, el
que ells volen, perquè justament tenen per triar, sense anar-
sc'n al tercer món.

La tele, les pàgines dels diaris, són els mitjans que
a més d'un han esgarrifat. Precisament és cl que es pretén,
que impactin el/la nineta i ferin el cor quasi sempre, sols
per ésser notícia. Notícia!, no sé fins a quin punt es diu
tota la veritat, justament el difícil és veure la situació sense
por, neutral, sense afegir-hi criteris propis ni per una banda
ni per l'altra, tanmateix la conclusió sol ésser sempre la
mateixa: Interessos creats de poder, de posseir recol/.ats
per qualque país desenvolupat, de cara a una ètnia o grup
concret i convenient.

És bo veure cl que passa. És bona la sensibilització
que s'ha aconseguit per Ruanda, però no hem d'oblidar
que tots aquests esdeveniments tenen un motiu i una causa
empresa sempre per la por de l'opressió, i no cal veure-
ho com a barbàries realitzades per una ètnia diferent a la
nostra, perquè diuen que nosaltres, malgrat ens pesi, som
ben iguals, potser pitjors, tenim mmitjans molt més sofisticats
i més eficaços que segons quins que es veuen a Ruanda,
com matar-sc a garrotades. No, nosaltres no. Nosaltres
inclus ens podem donar cl luxe de sentir-nos inconscients
del que passa i que per la nostra insolidaritat es matin i
morin de fam. No parlem d'excuses i raons que sabem
exposar en convincent soltura cercant la coa al peix, a fi
d'escapolir-nos del que ens incomoda.

No valdria més que ens escarrufàs la indiferència,

poder fer i no fer, col·laborar i no col·laborar...?. Recordem
que els problemes del Tercer Mon també són problemes
del Primer Món. Sols per la nostra supervivència convendría
esser veu de les veus enfangades pels poders descontrolais.
Una veu que arribas amb tanta força, que les rcsposlcs fossin
conscienls i conscqüenls pels polílics que leñen en les seves
mans poder cvilar-ho.

Pareix que qualque cosa es va fcni, però no pensem
que basla. Hauria de ser un compromís assumil de per vida,
per sistema, en mitjans econòmics i serveis que respcclassin
la cultura i els costums d'allà per molt difcrcnis que fossin
als nosires. Ells leñen molles coses positives, moltíssimes
de les quals podem aprendre. Diuen els missioners que ells
reben molt més del que donen.

Cal que qualque africà, sudamericà, elc,... pogués dir
el malcix dels mallorquins.

M. M.

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
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• Col·laboració

Memòria de les activitats d'estiu
del Grup d'Atenció als malalts

Aquest csliu cl Grup d'Alcnció
als Malalts dedicà les activi tais als n ins
amb minusvalics.

Començàrem en cl mes de maig
amb l'anada a la festa del Palmer on
prengueren part als jocs que estaven
organitzats.

En cl mes de juny anàrem amb
els nins i les persones majors a Lluc,
a celebrar cl Dia Mundial del Malalt,
sota cl lema «Celebrar la vida».

A finals del mes de juliol anàrem
a passar el dia a Ses Covctcs, apro-
fitàrem per nedar un poc i prendre un
bon gelat.

Per les festes de la Marc de Déu
d'Agost vàrem participar en cl concurs
de Dibuix al carrer (per cert, amb un
dibuix que resultà una meravella).

En cl mes de setembre, per
acomiadar l'estiu, vàrem anar d'ex-
cursió al Safari on tots vàrem gaudir
de les espècies animals que només
havíem vist als llibres o a la televisió
(girafes, hipopòtams...)

A part d'aquestes sortides durant

cl mes d'agost es dugueren a terme
una sèrie d'activitats en col·laboració
amb els Serveis Socials de l 'A -
juntamcnt.

Cal assenyalar que per aquest
hivern tenim prcvistscguircol.laborant
conjuntament, a fi de 1er possible la
integració dels nins a la vida del poble.

A part d'aquesta col·laboració, cl
Grupcontinuaràamblcsscvcsacliviuits
habituals per tal de contribuir, en la
mesura de les seves possibilitais, en
cl benestai d'aquests nins i les persones
majors.

Grup d'Atenció als Malalts

16

Bicicletes • Recanvis
Accessoris • Vestuari

Reparacions

Carrer Lluna, 50
Tel. 65.29.12

07630 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

Maria Mas Çuaita
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)

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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• Notes d'Església

Tots Sants convoca la gent al Cementeri

Dia Primer de Novembre és un
dia sempre especial. A Campos, com
gairebé tots els pobles, es celebra amb
una memòria especial per als difunts,
per als de l'any i per als de la família.
El Ccmcntcri, abans que l'Església
Parroquial, és cl punt de trobada i
referència. Realment, apart de les flors
i de l'ornamentació, és un bon dia per
a reflexionar sobre la santedat i la mort,
sobre els germans que ens han precedit
i sobre la fugacitat de la vida. Unes
reflexions que enguany fèiem passades
per aigua, però no per això menys
importants.

17

— El Cementeri és cita obligada per Tots Sants

L'escultura de Sor Maria
Rafela ja està pagada

Segons informa la Comissió del
Centenari, encara que pareixi enfora,
enguany, efectivament, s'ha acabat de
pagar l'escultura de Sor Maria Rafela
o Sa Mestra Cascsnovcs, donada pel
Poble de Campos en memòria d'aquesta
Filla Il·lustre seva i col·locada a la
placcai d'Es Convent. És una de les
obres perennes del I Centenari de la
Fundació de les Monges dels Sagrats
Cors, Ics nostres monges, que conjun-
tament amb la Parròquia i la Diòcesis
iniciaren i segueixen cl Procés de

Beatificació de la Marc Fundadora,
Sor Maria Rafela del Sagrat Cor, procés
que segueix lent però cndavanta Roma,
amb la Postulació del Parc Mas, C.R.
La Comissió del Centenari i les
Germanes MM. dels Sagrats Cors han
man i festal repetidament cl seu pro fund
agraïment al poble per totes les ajudes
rebudes.

S'Esquella.

Q — Sor Maria Raìela va ser una Mestra espiritual

Cristalleria CAMPOS C.B.

Jaume Vadell Adrover

Joan Oliver Bordoy

Carrer Llibertat, 27 • Tel. 65.04.20 • 07630 CAMPOS
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• Fent una volta per la vila

Sor Maria, Gerent de La Residència
de Persones Majors

18

W.

— «La necessitat més urgent que tenim
és un ascensor»

Sor Maria és membre de la
Congregació de Missioneres del
Sagrat Cor, té els estudis d 'Ajudant
Tècnic Sanitari (A.T.S.) i des de fa
tres anys i mig ocupa el càrrec de
(ìerent de la Residència de Persones
Majors de Campos.

La seva experiència de 21 anys
a la Clínica Mare Nostrum li haservit
per poder dur endavant una feina
com aquesta des del dia de la seva
inauguració, l'any 1991.

— Quina és la funció que fa la
Residència?

— La f u n c i ó que fcim és la
d'acollir les persones que cslan totes
solcs, i d'allrcs que per diverses
circumstàncies no els poden tenir a ca
seva. Aquí atenem aquestes persones
en toies les seves necessitats, tañí
corporals com espirituals.

— Quantes persones hi ha
a c t u a l m e n t i q u i n a és la seva
capacitat?

— Hi ha 30 habitacions. Ara tenim
34 residents, entre ells hi ha 4
matrimonis. Totes Ics habitacions cslan
plenes.

— l l i ha més homes o més dones?
— Un 50%, això es molt curiós,

però no ha estai trial, ha vingut així.
— Quina és la relació entre els

residents?
— Enirc ells la relació és bastant

bona. Problemes no en tenim. Els
problemes que hi pot haver són deguis

al caràcter de les persones; són els
problemes propis que duen la con-
vivència cnlrc persones que quasi no
es coneixen i han de viure plegades.
Pcnsau que la majoria són persones
que estan avesades a estar totes solcs
i aquí han de conviure amb moltes
allrcs.

— Quins són e!s requis i ts
necessaris per a ingressar a la
Residència?

— Han de ser majors de 65 anys
i han d'estar en siluació de jubilais.
Han de dur també un certificat com
menue no tenen cap malaltia infeclo-
coniagiosa.

És una residència, en principi, de
persones vàlides; encara que després
una vegada cslan aquí de dins en
qualsevol que els passa se'ls alén.

La sol·licitud es fa a través dels
Serveis Socials de l'Ajuntament.
Llavors es reuneix la Comissió del
Patronat per decidir si es pol fer l'ingrés.

— Com funciona aquest Pa-
tronat?

— La Residència es regeix per
un Palronal que te una Comissió per
a solventar qualsevol qücslió que es
pugui plantejar.

Actualment aquest Palronal està
formal per un Presidem (que és cl Batic
de Campos), l'Assistenta Social, un
representat de la Residència (que en
aquest cas som jo) i un rcprcsenlat del
poble.

— Com paguen els residents la
seva estancia?

— Paguen un 80% de la seva
pensió. Això, naturalment, no serveix
per cobrir les despeses. Rebem ajuda
de l'Ajuntament i del Consell Insular.
Sense aquestes ajudes no podríem
subsistir.

— És molta de
feina però estam con-
tentes, ens sentim
molt acceptades pel
poble.

— Quines atencions especials
reben?

—Si han de fer unadicta especial,
se'ls la fa; també se'ls fa iotes les cures
que necessiten, posam injeccions, ens
cuidam de la seva medicació...

Quant a fer-los recuperació no
podem fer molt, perquè no tenim cap
aparell per fer-ne, però fem cl que
podem ajudant-los manualment.

Respecte als metges, cada perso-
na te cl seu a T Ambulatori però nosaltres
ens ocupam d'acompanyar-los o tiram
la targeta perquè vengui aquí a visitar-
los quan l'han de menester.

— Quin personal hi fa feina a
la Residència?

— Som deu persones. Quatre som
monges, però ducs estan jubilades i
mes que res ens fa companyia, encara
que Sor Teresa fa molta de feina perquè
se n'encarrega de toia la roba, la repassa,
si l'ha de marcar la marca ( tota la roba
està marcada amb cl número de
l'habitació)... fa molla de feina, no se
com ho faríem sense ella.

Sor Magdalena té 90 anys, des del
principi sempre ha estat amb nosaltres
i l'cslimam molt. Llavors hi ha Sor
Joana que és Auxiliar de Clínica i una
servidora, que som A.T.S.

Després hi ha sis doncs més, que
en rcalilal a 1er feina només són quatre
perquè sempre n'hi ha ducs que tenen
els seu dia lliure. Ducs estan a la cuina
on hi ha molta feina perquè lambe fcim
cl menjar per al Club de la Tercera
Edai.

Tenim un personal moll eficient,
pareix que fan feina amb moll de gust.

— Pot usar el servei de menjador
qualsevol persona?

—No, nosaltres únicament servim
cl menjar al Club de la Tercera Edat
i lambé el preparam per dur a domicili
a Iravés dels Serveis Socials de
l'Ajuntament. És a dir, quan hi ha
persones que ho necessiten, les
treballadores socials s'encarreguen de
vcnir-lo a cercar i després distribuir-
lo a les seves cascs.

— Com és la vida diària dins
el Centre?

— La vida diària d'un resident
és una vida moll lliure, perquè només
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• Fent una volta per la vila

han de comparèixer a les hores de Ics
menjades; cl berenar es a les nou, cl
dinar a la una i cl sopar a Ics set del
vespre, no estan obligats a res mes.

Cada dia a Ics cinc i mitja de
l'horabaixa hi ha missa, hi assisteixen
lliurement, no estan obligats a res.

També poden mirar la televisió,
jugar a canes, dòmino...

Quan a nosaltres, ens aixccam a
les sis del matí i fins a les set i mitja
tenim una estona per a les nostres
oracions. Després ja comcnçam a
preparar els berenars i donar-los a
aquests residents que no es poden
aixecar per ells mateixos. Llavors els
hem de rentar, els hem d'aixecar, fer
les cures, cada dia es renta la roba...
Tenim molta de feina.

— De qu ins en t re ten iments
disposen?

— Tenim una sala de televisió on
passen molt de temps, també tenen jocs
i una biblioteca amb llibres i revistes
a la qual assisteixen bastant.

— Quines activitats se solen
oraganítzar?

— Activitats regulars no en tenim
cap, cadascú va per ell. Les doncs fan
ganxet, cusen... n 'hi ha una que va dur
la màquina de ca seva i cus. També
hi ha un home que se'n cuida del jardí.

Al llarg de l'any solem organil/.ar-
los festes. Cada any fem unes matances
perquè pensam que és una cosa molt
t rad ic iona l i ho fcim perquè no
s'enyorin. Pels Reis, els Reis vénen
aquí i fem una festa molt guapa, duen
un regal a cada un. Fcim també la festa
de la inauguració. I per Nadal solem
organit/ar fcslctcs amb grups locals:
Brot de Tapcrcra, la Coral Infanti l , un
grup que ha començat a tocar ara...

Solem amcnil/ar sobre tot les
festes de Nadal pels que no se'n van
a ca seva. També celebram cl Sant de
cadascun i els fcim un regalei.

— Solen sortir per anar-se'n a
ca seva?

— Per Nadal n'hi ha que se'n van,
no molts de dics, però sí uns quants
per estar amb la família.

De vegades també se'n van de
vacances si tenen una caseta.

—Quines necessitis més urgents
teniu?

— La necessitat mes urgent que
tenim es un ascensor per poder pujar
a la planta de dalt, però això ja està
en negociacions amb l'Ajuntament.

De moment no tenim cap altra

necessitat, amb cl personal que tenim
i cl cotxe de la Comunitat que ens
serveix per acompanyar els malalts al
metge, a fer rccptcs, a fer compres...
en tenim suficient.

Quan hem d 'acompanyar un
mala l t a Palma ens va mol t bé
l'ambulància.

— Com a di rectora de la
Residència, quina és la vostra relació
amb els residents?

— Més que com a Directora o
Gerent lene una relació més personal
amb ells. Intent acollir-los amb totes
Ics seves necessitats i sobretot, escoltar-
los. Tenen una gran necessitat de ser
escoltats. N 'h i ha que si els escoltes
ja estan bons.

— En aquest temps heu t ingu t
cap fet destacable?

— Com a anècdota puc contar que
un dia al vespre un resident no va
comparèixer, ens va preocupar molt,
cl vàrem cercar per lot i com que no
cl trobàvem vàrem cridar la Policia
Local. El varen trobar assegut en un
calc que no se n'havia tcmul de quina
hora era.

Una altra vegada vaig haver d'anar
a ccrcar-nc dos que s'havien anat a
passejar per un camí de foravila i es
va posar a ploure ben fort. Els vaig
Irobar amagats dins una bovera i els
vaig haver de dur amb cl colxc. No
haurien poguí lornar de l'aigua que hi
havia.

— Què ha significat per a vós
aquest temps a càrrec de la Re-
sidència?

— Es una satisfacció molt grossa

la que tenim, cslam moll conlcnlcs.
Ens irobam moll be dins cl poble, ens
hem scniii moll acollides. També per
pari de l 'Ajuntament hem tingut una
ajuda moll gran, qualsevol pega tot
d'una la resolen.

Personalment m'ha omplen moll.
Jo havia cslal molts d'anys a un Clínica
i cl tracie amb cl malall m'agradava
moll, però crec que és més gratificant
aquesta feina, l'omple moll. A més,
cl sents molt útil,és gcntqucct necessita
i cntrcgant cl leu amor és moll
gralificant.

Jo sempre havia dit que quan
diguessin de rclirar-mc, m'cnviassin a
Campos. Coneixia un poc cl poble i
m'agradava, també aquí tenim la casa
de la Fundadora i per això cm feia
moltes ganes. He pogut venir abans,
lambe Sor Joana s'hi iroba moll bé.
És molta de feina però clam comentes,
ens scnlim molt acceptades pel poble.

Després de la xerrada, Sor
Maria ens mostra les dependències
de la Residència. Podem comprovar
la l'eina que dia a dia el personal va
fent per al benestar de les persones
majors que allà viuen.

Ens acomiaclam de Sor Maria
donant-li les gràcies per haver-nos
dedicat un poc del seu temps tan
ocupat i l ' animam a seguir amb
aquesta tasca que de segur creim que
l i proporciona tanta gra t i f icac ió
personal.

Antònia Siljar
Núria Vives
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— «La mojona de residents tenen una gran necessitat de ser escoltat»
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Quasi sempre feim tard
• Opinió

20

Pel que hem llegit -i sabut- darrerament, cl nostre batic
ha campat ben ample, amollant a tort i a dret a la premsa
illenca incongruències ben grosses. Potser no hi venia al
pas dir-les petites. I ja que hi era va parlar pel broc gros,
que es per solen sortir les bestieses més elementals, els
pensaments més dúctils, les ,més sàvies raons. Així
d'elemental -potser fins i tol sarcàstic- Sebastià Roig va
manifestar que «Campos desaprovechó su momento, y
fue no pedir indirectamente más compensaciones cuan-
do se creó el área de protección Es Salobrar/Es Trenc».
La qual cosa no resulta gens profetica, però evidencia, i
ben obcrtamcnt, un error tàctic del qual ell n'és un dels
responsables com acompcnsador i dcfcnsorpotcncial,polític,
que n'era de lot aquell macro-projcctc urbanístic que ara
calla, i que encara n'és. Com a batic vella indecises
possibilitats...

A més, i en un trosscl de paper del mateix diari -a
Mallorca tols els diaris pudcn- hi afegeix, cl nostre balle,
incongruències com ho és ara aquesta: «Los males que
sufre este pueblo no son de ahora, se equivocaron nues-
tros padres. Había una planificación por la que Campos
debía dedicarse al monocultivo de la leche: no se pensó
que algún día podría caer en picado».

On és cl seny?. Ens dcmanam on és la raó de qui
es contradiu quan pron uncia paraules amb Uiniacontundencia.
El fet que cl poble de Campos havia -hauria d'haver rcbul-
més, molies més, compensacions per la cessió, voluntària,
obligada o lògica d'uns espais naturals privilegiáis i irre-
versibles, és del lot evident. Ho era abans; i ho és encara
ara. I ningú no hi vol posar cmpcrons ni es coniradiu. Allò
que passa és que abans se silenciava perquè uns inlcrcssos
moltdctcrminuts feien cloure proclames polítiques. Qualque
ignorant callava. I molls entesos lambé. Tol s'ha de dir.
N'hi havia que cridaven massa. N'hi havia que botaven
Ics reixes de la raó. Hi havia de tot.

Ara hi ha gent, però, que vol pronunciar, amb seny
i fermesa, allò que abans callava. La gent del P.P. callava
-alguns cridaven, exagerats. I ara resulta, en paraules del
batic de la nostra vila, que es vol remoure tol allò que no
es va dir al seu moment. Perquè resulta que tot aquest
conglomerat rarenc, polílic, es vulgui o no, que ara ens
governa -a Campos- no diu tol cl net, ni cl brut, d'aqucsl
irui que ara volen reciclar amb aigua fada proclamam
compensacions. El dossier és llarg. I hi ha moll per a dir,
i per afegir...

Demanar compensacions?. Evidemment. Però aquestes
compensacions no es poden demanar - no hi cap cap lògica-
anys després de presentar un macroprojcctc d'urbanil/.ació
que hauria destruït cl més bell espai de tol cl noslrc liloral
costaner; i d'això tols ens som conscients. El balle noslrc
d'ara ho vol dir fem lorlarcllcs. Però lani se val. No le
capcxcusaniraóqucrcmpari.Esconiradiu,pcrquèSebaslià

Roig formava pari del govern municipal quan cl balle
Guil lem Mas defensava l'urbanització dels suecs. Ara que
no ens vengui amb romanços. Tols cercaven el malcix suc.

I loi s'ha de dir. Bo o dolcnl. Scbaslià Roig no es
mereix la confiança de molla geni perquè es coniradiu massa
sovini. Afavoreix embulls no massa clcganls i no ha seguii
mai una política coherent, fins i tol en la línia del seu parlil,
amb seu a Madrid, evidentment Ara, però, cl noslrc balle
es vol desdir del que deia aquell icmps que no era cl seu
icmps. No hi ha per a tant Ara com ara ningú no convenç
ningú ingènuament I ens haurem d'espavilar.

Demanar compensacions fora de icmps?. Callar quan
convé?. Al seu momcnl s'hauria poguí aconseguir, sense
fer massa passes, coses importantíssimos que aradifícilmcnt
aconseguirem. Defensant interessos par t iculars se
n'cnlcrbolircn d'allrcs.

Guillem Mas, aleshores balle de Campos, va voler
defensar l'impossible en favor de l'absurd, ccrcanlcls límils
més obscurs de la raó. Sebastià Roig, cl balle d'ara, vol
recriminar compensacions, deures difícils quan T Ajunlamcnl
va lenir poca visió de fulur, amb molt poc seny, ja llavors,
quan ho tenia lot abocat entre les ducs mans. Tant per una
part -ja llunyana-, com per una allra -prcscnl-, ho han
cmbullal massa. I cl fel, la feta en aquest cas, és que els
campaners d 'avui lenim poques coses a rcscabalar. Ni ierra
ni aigua. Tol venal, o venut Moll poca cosa encara...

Redacció.

SANELEC INSER C.B.

Arnau Magona i Joan tornar

SANEJAMENT • ELECTRICITAT

CLIMATITZACIÓ

REPARACIÓ I MANTENIMENT

DE CAMERES FRIGORÍFIQUES

MAQUINÀRIA D'HOSTELERIA

Tels. 65.07.69 • 908.63.16.73
Carrer Major, 34 • CAMPOS
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ROBATORI D'ESCULTURES
D'EN MACIÀ LLADÓ.

Elpropassatdial2d'octubre,durantlanit,csvaproduir
un robatori de les escultures de l'artista campaner Macià
Lladó a casa scva.les quals varen ésser exposades a la mostra
d'escultura campanera que l'Obra Cultural Balear va
organitzar per les festes de la Mare de Déu d'Agost.El total
del robatori ascendeix a deu esculturcs.Macià Lladó va
posar tot d'una en coneixement de la Policia Local campanera
el fet del robatori, però en cl moment de tancar l'edició
d'aquesta revista no s'ha sabut res de nou sobre el cas.
Des d'aquí pregam que si algú pot donar alguna informació
sobre les esmentades escultures es posi en contacte amb
en Macià Lladó o/i la Policia Local cl més aviat possible.

EL CONSELL INSULAR AJUDA
A LA PREMSA FORANA

El Consell Insular va firmar recentment un Conveni
per a subvencionar la Premsa Forana, mitjançant el qual
les Revistes que posin uns anuncis sobre les Biblioteques
de la Comarca o del poble podran accedir a unes ajudes
econòmiques.

< — Et Sr. Joan Verger Pocoví és cl President del CIM
0)

8-

o
o

J
^'escultor campaner Macià Lladó vora les seves

obres a casa seva.

ÈXIT A L'AEROMODELISME CAMPANER

Antoni Bonet Nicolau va quedar tercer classificat en
el Campionat d'Espanya d'acrobàcia recentment realitzat
a Zamora. La categoria en que participava cl campaner era
la d'acrobàcia F3A categoria B d'iniciació. La competició
consisteix a realitzar amb una avioneta de radiocentral una
taula de figures acrobàtiques de diferent nivell de dificultat
sobre Ics quals els jutges valoren cl nivell de perfecció en
que s'han aconseguit. El proper any cl participant campaner
accedirà a la categoria superior.

UN PROGRAMA DE LA CAIXA A LES
ESCOLES ARRIBA A CAMPOS

Dia 2 de novembre va començar essent un dia griscnc
i ploviscós però tal vegada per l'arribada al poble de ducs
fades màgiques contractades per «La caixa» s'expliqui
l'immediat canvi de coloració que prengué la situació.
«Visca el color!» es cl nom d'una maleta amb material
pedagògic que s'ofereix als centres escolars, en aquesta
ocasió presentada a l'auditorium de la vila, per treballar
amb els al.lots cl món dels colors, les seves funcions en
la naturalesa, els seus orígens i possibilitats. Encara que
nos' aconscguíprovocar un irisa parürd'un prisma artificial
la compensació va ser total per la seva aparició natural.
Perquè ja dèiem que mentre els escolars de ducs classes
del col.lcgi públic i del col.lcgi Frai Joan Ballester anaven
aprenent divertint-se, cl dia també decidia participar en la
festa dels colors.

MILLORA DEL CENTRE
DE SALUT DE CAMPOS

Com ja anunciàrem a Ressò fa temps cl Centre de
Salut de Carn pos ha passatascr de caràcter comarcal, entrant
a la Zona Bàsica de Salut, Ses Salines -que abans estava
a Santanyí-. Això ha suposat una necessitat de millores
i s'han fet obres al Centre de Campos pagades per la
Conselleria de Sanitat. Insalud, seguirà posant el personal
sanitari.

— Campos i Ses Salines formen una Zona Bctsica de Salut.

RECURS CONTRA L'AJUNTAMENT

El PSM i cl GOB varen interposar recurs contra la
Llicència 59/92 concedida aTERRUS AN SA per a construir
un conjunt residencial a Ses Covctes. I l'Ajuntament de
Campos ha notificat cl resultat que no trobava a l'cmentada
Societat mercantil al seu domicili i l'ha notificada pel
Butlletí Oficial. És ben estrany que no es trobi una Societat
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a un domicil i que ella mateixa ha donat. A mes l'empresa
MARINA ERNST SL va interposar un altre Recurs contra
l'Acord del Consell Insular que suspenia les Normes
Subsidiàries de Campos a la Zona de Ses Covclcs.

AJUDKS DEL CONSELL INSULAR
PER FAMÍLIES AMB MENORS AMB

DIFICULTAT SOCIAL

El Consell Insular de Mallorca en l 'ambii dels pobles
de Mallorca té unes ajudes econòmiques periòdiques per
famílies amb infants o nins i estiguin en di f icul ta t social
per prevenir que qualsevol nin hagi de sortir de la família
o ser ingressat a un Centre de qualsevol tipus.

Les ajudes són per: guarderies, menjadors escolars,
beques econòmiques i prestacions terapèutiques.

Les han de sol·licitar els parcs o tutors, a l'assistent
social o Unitat de Treball Social de l'Ajuntament. A Campos,
com sabeu te un horari d'atenció al públic a l'Ajuntament.
Hi hcud'aportarcl Llibre de família i cl juslificantd'ingrcssos
0 rendes de la família (si en té, còpia de la declaració de
renda).

L'ARXIU DE JOSEP PONS,
UNA CERTA M I R A D A .

En cl marc de la Fira, L'Obra Cultural Balear de
Campos,va presentar una exposició de fotografies,que són
una sèrie de composicions i enquadraments que varen
permetre a l'artista representar una idea:!'Home i el seu
Entorn.

A través d'una col·lecció de retrats que mostren la
vida quotidiana d'un poble en concret,S incu,però que podria
ésser qualsevol vila mal lorquina vàrem poder veure moments
que han signif icat el mode de viure i a la vegada de so-
breviure .solament amb el que la terra dóna,coslums,mancrcs
de vestir que es fan paleses a la obra fotogràfica de Josep
Pons Frau.

Va presentar aquesta exposició, cl Senyor Andreu
Ramis Puiggros,DoctorcnHistòria,cspccialistaen Etnologia,
que ens parlà d'aquell lcmps,d'una Mallorca quasi oblidada
1 que tantes vegades fou pintada i descrita, que voldríem
en alguns aspectes no hagués desaparegut.La Mallorca
l lunyana i aleshores admirada pels primers viatgers.

Per acabar l'acic.cl President de l'Obra Cultural,donà
les gràcies al Magnífic Ajuntament de Palma,propietari de
la col·lccció,a la família del Sr.Pons li va testimoniar

Motor Ocasió GÖ
Campos, S.L.

COMPRA - VENDA de Vehicles d'Ocasió

Tomàs R i g o V i c e n s

Ctra. Palma - Campos, Km. 35 • Tel. / Fax 65.24.22
07630 Campos

l'enhorabona per la tasca feta pel seu avantpassat,! a «Sa
Nostra»,l'agraïment per poder disposar de la seva Sala
d'Exposicions.

UNIÓ MALLORQUINA.

El dia 20 d'octubre per la Fira, Unió Mallorquina, va
inagurar la seva seu. Assistiren a l'acte inagural nombroses
persones relacionades amb cl món polític campaner. Maria
Antònia Munar acompanyada pel president del Comitè
Local D.Miquel Llinàs, i altres membres del mateix Comitè,
varen rebre, cnrevoltals de taula posada, ben sortida de
queviures, mostres de simpatia, per una tasca que voldríem
fos profitosa per al nostre poble.

23

NA MIQUELA VIDAL A LA MISERICÒRDIA

- Durant un mes fui exposat part de la seva obra.
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Bon estudiant igual a bon lector
Com sempre i mai no cm cansaré de repetir-ho, lolcs

Ics excepcions confirmen la regla. M'cslic referint al lílol
que encapçala aquest comentari i del qual se'n pot deduir
que si volem aconseguir que els nostres fills i/o Ics nostres
fi l Ics siguin bons estudiants, hem d'aconseguir que llegeixin
molt i que entenguin casi tol cl que llegeixin.

Les excepcions que confirmen la regla no ens interessen
massa. Ja sabem que sempre hi ha hagut alumnes amb una
gran capacitat d'aprenentatge, que tot i llegint poc, han
aconseguit treure bones notes, com a mínim en els nivells
més baixos. No cm rcfcrcsc a aquests, pari dels que necessiten
posar els col/.cs damunt la taula per poder arribar a fcr-
sc estudiants, bons estudiants, i aquests, els que ho necessiten,
són la majoria.

Com que supòs que els vostres f i l l s pertanyen a la
majoria, posem fil a l 'agulla i anem a veure que hem de
fer per convcrlir-los en bons lectors, ja que això implicarà
convertir-los en bons estudiants, és a dir, en persones feineres
que rcalitx.cn cl seu treball, cl seu deure tal com cal en
la mesura de Ics seves possibilitats.

Tot s'ha de començar des de Ics primeres edats, però
mai no es tard per iniciar cl procés:

- Un famil iar o uns quants (pare, marc, padrins,
germans, etc.) els han de contar contes o rondalles.

— Alguns dels regals que se'Is faran abans que sàpiguen
llegir seran llibres d'imatges que se'ls explicaran.

— En començar a llegir, llibres que tenen molta imatge
i poques paraules.

- En saber llegir, no s'han d'estalviar doblcrs en
comprar-los llibres. Els mestres poden ajudaren la selecció.

— Ells i elles han de veure els seus parcs que llegeixen

llibres, que llegeixen diaris i revistes, que la família comenta
cl que llegeixen.

— Els parcs han de voler saber que han llegit els seus
fills i han de permetre que aquests els contin la història
llegida.

- Els parcs han de saber que tols els doblcrs que
es gastin en llibres per als seus fills són una bona inversió,
però només si aquests els han de llegir. Abstcniu-vos de
comprar llibres en gros que després ningú no els llegirà.

- Enscnyau-los cl camí de la biblioteca cl més aviat
possible i anau-hi alguna vegada amb ell o ella.

D'aquesta manera haureu posat en marxa uns hàbits
que convertiran cl vostres fills i/o les vostres filles en bons
lectors, i segurament en bons estudiants.

Joan lAadonct
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PER A L'AGENCIA AFECTA
A MANACOR I CAMPOS

ES PRECISEN ASSESSORS (Sense experiència)

Perfil ¡doni:
• Pensam en persones dinàmiques, amb

bon nivell de relació que vulguin tenir una professió
solvent i duradora.

• Edat: 18 a 35 anys, sense descartar altres
edats.

• Dedicació exclusiva.
• Ambdós sexes.

Oferim:
• Incorporació immediata a un equip jove.
• Ample camp d'acció comercial.
• Mitjans i suport directe en la gestió.
• Elevats ingressos.
• Contracte Mercantil.

Atendrà Sr. Jaume i Srta. Suau

Interessats, presentar-se de Dilluns a Dimecres
a Manacor, Carrer Cos, 8 - 2on de 9'30 h. a 13'00 h.
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• Opinió

Heretgies a Ca's Sant

Damià Huguet.

Ca's San t era un cafè; cl cafè mes
bell -interiorment i exteriorment-, amb
més personalitat, amb mes caràetcr, de
tots els que hi ha hagut mai a la vila.
Al cafe Select de París hi anava Luís
Bunuel a prendre martinis; al Rosati
de Roma hi anava Fcdcrieo Fellini a
discutir amb els amics; al de l'Òpera
de Barcelona Josep M. de Sagarra hi
fumava cigars d 'un pam de llarg. Al
cale de Ca's Sant s'hi engrescava
tothom, gent de la vila, pagesos i
senyors, tot un món color de la vida,
scn/.illíssim. Era tota una meravella de
la qual avui no en podem gaudir. Ara
hi ha una sucursal bancària: coses del
temps. Però la presència del cafè de
Ca's Sant es manté encara viva en cl
record de molta gent, per la seva
sobrietat, pcr.aqucsl encant difícil de
definir que pcrviu entre la nostàlgia
de les coses que hem deixat perdre,
i per la sublimital que sempre atorga
la claror de les coses fetes amb seny,
amb dignitat.

L'edifici, d'estructura netament
modernista, sòbria, estava - està en-
cara- ubicat a la cantonada del carrer
Unió (ignor quina Unió), i la d 'Antoni
Maura, cl polític conservador mallorquí
que coneixia lots els racons dels palaus
de Madrid i que es tapava Ics orelles
quan li parlaven de les carències que
patia Mallorca: ignorava fins i tot el
nom de Santanyí. Rareses o mcnu-
dèncics. Però la feta del nom dels nostres
carrers encara va així: tol mig embullat.
L'edifici de Ca's Sant és bell, un dels
més característics dels que hi ha al
centre del casc urbà -meitat Gaudí
cstantís, mcilal Domènec i Montaner
desf igurat- ; però per a la nostra
menudencia és quasi una joia que cl
temps malauradamcnl desfà. Però ens
dignifica.

Es va fent vell, envelleix; els
balcons obrats en marcs s'cspcnycn
perquè la pluja i cl vcni deterioren la
pedra: calls del temps. Però resta

l 'estructura de l 'edi f ic i , una mica
dccadcni, lot s'ha de dir. La imatge
del sant que donava nom a l 'edif ic i la
varen desmuntar fa uns anys uns
picapedrers perquè no caigués al carrer
de tan malgirbada com estava. Ara cslà
arraconada al porxo, amb pols, molt
bell encara. L'interior de la planta baixa
de Ca's Sant és ara propiciat -o en
comanda- una cntilal bancària; i de
l'inlcrior se'n conserva la part fona-
mental: columnes i portals; encara que
d'altres dependències s'han refor-
mades. Ca's Sant, com edifici, i vist
des del carrer, ha canvial ben poc,
gairebé gens. Diria fins i loi que resta
intacta la seva modernor, neta, subtil ,
ingènua, sense excessos. És, amb tol
i això, un edifici digne, marcai pel
lemps, roscgal pel icmps, però em-
blcmàlic: un niu de records.

Lamentablement no puc parlar, i
escriure -cosa neta- amb l 'evidència
rotunda i nítida que voldria del cafè
de Ca's Sant, perquè de fet hi vaig
entrar per primera vegada quan encara
era moll jovcncl. Més ben dil: era lan
jove encara que ni cm deixaven cnirar
al cafè, al local gran. Allò que feia jo
era, amb els amics, anar a la barberia
de Ca'n Cion -que era un pcl i l
dcpariamcnl de l'edifici, moll reduït,
on tothom parlava una mica de tol. Hi
anava a lal lar-mc els cabells. A
l'esperada -sempre cmpipaliva-, entre
conversa i fàstic, indecís, observava els
jugadors de billar que s'entretenien en
aquella sala fosca,dc trcspol malplà,
bcvcnl conyac. La verdor del vcllul,
ja entrada de fosca, brillava entre la
blancor de les parets. Romania, en eixut,
un silenci que cap fredor trencava. La
gent mirava sense parlar ni molar.
Únicament cl toc, fred, passiu, de les
boles -vermelles loics i una de blanca-
ircncava els alens dels espectadors;
també cl frec suau, sublilíssim, al cap
de suro dels pals dels billaristas: d 'un
blau color dcccl,scnscolor. Tol silenci.

Esperam que fos hora per as-
seure'm a la cadira del barber, i cansai
ferm d'observar cl iragí leni dels
bi l lar is tas , mirava l ' interior de la
taverna de Ca's Sant per la relxillcra
de la poria, o per un fincstronet d 'un
pam que hi havia. Predoni ina va cl fum,
dens, inlcns. Hi havia un fúmer
esfereïdor. Però lagcnt restava asseguda

a les laulcs de marbre blanc del local,
i no ho reparava gens ni m ica. El fúmer
acubava l'alè dels més condrcts. I cl
tasser era all, de color groguenc, com
cl del Har La Torre: Iota una joia.
Sempre net. El taverner era un home
molt pucrc, amable, com la seva dona,
i tenia esmeni a totes i cada una de
les taules. Res no passava per alt. Tot
ordenai, amb pulcrilud.

Així i tot, res no és perfecte.
D'aquella edat meva de no anar a
prendre un cafèa Ca's Sant-ni a d'altra
taverna de la vila-, en perviucn els
records, una mica lacais d'ombra, però
ben vius encara. Evidcnlmcnl no és cl
mateix participar en un aclc que esser-
ne espectador. A Ca's Sant jo era un
cspcclador: i m 'ho mirava lot per
l'escletxa de la porta mentre esperava
que cl barber cm cridas. Tot i no res.
En mamene, però, d ' a q u e l l local
encisador, meravellós, molls de fets
que podrien omplir planes senceres de
records subtils. Una vida viva. Re-
buljanl-nc un especialment; com ho és
ara cl dels mals lectors dels diaris. No
hi ha per que, per què?. Aquí , a
Estocolm, a Viena o a Palerm. Un petit
vici que a la vila encara es manté, com
ho és ara cl d'aquella persona que
s'cntrclé fent un tub amb cl diari que
sosté a Ics seves mans. I la d 'aquell
altre, també ocasional, que té cl so-
lemne vici d'untar-se cl dit amb saliva
abans de girar la ful la , empastifant una
plana i l'altra del diari. No hi donen
importància. Però també així vénen
mal donades. I no hi ha per que.

I això que ara passa, passava també
alcalcdcCa'sSant.ija fa anys: mentre
jo m'ho mirava per l'csclclxa de la
porta, o pel finestró que donava a la
sala de billar i a la barberia. Aquell
era un lloc meravellós, amb claror,
obert. Sempre ple de fum l'interior,
amb olor de suc que esclafia als vidres
enteláis a l 'hivern, regalimant. La gent,
molta gent, n'eslava satisfem, jugant
a cartes: ara un cafè, ara un conyac.
Sense presses. Ca's Sant era tot un
món. Evidentment amb heretges i
heretgies ingènues que suraven en
l'encant de passar unes hores com fos,
entre amics: ara París, ara Roma,
Campos, Palerm o Nova York. Al cap
i a la fi sempre sol morir ben blanca.
I paraulotcs en diu loihom.

25
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t/ Campos d'un Temps

L'Art als carrers
8sas

Adesiara, sempre amb presses, no reparam els petits
detalls que dignifiquen, i il.lustren, els carrers de la vila;
un racó menut, sen/ill, o una cantonada grisenca i fosca:
lant se val. Perquè la vila nostra n'és plena de pclils detalls
suggestius, de mcnudcnc ics que són tot un món: amb caràcter.
Aquestes ducs fotografies -vives i reals-, és a dir, no
inventades, testimonien amb contundencia dos móns que
són ben vius. Ducs obres d'esplèndida dignitat artística.

L'autor de Ics fotografies -anònim des de fa dos mil
anys- no ha volgut siluar-nc la ubicació. Però, amb tota
certesa i rigorositat són feies a Campos. La foto llargucruda
la podria signar Antoni Tàpies a la tongada dels anys 70:
grisos perfils i escaires cnlbsqucïts, amb humitat. L'altra
fotografia es tota ella blanca, pulcre, ben modernista i
elegant: preciosa. Tot un detall sublim, present a un carrer
de Campos que, lamentablement, amb presses, no observam,
ni vcim, ni estimam. Som indecisos. Call del no res. Inútils?

d. h.

ÉHÉBffifó^Y
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Gestoria

TRAMITACIONS I ASSEGURANCES

Convent, 13 • 07630 CAMPOS
Tel. 65.27.01 • Fax 65.27.00

\

PERRUQUER • ESTILISTA
UNISEX

Carrer Manacor, 40 • Tel. 65.21.10
CAMPOS

Bar - Restaurant

Especialitat en: Cuina Mallorquina, Grill

BANQUETS • NOCES • COMUNIONS

Ctra. Santanyí, s/n - Tel. 65.27.87
07630 CAMPOS
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• Cultura

De l'autoodi a la lleialtat lingüística (Vili)
Història d'un Pere qualsevol

Joan ¡Jadünet

Els Fil ls i/o Ics fi l les d'en Pere han
crescut, ja en té una que va a l ' I n sü tu t
d'Ensenyança Secundària. Com és
natural aquesta fil la ha assimilat les
idees del seu parc i durant molts d'anys
les ha defensades, però està començant
a tenir moltes contradiccions. És una
bona estudiant i sempre aconsegueix
cl que es proposa. Aquesta vegada ha
sentit una professora que els ha parlat
sobre cl concepte de «nació» i «estat».
Més o manco els ha dit cl següent:

Que un estat és una formació
social històrica que s'ha organi I/at com
una unitat política amb característiques
pròpies i que té un aparell adminis t ra t iu
per organit/ar la comunitat política
es la Ull, i que una nació era una co-
munitat de persones unides per uns
vincles culturals, econòmics, amb una
història comuna, una mateixa llengua,
una fesomia pròpia i que tenien una
volunta t d'organil/ació i projecció
autònoma que els duia a volcr-sc dotar

d'institucions pròpies fins a constituir-
se en un csuit.

I aquí s'ha organitzat un debat
dins la classe sobre quina era la nostra
nació: uns deien que era Espanya,
perquè així sempre s'havia dit, perquè
tenim clscquips nacionals de qualsevol
csporl, perquè tenim una policia na-
cional, perquè així es diu pels diaris,
per la ràdio i per la televisió. En canvi,
uns altres, que eren menys, deien que
Espanya era un estat format per unes
quantes nacions i que nosaltres teníem
moltes coses en comú amb els valen-
cians i amb els catalans del Principat
i de Cauilunya Nord, fins i tot amb els
andorrans i amb gent de l 'Alguer i que
lots aquests formàvem una nació, i que
segurament cl que ens fallava era la
volunuitd'organit/.ar-nos com un estat.

La f i l la d'cn Pere no ha intervingut
en aquest debat, però ha escoltai molt,
ha tcngul molls dubtes, ha meditat moll
cl que deia un al·lot sobre què s 'hauria
de dirà l'equip rcprcscnUiliu d'Espanya,
equip estatal, i que les respectives
nacions haurien de lenir cl seu equip
nacional propi. S'ha proposat estudiar-
ho tot amb moll de deteniment. Per
començar s'ha proposat estudiar la
nostra història, la nostra cul tura i la
nostra literatura. Totes les indagacions
que ha anat fent fins ara li han anat
demostrant l'evidència que els seus
orígens són catalans, que la seva llengua
és la llengua catalana i que els seus
llinatges són cauilans. Comença a lenir
discussions amb en Pere, el seu parc,
i d'una manera educada però ferma,
va rebatent els arguments que aquest
uli I il/.a. En Pere no dóna cl col I a lòrccr,

però, a vegades pensa, que en segons
quins aspectes la seva f i l la deu tenir
raó, però no ho vol reconèixer.

A les icriúlics de cafè, en Pere
encara opina que la seva l l engua
únicament és la mallorquina, però
reconeix que no la defensa gaire.
Algunes vegades en pla de conya ha
rclrcl a més d'un peninsular cl fel que
aquest encara no hagués après a xerrar
cl mallorquí, després de deu, 20 o 30
anys de viure aquí, però en Pere li ho
ha t i l t en castellà. En Pere, de totes
maneres, sempre recordarà aquella
vegada que una persona de procedència
andalusa li va dirque no era tan beneita
i que síquc n'havia après de mallorquí,
que si volia cl podia xerrar i que no
li donava la gana fer-ho. També li va
dir que no ho feia perquè considerava
que no tenia cap ncccssiuil de dcmos-
trar-li que en sabia, que això era cosa
dels mallorquins, que contínuament
havien de xerrar en castellà per de-
mostrar que en sabien. Aquestes
paraules varen fer pensar molt en Pere,
i ara s'ho pensa més de ducs vegades
abans de girar la llengua quan parla
amb una persona casicllanoparlaniquc
fa molts d 'anys que viu aquí.

Podem dir que la famíl ia d'en Pere
csu~i canviant, ell comença a pensar
algunes vegades que això de no haver-
li ensenyat a escriure en la seva llengua
pot arribar a ésser un desavantatge, la
seva f i l l a comença a estar orgullosa
de saber-lo llegir i escriure i a un allrc
f i l l l ' han vis t a a lgun concert de rock
calala cr idant i botant amb indc-
pendenlislcs, i també va dur la senyera
cl dia que cantaven sales.
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Botiga

CA NA MEL
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Carrer Sant Blai, 3 • Tel. 65.07.44
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• Col·laboració

L'alumnat campaner es reparteix entre els tres
instituts de la comarca, quasi per igual

Aquest ha estat el darrer curs en que
es pot fer BUP a la comarca

28

La població escolar campanera
d'entre 14 i 18 anys, la que rcalil/a
ensenyament secundari, enguany s'ha
repartit d 'una forma bastant equitativa
entre els tres centres de la comarca.
Això es pol veure al gràfic 1, com paran t
la primera columna de cada centre, la
que ve retolada com a 3r. d'ESO - Ir.
de BUP i que correspon al primer curs
que s'imparteix als instituts. Així, a
l ' I n s t i t u t d 'Ensenyament Secundari
(ÍES) Marc de Deu de Sant Salvador
de Felanitx enguany s'hi han incorporat
24 alumnes campaners, mentre que a
l'IES Pere de Son Gall de Llucmajor
n 'hi han començat 21 i altres 27 han
optat per l ' Inst i tut de Batxillerat Maria
Antònia Salvà, també de Llucmajor.
Tanmateix, aquest procés és recent, i
s'ha manifestat únicament els dos
darrers anys. Abans Felanitx era cl
principal destí de l 'a lumnat del nostre
poble, com es pot veure comparant les
tres darreres columnes de cada centre
en aquest primer gràl'ic.

Per t ipus d 'estudis , cl Maria
Antònia Sal va es l 'ún ic dels 1res centres
que encara permet l 'a lumnat de cursar
clBatxillcratUnificatPolivalcnl(BUP),
mentre que els altres dos, ¡inmersos
ja dins cl nou sistema educa t iu ,
ofereixen l 'Ensenyament Secundari
Obligatori (ESO) i, cl Pere de Son Gall,
que es troba en un estadi més avançat
d'implantació de la Llei d'Ordenació
Genera l del Sistema Educa t iu
(LOGSE), ja ha incorporat també els
cursos dels nous batxillerats i alguns
mòduls professionals. Els mòduls
professionals són els substi tuts de
l 'antiga Formació Professional (FP),
però amb un pla d'estudis més pràctic
i de més curta durada. A Felanitx, a
partir del curs que ve, també haurà la
poss ib i l i ta t de cursar ba tx i l l e r a t i
mòduls professionals.

Una altra informació que es pot
extreure d'aquest gràfic es que, a mesura
que avançam en cursos, hi ha més pocs
alumnes. Això es deu a varis l'actors.
En primer lloc, hi ha un fracàs escolar

prou considerable que obliga a una part
de l 'alumnat a abandonar els estudis.
Altres, prefereixen incorporar-se al
mercat de treball tot just haver cursat
els cursos indispensables per poder
assolir cl títol desitjat, cl que es nota
en els primers cursos de cada etapa.
Així n'hi ha que deixen d'estudiar en
obtenir cl títol de Graduat en Ense-
nyament Secundari (als 16 anys), o cl
de BUP ( 17 anys), o cl del primer cicle
de Formació Professional (16 anys),
pel que cl curs immediatament poste-
rior mostra la pèrdua d'aquest alumnat.

Quanta ladislribuciódc l 'alumnat
per poblacions, segons podem veure
al gràfic 2, hi ha una major quantitat
d'adolescents campaners i cam-panercs
matriculats a Llucmajor que a Felanitx.
Però això, només si sumam la població
escolar dels dos centres llucmajorcrs,
perquè agafats centre per centre, és el
de Felanitx cl que concentra més
població escolar de Campos, segons
ens manifesta cl gràl'ic 3: hi ha 94
campaners i campancrcs matriculats al
Marc de Déu de Sant Salvador, 70 al
Maria Antònia Salvà i 52 al Pere de
Son Gall.

D'aquests gràfics també deduim
que hi ha un sector de la població
campanera entre els 14 i els 16 anys
que no assisteix a cap dels tres instituts
esmentats, ja que són més de 80 els
alumnes i les alumnes que acabaren
vuitè d'EGB als dos col·legis d 'Edu-
cació Primària, cl Joan Vcny i Clar,
públic, i cl Fra Joan Ballester, privat
concertat. Algunsd'cllss'hanmatriculal
a d'altres instituts o col·legis privats,
però no en disposam de dades ex-
haustives, pel que, no podem afirmar
si encara hi ha un sector de l ' a l u m n a t
que no segueix els seus estudis quan
acaba l'EducacióPrimària. Cal recordar
que la LOGSE preveu l'obligatorietat
i gratuïtat de l'ensenyament fins als 16
anys.

Si analil/am quin t ipus d'cn-
senyamcnt és cl preferit pels adolescents
de Campos, veim que la majoria opta

per acudir als centres on ja s'aplica la
reforma educativa: només un 37,5 per
cent dels que s'incorporen enguany a
Secundària van a BUP, davant un 62,5
per cent que s'ha matriculat a ESO.
De totes formes, s'ha de puntualiï/ar
que, probablement aquest ha estat el
darrer curs que els joves campaners
han pogut elegir dins la comarca entre
els dos tipus d'ensenyament, ja que,
segons ens ha confirmat la delegació
balear del Minis ter i d 'Educació i
Ciència (MEC), és i m m i n e n t la
unificació dels dos instituts de Lluc-
major en un únic centre que passarà
a impartir ESO, desapareixent de la
nostra contrada la darrera possibilitat
de 1er BUP. Si algú encara vol seguir
cl Batxillerat Unificat Polivalent, no
li quedarà mes remei que anar a un
centre més allunyat. Els de més a prop
seran cl Mossèn Alcover de Manacor,
o algun institut de Palma. Tanmateix
no sembla probable que hi hagi gaire
gent que faci aquesta tria, degut que
als problemes de transport i menjador
s 'h i afegeix la di f icul ta t per trobar
places en aquests instituts de més
enfora, on, segons la reglamentació del
MEC hi té accés priorilari l ' a lumnat
de la comarca del centre i, en segons
quins casos, inclus cl de la mateixa
ciutat o barriada.

Text i gràfics: Jaume Lladó

Agraïment: Aquest article no
hauria estat possible sense les dades
aportades per les direccions dels
instituts Maria Antònia Salvà, Pere de
Son Gall i Mare de Deu de Sant
Salvador.

Segueix
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• Col·laboració

Q u a n t i t a t d ' a l u m n a t per c e n t r e i curs

U Felani tx

D Pere de Sun Gall

ü M. Ant . salvà

M TOTAL

or.
ESO-

Ir.
B UP

41.
EoO-

2n.

BUP

Ir.

Batx,-
3r.

BUP

2n.
Balx . -
cou

rP- TOTAL
mòduls

29

—Es pot observar com a mesura que els cursos són més elevats, menys alumnat hi ha.

P e r c e n t a t g e s d ' a l u m n a t p e r
p o b l a c i ó

56 ,48 !

4 3 , 5 2 : I I Fe lan i tx

H L lucmajor —Hiha més alumnes de
Campos a Llucmajor que a
Felanitx.

— L'institut de Felanitx és
el que actualment té més campaners
i campaneras.

P e r c e n t a t g e d ' a l u m n a t t o t a l a
c a d a c e n t r e

32,4
43,52%

24,07;£

Q Felanitx

¡Ü Pere de Son
Gall

ü M. Ant. Salvà

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

Un error premeditat
Un egòlatra, segons marca i fila el Diccionari de la

gent de Lletres -tan sabuda- es aquella persona que té una
especial adoració i amor excessiu de si mateix. De baties,
i de personal oficialcsc que tenen 1res miralls a ca seva,
a Campos n 'h i ha haguts molts. I n'hi ha encara.

(A)ntoni (N)icolau (C)crdó, balle de la vila en la
blavosa etapa franquista, va tenir cl bon encert de fer una
bona neteja als jardins de Sant Blai, ja fa una mica mes
de trenta anys: cosa d'agrair.

Recentment han publicai un llibre sobre l'crmita-oratori
cl rector de la noslra parròquia i un jovcnçà, que si no
es deixa desbaratar per segons qui, pot fer bona feina
d'anàlisi històrica local. Llàstima que els autors de l'obra
no hagin reparat-o han silenciat-aqucsl desbarat que marca
amb ferro un dels portals majors de l'ermita de Sant Blai.

Ho haurien d'haver lengul en compie. I haver cereal un
bon ferrer, evidentment.

Sota el Sol i la Lluna
LA MALALTIA (Un fantasma tan antic com la civilització)

«La salut no s'adquireix amb recepta, s'ha de merèixer»
Henry Diirville.

II part.
El sistema bàsic de Pischinguer

El sistema ambient cel·lular no es un clcmcni analòmic
sinó que és un conjuni d'clemcnis que estan per fora de
la cel. lula, ubicant-sc, convcrtinl-sc en l'clcincnl integrador
que fa que l'organisme sigui un, ja que és cl mateix clement
del cap als peus. Va ser cl Dr. Eppingucr que va determinar
la seva proporció concretant que era cl 75 o 80% del tolal
del cos.

El Dr. Pischinguer va demostrar amb la seva tesi que
30 no hi ha cap capil·lar sanguinos, ni limfàlic, ni lampoc cap

lerminal nerviós que faci conlaclc amb la cel.lula, sinó que
tols queden lliures en cl sistema cxlra-ccl.lular, csscnl cl
responsable final de la nulrició, de loxicació i comunicació
de la ccl.lula. Si aqucsl sislcma que es gelatinós està normal
la cel. lula rebrà nonnalmcnll'oxigcn, nutrients i comunicació
nerviosa, però si s'intoxica i s'embruta, aquesta gclalina
es convcrlcix en una substància empastada, i els intercanvis
nutricionals i de dcspcrdicis cel·lulars es veuen allcrals i
com és de suposar la cel . lula començarà a veure's
funcionalment alterada i acaba ràcmmalaltint-sc. Però perquè
això passi han d'haver passat moltes coses abans. Anem
a pegar una ullada a com es i com funciona aquest sistema.
No analit/.arcm punì per puni tous els detalls morfològics
ni les seves formes transicionals, ja que no hi cabrien en
aqucsl humil espai i vos cansaria, cl mirarem ¡dò de manera
mes gcncralil/.ada a fi de poder-nos l'orinar un concepte
aproximat.

Com he dit és una gelatina però no està repartida igual
per tol, per exemple és moll més Huida en cl sislcma digcsliu
que no en els ossos; això es degul a la seva combinació
dccol. lagen i clasli na, quan mes col. lagen form ara cslruclurcs
mes sòl.lides ia l'inrevés. Està formal bàsicament per cel.lules
embrionàries que són cèl·lules joves molt vascularil/.adcs
que icncnlapcriiculariïalde transformar-scen al 1res cèl·lules
especialitzades segons les necessitais del cos ja que totes
les cèl·lules supracspccialil/.adcs dels òrgans provenen del
sislcma bàsic. Té ducs fases ben diferenciades, una és àcida
i va de Ics 1res de la dcmalinada fins a Ics quin/c hores
de l'horabaixa i lé la finali tat de què Ics cèl·lules puguin
eliminar els seus dcsperdicis, i una fase alcalina que va
de les quin/.c hores a les tres hores i lé la finalilal de facililar
l'absorció de cap a les cèl.lulcs. Aqucsics fases anomenades
cl pèndul àcid-basc varen ser dcscobcncs per en Shade,
en Sanders, i Reckcbcg, 1res invcsligadors diferents a tres
universitats diferents simultàniament. Si vos hi fixau una
mica; què és això?. Són Ics lleis còsmiques de què parlen
els orientals, yin-yang (ncgatiu-posiliu), en realitat tol és
matemàtica còsmica i segueix aquests cicles.

Miquel Monserrat.

CONTINUARÀ
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• Pàgines de Partits

NACIONALISTES DE MALLORCA

Amics/gucs lectors/es:
Una vegada més, aprol'i tant aquest

espai informatiu, volem prcscntar-vos
algunes pin/.clladcs sobre algun dels
lemes que s'han tractat als darrers
plenaris a l 'Ajuntament.

GRAN VIA DE
CIRCUMVAL·LACIÓ

Al plenari extraordinari de dia 11
d'octubre es va aprovar per unan im i tat
protestar a la Conselleria d'Obres
Públiques per la part que el nou Pla
de Carreteres afecta al nostre poble.
Si es rcalil/.às aquest Pla es construiria
una via de circumval·lació que aniria
de Ca's Francès fins prop de la Pedra
Rodona.

L ' ac t i t ud del nostre Grup és
d'estar-hi totalment en contra, ja que,
d 'una banda,consideram que es gastaria
una quantitat de doblers immensa de
forma innecessària: tenim Ics rondes
mig desaprofitades i tenim, també, totes
les carreteres que ens comuniquen amb
els pobles veïns pràcticament noves.

Però cl que és més greu és que
això tendría per al nostre poble uns
efectes nefasts, tant pel seu impacte
ambiental i paisagístic (quedarien tallats
camins tan importants com cl de Sa
Serra, Es Vinycl Vell, Son Nicolau,
Son Xorc, etc), com des del punt de

vista econòmic: suposaria molls de
problemes d'expropiacions i faria
passar la circulació devers un qui-
lòmetre l l u n y de la vila, cosa que
perjudicaria n o t a b l e m e n t tots els
comerços i bars.

Ara aquest projecte està a ex-
pos ic ió p ú b l i c a ( f i n s dia 15 de
novembre). Esperam que l ' A d m i -
nistració se sàpiga moure per impedir-
ho (així ho proposàrem) i que, ja que
és un tema que ens afecta pràcticament
a lots els campaners, entre tols ho
puguem evitar.

CRÈDIT DE 43 MILIONS
Ja hem parlat diverses vegades de

la situació econòmica a l 'Ajuntament
i encara n'haurem de parlar moltes més
perquè la cosa no va gens bé, sinó al
conlrari.

L'any passal es va avançar cl
període de cobramcnldcls imposis (que
per ceri suposen un augment d ' in-
gressos considerable respecte a altres
anys) per tal d 'evitar la manca de
liquidesa de l 'a juntament. Fa més de
dos anys que el Balle va dir que al cap
de sis mesos l 'economia de l 'A jun-
tament estaria sanejada.

Tot i això, ara, a més dels centenars
de milions que ja deu l 'Ajuntament als
bancscn lloc de poder l iquidar la pòlica
de 43 milions que es va fer l 'any passat
per un any ara es renova per un any
més, just if icat per «despeses urgents
i ineludibles» que no sabem quines
són.

PAVELLÓ POLIESPORTIU
Potser fa anys (ja fa cslona que

en parlam) aquesta construcció ens
hagués semblat més viable i possible

que ara. Però, pels motius que fos, es
va deixar passar cl temps i ara, per
diverses circumstàncies , que ex-
plicarem breument, ens haguérem
d'absicndrcpersubscriureunaopcració
de crèdil de 42.136.022 pessetes per
tenir aquesta quantitat disponible quan
arribi cl moment.

Consideram que per augmcnlar
encara mes l'cndculamcni de l 'Ajun-
tament ha de ser una obra absol u lament
urgent i necessària. Crcim que aquesta
és ben necessària i interessant, però ara
com ara hauríem de disculir si n 'hi ha
de mes urgents i que beneficiarien més
gent, com podria ser, per posar un
exemple, ['INSTITUT.

A més, fa dos anys, 63 mil ions
(d'un crèdit de 135) s'havien de des-
tinar al pavelló i es va acordar mo-
dificar cl destí d'aqucta quantital per
destinar-la a altres inversions, com per
exemple, 36.326.404 a l 'ampliació del
cement i r i , que era una obra que
s'autosubvcncionava i l 'Ajuntament
només feia d'intermediari perquè els
particulars la pagaven i les tombes
estaven venudes . On són aqucls
doblers?

Com que «gat escaldat d'aigua
freda tem» lenim por que no es lorni
fer un altre embull com aquest i per
això hem preferit abstcndrc'ns.

ÑOPA
Recordam als noslrcs simpa-

tit/ants i a tothom en general que vulgui
posar-se en contacte amb nosaltres que
cada setmana som unes quantes hores
al nostre local del carrer del Racó n°
8. A la porta hi trobareu sempre l'horari
de la propera reunió.
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Unió Mallorquina disconforme amb l'actual traçat
de la via de cintura de Campos

El poble de campos immers en
una crisi econòmica considerable viu
aïllat del benestar, que gràcies al
desenvolupament turístic viuen molts
de municipis de la resta de Mallorca.

Sabem que gràcies a la protecció
del nostre litoral els campaners hem
aconseguit per a Mallorca una de Ics
zones mes apreciades a tot l'indret.
Però a canvi de tot això tenim una
manca de prosperitat que gaudeixen
altres comunitats les quals s'aprofiten
d'aquesta protecció, sense que fins
hores d'ara hàgim tcngul cap mena de
compensació per conservar aquest
Espai Natural.

Si ara, tenim ja el tassó ple, des
de Ics instàncies superiors cl continuen
omplint, perquè pareix que no importen
a ningú Ics adversitats d'una comunitat
tan petita.

La darrera desfeta ve servida en

forma d'un projecte de construcció
d'una via de cintura, que cnrcvoltant
el nostre poble amb una franja de 75
metres, arrassa amb tot el que es posa
per davant, sense tenir en compte una
sèrie d'elements que són moll im-
portants per a aquesta localitat i que
afecta entre d'altres coses, a l'estructura
agrària, al patrimoni arquitectònic, a
la circulació de les aigües, i al futur
desenvolupament turístic de zones com
Sa Ràpita.

El traçat discorr per la part de
tramuntana cap a llevant, i enllaça a
uns 500 metres del poble, per aquest
ordre les carreteres de Porreres,
Felanitx, Santanyí i Colònia de Sant
Jordi.

Una mostra de la poca atenció
disposada pels responsables del projecte
vers cl traçat d'aquesta via, es que
afecta de pic cl Molí de Sa Grava,
recentment restaurant amb col·la-
boració de la Conselleria de Cultura.
Modifica cl llit del Torrent de Son
Negre, un dels cabdalosos de la conca
de Campos. Destrueix una quantitat

considerable d'horts, els quals són
possiblement la més important de les
sortides econòmiques del poble.

Així mateix perjudica d'una
manera molt especial cl problemàtic
futur desenvolupament turístic, ja que
no es té en compte la connexió amb
la carretera de Sa Ràpita i de Ses
Covetcs.

Aquest Comitè creu i així fa
constar que la Via de Cintura, ja que
és de «construcció obligatòria»: El
menys perjudicial per Campos seria
que la ruta de connexió es construís
fins a la carretera de Felanitx respectant
l'actual traçat, ós a dir, per la banda
nord i la connexió amb la carretera de
la Colònia dcSant Jordi i la de Santanyí,
discurrís per la part de Migjorn.

I a més seria convenient crear un
nombre considerable d'Àrees de
Serveis perquè la gent d'aquest poble
pugui participaren undcscnvolupamcnt
econòmic que li permeti la integració
de la feina en cl seu lloc de viure.
Comitè Local d'Unió Mallorquina

de Campos

32

Bàsquet

Miquel Oliver i Bauçà

Aquest passat mes d'octubre ha
duil a Campos l'inici de la competició
oficial pclsequipsdc bàsquet campaner.
A l'hora d'escriure aquestes reixes
l'inici de la temporada es podia
qualificar de bo.

L'equip Sènior Femení ha inicial
la lemporadadisputanlcl trofeu Esports

Serra. En cl mes d'octubre han jugat
1res partits guanyanl de manera clara
i amb bon joc al J. Llucmajor i al GES A
Alcúdia, i pcrdcnl en la visila que feren
al Perles Manacor, on desenvoluparen
un joc més be fluix, emperò moslrarcn
en loi momcnl ganes de guanyar. El
que sembla ser cl seu principal pro-
blema són les baixes per lesió, ja que
na Franciscà Barceló no ha poguí
començar la temporada i en els dos
primers partits s'han lesionai na
Margalida Serra i na Joana Gomila.

Els components del Júnior Mas-
culí han estai irregulars en cl seu joc.
En cl primer partii desenvoluparen un
bon joc i guanyaren al Porreres. En
el segon partit visilarcn cl primer
classificat i malgrat rcalil/ar un partit
bo sortiren derrotats d'Artà. Davanl
del Son Carrió aconseguiren una
victòria marcada pel mal partii que
rcalil/arcn. En el darrer partii visilarcn
cl Perles Manacor, 2on classificai, on

feren un mal partii, més ben dit: dolcnl,
cosa que es traduí en una nova derrota.
Una altre punt a mencionar és que en
cap partit han poguí comptar amb tols
els jugadors.

L'equip Cadet Femení s'cnfronià
en el primer partit al Gràfiques Galmcs
«A» i senzillament no varen fer res
(només aconseguiren 17 punts). Al
segon partii les coses foren dife-
rents jugaren més bé i guanyaren al Sa
Pobla.

L'equip Cadet Masculí jugà cl
su partii federat davant l'Andratx i varen
perdre. Els jugadors rcalilzarcn un bon
partit emperò pagaren la novatada.
Esperem que les coses segueixin així
com han comcnçal o millor.

Q Q Q Q Q Q Q
Q Q Q Q Q Q

O ü O Q Q
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Temps de joc - Futbol
y DIVISIÓ

L'cquipdc 3a Divisió,després d'un
irregular començament, no pareix
encara molt acostumat en aquesta
categoria i molt haurà de lluitar per
no caure dins cl pou dels darrers llocs
de la classificació. Els resultats que ha
obtingut fins ara són aquests:
Campos - At. CiuUidclla - 3 - 1
Binissalem - Campos - 3 - 1
Pollença - Campos - 5 - 3
Campos - Sp. Mahonés - 1 - O
Si. Eulàlia - Campos - 2 - O
Campos - Róblense - 0 - 0
At. Balears - Campos - 3 - O
Campos. Montuïri - 0 - 1
Felanitx- Campos - 1 - 0
Campos- Cardessar - 3 - O

Els partits que li resten per jugar
al Campos abans d'acabar la primera
volta, i sobretot els partits d'abans de
Nadal, són força complicats (Mallorca
B, Platges de Calvià, Manacor, Sóller
i Badia). Una bons resultats donarien
tranquil · l i tat i farien passar unes festes
nadalenques agradables; en cas contrari
cl Reis d'Orient deixarien carbó al camp
municipal d'esports.

JUVENILS
Gens be han començat els homes

de Rafel Garcías la lliga aquest any.
Van comptant els partits disputats per
derrotes i, a l'hora de redactar aquest
escrit només han aconseguit un punt
en els 8 partits disputats. Esperem que
amb la millora del joc que es fa setmana
rera setmana arribin les victòries. Els
seus resultats fins ara són aquests:
R. Llull - Campos - 3 - O
Campos - P. Arrabal - 1 - 2
Al. Balears A - Campos - 5 - 1
Campos - J. Sallista - 1 - 2
S. Francesc A- Campos- 4 - O
Campos - Poblcnsc - 0 - 1
Patronat A - Campos - 1 - 0
Campos - Arenal - 3 - 3

CADETS
Després d 'un bon començament

varen venir una scric de partits moll
complicats que varen impossiblililar
sumar cap punt. Una vegada passat
aqucsl mal moment s'espera la seva
recuperació i l'ascens uns llocs a la
taula classificatòria. Els res u I Ui is fins
ara han estat:
S. Francesc At. - Campos - O - 4
Campos- Sincu - 0 - 1

Cardessar -Campos - 1 - 4
Campos - Poblcnsc- O - 5
Campos - Avance - 1 - 2
At. Balears - Campos- 4 - O
Campos- J. Sallista - O - 1
Xilvar- Campos- O - 2
Campos - Múrense - 3 - O

INFANTILS
L'equip infan t i l ha començat de

manera immillorable la lliga ja que ha
guanyat lots els partits disputats fins
aleshores, manco un, i en conseqüència
es troba encapçalant la classificació.
Campos - Badia C.M. - 4 - 1
Llosclcnse - Campos - O - 2
Campos - Xilvar - 1 3 - 0
Múrense - Campos - O - 3
Campos - Petra - 6 - O
Olímpic - Campos - 1 - 0

BENJAMINS
Els benjamins, malgrat cl seu

començament rcnqucjant, poc a poc
van agafant cl ritme de competició; per
aquest moliu avial pujaran llocs en la
classificació. Els seus resultats han eslal
aquests:
R.Llull - Campos - 1 - 1
Campos - Montuïri - 2 - 2
J. Sallista - Campos - 4 - 3
Campos - Sia. Maria - 9 - 0

FUTI5OL-7
L'equip de Fubol-7 està des-

trossant, setmana rera sclmana, a quants
rivals se'ls posen per davani. Han
guanyal lots els pariits disputats i tots
de manera escandalosa, demostrant una
supcriorital clara. Els resultats són
aquests:
Campos - Santanyí - 1 2 - 0
Badia C.M. - Campos - 1 - 1 3
Campos- Pio Crislo - 15 - O
Escolar - Campos- 1 - 9

TEMPS DE JOC - FLTHOLET
SÈNIOR

L'equip sènior és dels equips que
lambé ha començat de manera irregular
la temporada. Han combinat victòries
espectaculars amb derrotes humil ian ts
en una categoria que, després de la seva
recstruciuració, polscr s igu i més
assequible que mai. Els seus résultais
han estai aquests:
F.S. Campos -

Bar Ca'n Domingo - 2 - 2
Royal Palma - F.S. Campos - O - 8
F.S. Campos -

Policia Local Palma-
F.S. Campos - P.d'Inca-
F.S. Campos - Santanyí- 2 - 1

BENJAMINS
L'equip benjamí, de nova creació,

es un equip que pertany al C.E.Campos
i que inlcnla arreplegar, junlamcnlamb
l'equip d'iniciació -del que parlarem
un altre dia- els nins mes petits (7-8
anys) i que encara no han començat
a jugar a futbol. Seran una espècie de
plataforma que els conduirà a l'equip
de futbol-7.

En el seu primer partii de lliga
varen perdre de manera rolunda con ira
cl C. El Temple pel resultat de 2-9.

Pep Toni Sala

FORA DE BANDA
LA CURSA

HA COMEÇAT
La cursa de la Tercera Divisió ja

duu 1/3 de la competició. Tots els
participants, que durant la prctcm-
porada havien inicnuint trobar l'on/.c
ideal, han procurat agafar una bona
posició a la graella de sortida. El
Campos no va voler ser una excepció
i, després d'una gran prclcmporada, va
començar la lliga amb una demostració
de força i poder golcjador que va fer
pensar a més d'un que la Tercera seria
una espècie de passeig militar per
l 'equip campaner. Han bastai els deu
primers partits dispuUits perquè els més
triomfalistes lornassin a tocar amb els
pcuscn terra. Elsrcsuluiishan demostrai
que ningú no regala res i que si cl
Campos vol mantenir la calcgoria haurà
de suar, i moll, lois els punis; també
l'afició haurà de saber estar en cl lloc
que li correspon, que no és altre que
al cosial de l'equip en tot moment, a
les verdes i a les madures. Encara queda
molt de camí per recórrer, però no val
badar, ni uunpoc ser derrotistes massa
prest, ni uunpoc pensar que no tenim
res a fer en la cursa fulbolítica estel·lar
de les nostres illes.

Pep Toni Sala
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C. E. Pesca Campos
Pescar peix o deixalles?

Abans de parlar de cap peix hem
d'agrair i felicitar els nou pescadors
de submarina per la feina que varen
fer el passat diumenge dia 11 de
setembre. En una iniciativa del C.E.
de Pesca Campos, amb la col·laboració
de l'Ajuntament, es volia netejar les
aigües de Ses Covctcs, Es Trenc i Sa
Ràpita. Durant tot cl matí els pescadors
anaren ircicnt tota la brutícia que
trobaven dins cl fons de la mar -pots,
llaunes, plàstics, rodes de cotxe, una
bicicIcla.ctc.-.MoltbcpclsparticipanLs
en aquesta prova, molt bona la iniciativa
del C.E. de Pesca Campos i esperem
que no faci falta repetir aquesta prova
moltes vegades.

REGULARITAT
Entrant ja en com petició, cal des-

tacar la quarta prova de Regularitat,
18 de setembre, que va ser molt bona
per la quantitat de peix agafat en Ics
quatre hores que dura una prova. Els
millors foren
1er. Antoni Salas: 3665 grs.
2on. Antoni Lladó: 3450 grs.
3cr. Miquel Salom: 2250 grs.
4t. Batomeu Salas: 2235 grs.
5c. Sebastià Forner: 2105 grs.

GRUMEIG
El dia 9 d'octubre es disputà la

darrera prova de grumcig. Hi havia
premi a la peça major i molts de
pescadors confiaven en les seves peces
per dur-sc'n cl premi ja que hi hagué
peixos molt «guapos» com una salpa
de 670 grs de Joan Mas o una altra
de 600 grs d'en Toni Lladó. Finalment,
i no degut a una sola peça sino a un
bon grapat, la classificació de la prova
acabà així:
1er. Baltasar Font
2on. Joan Mas
3cr. Cori Rigo
4t. Antoni Lladó
5c. Tomeu Julià

CAMPIONAT DE BALEARS
DE ROQUER

Una altra de Ics proves disputades
fa poc es cl Campionat de Balears de
Roquer on hi participaren 6 repre-
sentants del C.E. de Pesca Campos. El

millor resultat l'aconseguí Francesca
Villalonga que, per només 60 grs, no
va quedar segona, va quedar en quart
lloc en la categoria de Dames.

SOPAR SOCIAL
El passat 22 d'octubre, a les 19:30

a Sa Canova, va ser cl dia en que cl
C.E. de Pesca Campos.va celebrar la
seva Festa Social. I aquí sí que se'n
varen veure de pescadors i no tan
pescadors. Com cada any es va comptar
amb la col·laboració d 'enti tats i
particulars per Ics rifes posteriors al
sopar, moment que també s'aprofità
per repartirei trofeus de la prova social
de dia 4 de setembre.

TROFEU ANDREU LÓPEZ
I ja fora de les costes que els

pescadors campaners tenen avesades,
9 d'ells anaren, cl passat dia 30
d'octubre, fins a Alcúdia per participar
a la lOcna edició del Trofeu Andreu
Lópc/. en la modalitat de Surf Casting.
En aquesta prova hi parlciparcn tots
els clubs de Ics Balears, fet que provocà
que hi hagués molts de participants -
178 a la categoria senior-. La Platja
d'Alcúdia va ser l'escenari de la prova
i cl bon temps va animar a més d'un
a entrar dins l'aigua per llançar una
mica mes enfora. Una vegada fina-
litzada la prova va tenir lloc l'cnircga
de trofeus. En aquests aspecte s'ha de
destacar la primera posició de Jaume
Benito del club A.P.D. A., que va agafar
una dorada de 2638 grs, i la bona
classificació dels campaners Tomeu
Salas, classificat en cl lloc 34, i de
Jaume Clar, que va quedar en cl lloc
37.

Jaume Clar.
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L'Esport es mou... per Ruanda
Sota aquest lema es van rcalit/.ar

diferents actes esportius dins cl mare
de la Fira d'Octubre Campos'94.

El primer acte programat era un
partit de fubtbol per Dijous dia 20, que
havia d'enfrontar al C.E. Campos de
3a divisió amb cl R.C.E.Mallorca de
2a A. Aquest partit no es va poder
disputar a eausa de la pluja, emperò
es va aeordar que el primer dia que
cl compromís d'ambdós equips ho
permetés es jugaria el partit. En un
principi sembla que serà dia 8 de
desembre.

Divendres 21 es va córrer la X
Milla Urbana. S'ha de dir que malgrat
que aquesta carrera es va córrer en dia
feiner i no hi havia premis ni trofeus,
hi van participar 82 atletes repartits en
diferents catcgoris, permetent que els
campaners gaudissin un cop mes d'una
bella mostra d'aquest esport.

Al Club de Tennis Campos cl
dissabte 22 hi van poder veure una
e x h i b i c i ó de tennis , a la qual hi
participaren:

-Pedró Fontanet (Campió Absolut
de Balears l'any 90) contra Cristian
Mo/on (Campió de Balears Júnior).

- Carolina Rojas (Campiona de
Balears Cadet i Júnior i Sub-campionat
Absol uta) s'enfrontà a Mònica Amador
(Primera Classificada del r ank ing
Balear Cadet).

- Antoni Noda (cx-jugador de
primera estatal a l 'any 81) contra
Andreu Lladó (primer jugador local).

Amb aquest tres par t i t s els
aficionats campaners al tennis van
gaudir d'uns partits mol t espectaculars.

Diumenge 23 es va 1er cl mes
novedós i en cert punt espectacular:

35

un partit de futbol americà d 'exhibic ió
dels Calvià Voltors. Al llarg del partit
Ics diferents jugades eren comentades
i això va 1er que els campaners sabessin
que estaven veient, a mes de gaudir
de la seva cspcclacularitat. La llàlima
va ser que cl partit coincidí amb cl que
jugava cl Campos a Felanitx i això
baixà l'assistència de públic.

Pel que respecte al recaptat dir
que està al voltant de Ics 150.000
pessetes. Això demostrà que Campos
respon un cop mes a la crida dels
necessitats ja sia pagant entrada o
col·laborant en Ics despeses d'orga-
nity.ació.com han fet di verses empreses.

M. O.

R E S T A U R A N T

CAZADORES

DIRECCIÓ FAMILIAR (**
Í. ft^

W•/••y
CUINA

MALLORQUINA

íL**

MENJAR PER ENDUR-SEN

Ctra. Campos a La Ràpita, Km. 6'5

Tel. 64.03.70 • CAMPOS (Mallorca)

Sa Joieria
Argenteria i Rellotgeria

Carrer Major, 4 - Local B • Tel. 65.23.78
07630 CAMPOS

YT> • Hr*Fusteria ^
"Tr.J^-jT;:—-•

"Can Fuster"
FUSTERIA EN GENERAL

MOBLES DE CUINA I BANY

Carrer de L'era d'En Tem, 3 • Tel. 65.28.26
07630 CAMPOS
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PILLARÍ, L'AUTÈNTICA
"LLET MALLORQUINA"

La llet que beus cada dia és essencial per a la salut,

pren-la amb totes les garanties, pren "Llet Mallorquina".

Ben aviat la Llet Pil·larí, sortirà amb el nom de "Llet

Mallorquina" perquè és totalment d'aquí.
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