
DE CAMPOS
REVISTA MENSUAL

Any 8, Num. 71 • Juliol 95 • 250 Res. (I.V.A. inclòs)

«IH Is

£rtJA&<MA¿e¿ a Sa Madona

de Ga J\la P tuda

¿ ai /W¿AW dei

Giub Nàutic, Sa R&pjta

Ci Pl&wU ßatdisU R&iwac

ai Goi.ietfi {Joan iJetuf,

9*icio<u, psuxjA&tna d& jjeAÌeA,

dei GiuJ*. NàuÙc,



Ill

MAJ
VIATGES

/fts & Tótr™, -r>i¿
•&&l* Vwtficvls

OFERTES JULIOL I AGOST

Canàries . . . . 35.000.- Lisboa . . . . 58.800.-

Praga . . . . 50.900.- Creta . . . . 79.900.-

Viena . . . . 56.900.- Budapest . . . . 67.500.-

Moscou + Sant Petesburgo . 93.800.- Malta . . . . 5 1 . 9 0 0 . -

Azores . . . . 112.800.- Port Aventura . . . 9.900.-

Carrer Major, 8 • Tel. 58.24.00 • Fax. 58.11.60 • 07260 FELANITX

Ara, canviar a més
li costarà menys.

Informi's:
(cridada gratuïta)

900-220.220
CANVIÏ

r% a 220V TOT SÓN AVANTATGES



• Editorial

Sumari

Diuen que

Vos recomanam .

Cartes dels lectors

El Partit Popular...

4

5

6

7

Blanc i Negre de les Eleccions . . 8

Constitució del Nou Ajuntament. . 9

Carta oberta al Sr. Andreu Prohens .10

Amics de Sant Blai 11

InMemoriam 11

Sonoris Causa, va actuar al Pub 22.12

El Premi Baldiri Reixac . . . .13

Prevenció contra el càncer . . .14

Fundació Balear de Transplant . .15

Testimoni d'En Rafel Creus . . .16

DeSesCovetes 17

Fent Una volta per la vila. . . .18

Entrevista Andreu Lladó . . . .20

Planes Rapiteres 22

Ses Covetes / Es Trenc . . . .24

Ses Covetes i els papers. . . .25

Planes Rapiteres 26

Notes Breus 28

Glosât de Piquera 30

Col·laboració 32

Qui ha perdut les eleccions 34

Un comentari a una cita . . . .35

10 anys d'Escoles Esportives . .36

Escacs. 37

Cap a una construcció cívica

m n temps llocs costaners com Sa Ràpita
eren enclaus on es vetllava del perill d'in-
cursions pirates. Amb els anys el litoral
mallorquí ha sofert tal magnitud d'atemp-
tats que tota la pirateria del món jun ta no

podria haver-s'ho imaginat mai. Una altra casta de mesqui-
nitats, però ben efectives en la devastació, han estat les sos-
tingudes i promogudes en nom de l'avanç i el progrés. Un

avanç i un progrés massa particulars.

Hi ha noms i llinatges que no s'haurien d'oblidar en
aquesta història de bàrbars. El Sr. Fraga, a qui sempre el bra-
vegen pel seu currículum, quan era ministre de turisme en el
règim franquista fou el principal malfactor que han tengut
aquestes contrades mediterrànies d'ençà el famós Barba

Roja. "Camas, camas, sólo quiero más camas...". Aquesta era
la seva idea de la creació d 'una infraestructura hotelera:
crear places sense to ni so.

Avui en dia ens hem de demanar si les coses estan millor,
si han canviat els plantejaments. Qui miri el bocí de mapa del
redol costaner que envolta Sa Ràpita tendra més que fermes
motius per dubtar d 'un canvi necessari, de fons, en la menta-

l i tat que ha convertit Mallorca en la prostituta oficial de
l'Estat. Continuen els lamentables episodis de proxénétisme
a Ses Covetes, el port de S'Estanyol, la proposta de
S'Estalella...

Tal vegada la diferència és que n 'h i ha que després d'acu-

dir urgentment a l'enciclopèdia a cercar el terme "desenvo-
lupament sostingut" ara el prediquen amb actitud hipòcrita. I
Sa Ràpita amb tot el que té d'agradable i tranquil mereix ser
conservat i estimat amb fets per tots els campaners i els qui
l 'han elegida com a lloc de descans. I qui diu Sa Ràpita diu

tota la resta.

Tots ens hauríem de sentir implicats en la tasca d'estar
vigilants a les pirateries especuladores i embaucadores.
Anal i tzar bé els arguments, si és que en donen, repassar
actuacions i fer valoracions. L'esperit cívic és el vertader
afany constructiu que ha de menester la nostra comunitat.
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• Planes Planes

Diuen que...

— Ningú no se'n pot avenir.

— D'aquí a quatre anys farà
vint anys que comanden els matei-
xos.

— A vegades és que no els
queda més remei, però si tenen per
triar, com s'explica?

— Els campaners ens mereixem
un bon aplaudiment, per no dir un
parell de mambclletcs.

— Els contenidors de fems ara
els faran de fusta i un conegut
escultor hi immortalitzarà la cara
que durant la campanya els ha
decorats.

— És com un core.

— El desconcert no hauria d'a-
nar a mes i seguir posant benzina
als cotxes de gasoil.

— Si passa cal responsabilitzar-
se dels danys en lloc d'amenaçar,
cal que no aflori l ' instint animal.

— L'Ex està trist. Li han feta
grossa. Ja es veu quasi a l 'atur polí-
tic. De curt i amb les mans dins les
butxaques.

— L'amo en Bici sempre podrà
crear un càrrec d'assessor o de ...

— N'hi ha que de tant de llepar
ja fan una olor sospitosa.

— El mes penós és aprofitar-se
de les limitacions dels demés, o/i
abusar de la confiança.

— N'hi ha més d'un que no
poden explicar on eren i que feien
mentre el Barça i cl Madrid
encalçavcn la pilota.

— Participar és important,
guanyar també i saber que han de
fer en haver guanyat encara més.

— Participar és important, no
guanyar també i saber què fer quan
no s'ha guanyat més encara.

— La primera setmana després
de les eleccions es va convocar la
Comissió Especial de Comptes de
l'Ajuntament.

— Tornen a penjar més d'un
centenar de milions.

— No es podia haver convocada
aquesta Comissió abans de les elec-
cions? Qui té la pella pel mànec...!

— No és cert que els del PSM
només tenguessin dos coets per
amollar, ni ho és que cl seu cap de
llista ploras més de mitja hora.

— No és hora de retreure però
ben segur que més d'un no té la
consciència gaire tranquil·la. Qui
serà ara l'encarregat d'arreplegar
totes les mentides escampades?

— Va bé tenir algun regidor

amb més de mitja dotzena de cares.

— El regidor de més edat volia
que, al Ple de Constitució del nou
Ajuntament, tots fossin Vidal de
llinatge; es va posar un poc nerviós
i això que només són un parell de
minuts cada quatre anys.

— Més d'un no es conforma,
encara voldria que als regidors de
l'oposició els fessin fora, especial-
ment a algun (eh Tomeu i Lluís!)

— Les promeses no eren d'avui
per demà, s'ha de tenir un poc de
paciència!

— Plat de porcclla no és igual a
vot.

— Moltes de les plantes de la
Plaça dels Tres Molins són mortes
(de set).

— A la mateixa Plaça són un
perill els aparells de jugar, no se
sap quin control de qualitat degue-
ren passar.

— El Campos de Tercera
Divisió en prepara de grosses.

— Seria convenient un poc més
de control als exteriors d'alguns
Pubs i Bars. Els cotxes de la vcïna-
da no tenen cap culpa de res, ni
maldamcnt siguin d'estrangers.

— Qualsevol dia d'aquests ens
sorprendran amb la nova adjudica-
ció del servei de recollida de fems.

— El Molt Honorable haurà
perdut l'honor?.

CAMPOS
Escola de Formació Vial

Carrer Plaça, 24 • Tels. 65.29.29 • 908.43.52.33

07630 CAMPOS

Ciclos Serra

Reparació i Venda

Provenga, 1 • Tel. 65.00.85
07630 CAMPOS
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• Planes Planes

Vos recomanam

• Pa amb sobrassada, figues
fresques i un bon tassó de vi de
potada per berenar un horabaixa
d'estiu.

• Després fer la migdiada o
"horcta", un saludable i autèntic
costum mediterrani que ens haurí-
em d'encuidar de no perdre en una
societat tan agobiant.

• Anar alerta amb les cremades
del sol i reivindicar la protecció de

la capa d'o/.ó.

• Escriure cartes o postals als
amics a veure si animant l 'amistat
també rchumanitx.am un poc l 'ofici
de carter que els pobrcls tot lo dia
reparteixen propaganda i paperassa
burocràtica.

• Fer poca via amb cl cotxe i
agafar més la bicicleta.

• No fer grapadcs.
• Fer un trampó per sopar i mcn-

jar-Io amb els dits muant pa pagès.
• Fer un pensament i esbrinar

perquè deu ser que Ics televisions
demanen perdó per Ics interrup-
cions de la programació, i mai no
en demanen per l'emissió normal
de la programació.

• Ara que la calor ja empeny de
valent, tirar els fems als conteni-
dors dins bosses ben fermades i
sense forats. Mi l l o r encara si som
capaços de redui r la quant i ta t diària

de dcspcrdicis.

• Si trobau que les sabates vos
han tornat petites i ja no sou a l'e-
dat de créixer, controlar la llargada
de les ungles. Comença a ser hora
de tallar-les un poc abans que no
comencin a doblegar-se cap abaix
dels dits.

• Seure a la fresca amb els veï-
nats i xerrar molt, encara que sigui
dels altres.

• Comparar cl preu d 'un potct
de tapares de la botiga amb cl que
en paguen per un quilo.

• Anar un poc alerta a donar la
mà a aquelles persones que tenen cl
malcostum d'cnsumar-sc la suor de
les aixelles amb la punta dels dits.

• Donar un marge de confiança
al nou Equip de Govern de
l 'Ajuntament , i Uimbé als que no
governen.

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

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
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• Cartes dels lectors

Calen solucions circulatòries

Amics lectors:

Com a familiar del recentment desaparegut Diego
Lópe/. Martine/., jove campaner víctima d 'un accident
de trànsit a la carretera de Campos-Colònia de Sant
Jordi, però no tan sols com a persona que ha patit
aquesta tragèdia, sinó que també mogut per inquietuds
cíviques, m'he vist en la necessitat d'escriure aquestes
reflexions. Davant un dolor immens provocat per la
injustícia terrible com la mort d 'una persona en la ple-
nitud de la seva vida les explicacions són introbables.
Però per altra banda crec necessari reaccionar davant
una realitat que Ull vegada sigui millorable per evitar
conscqücncicstan greus.

A l'estiu cspecialent les carreters de Balears han de
suportar un desbordant augment de la circulació que
s'hauria de cercar solventar. En un article del "Diario
de Mallorca" de dia 23-6-95 podem llegir cl t i tular
següent: "EL colapso de las carreteras de las islas pro-
voca un aumento de la mortalidad". A més a més tenim
notícia que no queda pressupost per enguany i que ja
s'ha hagut d'agafar la meitat del de l 'any que ve. Com
s'expliquen deficiències pressupostàries cnun tema de
tanta importància? Què fan els nostres representants
per arreglar-ho? Nosaltres, dia a dia, som usuaris de les
carreteres i a vegades hem de patir en la nostra carn per
raons que podrien cvitar-se. Els turistes conductors de
vehicles de lloguer moltes vegades autors de temerà-
ries infraccions quan els vc in i corcant pol seus mapes o

per les parets indicadors, són un exemple tal vegada
d'inexperiència però també dels molt que deixa per
desitjar la informació en Ics carreteres. Pareix que en
realitat la inversió en carreteres de les nostres illes no
és l 'equivalent a altres autonomies mentre aquí els
imposts són més elevats. Això fa que ens qücnslioncm
l'eficàcia d'alguns que diuen ser els que ens defensen.
Allà on hi hauria d'haver responsabilitat hi ha burrcria.

Són urgents i necessàries millores en la infraestruc-
tura vial de la nostra comunitat, cercar solucions pels
grups de ciclistes, de motoristes, d'automobilistes que
congestionen les carreteres. Aquests usuaris no vull dir
que siguin els culpables dels accidents, pens que mes
bé cl mal ve de més de dalt. I quan en parlam de droga,
d'atur, contractes de misèria., els joves patcixcm, tot cl
fu tu r se'n ressent. Una reflexió no ha de venir mala-
ment per mirar si entre tots podem aconseguir organit-
/ar millor les coses.

Diego va perdre la vida en una recta de varis quilò-
metres que és ben necessari, degut a què hi ha l'accés
a la platja d'Es Trenc, posar en condicions adequades.
I ho han de fer els que ens prometeren compensacions
per no haver urbanil/at Es Trenc. Quan arribarà, sols
reclamen cl que es seu els polítics?

Per acabar voldria donar les gràcies a la vostra
revista pel petit homenatge que heu fet a Diego a qui
els famil iars i amics no podrem mai oblidar.

A. Marii nez Kgea

DISTRIBUÏDOR OFICIAL

Comercial MESTRE

Tel. 64.74.71
PORRERES

LES PODRÀ PROVAR A:

Dinàmic

Es Puntasse

Granja Ses Voltes
Pub 22

Granja Pomar

S'Amagatall

Districte 3

Pub Autèntic
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• Local

El Partit Popular segueix guanyant a Campos
A Ics cinquenes Eleccions Locals (són llunyanes ja

les de 1979, en plena explosió democràtica i plena
il.lusió per la llibertat), a Campos s'ha fet palesa l'c-
xistència d'un vot immòbil i podríem dir feci vora la
clàssica i tradicional dreta conservadora, avui repre-
sentada pel Partit Popular. El vot campaner "progres-
sista" per bé que existeixen mes allà de 1600 vols (si
sumam PSM, UM i PSOE) que podrien representar
aquesta tendència que, per evitar tot tipus de malintcr-
prclacions he cntrecomctcjat. El PP ha sumat enguany
2491 vots, un 60,3 % dels vots emesos a candidatures,
una amplíssima majoria absoluta, que, amb la Llei
electoral, li confereix un planter de 9 regidors, un grup
de govern ample i que hauria de suposar un autèntic
govern del poble, gestionant i administrant totes les
necessitats socials i culturals del poble.

La participació de la gent ha estat nombrosa amb
mes del 75,5% de participació sobre el Cens Electoral
campaner que puja a 5.466 persones.

On la gent va volar mes, proporcionalment, va ser a
la Mesa del Carrer Amer, i on va volar manco a la de
Ca Ses Monges.

El vot del PSM baixa sensiblement amb uns 100
vols en lermcs absoluls, mcnirc la força cmcrgcnl i
nova d'Unió Mallorquina (UM) oblé 549 vols que, per
poc, haguessin estat dos regidors clccics. El PSOE
segueix obtenint el regidor amb 333 sufragis, cir-
cumstància curiosa si tenim en compie la davallada del
PSOE en general, canvi que no s'ha produïl a Campos,
manlcninl un vol que lambe no dublam a qual i f icar de
fidclíssim.

El canvi a PAjuntamcnl ha estai mínim per no dir
absolulamcni ínf im: els 4 regidors d'oposició rcparlils
en dues forces polítiques passaran ara a representar 3
forces políliqucs, amb una rcprcscntaüvilal menor. El
PP seguirà oslcnlanl la Bailia i tot cl poder municipal
sense cap més fisura que la que podria molivar la qücs-
lió dels "independents" o dels membres de la Llisla
governam pcrtanycnts a Unió Campanera, formació
polílica encapçalada per Guil lem Adrovcr "Canovcla"
però de fet governada per l'cx-batlc Guillem Mas, per-
sonatge polílic campaner al qual haurem de tenir en
compte més d'una vegada a l'hora d'analit/.ar les deci-
sions municipals .

El vot autonòmic no mereix comentaris més enllà
dels clàssics: conünuïial en l 'ampla majoria del PP, i
sensible augment del vot nacionalisla tant del PSM
com d'UM, com lois havien pronosticat.

Podem fixar-nos que torna ser claríssima la diferèn-
cia cnlrc cl vol municipal i cl vol aulonòmic per bé que
s'inicnti assimilar i embullar la gent, de vegades.

Per allra pari podríem deslacar a Uìol de curiosila!
com llistes autonòmiques cslranycs a la vida política
local (IU, ERC, Els Verds) no aconsegueixen resultats
més que icslimonials de molls pocs volants. I d'altra
banda, voldríem assenyalar com un factor novcdós a la
polílica campanera, cnlrc d'allrcs ben singulars que

comentarem, és la presència d'una UM més radical que
altres vegades i assumint (no sempre amb totes les de
la llei) la seva participació clara i contundem per medi
del Sr. Alberti, a la proiccció de l'Espai Nalural Es
Trcnc-Es Salobrar. 549 vols no haurien sinó d'ajudar a
refermar les conviccions prolcccionisies i ccologislcs
d'aqucsl nou parut a Campos a més de possibilitar,
gràcies a altres Inst i tucions, una nova veu inicrmcdià-
ria. Una missió moll grossa que encomana cl poble
campaner a UM, pensam.

En aqucsl puni no podem deixar de manifestar que
es nota a les eleccions campaneros el vot de la por, cl
vot atcmorii del que passarà, del que faran, del que
poden fer si ... Una vergonya per la democràcia que
s'usin aqucslcs formules caciquils per a guanyar elec-
cions. I així de clar és i ho hem de dir.

Un allrc faclor singular al que hem de referir-nos és
cl paper que ha jugal en cl trull electoral cl canvi del
cap de llista al PP: el canvi de Scbaslià Roig, fins ales-
hores personatge polílic de pes, a un desconegui en
política activa i presencial com n 'Andrcu Prohcns, no
ha alierai significativament cap rcsuliat electoral.
Restar no ha restai, perquè cl nombre de vols del PP és
altíssim.

Per tanl, ara, una de les primeres prcgunics que lol-
hoïn es fa al poble és veure què serà políticament del
Sr. Roig, cx-Dircclor General, home conegui dins la
polílica balear i aspiram -diuen- a Conseller. A hores
d'ara ja sabem que de Conseller, res de res, perquè cl
Prcsidcnl ha oplai per una conlinuilal absoluta i l ' ún ic
canvi, la Conselleria d'Agricultura ha anat a caure en
mans d 'un all lècnic, lletrat, cl Sr. Mariano Sócias.

A la vista estan els resultats, que adjuntam amb
ducs laulcs per Meses de votanis i que, és ceri, merei-
xerien un comentari més acurós i comparatiu, comen-
tari que roman pendent.

A l'oposició, li caldrà il·lusió i forces a cada instant
per vigilar cl poder. Al nou Equip de Govern del PP li
correspondrà donar solucions, com prometien.

Pere Ollers i Vives.

Pintures Reco

Contas filias ôaLom

Vazqyez Mella, 2 Tels. 6507<K - 650205 CAMPOS
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• Local

Blanc i Negre de les Eleccions de 28 de maig

8

A Campos haver-hi Eleccions sempre dóna una
sèrie d'activitats i extres ben diversos. Eleccions és
sinònim de mítings, cartells, sobres, demanar el vot,
mangarrufes i explicacions, fotos i pancartes, de tot
un poc.

Entre totes les més mogudes són les Locals com
les d'enguany que sempre es junten ara amb les
Autonòmiques (perquè tenien por que no votas la
gent i per abaratir costos als Partits).

Aquesta secció pretén avui donar quatre pin/.e-
llades, bones i no tan bones de les Eleccions a
Campos. Segur que ja en pensau qualcuna.

Coca i més coca
Enguany tots els partits es varen apuntar al menjar

i beure, Can Cos, UM, Sa Travessia, PSOE, PP i PSM
feren saraus pel seu compte, amb música també alguns.
Això dóna alegria i feina (per exemple als forns de la
vila, als restaurants, i als músics com aquest grupct de
joves campaners que sonen i sonaren).

Oblits i amagatalls
El PP s'havia oblidat d'informar sobre cl Pla 5 B

fins al temps préélectoral i be que ho va aprofitar.
Tanmateix ja estan tancades Ics sol·licituds per
enguany, però, qui sap, l 'any que ve. Al PSM s'oblida-
ren el dia de la presentació de dir que el seu candidat
Sebastià Covas anava a la Llista del Parlament. Ja hi
haguessin pogut pensar!. UM no aturava d'amagar tota
relació amb Jeroni Alberti.

Cartells a balquena.
Una de les coses més recordades d'aquestes elec-

cions serà recordar que cl Balle cl trobaven ducs vega-
des a cada contenidor de fems i, la veritat, no feia
massa planta. No és una embafada això? El PP va inun-
dar de cartells, sobre tot, fets damunt fusta el poble i
les places.

lids, pràctiques que haurien d'climinar-se tenint en
compte el respecte que tothom es mereix. A la
Residència de Gent Gran que duen Ics monges també
hi varen anar, alguns en campanya electoral, altres diu-
menge dcmatí dia 28 amb una bona furgoneta.

L'alfabeguera a Plaça i caramels per tothom
Alguns partits s'alegraven de fer cara festosa a la

gent i regalaven alfabegucrcs ja conegudes de tothom i
caramels. No es tothom que pensi amb la gent.

No respecten ni s'abeurador de plaça.
Aquesta si va dir ver és de "jutjat de guàrdia".

Aquest abeurador no tornarà ésser allò que era. I ja no
havia de menester altra cosa.

Els programes, curtets curtets.
El programa d'alguns varen ser anomenats, altres ni

en feren propaganda i altres procuraren ésser clars i
llampants. Ja es sap que la gent vol ... no sap quo vol.

Redacció.

Vells, joves i minusvàlids: tots valen, tot val.
És tàctica de molts partits i a Campos de qualcú

amb nom i llinatges d'anar a cercar vcllcts i minusvà-

GABINET D'ASSESSORAMENT

LABORAL, TRIBUTARI

I SEG. SOCIAL

Isabel M' Ferrer Mas
Bartomeu Martorell Barceló
Margalida Adrover Manresa
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 18 h.

Mn. Toni Vadell, 18-A
07669 CALONGE

Tel. 908.43.68.59 - Fax: (971) 16.71.88
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Andrés Prohens Vicens, Batle

Guillermo Adrover Bonet

Antonio Juan Lladó Lladó

Rafael Mas Vanrrell

Andrés Ginard Adrover

Catalina Gelabert Triay

Juan J. E. Molina Puigserver

Miguel Obrador Lladó

Margarita Lladó Vidal

Joan Juan Pons

Josep A. Sala Toral

Maria Mas Guaita

Pere Escalas Tomàs
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Taller i Servei de Pneumàtics

M. BORDOY
Venda i Reparació de Pneumàtics

Equilibrat Electrònic
Servei de Reparació vulcanitzats

Carrer Victòria, 57 (Cantonada Carrer Felanitx)

Te\.652ì.93-CAMPOS

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
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Tornam a començar o repetim la jugada
(Carta oberta al Sr. Andreu Prohens, Batle)

El nostre poble es caracteritza, i
mes a l'estiu, per ser una "bassa
d'oli" on res es mou o, en tot cas, si
es mou torna aviat al seu lloc.
Envejable per a passar unes vacan-
ces d'absència o per a "passar" de
tot, potser sia difícil trobar-hi espe-
rit aventurer (si de cas, sempre són
missioners), i manco idees revolu-
cionàries, de canvi. Impera, i molt,
allò de "no deixeu les carreres
velles per les novelles".

Aquest passat 28 de maig s'ha
comprovat lot això, amarat d'altres
herbes, com la por, el clientélisme,
el caciquisme encara vius. En cl
mapa polític campaner l 'únic canvi
és un canvi de peça (no canviam la
màquina sinó una peça que no aca-
bava de funcionar). Ja us imaginau
que es tracta del Sr. Roig. En
Sebastià de s'Impremta faria be
rellegir ara que té temps algunes
Revistes passades i no ho dcim amb
to pressumptuós sinó més aviat

pedagògic. Deixa anar els imprope-
ris o falses moixonics d'En Segura
i anem -ves- a l'arrel del problema.
Tanmateix ara van mal dades pel
PR

Dit això, al nou Ajuntament (6
cares noves i 4 del nou -cl de sem-
pre- equip governant), des de Ressò
li voldríem suggerir una política
més oberta als campaners i més
realista per al poble, en tots els
aspectes.

En cl camp de la cultura cl nos-
tre poble està clar que necessita un
repàs o, si no hi voleu mestres, mà
de metge o també una bona llaura-
da per a preparar cl conreu.
Sincerament només coneixem una
fórmula vàlida per actuar en aquest
camp: la participació oberta de tots
i la meta ben clara i llampant de
defensar i promoure allò que ens és
propi i nostre, és a dir, la nostra
llengua, cl nostre patrimoni cultu-
ral i cl nostre tarannà com a poble.

Ja sabem que això té interpreta-
cions i tergiversacions. Això serà
salvablc si actuau de bona fe, amb
ètica i bones intencions.

Per acabar vos voldríem dema-
nar que fent cas de consells que
gent molt mes important que nosal-
tres dóna als polítics volguéssiu
ésser cl Batic de Campos i de tots
els campaners d 'una forma clara i
sincera, oberta com pertoca a gent
abocada a la terra i a la mar, a gent
mallorquina (creuer de cultures i
races), a gent mediterrània.

No és poesia això, és una porta
oberta que sempre hem ofert i que
crcim mereixem tots. És l'única
via de restituir una dignitat real a la
classe política local, no gens l luny,
fins ara, dels paranys en què roma-
nen a molts altres llocs. I en teniu
responsabilitat, en això.

/is Jai de la Sala.
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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

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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Amics de Sant Blai
Testimoni d'una Missionera a Bolívia

Hem rebut una carta de la monja
franciscana Franciscà Ginard de
Can Scrrallcr. Va professar dia 21-
9-1957 a l'ordre de les franciscanes
filles de la Misericòrdia.

És una filla de Campos que duu
sis anys dedicada a l'ensenyança a
Bolívia i a través d'aquesta carta
podem saber una mica mes de com
és la seva vida.

"Com ja sabeu treball a un
poble perdut a Ics altures dels
Andes, a 196 km de la capital de
Sucre. Tot es gent pobra, treballen
la terra als pocs rcdols que es pot
conrear i ho fan amb bous i una
arada de fusta. Aquí quasi no es
coneix el ferro. També abunden les
cabres, però després no se les men-
gen perquè els fan llàstima i moren
de velles. Nosaltres procuram
inculcar-los la necessitat d'aprofi-
tar-sc dels animals que tenen però
ells tenen la seva pròpia cul tura i
no creuen en res més.

Jo, tots els diumenges vaig a
una comunitat que es diu LEU-
QUEPAMPA amb una altra mallor-
quina que està amb mi, a celebrar la

— Sor Franc/sea de Can Serra/ter a Bolivia

Paraula de Deu, està a 25 km. de
Padilla. Ells ho agraeixen molt ja
que no tenen missa de tot l'any.
Podríem contar-vos moltes coses
curioses que ens passen per aquí
però cl temps ens priva de fer cl
que voldríem.

Desig que vos faccu solidaris
amb aquests germans que pel fet
d 'haver nascut en un c o n t i n e n t

diferent de l'europeu, csum privats
del més necessari per viure, aquí
l'edat mitja dels habitants és de 40
anys i els nins solament un 25%
superen l'edat de 5 anys, la resta
moren abans. Això fa molla pena.

Res més. Una salutació a tot-
hom i moltes gràcies. Us dcman
una oració davant cl Crist de la
Salut".

11

In Memoriam Diego López Martínez
Des de Ressò voldríem dedicar un petit i modest

record, i a la vegada expressar cl nostre condol en la
mort del jove campaner Diego Lópc/. Martine/..

Dia 21 de maig va ser cl dia fatídic en que conei-
xíem la tràgica notícia del seu mortal accident a la
carretera de Campos a Sa Colònia de Sant Jordi. Tots
ens commocionam quam rebem aquestes mostres de
crucldat que té la mort de presentar-se.

En Diego amb tota la v i ta l i ta t de la seva joventut
ens ha estat arrabassat d'aquest món. I compartim cl
dolor de la seva famíl ia , dels seus amics i dels que cl
concgucren i tractaren. Dcsitjam que mai es repeteixi
un fet com aquest, perquè ens fa molt difícil entendre
cl senti t de la v ida .

Redacció.
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Sonoris Causa, va actuar al pub 22
El campaner Pep Pazo n'és el bateria

12

Divendres, dia 26 de maig, un
bon grapat de joves celebraven cl
seu particular tancament de cam-
panya al pub Vint-i-dos, amb
Sonoris Causa.

Enmig de xiulets, mamballctcs i
crits de satisfacció davant la quali-
tat de l'espectacle ofcrit , Ics
cançons s'anaven succeint una
darrera l'altra.

Sonoris Causa és una proposta
musical de rock dur melòdic for-
mada per 3 llucmajorers, una lluc-
majorcra i un campaner. El líder i
promotor del grup és Rafel Vicens,
que toca cl baix i és el compositor
de la major part dels temes. En
Rafel va ser, fa uns anys, un dels
fundadors del legcndari grup de
heavy Elikat , jun tament amb cl
cantant Luis Hierro, cl bateria Rafa
Bohorquc/. i cl gui tarr is ta f ines
Miko, un dels pocs conjunts
mallorquins del seu estil que ha
arribat a enregistrar: va gravar un
mini LP i, mes cnvant, un llarga
durada -Elcctrikat- quan en Rafel
ja havia abandonat la formació.
Juntament amb ell completen cl
grup Victòria Ferrà (veu), Maties
Mas (teclats), Marc Fullana (guita-
rra) i cl campaner Pep Pa/o (bate-
ria). En Maties, que és d'asccndcn-
cia campanera, ha canviat la seva
bateria al grup Dark (liderat pel
carislmàtic Morgan de s'Aranjassa)
pels teclats, ja que, segons ell ,
"d'al·lot vaig aprendre a tocar cl
piano i sempre m'havia agradat
moll aquest instrument". En Pep
Pa/o fa anys que toca la bateria, es
una afecció que li ve de petit. Ha
rebut classes de diversos professors
i, sobretot, ha practicat molt i ha
tocat amb cl grup de Trahs Melai
Miriam, també amb músics llucma-
jorers. En Marc, cl guitarrisla, tenia
l'experiència que li havia donai
formar pari d 'Emply Boollcs, men-
tre que Sonoris Causa es la primera
experiència musical de na Viclòria.

— Sonoris Causa provocaren molt bones vibracions ai pub 22

El grup cania, majorilàriamcnl
en calala, temes de composició
pròpia, excepte algunes poques
versions de grups americans, com
Bon Jovi. Sonen moll bé i icncn
una posada en escena moll inlcrcs-
sani, capaç de fer ombra a geni
amb molls més anys de rodalgc: cl
baix sona a Black Sabbath i, en
ocasions a Manowar i Elikal; la
balcria le clares in f luènc ies de
Metallica, cl que configura una
basc rílmica polcni i amb molla
pcrsonalilal. Els leclals i la guila-
rra, per al tra pari, sonen més
comercials, mes acostais a l 'AOR
de Bon Jovi i Europe, sense oblidar
inf luències d'UFO, Rainbow, Van
Halen i Yngwic Malsmslccn. La
veu, no le res a veure amb les clàs-
siques veus femenines del rock dur,
com Doro Pcsch, ni tampoc s'as-
scmbla gens a la de Ics Icmincs del
grunge. Pens jo, que l 'original i
magnífica veu de na Victoria, és un
dels trcls més caraclcríslics de
Sonoris Causa, una banda a la que
li augur un gran l 'utur. El resultai
f inal és doncs una mùsica forta,
però no estrident, amb uns baixos
omnipresen ts i un component

melòdic que dóna cl contrapunl i
l 'or iginal i ta t al grup.

Cal també esmentar l 'oportuni-
tat que poden donar a aqucsls joves
els empresaris del lleure, com és cl
cas del pub 22, ja que sense cl seu
comrade, es molt d i f íc i l que mag-
nífics grups com aqucsl puguin
arribar al concixcmcni del gran
públic.

Després del conccri vaig parlar
amb els membres del grup, que cm
coniarcn que fa un any que va néi-
xer Sonoris Causa i que, des de lla-
vors, han rcalil/.al cinc concerts,
més a lguns altres que tenen en
perspccliva, entre ells un a la dis-
coteca Olas de sa Rapila, que esla-
va prcvisl pel darrer divendres de
j u l i o l . També cm digueren que
volien donar les gràcies a Musical
Chaplin per deixar-los l 'equip de
so. El que no vaig acabar d 'aclarir
va ser cl que molta pari del públic
masculí és demanava d urani cl con-
ccri rcfcrinl-sc a na Victòria: és la
cançó Una Fera dins cl l l i t , auto-
biogràfica?

Jaume ¡.lado.

Per a qualsevol informació a Ressò, trucau al: 65.04.51 (Antònia) • 65.24.59 (Esteve)
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El Premi Baldiri Reixac al C. R Joan Veny i Clar
El veredicte del jurat dels XVII

PREMIS BALDIRI REIXAC d'es-
tímul a l'escola catalana ha deter-
minat que un dels 12 premis de
500.000 pta per a escoles, sigui per
al C.P. Joan Vcny i Clar de
Campos. Aquest guardó ha recone-
gut la qualitat global de l'actuació
escolar en l'aspecte concret de
l'ensenyament en llengua catalana,
tant pel temps que fa que ja han
normalitzat cl seu ensenyament
com pel que fa a la quali tat didàcti-
ca i pedagògica de tota l'activitat
escolar.

El C. P. Joan Vcny i Clar de
Campos pot estar orgullós de for-
mar part de la mitja dot/.cna de cen-
tres de les Illes que han rebut
durant els últims 17 anys aquesta
distinció. Aquest orgull es fa exten-
siu a tots els campaners.

Aquests premis són dotats per la
Fundació Jaume I amb les aporta-
cions dels receptors del l l ibrc-
nadala que la Fundació tramet cada
any a les persones interessades per
la nostra cultura. L'àmbit d'actua-
ció d'aquests premis és el dels
Països Catalans i l 'organització
dels premis compta amb l'assesso-
rament de la DEC d ' Ò m n i u m
Cultural (organit/ació germana de
l'Obra Cultural Balear) i amb cl

suport del Departament d'Ense-
nyament de la Generalitat de
Catalunya. Així com hem indicat al
principi d'aquest paràgraf, qualse-
vol de nosaltres pot fer la seva
aportació per a la continuïtat d'a-
quests premis.

Els Premis Baldiri Reixac són
convocats en tres modalitats: els
esmentats dedicats a les escoles, un
premi per a mestres i professors,
dotat amb 800.000 pts. que s'atorga
a un treball inèdi t de temàtica
pedagògica que contribueixi a l'cn-
scnyamcnt en català a qualsevol
àmbit educatiu i 53 premis de
80.000 pts. cadascun en llibres en
català a triar pels interessats, a tre-
balls escolars fets, preferentment
en equip per alumnes de qualsevol
nivell educatiu.

La persona que dóna nom a
aquests premis, Baldir i Reixac i
Carbó és un pedagog català del
segle XVIII , que cl 1749 publicà
les Instruccions per a l 'ensen-
yança de minyons, on entre d'al-
tres coses defensa un mètode d'cn-
scnyamcnt que indica que l'educa-
ció dels alumnes de Ics escoles de
pr imàr ia de Cata lunya s 'ha de
començar en la l lengua catalana i
no en llatí. Aquesta obra és escrita
en català, en uns moments que hi

havia moltes dificultais i prohibi-
cions per fer-ho, i molls passatges
d'aqucsla obra consumeixen una
fervorosa defensa d'aqucsla llen-
gua.

No és csirany, doncs que una
persona lan important per a la nos-
tra història col·lccliva doni nom a
uns premis que s'alorgucn, perquè
la repressió i Ics prohibicions han
seguii dos segles després, i perquè
lambé han cxislil pedagogs que han
lengul una visió normal del seu
entorn, i han posai en pràctica el fet
que l'ensenyament s'ha de fer en la
llengua pròpia del territori i no en
una llengua aliena.

Per tot això, la nostra més cor-
dial felicitació a totes les persones,
especialment als i a les mcsircs,
que han fel possible que el C.P.
Joan Vcny i Clar sigui una escola
normal i l'enhorabona per aqucsl
premi ben mcrcscul. Per molls
d'anys!

Joan Lladó ne t.

CONSTRUCCIONS

GUILLÉN - BAUZA
Noves edificacions i restauració de cases antigues

Escorial, 64 • Tels. 65.25.01 • 65.28.11 • CAMPOS

aQïBERejfr ;«'

!AMBLA ArtMa"orquí

Rambla, 14 • CAMPOS

Fàbrica
Pretensats

Morters
pera

façanes

üvtasguait 5. L.
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ,

TRANPORTS, LÀMPERES I DECORACIÓ

Carrer Ràpita, 43 • Tels. (971) 65.01.23 • 65.24.32

FAX. 65.24.32 • 07630 CAMPOS (Mallorca)

TRANSPORTS MESQUIDA

Ronda Catalunya, 9 - Tel. 65.01.47

07630 CAMPOS
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Prevenció contra el càncer
Dia 15 de juny es va consti-

tuir, al Teatre Municipal Modern, la
junta local de Campos de
l'Associació Espanyola contra el
Càncer. L'acte fou presidit pel Batic
Sebastià Roig, el President de la
Junta de Balears Sr. Antoni Cabot, cl
Vice-Président Sr Llorenç Oliver, el
Delegat de Juntes Locals Sr Pere
Carretero i cl Tresorer Sr. Joan

Moneadas.
Després de les paraules de salutació i presentació

per part del Sr. Balle dels membres de la taula, cl
President Sr Cabot va exposar els objectius de
l'Associació davant el centenar de persones assistents,
interessades en l'Objectiu principal de l'Associació
que es la prevenció.

La Presidenta de la Junta Local, la Sra. Joana
Nicolau, va donar les gràcies a lots els presents per la
bona acollida de tantes persones disposades a treballar
per la prevenció, miljançant un xcquctjos periòdics
gratuïts a càrrec de l'Associació.

Les activitats previstes per l'Associació són:
1.- Assistència mòdica. Amb especial incidencia a

les revisions periòdiques per a detectar a temps la
malallia.

2.- Campanyes d'informació i divulgació.

Per a finançar l'assistència i les campanyes descri-
tes i proporcionar els màxims fons possibles, es duran
a terme a curt lermini activilats com:

- rcpartimcnl de vidrióles a Bancs i Farmàcies.

- un sopar previst al mes d'octubre.

Dcsitjam que l'Associació scrvcsqui per lluitar de
manera efectiva conira aquesta temuda malaltia, que si
es diagnosticada a lemps le un all percentatge de cura-
cions.

Les persones interessades a fer-se un xcqucig de
forma gratuïla que es posin en contacte amb els telè-
fons 24.40.00 i 24.46.51. L'adreça es al carrer Sant
Ignasi 77-A de Manacor.

Junta Local de l'Associació Espanyola
contra el Càncer

COMPONENTS DK LA JUNTA LOCAL:

Presidenta: Joana Nicolau Fullana
Vice-Presidenta: Maribcl Vidal Barceló
Vice-Président: Sebaslià Estclrich Fullana
Secretària: Antònia Sbcrt Fullana
Tresorera: Margalida Vadcll Puigscrvcr

Vocals: Antònia Vidal Garcías, Francisca Oliver
Comila, Scbasliana Artigues, Maria Valls, Maribcl
Soleràs, Maria Lladó Cladcra, Damià Mulcl Vanrcll,
Ma Magdalena Sampol Mas, Margalida Agui ló
Calmes, Maria Miquel , Scbasliana Forlc/a, Catalina
Ginard Fullana, Miqucla Manresa, Damià Verger Rigo,
Inés Salom, Joana Roig, Margalida Martore l l ,
Franciscà Surcda, Franciscà Lladó, Catalina Gelabert,
Llúcia Circr, Apol·lònia Monscrrat, Ma Àngels Oilers,
Miquela Rigo Vicens, Ma Carmen Jiménc/., Onofrc
Ballcslcr Gayà.

14

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

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

¿í -t É-Míï
*AEMt/QUEXM -fSrfnCA

Santa Bàrbara, 2 - Tel. 65.03.53
07630 CAMPOS

JAUME FERRER I MAS
Reparació i Venda de Motos

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

SA CIMENTERA, S.A,

MATERIALS PER A LA

CONSTRUCCIÓ

FABRICACIÓ PRÒPIA
DE CIMENT NATURAL

Carrer Cimentera, 38 • Tels.65.02.54 - 65.08.73

07630 CAMPOS (Mallorca)
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Fundació Balear Transplant
Dia 6 de juny a la sala de Sa

Nostra de Campos hi va havcr una
Conferència divulgativa per donar
a conèixer la Fundació Balear
Transplant. Va presidir la taula cl
President de l'Associació Antoni
Yar/.a, el Vice-Président Carles
Viadcr, la Presidenta del Comitè de
Suport de la FBT Rosa Togores i el
President de Campos Rafel Creus.
Varen explicar els objectius de dita
Associació i dels mitjans que dis-
posa.

Després passaren a parlar, per
donar un testimoni directe de com
han viscut un transplant, quatre
persones de Campos: Júlia Roig
Marimon (transplant de fetge), Cali
Escandcll (transplant de mcdul.la),
Catalina Vidal (transplant de cor-
nea) i Jaume Roig (transplant de
ronyó). Donaren cl seu testimoni
emocionat en l'experiència viscuda

— Mostra de la bona acollida que va tenir la conferència.

en cl transplantiuncnt. ment de còrnia a la mateixa Sala de
A principis de setembre aquest Sa Nostra,

equip tornarà per mostrar un vídeo A. S. V.
de com es rcalit/.a un transplanta-

15

Els Donants d'Òrgans: una entrega vital
"Ningú es cansa de rebre

favors, i l 'acció d'afavorir
està d'acord amb la naturale-
sa. No et cansis, idò, de rebre
favors al mateix temps que tu
els fas.".

Marc Aureli
(Meditacions VII,74)

El proppassat dia 6 de juny t in-
gué lloc a la sala de cultura de "Sa
Nostra" una xerrada informativa de
la "Fundació Balear Transplant"
on participaren metges, responsa-
bles de T organit/.ació i campaners
que han rebut òrgans. No es un
tema fàcil per a un auditori, ni pel
qui n'ha de parlar, cl tema de la
donació d'òrgans. L' alt contingut
humà que transllueix cl missatge
d'agraïment dels qui han rebut
òrgans, com la delicada demanda
dels qui treballen en aquest camp
en una societat que segueix consi-
derant la mort com un tema intoca-
ble, marca les directrius per on es

fa problemàtic tractar un aspecte de
la realitat vertaderament important
i sobre cl que hauríem de reflexio-
nar més. Els testimonis dels malalts
són les gràcies que dóna una vida a
la vida fent-se més vida. La natura-
litat mateixa es dif íc i l d'expressar,
d'entendre, per això hi ha encara un
camí a fer per donar a entendre a la
gent com pot ajudar als altres quan
entrega aquelles parts del seu cos
que estan abocades a la descompo-
sició. En la donació d'òrgans ens
trobam davant un acte de solidaritat
i de sentit comú accentuat de mane-
ra immensa pel fet de ser la darrera
possibilitat que tenim de projectar-
nos, donar-nos, estimar... la recerca
que, ho vulguem o no, mou la nos-
tra existència.

A part del plantejament perso-
nal que requereix aquesta qüestió,
hi ha una sèrie de punts en els quals
s 'haurien de fer esforços. Ja en un
pla més de poder posar en pràctica
i fer factibles els avanços que es
puguin donar quant a l 'augment de

donants que han decidit que en la
seva mort per res hauran de menes-
ter els ulls, els ronyons, cl cor... És
aquí on ens sorprèn que no hi hagi
una preocupació institucional més
gran que coordini esforços amb la
finalitat de poder ajudar tota la gent
possible i de la manera més eficaç.
Els metges saben que estan realit-
zant una espècie de miracle per
obra i gràcia de la fraternitat quan
duen a terme una operació de trans-
plant, per això aquest terreny s'ha
de mantenir més pulcre i inviolable
que allò més sagrat. Les barbaritats
amb cl tràfec il.legal d'òrgans en
països subdesenvolupats consti-
tueixen una de Ics aberracions més
grosses del nostres temps. Com
també la desigualtat d' avantatges
per rebre ajudes mediques a països
tan bravcjadors i admirats com els
E.U.A. Si no exigim i vcllam pel
rigor en coses com aquestes podem
aplegar de tota la resta.

M. Alcaraz Vic h.
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Testimoni d'En Rafel Creus

Rafel Creus Mascaró ós un
col·laborador incondicional de la
Fundació Balear Transplant. La
seva funció és promocionar la
donació d'òrgans dins cl poble de
Campos i comarca. En aquest espai
de la revista ens explica cl que és la
Fundació.

La Fundació Balear Transplant

és una Fundació privada, no lucra-
tiva amb finalitat docent i investi-
gadora en cl camp de la medicina
de transplants, creada davant notari
a Ciutat en data del 30 de desembre
de 1988.

Dia 19 de març de 1990 va ser
reconeguda legalment, classificada
i inscrita com a Fundació Docent
per Resolució del Minis ter i
d'Educació i Ciència.

Els seus objectius són:
— Fomentar les donacions d'òr-

gans.
— Potenciar cl Banc d 'Ul l s

legalment establert.
— Mantenir , potenciar i actua-

lit/ar cl Banc de Còrnia Balear.
— Impulsar la investigació en

tot cl referent a transplants.
— Afavorir l 'estudi, prevenció i

tractament del rebuig.
— Profundit/.ar en l 'estudi de la

problemàtica ético-moral d'aquests
procediments.

La F.B.T. per dur a terme

aquests objectius disposa de dife-
rents mitjans:

— Ha realit/at i pensa ampliar
en cl futur convenis de col.labora-
ció amb entitats públiques i priva-
des af ins, com puguin ser la
Conselleria de Sanitat i Seguretat
Social , la Universitat i la Fundació
Eurotransplant.

Ajudes d 'Enti tats
Financeres.

— Ajudes d'Entitats Públiques i
Privades.

- Patrimoni Fundacional.
— I cl més important la teva

col·laboració.

En cl proper número de Ressò
sortirà la butlleta per si l'interessa
fer-te donant.

¿^^f
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PNEUMÀTICS I SERVEIS

PALENZUELA

ESPECIALITAT EN PNEUMÀTICS I EQUILIBRATS DE

TURISMES, CAMIONS, 4X4,

INDUSTRIAL I MOTOCICLETES

Carrer Manacor, 2 - A - baixos

07630 CAMPOS

Tel. 65.00.13

Particular: 65.11.65

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'EXPERIÈNCIAAVALEN EL NOSTRE SERVEI

Carrer Eivissa, s/n. • 07630 CAMPOS
Tel. Mòbil 908.63.16.58

5Slebtaulant $a&MmMta~]

ESPECIALITAT EN CUINA MALLORQUINA

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

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

07630 CAMPOS

Cristalleria CAMPOS c. B.

Jaume Vadell Adrover

Joan Oliver Bordoy

Carrer Llibertat, 27
Tel. 65.04.20 • 07630 • CAMPOS
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Especial Sa Ràpita '95
DE SES COVETES

A S'ESTANYOL DE MIGJORN,
CAP A L'ANY 2000

De poc ençà, mirar cap al litoral
de Campos s'assembla a l'acció de
mirar-se en un mirall, el qual ens
retorna la imatge que té al davant.
En aquest mirall nostre, ara veim la
imatge d'una costa degradada; una
visió que ja s'ha contemplat per
desgràcia a d'altres bandes.

El litoral de Ses Covetes cap a
S'Estanyol de Migjorn està co-
mençant a patir una de les errades
més greus que ha comès l'home, la
destrucció irracional del paisatge i
per tant la desaparició d'una part de
la seva història.

Possiblement en una escala on la
necessitat monetària i el consum
estiguin situats en primers llocs, la
destrucció del paisatge per construir
edificacions -moltes de vegades inne-
cessàries-, no es converteix en una
acció irracional, desproporcionada i
dolenta, sinó en tot el contrari, en una acció productiva que proporciona matèria primera pel
consum. EI problema és que en aquesta escala, la necessitat monetària i el consum ocupen llocs
bastant elevats, són elements supravalorats, ja que són factibles de reducció i d'ús racional d'a-
cord amb la necessitat real de l'home. I és que freqüentment es confon consum amb subsistèn-
cia o necessitat.

Mirant de Ses Covetes cap a S'Estanyol de Migjorn, es pot comprovar aquest excés de des-
trucció i consum que l'home ha creat i que pateix. Hem de construir de bell nou vora la mar
quan les cases de terra endins o d'altres bandes del litoral ens cauen perquè no les cuidam o no
les empram; hem de fer noves centrals elèctriques per tenir comoditat a l'hora de tudar ener-
gia; ens hem de carregar el patrimoni arquitectònic costaner, com ara els escars, perquè és de
propietat privada, quan segurament té una utilitat; i també hem de fer un nou port esportiu
perquè... els temps canvien, per exemple.

En quant a que aquesta destrucció/construcció sigui bona per l'economia, potser ni és del tot
fals ni tampoc del tot cert. Segurament però, sí que hi ha d'altres maneres més originals i menys
destructives per aconseguir que un poble pugui viure del seu treball, i aquestes no s'han cerca-
des. S'ha hagut de recórrer al ciment per aconseguir una font de treball, o d'oci, o del que faci
falta, sense abans cercar o haver intentat cercar alternatives que, a la vegada, puguin servir per
la funció que han de tenir -treball, oci,...- i que no destruexin el nostre entorn.

No hem de consentir que els nostres litorals siguin cinturons de ciment i formigó pel fet d'a-
conseguir uns guanys, la major part de vegades econòmics, temporals i individuals. Les nostres
illes eren admirades per la seva bellesa natural no fa molts d'anys; cap a l'any 2000 no crec que
puguem pensar el mateix.

J. Bosch.



• Fent una volta per la vila

Apol·lònia Lladó Mas "Sa Madona de Ca na Punta"
Quan arriben aquestes saons, més que mai, giram els ulls

cap a la vorera de mar. A Ressò també hem volgut fugir de
terra endins i apropar-nos a la costa, cercar la fresca.

Com sempre passa trobes algú que té coses per dir; gent
que et vol fer partícep de les seves experiències i això és d'a-
grair.

Madó Apol.Iònia Lladó Mas, Sa madona de Ca na Punta,
amb més de quaranta anys de residència a aquest indret és,
potser, una de les veus més qualificades per parlar-ne; ha vist
com naixia i com anava creixent, i ha volgut compartir amb
tots nosaltres la seva coneixença. Al mateix temps aprofita-
rem per conèixer-la un poc més a ella, les seves opinions i
inquietuds.

Madó Apol.Iònia té 64 anys i fins que en va tenir 9 va anar
a les Escoles de son Callar, aleshores vivia a Can Senalla, just
a la vorera del camí que unia Campos amb Sa Ràpita "hi
anàvem tots els nins d'aquell redol amb la mestra Mayol.
Cada dia arribava de la vila en carro i com que el camí no
estava asfaltat si plovia no venia".

Una vegada deixada l'escola, com la gran majoria
d'al . Iotes del seu temps, va aprendre a cosir i a brodar i, amb
el Sr Mas, tornà a repassar totes aquelles coses que havia
après a l'escola.

— Des de quan viviu a Sa Ràpita?
— Crec que després de la Torre de Son Durí som la

més antiga d'aquest rcdol. Vaig venir a viure a Sa
Ràpita després de casar-me, tenia 21 anys. No hi havia
llum ni carretera. Tene ben present cl meu primer con-
tacte amb Sa Ràpita; acabada d'arribar, la meva sogra
cm va dir " mira Apol.Iònia, aquí hi ha dos carbureras,
cada dia els has de fer ben nets i si no poses els pilons
enremull amb vinagre no guanyaràs per pitons"; Ics
espelmes i el petromax, que arribaren a poc a poc foren
dos avanços molt importants.

— Com era Sa Ràpita d'aquell temps?
- Hi havia molt poques cascs, aquest carrer on ara

visc (Carrer Sípia) va ser cl primer en obrir-se, llevat
de la primera línia, i n'hi havia una mitja dotzena.

18 EI renou d'un motor de cotxe era una atracció que
no es donava cada dia, i quan després de fer una atura-
da a la Fonda i de menjar un arròs amb gallina -que ells
mateixos havien duita- tornaven a partir et demanaves,
quants de dics estarem a tornar veure un altre cotxe?

Hi havia set carabineros i un cabo. Pel que era esta-
va molt ben guardada, més que ara, mai no vaig sentir
que passas res, tot era molt bona gent. Referent a fer
cases noves cada any podíem dir "Oh, enguany se
n'han fetes dues", llavors l'arribada de la llum va ser
com una bomba i tot va començar a anar molt de pres-
sa.

Festes no se'n varen fer fins que hi va haver cl
Balle Nicolau. Amb ell es va començar a fer la
Processó de la Marc de Déu del Carme i només amb Ics
ducs barques que hi havia, la del notari i la de Can
Cosmct.

En un principi tothom anava a missa a la capella de
Can Cosmct, mes cnvant a la capella de cas Capellà
Barrala

— A què es dedicava la gent per poder viure?
- Havíem de pescar amb molls d'hams i encara no

bastava! El meu home sempre va mirar moll per la
casa, anava a parar rateres, a cercar esclala-sangs,
esparces... i així més o manco lois els que venien per
aquí.

En Jaume, cl meu home, anava a fer volia per les
possessions de Llucmajor, anava a vendre queviures.

Quan els meus sogres varen voler posar la lavcrna
els varen advenir " volia, que aquí cl moriràs de fam,
lorna arrcra que no n'hi ha per lois", però la meva
sogra va comprar cl solar i va fer la lavcrna.

La meva primera feina de cada dia era, cada doma-
ti abans de sortir cl sol, penjar un llum de carburo a la
terrassa, així quan arribaven els primers carros que
venien a cercar alga a la plalja o els sel carabineros
amb el cabo al davani .sabien que els esperava amb
cafè d'olla i cassalla o herbes dolces, tot això valia
devers 1*50.

— Quantes persones hi devien viure cada dia? i
a l'estiu?

- Moll poques, devers unes deu i llavors els guàr-
dies que se'n cuidavcn del contraban. Me'n record que
un any a sa Torre de son Durí es va fer una agafada de
cafè grossíssima, n'hi havia tanl damunl les penyes
que els rapilcrs anàvem a cercar-ne.

Nosaltres teníem la taverna que lambé era boliga i
barberia, servíem la gent que venia a passar uns dics a
sa Ràpita. Un pic o dos cada sclmana, amb cl carro,
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• Fent una volta per la vila

anàvem a cercar un barrai de vi, carburo, carbó i pa.
Mes envant començàrem a fer menjar, el cartell del

Restaurant va ser el primer que hi ha hagut a Sa
Rapita. Amb el Restaurant també deixàrem de fer voila
per foravila.

No s'usava gaire l'estiueig, i molt manco com ara.
Els dissabtes i diumenges començaren a venir -en
carros- gent de Campos, de Porreres, de Llucmajor i
dels horts de mes aprop, venien a passar cl cap de set-
mana, amb dos sacs de palla per Ics bíslics i pa en but-
xaca per a ells, foren els pioners del cap de setmana,
que res tenien de "wcy kent" però molt de gent feliç.
Però en venir la Mare de Déu d'Agost tothom volia ser
a la vila, i abans la gent havia d'anar de tàperes i d'a-
mctlcs. A l'estiu no va començar a venir molla gent
fins que es va fer la carrclera, deu fer uns 32 anys, i
fins que no va arribar la l lum. Hi havia poques como-
ditals i, a més a més, amb el mal camí s'espcnyaven
moll els coixes.

— Quines persones recordau d 'aquell temps,
clients, amics... gent que per un mot iu o l 'altre ten-
gués relació amb Sa Ràpita?

— Els que més record eren els clicnis habiluals de
la Fonda, els clicnis diaris de cafè , copa i barberia els
dissablcs, en Joan Sabalcr, meslrc Bernat Bunyolcr -
vivia ran de mar dins l'escar de Can Picrcs-, en Colau
de Sa Màniga, Es Moreno Campos -que feia fabuloses
pcscadcs de covel: salpes, obladcs i peix de prémer. Un
poc més lard va arribar en Pere Xola, que amb l'asscs-
soramcnl d 'un cslrangcr japonès va inventar una esco-
peta de pesca submarina, aquest malcix japonès li va
ensenyar la lècnica, feia pcscadcs increïbles, llavors
peix n 'hi havia a balquena.

— Quan es va començar a establir Sa Ràpita?
— Principalment va començar amb l 'arribada de la

llum i de la carretera. De Ca na Punta fins a Can
Mandana, toia la vorera va ser de l'amo de Son Callar;
li varen donar com a "cslim" dels animals que va dei-
xar quan es va rclirar. Me'n record que tenia una corda
llarga i anava venent els solars i els mesurava amb la
corda; que en volien 10 passes, idò 10 passes, que en
volia 12 idò igualment, i així loia la primera línia.

— Què era el que més vos agradava d 'aquell
temps?

— El que més m'agradava era la tranquil·litat i la
bona gent que hi havia, els veïnats eren com a de la
família, no imporiava lançar amb pany i clau, cl podies
fiar de tothom....

— No totes les coses sempre són bones, segura-
ment també n'hi degué haver de dolentes, en recor-
dau alguna?

— El que més poc m'agradava eren els temporals.
Record que una vegada un se'n va dur totes les urali-
tes i els vidres de Ics cascs de davant, va ser una nit
terrible. També record una calabruixada, queien com a
milgcs roves de gel. No varen bastar lolcs les leulcs de
Campos ni de Llucmajor, tothom va haver de fer Ics
teulades noves.

— Posats al dia d'avui, quines necessitats trobau
que té Sa Ràpita, què hi fa falta i què hi sobra?

— El que més enyor és la tranquil·li tat. Manca

vigilància i sobra dolcntia, és necessari que la gent es
comporti millor. La gent ha vengut a Sa Ràpita cercant
tranquil·litat, els que volien més luxe i més trui anaven
a Sa Colònia.

— Haureu vist i sentit que fa uns mesos hi ha
molt de maneig amb els escars, quina és la vostra
opinió al respecte?

- Jo de cap de les maneres els tomaria. Eren de
gent de Campos que venien a pescar i a passar el dia,
lenicn una cislcrnela, són una part més de Sa Rapila,
no fan nosa a n ingú , és con si volguessin lomar sa torre
de Son Durí .

Com sempre hem de recordar que tenim l'espai
l imitat i que ens haurem d'acomiadar fins una altra
vegada, però després d'agrair-vos la vostra genero-
sitat i bona acollida ens agradaria acabar amb algu-
na cosa que volgueu afegir.

"M'agrada molt la t ranquil · l i tat , per això segu-
rament preferesc els h iverns de Sa Ràpita. Som una
enamorada de Sa Ràpita i em consider rapitera. Ma
mare sempre em deia "ai f i l í e l a meva i que em sap
de greu que vagis a Sa Ràpi ta que no té res".

HI que més pena em feia era quan es ponia el sol
i quedàvem pràcticament a les fosques, sense elec-
t r ic i t a t , amb un cafè d'olla però m'agradava,
m'agradava molt.

Sense adonar-me'n Sa Ràpita ha deixat de ser el
que era, ni mi l lor ni pitjor, però no és el que era".

Els que no hem tengut el privilegi de gaudir d'a-
questes escenes no tenim més remei que imaginar-
ies, però gràcies al vostre testimoni això ara no ens
serà tan d i f í c i l i, quan ens afecti la nostàlgia, potser
ma lu i r em la pressa que l 'e lectr ici tat va tenir per
ar r ibar a un indret que es podia mesurar amb un
tros l larg de corda.

Antònia Sitjar
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25 Anys
del Club Nàutic

Ressò ha volgut, de qualque manera, sumar-se
als actes que, amb motiu del 25* del Club Nàutic de
Sa Ràpita, ben aviat començaran a celebrar-se.
Res més al nostre abast que oferir aquestes planes
i per això ens hem posat en contacte amb la perso-
na que, com a President de l'entitat la representa:
D. Andreu Lladó, el Sr Lladó.

— Heu presidit des de sempre aquest Club?
— No, cl primer President va ser un ciutadà que

nomia Joan Crespí Rayeres i ho va ser durant quatre
anys. Després ho va ser D. Cosme Prohcns, cl senyor
de Can Tallades, f ins que va morir a l 'any 80. Jo cl
vaig seguir en cl càrrec i fins ara, ós a dir, fa 15 anys
que ho som. L'any que ve acabaré i supòs que una altra
persona regirà els destins del Club, pens dcixar-ho. Els
mandats duren quatre anys, i després de quatre de
seguits pens dcixar-ho, és hora que entri saba nova.

— Quin balanç podeu fer d'aquest primers 25
anys?

— Des del meu punt de vista cl balanç és molt posi-
tiu. Ara el Club s'ha consolidat i no té massa proble-
mes, aquests els vàrem tenir als inicis, a l'hora de
començar l'obra.

És un Club que te 1600 socis, un percentatge elevat
de gent de fora i la resta de Campos, la majoria dels
campaners que ho són, ho són des del principi . Ara és
difícil fer-se soci, val molts doblcrs. Això però, no
només passa a Sa Ràpita, és una situació similar a la
dels altres clubs. Actualment la quota és d 'un mil ió
més l'IVA (160.000 pis). Bona part dels socis eren
socis juveni ls i passaren a scr-ho de número en complir
els 18 anys. Ara això no ho podem fer, la quantitat de
socis hagués arribat a ser espantosa. El Club té limita-
cions, tenim 500 llocs d'amarramcnt i en podem tenir
25 més si ens cstrcnyem un poc, però res més i per
aquest motiu ara ho tenim tancat.

El Club funciona molt bé econòmicament, de mane-
ra que si en acabar l'any s'han de fer reformes les
podem fer t ranqui l · lament . El Club té moltes
instal·lacions i costa de mantenir, però és l 'única
manera que funcioni be. Tot està moll ben organit/.at i
contam amb uns mariners estupends.

— Què teniu previst per commemorar aquest
quart de segle d'existència i què suposa?

- Hem volgut que cl 25c aniversari tcngucs un to
de vertadera celebració, de cap manera volíem que pas-
sés desapercebut. Volem que els socis participin de les
act ivi tats que s'organit/.cn. La festa del Club
començarà cl dia de Sant Jaume (dimarts) i acabarà cl
diumenge següent amb una Missa per recordar a tots
aquells amics nostres que ja no hi són i que tant

col·laboraren en cl seu naixement.
Han estat 25 anys d'evolució molt favorable, no

sols per als socis sinó també per al poble de Campos.
El poble de Campos ha aconseguit que Sa Ràpita fos
una /.ona turística coneguda arreu de Mallorca gràcies,
especialment, al port esportiu. Tenim la particulari tat
de ser un port de trànsit i això fa que molla gent hi ven-
gui. Qualsevol embarcació pot anar fins al Cap Salines,
i és posiliva la proximilat amb Cabrera. Malgrat sigui
Parc Natural la gent demana permís per anar-hi, molla
de la geni que cnira al port té projectai un dia o l 'altre
anar a Cabrera.

— Vós sou de Campos i sou el President, i els
altres membres de la directiva?

Sempre he procurat que hi hagi un 50% de fora i
l 'altre 50% de campaners, així tots cslan rcprcscnlals.

— Quines perspectives de futur teniu?
Ara t e n i m cl pori molt ben dotat però no podem
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créixer en no ser que facem una ampliació.
— Trobau que seria convenient una ampliació

del port esportiu?
Jo diria que per una part no convé perquè dcstros-

sam un poc la zona de Sa Rapita; però per una altra
part crearia molt de llocs de feina.

Ara, en aquests moments tenim 10 mariners, 3
al.lotes a l'oficina, 4 llocs de manteniment d'embarca-
cions, tenim la cantina amb un matrimoni que hi viu
més dues persones empleades, cl Restaurant que en té
5 o 6... tot això són llocs de feina creats a partir del
port esportiu.

Una de les activitats que tenim, així ho manen els
Estatuts, és cl foment de la vela; tenim l 'obligació de
fer-ho. Tenim una escola i anualment es fan cursets.
Conptam amb un monitor -pens que tenim cl millor de
Mallorca!- que ensenya durant tot l 'any i llavors altres
curset de dues o 1res setmanes... Surfing, moto nàuti-
ca, vela major...

— Tornant un poc als actes festius, ens podríeu
avançar quins hi haurà?

Hem volgut que la gent de Sa Ràpita, i especial-
ment els socis ho celebrin, l'ocasió s'ho mereix i per
això el pressupost és clcvadct.

Començarem amb un passacarrcrs, grups de teatre,
balls populars i dos o tres grups musicals. També
col·locarem dues hèlices de 450 Kg davant la cantina i
Enrique Broglia ens fa una escultura de devers 7
metres i mig que col.locarem a l'esplanada. Esperam
que dia 25 tot estigui llest.

— En relació a altres Clubs Nàutics de Mallorca,
quina consideració té el de Sa Ràpita?

En qüestió de prestigi és un dels mil lors, sempre
exceptuant el Club de Mar i el de Portals Nous, que
són els millors. A nosaltres cl que ens ha fallat han
estat llocs d'amarramcnt grossos, de 20, 25 i 30

metres, d'aquests no en tenim.
— Heu rebut ajudes importants com a Club

Nàutic?
Hem lengut una única ajuda i en un moment ben

determinat, va venir de la Comunitat Autònoma i arran
del problema des Trenc. Semblava que com a compen-
sació a la no urbanització tcndrícm tota casta d'avan-
tatges. Vàrem demanar una ajuda per comprar la
màquina per treure les embarcacions i el lloc per ubi-
car-la; tot valia uns 20 milions. Ens varen concedir una
ajuda consistent en vuit punts dels interessos durant
cinc anys. Va suposar uns quatre milions. D'aquest
tipus encara se'n fan, però només s'arriba a dos punts

— Què voldríeu destacar d'aquest 25 anys?
— Un poc tol cl que ja he di t i en general de la seva

evolució. Quan començàrem vàrem haver de fer un
préstec important -trenta milions de fa v in t anys- i cl
tornàrem en quin/.c anys. Actualment l'economia es
sanejada però sempre hi ha coses per fer. Ara haurem
de perllongar cl dic i són molts de milions però es
podrà fer.

Tot cl trui va començar amb 15 o 20 persones, uns
partidaris de fer un port pctitct, altres de fer-lo més
gran i malgrat es seguís la segona opció deu fer 15
anys que no hi ha cap lloc buit , tot és ben ple. L'any
passat decidírem que es podien fer socis sense comprar
lloc d'amarramcnt i en poc temps se'n feren 21 o 22 i
els seus drets es limiten a l 'ús de Ics /ones esportives.

Hem volgut Ter palesa una realitat que té nom
propi: C.N Sa Ràpita, i un esdeveniment: Vint-i-
cinc anys d'existència, per això la nostra felicitació
al seu President i a les persones que ho han fet pos-
sible.

A. S it jar.
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PROGRAMA DE FESTES DEL CLUB NÀUTIC DE SA RÀPITA. JULIOL 1995

DIA 24 DE JULIOL:
DIA 25 DE JULIOL:

DIA 26 DE JULIOL:

DIA 27 DE JULIOL:

DIA 28 DE JULIOL:

DIA 29 DE JULIOL:

DIA 30 DE JULIOL:

Gran passacarrers per Sa Ràpita que repartiran cl programa de festes.
A les 7'30: Concurs de pesca per als socis del Club Nàutic.
A les 21'30: Sopar al Club Nàutic de tot cl que s'hagi pescat al matí.
Després vetlada musical en un gran ambient.
A les 22'30: El g rup de teatre L'Estel de Campos rcsprcscntarà
"En Pau vol v iure en pau" Direcció: Miquel Fullana. Lloc: Moll d'espera.
Socis: Gratuït • No Socis: 500 pessetes
A Ics 17 hores: Horabaixa i n f a n t i l - j u v e n i l al Restaurant Club Nàutic.
Els nins han d'anar amb banyador i bicicleta.
A les 22'30: Companyia de Teatre X esc Forte/.a amb l'obra
"S'ha acabat es bròquil".
Lloc: Moll d'espera.
Socis: Gratuït • No Socis: 1.000 pessetes
A les 22'30: Nit musical Grups: Geminis, Els Valldemossa i Tomeu Penya.
Socis: Gratuït • No socis: 1.000 pessetes
A les 19'30: Missa en honor dels socis difunts .
A continuació Ball de Bot amb el Grup Brot de Taperera de Campos
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TOU.M:\ i'Ls CURSOS DI-: vi< LI
DlíL CLUB NÀUTIC SA uAl'ITA

Una temporada més, cl Club Nàutic de sa Ràpita
ofereix places pels seus cursos de
vela. Enguany s'ofcrtcn dos
nivells, un per a infantils entre 6
i 14 anys i un altre per a adults -*
de més de 14 anys que
hagin seguit algun curs d<
vela anteriorment. Cada
nivell consta de 3 cur-
sos, que començaren cl
3 de juliol i s'acabaran
dia 1 de setembre.

Els infant i l s faran
Ics pràctiques amb un
optimist , mentre que
els adults ho faran amb un galcó de 4'70 m. d'eslora.

A més a més, hi haurà cursos de perfeccionament
tant per als infant i ls com per als adults.

Per mes informació podeu passar per les oficines
del Club a l'esplanada del Port o trucar al telèfon
64.00.01 o al fax 64.08.21.

.¡Acoito im:u\i:s, CLASSIFICAT
PEL CAMPIONAT D'ESPANYA «'OPTIMIST

El nin Santiago Bicrnés Fcrragut, del Club Nàutic
de sa Ràpita ha aconseguit classificar-se pel campionat
d'Espanya d'Optimist, entrenat pel monitor Francesc
Gil. Santiago és la jove promesa del club campaner,
després que de la promoció anterior sortissin estrelles
com Núria Bover, que va participar a les Olimpíades de
Barcelona.

EL CLUB NÀUTIC SA RÀPITA
ORTÉ LI RANDERA RL1VA

DE LI UNIÓ EUROPI'A

Un any més el Club Nàutic de Sa Ràpita ha obtin-
gut la bandera blava, una distinció que concedeix la
Unió Europea a aquelles platges i ports esportius que
destaquen per la quali tat dels serveis que s'hi oferei-
xen. Per podcr-ne gaudir han de complir tota una sèrie
de condicions i han d'haver superat amb èxit una ins-
pecció per part dels inspectors de la Unió Europea.

ü

PUBLICITAT A RESSÒ

Carme Llaneras. Te. 65.21.32 - Fax. 65.01.47
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Gestoria

ADROVER

TRAMITACIONS I ASSEGURANCES

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

SANELEC INSER C. B.

Arnau 9{ißorra i Joan tornar

SANEJAMENT • ELECTRICITAT

CLIMATITZACIÓ

REPARACIÓ I MANTENIMENT

DE CAMERES FRIGORÍFIQUES

MAQUINÀRIA D'HOSTELERIA

Tels. 65.07.69 •908.63.16.73
Carrer Major, 34 • CAMPOS
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(2¿idi J\/cU¿t¿C>

cía, R&>p¿ta,

Esplanada del Port, s/n. • Tel. 64.00.01

Sa Ràpita (Campos)
•* Ressò / 71



• Ses Covetes / Es Trenc

Miratges a la calitja:
Nicole i Cristel. Dues ben plantades turistes

que cerquen frescor a la calentor d' Es Trenc.

Arribat l'estiu els cossos resplendeixen i suren sota cl sol, cl
cel blau i la mar. Fins i tot la genteta més tenebrosa i reprimida
no pot estar de constatar-ho quan sense poder-hi fer res sent per-
torbats els seus instints i nervis. Tot cerca la l lum, l'aire, la sala-
dina a la puresa d'un pit. El desig ós calcnlor, febre en cl
barram, suor, rabiosa set de frescor.

Nicole (90-60-90) passa les vacances amb uns amics de
Ressò.

"Quan estic tota sola ni tan sols neccssit una barca per deixar-
me bressolar per l 'aigua. Aprofit qualsevol oportunitat per dei-
xar-me acaronar pel sol. A mi m'encanta ondular passivament
dins l'aigua, dolça o salada, i scnlir-mc abraçada per la goma
que es rccalcntcix fins a voler rebentar"

Na Nicole s'ha de dir que no sap nedar, ho confessa sincera-
ment, voldria que algun tritó mediterrani n 'h i cnscnyàs. Hem
sentit comentaris de les ofertes que li han fet alguns personatges
de la vila. Seria una manera de promocionar la piscina mun ic i -

pal per a un sector d'edat determinat.

Pel que fa a Cristel, de Dusseldorf fa 24
anys, recomana precaucions amb cl sol, s'ha de
prendre amb mesura perquè la pell és delicada.
Ha sortit de davall el para-sol i amb un gcsi
innocent, però terriblement lasciu, ha fet un estirament. Un oralgct suau l'acaba de despertar de l 'cnlubiamcnt que
l'havia plegada a l'hamaca.

Els qui hem quedat retratats per l'expressió de la seva imatge no dublam que cl cos comanda. Ella es capficarà
dins l'aigua a la recerca de noves sensacions placnts, agraint la força sensitiva de la natura...

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

vins bernat
ELABORACIÓ PRÒPIA

embotellador núm. 5929 P.M.

»Y/ Carretera Felanitx, Km. 1,600
•'/ Tel. (971)65.09.45

07630 CAMPOS

(MALLORCA)

Taller Mecànic

CA N'ARNAU
Carrer Provenga, 36

Tel. 65.10.63
07630 CAMPOS
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• Ses Covetes / Es Trenc

Ses Covetes
i els papers

— Els declarants al Jutjat, Srs. Mas, Roig, Portell .Garcías i Nolla.

El 9 de juny passat, amb calórela d'estiu, anaven al
Jutjat d'Instrucció núm. 1 de Manacor, del qual n'és
titular la Sra. Carmen Frigola, per declarar en relació
a un prcssumplc delicte de falsctat els Srs. Roig, Balle
(avui cx-batlc), Guil lem Mas (ex-balle), Nolla (fun-
cionari munic ipa l , Secretari accidcnlal), Porlcll
(aclual Sccrclari) i Garcías (aclual Arquilcclc
Municipal) . Tols varen ser assislils pel Llelral Sr.
Rafael Perera, conegui membre del PP, candidai a
Dipulal per Mallorca a les passades Eleccions
Aulonòmiqucs

La denúncia que va inicrposar en cl seu momcnl,
ara fa un any, mes o manco, UM, va ser per una possi-
ble falsificació d 'un documcnl urbaníslic munic ipa l
comesa, si de cas, cl 1990 i en relació al sòl urbà Iris-
lamcni famós de Ses Covclcs, qüestió sobre la qual ja
es va pronunciar el Tribunal Suprem i ara pareix es
tornarà a pronunciar cl Tribunal Superior de Balears,
rcalmcnl un cas cnircvicollal com no podia ser més.

Esla pcndcnl de iramilació i de qualificació per
pari de la Sra. Julgcssa per veure si processarà o no
qualcú per aqucsls fels o si es seguiran allrcs Iràmils.

Redacció.

25

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

Motor Ocasió ^ Q
Campos, S.L. M

COMPRA - VENDA de Vehicles d'Ocasió

Tomàs Rigo Vicens

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

07630 CAMPOS

CA'N MELERO
FRUITES I VERDURES • CONGELATS

FRUITS SECS • PRODUCTES DIETÈTICS

VINSAL'ENGRÒS

POLLASTRES A L'AST

Carrer Ferrocarril, 1 • Tel. 65.06.30

07630 CAMPOS

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

corsetería i bany

Estam de
Rebaixes

Creu, 2 • Tel. 65.03.46
CAMPOS

Joan Segura, 5
MANACOR

Carrer de s'Aigo, 12

Tel. 65.27.52

07630 CAMPOS
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Què farem dels escars a Campos?
A finals de maig d'enguany un

dels Escars mes coneguts de Sa
Rapila -cl d'en Tomàs Burgucra- va
ser destruït o esbucat sense cap mes
iniciativa ni contemplació.

Fa temps que des de Ressò
venim advertint del perill de totes
aquestes obres populars de la nos-
tra costa campanera, algunes verta-
deres obres per a conservar, degut a
una aplicació indiscriminada de la
Lici de Costes.

Ja s'ha suggerit moltes vegades,
i ho tornam a fer per tots aquells
que hi tcnguin vertader interès, que
l 'única fórmula per a conservar-los
és sol·licitar la declaració de Bens
d'Interès Cultural de Ics obres cos-
taneres de valor important i que
aleshores s'haurà de veure com es
pacta amb la Demarcació de Costes
de Balears per a la seva utilit/.ació i
conservació.

Malgrat tot, csbucar sense mes
ni més, ens sembla fora de tota
mínima educació i civilit/.acó. I
l 'Ajuntament hauria de prendre
mesures serioses. Mentre la
sol·licitud formal dels Ajuntaments
de Ses Salines i Santanyí ja havia
arribat a hores de tancar aquesta
edició a la Comissió de Patrimoni
perquè es puguin protegir aquestes
construccions en be de tots, la de
Campos no sabem ni si està per fer,
per trametre o per arribar.

Redacció.

Fotos: Damià Prohens (Foto Vidal)

T P ^T

— L'ESC AR esbucat, un dels valuosos dels que teníem a Sa Ràpita i ja per sempre irrecuperable.

— És inevitable esbucar els escars?.

BAR • RESTAURANT

CA'N CÓS
Especialitat en Cuina Mallorquina, Grill

BANQUETS NOCES COMUNIONS

Ctra. Santanyí, s/n. - Tel. 65.27.87

07630 CAMPOS

RISTALLERIA

ERELLO
Acristallaments en general

Carrer Palmer, 1 Tel. 65.00.95

07630 CAMPOS
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"Ss Kacóde Ses Cumes "

Mobles de Cuina

i Bany

Fets a mida

Carrer Santanyí, 34

Tel. 65.22.97

07630 CAMPOS

ASSESSORIA EMPRESARIAL

r
CAMPOS

Carrer Provenga, 34 • 2on -Tel. 65.09.41

07630 CAMPOS (Illes Balears)

AN GASPARELJ
ferreria fundada ['any 1868

— Compra i venda maquinaria usada

— Reparado maquinària

— Ornaments artistics

— Treballs en acer inoxidable

Jaume I, 43 — Fabricació i restauració de molins de vent

07630 CAMPOS - Treballs de torn

Tel. 971 - 65.06.28 - Ferrament

R e s t a u r a n t

ŒNPEP

Av. Miramar, 16
Tel. 64 0102 /
Sa Ràpita.
CAMPOS

8 AR
RESTAURANTE

RAN de MAH
Especialitat en Paella i Marisc

Es Murters, s/n. • Ses Covetes (Mallorca)

NO FACIS FOC

Hi ha molt en joc

GOVERN BALEAR

Conselleria d'Agricultura ¡ Pesta

27
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ANTONI MAS PER LA TULI DE MAIG
EXPOSÀ A LES ESCOLES VELLES

Del 12 al 21 de maig el pintor campaner Antoni
Mas va mostrar la seva recent producció pictòrica a
Ses Escoles Velles. Feia cinc anys que els campaners
no havíem pogut admirar a la vila la seva obra però en
aquest temps l'activitat del pintor ha estat considera-
ble. Un treball acurat i continuat que ha donat a conèi-
xer a diverses col·lectives i individuals a altres llocs,
fora de l'illa i de l'Estat. Antoni Mas està consolidant
una qualitat artística indiscutible tècnicament i d'un
exquisit gust temàtic que està mereixent un justificat
reconeixement progressiu per part dels entesos, i dels
que simplement gaudeixen de la delicadesa del seu
pinzell.

PUBLICADA 1.1 TESI DOCTORAL
DEL CAMPANER

LLORENÇ M JOS I VADELL

¿ÍO Mereixeria un comentari més llarg i acurós i espe-
ram tcnir-ne oportunitat qualque dia. Avui voldríem
destacar, com sempre ho fcim, la tasca d'un campaner,
En Llorenç Bujosa Vadcll, fi l l d'en Rafel de Sa
matança, que ha arribat al més alt grau acadèmic uni-
versitari, el Títol de Doctor. Ell va estudiar la Carrera
de Dret a la Universitat de Salamanca i ha triat una
especialitat ben difícil i interessant: cl Dret Processal,
el procés o la forma d'accedir a la justícia i al compli-
ment del dret. Com a bon estudiós, i això ja li ve d'en-
rera, va seguir els estudis amb un màxim aprofitament
i es va doctorar amb la qualificació més alta, apte cum
laude. Ara ha publicat la seva Tesi Doctoral, a un
Editorial concgudíssim dins cl món jurídic, sota cl títol
"La protección jurisdiccional de los intereses de
grupo". Enhorabona.

Lorenzo Bujosa Vadell

la protección
jurisdiccional
de los intereses
de grupo

NOU LLIKKE DE LES PUBLICACIONS
DE LA PAKKÒOUIA SANT JULI A

Essent cl núm. 8 de la Col·lecció indicada, s'ha
dedicat aquesta vegada a la figura de Mn. Francesc
Xavier Ballester, un missioner que va partir al Perú,
jove, i es va ordenar allà i hi va estar fins a la mort.
L'autor, Mn. Gabriel Reus, ha partit de la recopilació
de tot l'epistolari o cartes que varen arribar d'aquest
frare al seu nebot, de Can Catoi, a la vegada, parc del
recordat Mn. Bartomeu Ballester, Organista. Aquestes
cartes romanen ara en poder de la Parròquia per dona-
ció dels Hereus de Mn. B. Ballester i poden ser, com de
fet s'ha demostrat una font històrica de primer ordre.

FRANCESC XAVIER BALLESTER I MAS
Missioner Franciscà Apostòlic delí Descalços

en el Perú (1838- 1873)

Gabriel Reuj I /Mai - Campos. /995
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TROBADA MISSIONAL A SANT »LAI
I PRESENTACIÓ D'UN LUI!HE

Es va presentar dia 2 de juliol a Sant Blai, donat cl
caràcter missioner de lu trobada allà celebrada, el l l ibre
editat per la Parròquia sobre Mn. Francesc Xavier
Ballester, missioner al Perú. La presentació fou ben
interessant per les explicacions que va donar Mn. Pere
Fiol Tornila, Rector de Muro i antic missioner també al
Perú i a més a més, estudiós dels lemes històrics i mis-
sioners.

Seguidament els Amics de Sant Blai acompanyaren
amb un petit berenar a tres missioneres, ara de vacan-
ces o per raons especials a Mallorca, i que hav ien ven-
gut encantades per comentar i explicar la seva expe-
riència. Es divulgaren així les experiències d 'una
Missionera del Zaire, una de Veneçuela i una de Perú.
Es va veure que en els tres casos es tracta d'cvangclil-
y.ar però que els problemes socials i polítics de cada
país són diferents i marquen completament accions
distintes. Varen ésser escoltades amb molla d'atenció
per part del nombrós públic.

Aprofilam per a suggcrir-vos a lois una visita pau-
sada i amb camera fotografieu u Sant Bla i : val la pena.

CONVOCATÒRIA DIU IJT.Ol I.S
PER A L'ENSENYAMENT

Pel Minis ter i d'Educació ja s'han posat a l 'abast de
tothom les sol·licituds de Beca per a estudis. Lu instàn-
cia, dist inta segons sia renovació o nova adjudicació,
es compra a qualsevol estanc.

Es poden presentar pels aprovats al J u n y , f in s al 31
de jul iol als Ccnlrcs on hagin de cursar estudis , a la
Delegació d'Educació o a Correus (Passatge G u i l l e m
Torrella, 1 de Palma. Tel.72.70.02).

Per als alumnes que vagin a la convocalòria de
setembre es poden presentar f ins a octubre.

Informuu-vos ben aviat per poder preparar els
papers. És molt interessant pels a lumnes d 'Educació
Infan t i l i pels qui s 'hagin de desplaçar a fora de

Campos en raó dels estudis que facin o volen fer.

PROISA FORANA HA EDITAT UN LLIURE

"L'Associació de Premsa Forana de Mal lo rca
(1978-1995)" és cl títol del llibre que recul l s is temàti-
cament disset anys de feina en premsa local a la nostra
i l l a .

Coordinat per Miquel Company i Gracia Sanche/,
s'ofereix aquest ircball documental que pol ser una
excel . len i e ina per als f u t u r s investigadors dels feno-
men de la premsa forana que ha lengul com a decisius
els anys que s'csludicn. En cl l l ib re s 'hi troben catalo-
gades toies les publicacions que han nascut, desapare-
gut o consolidai en aqucsl període, a ixí com altres
dades ben interessants al rcspcclc.

GKRMANDAT DE DONANTS DE SANG

Els dics 7, 8 i 9 de j u n y La Gcrmandal de Donants
de Sang de Mallorca es varen traslladar a Campos per-
què tols els donanls de Campos pugucssin col·laborar
amb la seva donació de sang. Es varen fer 22 donanls
nous (ja n ' h i ha un lolal de 630) i es varen recaptar 224
bosses, la qual cosa suposa 112 litres. S'ha de dir que
Campos és un dels pobles que més donants te. Moltes
gràcies i à n i m als que encara no ho són.

29

PUBLICITAT A RESSÒ
Carme Llaneras. Tel. 65.21.32 • Fax. 65.01.47

•o Ressò / 71



• Col·laboració

Glosât de Piquera

30

Som un pagès campaner
que nomes sé fer cançons
fins ara he anat p'cs racons,
però ara sortire
i cada mes a Ressò
vos n' escaldaré un bon plat
i si dic sa veritat
a la fi sabran què és bo.

S'Ajuntament enquellat,
sols no se sap fins a on,
i ets imposts ens han doblat!
Però, i es doblcrs, a on són?

Sa gent per mi no hi veu bé
0 té una bena en ets ulls.
Fa sct/.c anys que fan embulls
1 encara volen PP.

Han promès i han dcspromès
institut i pavelló,
han arribat a fer collo
de parlar-ne i no fer res.
Ni aigües brutes ni netes,
ni teatre municipal.
Sa majoria absoluta
pot fer a un poble molt de mal.

I ara per quedar bé,
com si de tot fos culpable,
en Roig se'n va en es carrer
i ens presenten per batic
un bon mestre de fuster
per veure si amb talxctons,
amb tatxctcs o amb grampons
un miracle sabrà fer.

Sa Joieria
Argenteria i Rellotgeria

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

A devers s'Ajuntamcnl
a en Roig no cl volen pus.
Diuen que ha estat dolent
i que ha fet massa placeles.
I ets altres què han fet més
que dir sempre amén Jesús
i alçar sempre sa maneta?

Tant si és en Rafel Torrcr
com en Guillem de Sa Canovcta
dins sa mateixa barqueta
se'n podrien anar a Alger
i es poble campaner
en podria estar content
perquè a dins s 'Ajuntamcnt,
se pot demostrar amb papers,
trob que no hi fan gens de bé.

A dins un poble enganai
n ' h i ha que s'hi campen bé.
Per avui ho deixaré,
ja estic un poc esbravat,
i, si puc, es mes que ve,
si ho volen, vos contaré
coses que no tothom sap.

lis missatge de Son Vent
juny 1995.

Bicicletes • Recanvis
Accesoris • Vestuari

Reparacions

Carrer Lluna, 50
Tel. 65.29.12

07630 CAMPOS

c\cvos ®ORJ
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BIBLIOTECA PUBLICA
MUNICIPAL DE CAMPOS

ALGUNES NOVETATS

QUE PODEU TROBAR A LA BIBLIOTECA

— Sissi Flegel: L'enigma del condemnat.
Gran Angular.

— Antonio Muñoz Molina: Ardor Guerrero.
Alfaguara.

— R. Rosselló Vaquer, J. Bover Pujol:
El sexe a Mallorca
(notes històriques II). Miquel Font Editor

— Rafel Crespí: Silencis. Columna.

— C. Taurani: Breu història
de la llengua catalana.
Ed. 62. L'escorpí.

A més a més hi podeu trobar una sèrie de pel·lícu-
les i CD ben interessants que complementen l'oferta cultu-
ral de la Biblioteca en el camp audiovisual.

Horari: Dilluns, dimecres i divendres de 5'30 a 20'30 h.
Dimarts i dijous de 15'30 a 20'00 h.
Carrer Convent s/n 07630 Campos

CEMTßC: COOßDHADOß DE
QBLJOTEQUK) DE HALLOßCA

k'
Consell Insular
de Mallorca
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El Sahara no és només un desert

32

Vaig tenir ocasió de baixar als
campaments de refugiats saharians
al sud-oesl d'Algèria. Són en un
tros de desert inhòspit, amb forts
vents i temperatures extremes
(55°C a l'estiu i -3° C a les nits de
l'hivern). Abans de fer aquest viat-
ge m'havia compromès amb mi
mateixa a escriure unes reixes per
contar l'experiència, per interes-
sant; però després d'haver-hi anat,
cl compromís ja no és només amb
mi, és sobretot amb cl poble saha-
rià, perquè cl que més necessiten
(apart del mínim indispensable per
a sobreviure) és que cl món sàpiga
de la seva existència.

Què sabem d'aquest poble? Ho
demanam i les contestes no passen
de ser: hi ha un desert..., un parent
meu hi va fer cl servei militar...
Però realment hi ha poca gent prop
de nosaltres, que sàpiga que aviat
farà vint anys (des del novembre de
1975), que devers 100.000 perso-
nes varen haver de fugir de les
seves ciutats, dels seus poblats, de
les seves cascs, en vista de les atro-
citats de la invasió marroquina.
Varen haver de deixar tol cl que
tenien: menjar, roba, aquells
records de família... i gairebé lol-
hom hi deixava qualque ésser csti-
mal: una marc, un parc, un germà,
una filla... parcnis, amics, veïnals,
iota una vida. I en haver-se
instai.lai als campamenls en diver-
sos punís del ceñiré i nord del
Sahara Occidcnial, foren objcclc de
bombardcjos sislcmàlics amb
napalm i fòsfor blanc per pari de
l'aviació marroquina, la qual cosa
causà desenes de morís i mulila-
cions físiques i psicològiques cnlrc
la població. Així emprengueren un
segon i penós èxode cap a la pari
sud-ocsl d'Algèria, amb més priva-
cions, amb més palimcnls, més dins
el descri, mes dins el no-rcs. Però
la població va Ircurc forces i no es
va resignar a subsislir, només, amb
l'ajuda cxlcrior, sinó que es va
organitzar, i encara que pareix
impossible, actualment cslan repar-
tits en quatre grans campaments
(Aaiun, Dajla, Smara i Auscrd).

— Escola de dones

Han creat una organiï/.ació i unes
cslruclurcs adminislralivcs i huma-
nes per assimilar les ajudes i cana-
lil/ar la seva recepció, transpon,
distribució i cmmagal/.amcnl i per
a dclcrminar, reunir i planificar les
ncccssilals malcriáis, lani per a la
subsislència com per al dcscnvolu-
pamcnl de Ics poblacions refugia-
des. On hi havia pedres, arena i
pols, hi ha un horl, una escola, un
hospilal... Homes sense oportunitat
d'instrui-sc (una dada significaliva
és que en rctirar-sc l'Eslal
Espanyol del Sàhara, l 'any 1975, cl
personal saharià qual if icai era: 1
mclgc, 1 peril, 4 mcslrcs i 25 cslu-
dianls univcrsilaris, la majoria del
quals no pogueren acabar els seus
estudis perquè se'n varen anar a la
guerra), s'han convertit en perfec-
tes diplomàtics. Doncs que havien
viscut un aïllament típic de la dona
musulmana , ara són peces clau del
motor que mou la sanimi i l'educa-
ció de la població, sense deixar de
banda la convicció de tenir fills,
perquè així també afermen cl fu tu r
del seu poble.

No tan sols han sobreviscut, en
aquests moments tols els n ins i
nines estan cscolarii/ats: 15.000 a
Prccscolar, 25.000 a Primària i
Secundària, 6.000 estudiants a l'cs-
trangcr, 7.500 tituláis en Formació

Professional i 5.500 ululais supe-
riors.

Parlen la llengua àrab i com a
segona llengua tenen cl castellà,
com a únic record d'aquells anys de
colonit/.ació.

Tol això són dades, però jo, en
cl meu vialgc no en vaig veure de
dades, vaig veure persones: nines i
nins que no deixaven de somriure i
mirar amb ulls grossos, d 'un negre
inlcns, com si miranl aquelles per-
sones que veníem de lan l luny,
pugucssin veure un poqucl del que
nosaltres gaudim i allà els costa
d'imaginar, una flor, un pinarct, un
peix, la mar... Homes satisfets de
poder explicar la seva l lu i la , inte-
ressats pel nostre país, per la nostra
cul lura, per moslrar-nos la seva
família, la seva llar. Doncs de fac-
cions relaxades, de r ial la fàcil, amb
ganes de saber dels noslrcs senti-
ments, de satisfer-nos, carregades
de tendresa i fermesa al mateix
temps.

No vaig veure dades, vaig veure
persones, tots tenien un nom: Ali,
Salma, Nayib, Minlu.. . Min iu , la
dona que ens va acollir a la seva
"jaima" (léñeles de lona on viuen),
que ens preparava aquell le lan
peculiar i exquisit , l ' u n després de

Segueix
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l'altre fins a tres, amb molta de
calma, com ha de ser la cerimònia.
El primer, amarg com la vida; cl
segon, dolç com l'amor i cl tercer,
suau com la mort.

No sabria dir si era aquell te, si
era la rialla de na Mintu, si eren els
colors de les estores i les teles de la
"jaima" núm. 44, si eren Ics parau-
les de les persones que enrevoltà-
vem la tetera, si era aquell senti-
ment acollidor que tens dins la
"jaima" enmig del desert. No sabria
dir què era, però la sensació de
comunicació, de comprensió, d'cn-
tenimcnt mutu, que allà s'hi respi-
rava, no l'he sentit enlloc més.

Les mans de Mintu, en dir-nos
adéu, ben estretes a les meves, cm
varen comunicar moltes més coses

que un caramull de frases dites. Em
varen dir que, malgrat tots els
entrebancs que hi posa el Marroc,
tenen esperança, creuen en un futur
de tornada a la seva terra, a la terra
que els varen prendre quan gairebé
no havien pogut gaudir-la ben bé
com a seva. Em varen dir que la
lluita i dificultats que passen serà
compensat amb cl reconeixement
que són un poble. Em varen dir que
quan es retrobin Ics famílies, des-
prés de tants anys separades per un
desert i adversitats, recordaran la
gent solidària d'altres països. Les
mans de na M i n t u , ben estretes, cm
varen dir tantes coses... però segu-
rament s'cntcmcren que les meves
contestaren penes d'agraïment per
aquest bolic que m'emportava: una

lliçó d'optimisme, un canvi impor-
tant en la meva escala de valors,
unes amistats, uns dies, unes hores,
uns minuts, uns segons, impactants,
intensos, inoblidables... Moltes
gràcies, Mintu!!!

(I moltes gràcies també a tots
els campaners i campaneres que
col·laboren a comprar material
per dur als campaments, en nom
de l'Associació d'Amigues i
Amics del Poble Saharià. Carrer
Monti-Sion, 14. Palma. Telèfon
72 88 39)

Miguela Vidal i Joan
maig-1995
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Mn. Sebastià Salom anomenat
Vicari Episcopal

Les notícies entorn de la
Parròquia, l'Església campanera,
són les ja tradicionals d'aquest
temps i que voldria recordar, un
cop més: el començament dels
campaments del Club d'Esplai
Parroquial, unes activitats lúdiques
i pels nostres joves ben necessàries.
L'acabament de la catequesi de
Confirmació dóna pas a una possi-
ble celebració de Confirmació pel
darrer trimestre.

Estan en plena activitat els
Amics de Sant Blai que segueixen
amb les seves trobades missionais.
Les Monges dels Sagrats Cors han
celebrat amb gran solemnitat la

Festa del Sagrat Cor de Jesús, cl
següent divendres del Corpus,
Festa també amb molla assistència,
més a la celebració que a la proces-
só, cada cop mes poc concorregu-
da.

La notícia mes trascendental
encara que desapercebuda potser
sia cl nomenament eclesiàstic que
ha recaigut en cl campaner, Mn.
Sebastià Salom, Es Capellà de Cas
Ferrer Coix, un home d'església
amb prou solidesa intcl.lcctual i
moral i amb experiència pastoral
important per a donar una empenta
nova i il · lusionada a la nostra Zona
Pastoral, de Llevant i Migjorn. Mn.

Salom coneix bé la problemàtica
real del nostre poble i de la nostra
parròquia i, com a Vicari
Episcopal, o sia, escaló intcrmig
entre cl Bisbe i les parròquies,
podria ser un nou canal de comuni-
cació recíproca, tot tenint en comp-
te cl Sínode Diocesà que ha de ser
un punt culminant de la nostra
Diòcesi.

Des de Ressò i des d'aquesta
secció li oferim tota la nostra
col·laboració i li dcsitjam tota clas-
se d'encerts.

S'Esquella.

BUGADERIA

TINTORERIA

SA BUGADERIA
Carrer Nou, 73 • 07630 CAMPOS • TEL. 65.25.27

PRODUCTES

ADROVER
Carrer Menorca, s/n. • Tel. 65.00.54

07630 C AM POS
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Qui ha perdut les Eleccions locals 28/M?
La campanya electoral del PP

va posar de manifest el cinisme, la
insensibilitat i el poc enginy d'un
grup, que sota una coherent refle-
xió no mereixia cap tipus de con-
fiança.

Cinisme quan varen regalar
guardioles rccomcnant l'estalvi i
ells, contràriament a les regles
bàsiques d'economia, dilapiden els
diners de tots amb una excessiva
organització administrativa, con-
cessió d'obres amb pressuposts
inflats, càrrecs de confiança...

Insensibilitat d'en Canovcla i
companyia que gràcies a la seva
actuació varen demostrar que les
persones s 'han de jutjar pels fets i
no per l'aparença. Ara ja cl tenen
calat i veuen que la seva intenció és
aprofitar-se de la gent major. A una
mesa electoral es va veure una
situació que reflexa aquesta acti-
tud: en J. C. que es presentava a
Can Cós amb un home, quasi invà-
lid per fer-lo votar. Aquell homenet
duia a la mà els sobres, gens masic-

gats, que prcssuplamcnt li havien
donat abans d'entrar (no era secret
cl vot?). Havent votat va veure un
amic seu que era allà (es veu que
no deu sortir massa aquest padri-
nct) i es va emocionar. En J. C. li
va donar pressa perquè tenia altres
feines, va dir. Això va cscarrufar a
lots els allà presents.

A Campos, d 'un temps ençà,
quan la gent sent parlar de
MANGO ja no associen aquest
vocable amb una marca de roba
sinó amb... Aquest canvi en cl sub-
conscient dels campaners també
s'ha produït aquesta campanya en
una actuació de poc enginy del PP,
aferrant la cara del seu cap de llis-
ta, als contenidors de fems. Ara
quan vcim cl fustcrct, l'associam
tot d'una. Un va dir: "cada ovella
amb la seva parella".

Tot i això, Campos va decidir, el
passat 28 de maig, perpetuar la pro-
gressiva agonia d 'un poble immers
en una greu crisi i que en mans del
PP seguirà escrivint una de les cla-

pes més crítiques de la nostra histò-
ria.

Un poble que té la facultat de
poder escollir els seus represen-
tants i servidors ( no ho oblidem) i
ho fa d'aquesta manera, té cl que es
mereix. Aquests quatre anys que
vénen no s'han de sentir gemecs ni
queixes de cap tipus ja que la majo-
ria ha triat deixar en mans dels
mateixos el futur de tots.

Els que no vàrem votar PP, que
n 'h i ha, no ens resignam i crcim
que aquesta majoria ha de canviar i
canviarà. No crcim que tots siguin
iguals i per això seguirem fent
feina pel bé de lots... de lois.

Aquestes eleccions ha guanyat
cl PP però arribarà un dia que Ics
guanyarà Campos. Espcr poder-ho
veure. Serà senyal que molts de
campaners s'hauran llcval la bena
de davant dels ulls.

Sa cinglada d'en Crox

Cerc una dona per a fer net
8 hores la setmana

a Campos
Informació:
Tel 16.00.10

Vespres

BAR NOU
Tapes variades, Paelles,

Pollastres a l'Ast

Avinguda Miramar, 74 • Tel. 64.04.04
SA RÀPITA

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 M! Oliver, 14 (Carrer des vi)
Tel. 65.21.14 (Horabaixes) CAMPOS

TALLER ELECTRICITAT

^osti R¿p&¿¿
Electricitat de Vehicles i Barques

Ràdio - casettes, C. D. i alarmes
Telefonia mòbil

Manteniment d'aire acondicionai
Carburació i injecció

Canvis d'oli,...

Ronda Juame II, 55 • Tel. 65.24.76 • CAMPOS
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Un comentari a una cita:
Todos en el PP tenemos la convicción moral de que

hemos actuado correctamente" Gabriel cañeiias.

Un poema precios d'Antonio
Gamoncda parla dels remordi-
ments. El poeta recorda com quan
era al.lot amb uns companys va
maltractar brutalment un animal
indefens, amb tota la crueltat que
tenen els infants quan els hi surt.
També un altre dia, trobant-se amb
una carta plena d'enyorament
d'una marc cap cl seu fi l l soldat, la
va esqueixar impedint que arribas
al seu destinatari. El poeta no ós
que ens vulgui dir que ell era espe-
cialment donat a Ics malifetes, vol
fer un poema sobre aquestes coses,
aquests actes, que tots una vegada o
altra hem fet i dels que llavors ens
penedirem més o manco profunda-
ment. Pot travessar cl temps i arri-
bar al pensament la memòria del
vcrgonyosamcnt nostre. Som
humans perquè tenim consciència,
ara bé, a uns la consciència els
escomet més que els altres.
Desitgem remordiments als qui han
fet mal, dolorosos remordiments,
perquè si no en tenen és que són
més bèsties que persones, i una
bèstia no es planteja demanar
perdó. Ni té capacitat per rcbrc'n.

Es ben clar que no es poden
equiparar totes les infraccions o
violacions d'uns codis de conducta
en un mateix nivell. No és cl
mateix matar a una persona que
robar alguna cosa que no hem de
menester. Ara bé, tot cl que facem i
no ens agradaria que ens ho
haguessin fet a nosaltres té cl
mateix principi del que convé fugir
si volem ser persones de justícia.
Aquesta és la "regla d'or", ¡'"impe-
ratiu categòric" en termes de la
molt noble i malparada sabiduría
de l 'Ètica.

Són un moments els que ens
toca presenciar de molt de rcbum-
bori i moltes proclames a tot vent, i
ara ja entram a tractar cl que anun-
ciàvem en cl títol, per contrapartida
poques lliçons i poques rcalit/a-
cions silencioses i exemplars
Tothom vol quedar exempt de

— Biel, has perdut els papers. El molt honorable, haurà perdut l'honor?.

culpa, tothom es passa la pilota, i
això ho vcim més freqüentment allà
on s'hauria de donar més exemple:
en les tasques dels nostres repre-
sentats anomenats polítics. En polí-
tica es fan una quant i ta t d'esforços
dedicats a elaborar jus t i f icacions ,
invencions d'excuses, etc... per
tapar forats, que ja voldríem, que
aquesta feina, es dedicas a la verta-
dera responsabilitat que tenen els
polítics, que no es altra que servir a
la comunitat. Les coses anirien com
un rellotge. Llavors surten els qui
creuen que això és inevitable i con-
natural a la classe política, a qui
arriba a aconseguir cl poder. Però
s'haurien de demanar l 'origen de la
tragèdia .Quina malaltia es aques-
ta? Resposta: Frau, avarícia, cob-
dícia a Ics carreres d'una societat
lardo-capitalista desintegrada èti-
cament que fa apel·lacions a "con-
viccions morals" com qui fa pels.

Com en totes les grans tasques
els canvis han de començar dels
fonaments. En les mans de cada un
de nosaltres hi ha la petita i fona-
mental aportació a fer per construir
una conv ivènc ia col·lectiva més

digna. Han passat unes eleccions a
on no s'ha donat ni cl benefici del
dubte a propostes alternatives, no
crcim ingènuament que totalment
infalibles i impecables, però sí al
manco refrescants. Tornam a tenir
més del mateix. Gent que amb
doblcrs públics que poden ser de
jubilats, necessitats o treballadors
honrats, està jugant brut. Ningú es
mereix befes a la suor del seu front.
Però qui consent humil iacions així
poc lé també de lloable. Senyors
del PP balear, senyors del PSOE de
Madrid i tants d'altres amb fermes
"conviccions morals" i "políti-
ques": que tcngcu molls de remor-
diments davant la veritat nua, en
ser hora de passar comptes si no
surten condrcls. Aqucsla és la meva
oracioncia particular que vos faig
cada vespre perquè no aneu a l ' in -
fern. I no sigueu lan dimonions per
aquí dalt... )

M. A.

¿Ï^Z-t
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10 Anys d'Escoles Esportives
Novament l 'Ajuntament de

Campos ofereix aquest estiu Ics ja
tradicionals escoles esportives.
Enguany es compleixen 10 anys
des que es va començar aquesta
tasca que pretén arrelar l'esport i
pcrfeccionar-lo. D'altra banda, amb
els anys s'han anat introduint tota
una sèrie d'activitats lúdiques i
d'esplai que amplien l'oferta. En
aquest 10 aniversari trobam una
amplia varietat d'esports i d'altres
activitats, que possibiliten un ven-
tall per la tria segons els gusts: des
d'esquí nàutic, vela, waterpolo,
fins a tallers de rondalles i guix,
sense que faltin el futbol, el bàs-
quet, el tennis i la natació. N'hi ha
per a tothom, fins i tot per als
adults. — Una de ¡es principals atraccions de l'estiu

*
GERMANDAT DE

DONANTS DE SANG DE MALLORCA

5iguem generosos

i solidaris

donant sang.
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MOTORS MARINS

MUNTATGES I MANTENIMENT

COMPRA - VENDA MOTORS

ASSESSORAMENT TÈCNIC

VENDA RECANVIS ORIGINALS

DISTRIBUÏDOR:

EMBARCACIONS A MOTOR

ARIA YACHTS

Esplanada del Port, s/n.
Tel. 64.01.99 • Fax: 64.00.21

Club Nàutic "Sa Ràpita"
CAMPOS • Mallorca

Restaurant
Ses Aigües
Blanques

Especialitat:
Carne a la braea

Obert
totB e\e> vespres

Ctra. Bee Covetee e/n,
Tel. 64.O9.27
5E5 COVETES
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Escacs: Recta final
Quan queda molt poc per acabar

el campionat de Mallorca per
equips i pel que fa al nostre equip
de Preferent, a aquestes alçades
encara no hi ha res decidit, aquests
són els darrers resultats obtinguts:

Preferent
Andratx 3 - Campos 3
Campos 4'5 - Manacor l '5
Palma 4 -Campos 2

Segona
Son Espanyolct D O - Campos 4
Campos 4 - Son Oliva C O
Binissalem 2 - Campos 2
Si fcim balanç, podem dir que

les darreres jornades han estat molt
positives. El Campos A, després
d'empatar a fora amb L'Andratx,
va aconseguir una moll important
victòria davanty cl manacor, i això
li dóna encara molta esperança per
mantenir la categoria. Tal vegada cl
resultat pot semblar inclus massa
ampli, però s'ha de dir que és ben
merescut. L'enfrontament amb cl
Palma es presentava realment difí-

cil, així com també ho serà l 'ú l t im
i definitiu amb el Son Oliva. A la
classificació, cl Campos a s'està
dcbatint entre el 8c i 9c lloc -d'un
total de 12 equips-, és adir, entre el
"caic, no caic", i cl més preocupant
és que, a part del que faci davant
del Son Oliva, haurà de dependre
segurament dels resultats dels
altres. Ja veurem com acabarà tot.

Pel que fa al Campos B, amb 9
punts de 10 ( i sense perdre la
imbatibilitat) és líder indiscutible
de Segona Regional, i ara més que
mai després de dos contundents "4-
0" i d'empatar amb cl segon classi-
ficat, cl Binissalem. Ara sí, per
tant, cstcim en disposició d 'anun-
ciar l ' imminent ascens a Primera.
Esperem que pel pròxim número de
Ressò ja tinguem les classifica-
cions definitives.

(Nota d 'aclariment: en cl núme-
ro 68 dèiem que en Joan Pomar
havia acumulat 14 victòries i 2 tau-
les, quan cl realitat només eren
unes taules, a la 1' partida de la
temporada passada. Per tant, ara

duu 17 setmanes consecutives
guanyant. Haurem de cridar als del
"Guinncs"?).

Damià A. Verger
Abril 1995.

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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5è TORNEIG D'ESCACS
DE PARTIDES SEMIRÀPIDES
PER EQUIPS DE 4 JUGADORS

Al carrier Calamar de Sa Ràpita
a les 6'00 H.
Inscripcions:

Centre Cívic Sa Ràpita o al Bar Can Nina

Organit/a:
Obra Cultural Balear de Campos

i Club Foment D'Escacs

Patrocina: Ajuntament de Campos

BAR

SA RÀPITA

Tapes - Entrepans
Hamburgueses

Pizzes

Avinguda Miramar, s/n.
Tel. 64.07.31
SA RÀPITA
CAMPOS
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'̂ ^ RESTAURANT ßfa

Cet ij^t* ÇjbtfVr/C*

Baltasar Abri nas
Especialitat en peix fresc i marisc

Avinguda Miramar, 31 • Tel. 64.02.20 • SA RÀPITA

FORN CAN Sípia, 12

Tel. 64.01.26

Sa Ràpita

CAMPOS

Supermercat BRISAS
Carnisseria, Cansaladeria

Fruita, Forn, Etc.
Carrer Calamar, 8 • Tel. 64.00.18

Sa Ràpita
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GALERIA D'ART

Avda. Primavera, s/n.
Tels. 65.50.98 • 65.60.43
COLÒNIA DE SANT JORDI

Obert cada dia

inclòs festius

de 19 a 23 h.

i a hores

convingudes

NÀUTICA TRAMUNTANA
Reparació en Poliester
Tractament d'osmosi
Pintura • Vernissos
Hivernacle i Manteniment
Venda i Muntatge d'accesoris

Esplanada del Port • Tel. 64.00.02 • Sa Ràpita
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• Publicitat

NAUTICA 180
39
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Tel. 971.64.02.66
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RESTAURANT

Club y{àutic Sa Capita

Especialitat en:

Peixos • Mariscos • Carns

Esplanada del Port, Tels. 64.04.13 • 64.03.52

07639 SA RÀPITA • Campos




