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No podem tornar enrere
poques setmanes del dia que se celebrin les

eleccions autonòmiques i les municipals, comença a
agafar to d'eloqüència el clima en el qual sura tota
perspectiva política, assantant-se en els diversos
debats que tota campanya electoral comporta, plena
d'evidencies i suggeriments. Són dies en els quals ja
no es palesen els dubtes propis de la incertesa, per-
què tots i cada un dels partits polítics que han de

participar en aquests pròxims comicis ja han elaborat el seu programa
electoral i tenen confeccionada, després de no poques converses, la llis-
ta de candidats que han d'optar a la formació del nou consistori munici-
pal i el Parlament que elegirà el nou president del Govern Balear per als
pròxims quatre anys.

És, aquest, un temps obert als compromisos contrets, quan semblen
viables totes les expectatives; el moment decisori i puntual de llençar
missatges a l'electorat, d'oferir tot un ampli ventall de suggeriments i de
propostes per tal que cada campaner prengui consciència de quina és la
candidatura que més s'avé amb els seus desitjós, amb la seva immediata
esperança, amb les possibilitats més realistes, tan individuals com
col·lectives, imprescindibles dins tota lògica política per tal d'aconseguir
un millorament de la societat, un millorament constant i diari, evident-
ment de compromís polític, però també social, econòmic i cultural.

Es fa necessari per tant ésser realistes, obrir-se al futur més immediat
amb plena capacitat i seny. I és per això que proclamam que no podem
tornar enrere, de cap de les maneres, tot i sospesant els dubtes que qual-
cú manté. RESSÒ no és, ni ha pretès esser mai, ni voi esser una publica-
ció partidista, sinó que s'ha mostrat i es mostra oberta a tot ideari propi
d'un estat de dret que la democràcia avala i proclama. I és justament per
això que, ara també més que mai, és imprescindible el parer, l'opinió de
tots i de cada campaner manifestada a través del seu vot en les eleccions
del proper dia 28 de maig. No volem, ni podem tornar enrere. Aquesta és
una evidència inqüestionable. I ara és precisament el moment més idoni,
el més oportú per manifestar-ho obertament, amb sinceritat, a tots els
partits polítics que han de participar en aquesta confrontació electoral,
perquè se sentin compromesos en el futur que haurem de viure.

No totes les opcions polítiques parteixen, ni tenen uns mateixos
propòsits, ni cerquen en absolut uns semblants objectius per camins dife-
rents. I és bo que així sia. Tot al seu lloc, ben definits davant l'electorat,
compromesos. Que en aquesta campanya electoral a punt d'ésser inicia-
da prevalgui la sinceritat -lluny de tota provocació i de l'ofensa directa-
és també un desig que proclamam des de les pàgines d'aquesta revista
que, evidentment, vol viure tot el temps que durarà aquesta legislatura, i
molt més temps, per tal de poder testimoniar dia a dia els fets viscuts.

Ara ens pertoca a totes les campaneres i a tos els campaners parlar i
participar, rebre i donar. Unes possibilitats que ens atorga la democràcia
un pic cada quatre anys; i que hauríem d'aprofitar tal i com ens corres-
pon com a ciutadans d'aquest país, perquè tenim confiança en el futur i
no volem tornar enrere.
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• Planes Planes

Diuen que...

— Les eleccions municipals es
presenten mogudes.

— El PP-UC no farà maig a les
properes eleccions.

— En Guillem haurà de fer una
feinada per recuperar vots.

— No guanyarà per benzina.
— Ni per viatges de cotxe.
— A altres els queden dos dies.
— Quin efecte deu fer comandar

i que no creguin.
— Fins fa poc no era igual.
— Els altres abans deien amén,

amén.
— Però llavors varen aixecar el

cul.
— Però, ja s'ha cercat on coman-

dar.
— S'ha muntat una associacene -

ta per anar fent
— I què no és guapo això?
— Ni pensar és saber, ni pensar

saber és saber pensar.
— Aquesta vegada la campanya

electoral ha començat molt abans del
sus.

— Més d'un ha rebutjat la "gene-
rosa" oferta de formar part d'alguna
candidatura: qui ho havia de dir!

— Un tal Macià va escriure
devers mitja pàgina contant algunes

particularitats de les noces del cap de
l'oposició de l'Ajuntament campa-
ner. Qui sap on devia estar amagat!

— El Campos no aguantarà dins
tercera.

— El Campos sí aguantarà dins
tercera.

— El fill adoptiu va mostrar la
lluentor per Salamanca.

— Va din "defended lo que es
vuestro por derecho de conquista".

— Havia anat a la manifestació
convidat

— No sabia què feia allà.
— Idò per què hi va anar?
— Més valdria que hagués que-

dat a ca seva.
— Aquest home ja cadufa.
— A les noces de'n Sebastià i de

na Dolors, un membre de la candida-
tura del PP de Campos, va seure just
devora la taula dels del PSM, tot el
dinar va tenir les orelles més obertes
que plats, els nacionalistes encara
se'n deuen fer creus.

— Més d'un, que fa molts d'anys
li va acopar cap a Ciutat, ara toma
per veure si es guanyarà un lloc a la
bancalada.

—Enguany quasi totes elles
cucuies varen tornar entrar a
l'Església, amb molt d'ordre. De
cada any, millor.

—Els conflictes familiars per
motius electorals poden ser impor-
tants, sobretot si qualcú s'ho agafa
malament

—Un poc de ü'I.lo vendrà bé a
partir d'ara: beurem menys cafè.

—Els d'UM treuran els camions
grossos ... si el Sarkcnto no hi posa
inconvenient

—El Sarkcnto ha d'ascendir prest

i ja no li podrem dir aquest nom tan
entranyable.

—Serà "Ofisial i cavaliere"
—No com altres que no els

ascendiran mai.
—Devers Sa Ràpita hi ha movi-

ment ... nasional?
—Els del Centro Cultural tenen

idees i no aturen: ara exposició de
vànoves.

—N'hi ha d'estirades, per treure
la vànova de sa padrina.

—Com que no tenen per inaugu-
rar, inauguraran una placa de Sa
Residència, serà pel maig, ja us ho
imaginau. Hi haurà coets però poca
coca... amb verdura.

—La Mare Superiora haurà de
fer un bon dissabte ... i posar ordre,
el dia de la inauguració, de tantes
colzades com hi haurà.

—El Balle Roig de Campos no
n'ha casat cap, ni dels seus ni del
PSM. I això que no mancaren ofer-
tes.

—Baue i Rector ara tots poden
casar. I que no és guapo això?

—Qui fa comptes casar-ne és na
Maria Mas.

—I n'Andreu Nina ja s'entrena
per a donar benediccions.

—En Pere Escalas delegarà en un
Regidor.

—I En Joan Juan proposa casar a
l'Escola Vella, així pareixerà més
solemne.

—El Rector comença a fer passes
per donar facilitats.

—Els SALERS n'han fetes de les
seves ... i els que no ho són més.

— N'hi ha que fa més de 20 anys
que no trapitjaven el poble i ara el
volen arreglar.

PUBLICITAT A RESSÒ

Carme Llaneras.

Tel. 65.21.32 • Fax. 65.01.47
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• Planes Planes

Vos recomanam

• Veure Nell, la darrera pel·lícu-
la de Jodie Foster, com a protago-
nista i productora, juntament amb
Liam Neeson i Natasha Richardson.

• Veure Fresa y Chocolate, de
Tomàs Gutiérrez Alea, nominada a
l'oscar per la millor pel·lícula de
parla no anglesa.

• Veure El perquè de tot plegat,
de Ventura Pons, sobre uns relats de
Quim Monzó. I a més, en català
perquè la versió castellana és peno-
sa.

• Veure i comprar la banda sono-
ra de la pel·lícula Amor Inmortal,
basada en la vida de Beethoven i
protagonitzada per Gari Oldman.

• Veure més cinema en versions
originals.

• No veure tant de cinema tele-
visiu i llegir més llibres.

• Fer una llagrimeta pel Barça.
Potser serà l'únic que farem
enguany.

• Començar a fer la pilota als del
Madrid, sinó a final de temporada
no seran aguantadors.

• Pensar que no tot és dolent i
que no tots són iguals.

• Anar a votar a les properes

eleccions locals, és un deure ciu-
tadà.

• Anar a comprar al nou forn de
Can Sbert, al carrer Santanyí na 36,
tenen una bona selecció de produc-
tes mallorquins.

• Ara que som a la plena de la
cosa literària, tres llibres d'escrip-
tors de per aquí. (Primera remesa):

• Vols des d'Orly, de Damià
Huguet. (Ed. El Turó)

• Amor de cans de Maria
Antònia Oliver (Ed. 62)

• Llengua, literatura i societat a
la Mallorca contemporània de
Josep Massot i Muntaner
(Publicacions Abadia de
Monserrat)

• Donar l'enhorabona al balle -
el que surt- pel premi Ciment que li
va concedir recentment el GOB; a
ell, que de jovenet era tan ecologis-
ta.

• Per maig, a segar vaig. A segar
què?

• Fer oli de serp per a guarir
ferides; aquest mes no tenen verí.

• La doble sessió cinematogràfi-
ca d'aquest mes: Tierra y Libertad
de Ken Loach i Las cosas que
nunca mueren de Tony Richardson
amb Jessica Lange de protagonista.

• Per als més petits i jovenetes,
el films de dibuixos animats Tintín
i el temple del sol de Raymon
Leblanc.

• Transplantar sols coronats,
clavellcrs de moro i alfabegucres, a
les quals convé posar closques de
caragol amb la boca cap amunt dins
el cossiol, per conservar la humitat.

• Si voleu menjar bons melons i
síndries, sembrau-los el dia de la

Creu (3 de maig).
• Anar a fer una bona cercada de

camamil.la, trencapedra o herba
cossiada, ja dins la segona quinzena
de maig.

• Degustar l'exquisit vi del
Priorat Clos Dofí (Celler Alvaro
Palacios). 4500 pessetes cada
ampolla, aproximadament.

• El perfum ACQUA DI GIÓ, de
l'italià Giorgio Armani.

• El disc compacte de Bruce
Springstein Greatest hits
(CBS/Sony)

• Comprar una góndola venecia-
na per a quan hagin construït el
Canal que desembocarà a Ses
Co vetes.

• Per la Fira de Maig, anar aler-
ta als bous sense banyes, són els
que envesteixen més fort, sobretot
en temps d'eleccions.

• Aquesta segona remesa de lli-
bres d'abans de l'estiu:

• Les figueres mallorquines de J.
Rosselló/J. Rallo/J. Sacares.
(Fundació Illes Balears).

• Les cançons eròtiques del
camp de Mallorca, de Gabriel Janer
Manila. (J.J. Olañeta, editor)

• Los aéreos del mallorquí Luís
Magrinyà. (Círculo de Lectores).

• No fiar-vos ni un pèl dels qui
vos demanen el vot fent mitja ria-
lleta.

• Anar alerta a travelar un altre
pic. Ja hem travelat massa, els cam-
paners.

• Passar el gra pel garbell.
• Començar a fer-vos a la idea

que el dia que es destapi el merder,
de cabal n'hi haurà molt més del
que vos pensau.

CAMPOS
Escola de Formació Vial

Carrer Plaça, 24 • Tels. 65.29.29 • 908.43.52.33

07630 CAMPOS

Ciclos ôerra

Reparació i Venda

Provenga, 1 • Tel. 65.00.85
07630 CAMPOS

•» Ressò / 69



• Cartes dels lectors

Tornam-hi, Torna-hi
Com cada any i com ja és tradició en el nostre esti-

mat poble, hem pogut escoltar més de tres vegades, que
són els bolets que pega la Mare de Déu, l'himne espa-
nyol a la celebració de la festa de Pasqua.

Deixant a part, i ho vull deixar clar des d'un princi-
pi, les ideologies polítiques, permeteu-me que critiqui
aquest fet.

Tres vegades la Banda de Música, de la qual jo som
membre, toca l'himne espanyol: quan surt Crist ressus-
citat del Convent, quan es troba amb la Mare de Déu i
quan entren els dos a l'Església.

I per acabar la festa, l'organista de l'Església, el
temps de la Consagració, acte central i més important
de la Missa, toca a "tota canya" l'himne espanyol,
impedint sentir el rector quan consagra. I no només el
toca en aquell moment, sinó que li dóna fins que s'ha
de resar el Pare Nostre. Senzillament, vergonyós! I si
l'excusa és que és tradició de fa molts d'anys, el
Vaticà, acaba de rompre-la com explicaré més enda-
vant.

Els motius principals, pel quals, crec que no s'hau-
ria de tocar l'himne són els següents:

Ir.- No m'agrada mesclar ous amb caragols. Si és
un acte religiós, que es toquin cançons religioses i res
més!

2n.- El Vaticà té prohibit tocar l'himne espanyol a
les celebracions de culte catòlic. Així ho digué expres-
sament el Bisbe-Secretariat de la Congregació del
Culte Diví i Disciplina dels Sagraments, Monsenyor
Geraldo M. Agnclo. Aquesta notícia, ve recollida al
diari "Avui" del dissabte 18 de febrer de 1.995.
Segueix dient aquest article que "en la instrucció
Musicam Sacram, del 5 de març de 1.967 va quedar
especificat quin tipus de música es pot emprar en les

celebracions litúrgiques".
Qui té la culpa doncs, que se segueixi tocant l 'him-

ne espanyol a les celebracions religioses: el rector, el
director de la banda, els músics, l'organista,...?
Segurament, com sempre, la culpa tornarà a ser fadri-
na.

Deixaré clar també, que la meva intenció no és cul-
pabilitzar a ningú ni ofendre a ningú, sinó trobar una
solució en aquest conflicte.

Si el Vaticà diu que l'himne espanyol no és per al
culte catòlic, per què l'organista segueix tocant-lo? És
que només s'ha de seguir el que diu el Vaticà en segons
quines coses? Per què la banda de Música no cerca una
altra cançó, que n'hi ha a milers, per tocar el dia de
Pasqua?

Permeteu-me tornar a citar a Monsenyor Agnelo
quan diu que "Els textos vigents, són suficients per tro-
bar la forma més adequada d'evitar que en la pregària
eucarística o en un altre moment de la celebració del
culte catòlic soni l'himne oficial espanyol".

Vull deixar ben clar també, que si es decidís tocar la
Balenguera o un altre himne no catòlic, jo seguiria amb
el meu instrument fora de la boca i no el faria sonar,
com he fet tota la vida en aquests casos.

Des d'aquestes quatre retxes, i ja per concloure,
vull fer una crida als responsables de l'Església i de la
Banda de Música, perquè l'any que ve puguem tots
lloar Crist ressuscitat amb una altra música que posse-
eixi la qualitat de santedat i perfecció de formes que es
mereix aquest gran dia de Pasqua Florida. A veure si ho
aconseguim!

Joan J. Mas Roig
Campos, 16 d'abril de 1995

Es Jai de La Sala
Els milions volen, volen... cap a Ciutat

Qualcú recorda quants d'es-
forços es varen fer per aprovar que
Campos fos Zona de Reguiu
d'Interès Nacional. Ens ha servit,

únicament, per poder dur les aigües
a Sa Ràpita i a Sa Colònia (també la
zona de Ses Salines hi formava
part), l'aigua, bé tan preuat, que
agafam del Pou de Son Rosseó. Ben
poca cosa però cosa al cap i a la fi.

Pensau ara els esforços que han
fet per incloure Campos al Pla 5B,
per abreujar, ja que vol ésser un Pla
de desenvolupament integral a
zones rurals desfavorides. I d'a-
quest no en sentim ni pruna. Mentre
Artà i els pobles del Pla de
Mallorca van fent projectes i es

preparen per a obtenir milions per
fer inversions de profit. A Campos
pareix que no hi ha gaire interès i
els milions, potser, volen cap a
Ciutat, a tapar qualque forat. O és
que Campos no necessita inversió i
desenvolupament. De moment, han
contractat una empresa, d'en
Tarabini, que costa uns doblers
cada mes. I aquests sí que volen cap
a Ciutat.

Es Jai de la Sala.
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• Local

El Pla 5B a Campos: un perfecte desconegut
Campos està inclòs, juntament amb Artà, per

esforços de darrera hora, a la Zona amb objectiu de
desenvolupament rural anomenat 5B. Campos i Artà
són els dos únics municipis amb costa o platges que
s'hi han permès juntament amb els del Pla de Mallorca,
Menorca i les Pitiüses.

Aquest Pla de desenvolupament està financial (posa
els doblers) per la CEE (Mercat Comú, Comunitat
Europea) mitjançant els Fons FEOGA-O, FDER i FSE
(això vol dir, fons d'orientació dels mercats agraris,
fons de desenvolupament regional i fons social euro-
peu). Una milionada, segons diuen.

Qüestió d'empenta, diu l'anunci del Govern Balear.
Empenta, de qui? perquè a Campos empentes per treu-
re doblers si diuen on n'hi ha és ben segur que no en
mancaran. Però la gent pareix que ni ho sap ni li han
dit res. A Campos, l'Ajuntament, principal interessat,
no ha fet ni una reunió informativa per a tots: comer-
ciants, industrials, pagesos, artesans, etc. Què podem
fer, doncs?

Qüestió d'espavilar-se.
Qui gestiona això?
El Govern Balear ha creat un Consorci per a gestio-

nar això i està situat al Carrer Eusebi Estada, 145.
07009 Palma. Telèfons 75 15 02 i 753743. Fax 755323.
Allà us han de donar tota la informació de com accedir
a les ajudes i quins projectes són prioritaris.

Objectius financiables.-
— Manteniment i creació de llocs de treball que

elevin el nivell de rendes de la gent del poble o de la
zona.

—Millora de les condicions de vida, hàbitat i
desenvolupament cultural en la zona.

—Protecció i valorització del medi rural i del pai-
satge.

—Afavorir l'assentament permanent de joves en els
nuclis rurals.

— Accions financiables mitjançant iniciatives i
projectes.-

— Infraestructura rural
— Formació d'ocupats
— Diversificació agrària
— Formació professional ocupacional
— Dinamització dels municipis rurals
— Renovació i desenvolupament dels nuclis rurals
— Accions específiques d'orientació i assessora-

ment
— Lluita contra la desertització i l'erosió
— Prevenció i lluita contra els incendis forestals
— Protecció i millora de la coberta vegetal
— Règim d'ajudes per a la petita i mitjana empresa
— Accions a favor de la localització d'inversions

productives
— Accions mediambientals i de recuperació de

l'entorn en nuclis rurals
— Dotació d'obres per a la millora del món rural

— Foment de l'associacionisme agrari
— Conservació dels espais naturals protegits i vida

silvestre

Si teniu qualsevol projecte o iniciativa dins la zona
de Campos que pugui acollir-se a una Acció de les sub-
vencionables, acudiu directament al Consorci 5B, a
demanar informació de com presentar els projectes.

Segons ens informen l'Ajuntament ha presentat per
medi d'una empresa privada GADESO una sèrie de
projectes i sol·licitat un caramull de milions. Resultarà,
com amb el Pla de Façanes, que els campaners no
tenen ni informació de les ajudes per la gelosia de
l'Ajuntament?

Si tanmateix els Projectes municipals no poden
estar tots subvencionats ni íntegrament, segons la nor-
mativa europea. El que s'ha de fer és incentivar la
inversió privada i fer accions conjuntes entre els parti-
culars i les administracions públiques. I això, justa-
ment, és el que no fa ni l'Ajuntament ni el Consorci.

Per no fer, ni tan sols envia la informació a Ressò,
l'única revista que arriba als campaners, ni molt manco
posa un anunci, com els dels diaris (que deuen costar
una milionada).-

Redacció.

— Aquest Pla de desenvo-
lupament està financial (posa
els doblers) per la CEE.

— Si teniu qualsevol projecte o iniciativa
dins la zona de Campos que pugui acollir-se a
una Acció de les subvencionables, acudiu al
Consorci 5B.
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• Opinió

Salamanca, Campos i el dret de conquesta

8

— S senyor Gonzalo Torrente
¿i Ballester?, fill adoptiu de Campos.

Si qualque dia heu anat per la
sala d'actes de l'Ajuntament hau-
reu pogut veure, penjats per les
parets, uns quants retrats en bas-
tant mal estat de conservació: són
els nostres fills il·lustres.
Campaners que varen destacar dins
un o altre àmbit i, per la qual cosa
varen ser distingits amb tal honor
per algun dels consistoris campa-
ners.

Quan un ajuntament vol home-
natjar una persona no oriunda del
seu poble, té una altra figura: la del
fill adoptiu. Un dels fills adoptius
que té Campos és el senyor
Gonzalo Torrente Ballester. Per si
qualcú no ha sentit parlar d'ell, és
un famós i reconegut escriptor
gallec, que escriu en espanyol i que
té arrels campaneres -d'aquí el seu
segon llinatge-. El senyor Torrente
és, a més, acadèmic de la Real
Academia de la Lengua Española i,
per si qualcú no ho sap, té dedica-
da una placeta a la vila: aquella
que hi ha a la sortida del poble a
mà dreta quan ens anam cap a
Felanitx.

Quan l'Ajuntament va nomenar
fill adoptiu el senyor Torrente, no
ho va fer sense que es sentissin
veus discrepants entre els mateixos
campaners, car molts d'habitants

d'aquesta vila opinaven que el
talant del senyor Torrente no s'a-
deia amb el nostre, malgrat el seu
origen familiar.

Campos, per exemple, és una
població de parla catalana que s'ha
distingit, com altres municipis de
Mallorca, per haver sabut conser-
var el nostre idioma en les situa-
cions més adverses i on la majoria
dels seus habitants estimen la seva
llengua i cultura. El senyor
Torrente, per exemple, sempre s'ha
distingit per la seva insensibilitat
cap a qualsevol altra cultura de
l'estat que no sigui l'espanyola.

Campos, per exemple, és un
poble tolerant i democràtic, on la
gent pensa que la millor manera de
resoldre les discrepàncies és mit-
jançant el diàleg i la raó. El senyor
Torrente, per exemple, creu que hi
ha altres maneres millor per resol-
dre les diferències entre les perso-
nes.

I això darrer es pogué veure
clarament quan, dia 31 de març
passat, davant unes 30.000 perso-
nes el fill adoptiu de Campos dona-
va com a argument per defensar les
seves tesis el dret de conquesta. El
fet va tenir lloc a Salamanca -d'on
també és fill adoptiu, per cert- en
el transcurs d'una manifestació
sota el lema "per la integritat de
l'arxiu històric nacional". Amb
aquesta manifestació el poble de
Salamanca demanava que no es
restituïssin els documents de la
Generalitat de Catalunya que les
tropes franquistes havien expoliat
de Barcelona al final de la Guerra
Civil a la institució que és la seva
legítima propietària.

Jo, malgrat cregui justa la rei-
vindicació de la Generalitat crec
que s'han de respectar totes les
postures i defensar cadascú les
seves posicions, sempre que sigui
amb arguments assenyats i respon-

sables. Per tant, els salmantins que
trobin que els arxius han de quedar
allà per "preservar la integritat de
l'arxiu" -i que encara no s'han
temut que hi ha unes coses que es
diuen còpies- estan amb el seu
dret. Ara bé, vos sembla lògic i
raonable que qualsevol senyor, per
molt acadèmic i bon escriptor que
sigui esperonegi la gent dient-los:
"defensau l'arxiu que correspon a
Salamanca per dret de conquesta".
És això un argument assenyat, o és
més bé, fruit de la irracionalitat? O
tal vegada sigui una simple demos-
tració més de tarannà del senyor
Torrente? No ho vull creure, però
indicis n'hi ha.

Per altra part, no veig altra raó
per la qual aquest senyor pugui
donar aquest argument que no
sigui que ell se sent identificat amb
els "conquistadors" i que també hi
identifica els salmantins. No sé si
els salmantins pensaran el mateix,
però és de suposar que la majoria
d'ells no.

No tene ni idea de com es
degueren sentir, dia 31 de març, els
regidors que varen votar a favor
del nomenament del senyor
Torrente, com a fill adoptiu de
Campos quan sentiren en Jaume
Barberà pel telenotícies que expli-
cava la feta i veren les imatges del
senyor Torrente parlant a les multi-
tuds. Es van penedir d'haver-ho
fet? Varen pensar amb la possibili-
tat de llevar-li el títol? Decidiren
proposar que la placeta de la sorti-
da del poble cap a Felanitx canviï
de nom? O,..., tal vegada,... varen
trobar que té raó? No ho sé.

Jaume Lladó

MATEU NICOLAU URREA
Gestió i assessorament fiscal i empresarial

Síquia, 12 • Campos A 10 Tel. 65.03.45
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Per a quan
un teatre

municipal?
De nom ho hem dit a Sa

Recreativa, ara ho haurem de dir,
quin remei, al Modern. És cert que hi
ha un solar gran, devers Sa Ronda,
però de teatre no n'hi ha ni una pedra,
en no ser que ho vulguin fer creure a
gent del tercer món. El cartell si no
l'han llevat encara hi era. Sempre per
informar suposam que l'Ajuntament
és amb tu...

En mallorquí, en acabar l'anyada en
deim passar comptes. Ningú s'estranya
que aquest mot s'empri també en termes
polítics. Una anyada de quatre estius i
quatre hiverns. A veure què n'hem sem-
brat, collit i acaramullat. L'actual
govern municipal va voler fer d'aquest
títol, "L'Ajuntament amb tu" una divisa,
un lema. Bona raó per veure ara com
s'ha complert aquest lema. Ja us podem
avançar que les obres sense fer són mol-
tes, estan a la vista.

Vos imaginau

un pavelló

esportiu

per a tots

els esportistes?

Un bon enginy: si no podem fer un pavelló esportiu que ja teníem promès i que un bon dia se'n va anar en
orris, podem fer un ... aparcament municipal. El de Sa Ràpita és una espina clavada i amb aquest podem donar
lloc als cotxes de diumenge, als partits. Ben fàcil, els polítics no obeeixen, imiten. I a Ciutat ja se sap n'han fet
molts d'aparcaments. És clar que a Palma ja en tenen de pavellons esportius.

Segueix •«•
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AJUNTAMENT DE CAM
TERREyHSÍDQüIRnSPERL'WUNTWE
PtR i U CONSTRUCCIÓ Œ [INSTITUT
D'EHSENYMIENl SECUNOMI3Q500

3AMPOS
JUNTAHEHT

En

tendrem

d'Institut

d'Ensenyament

Secundari?
Veritat que si un veu aquest tros de conreu devora sa carretera de Sa Ràpita no es pensaria mai, que a l'any

que estam, hi facin un Institut. Si de cas, serà devers el 2000, i per ventura tothom anirà a escola amb ordinador.
Seria imperdonable que tan sols no poguéssim tenir una secció de l'institut de Santanyí i que aquesta fos a
Porreres. Els nostres joves encara hauran de partir més i més prest.

Plaça

Major,

Mercat

o

que

10 Aquest lloc significa ja per als campaners una aspiració mai assolida i sempre necessària a un poble que es
preciï: una plaça Major i un mercat, un lloc del poble, de tots. Un lloc que seria útil i que tendria la virtut de
millorar l'entorn, ara per ara, com es veu a la foto ben pobre. De moment l'Ajuntament només se n'ha omplert la
boca de promeses amb aquesta donació de la família Oliver Comila.

Redacció.

PUBLICITAT A RESSÒ • Carme Llaneras. Te. 65.21 .32 • Fax. 65.01 .47

aQgracjfo £££>
ÏÏ~AÏUi\ A ^r* Mallorquí

Rambla, 14 • CAMPOS

CONSTRUCCIONS

GUILLÉN - BAUZÀ
Noves edificacions i restauració de cases antigues

Escorial, 64 • Tels. 65.25.01 - 65.28.11 • CAMPOS
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Joan Pomar Mir:
un Pregó de vida cristiana

Amb un to de modèstia i d'agraïment començava i
acabava el Pregó de Setmana Santa, enguany Villena
ocasió que ens brinda cada any la Comissió de
Confraries de Setmana Santa de Campos. Joan Pomar,
de tots conegut, posava a l'abast de tothom, com a bon
laic compromès, una explicació planera de la Setmana
Santa, de les fites cabdals d'aquest cim de la vida cris-
tiana, un Dijous Sant: dia del Nou Manament,
Divendres Sant: "un apropament a la Mort" i
Diumenge de Pasqua "Ja no és buida la fe dels qui llui-
ten", i hi donava una explicació vital a la lluita.

— Hom destacaria la profunditat i endinsa-
ment de les paraules d'en Joan.

Hom destacaria la profunditat i endinsament de les
paraules d'en Joan, sobre tot, quan parla, d'aprop i sin-
cerament, de la mort i diu "acceptar la mort i donar
sentit a la vida, és tal vegada, un camí a emprendre" i
més envant diu "l'únic camí a recórrer". Ben cert i ho
diu des de l'experiència cristiana i familiar que tots
podem tenir, però no tots sabem expressar.

M'ha agradat molt la combinació que fa de les afir-
macions més senzilles -no per això menys profundes-
amb elements poètics, poesia, cançó, una sensibilitat
més enlairada que allò que és habitual, comú. Gràcies
per treure aquests vells mots encadenats poèticament.
Val la pena que ho descobriu, llegint sencer el Pregó,
però em permet destacar-ne un de nuclear, fonamental:

"La lluita no és ésser caparruts,
és donar la mà,
és cantar les quaranta quan és hora,
és un cul de sac on hi cap tot,
és el solc d'una llàgrima a la galta,
és, un adéu constant"

Enhorabona al pregoner que ha volgut fer-nos par-
tíceps d'una profunda experiència cristiana, com a

Taller Mecànic

CA N'ARNAU
Carrer Provenga, 36

Tel. 65.10.63
07630 CAMPOS
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jove, com a home, com a pare de família. Podem estar
agraïts a la Comissió de Confraries que, enguany, ha
tengut un altre encert amb aquest acurat Pregoner,
modest, un poc massa i tot. Tots els cristians podem fer
nostres els propòsits del Pregoner per a viure i encarar
la Setmana Santa, que durarà, amb Pasqua 50 dies fins
a Pasqua Granada.

Pere Ollers i Vives.

& & & & & & &

& & < & & & < &

Bicicletes • Recanvis
Accesoris • Vestuari

Reparacions

Carrer Lluna, 50
Tel. 65.29.12

07630 CAMPOS

OCLOS <50Ri
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La felanitxera Isabel Maria Covas fou elegida
miss Comarca del Migjorn a s'Eixam

El passat dissabte dia 15 d'abril
va tenir lloc el concurs de miss
Comarca del Migjorn, organitzat
per s'Eixam i Mila Adrover i amb
la col·laboració de Rubio's
Perruquers, Viatges Major Tours,
Perles Ordinas, Autos Veny,
Floricultura Ginard i Alou Palmer.

Quinze joves de Campos,
Felanitx, Llucmajor, Porreres,
Santanyí i Ses Salines, d'entre 16 i
21 anys es reuniren a la discoteca
campanera davant un jurat format
per Joan Molina, en representació
de l'Ajuntament de Campos, Jaume
Binimelis, en representació de
l'Ajuntament de Felanitx, Antònia
Albons, de la televisió felanitxera,
Petra Maria, en representació de
s'Eixam i Maite Pérez, miss
Mallorca 1993.

Les joves desfilaren tres vega-
des davant el públic i el jurat, pri-
mer en roba esportiva, a continua-
ció en banyador i, finalment en ves-
tit de nit, després del qual el jurat
es retirà a deliberar, mentre el nom-
brós públic assistent posava mcs-
sions de qui seria la guanyadora.

En primer lloc s'elegí Miss
Simpatia, que fou Carola
Fernández, de 19 anys i 1,76 metres
d'alçada. Seguidament, Miss
Elegància, títol que recaigué en
Sandra Caballero, de 20 anys i
1,71. Nati Gázquez, de 21 anys i

— D'esquerra a dreta, Isabel M. Covas, miss comarca de Migjorn,Carola Fernández, prime-
ra dama d'honor i Marta Soto, Segona dama d'honor.

1,63 metres, fou nomenada Miss
Fotogenia. Totes tres reberen un
plat de ceràmica.

El títol estrella de la nit, Miss
Comarca del Migjorn recaigué en
Isabel Maria Covas, una felanitxera
de tan sols 17 anys i que té les
envejables mides de 88-61-92.
Covas fa una alçada de 1,74 metres
i es declara aficionada a la música i
il·lusionada per poder ser concer-
tista. La flamant miss va guanyar
un viatge a Menorca per a dues per-
sones, una corona de perles, una
capa, una banda commemorativa,

un ram de flors i un premi en
metàl·lic.

La seva primera dama d'honor
fou Carola Fernández, també elegi-
da Miss Simpatia, amb unes mides
de 91-73-96. La segona dama d'ho-
nor, Marta Soto, és una joveneta de
16 anys i 1,70 metres d'estatura
que repon a unes mides de 87-67-
95. Ambdues reberen un ram de
flors, una banda acreditativa del
títol obtingut i un premi en
metàl·lic.

Redacció.

12 Per a qualsevol informació a Ressò, trucau al: 65.04.51 (Antònia) • 65.24.59 (Esteve)

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

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 M1 Oliver, 14 (Carrer des vi)
Tel. 65.21.14 (Horabaixes) CAMPOS
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Taula Rodona sobre la conservació del
Patrimoni Arquitectònic i Artístic

El passat 24 de març es va cele-
brar a Campos la segona jornada de
Protecció del Patrimoni arquitectò-
nic i Artístic.

Taula organitzada per la delega-
ció de l'Obra Cultural i amb la
col·laboració de 'Sa Nostra".

L'acte va ésser presentat i
moderat per Pere Ollers, membre
de la Junta Directiva de l'OCB de
Campos, i els participants foren
Miquel Valls, com a picapedrer
mestre-artesà de Campos, Xavier
Aramburu, arqueòleg, Mercè
Truyols, presidenta d'ARCA i Pere
Rius, arquitecte afincat a Campos.

El moderador començà la con-
versa donant la paraula a cadascun
dels participants per explicar els
seus punts de vista sobre conserva-
ció del patrimoni arquitectònic i
artístic en general. El senyor
Aramburu, en primer lloc, va mani-
festar que segons els seus treballs
d'investigació fets fins ara, totes
les restes arqueològiques es troba-
ven en mal estat de conservació i
de catalogació i tot això referint-se
a Mallorca i per altra banda va dir
que l'arqueologia no està el sufi-
cientment reconeguda per les insti-
tucions malgrat es disposi de legis-
lació sobre el tema, i de tècnics
capaços de dur-la a terme, també va
incidir en la necessitat d'entre tots,
donar a conèixer i protegir els
monuments prehistòrics existents a

l'illa.
Tot seguit va prendre la paraula

Miquel Valls i va explicar que
segons la seva opinió, que estava
formada pel treball d'anys i l'apre-
nentatge amb l'observació respec-
tuosa de les obres que ell havia fet;
la circumstància que produïa una
major o menor protecció de qualse-
vol obra a restaurar quasi sempre
depenia dels propietaris i dels tèc-
nics, però que de qualsevol manera
es feia necessari i era clar que la
protecció en la restauració havia
d'ésser un fet i no una mancança.

Intervengué en aquest punt el
senyor Rius per dir que la millor
restauració és la que no es nota que
s'hagi fet.

I a continuació la Presidenta
d'ARCA passà a fer una breu histò-
ria de l'evolució de l'arquitectura,
fent una petita comparança de
models de restauració, que en la
seva opinió eren necessaris fer-se;
la singularitat de l'arquitectura
mallorquina seria la simplicitat de
formes ivolums. Tot i que la defini-
ció tipològica de casa mallorquina
no existeix "per ser" sinó com a
reflexos de cada moment històric, i

que calia conservar el que els
avantpassats ens havien deixat com
a testimoni pel futur, i també per-
què la qualitat de visa passa per un
poble o ciutat més acurada arqui-
tectònicament parlant, per poder
ésser més viscuda, per ésser més
passejada i més estimada.

En haver acabat la seva inter-
venció, el senyor Rius va apuntar
que l'urbanisme contemporani con-
templa la construcció de nous edifi-
cis de caire avanguardista que
també es podrien incloure dintre un
model de bellesa i respecte per
l'entorn arquitectònic, amb nous
materials que permetrien desvincu-
lar l'estil un de l'altre però conver-
gents a la vegada.

Després d'un debat sempre inte-
ressant sobre el tema, i en el qual
va participar part del públic, es va
donar per acabat l'acte. Agraïnt
Pere Ollers a tots els presents la
seva assistència i convidant-los a
seguir l'intercanvi d'opinions men-
tre es tastaren quatre llepolies pre-
parades per a l'ocasió.

Guillem Mas i Forteza.

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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El PP tornarà guanyar a Campos,
però perdrà un ò dos regidors

Ressò ha elaborat una enquesta pre-electoral
de cara a les properes eleccions municipals

14

El Partit Popular, en coalició amb Unió Campanera tornaria a ser, una
vegada més, el partit més votat a Campos les properes eleccions municipals
que es celebraran dia 28 de maig. Aquesta formació política, emperò, es
veurà castigada per un sector dels seus antics votants que optaran, aquesta
vegada, per UM i, en menor mesura pel PS M. Així, la candidatura conser-
vadora podria perdre un 8% de vots, el que no impediria que el seu candidat,
Andreu Prohens pogués ser investit balle de Campos.

L'enquesta, que es va fer a darreries de març i primera setmana d'a-
bril mostra una tendència a la baixa del PP i del PSOE, mentre que els
nacionalistes del PSM incrementarien els seus vots en quasi un 10% i UM
podria entrar per primera vegada a la sala amb un únic regidor.

Segons aquesta enquesta, el 56'5% de l'electorat optarà pel PP-UC,
mentre que el 31% ho farà pel PSM, el 8,3% pel PSOE i el 4,2 per UM.

D'aquesta forma els conservadors es farien amb 7 o 8 regidories, el
PSM, liderat pel nacionalista Joan Juan, amb 3 o 4, mentre que el PSOE
mantindria el seu únic regidor, Pere Escalas. Unió Mallorquina, encapçala-
da per Maria Mas Guaita, segons aquesta enquesta, no arribaria al 5% dels
vots, pel que podria quedar defora del consistori campaner. De totes formes,

només li manca un 0,8%, pel que, durant la campanya podria aconseguir els vots que li falten i obtenir represen-
tació. En aquest cas, el Partit Popular, obtindria un regidor manco i es podria quedar amb 7, el mínim per obte-
nir la majoria absoluta.

Sembla, doncs, que el PP té 7 regidors consolidats, per 3 del PSM i 1 del PSOE, mentre que el darrer regidor
el se disputen PP, PSM i UM.

Partit
PP-UC
PSM
PSOE
UM

vots 1991
64,9
21,9
11,4

regidors 1991
9
3
1

% vots 1995
56,5
31,0
8,3
4,2

regidors 1995
7-8
3-4

1
0-1

Quant a sexes, el Partit Popular i el PSM-Nacionalistes de Mallorca obtenen els percentatges de vots més alts
entre els homes, mentre que el PSOE i UM seran més votats per les dones. Destaca, especialment que mentre que
un 65% dels homes opten pel PP, aquest partit només aconsegueix arreplegar un 49% de l'electorat femení, pel
que si només les dones tenguessin dret a vot, el PP no aconseguiria la majoria absoluta.

Partit Homes Dones
PP-UC 65,0% 49,0%
PSM-Nacionalistes de Mca. 28,6% 27,0%
PSOE 4,4% 15,8%
UM 2,0% 8,2%

La distribució de la intenció de vot segons les edats revela que entre la gent de més edat el PP-UC disposa
d'una majoria aclaparadora, que va baixant a mesura que els electors són més joves, si bé aquest partit és el més
votat en totes les franges d'edat. El PSM obté més votants a la franja d'edat compresa entre els 30 i els 45 anys,
al contrari del que es sol pensar que els seus votants són els més joves. El PSOE obté la màxima confiança entre
la gent de mitja edat, que té entre 45 i 65 anys, mentre que el votant d'Unió Mallorquina és fonamentalment jove.

Partit
PP
PSM
PSOE
UM

18-29 anys
45,0%
33,0%
3,0%
19%

30-44 anys
44,3%
40,2%
12,0%
3,5%

45-65 anys
60,0%
24%

14,0%
2,0%

més de 65 anys
86,5%
4,5%
7,8%
1,2%
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Una altra data que es desprèn de l'enquesta és que encara hi ha un gruix important de campaners i campane-
res que no saben que el proper 28 de maig hi haurà eleccions municipals i autonòmiques. Concretament, un 27,1%
dels entrevistats manifestaren que no ho sabien.

Quant a l'abstenció, només el 4,5% dels enquestats han declarat que no aniran a votar segur, mentre que quasi
el 65% diuen que encara no tenen el vot decidit, pel que la campanya electoral serà molt important per decantar
aquests electors cap a una o altra opció . És significatiu que un 34,5% dels indecisos contesten que emetran el
seu vot, no en relació als partits polítics que es presenten, sinó segons el grau de confiança que els mereixin les
persones que vagin a cada llista. La resta dels indecisos, el 30,5% no saben o no contesten. D'ells pot dependre,

entre altres qüestions, si UM aconse-
gueix entrar a l'Ajuntament de

de vots

PP-UC PSM PSOE

Part i t

UM

Campos i si el Partit Popular obté la
majoria absoluta.

15

Text i gràfics: Jaume Lladó

Regidors

3-4
7-8

PP-UC

PSM

PSOE

UM

FITXA TECNICA DE L'ENQUESTA

UNIVERS: Persones de 18 anys o més residents a Campos
ÀMBIT: Terme municipal de Campos
MOSTRA: 70 persones. L'error estadístic màxim seria de ±6%
per un interval de confiança del 95,5% i p/q=50 segons les taules d'Arkin i Colton.
SELECCIÓ D'UNITATS MOSTRALS: Aleatòria
ENTREVISTES: Telefòniques
DATES DEL TREBALL DE CAMP: del 10 de març al 5 d'abril de 1995
REALITZACIÓ: Ressò
DIRECCIÓ: Jaume Lladó i Jaume
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Una Plaça que fa vegonya
D'aquí a no gaires dies la nostra

vila celebrarà l'anual Fira de Maig,
tot un esdeveniment popular per-
fectament institucionalitzat al qual
assisteixen milers de persones de
tots els indrets de l'illa. La Fira de
Maig té un dels seus punts claus -
sinó el més important- en la Ronda
de S'estació, on s'instal.la tot el
bestiar: un lloc precís.

Serà per tant de doldre, un any
més, haver d'oferir als visitants la
vergonya que representa per als
campaners el solar de la futura
Plaça de s'Estació. Tota una ver-
gonya, plena de brutícia i deixada
en l'abandonament més absolut.
Serà de veure la cara que posarà el
president Cañellas, en plena cam-
panya electoral, observant la poca
eficàcia que en aquest aspecte ha
tengut l'Ajuntament durant el man-
dat de Sebastià Roig. Tot desídia i
brutor. O és que res ja els fa ver-

— La plaça de S'estació està totalment abandonada i bruta.

gonya als nostres mandataris? Una
plaça que, pel seu enclavament,
podria esser un orgull pel poble és,
ara com ara, la mostra clara i per-
fecta de com no s'han de fer les Redacció.

coses. Ara veurem si el nou
Ajuntament aprèn a fer les coses
bé.
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Editat "Vols des d'Orly"
Darrer Llibre de Poemes de Damià Huguet

Damià Huguet

VOLS „DES
D'ORLY

— El llibre és un recorregut per diverses
Mos mediterrànies.

Vols des d'Orly és el títol del
darrer llibre de poemes que acaba
de publicar l'escriptor campaner
Damià Huguet. Aquesta obra -enca-
ra amb la tinta fresca- l'ha editada
Sa Nostra a la col.lecció "El Turó"
que dirigeixen els escriptors
Miquel Àngel Riera i Pere

Rosselló.
Aquest llibre, que serà presentat

ben aviat a Palma, i posteriorment a
Campos coincidint amb els actes de
la Fira de Maig, és una de les obres
més ambicioses del poeta campa-
ner, llibre en el qual hi ha treballat
durant gairebé cinc anys.

Vols des d'Orly (que és el nom
d'un aeroport de París) aplega sei-
xanta poemes, tots ells referits a les
illes mediterrànies, fent especial
referència a Sicília, a Sardenya, i a
les Balears i Pitiüses, tot intentant
donar una visió homogènia del
caràcter illenc i mediterrani; la cla-
ror i els colors, els pobléis i el pai-
satge, tal i com indica l'autor en el
pròleg que inicia l'obra.

Damià Huguet feia gairebé set
anys que no havia publicat cap lli-
bre de poesia, havent-se de remun-
tar a L'ull dels clapers (València
1988) per tenir notícia directa de la
seva darrera obra. Una obra singu-
lar que s'incrementarà amb el llibre

Les fites netes -recull dels seus
articles publicats a RESSÒ- que
apareixerà editat per l'editorial
Moll a finals d'enguany.

Redacció.

R E S T A U R A N T

CAZADORES

DIRECCIÓ FAMILIAR

CUINA
MALLORQUINA

MENJAR PER ENDUR-SE'N

Ctra. Campos a La Ràpita, Km. 6'5
Tel. 64.03.70 • CAMPOS (Mallorca)
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• Cultura

Comença el moviment
"Acció per a construir un País"
Dia 6 de maig tots a Ciutat, per la Cultura

furnapa-nu

En el moment de sortir Ressò, probablement, ja
haurà sortit la Flama de la Llengua, com a foc viu que
va de ma en mà per tota Mallorca. Diumenge 23 d'abril
arriba a Lluc al Monestir que guardarà la Flama com a
símbol de permanència i d'identitat del Poble que som
i que es demostra, entre d'altres elements, amb la
Llengua, la nostra parla comuna. Ho organitzen els
Joves per la Llengua i hi han participat milers de joves
de tota Mallorca.

Dia 6 de maig proper a les 17:30, horabaixa junta-
ment amb tots els altres pobles i grups culturals de
Mallorca, ens reunirem a Ciutat per a fer el Recorregut
del Manifest ciutadà que anirà des de la Plaça del Tub
devora els Instituts fins a la Plaça de la Drassana,
devora el Passeig Marítim. Serà un gran cadena huma-
na que entregará al final un MANIFEST PEL PAÍS al
Molt Honorable President de la Comunitat Autònoma.

Vos hi esperam a tots. Als pobles ens toca estar
devers la plaça de la Reina fins al Passeig Marítim.
Allà ens veurem i llavors, acabada la Cadena Humana

tot el vespre hi haurà festa i sarau. Hi haurà un Cant
final de la Balenguera que pot ser apoteòsic. No us ho
perdeu.

Si qualcú no té mitjà de transport que es posi en
contacte amb la Delegació de l'OCB de Campos.

La Junta Directiva de l'OCB Campos.

RECORREGUT
17

HACA
D R A S S A N A

AVINGUDA
D'ANTONI MAURA

GERMANDAT DE
DONANTS DE SANG

DE MALLORCA

Siguem generosos

i solidaris

donant sang.

Sa Joieria
Argenteria i Rellotgeria

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

ASSESSORIA EMPRESARIAL

CAMPOS

Carrer Provenga, 34 • 2on Tel. 65.09.41

07630 CAMPOS (Illes Balears)
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• Fent una volta per la vila

Bartomeu Mèlia Mestre, carter jubilat

i|p|:;p|uisì nits la nostra volta per la vu^ ens ha déparât una
conversa amb un h o nit que durant molts anys ha fet una to i na
i un servei a Campos.

Ben segur que és conegut per molts, però ell, vos podem asse-
gurar, que coneix el nom I llinatges de tot el poble, la seva feina
així ho exigia per fer més via a l'hora de repartir el correu.

Durant 38 anys va fer de carter, i ens diu que no va estar ni
un sol dia de baixa. Als seus 70 anys, en Bartomeu Molia
Mestre, encara té una bona salut.

Ara l'a 8 anys, quan en tonia 62, es va jubilar com a carter, el
Hoc de feina que el va dur a viure a Campos.

i Va néixer a Porreres, on a Ja seva família li diuen de 'T o--í
bra". El seu pare era molt aficionat al cant coral i a la música,
atlcions que va heredar i que va cultivar durant tota la vida.

D'aquestes dues facetes, carter i aficionat al cant corali
volem parlar amb ell.

18

— Quina va ser la vostra for-
mació abans de fer-vos carter?

— Vaig estar cinc anys a Lluc,
des dels 10 fins als 15, on vaig
estudiar fins a 3 de Batxiller.

Després de sortir de Lluc vaig
estar un any amb mon pare.
Nosaltres teníem botiga i un poc de
camp, fèiem feina un poc aquí, un
poc allà.

Al cap d'un any em varen venir
a cercar per anar a fer feina a la
Impremta Rosselló (de Porreres),
allà hi vaig estar quatre anys.
Després em vaig entregar voluntari
al Servici Militar, vaig fer 3 anys i
40 dies de Servici.

Quan vaig tornar vaig estar un
any més amb mon pare, a ca nostra.
Llavors, l'any 47 varen sortir opo-
sicions per carter. Varen ser les pri-
meres oposicions que es feien a
Mallorca, abans sempre s'havien
fet a Madrid. Hi havia diferents
pobles on hi havia places, jo vaig
opositar per Campos i vaig treure la
plaça.

Dia 1 d'agost de l'any 48 vaig
venir a estar a Campos amb una
plaça provisional, fins al desembre
no em varen donar l'efectivitat.

— En què consistien les pro-
ves de carter?

— Hi havia 11 temes, uns eren
de Legislació Postal (parlaven del
que és una carta, un giro..., temes

relacionats amb això) també n'hi
havia de geografia d'Espanya.

— Com estava organitzat
Correus en aquells anys a
Campos?

— A Campos, en aquell temps,
hi havia l'estafeta de Correus amb
un administrador i un carter interí,
quan jo vaig venir hi havia en Joan
Zanoguera, que ja estava retirat.

Al cap de poc temps es va aga-
far un contratista per anar a cercar
el correu al tren.

Dins aquest temps es va crear
una plaça que es deia "Peatón
Afueras", era un que servia les
parts més allunyades del poble
(L'hort d'en Callar i d'altres), això
ja llevava molta de feina. Aquesta
feina no la feia sempre el mateix,
però després, quan aquesta plaça va
sortir a concurs, la va agafar en
Guillem "Sabater".

Correus va anar tornant cada
vegada més gran, varen posar un
altre efectiu, en Miquel Lladó.

— Sempre heu estat a
Campos?

— Vaig estar 28 dies a Eivissa,
perquè allà hi havia molta feina i
aquí sobrava personal. Jo, que era
el més veterà, em va tocar d'anar-
hi, però vaig procurar tornar aviat.

— En què consistia la vostra
feina?

— Damunt les 7 h. del matí

havia d'anar a segellar les cartes,
esperàvem que arribés el correu i
en fèiem el repartiment. Devers les
11 h. ja havíem acabat, no era com
ara. En aquell temps hi havia poca
cosa, en una hora o una hora i mitja
la cosa estava llesta, però després
van començar les cases comercials
a fer propaganda i, a poc a poc, la
feina es va anar complicant.

Feia el repartiment de les cartes
en bicicleta. Tota la vida he anat en
bicicleta, el "motoret" no ha esta
mai lo meu.

— On estava abans l'estafeta
de Correus?

— Abans Correus estava al
carrer Convent na4 i Telègrafs esta-
va al carrer Cosme Maria Oliver,
eren dos serveis separats. Quan es
va començar a dir que Correus i
Telègrafs s'unirien i seria tot un,
van haver de cercar una casa on
estar junts, allà on està ara, al
carrer de La Parròquia. Es va unifi-
car el personal i així es va poder
mantenir la plantilla de Telègrafs.

— Duien sempre uniforme?
— En el principi no, però des-

prés sempre el vaig dur. Ara veig
que n'hi ha que en duen i n'hi ha
que no. Abans no era obligatori
però quan venia l'inspector tothom
se'l posava.

— Què era el que més vos
agradava de la vostra feina?
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• Fent una volta per la vila

— Servir al poble, a la gent.
Ajudava a omplir un imprès, un
certificat... He hagut de donar una
mà moltes vegades, encara que no
era la meva feina.

Jo no vaig passar pena mai de
fer la feina, i això que els dissabtes
i els diumenge també en fèiem.

Els Dissabtes i els diumenges es
repartia igual. Diumenge de matí
repartia i l'horabaixa havia de fer
les entregues, i jo estava tot sol!.

Quan vaig començar durant 9
anys no vaig tenir vacances. Quan
em vaig casar em donaren 15 dies,
i encara vaig haver de
pagar-me un substitut.

— Com trobau que
va anar canviant la
feina amb els anys?

— He vist molts de
canvis. El correu venia
pel tren i hi havia un con-
tractista que l'anava a
cercar i ens el duia; quan
el tren es va llevar també
es va suprimir el con-
tractista. Després venia
per l'exclusiva, i després
per vehicle propi.

Abans hi havia
poques cartes: cartes
familiars, de nuvis...,
també es convidava la
gent a matances per
correu perquè no hi havia
telèfon, tot això quasi ha
desaparegut. Ara són els
bancs, les cases comer-
cials i molta de propa-
ganda els qui donen
feina. Hi ha molts
paquets,Ics vendes contra
reembossament s'han
multiplicat.

— Què en pensau dels retards
que hi ha actualmet a Correus?

— Abans, generalment, no hi
havia els retards que hi ha ara. En
un dia o dos quedava l'oficina neta,
i els transports eren ràpids.

Les saques plenes de cartes que
de vegades mostren a la televisió
em fan passar molta pena. Un
temps Correus era un servei que
funcionava molt millor, ara es quei-
xen de manca de personal. Quan es
va fer la unificació de Correus i
Telègrafs varen sobrar places, però

ara no en posen.
— Durants tants anys a

Campos haureu conegut molts
d'administradors?

El primer va ser en Lluís Roig,
de Ca'n Lluis, quan es va retirar va
venir en Toni SuredA, de Ca's sant;
el que hi ha ara és en Joan
Burguera.

— L'ofici de carter sempre ha
estat més relacionat amb
homes..., què en pensau?

— Fer de carter era una feina
d'homes, però a Correus hi havia
dones que eren auxiliars. A Campos

no n'hi havia cap de dona, la pri-
mera que va venir va ser na Joana
Lladonet.

La gent associava la feina de
carter a un home perquè havia de
dur la cartera penjada i era feixuga,
pera ara veig qua a les dones els va
bé fer aquesta feina.

— Eren sempre les mateixes
cases les que rebien cartes?

— Generalmet sí. Llevat d'unes
cases particulars només eren les
indústries i els comerços els que
rebien cartes. Quasi cada dia m'a-
turava allà mateix, la bicicleta

quasi bé ja ho sabia. Amb les ofici-
nes i els bancs va ser quan es va
notar més l'increment de feina.

— Teniu qualque anècdota
que pogueu contar?

— En aquell temps jo també
cobrava el "Subsidio de Vejez", per
mitjà del correu; ho feia al matí i
després havia de dur les saques al
tren. Una vegada, ben matí, em
vaig anar a cobrar-lo, però també
tenia l'obligació d'anar a entregar
les cartes al tren, no hi vaig pensar
i em va passar el temps.

Vaig agafar por
que em renyassin, així que
vaig agafar les saques i
me'n vaig anar amb l'ex-
clusiva. I encara vaig arri-
bar a Palma abans que el
tren a fer l'entrega!.

— Trobau que
amb, els nous mitjans de
comunicació Correus ha
perdut el seu paper
important que tenia?

— Ara Correus
quasi no té res, no és tan
important com abans, hi
ha més mitjans i han posat
empreses privades que
s'encarreguen de repartir,
a dins Campos n'hi ha 3 o
4 que hi fan feina de
repartir, abans tot anava
pel correu.

Amb les propa-
gandes i la venda contra-
reembossament s'ha
incrementat molt la feina,
un temps arribaven 4 o 5
paquets, i ara n'està ple.

El material per
fer-hi feina també ha avançat. Quan
jo vaig començar ni tan sols teníem
una màquina d'escriure, ara s'ha
dotat del material adequat.

—Ara ens podríeu parlar una
mica de les vostres aficions?

- La meva afició sempre ha
estat el cant coral. Quasi puc dir
que el primer dia que vaig venir a
fer feina a Campos em vaig ficar
dins la coral i fins ara no m'he atu-
rat d'anar-hi.

Mon pare ja era aficionat a can-
tar i sabia solfeig, anava a cantar a
Sant Felip, a Porreres on hi havia
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un orfeó. Jo quan vaig estar a Lluc
vaig ser Blavet.

— Sempre hi ha hagut coro a
Campos?

— N'hi va haver temporades
que no n'hi va haver, però general-
ment quan no n'hi havia ens juntà-
vem 3 o 4, i perquè no es perdés,
cantàvem a les festes importants. Jo
me'n cuidava d'anar a cercar l'un i
l'altre.

L'amo en Tomeu Burguera era
el director del coro parroquial vell,
també va ser director de la banda
de música. Quan ell ho va deixar la
banda es va anar en terra, quan hi
havia festes havien d'anar a cercar
bandes de fora. En venir la
democràcia es varen tornar a juntar
els quatre vells de la banda antiga i
quatre joves i es va formar de nou
la banda.

Durant cert temps també va
estar aturat el coro. El rector
Guillem Parera va formar la Coral
Sant Julià, el director va ser don
Pere Julià. Quant don pere Julià ho
va deixar ens va dirigir en Pere
Estelrich i després na Magdalena

Rigo es va posar al davant.
Fa 4 anys que ja no toc a la

banda, tocava el clarinet, però el
que ha estat realment lo meu és
cantar, no ho he deixat mai fins ara.
Pas molt de gust de cantar, a la
coral som primera veu, també he
estat solista.

— En quines ocasions heu
passat més gust de cantar?

Al principi de ser aquí vàrem
fer "Els Reis", on vaig cantar
"Alma de Dios". A Porreres varen
fer l'aniversari de la banda de
música i també i vaig anar. Abans
de retirar-me de la banda de
Campos em varen fer un homenat-
ge i vaig cantar de solista.

— A Porreres sempre hi ha
hagut molta tradició musical,
vàreu notar la diferència respecte
a Campos?

—Sí que hi havia diferència,
però record que es va fer un con-
curs de bandes de música i la banda
de Porreres va fer primera i la
banda de Campos segona, així que
la diferència no era tan gran.

— Hi ha cants o músiques

específiques de Campos?
—Sí, hi ha coses que no es can-

ten i que es perden perquè ja són
molt antigues. Per Pasqua es canta-
ven "Les set paraules" quan sortien
els passos.

Hi ha bastant cosa a l'església,
tot això es podria recollir, s'hauria
de fer un esforç però ha d'haver
molt d'interès. També hi ha coses
que són del poble i s'haurien de
cantar més, per exemple hi ha una
salve que només es cantava a
Campos.

Hem passat una estona agra-
dable escoltant Bartomeu Mèlia,
que ens ha contat com era la seva
feina de carter i la seva afíció al
cant i a la música. Ens acomia-
dam desitjant-li que segueixi gau-
dint la seva jubilació, merescuda
després de 38 anys fent de carter
a la nostra vila. Que pogueu
seguir molts d'anys amb aquesta
salut!.

Antònia Sitjar
Núria Vives

FUSTERIA
"Can Fuster"

FUSTERIA EN GENERAL
MOBLES DE CUINA I BANY

Carrer de l'Era d'En Tem, 3 • Tel. 65.28.26
07630 CAMPOS

Maria Mas Quaita
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ,

TRANPORTS, LÀMPERES I DECORACIÓ

Carrer Ràpita, 43 • Tels. (971) 65.0123 • 6524.32 • 65.04.12

FAX 652432 • 07630 CAMPOS (Matorca)

Motor Ocasió ^ Q
Campos, S.L. ]Vf

COMPRA - VENDA de Vehicles d'Ocasió

Tomàs Rigo Vicens

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

07630 CAMPOS

TT
AN GASPARE (J

ferreria fundada ['any 1868

Jaume 1,43
07630 CAMPOS

— Compra i venda maquinària usada

— Reparació maquinària

— Ornaments artístics

— Treballs en acer inoxidable

— Fabricació i restauració de molins de vent

— Treballs de torn

Tel. 971 - 65.06.28 -Ferrament
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• Opinió

L'Encíclica i els anticonceptius
Els mitjans de comunicació, el passat 30 de març,

es varen fer ressò de l'encíclica n° 11 del Papa,
l'Evangelium Vitae (l'Evangeli de la vida). Algun
mitjà de comunicació inclòs, com ABC, vulnerant
l'embargament de transmissió i les normes déontologi-
ques, segons el Vaticà, ho va fer públic abans que el
propi Vaticà.

Estic totalment d'acord amb alguns arguments d'a-
questa encíclica, sobre els mals del món modern, com
són la injusta distribució de riqueses, l'escandalós
comerç d'armes, la criminal difusió de la droga, el
temerari desajustament dels equilibris ecològics i la
qualitat de vida interpretada com eficiència econòmi-
ca. Vull, però, raonar i argumentar quins són els motius
que me duen a no estar d'acord amb determinats aspec-
tes de l'Encíclica i, concretament, els referents als
anticonceptius.

En referència als anticonceptius, l'Encíclica diu
que només accepta com a vàlids els naturals, que són
l'abstenció (totalment eficaç, però de difícil compli-
ment) i el coitus interruptus (poc segur). Les meves
argumentacions estan basades, quasi únicament, amb
la relació anticonceptius-demografia, però se'n
podrien trobar d'altres de motius.

Segons les estadístiques, els 5.800 milions de per-
sones que habitem la terra actualment s'hauran conver-
tit en més de 10.000 milions en uns 60 anys. Segons
dades de les Nacions Unides, publicades el maig del
1990, més de 1.000 milions de persones es troben en la
pobresa més absoluta, 900 milions no saben llegir ni
escriure, 1.750 milions no tenen aigua potable, 10
milions no disposen de vivenda, 800 milions passen
fam diàriament i 14 milions de nins moren abans de
complir 5 anys. Cada dia moren de fam i desnutrició
10.000 persones, majoritàriament nins.

A tot això, cal afegir els problemes derivats de
malalties venèries i d'altres, com la sida, que estan del-
mant la població mundial a un ritme vertiginós.
Aquestes malalties, en molts dels casos, només es
poden evitar usant preservatius en les relacions
sexuals. També ens podem referir a les 500.000 dones
que moren cada any per embaràs o part.

Cal parlar, també, dels problemes mediambientals
derivats de l'explosió demogràfica (amenaça de les
selves, extinció d'espècies, desertització, destrucció de
la capa d'ozó, efecte hivernacle). Cada any es perden
20 milions d'hectàrees de boscos tropicals i cada dia

desapareixen entre 50 i 150 espècies de fauna i flora.
"Un dia qualsevol de l'any 2.030, l'ésser humà

intentarà menjar i no podrà, per no tenir aliments;
voldrà beure i l'aigua serà un àcid; voldrà respirar i
l'aire viciat no sortirà dels seus pulmons. Serà la fi de
l'espècie humana, dels animals i els vegetals". Aquesta
era la visió del futur que feia el Club de Roma a prin-
cipis dels anys 70, quan la població mundial només era
de 3.600 milions de persones.

La Terra pateix continus atacs en el nostre segle,
època de revolució tecnològica i científica. Els ecolo-
gistes, abans ignorats, comencen a ser escoltats per una
societat consumista i uns governs que, alguns, se n'han
adonat de la destrucció que ens amenaça. Es venja la
Terra amb fenòmens naturals que delmen la població i
aconsegueixen allò que cap pla de control de natalitat
ha aconseguit? El que sí és cert és que no es pot créi-
xer de manera ilimitada dins un món limitat.

És pot pensar encara, i vist el panorama, amb no
utilitzar preservatius, DIUs, diafragmes, etc.? Està la
religió catòlica per damunt de la espècie humana, una
espècie humana que no té com a única religió la catò-
lica? Es aquesta la Terra que volem deixar en herència
als nostres descendents?

Caldrà pensar que amb bona voluntat i els mètodes
anticonceptius naturals ens espera un futur incert.

Josep Antoni Sala i Toral

SANELEC INSERC.B.

¡Arnau Ütyorra i Joan Tomar

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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Una altra frenada a la Normalització Lingüística

22

Quan des del principat de Catalunya, lloc on exis-
teix l'únic motor impulsor de la normalització lingüís-
tica de la nostra llengua comuna, es posa en marxa una
reforma de la Llei Orgànica del Poder Judicial que,
entre d'altres normes, diu que els escrits i documents
presentats en català, o en qualsevol altra de les llen-
gües oficials existents a l'Estat Espanyol, als tribunals
i jutjats de les comunitats on aquesta llengua és oficial,
i també pròpia, hauran d'ésser admesos perquè són ple-
nament vàlids i eficaços, doncs, sorgeix la mà centra-
lista i unificadora del Partit Popular per dir que això és
anticonstitucional i per fer un recurs davant el Tribunal
Constitucional, perquè aquesta petita passa endavant
no es pugui realitzar.

Anem a pams i analitzem què significa tota la tira-
da de mots anterior. Abans d'aquesta reforma, quan
alguna persona campanera o mallorquina assistia a un
plet davant algun tribunal i presentava la documentació
en la seva llengua, la llengua catalana, com fa qualse-
vol persona lliure de qualsevol part del món, quasi
sempre li retornaven els documents perquè en pre-
sentas una traducció. Això significava ajornar indefini-
dament la resolució j u d i c i a l . Per aquesta raó, els advo-
cats aconsellaven els seus clients que es presentassi
els papers en castellà i així s'aniria més de pressa, que
ja és dir.

Des del nostre regne de Mallorca, regne governat
pel Partit Popular no s'ha agafat mai cap iniciativa per
solucionar aquest greuge que es fa contra els habitants
d'aquesta terra, i no tan sols no han volgut que aques-
ta relació davant els jutges fos en la llengua que vàrem
mamar dels nostres pares, sinó que també volen impe-
dir que això succeeixi, quan la iniciativa ha partit del
nostre país germà, del principat de Catalunya.

Des que això ha passat s'han sentit moltes crítiques
per part dels dirigents del Govern del Principat. Des
del president Jordi Pujol, fins als dirigents d'altres par-

tits polítics, des del president del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya Guillem Vidal, que és mallorquí,
fins al president de l'Audiència Provincial de Lleida
Andreu Enfedaque, passant pel fiscal en cap del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Carlos
Jiménez Vilarejo han assegurat que el recurs del PP era
fora mesura, ja que els jutges i els fiscals estan direc-
tament obligats a entendre el català en la mesura que és
llengua oficial i pròpia.

Què ha passat a Mallorca? Què ha passat a les Illes?
Doncs, què havia de passar? Res. Aquí vivim tranquils
i feliços amb les modalitats insulars de la llengua, i
aquí no passa res, tot va bé, que hem de xampurrejar el
castellà?, doncs el xampurrejarem. Que hem de demos-
trar que en sabem molt de castellà?, doncs ho demos-
trarem. S'han aixecat algunes veus de partits polítics
no centralistes i n'ha parlat Línia Directa de la
Campanya de Normalització Lingüística, però el nostre
Govern, el que hauria d'ésser l'impulsor de la
Normalització Lingüística, ha callat com un mort i què
poden dir si han estat els seus, els centralistes de
Madrid que han impulsat aquest recurs amb la intenció
de frenar una passa endavant en l'ús de la nostra llen-
gua, com en els millors temps de la repressió i de la
persecució lingüística, temes dels quals en parlarem en
altres revistes, si no hi ha res de nou i si ens deixen els
repressors actuals i no ens obliguen a parlar constant-
ment de les seves malifetes.

I qui o què defensa el Partit Popular amb aquest
recurs? Doncs, defensa que els jutges i fiscals de terri-
toris que no tenen llengua pròpia diferent al castellà,
puguin anar a les colònies, als territoris colonials sense
cap necessitat d'haver d'aprendre ni de respectar la
llengua pròpia d'aquells territoris. El Partit Popular
segueix la política colonial del segle XIX i de segles
anteriors. Prefereix defensar els interessos corporati-
vistes d'un grupet reduït de persones abans que defen-
sar la identitat de tot un poble.

I aquí arriba la paradoxa més gran i més incom-
prensible del nostre temps. Aquest poble que és trepit-
jat en els seus drets fonamentals, com són els de poder-
se presentar davant el món en la seva llengua i no amb
una de manllevada, aquest poble es deixa enganar per
una convidada de coca amb verdura, per un soparet
aquí i un soparet allà o pel demagògic discurs del nos-
tre president Gabriel Candías a Llucmajor, en el 12è
aniversari de l'Estatut d'Autonomia on s'omplí la boca
amb la paraula independència, ja que, i una altra vega-
da ho hem de recordar per a la història, aquest partit fa
12 anys no volia autonomia.

No tenen cap preocupació perquè saben que segui-
ran essent el partit més votat. De totes formes esperam
que el Tribunal Constitucional no els doni la raó i que
arribi un dia no molt llunyà en què el poble de les Illes
tampoc no els la doni.

Joan Lladonet
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Record de la Primera Comunió o... esperança
Sempre he recordat la prepara-

ció de la meva Primera Comunió.
L'angúnia d'aprendre les ora-

cions per poder-les dir de "carreti-
lla'', qualcú feia tanta via que
inclus perdia l'alè , però el que
volia era dir-les de tirada, no calia
que sabessis el que deies, tan sols
que pareguessis una maquineta.

Quan ja de gran vaig entendre el
que deien, va ser per a mi una mes-
cla d'agraïment i satisfacció, per-
què si no m'haguessin imposat
aprendre-les amb motiu de celebrar
el Sagrament ben segur que no
hagués pogut tenir l'oportunitat
d'oferir-les quan aleshores el pro-
cés de la meva fe m'ho requeria.

Oracions, pregàries, atenció,
recolliment, jocs, amistat, postures,
comportament, cants, germanor,
divertiment, companyonia, etc.,
etc. és una mescla que el nin i la
nina assumeix i respecta i, per ven-
tura, recordarà punts positius
durant tota la vida d'aquells dies de
catequesis.

Crec que el que de veres val és
tenir bons records, i encara que
degut a la seva formació li costi
una mica, a la llarga li serà ben
positiu.

Fa molts d'anys de la meva
Primera Comunió i ja s'usaven els

comentaris de la gent gran que
m'embullaven de bon de veres
començant pel vestit, dinar, fotos,
regals, etc. Opinions de persones
"enteses" i les respostes correspo-
nents de les menys enteses i això
tampoc s'oblida. Llàstima!

Ara en veure els nins i nines
pareix que aquests problemes no
han d'esser-hi, però per desgràcia,
quasi, quasi, són els mateixos. Per
ventura, no tant d'amagat, contes-
tant i comentant amb més raó i amb
veu més forta i més alta. I el nin o
nina deu pensar el mateix? Mal no
hagués de combregar, estaríem més
tranquils i contents, a mi em seria

J
igual menjar cigrons (m'agraden!),
i no em digueu que haver d'anar a
l'església si tanmateix no hi torna-
rem després de la Primera
Comunió, i no anam mai a Missa...

Però l'esperança mai no s'acaba
i en veure aquesta foto m'encoratja
i m'anima. Sé que l'Esperit sempre
ens acompanya i ells, els nins i
nines, també saben que dins els
nostres cors hi batega (malgrat pas-
sin les beneitures inevitables dels
rebumboris de les primeres comu-
nions) una llavor que creix i es
multiplica.

Tinguem esperança.
Margalida, catequista.
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Per a qualsevol informació a Ressò, trucau al:

65.04.51 (Antònia) • 65.24.59 (Esteve)

CA'N MELERO
FRUITES I VERDURES • CONGELATS

FRUITS SECS • PRODUCTES DIATÈTICS

VINS A L'ENGRÒS

POLLASTRES A L'AST

Carrer Ferrocarril, 1 • Tel. 65.06.30
07630 CAMPOS

BAR - RESTAURANT

CA'N CÓS
Especialitat en Cuina Mallorquina, Grill

BANQUETS • NOCES • COMUNIONS

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

•* Ressò / 69



• Opinió

24

Primera passa: Pensar
En política, més que amb mis-

satges que es fonamentin en raons,
pareix que és qüestió d'arrabassar
el volt del ciutadà a la mala. Amb
al·lusions desqualificatòries, difa-
macions, demagògies, provoca-
cions... Hi ha desenvolupada tota
una tècnica publicitària especialit-
zada que converteix les campanyes
electorals en quelcom paregut a una
campanya d'un producte de con-
sum qualsevol. I la política el que
hauria d' intentar és aconseguir
recursos per millorar la societat.
Les campanyes electorals ataquen
directamentn el subconscient, els
punts febles que ens fan més vulne-
rables a la persuació.

Així el ciutadà va perdent la
seva responsabilitat, arriba rebentat
de la feina i després de pegar una
ullada o sentir campanes de tota
aquesta tramoia, què ha de fer?

A aquest senyor li demanaran
l'opinió cada cert temps, en diuen
eleccions, i tothom es llevaria el
darrer tros de pa de la boca per
donar-li. Tots tenen una imperiosa
necessitat del seu vot. Així mateix
convé pensar un poc. No trobau que
s'ho paga si remouen tant de
rebumbori?

L'escrit que estau llegint no pre-
tén ser més que una proposta de
reflexió per a la gent del carrer, una
crida a la resposabilitat. No hem de
voler consentir ser menyspreats
com a individus. Disposam d'una
voluntat de vot que no ha de ser el
producte sinó el resultat del procés
polític.

"Com més feble sigui l'element
lògic en les expressions de la men-
talitat pública i com més completa
sigui la manca de crítica racional i
de la influència racionalitzadora de
l'experiència i de la responsabilitt

— N'hi ha que pensen que som beneits.

personals, més grans són les opor-
tunitats per als grups que perse-
gueixen finalitats interessades.
Aquests grups poden ser constituïts
per polítics professionals, per
defensors d'interessos econòmics,
per idealistes de tota mena o, sim-
plement, per persones interessades
a posar en escena i dirigir especta-
cles polítics". Són paraules de J. A.
Schumpeter un dels clàssics i més
grans economistes del nostre segle.

El pensament ha de governar la
realitat. L'home disposa de la
intel·ligència per dignificar una
complexa realitat històrica que
sempre tendra problemes com el de
mantenir l'equilibri entre interes-
sos col·lectius individuals. Ara bé, i
és en aquest aspecte de la qüestió
on volem incidir, no podem quedar-
nos tan tranquils creient que com
que la polítivca és una cosa bruta
de per si mateixa tothom és igual.
Hi ha molta gent enterrada i d'al-
tres que encara lluiten per reivindi-

car una valoració ètica de la reali-
tat, igualtat d'oportunitats entre els
homes i la llibertat en l'exercici
d'aquesta igualtat. Gent que no
creu en "Qui té doblers, vola i qui
no, redola". Per què els fills dels
nostres governants van a escoles
privades, a clíniques privades...?
Són preguntes que ens hem de fer.
Qui ha venut a trossets la nostra
terra i la nostra llengua? Per què
uns amos de la possessió i els altres
a callar? Per què a Mario Conde la
declaració d'Hisenda li surt negati-
va?

Aquestes preguntes no són idees
rares ni d'intel.lectuals, són els
interrogants que no ens podem
oblidar de fer enmig de totes les
bajanades que sentirem. Almanco
exercirem el do de ser "sapiens" en
el llinatge de les espècies.

Montserrat A ¡caraz.

Q

JAUME FERRER I MAS
Reparació i Venda de Motos

Motoserres i Motocultors
Carrer Lepanto, 1 - Tel. 65.00.60 - CAMPOS
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Kodak Gold
Vidal
CAMPOS

FOTOGRAFIA I VÍDEO
CAMPOS
Vidal p/\

«

FOTOGRAFIA I VIDEO

¿â^W^^ /̂W -P«^^ ̂  et* IW

DE FRANC el segon joc de fotos

en revelar el teu Kodak Gold
Perquè et
creguin

Perquè no
et quedis

sense fotos

Per evitar
discussions Perquè et

creguin
îSftWOi

Per compartir
els teus millors

moments

Perquè se'n
recordin de tu

Per sorprendre
els teus amics

Entrega la capsa de Kodak Gold
identificada amb el simbol 2 x 1
en revelar les teves fotos a
FOTO VIDAL i ja està. Per què?
Perquè estam bojos: bojos per donar-te més
Informa't al C/. PLAÇA, 15 - CAMPOS
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ELECCIONS LOCALS I AUTONÒMIQUES

Ja és segur que dia 28 DE MAIG d'enguany ten-
drem les esperades Eleccions Locals i Autonòmiques i
tothom ja en vol prendre avantatge des de cada posició.
La convocatòria de les Autonòmiques es va fer el 4
d'abril.

Ja ha passat el termini per a presentar coalicions i
també el de reclamar pel Cens Electoral. Les candida-
tures també a hores d'ara ja s'han presentades, (es pre-
senten entre 15 i 20 dies després de la convocatòria
electoral). Les candidatures PROCLAMADES ja ofi-
cials es publicaran dia 2 de maig als butlletins oficials.
Podeu demanar a la Junta Electoral per VOTAR PER
CORREU per mitjà de l'Oficina de Correus que ten-
gueu més aprop. Es pot fer ja des d'ara fins a 5 dies
abans de les Eleccions, fins dia 22 de maig. És impor-
tant fer-ho quan més prest millor i donar el domicili
real on voleu que us enviïn la documentació electoral i
els sobres i paperetes. Heu d'anar a l'Oficina de
Correus amb el DNI correcte i original o un altre docu-
ment d'identitat d'igual valor. Si eslau impossibilitats
s'ha d'anar amb el Notari que actua gratuïtament.
Enguany a Campos tendrem dos sobres per votar:

BLANC, per votar la Llista de l'Ajuntament, 12
regidors i Balle.

CARABASSA per votar la Llista de Diputats al
Parlament Balear i al Consell Insular de Mallorca: són
els maleixos, 33 diputats.

Qualsevol dubte podeu cridar a la Junta Electoral
de Zona a Manacor o a l'Ajuntament, o a qualsevol
Partit de la voslra confiança.

Per volar, dia 28 de maig, diumenge, es podrà fer de
9 del demalí a 8 del vespre. No espereu el darrer
moment. Teniu el Carnet a punt, original. O bé,
sol.licitau a la Junla Electoral una Certificació Censal.

EL PARC NACIONAL DE CABRERA
JA TÉ PLA D'ÚS I GESTIÓ

El proppassal 22 de març es publicà el Pla rector
d'ús i gestió del Parc Nacional Maritime-Terrestre de
l'Arxipèlag de Cabrera de tal manera que aquests estiu
ja estarà plenamenl vigent i aplicable.

Aquest reglamenl estableix toies les zones de
Cabrera, tant a terra com a la mar i la seva utilització.
S'estableixen 4 lipus de zones: especial, d'ús moderat,
d'ús restringit, i de reserva.

La zona d'ús especial serà la de més fàcil accés. Es
tracia del Port, l'interior de la badia.

La zona d'ús moderai permei aclivilals humanes i
d'oci, permelrà l'accés del públic. D'ambii marílim
són d'us moderat: zona de Sa Coveta Roja des d'Es
Cap de Sa Paret fins a Sa Punta de s'Espalmador, la
zona d'Es Burri i la zona del Pori de de Sa Punía des
Castell fins al Moll. Hi ha previstes unes zones amb
buceig amb escafandra.

La zona d'ús restringit regularà l'accés públic i són
toies les zones no esmeniades.

La zona de reserva no permei l'accés Irei de casos
excepcionals. Es prohibeix qualsevol inslal.lacio. Són
zona de reserva marílima: Cala Emboixar, des de Sa
Punta fins al Cap Ventós; cala Sia. Maria, des de sa
Punía des codolar fins a la Punía des Ravellar; s'Illa de
ses Rates, des de na Freda fins Es Cap Vermell; Es
Codolar de l'Imperial, de de Sa Punía des Codolar fins
a rimperialet; zona dels Eslells; zona de l'Olla, zona
circumdanl els Eslells de Fora i l'Illot Imperial en un
radi de 20 mts.

Les autoritzacions per navegar i totes les activitals
paral·leles correspondrà a la Direcció del Parc
Nacional que informarà a les seves oficines de Palma i
de Cabrera. Es preveu una Oficina temporal a Sa
Colònia de St. Jordi a l'estiu. Els permisos de navega-
ció es concediran de juny a setembre per un mes
màxim i la resta de l'any per tres mesos.

Es pot sol·licitar autorilzació per FAX., num.
72.55.75.

— Cabrera és oi primer Parc Nacional Maritime-Terrestre

LLEI DE SOCIETATS
DE RESPONSABILITAT LIMITADA

Ha sortit ja publicada la nova Llei 2/1995 de 23 de
març de Societat de Responsabilitat Limitada i que
començarà a regir dia primer de juny d'enguany. Serà
molt importam per tols els que en vulguin crear una o
ja en tenguin qualcuna en marxa. Alerta als aspectes
comptables i fiscals.

ESCOLANETES A LA NOSTRA PARRÒQUIA

Ja fa un temps que veim "servir Missa" i ajudar a
l'Altar a les nines que han volgut sumar-se a aquest
ministeri especialment laical i que tradicionalment
s'havia encomanat a nins que formaven l'Escolania.
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Fou molt potenciada pel Rector Garcías Palou el qual
fins i tot va promoure el Col.legi parroquial com a
Centre de formació de l'Escolania i d'aquí encara el
nom que molts diuen.

Na Silvia Campillejo i Na Margalida Mesquida
Mesquida han estat les primeres. Enhorabona a elles i
a la Parròquia per aquesta iniciativa que permet una
renovació a les funcions parroquials d'acord amb els
temps d'avui.

dalles mallorquines a on quedarà plasmat el món de les
nostres llegendes i tradicions a través de la mirada
cinematogràfica de Mayans. En aquesta ocasió inter-
vindran en el projecte una nova fornada d'actors de la

— Les escolaries i escotárteles són una realitat a Campos.

GABRIEL MAYANS
EN ACTIVITAT CINEMATOGRÀFICA

"Bruixes, bruixots i fullets" és el títol de la darrera
pel·lícula que aquests dies està filmant el nostre amic i
cineasta campaner aficionat Gabriel Mayans. Es tracta
d'un curtmetratge d'argument fet a partir de tres ron-

vila que com dèiem estan treballant per Campos i en el
terme del poble veí de Llucmajor. Segurament l'estre-
na serà com és habitual per la Mare de Déu d'Agost.

Per altra banda Gabriel Mayans treballa en un pro-
grama de "La Caixa" a on serà possible que molta gent
de les illes tengui un acostament al món del cinema
d'aficionat en el qual fa tants d'anys hi està realitzant
experiències.

ORESTES I EL CATÀLEG DEL NEGOCIAT
D'AUDIOVISUALS »E LA CONSELLERIA

El Negociat d'Audiovisuais de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca del Govern Balear té com sabreu
la seva seu al Carrer Unió de la vila, a més del seu cos
i ànima en la persona d'Orestes Pérez Quiñones.
Comparativament amb altres departaments d'aquest
tipus d'altres comunitats autònomes, el que funciona a
Campos està consolidat com un dels més actius i amb
més bagatge.

Ens ha arribat un catàleg actualitzat dels vídeos
educatius i didàctics que s'ofereixen a centre d'ensen-
yament si aquests s'interessen per l'ampla oferta dis-
ponible. Documentals sobre arbres fruitals, flora,
ramaderia, mecanització, cultius marins, etnologia...
fins a sumar 339 títols que suposen moltes possibilitats
d'aprofitament en el camp didàctic i pedagògic i que es
poden aconseguir per als interessats enviant una cinta
de vídeo. Molts d'aquests treballs fets des de Campos
i per mà d' Orestes han tengut molt bona acollida a la
Península i a l'estranger.

¿^*-t

RISTALLERIA

ERELLO
Acristallaments en general

Carrer Palmer, 1 Tel. 65.00.95

07630 CAMPOS
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Prest serà temps de Primeres Comunions

28

Tot just fets els esclafits de Pasqua de Resurrecció,
la Pasqua Florida exhuberant de goig i festa, l'Església
convida a rebre els grans Sacraments d'iniciació cris-
tiana. Com no iniciar-se si acabam de viure la promesa
de la Resurrecció, como no il.lusionar-nos si hem cele-
brat el misteri de l'Amor Infinit? El mateix Dissabte de
Pasqua, a la Vetlla Pasqual ja es bategen infants si ho
vol la família. La Primera Comunió cobra valor i
esplendor en el Temps Pasqual.

— La Primera Comunió cobra valor i °
esplendor en el Temps Pasqual ¿

P
Gestoria

ADROVER

TRAMITACIONS I ASSEGURANCES

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

El primer diumenge de maig , dia 7, tendrem la gran
festa de la Primera Comunió en comunitat, amb gran
festa per tota la Parròquia.

Enguany veus de tots llocs s'han aixecat per mos-
trar la necessitat de millorar aquesta Celebració i,
sobretot, donar-li la importància a allò que en té, que
és el Sagrament, que els infants no ho vegin com una
festa més (de les moltes que feim) sinó com una festa
especial. A Campos la Parròquia fa esforços per a
donar una bona Catequesi, per a fer viure la diada de la
Primera Comunió com a única, com a primera trobada
amb Jesús Eucaristia.

S'acosta l'acabament de les Catequesis a la

—La Primera Comunió pot ésser un gran dia pels nins i nines.

Parròquia. Per acabar tots aniran d'excursió, amb un
motiu o altre d'interès catequètic. Els Joves de
Confirmació aniran a Lluc a encomanar-se a la Mare-
de-Déu dia 13 de maig.

S'Esquella.

POSI LA SEVA
SALUT EN LES
MILLORS MANS

ET
MEREIXES
EL MILLOR

Si desitja sol·licitar més informació,
ens trobarà a:

MARIA MIQUEL NADAL
C/. Santanyí, 23 baixos

Tel. 65.04.01 • CAMPOS

ASSEGURANCES EN GENERAL

^
PREVIASA
ASSEGURANCES

Conegui els avantatges

que tenen les

assegurances de salut

a PREVIASA.

PER QUÈ NO LES TÉ
VOSTÈ?
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Campos d'un temps
Va esser una amella que va caure de

punta. Ningú no en volia saber res. Res
de res. Però un cop de seny o de sort va
fer possible l'entesa entre els mandata-
ris d'aquell consistori blavenc i un
arrriscat constructor de la vila. No diré
noms. Era, però, als bells inicis dels
anys setanta, amb una crisi profunda a
la construcció que ara que l'hem repeti-
da sembla haver-la oblidada. Gairebé de
miracle fou possible el projecte.

L'entrada, ampla i oberta al Camp
Municipal d'Esports -al camí de Ciutat =
Vell- oferia aquest aspecte quan les %
obres encara no havien acabat, ce
Centenars de puntals, de taulons i fustes ~
de tota mida conformaven l'estructura ^
rarenca dels voladís del portal. No va
caure, malgrat qualque engronsada. I ara, després dels anys, s'aguanta perfectament, sòlidament davant els cen-
tenars d'afeccionats que adesiara acudeixen al recinte. Tot com un no res emblanquinat, just devora les banderes

d.h.
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PUBLICITAT A RESSÒ
Carme Llaneras. Te. 65.21.32 • Fax. 65.01.47

Hallo
GABINET Nadó S.P.C.

GESTORIA ADMINISTRATIVA

ASSESSORIA FISCAL I LABORAL

Corredarla

d'assegurances

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

07630 CAMPOS - BALEARS
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La memòria de Sebastià Serra
segueix viva en el ciclisme

1§ Competició de Mountain-Bike Ciclos Serra

El passat dia 2 d'Abril es va
disputar a Campos la primera
competició de Mountain-bike,
organitzada per Ciclos Serra.
Vàrem mantenir una petita con-
versa amb Tomàs Serra, co-orga-
nitzador juntament amb el C. C.
Campos de la prova.

— Quins motius t'han duit a
continuar amb el negoci del teu
pare?

— Bé, en principi tal vegada
perquè el negoci estava muntat i no
era qüestió de deixar-ho perquè
feina, al poble, en tenim, i tampoc
hi havia tants de tallers dedicats a
aquesta tasca. Potser també per
seguir la tradició familiar, una tra-
dició que va començar el meu pare
i que vull dur endavant.

— Per què vares decidir llevar
els coloms que tenia el teu pare i
eren la seva passió després del
ciclisme?

— Encara que pugui semblar
cosa de broma, som al·lèrgic als
coloms. Cada vegada que entrava
dins el colomer estava un parell de

dies malalt. He decidit seguir vin-
culat al món del ciclisme perquè de
petit ho vaig practicar i és un esport
que sempre m'ha agradat.

— Per què no vares seguir
practicant el ciclisme quan eres
més jove?

— Perquè és un esport molt
esclavitzant. Un que vol córrer amb
bicicleta ha d'estar disposat a fer
molts de sacrificis. Córrer per
córrer no et duu enlloc, calen molts
de sacrificis per competir. I per
seguir lligant el llinatge Serra dins
el món de les bicicletes m'he deci-
dit a subvencionar proves ciclistes.

Es varen disputar dues carreres,
donada la gran quantitat de corre-
dors participants; en total foren 148
els inscrits en les diferents catego-
ries. La primera carrera agrupava
les modalitats de veterans, fèmines
i cadets. Aquests foren els resultats:

CADETS
1er. Martí Cerdà Villanova
2on. Guillem Adrover Cortès
3er. Joan Pons Sanz
25è. Sion Lladó (primer local)

FÈMINES
lera. Maria Graells Barlan
2ona. Susana Martínez
3era. Margalida Morera

VETERANS ESPECIAL
(30-35 ANYS)
1er. Josep Sáez Ramírez
2on. Josep Nicolau Riutort
3er. Guillem Riera Colom
20è. Mateu Mascaró (primer local)

VETERANS A (+ 35 ANYS)
1er. Joan Serra Pericas
2on. Sebastià Escarrer Mulet

3er. Josep Sancho

VETERANS B (+ 44 ANYS)
1er. Joan Rigo Quetglas

VETERANS C (+ 54)
1er. Gerard Hilton Blook
2on. Andreu Morell Brotat

En la segona carrera, on parti-
cipaven els aficionats i els juvenils,
aquests foren els resultats:

AFICIONATS
1er. Tom Larsen
2on. Joan Llompart
3er. Miquel Febrer
4rt. Joan C. Fàbregas
5è. Gabriel Palmer
6è. Josep Alfaro
12è. Gori Mascaró (primer local)

JUVENILS
1er. Miquel Clamor
2on. Marc Pons
3er. Francesc Bordonau
4rt. Antoni Bauzà
5è. Abdón Vich
El local Andreu Barceló es va reti-
rar lesionat.

En properes dates es disputaran
dues noves carreres ciclistes a
Campos. La primera es disputarà el
proper dia 7 de Maig, serà una
carrera de categoria social i es dis-
putarà en un circuit urbà de 1.450
mts. al que s'hauran de donar 30
voltes. La segona, la Challenge
Comarques de Llevant, tindrà lloc
el proper 27 de Maig, també en un
circuit urbà, i serà un contrarrellot-
ge individual de 3.400 mts.

Josep Antoni Sala i l'oral.

PUBLICITAT A RESSÒ

Carme Llaneras. Te. 65.21.32 • Fax. 65.01.47
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I Campus de Tennis - Pasqua '95 -
Al Club Tennis Campos s'haurà

realitzat dels dies 17 a 22 d'abril, a
càrrec dels monitors nacionals
Antoni Nadal (C.T. Manacor),
Cristòfol Bennàssar (C.T. Felanitx)
i Andreu Lladó (C.T. Campos), el I
Campus de Tennis -Pasqua'95- per
a nins i nines de 6 a 16 anys. Amb
aquest campus s'intentaran aconse-
guir els objectius, primer de saber
amb quin nivell es conpta als
pobles de Santanyí, Ses Salines i Sa
Colònia de Sant Jordi, Llucmajor,
Algaida, Montuïri , Porreres,
Felanitx, Campos i Sa Ràpita i
segon de poder oferir als nins i
nines dels pobles, on no hi ha club
federat, la possibilitat de jugar com
a federats pels clubs de Felanitx,
Campos o Sa colònia de Sant Jordi,
ja que només poden fer-ho com a
individuals.

El Campus consistia en una set-
mana d'entrenament matinal diari
de ducs hores per millorar i perfec-
cionar els nivells d'iniciació, per-
feccionament i competició, així
com cl d'aquells que no han jugat

31

— Anàreu Lladó amb un grup de nins campaners participants al campus

mai. L'entrenament es dividia en
ensenyament dels cops; pràctica i
correcció dels cops; tàctiques i
estratègies; vídeo anàlisi; competi-
ció i jocs i rifes.

A l'hora de tancar aquesta revis-
ta, el Campus encara no havia
comensal i cl proper número inten-

tarem ampliar la informació.
D'altra banda començarà el ran-

king anual de socis amb la inclusió
de la modalitat femenina.

Esteve Tomàs

Ü
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Bé, després d'unes petites
vacances per motius d'espai, ja tor-
nam ser aquí per parlar del bàsquet
campaner.

Començarem per l'equip Cadet
Femení: són les reines de la irregu-
laritat, tant en el joc com en els
resultats. Van començar perdent en
un partit molt dolent contra Sa
Pobla. En el següent partit s'en-
frontaren al Sant Josep, que va
haver de recórrer a la duresa física
per contrarestar el bon joc campa-
ner per guanyar de dos punts. El
següent partit contra Es Port, un
equip en principi fàcil, els va per-
dre de manera escandalosa. El par-
tit contra l'Avante, segon classifi-
cat i un dels equips més forts, va
ser fantàstic i es va perdre en els
darrers minuts quan l'esforç físic
va passar factura. I davant el Cala
d'Or a més de fer un partit accepta-
ble aconseguiren guanyar d'una
manera clara i contundent.

L'equip Cadet Masculí ha aca-
bat la lliga regular sense conèixer

Bàsquet
la victòria malgrat estassin molt
aprop de guanyar al Mallorca i al
Pla de Na Tesa, però la manca de fe
en les seves possibilitats ho impedí.
En el darrer partit contra el Sant
Gaietà, primer classificat, feren
una gran primera part creant molts
problemes al líder, però tornaren a
badar a la segona part i el resultat
va estar molt aprop de l'escàndol.

Dels jugadors de l'equip Júnior
Masculí n'hi ha més de baixa per
lesió i motius laborals que no en
condicions de jugar, cosa que els ha
fet perdre a Es Coll d'en Rabassa i
a Sa Pobla, però han guanyat de
manera clara i contundent a
Campos davant el Selva i el
Porreres.

Les jugadores del Sènior
Femení aconseguiren guanyar el
seu primer partit a fora camp
davant un dels equips més forts de
la categoria, el Bons Aires, per
només 1 punt de diferència en un
partit carregat d'emoció. En el
següent partit guanyaren de manera

clara al Llucmajor. Després perde-
ren 2 partits, un a priori fàcil
davant el Binissalem i l'altre a
Campos davant el Perles Manacor
per només 4 punts en un partit molt
bo. El darrer partit el jugaven a
Campane! i el van guanyar gràcies
a una bona segona part. Llàstima
dels partits a fora que no es juga tot
el be que es pot, perquè es podria
estar lluitant per la primera posició.

Bé, adéu i fins una altra.

Miquel Oliver.

SERVEI DE TAXI
BARTOMEU CANTALLOPS

Servei de rehabilitació

Carrer Petra, 9 - 1er. -A

Tel. 65.03.76

07630 CAMPOS

Tel. Mòbil 908.73.26.79

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)

vins bernat
ELABORACIÓ PRÒPIA

embotellador núm. 5929 P.M.

Carretera Felanitx, Km. 1,600
Tel. (971) 65.09.45

07630 CAMPOS

•• (MALLORCA)

•» Ressò / 69



• Esports

Fora de banda
La Pedrera del C. E. Campos
La salut del C. E. Campos, a nivell de pedrera, pareix

que és molt bona i els resultats ho demostren. Quasi tots
els equips de base de la primera, i única, institució espor-
tiva, quant a bàsquet i futbol, del poble militen a les prin-
cipals categories de l'esport illenc; encara que alguns
equips ho fan millor que els altres cal dir però que, en
línies generals, tots els equips que conformen la pedrera
del club duen una tasca prou acceptable. Tenint en comp-
te que, dels 1207 nins i nines censáis a Campos d'entre S
i 19 anys, un de cada 8, més o manco, pertany a la disci-
plina del C. E. Campos. És una xifra prou significativa
quant a la importància del club, com a educador de bona
pan dels nins del poble. Una tasca que no és senzilla i en
la qual els entrenadors dels respectius equips tindran la
seva part de "culpa" en el desenvolupament de la societat
campanera dels propers anys. Tal vegada la directiva del
club no s'hagi aturat a reflexionar damunt aquest fet -que
personalment pens que és molt important-, si no ho han
fet, ho haurien de fer. Els motius de tota aquesta retòrica:
reconèixer la tasca dels entrenadors dels equips de base,
no només els d'ara, que en bona mesura són responsables
en que el primer equip del club militi a la màxima catego-
ria illenca amb una part molt important dels seus jugadors
sorgits de la seva pedrera.

Josep Antoni Sala i Turai.

Qfcfa*««/ ffi&MEM¿^l

ESPECIALITAT EN CUINA MALLORQUINA

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

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

07630 CAMPOS

Carrer de s'Aigo, 12

Tel. 65.27.52

07630 CAMPOS

Futbolades
— El que serà nou president del C. E. Campos està

començant a fer feina de valent. Cerca directius fins i
tot davall les pedres.

— L'Associació de Dones i Al·lotes de Jugadors de
l'equip de Tercera són les "culpables" dels bons resul-
tats de l'equip. Animen constantment.

— Altres pensen que és perquè l'entrenador s'ha
llevat les ulleres de sol i ho veu tot més clar.

— S'ha creat una comissió investigadora, que es
dedicarà a la recerca dels jugadors campaners que vet-
llaran més del compte.

— Diuen que les 9 del vespre és hora d'esser a
jeure. Alguns no guanyaran per multes.

— Rafel Garcías serà jugador del Campos la prope-
ra temporada.

— Bartomeu Ballester és molt possible que també
s'incorporí a la disciplina del club campaner.

— De Romano no sabem si vindrà, encara que les
expectatives són bones. Ha posat com a condició venir
amb la seva mare.

— "L'escrivà" del club segueix sense normalitzar-
se. Haurà d'anar a escoleta o n'aprendrà tot sol?

— La revista "Futbol Campaner" ens vol fer la
competència, però no saben que hem fitxat Joaquim M1

Puyal i Antoni Bassas que faran una col·laboració
mensual a Ressò.

— El president del Campos ja té preparat el discurs
del dia en què l'equip estarà, matemàticament, salvat
del descens.

— L'Associació de Mares dels jugadors de l'equip
de futbol-sala d'iniciació s'han convertit en el jugador
n9 6.

PNEUMÀTICS I SERVEIS

PALENZUELA

ESPECIALITAT EN PNEUMÀTICS I EQUILIBRATS DE

TURISMES, CAMIONS, 4X4,

INDUSTRIAL I MOTOCICLETES

Carrer Manacor, 2 - A - baixos Tel. 65.00.13

07630 CAMPOS Particular: 65.11.65
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Ràdio Club Cultural Campos
Amics de Ressò, el Ràdio Club Cultural Campos torna a ser una vega-

da més amb vosaltres. Durant l'absència a aquesta revista i a la premsa
escrita hem d'agrair a Ressò que vos hagi informat de les nostres activi-
tats més importants. Gràcies amics de Ressò.

Des d'ara tornarem a ser amb vosaltres per informar-vos tant de les
nostres activitats com de les noves experiències. En aquesta ocasió vos
direm que per la propera Fira de Maig muntarem un stand on haurà una
mostra de les comunicacions digitals per emissora i també la recepció
dels satèl·lits METEOSAT i dels POLARS. Vos mostrarem la informació
que constantment ens envien i mitjançant un dcscodificador i un ordina-
dor podem veure les imatges que envia.

Estarem al carrer del tren, esperam la vostra visita i les preguntes
sobre el que vos mostrarem a la fira així com sobre temes de la radioafi-
ció.

Que tengueu molt bona fira. Vos esperam.
ARNAU

C. E. Pesca Campos
Joan Llompart, Campió de Balears

de Pesca dins barca
Enhorabona a Joan Llompart que, des del passat dia 26 de març és el

campió de les Balears de pesca dins barca. Molt abans d'aquesta data, en
Joan, ja havia donat mostres del seu saber dins aquest modalitat. Només cal
recordar el seu nom a les classificacions de regularitat i altres proves de
volanti. El diumenge del campionat es confirmà davant els millors pesca-
dors de les Illes.

El campionat constava de dues mànegues de quatre hores cadascuna
d'elles, separades per un temps per anar a dinar; els pescadors es varen pas-
sar el dia dins la barca.

A la primera mànega, en Joan, va quedar com a primer de la barca en la
que anava i 6è de la general amb un pes de 2.640 grams. A la segona màne-
ga va ser el primer, novament, de la barca i primer de la general amb un pes
de 3.505 grams, d'aquesta manera aconseguí el campionat de les Balears.
El segon classificat fou andreu López del CIAS "A" i Miquel Vidal del C.P.
Es Cap Roig.

També cal felicitar a la resta de l'equip que representava al C. E. de
Pesca Campos ja que, a la classificació per equips aconseguiren el tercer
lloc, empatats a punts amb el segon, el club'A.P.D.A., essent només supe-
rats pel club CIAS que fou el primer. Això fou degut a la bona actuació de
Bartomeu Salas (Ile.), Mateu Mascaró (19è.) i Sebastià Forner (31è.). Joan
Llompart anirà al campionat d'Espanya, juntament amb els altres nou pri-
mers classificats, i comptarà amb el suport moral de tot el C. E. de Pesca
Campos.

Canviant de modalitat i passant al Grumeig, la cosa s'està complicant
per la majoria excepte per un, en Magí Fullana, que és el que té les coses
més clares. La prova feta el passat dia 2 d'Abril també fou guanyada per ell,
dues de dues, i molt s'hauran d'espavil·lar Joan Oliver Bonet, segon,
Bartomeu Julià, tercer, Tomàs Oliver, quart, i Cori Rigo, cinquè, si volen
superar a Magí Fullana. I els que no anomen sí que en poden fer de grapa-
des, perquè en Magí no és d'aquests que es dormen a la palla.

Jaume Clar.
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Santa Bàrbara, 2 - Tel. 65.03.53
07630 CAMPOS

Cerc una, dona
per a fer net
clues vegades
per setmana

(3 hores)
URGENT

TEL. S4.O9.14

CENTRE RECONEIXEMENT
MÈDIC - PSICOLÒGIC

Permisos de Conduir i Armes

HORARI

Dijous: de 17 a 19,30 h.

Nunyo Sanç, 20 • Tel. 65.26.46
07630 CAMPOS

Cristalleria CAMPOS C B.

Jaume Vadell Adrover

Joan Oliver Bordoy

Carrer Llibertat, 27
Tel. 65.04.20 • 07630 CAMPOS

PISCINES I REFORMES

S'AIGUA BLAVA
• Construcció de Piscines i Aljubs,

sistema de formigó "Quintado".

• Construcció de Pistes de Tennis,
Sistemes "Tennis Quick"

ANYS D'EXPERIÈNCIA AVALEN EL NOSTRE SERVEI

Carrer Eivissa, s/n. • 07630 CAMPOS
Tel. Mòbil 908.63.1 6.58

es punt
Les millors marques en:
confecció, gèneres de punt,

corsetería i bany

Creu, 2 • Tel. 65.03.46
CAMPOS

Joan Segura, 5
MANACOR

i NO ESPERIS MÉS! AQUESTA ÉS LA MILLOR OFERTA DEL MERCAT
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VICENÇ LLADÓ VANRELL
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