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L'horitzó de la nostra
Comunitat Autònoma

Sf^^^ì uan s'acosta el dia de Sant Jaume (25 de
juliol) tothom sap que administració i polítics

• /^^|s romanen esperant uns dies per partir de vacan-
^k ces, les mes esperades de l'any, les estiuenques.
^^—^^. Tots esperen aplegar els deures i els quaderns de

^^ feina com els al.lotclls d'escola i "posar punt".

Enguany de tot això ni parlar-ne. Dia 28 de juliol votava cl
Parlament de Ics Illes Balears (encara que no ho sembli tenim
"poder legislatiu" al nostre país) cl nou President de la Comunitat,
cl Sr. Cristòfol Soler, amb un retard d 'un mes de les eleccions
(rccordau que foren cl 28 de maig). A hores d'ara cl nou Govern
encara no està constituït ni posades les bascs de fu tur per aquests 4
anys vinents. El President Soler és un polític de l ' ex t ing i t Partit
Demòcrata Popular (PDP), amb ramificacions importants a molts de
pobles. A Campos, va ten i r un Regidor. Un polític diferent, si mes
no, de l'cx-Cañcllas.

Recordam, des de Ressò, com cl Sr. Soler, com a President del
Parlament, ens va adreçar unes paraules amb motiu del nostre 50è
número, com cada any fel ic i ta totes les enti tats i associacions, sien
del color que sien, com cl Parlament, ha estat una Inst i tució mes
oberta que altres. Ben aconsellat o amb bona pipclla, cl President
Soler gaudeix de s impat ies i de poques enemistats, també, certament
perquè no ha tcngut responsabil i tats de govern des de fa anys.

La nostra Comunitat Autònoma, feble i poc respectada, ha sofert
un terrabastall dels grossos ja que un dels homes que configuraven
cl seu camí, o almanco així ho pareixia, ha estat "csbucat", substi-
tuït de cop i volta.

El PP de Campos haurà de prendre qualque posició davant aques-
ta catàstrofe (natural o provocada, no ho sabem). De quin sector del
Part i t és n 'Andrcu Prohcns, Balle i de quin sector els Regidors del
PP poderosos, són preguntes que cl poble deixa de banda com a inú-
tils però que a l 'hora de la ver i t a t comptaran més que no vos fcis
comptes per ajudes, càrrecs, nòmines, subvencions i llicències.

D'altra banda cl Partit Popular campaner era de socarrcl canye-
ll is la i ara haurem de veure qui pinta, poc o molt, al Parti t . Això si
no surt qualque túnel o qualque forat.

Els camins de la política son inescrutables i Deu sap quines
explicacions deu tenir l 'obligada dimissió d'En Cancllas. Molts no
volen creure que res hagi canviat i per ventura aquesta ha estat la
primera intenció però la reali tat tots sabem quina és.

Avui, President Soler, ja assegut al despatx del Consolat de Mar,
teniu una oportunitat d'or: la de f ixar i traçar un nou camí, més obert
i més progressista, per a la nostra Comunitat Autònoma. Teniu els
Cent dics de prova i qua t re anys per endavant .
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• Planes Planes

— Es Batic "Nina" no aguan-
tarà ni un any.

— De moment ja ha anat a Ca
na Vcrdcra a comprar-sc unes
catiusqucs perqué no sabia com
havia d'entrar a l 'Ajuntament.

— Realment es un home de
paraules: però poques.

— Tantes me'n diguin....

— No saben cert si es decantarà
per un bon Play-back o si preferirà
cl karaoke.

— N'hi ha que ja enyoren en
Roig. Es molt gros això.

— Farà bo l'anterior.

— A les nostres places i place-
les, tests i cossiols, de cada vegada
es moren mes poques plantes de
set: i de cada vegada en moriran
manco, fins que no en quedi cap.

Diuen que...
— No seria massa demanar que

almanco es rctirassin els "cadà-
vers".

— A l'Ajuntament ja ha arribat
l'ordre d'aturar les obres de ses
Covctes.

— Enguany sembla que tampoc
no netejaran la pica de la Plaça del
Pou Nou fins a Sant Miquel.

— L'any 94 la Guarderia va tan-
car els comptes amb uns sis milions
de superàvit.

— Per celebrar l'csdcvcnimcnt
es comença a anunciar una pujada
de devers quatre mil pessetes per
infant.

— A la Residència també n'hi
va haver de superàvit.

— El compte de l 'Ajuntament
es va tancar en vermells, per molt
manco el Celta i cl Sevilla tenen un
peu (o lots dos) a Segona B.

— Tan de bo qualque dia
arribàssim a ser de segona B!

— Més d'un simpatil/.ani i/o
mi l i t an i del PSM Campos no acaba
de veure amb bons ul l s el Pacte de
Progrés que ha duit a la senyora
Munar a la Presidència del CIM.

— El PP-Campos no ha mani-
festat la seva alineació en cap de

les distinics poslurcs sorgides a
partir de la crisi del PP-Balcars.

— Unió Campanera tampoc no
sap ben cert a quina línia donarà
suport a l'hora d'afiliar-se.

— Cap dels Grups municipals a
l'oposició tendrán veu, ni vot, ni
presència, ni res de res, a la
Mancomunitat de les Aigües.

— Tampoc no en tendrán al
Patronat de la Guarderia.

— No es cert que siguin
necessàries Ics proves de consan-
guini ta t per accedir a segons quines
feines.

— En molt casos són suficients
les proves d'afinitat.

— Són càrrecs de confiança no
de confinança, o sigui, càrrecs de
bona fe i no de dcstcrramcnt.

— Al primer ple de la present
legislatura hi havia una gentada.

¿^^í

MATEU NICOLAU URREA
Gestió I assessorament fiscal i empresarial

Síquia, 12 • Campos A10 Tel. 65.03.45

CAMPOS
Escola de Formació Vial

Carrer Plaça 24 • Tels. 65.29.29 • 908.43.52.33

07630 CAMPOS

Ciclos 5erra

Reparació i Venda

Provenga, 1 • Tel. 65.00.85

07630 CAMPOS
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• Planes Planes

Vos recomanam

• Rcscabalar qualque edició
d'El Oficio de v i v i r de Cesare
Pavese.

• Una tònica després de venir de
nedar. Et deixa cl cos com a nou.

• No insistir a demanar
"Cubanitos", ja no en fan.

• No abusar de Ics confiances.
• No fiar-vos de ningú.
• Anar amb compte amb els

aires acondicionais, et deixen el
coll fet una braga.

• Un bon remei per no dir des-
barats: posar-vos una pedra com el
puny davall la llengua. És econò-
mic, no té efectes secundaris i no és
necessària la recepta.

• Si teniu ganes de fer "meno-
res" dins la mar caminau cap
endins fins que l'aigua vos tapi la
guixa, per disimular més encara, va
molt bé fer-se cl mort.

• Fcr-vos budistes.
• No fcr-vos budistes.
• Estudiar arameu, sanscrit, gua-

jili...
• Pagar els deutes, així no hau-

reu de passar a l 'altra acera quan
vegeu les persones que fa anys
deveu.

• Si teniu negoci, tractar bé els
clients. Sobretot, si són campaners,

que són els de tot l'any.
• Ser puntuals. El temps dels

altres també és valuós.
• No anar malsofrits sempre. Un

somriure a la cara sempre facil i ta
Ics coses.

• Tenir paciència si passau pels
carrers de Plaça els dissabtes o diu-
menges (o qualsevol altre dia),
només es tracta d'esperar deu
minuts o un quart per travessar cl
carrer. Quasi res.

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

SERVEI DE TAXI
BARTOMEU CANTALLOPS

Servei de rehabilitació

Carrer Petra, 9 - 1 er. - A

Tel. 65.03.76

07630 CAMPOS

Tel. Mòbil 908.73.26.79
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Ill • Cartes dels lectors

Curses urbanes de cotxes i motocicletes
Senyors responsables de Ressò,

Vos escric aquesta carta per a protestar per la manca
d'informació que dóna la seva revista, ja que sorpre-
nentment no hi he vist cap informació referent a la
inauguració del "Circuit Urbà de ses Forques per a cur-
ses de velocitat de cotxes i motos" a Campos, que te
lloc durant l 'estiu.

Ja que vostès no han donat la informació correspo-
nent, he pensat que era obligació meva fer arribar als
seus lectors unes paraules que informin degudament
del que es tracta.

En primer lloc és obligaori dir que el circuit cl for-
men als carrers delimitats pel pub 'Es Puntasso", cl
carrer de l'Oest, cl carrer Nou i cl carrer Mestre
Comila.

D'ençà de la seva inauguració un bon grapat de
campaners hem pogut assistir, per la força, cada hora-
baixa i vespre a unes curses carregades de velocitat,
renou i emoció ja que en qualsevol moment hi pot
haver una topada entre els cotxes i les motos que com-
peteixen a l'hora, o qualsevol dels participants es pot
estavellar contra Ics façanes que donen forma al circui t
o contra els cotxes aparcats.

A més a més hi hem assistit emocionats i amb el cor
estret ja que qualsevol dia els participants envestiran al
públic que comet la bogeria de seure a la fresca o de
caminar per les voravies col·locades només com a cle-

ment decoratiu.
Ja per acabar, indicar que cl circuit compta amb una

ambulància, ja que un veïnat en condueix una, i que
mai les autoritats competents han posat cap emperò
perquè es duguin a terme aquestes proves de velocitat.

Atentament
V n campaner

DISTRIBUÏDOR OFICIAL

Comercial MESTRE

Tel. 64.74.71

PORRERES

LES PODRÀ PROVAR A:

Dinàmic

Es Puntasso

Granja Ses Voltes
Pub 22

Granja Pomar
S'Amagatall

Districte 3

Pub Autèntic
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• Local

Una dona per sa plaça...
caragols qui en vol comprar

On venen els caragols a
Campos? I Ics sabates i roba d'a-
baix? I si un vol salpes o llampu-
gucs, on ha d'anar?

Al nostre poble la Plaça, corn
dcim tots, o sia, cl mercat, per
donar una explicació, eslava, no fa
massa, al camí de Felanitx, devora ^
l'esbucada, feliçment, pcixeteria, >
ara Plaça de Can Pere Ignasi i %
Aparcament Oficial de la Sala, ~
pareix. §

Quan va passar a la Plaça de Sa S.
Crcu hi va haver el primer proble- -m
ma, mai no resolt, on es vendria en
bones condicions sanitàries, cl
peix? Mai no hem sabut per que cl ¿
peix es ven als baixos de Can Pere
Ignasi en una adaptació de mal
record i que segueix sense rectifi-
car. Ara un altre canvi sense molla
motivació: deixar cl Carrer Munyo
Sanç lliure, diuen. Un despropòsit.
Ningú que passi el dissabte per
aqucsls carrer haurà nolal cap
millora circulatòria, ni per passar ni
per anar al Centre de Salul ni tan

Q

— El mercat ha passat d'aquest carrer a la carretera de Porreres

enfora, ja és segur, però cl Centre
de la Vila sempre ha cslal i serà allà
maicix.

Ara veurem on ens sorliran amb
Ses Berbenes i la Festa Major.

sols pel supcrmcrcal exlcrn que hi
ha.

Geni fa geni, diuen uns. El que
és ceri és que si voleu comprar uns
calçoncls haureu d'anar més enfo-
ra, i més am uní, cap a Porreres,
s'ha dil. No lois ho irobaran més Redacció.

Això és servei per al poble!
Han passat dos mesos i dics de les Eleccions Locals

i l 'Ajuntamenl ja està consliluïl, allra cosa és que esligui
en funcionament com desitjaríem els campaners i els
rcsidcnls en aquesta Vila.

D'una banda, cl Balle ja s'ha fel nolar i tothom
recordarà que n'Andreu Nina va baratar la Plaça o
Mercal del Carrer Nunyo Sanç. De momcni, però, ningú
sap quin és cl Verlader lloc per al Mercal a Campos ni
quin ha cslal el vertader moliu d'aqucsl canvi lan poc
sucós i tan incòmode per alguns, no lois, és ver, ja que
sempre n'hi ha que loi ho irobcn a gust.

Alires ensopegades més grosses i que els polítics
haurien de reparar ben presi són els accidcnis que
comencen a preocupar al poble. N 'hi ha hagut de tota
casta: a la Plalja des Trenc (ja hi ha haguí moris), a les
carrelcrcs i qualcun a la Irisia i pesada Carrclcra que
passa pel mig del poble. Quan s'arreglarà amb dccissió
aquest problema? I per si mancaven bonys i forals, l 'am-
bulància segueix fem tard, moll lard, per recollir els
accidcniais. Déu vulga que no n'hagi de sortir nafral
qualque parent o amic!.

Es Jai de la Sala.

Festes de la Mare ¿e Oéu d'Aqost
i 995 • CAMPOS

MIT

KOCK
Dii/endres, Ì 1 d'Agost

a partir de les 23'30 f¡.
Plaça de Can Pere Ignasi

SOMOKIS CA USA
MIDAUGHT B. B.
SOUM&B1K&S

Més de 10.000 W. de sa i llum i Serte! de Bar

Obra Cultural
Balear

Campos Campos
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Les tàperes avui
• Local

8

— Collir tàperes, pareix que no és rendible

Les tàperes pertanyen a la família de les
"Caparidàcees" i el seu nom científic és caparis espi-
nosa. I és ben cert que el tema de Ics tàperes es avui
en dia espinós en un doble sentit, si fcim una valora-
ció objectiva de la producció i comercialització d'a-
quest producte en el nostre municipi . Múrcia,
Andalusia i Balears han estat les zones productores de
la totalitat de les tàperes a 1" Estat Espanyol, i a les
Balears ens hauríem de centrar encara en els pobles de
Campos i Llubí. La tapcrcra s'introduí a l'agricultura
campanera fa aproximadament uns vuitanta anys. A
moltes finques podem veure que estan sembrades en
línies rectes i paral·leles entre dos ametllers. Això és
degut a què s'aprofitaren les síquics a on hi havia sem-
brats ceps de vinya. La tapercra cultivada entre els
cereals i l'ametller és molt favorable per ambdós ja que
els aporta malcria orgànica i manté la terra humida. És
també com tots sabem una planta generosa i forta que
no ha de menester gens d'esment per regalar-nos el seu
fruit agre i verdós.

El món de la tapcrera per qualsevol campaner té un
registre o un altre. El que podem començar a dubtar és
que arribi a significar qualque cosa si es manté cl pro-
cés de decadència en què es troba actualment.
Endarrera queden els dics aquells en què ben matí par-
tien estols de collidores i collidors, vertaders profes-
sionals, per tornar al poble amb quinze o vint quilo-
grams de tàperes que duien a vendre als magatzems
veient compensat cl seu esforç, de suor i de qualque
punyida a les mans, amb uns preus mes o manco jus-
tos, però al cap i a la fi compcnsatius. Anar a collir
tàperes retia. És il·lustrativa d' aquells anys d'csplcn-
dor T anècdota que ens consta d'un velici de noranta
anys, que quan va saber que es pagava la tàpera petita

a devers mil pésetes el quilogram, va pegar bot de la
cadira i agafà els atapins perquè no es volia morir
sense haver collii làperes amb aquest preu.

El preu actual és de 350 pis la lapera pelila i 175 la
grossa. Molles lapercrcs queden sense collir i els joves
que proven de collir-nc, maldamcnl sigui per tenir mil
o ducs mil pessetes més per sortir cl dissabte, prest se
n'afluixen.

Ca na Mel, Ca na Franciscà Bujosa, Can Rctura,
Can Polsera, Can Monserrat i Ca na Margalida Mel
funcionen d'inlermcdiaris comissionisles de l'empresa
Rosselló. Aquesla empresa fixa cl preu, ja que pràcti-
cament no té competència, i pot fer fluctuar el seu
valor darrerament baixant els preus. Per a entendre un
poc la crisi de la lapera hem d'acudir als problemes de
l'economia, l'oferta i la demanda, la compelilivitat en
el mercat, etc... El fet és que Rosselló té una gran fac-
toria a Andalusia i una gran extensió de terreny que li
és més beneficiós. Iniciatives com la Cooperativa
LLubincra SAT LLubí inlenlcn afrontar cl monopoli i
la situació així com poden.

Una possible esperança per aqucsl produclc seria la
seva potenciació com a producie ecològic. Tal vegada
rebria un impuls que ha de ser crucial per al seu desii.

Per acabar volem agrair la col·laboració de na
Margalida Mel i de n'Orcslcs Pérez per la informació
que gcnlilmcnl ens han irasmès.

Montserrat Alcaraz.

— Ja queden pocs llocs que comprin tàperes

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

Carrer Sant Blai, 19 • Tel. 65.01.53 • CAMPOS

JAUME FERRER I MAS
Reparació i Venda de Motos

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

Entrevista amb el Bâtie

Aquestes seran les primeres
festes de la Mare de Deu d'Agost
que el Sr. D. Andreu Prohens
viurà com a ßatle de Campos.
Era un deure de Ressò recollir les
seves primeres impressions com a
Balle, ara de manera breu les vos
presentam, temps hi haurà de
parlar amb més profunditat i de
manera més extensa.

— Que li ha suposat en la seva
vida familiar i professional el fet
d'haver estat elegit Balle?

— Fonamentalment no poder
destinar tot cl temps que voldria
per a la meva família. Però des del
moment que vaig prendre la decisió
d'anar a les llistes ja ho teníem
assumit.

Pel que fa a la meva vida pro-
fessional no tene cap casta de pro-
blema ja que la gent que m'envolta
és moll responsable.

— Com veu les tasques del
Govern Municipal a un mes d'es-
tar a la batlia?

— Són mes o manco com em
pensava. No sempre es pot arreglar
lot com un voldria. Tampoc es pot
fer tot be per a tothom. Ara bé, la
voluntat del Govern Municipal és
de millorar, en tot cl possible, el
conjunt del nostre poble.

Les decisions que s'han adoptat
fins ara per part de batlia no han
estat especialment difícils ni tam-
poc excessivament sen/.illcs.

— Quins són els problemes del
poble que més li preocupen?

— La manca de llocs de treball,
perquè són molts els joves que no
tenen feina. Pens que els problemes
del nostre poble no es diferencien
dels de la resta. Hi ha una manca
general d'interès pels valors estric-
tament humans i culturals i no cm
rcfcresc a la cul tura en general sinó
a la preparació acadèmica i profes-
sional, més necessàries avui que en
altre temps passat. Manca una mica
d'esperit de l lu i ta i de compctitivi-
tat.

— Quines principals actua-
cions es duran a terme durant els
pròxims quatre anys?

— La primera i més dcslacada
serà la posada en marxa de les
obres d ' infracstruclura per a la
canalització de l 'aigua potable i de
clavegueram.

— Quin paper creu que han
de tenir els grups de l'oposició
municipal?

— La his tòr ia recent a Espanya
ens està demostrant que l'oposició
política s'ha fet més mirant l ' in-
lercs partidista que l'interès gene-
ral. Als municipis no hi ha tant de
marge com això per poder aplicar
polítiques tan distintes com les que
es dcddueixen de les sigles.

Els veïns desitgen una bona
gestió dels recursos municipals i un
Ajuntament que els ajudi al màxim.
Si ens centram en cl moment actual
de Campos, pens que hem de fer
una tasca de recuperació, no es pol
viure indcfinidamcnl dins la nostàl-
gia d 'un lemps passat en què tot
anava vent en popa.

Tots els grups polítics, siguin
govern o siguin oposició, ens hem
de concienciar que no hi ha més
que un interès i aquest és cl general
del poble.

Els grups d'oposició per la seva
condició solen ser els que mes es
solen manifestar públicament , al
poble se li ha de dir sempre la veri-
tat, les manipulacions informatives
prest o tard surten.

— Com es veu des del PP local
la crisi soferta pel PP de Balears i
la destitució de Gabriel Cañellas?

— La disciplina de partit és
molt importam i així ho ha demos-
trai amb la seva decissió, indepen-
dentment del que es pugui pensar a
nivell individual. D'altra banda, i
lenini en compie que d'aquí a poc
lemps es celebrarà un congrés
extraordinari, l'assemblea serà qui
marcarà les pautes necessàries. Si
bé consider que la crisi s'ha refle-
xa! més a nivell de premsa que no
de partit.

— Pensau que s'han de dur a
terme accions per a la normalit-
zació lingüística?

— Volem un poble pròsper, feliç
i cuit, per la qual cosa és obvi que
dcsiljam una ràpida i dcfini l iva
normalil/.ació de la qücslió lingüís-
lica. Pensar, llegir, escriure, raonar,
anal i t /ar , decidir en ¡libertai i
coherència no ha estai ni serà mai
palrimoni de cap parliï polílic, per
damunt lot hi ha la persona huma-
na. Tot el que pogucm fer per
mil lorar la situació de la nostra
llengua, n'cstam obligáis. Eslimam
cl que és nostre i es duran a lermc
lolcs les acluacions que ens pcrmc-
lin les disponibililals malcriáis i
humanes.

— Què voleu dir als campa-
ners i campaneres per aquest dies
de festa?

— Que participin a quants mes
actes mil lor i es comportin com
saben fer-ho els campanancrs a
l'hora de conviure aquestes festes
amb els familiars i amics, aquells
que ens trobam cada dia i amb els
quin només poden ésser entre
nosaltres un quants dics a l'any.

Ressò aprofita l'avinentesa
per donar l'enhorabona al nou
Batle i també per agrair-li l'aten-
ció dispensada. A tots i a totes
també desitjar-vos bones festes
d'estiu.

Redacció.

9
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Glosât de Piquera

io

Un dia he d'anar a un plenari
a cantar una cançó.
Si es batic és un dictador
com han dit ja pes diaris
a la cara li dire:
molts des qui han votat PP
han caigut a sa ratera,
mos han buidat sa cartera
i a la Sala no hi ha ni un doblcr.

Lo que va fcr s'impremtcr
va ser ben escandalós
i ara hi posen un fuster
"per bé de tots i entre tots"
i tot segueix ben igual,
o pateix des mateix mal
0 qualcú cl maneja be.

Si no agafes es sinfí
1 cl poses a fer tions
no trobaràs "solucions"
i aviat podràs partir.
Mira quina hora t'ho dic,
creu que t'ho dic pes teu be
i fes bé cas d'un amic:

ií
Halo

GABINET lladÓS.P.C.

GESTORIA ADMINISTRATIVA

ASSESSORIA FISCAL I LABORAL

Correduría

d'assegurances

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

07630 CAM POS-BALEARS

deixa anar en Rafel Torrcr
i deixa anar en Canovcla
que de darrera sa roqueta
fan lo que a ells els convé.

Voldrien que fos igual
de tot quant han fet fins ara
i tu, si dones sa cara,
ben segur que et faran mal.
Creu-me, no siguis tan boig,
que acabaràs malament.
Mira que han fet a en Roig
o que ha fet s'ex-prcsidcnt.

Per avui ho deixaré
perquè lene molta calor,
per acabar vos diré
que visc amb s'il.lusió
que sa bona gent de s'illa
per ventura qualque dia
sabrà de què va es PP.

Es missatge de Son Vent.
Agost del '95

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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Nomenament dels membres integrants
dels distints Òrgans de Govern al nou Ajuntament

En la primera sessió del plenari
de l 'Ajuntament es procedí al
nomenament dels regidors que ocu-
paran els distints càrrecs en els dis-
tints Òrgans. En alguns d'aquests
casos només es tractava de donar
compte al ple dels nomenaments ja
realitzats.

La Comissió de Govern estarà
integrada pels regidors: Guillermo
Adrovcr Bonet, Antonio Lladó
Lladó, Rafael Mas Vanrcll i
Catalina Gelabert Triay i pel Batic
que n'és el president. Cada un dels
esmentats regidors, i pel mateix
ordre, ocupen Ics tinències de
batlia.

La Comissió Informativa serà
única i formada per tots els regi-
dors del Consistori.

La Comissió Especial de
Comptes la integraran els regidors
Rafael Mas Vanrell, Guil lermo
Adrovcr Bonet, Catalina Gelabert
Triay, Antonio Lladó Lladó, Juan
Molina Puigservcr, Joan Juan Pons,
Maria Mas Guaita i Pedro Escalas
Tomàs. El regidor en funcions de
tresorer serà cl Tinent de Batic
Rafael Mas.

Els Rcgidors-Dclcgats de les
distintes àrees, segons Decret de
Batlia, seran els regidors següents:

Govern, Policia, Funció
Pública i Enllumenat:

Guillermo Adrovcr Bonet.
Hisenda:

Rafael Mas Vanrell.
Esports, Joventut i Festes:

Antonio Lladó Lladó.
Serveis Socials i Sanitat:

Catalina Gelabert Triay.
Educació
i Formació Ocupacional:
Juan Molina Puigscrver.

11

— El nou consistori, aprovant la composició de les comissions.

Cultura:
Antonio Lladó Lladó
Margarita Lladó Vidal
Juan Molina Puigscrver
i cl mateix Balle.

Agr icul tura
i Fires Ramaderes:

Andres Ginard Adrovcr.
Delegada de la Casa Cuna:

Catalina Gelabert Triay.
Delegat del Cementiri :

Guillermo Adrovcr Bonet.
Delegat per a la Residència:

Guil lermo Adrovcr Bonet.

Així mateix foren nomenats els
representants de la Corporació als
següents òrgans: Mancomunitat
Migjorn de Mallorca (7 membres
sense representació de l'oposició),
Consell d 'Administració de la
Residència (3 membres de l 'Equip
de Govern i un representant de cada
Grup), Consell Patronat de la Casa
Cuna (4 membres sense representa-
ció de l'oposició), Junta Rectora

del Patronat Municipal d'Esports
(6 membres, un de cada grup de
l'oposició i tres del de Govern),
Junta Rectora del Patronat de
Música (amb representació de tots
els grups i de persones relacionades
amb cl món de la música campa-
ner).

Personal eventual,
càrrecs de confiança:
Margarita Ginard Mcsquida

i Eugenio Gelabert Triay.

Portaveu de l 'Equip de
Govern:

Antonio Lladó Lladó.
Portaveu del Grup Municipal

Nacionalista:
Joan Juan Pons.
Portaveu del Grup Municipal

Unió Mallorquina:
Maria Mas Guaita.
Portaveu del Grup Municipal

PSOE:
Pedro Escalas Tomàs.

sOtBERejfr £«
ÎAMBLA ArlMa"orquí

Rambla, 14 • CAMPOS

CONSTRUCCIONS

GUILLÉN - BAUZA
Noves edificacions i restauració de cases antigues

Escorial, 64 • Tels. 65.25.01 • 65.28.11 • CAMPOS
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En Nicolau Pizà i Mesquida
En Nicolau Pizà i Mesquida és un d'aquells campa-

ners que per motius professionals ha viscut, pràcticament
des de la seva infantesa, més o menys allunyat del nostre
poble. El contacte amb Campos, però, mai s'ha trencat.
Les amistats, la família, les visites freqüents al poble que
el va veure néixer i créixer han estat uns vincles que tot i
la llunyania dels diferents llocs on ha hagut de residir
mai han deixat d'existir. Aquesta entrevista vol servir de
descobriment de la seva trajectòria humana per aquells
que no han tengut ocasió de conèixer-lo i per acostar-lo a
tots els lectors de Ressò en general. Perquè crec que als
seus setanta-un anys, en Colau "Cós", ens pot transmetre
un contingent d'experiència de vida, de lliçons apreses i
de records que cal deixar escrits. Per un aprofitament ara
i en el futur.

El nostre entrevistat va néixer dia 8 de març de l'any 15
1924 al número 28 del carrer de Plaça. Els seus pares, 5
Mateu Pizà i Servera de "Ca'n Cós" i Franciscà §
Mesquida i Ferrer eren petits propietaris pagesos i a;
desitjaven que el seu fill seguís estudis universitaris, §
cosa que en aquella època no era gens freqüent. De fet, S
En Colau va ser l 'únic campaner nascut aquell any que 5
va obtenir el títol de batxiller. Fins als 8 anys va anar a I
escola al convent de les monges del Cor de Jesús i va 0

tenir de mestre Sor Josepa, que havia estat una de Ics ¿>
quatre fundadores de la Congregació. Va passar un any
a l'Escola Pública i en guarda un record inesborrable
del mestre que tenia: En Guillem d'Es Camp Roig. D'ell
en diu que "la seva bonhomia i tracte molt humà amb nosaltres eren prou virtuts perquè tots els al·lots el
respectàssim i que dins l 'aula hi observàssim una autodisciplina que mai no va fer necessari cap càstig ni
amenaça".

Posteriorment son pare el matriculà al Col·legi de Sant Francesc d'Inca (a Ciutat, els aldarulls polítics
feien arriscada i dificultosa la vida d'un al. lot de 9 anys...) on va estudiar i viure intern 8 anys, (assistint
durant tres d'ells a classes a l ' institut), desplaçant-se a Campos comptades vegades al llarg del curs.
D'aquella època ha conservat un lligam amb Inca ben curiós: el seu equip de futbol és encara ara el
Constància, que en aquells anys jugava a la segona divisió.

Amb 21 anys ingressà a l'Acadèmia General de l'Aire a San Javier (Múrcia), el mateix any de la seva
inauguració. Després de quatre anys de formació va obtenir el grau de Tinent i va ser destinat a les ins-
tal·lacions militars de l'aeroport de "Los Rodeos" de Tenerife. L'any 1952 va venir a Mallorca amb el grau
de Capità, i l'any 1953 es va casar amb n'Antònia Aulet i Morey, de Llucmajor. Destins posteriors foren:
Tetuan, Son Sant Joan i el Puig Major. Aleshores ja havien nascut na Francisca i en Mateu que entre els
anys 1964 i 1969 varen ser popularíssims com a "Queta i Teo", enregistrant 13 discos, fent moltes d'actua-
cions i 24 aparicions televisives. Els seus dos fills varen ser la representació infant i l més important dins la
Cançó Catalana.

A partir de l'any 1975, amb el grau de Tinent Coronel, va fer feina a L'Estat Major de l'Aire, i després
fou Cap d'Ensenyament de l'Escola de Suboficials de Reus. Finalitzà la seva vida militar amb el grau
Coronel, a la Delegació Provincial de l'ISFAS de les Balears i es retirà després de superar el curs i haver
estat declarat apte per a l'ascens a General.

La seva trajectòria artística l'ha desenvolupada en el camp literari (poesia, narrativa, assaig, cine i tea-
tre), i dins el de la música prop de quaranta cançons gravades en disc, i altres tantes que estan inèdites).
Va estudiar harmonia i contrapunt quan ja havia fet els 28 anys, i diu que encara li queda molt per apren-
dre. És autor de la música i la lletra del pas-doble "Poble de Campos", que es va estrenar amb tota solem-
nitat amb el nom de "Campos del Puerto" l'any 1950. També, per altra part, ha publicat l 'any 1993 una
obra lioterària que és una mena d'assaig sociològic escrit d 'una manera disbaratada, en forma d'obra de
teatre, i que és una crítica mordaç de la societat mallorquina de la primera meitat del present segle, així
com de la intervenció dels intel·lectuals en política. Es diu "Entre cacics i lletraferits". Per altra banda s'ha
editat també recentment un C.D. amb les 24 cançons que varen enregistrar Queta i Teo en català, i que
constitueixen una part important de l'obra d'En Nicolau.
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— Si partim de la base que la
personalitat es forma principal-
met als primers anys de vida i a
partir de les experiències dins
l'àmbit familiar, escolar, d'amis-
tats i de l'ambient social que ens
enrevolta, què recordau de cada
un d'aquests camps que hagi
estat important dins la vostra
evolució?.

— Jo diria que la personalitat és
una qualitat innata a la persona,
com la memòria, la intel·ligència o
la voluntat. Ara be, potser que Ics
circumstàncies esmentades tcnguin
una petita influència en la confir-
mació de la meva personalitat.
Partint d'aquesta premissa, podria
admetre que una infantesa feliç
dins l 'àmbit familiar, una ado-
lescència independent, ja que cl
contacte amb la família era esporà-
dic, unàmbit escolar on rebíem
qualque closcada, particularment jo
que sempre he anat a contracorrent,
unes amistats de tota mena i color,
i un ambient social marcat per la
intransigència, a la qual no vaig fer
mai mes cas que el purament pre-
ventiu de les consccuèncics que cm
podien pervenir, pcntura cm varen
marcar les fites d'una personalitat,
ja dic, amb la qual vaig néixer, i
que no canviaria amb cap altra per
res del món.

— He entès que una caracte-
rística vostra que ja ressaltava de
petit era la curiositat i interès per
moltes coses, i això em fa imagi-
nar que teniu ben vius els records
d'aquella difícil època (Repú-
blica-Front Popular - Guerra
Civil - Postguerra). Com descriu-
ríeu la vida a Campos a aquella
època?.

— Sí. Tene records molt vius
d'aquesta època. De la República, a
mes d 'un desafortunat, per a mi,
canvi de colors de la bandera, mal-
grat en aquell moment, des dels
meus ulls de nin, em va agradar, jo
destacaria que es varen obrir mol-
tes d'escoles i instituts (que varen
ésser tancats pel règim de Franco).
Que vaig conèixer, per primera
vegada la senyera mallorquina, i

que varen nomenar un batic pagès.
Vull dir que no era cap "senyor".
Del Front Popular només record
desordres i molta por, perquè es
van apropiar del carrer unes fac-
cions d'incontrolats de dretes i
d'esquerres que tenien més ganes
de donar-se branca que d'arreglar
les coses. De la Guerra Civil, apart
del focklorc de Ics desfilades, que
als nins ens agradaven molt, només
tene present venjances i assassinats
"legals1 i il·legals. De Campos, par-
ticularment, cm va impactar fort
l'assassinat "legal" d'en Benet
Soscr, mitjançant un Consell De
Guerra. Em Van Impressionar,
també, tols els assassinats, sense
paliatius, que s'executaren a amb-
dues zones, i la mort de molts de
joves, que eren obligats a anar als
fronts de combat en contra de la
seva voluntat . De la postguerra
record la fam i l'cscasscsa de gaire-
bé totes les coses necessàries. Però
com que ja començava a ser home-
net m'ho vaig passar molt bé, tot
sol, per Madrid.

— Des de la vostra perspecti-
va, què hauria de succeir perquè
no fossin necessaris -si és que ho
són- els exèrcits?.

— Scn/.illamcnt que tornassin
pastar els homes, i que en lloc d'es-
ser cl que són, fossin àngels.

Mentre hi hagi dos homes que es
barallin hi haurà guerres. I mentre
hi hagi la trista possibilitat d 'una
guerra, hi haurà la desafortunada
necessitat dels exèrcits. Per què no
dcmanam als mariners gallecs, que
pesquen devers el Canadà, si són
necessaris els vaixells de guerra?

— El fet d'haver usat normal-
ment el català també com a llen-
gua escrita, quan això era consi-
derat des de fora, i també des
d'aquí mateix, una anormalitat,
quins records gratificants o desa-
gradables us ha deixat?

— Per una banda m'ha dui t
molts de disgusts i discutides, ja
que, els forasters, militars i no mili-
tars, porten un odi dins ells que els
espircgcn els ul ls en poder-nos
entendre quan conversam la nostra
llengua, d'enveja que tenen. Per
altra banda m'ha donat molles ale-
gries. Una de les rr.cs grans, poder
expressar la meva vena literària
amb la llengua que vaig sentir dels
meus parcs i, per altra part cl pri-
mer pic que vaig anar a Andorra i
vaig veure tots els rètols en català.

— Quin paper ha jugat la
música dins la vostra vida inte-

Segueix
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nor?
— La mùsica ha estat la cosa

més important que ha marcat la
meva vida. Amb la música ric i
plor. Mon pare no va voler que
n'estudiàs, i ho vaig fer quan vaig
esser granat. Jo diria que ser músic
no és un atribut. Imprimeix caràc-
ter.

— Si havíeu de dirigir un mis-
satge a la joventut i a les genera-
cions futures d'aquest país, que
els diríeu?

— Molt senzill: No diguis mai
d'aquesta aigua no en beuré. I si
converses amb qualcú, i encara més
si arribes a la discussió, ten sempre
present que només els ignorants
estan segurs del que diuen.

— Heu trobat, de qualque
manera, un sentit, profund o no,
a l'existència?.

— Crec que l'existència té un
sentit profund per a tothom. D'on
venim i a on anam ens preocupa a
tots. Jo he viscut temporades místi-
ques i èpoques d'agnosticisme

total. Per a mi el qui té la sort de
creure té molt guanyat. És molt
reconfortant, davant una desgràcia
saber dir:"Déu m'ho ha enviat.
Me'n devia merèixer més".

— Què és per a Vós l'amistat?
i l'amor?.

— Així com jo conceb l'amis-
tat, he tingut molt pocs amics.
Probablement en dec tenir la culpa
jo: o esper massa dels altres, o jo
els don massa poc. Però sempre he
pensat que just pol existir cl que es
diu amistat entre dues persones del
mateix sexe. Entre un home i una
dona l'amistat sempre està matisa-
da per l'amor. Això va des d 'un
amor gairebé imperceptible fins a
l'amor més pur i total. Si llegeix
això una persona homosexual que
ho apliqui a la seva escala de
valors. He de reconèixer que és una
situació que no entenc. No la
rcprov. Em limit a estar content de
tenir un problema menys.

— Què més voleu afegir?.
— Jo afegiria només que estic

molt satisfet d'haver estat qui he
estat. Que, si tornas néixer voldria
tenir la mateixa família, la mateixa
educació i el mateix currículum
vitac que he tingut, perquè si tir
una rctxa i sum les coses bones i Ics
dolentes, comprenc que no puc
demanar més. Em conform amb cl
que m'ha tocat. Si hagués tingut
coses més bones del que m'ha
correspost, estic convinçut de que
me n'haurien pertocat unes de pit-
jors que ho haurien compensat
negativament.

Això és un resum molt extrac-
tat de la conversa mantinguda
amb aquest polifacètic campaner,
i que voldria que qualque dia ser-
vís per ajudar a entendre un poc
millor aquest final de segle.

Joan Adro v er.

^&*-r

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

Clínica Dental i Estètica Infantil i Adults
Dr. Miquel Bennàssar i Obrador

Metge estomatòleg, Tractaments infantils,

Ortodòncia i estètica dental, Emblanquiments,

Prevenció de caries, Pròtesis i

Prevenció de malalties de les Genives.

IMECO • ASISA • PREVIASA • SANITAS • NOVOMEDIC

Cosme Ms Oliver, 14 (Carrer des vi)
Tel. 65.21.14 (Horabaixes) CAMPOS

—ss
w / C^ttfr

WX#L/QU£A/À -£Sr¿r/CA

Santa Bàrbara, 2 - Tel. 65.03.53
07630 CAMPOS

SA CIMENTERA, S.A,
MATERIALS PER A LA

CONSTRUCCIÓ

FABRICACIÓ PRÒPIA
DE CIMENT NATURAL

Carrer Cimentera, 38 • Tels.65.02.54 - 65.08.73

07630 CAMPOS (Mallorca)
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Primeres traves a la participació i a la transparència
NACIONALISTES DE MALLORCA

Davant la situació derivada dels
acords adoptats, en la Sessió
Extraordinària del Ple de 20-7-95,
volem manifestar la nostra opinió i
la postura que en el Ple defensàrem:

1er. De cap manera podem
acceptar la manca de consideració
que suposa el fet que, a hores d'ara,
el Batic no s'hagi dignat a parlar en
cap dels membres dels altres Grups,
ni contestar a Ics sol·licituds que per
escrits li hem presentat fa setmanes.

2on. Establir la periodicitat d'un
Ple Ordinari cada 1res mesos
redueix a la mínima expressió el
paper de l'oposició i la seva partici-
pació. Com a fet afegit suposarà
gran quantitat de Plens
Extraordinaris, presses i precipi-
tació.

La nostra proposta incloïa Ple
Ordinari mensual amb torn de
paraules pel públic assistent.

3cr. Pensam que en un
Ajuntament atcnallat per problemes
econòmics es imprescindible posar
especial esment en aquest tema i per
això proposàrem una Comissió
Especial de Comptes consti tuïda
com a Comissió Informativa
Permanent per temes d 'Economia i
Hisenda. La Proposta fou rebujada.

4t. Que cap Grup de l'oposició
sigui representat a la Mancomunitat
del Migjorn es un clar intent de
barrar la informació, la transparèn-
cia i la participació als representants
de mes de 1600 campaners i/o cam-
pancrcs.

5è. Contractar càrrecs de con-
fiança per a tasques ordinàries a part
de fomentar l ' cnxuf ismc i el cl ien-
télisme suposa negar cl dret a la
igualtat d 'oportuni ta ts de tots els
ciutadan i posa de manifest una acti-
tud ben negativa envers els funcio-
naris de l 'Ajun tament .

6è. La llei permet delegar com-

petències del Ple a la Comissió de
Govern però no obliga a fer-ho. No
formar part de la Comissió de
Govern i la gran quantitat de dele-
gacions fa que demanem un debat
anuals sobre l'actuació de la matei-
xa. La proposta no fou acceptada.

7è. Manifestam la nostra sorpre-
sa davant l 'actitud del Batic i de
l 'Equip de Govern que, a part de no
acceptar que les nostres propostes
es votassin en cap moment, no
defensaren ni argumentaren Ics pro-
postes que sí es someteren a vota-
ció: les que ells havien presentat."

Agraim l'atenció que ens vol-
gucu dispensar i ens posam a la vos-
tra disposició.

Joan Juan Pons
i Josep-Antoni Sala Toral,
Membres del Grup Municipal

Nacionalista-PSM a l 'Ajuntament
de Campos.
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Puntualitzacions als equivocats apunts del batle de Campos
En data 7 de juliol de 1995 en cl

"Diario de Mallorca", secció Part
Forana, es publicà una entrevia! al
batic de Campos Sr. Andreu
Prohcns, en la qual es feien una
sèrie d 'a f i rmacions sobre alguns
aspectes de la política local que
poden ésser respectables des d 'un
caire civilit/.at, però que a la vegada
aprofi tava per fer una sèrie
d'al·lusions a Unió Mallorquina i
mes concretament a la regidora de
l 'Ajuntament campaner per aquest
partit, Sra. Maria Mas Guaita.

Aquest comitè local vol aclarir
les manifestacions tendencioses o
poc menys faltes d 'enteniment per
part del Sr. Prohens, referent a la
nostra postura cap al denominat
"tema Covctcs". No hi ha, crcim
nosaltres, mil lor manera de despres-
tigiar-se que atacar als seus opo-
ncnts polítics fent manifestacions
gratuïtes i de caire groller, a un
mitjà d'informació públic, sobre uns
regidors que representen un deter-
minat nombre de votants, tan res-
pectables com els altres, i creim que
vostè pensa esser ci balle de tots els
campaners.

No és la veritat, és la seva opi-
nió. A on està escrit que una perso-
na no pugui dur endavant els seus

negocis, i sobretot quan aquest està
fet mol t abans d ' e n t r a r en po l í t i ca?
¿Es que al Sr. Baile cada actuació de
les seves, cada opinió, manifestació,
se l 'haurà de ju t ja r pel negoci que té
i per les empreses que monta?
Pensam francament que aquest no
és cl camí Sr. Batic, comença mala-
ment.

Aquest comitè af i rma i és cl que
va explicar la Sra. Mas, que no
estam d'acord amb una demolició,
sempre que no es demostri, per part
dels tr ibunals, una prevaricado amb
la tramitació de les N.N.S.S. per
part de les persones que en aquells
moments tenien, i a lguns encara
tenen, a d i s t in tes ins t i tucions res-
ponsabil i tats de govern, perquè
entenem que en aquest cas, Ics pos-
sibles indcmnil/.acions no caurien
sobre cl poble de Campos.
És una falscdal i una argumentació
pueril dir que la nostra regidora
Maria Mas s'oposa a la demolició
dels apartaments, perquè ha submi-
nistrat uns determinats materials, es
com dir que cl Balle Andreu
Prohcns està en contra perquè els hi
ha venut la fusta, més rigor infor-
matiu Sr. Batl.lc.

Però no cnlcnem que cl preocupi
tant una possible demolició, ja que

segons les seves declaracions "los
trece bloques de apartamentos son
to ta lmente legales" o, ¿és que
comencen a tenir dubtes que no
s igu in "legals" senyor Andreu
Prohcns?

És una venadera llàstima que un
Batic d'un poble comenci la seva
caminada menyspreant el nostre
partit, que encara que a la seva cir-
cumscripció forma part de les mino-
ries, li agradi o no te una represen-
tació de mes de cinc-ccnts vots, els
qual no ho oblidi, el tenen com cl
seu Batle.

Però no s'ha de preocupar per
això, ja sabem que disposa de majo-
ria i que no nccessila de ningú que
no sigui de les seves idees per a
governar. Encara que vostè hauria
de saber, ja que és de domini públic,
que solament es poden compartir
responsabilitats de govern, quan hi
ha actituds polítiques i humanes que
fan possible un enteniment. Però
actualment el seu partit a Ics Balears
no està en condicions d'oferir cl que
cl nostre i d'altres esperam del que
ha d'esser una actuació polí t ica
clara i respectable.

Comitè Locai d'Unió Mallorquina.
Caín pos 9.7.95
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• Educació

No iniciem els nostres fills en el consum d'Alcohol

16

Aquesta vegada faré el comen-
tari en relació al Full de prevenció
de drogues que ens ha enviat
l'Ajuntament. La meva intenció és
reforçar d'alguna manera aquesta
campanya i que no es converteixi
en paper banyat, encara que aquest
article no tcngui cap facultat per
poder-ho aconseguir.

Em referiré als aspectes de la
prevenció, que sempre són els mes
importants en qualsevol aspecte de
la vida. Diu el full:

"- Educar els nens per aprendre
a aprofitar els temps d'oci amb
diverses activitats: esports, lectura,
excursions, música,..."

És responsabilitat dels parcs vet-
llar perquè els seus fills tcnguin el
seu temps d'oci ocupat en activitats
que enriqueixin el seu cos tant
d'una forma física com intel·lec-
tual. És responsabilitat de l'escola
de fomentar en els seus alumnes
l'amor per la música, els esports, la
lectura, les excursions, etc. És res-
ponsabilitat de l 'Ajuntament pro-

curar que els habitants del seu
poble, especialment els més joves,
tcnguin llocs on poder llegir lli-
bres, diaris, revistes, etc., llocs on
practicar i aprendre esports d'una
forma gratuïta i facilitar organitza-
dors d'excursions i campaments
perquè hi puguin accedir des dels
fills de famílies benestants fins als
de les més necessitades. Aquesta és
la vertadera campanya de preven-
ció.

També diu: "- Els parcs han de
tenir present que ells són els pri-
mers agents educatius i és respon-
sabilitat seva establir unes normes
familiars adequades que regulin cl
comportament dels seus fills."

Els parcs tenen una greu res-
ponsabilitat en l'aspecte del con-
sum d'alcohol i en molts d'altres
aspectes. Una regla d'or és la que
encapçala aquest article: "NO INI-
CIEM ELS NOSTRES FILLS EN
EL CONSUM D'ALCOHOL!".
Moltíssimcs vegades són els parcs
els que inicien els seus fills en

aquest hàbit, o bé perquè els mullen
la xupa en mistela o altres begudes
alcohòliques dolces, no menys
perilloses, o perquè els fan beure
cava els dics de festa o celebra-
cions, o perquè els aboquen vi en
els seus tassons quan encara ho han
complit gaire mes de mitja dot/.cna
d'anys. Hem de tenir en compte
una norma molt important: els nos-
tres f i l ls no haurien de beure alco-
hol abans de la seva majoria d'edat,
almenys això no hauria d'esser
facilitat pels parcs.

I, finalment, l 'Ajuntament ha de
fer complir les normes i sancionar
els que Ics infringeixin de no per-
metre que a cap establiment públic
se serveixin begudes alcohòliques a
joves menors de 16 anys. Si
l 'Ajuntament no fa complir aquesta
norma, llavors sí que aquests fu l l s
són paper mullat.

Joan Lladonet.

PNEUMÀTICS I SERVEIS

PALENZUELA

ESPECIALITAT EN PNEUMÀTICS I EQUILIBRATS DE

TURISMES, CAMIONS, 4X4,

INDUSTRIAL I MOTOCICLETES

Carrer Manacor, 2 - A - baixos Tel. 65.00.13

07630 CAMPOS Particular: 65.11.65

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

5SÍMtauMwt ffa^iamMa\

ESPECIALITAT EN CUINA MALLORQUINA

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

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

07630 C AM POS

Cristalleria CAMPOS c. B.

Jaume Vadell Adrover

Joan Oliver Bordoy

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

Margalida Tomàs Picó, na Margalida "Tro"

18

— Quina ha estat la vostra
trajectòria professional ?

— En aquell temps només hi
havia estudis fins a 8 de piano, era
cl màxim que es feia, llavors si es
volia perfeccionar s'havia d'anar a
classes amb un professor particular,
un concertista, que era cl que lla-
vors et promocionava per anar a les
"Joventuts Musicals" o sortir
d'Espanya.

Jo fins a 8 vaig anar sempre
amb dona Franciscà Aguiló, a
Campos, com a alumna lliure i m'a-
nava a examinar a Palma. En aquell
temps Palma encara no tenia cate-
goria per acabar la carrera de grau
mig, només hi havia grau elemen-
tal. A partir de 5' venia el tribunal
de València per examinar un pic
cada any aquí, cl que implicava que
els estudis els hagués de treure
sempre per juny, perquè aquí no hi
havia doblcrs per poder anar per
setembre a València, s'havia de fer
sempre per juny.

Després d'haver acabat fins a 8è
amb dona Franciscà, mon parc cm
va enviar a un professor a Palma,
era don Toni Carreter, un gran con-
certista que vivia ja retirat a Palma,
amb ell hi vaig anar devers dos
anys i mig.

Aquest professor cm volia
enviar a Ics "Joventuts Musicals",
primer a Madrid a fer unes proves i
més tard a Suïssa. Els meus parcs
quan se'n varen témer em varen llc-

Estam en temps d'estiu, de calor, vacances... i de festes
als nostres pobles, berbenes que animaran les tranquil·les
nits estiuenques, quan la fresca convida a passejar, fer una
xerrada o ballar amb l'orquestra que toca a la plaça.

A Campos , i coincidint amb el "boom" del turisme, es
varen formar orquestres i grups musicals que feien una festa
de les nits d'estiu per a tots aquells que ens visitaven amb
afany de sol i ganes de diversió. Na Margalida Tomàs va for-
mar part d'aquest trull musical dels anys 60 i després ha
dedicat la seva vida a l'ensenyament de la música. No sap
quants alumnes han passat per ca seva, ara té molts fills d'a-
quells alumnes que aprengueren amb ella a gaudir de la
música i quan mira enrera diu que per res canviaria tot el
que ha viscut. Als seus 52 anys conserva l'entusiasme, la vita-
litat , l'afany per anar endavant i arribar més lluny.

var perquè no seguís, jo essent filla
única i pensar anar a Suïssa..., em
varen retirar. No m'ha sabut massa
greu perquè cl que he tcngut des-
prés també m'ha donat moltes
satisfaccions.

Em vaig dedicar amb cl meu
parc, en cl seu grup. La meva
il·lusió de nina era tocar amb mon
parc , ell tocava la trompeta amb
l'orquestra Sis Som, jo estudiava
piano per anar a tocar amb ell. Però
en el moment de posar-me a tocar,
resulta que a l'orquestra Sis Som
eren molts i pareixia que jo era un
poc de demés. Mon parc va decidir
fer un altre grup i així vàrem tocar
devers quatre anys, del 59 fins cl 63
que ell es va haver de retirar. Del
grup que érem, uns sis o set, només
en vàrem quedar quatre : en LLuc
"Majora", en Macià Lladó, en
Sebastià de "Sa Parada" i jo.

Una vegada que vàrem ser un
quartet, jo vaig poder tocar pocs
anys perquè llavors tocarem a un
hotel dues temporades seguides
fent una actuació diària i l'aire
acondicionai em va afectar totes les
vies respiratòries, aquí cm vaig
haver d'aturar per força.

Després de deixar d'actuar cara
al públic vaig tenir els alumnes de
piano, i això ja ha estat una roda
contínua que no s'ha aturat mai.
Vaig poder tenir un parell d 'alum-
ncs que varen acabar la carrera amb
jo : na Sebastiana Vidal, na Joana

Bujosa "d'es molí", en Sebastià
"d'es Vici",... D'altres no varen
acabar la carrera, només varen estar
un parell d'anys.

Tots els alumnes que he tcngut
m'han donat moltes satisfaccions.
Ara, actualment, tenim Ics carreres
un poc aturades, amb la L.O.G.S.E.
s'han llevat els exàmens, ara només
els podem preparar a un nivell ele-
mental, donar-los satisfacció per
tocar, però no passar un examen, a
no ser que segueixin a nivell supe-
rior, de cara a nivell de conservato-
ri.

— Com veis aquests canvis
dels estudis de música ?

— De moment això està per
veure, jo no sé quins seran els
resultats d'aquí a un parell d'anys.

Jo sempre m'he dedicat amb cos
i ànima a l'ensenyança, sempre he
anat a allò que surt darrer . Ara no
hi ha exàmens i ho fcim d'una altra
manera mirant de treure cl màxim
de rendiment, que l ' infant passi
gust d'expressar la seva misicalitat
a damunt els ritmes, els instru-
ments..., cosa que abans , en haver
de passar uns exàmens, no podíem
perdre temps amb això. S'inclina
els infants de diferent manera, i, en
es parèixer passen molt de gust.

Jo aquí els faig fer un fi de curs,
perquè puguin tenir un motiu de
sortir de cara al públic, els parcs...,
que puguin actuar un poc. Procur

•> Ressò / 72



PROGRAMA DE LES FESTES DE LA MARE DE DÉU D'AGOST 1995
Patrocinades per l'Ajuntament de Campos

DILLUNS, 7
• A les 20'00,- Proves classificatòries del CAMPIONAT LOCAL DE NATACIÓ.
Organitza: Patronat Municipal d'Esports (Programes apart)
Inscripcions: Piscina Municipal.

DIMARTS, 8
• A partir de les 20'30.- Semifinals del III TORNEIG DE «STREETBALL» (Masculí i Mixte)
Organitza: Amics del Bàsquet.
Lloc: Camp Municipal d'Esports.

DIMECRES, 9
• A partir de les 21'00.- Tercers i Quarts llocs del III TORNEIG DE «STREETBALL» (Masculí i Mixte)
• A les 22W- CINEMA A LA FRESCA. CINEMA INFANTIL EN CATALÀ
Títol: Viatge a Melònia.
Organitza: Sa Nostra.
Lloc: Pati de Sa Nostra.

DUOUS, 10
• A les 20'00.- FINALS DEL CAMPIONAT LOCAL DE NATACIÓ
Organitza: Patronat Municipal d'Esports.
Lloc: Piscina Municipal.
• A les 20'30.- DEMOSTRACIÓ DE NATACIÓ SINCRONITZADA.
Organitza: Patronat Municipal d'Esports.
Lloc: Piscina Municipal.
• A partir de les 21'00.- FINALS FEMENÍ, MIXTE I MASCULÍ DEL III TORNEIG «STREETBALL».
Organitza: Amics del Bàsquet.
Lloc: Camp Municipal d'Esports.
• A les 22'30.- TEATRE. GRUP DE TEATRE DE CAMPOS (antics alumnes del Col.legi Fra Joan Ballester).
Obra: Stop al Matrimoni.
Organitza: Ajuntament de Campos.
Lloc: Plaça de Can Pere Ignasi.

DIVENDRES, 11
• A les 18'30.- CONCURS DE DIBUIX INFANTIL AL CARRER.
Inscripcions: Ajuntament de Campos (matins).
Organitza: Ajuntament de Campos. (Programes apart)
Lloc: Carrer Estret.
• A les 20'00.- Inauguració de l'EXPOSICIÓ COL·LECTIVA DE PINTURA CAMPANERA
Pintors: Miquel Aguiló, Trinità Jaume, Antoni Mas, Joana Mesquida , Miquela Nicolau i Miquela Vidal.
Organitza: Ajuntament de Campos.
Lloc: Auditorium.
• A les 20'15.- Inauguració de les EXPOSICIONS DE LES ESCOLES D'HIVERN I DE CERÀMICA DE MARIA CERDÀ.
Organitza: Centre Cultural Campos.
Lloc: Pati de Ses Escoles Velles.
• A les 20'30.- Inauguració de l'EXPOSICIÓ DE LITOGRAFIES I LES SEVES PLANXES ORIGINALS DE MIQUELA VIDAL.
Organitza: Obra Cultural Balear. Campos.
Lloc: Sala de Cultura «Sa Nostra».
• A les 20'45.- Inauguració de l'EXPOSICIÓ DE FERRO ARTÍSTIC CAMPANER.
Organitza: Obra Cultural Balear. Campos.
Lloc: Pati de Sa Nostra.
• A les 21'00.- CERCAVILES a càrrec de la BANDA DE CORNETES I TAMBORS SANT BLAI DE CAMPOS.
Organitza: Ajuntament de Campos.
Lloc: De la Plaça dels Tres Molins a la Plaça de Sa Creu.
• A partir de les 21'00.- SEMIFINALS DEL II TORNEIG DE FUTBOLET D'AFICIONATS.
Organitza: Aficionats al Futbolet.
Lloc: Camp Municipal d'Esports.
• A les 2 T 30.- PREGÓ DE FESTES a càrrec de XAVI TORRES, Campió del Món de Natació Paralímpic.

. Organitza: Ajuntament de Campos
Lloc: Balconada de l'Ajuntament.
• A les 22'00.- CONCERT a càrrec de la BANDA DE MÚSICA DE CAMPOS.
Organitza: Ajuntament de Campos.
Lloc: Davant el Convent.



• A les 23'30.- NTT DE ROCK amb Ics actuacions de MIDNIGHT BLUES BAND, SOUNDBIRDS i SONORIS CAUSA.
Organitza: Ajuntament de Campos i Obra Cultural Balear Campos.
Lloc: Plaça de Can Pere Ignasi.

DISSABTE, 12
• A partir de les 17W- FINAL INFANTIL MASCULÍ DEL TORNEIG DE TENNIS FESTES DE LA MARE DE DÉU D'AGOST.
Organitza: Club Tennis Campos.
Lloc: Club Tennis Campos (Camí Vell de Ciutat).
•Ales 17'15.- GIMKANA INFANTIL
Inscripcions: Ajuntament de Campos. (Programes apart).
Concentració: Davant la Sala.
Organitza: Club d'Esplai de Campos.
• Ales 18W- Presentació de l'EQUIP DE FUTBOL DE TERCERA REGIONAL C.E. CAMPOS/MOBLES OLIVER
i partit amb al C. E. SALINES.
Organitza: C.E. Campos/ Mobles Oliver.
Lloc: Camp Municipal d'Esports.
• A les 19W- FINAL INFANTIL FEMENÍ DEL TORNEIG DE TENNIS FESTES DE LA MARE DE DÉU D'AGOST.
Organitza: Club Tennis Campos.
• A les 19'15.- Inauguració i entrega de premis de l'EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIA SEMI MARATHÓ FIRA DE MAIG '95.
Organitza: Patronat Municipal d'Esports.
Lloc: Saló de Sessions de l'Ajuntament.
• A les 19'30.- Inauguració i entrega de premis del CONCURS DE DISSENY DE CAMISETES, CAMPOS-ESTIU '96.
Organitza: Ajuntament de Campos (Programes apart).
Lloc: Saló de Sessions de l'Ajuntament.
• A partir de les 20W- FINALS DEL II TORNEIG DE FUTBOLET D'AFICIONATS.
Organitza: Aficionats al Futbolct.
Lloc: Camp Municipal d'Esports.
• A Ics 21'00.- CONCERT DE GUITARRA a càrrec d'en MIQUEL A. AGUILÓ.
Organitza: Ajuntament de Campos.
Lloc: Pati de Sa Nostra.
• A les 22W- SESSIÓ DE DIAPOSITIVES sobre JARDINS HISTÒRICS DE MALLORCA.
Organitza: Obra Cultural Balear. Campos.
Lloc: Pati de Sa Nostra.
• A les 23W- BERBENA amb les actuacions dels JAVALOYAS i TANGO.

DIUMENGE, 13
• A les 7'30.- TROFEU PEÇA MAJOR DE PESCA (ROQUER, GRUMEIX, EMBARCACIÓ I SUBMARINA).
Organitza: Club Pesca Campos.
Sortida del Bar Can Miquel.
•A les 9W- GIMKANA JUVENIL AMB BICICLETA.
Inscripcions: Ajuntament de Campos (Programes apart).
Concentració: Davant la Sala.
Organitza: Club d'Esplai de Campos.
• A les 17W- FINAL DE CONSOLACIÓ DEL TORNEIG DE TENNIS FESTES DE LA MARE DE DÉU D'AGOST.
Organitza: Club Tennis Campos.
• A les 17'30.- "FUTBOLTORNEIG TRIANGULAR TERCERA DIVISIÓ MEMORIAL MIQUEL BEQUES"
entre el C.E. CAMPOS, MANACOR i A.T. BALEARES.
Organitza: C.E. Campos.
Lloc: Camp Municipal d'Esports.
• A les 19W- FINAL DE DOBLES DEL TORNEIG DE TENNIS FESTES DE LA MARE DE DÉU D'AGOST.
Organitza: Club Tennis Campos.
• Ales 21'00.- CONFERÈNCIA AMB DIAPOSITIVES a càrrec d'EN COSME AGUILÓ
"ELS NOMS DE LLOCS DE LA COSTA DE CAMPOS".
Organitza: Fundació La Caixa.
Lloc: Pati de La Caixa (Entrada per l'Esplai de la Gent Gran).
• A les 22W- MOSTRA FOLKLÒRICA a càrrec de l'AGRUPACIÓ BROT DE TAPERERA DEL CENTRE CULTURA
i CASA REGIONAL D'ARAGÓ.

Organitza: Centre Cultural de Campos.
Lloc: Plaça Can Pere Ignasi.

DILLUNS, 14.
• A les 19W- PARTIT DE FUTBOL CADET entre el C. E. CAMPOS i el GÈNOVA.
Organitza: C.E.Campos.
Lloc: Camp Municipal d'Esports.
• A les 20W- CICLISME EN PISTA " I TROFEU FESTES DE LA MARE DE DÉU D'AGOST".
Organit/.a: Club Ciclista Campos.
Lloc: Velòdrom Andreu Oliver.



• A les 22'00.- Projecció de PEL.LICULES DE CINEMA AMATEUR realitzades per GABRIEL MAYANS.
Títols: "Una història farcsta", "... i cap envant et faràs". "Bruixes, bruixots i fullets".
Organitza: Sa Nostra.
Lloc: Pati de Sa Nostra.
• A les 23W- BERBENA amb l'actuació de les orgucstrines campaneros BRISAS, NOU PROJECTE, MIGJORN,
METROPOLITAN i TJ
Lloc: Plaça de Sa Creu.

DIMARTS, 15.
• A les lO'OO.- Sortida de la Plaça Major de les JOIES I XEREMIES.
•Ales 10'15.- GIMKANA JOVE AUTOMOBILÍSTIC.
Concentració: Plaça de Can Pere Ignasi.
Organitza: Call Vermell Ràdio/Centre Cultural/Club d'Esplai.
Inscripcions: Ajuntament de Campos (Programes apart).
• A les 10'30.- Tradicionals CORREGUDES DE JOIES I POLLASTRES amb l'acompanyament de Ics Xcrcmies.
Lloc: Carrer de Plaça.
• A les 16'30.- CARRERES DE CAVALLS modalitats de TROT i GALOP.
Organitza: Club Hípic Campos.
LLoc: s'Hort d'En Blanc.
• Ales IS'OO.- FINAL ABSOLUTA DEL TORNEIG DE TENNIS FESTES DE LA MARE DE DÉU D'AGOST.
Organitza: Club Tennis Campos.
Lloc: Club Tennis Campos (Camí Vell de Ciutat).
•Ales 19'00.-TORNEIG D'ESCACS DE PARTIDES RÀPIDES.
Organitza: Club Foment d'Escacs.
Lloc: Carrer de Plaça.
•A les 21'00.- MISSA SOLEMNE A L'ESGLÉSIA PARROQUIAL.
Predicarà: Sebastià Salom Mas, Vicari episcopal.
Cantarà La Coral Sant Julià.
• A les 21 '45.- A L'AJUNTAMENT ES SERVIRÀ VI I COCA TOTHOM HI QUEDA CONVIDAT.
• A les 23'00.- BERBENA amb Ics Orgueslrines BACUS i FLASH (la berbcna continuarà després dels focs).
Lloc: Plaça de Sa Creu.
• A les 24W- GRAN CASTELL DE FOCS ARTIFICIALS a càrrec del Sr. Frontera de Pòrtol.

Lloc: Plaça dels Tres Molins.
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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 ü^ißorra i Joan Tomar

SANEJAMENT • ELECTRICITAT

CLIMATITZACIÓ

REPARACIÓ I MANTENIMENT

DE CAMERES FRIGORÍFIQUES

MAQUINÀRIA D'HOSTELERIA

Tels. 65.07.69 «908.63.16.73
Carrer Major, 34 • CAMPOS
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• Fent una volta per la vila

donar-los el màxim de sortida pos-
sible, abans ens havíem de limitar a
fer lliçons i res més.

Els resultats es veuran d'aquí a
un parell d'anys, ara amb un any o
dos no es pot saber.

— Quins instruments ensen-
yau ?

— Principalment piano, perquè
també és el que a mi m'agrada més,
bé també m'agrada molt el violí,cl
que passa és que el piano no neces-
sita acompanyament, tu tot sol pots
fer tota la melodia.

Jo vaig estudiar la carrera de
violí i cm vaig aturar quan vaig
haver fet el 5* curs, perquè cm vaig
adonar que aquí al poble no tindria
mai ningú que em fes acompanya-
ment. A més, per ser alumne de
violí es necessiten unes condicions
un poc especials, he tingut un parell
de nines que ho han volgut intentar,
però el violí és molt delicat, es
necessiten moltes condicions.

També vaig tenir un a lumne
d'acordió, però després cl vaig
enviar a una amiga meva a
Manacor que el duia a examinar a
Barcelona.Guitcrra, bandurria i
llaüt també n'cnscny, per tocar des-
prés a la luna. Però l ' instrument
que sempre m'ha agradat més i que
he dominat més ha estat cl piano.

— Com és que la majoria de
professors de música ensenyen
piano i no d'altres instruments?

— Ara comencen a tenir sortida
altres instruments. A Campos qui
va començar aquesta sortida vaig
ésser jo, per casualitat, no va ser
una cosa premeditada.

Va ser que aquí a Campos, com
sabeu, durant una vintena d'anys
no hi va haver banda de música,
l'any 80 es va tornar a començar i
va sortir per primera vegada. En
aquesta sortida varen començar
quatre infants petits : na Maria
Escandcll, na Maria Miró, una amb
trompa i l'altra amb clarinet, cl
meu fill amb la trompeta i la meva
filla amb el clarinet, tots quatre
alumnes meus, que els duia un pic
per setmana a Santanyí perquè
aprenguessin un altre instrument.

Abans no hi havia qui n'en-
scnyàs, dins Campos no hi havia
sortida, ara n'hi ha un poc i qui ho

vol ampliar ha d'anar a Palma.
Amb la banda de música hi ha sor-
tida per altres instruments, ara, sor-
tides professionals hi ha les matei-
xes que hi pugui haver per
piano.Acabant les carreres supe-
riors i tenint una llicenciatura en
piano, trompeta,... es pot ensenyar
en Instituts.

— Com així no heu tocat mai
amb la banda?

— Quan jo era nina no hi havia
cap dona que toqués a la banda, les
doncs no tocaven a la banda. Quan
va començar a havcr-hi nines va ser
quan la meva filla va començar
classes de clarinet, jo volia fer-ho
amb ella per ajudar-la però ella
tenia més temps que jo i quan cm
vaig adonar compte anava més
envant i no m'havia de menester. A
més, tene problemes per bufar des-
prés de les malalties respiratòries
que vaig tenir.

— Parlau-nos un poc del
temps en què tocàveu amb el
grup.. .

— En aquell temps tot et sortia
fet, era cl "boom" del turisme.
S'obria un bar i ja hi posaven músi-
ca, aviat vàrem tenir funcions per
una banda i l 'altra, a S'Arenai hi
havia un local que es deia Florida
Parc, que s'omplia i fèiem ball cada
dia..., després vàrem anar a un
hotel de Magalluf a fer ball cada
dia durant set mesos.Ara això ha
desaparegut , un hotel petit no pot
mantenir un quartet que toqui dià-

riament.
En principi ens vàrem posar el

nom "Margaret y su conjunto", i
llavors en esser quatre "Margaret
Quartet", això era una moda, s'usa-
ven aquests noms així.

Quan érem més cantava un jove
de Sa Colònia, en Jaume Vidal, i
després en ser quatre qui sempre
solia cantar era en Sebastià de Sa
Parada. Jo cantava una cançó o
dues, però el que més m'agradava
era tocar cl piano.

— Quins grups hi havia a
Campos llavors?

— N'hi havia bastants. Quan jo
vaig començar tocava l'amo
Miquel "d'es molí" que tenia un
grup, hi havia l'orquestra Sis Som
que quan es va aturar en continua-
ren un parell amb un altre grup que
es deien "Els Isleños", també hi va
haver "Los 5 ases".

Se'n varen formar molts, era un
"boom", tot venia rodat, ho
començaven a fer per gust, allò ho
han d'haver viscut per saber-ho.Et
sortia aquella ocasió, l'agafaves i la
fcics.Jo m'hi vaig dedicar a tocar
cada dia i pràcticament no sé per
què, era perquè les coses venien
així.

— Així mateix es guanyaven
doblers?

- Sí, sí... En aquell temps
guanyàvem devers 250 pts. diàries,

Segueix
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• Fent una volta per la vila

no sé ara el que scrien.això pari de
i'any 63.No és que fos un absurd,
però era una feina que la podies fer
diàriament al mateix lloc sense
haver de tocar els instruments i, a
més, quasi sense equip, cap instru-
ment necessitava res. Ara els meus
fills per sortir necessiten un teclat
elèctric, amplificador, sintcüt/.a-
dor...En aquell temps marxàvem
amb un aparatei de 100 w. per
donar potència, dues altaveus peti-
tes i ja està, si s'apagava cl l lum
seguíem tocant igual.

— Quin tipus de cançons tocà-
veu?

— El mateix que ara, un ball de
saló : Cha,cha,cha, Pas dobles...i
tota la música que surt ara dels
anys 60. La majoria de les cançons
que toquen els meus fills eren les
que jo tocava llavors, ara s'han
modernitzat perquè els instruments

són més moderns.

— Quins records teniu d'a-
quells anys?

— Tots molt guapos, era un
viure diari. Diria que tots els
records que tene des que jo vaig
començar anar de música no els
canviaria per res.Tant l'acabament
de la carrera amb la meva mestra,
la companyia i ambient musical
que teníem, com després continuar
amb l'altre professor a Palma, com
llavors dcdicar-me a dins l'orqucs-
tra i amb els alumnes que he t ingut
aquí.

M'han anat passant els anys
sense adonar-mc'n i no puc dir que
tcngui un mal record de res del que
he viscut, si ho havia de tornar a
viure ho viur ia ben igual.

— Vàreu enregistrar cap disc?
— No, jo no vaig enregistrar

cap disc. El temps quejo vaig tocar
no vàrem tenir temps de parlar-ne,
sé que llavors tot d'una que jo em
vaig aturar els tres músics que
varen quedar n'enregistraren un.

La conversa amb na
Margalida "Tro" s'allarga. Ens
conta coses com que el seu pare
l'acompanyava cada dia amb el
cotxe i l'esperava al portal fins
que ella acabava la seva actuació.
Queda clar el seu gust per allò
que fa , ensenyar música , el
temps li ha passat i diu que no se
n'ha adonat.Només quan mira
enrera veu que ja no és la jovene-
ta que tocava en un grup , que
ara és una professora totalment
dedicada als seus alumnes.

Antònia Sitjar
Núria Vives

Sant Blai informa
Homenatge al Treball del Camp

Quan pensam amb Sant Blai, sense adonar-nos el
relacionam amb el camp, cnrcvoltat de la blancor dels
ametlers florits a l'hivern, de la vermellor de Ics rose-
lles a la primavera, del color d'or ressorgint de la rot-
jor de la terra a l'estiu i de l'csplct de tons esperança
quan arriba la tardor.

Que més adequat que dins cl jardí de Sant Blai
poder recordar i contemplar les cincs de cult ivar, sem-
brar, batre...!

20 Eines que nosaltres mateixos i avantpassats empra-
ren temps enrera per aconseguir cl pa de cada dia, tre-
ballant amb fred i sol de cap a cap d'any.

Que millor que un pare o un padrí poder mostrar als
seus fills o nets com s'emprava una arada, sembradora,
rastra, conxcs, carretons de batre, etc. etc que servei-
xen i serviren per rcalit/ar una feina que ara ni es
coneix ni es valora i que és font de la nostra cul tura i
economia passada.

Les persones que vulguin participar donant qualque
cosa a Sant Blai per tal fi, sàpiguen que es durà un con-
trol de noms i peces donades que seran exposades de
forma artística com si d'una escultura es tractàs i pro-
curarem donar-los l 'ungüent necessari, quan pertoqui,
per aconseguir la seva conservació (com més llarga
millor).

Confiam amb la vostra col·laboració a fi de poder

dur a terme la rcalit/.ació de tan merescut "Homenatge
estàtic al treball del camp". Senzill, humi l , però segu-
rament cl més valuós i apreciat que se'ls pugui oferir,
perquè fórem nosaltres i ells mateixos que hi posaren
les mans a les eines, amb la destresa i la força per dur
a terme la feina costosa i honrada de la nostra terra.

Esperam per la festa de Sant Blai poder inaugurar
l'exposició "Homenatge estàtic al treball del camp"
compost per les cincs convertides en escultures dins
l'entranyable lloc que és el jardí de Sant Blai.

M.M. amiga de Sant Blai
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Si Vostè disposa

d'un ordinador
.?;&,-;..

personal i una línia

telefònica,

té un

unicacions a

l'abast de la seva
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A BANCA MARCH
A QUALSEVOL DE LES NOSTRES OFICINES
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• Opinió

Cent anys de Cinema:
Cent anys de claror

• • • • •
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A la pantalla fosca s'obri una porta deixant entrar la
claror dels desert de Monument Valley. Una dona surt
per aquesta porta cercant amb la seva mirada un genet
que s'acosta solitari a la cabana després de molts anys
d'anar errant per l'oest americà. Així comença una de
les millors pel·lícules de la història del cinema,
Centaures del desert de John Ford (1956). En aques-
ta escena es resumeixen els 2 clements bàsics del cine-
ma: la claror dins la fosca i la mirada. El cinema, art
centenari, és l'art de la l lum, de les ombres, l'art de la
realitat feta ficció, l'art dels nostres somnis.

Cada pic que veig aquesta escena pens en la gran-
desa del cinema. Ben igual que quan un tal Charles
Foster Kane diu la paraula Rosebud, cada cop que
Antoine Doincl s'escapa per anar a veure la mar, cada
cop que un home tranquil arriba a Imisfrce, cada pic
que els habitant d'un poblct italià van a veure passar
un transatlàntic, cada pic que un buscador d'or es
menja les seves pròpies botes. Tot això són imatges,
records molt subjectius de cent anys de cinema, cent
anys d'art.

Quan s'encén cl projector i la claror del cinema es
reflecteix a la pantalla es quan vertaderament un creu
que la vida és cinema o que cl cinema és la vida. Es
igual. Cinema i vida es mesclen al meu cap tantes
vegades que ja no els sé distingir. Tampoc vull distin-
gir-los, perquè com deia François Trulïaut cl cinema es
més bell que la vida.

I és precisament per això mateix que quan veig que
no s'ha fet cap acte a Campos per commemorar aquest
centenari (no sé si es farà), que m'he vist obligat a
escriure aquest articuletxo demanant un homenatge.
Una editorial passada d'aquesta revista ja ho reivindi-
cava. Es igual. Per redactar que no quedi.

A tothom li agrada el cinema, o a gairebé tothom.
És difícil que no agradi l'art, que no agradi la claror de
la sala obscura. A qui no li agrada cl cinema no li agra-

Pintures Reco

,owü$ Äsd«/,om

Vazquez Mèlia, 2 Tels. 650704 -íi502Cè CAMPOS

da la vida i a l'inrevés.Per això cal un homenatge que,
sens dubte, l'art del nostre temps es mereix.

Mentrestant seguirem gaudint cada cop que
Humprcy Bogart s'acomiadi d'Ingrid Berman al final
de Casablanca, cada pic que James Stewart s'enamori
de la mateixa dona ducs vegades, cada vegada que els
germans Marx discuteixin sobre les parts contractants,
cada cop que Burt Lancaster bal l i amb Claudia
Cardinale a Gatopardo. Però també quan els dubline-
sos es reuneixin a sopar la Nit de Nadal, o quan l'c-
vangcli sigui segons Sant Mateu, o quan Marilyn
Monroe canti "Kiss" a Niagara, o quan vengui a visis-
tar-nos Johny Guitar i ens salvi la vida replicant cada
vegada que acaba Blade Runcr. I seguirem plorant
quan Tom Doniphon cremi la seva casa a L'home que
va matar Liberty Valance. Ens enfadarem amb cl pro-
tagonistes de La Taronja mecànica i seguirem ballant
sota la pluja amb Gené Kelly.

Cent anys de cinema: il.lusió i realitat, ombra i cla-
ror. Necessitam de l'aire per poder viure. Ncccssit cl
cinema per poder sobreviure.

Francesc X. Mas Ferrari.

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. ToniVadell, 18-A
07669 CALONGE

Tel. 908.43.68.59 - Fax: (971) 16.71.88

Taller Mecànic

CA N'ARNAU
Carrer Provenga, 36

Tel. 65.10.63
07630 CAMPOS
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Qui els ha vist i qui els veu!

Fa un parell d'anys i tots tenen
les mateixes cares. La foto, amb la
pena d'haver tallat un trosset de D.
Gabriel, mereixia un treure-la a rot-
llo i mostrar-la. Mirau, mirau com
anaven juntéis als actes oficials i
beneïts (no en mancaria d'altra) de
la Part Forana.

Es tracta ni més ni manco que la
inauguració de la Seu Social de la
Premsa Forana a Sant Joan. El Parc
Vicedo, OFM del Convent de Petra,
bon amic de les Revistes de Premsa
Forana, beneeix, amb cap baix i
mig revestit. Deu pensar que hi ha
massa poca aigua beneïda. M n.
Cortès, com un escolà recent estre-
nat, aguanta estoic la feta i sosté
amb art l'aigua beneïda. Qualsevol
diria que amb aquesta barba, desen-
tona una mica. I Na Maria Antònia,
avui Presidenta del Consell, també
fa reflexions. Massa blau per
aquesta festa. També tenim, ben
apropct, el Molt Honorable
President ... Cristòfol Soler i el Sr.

23

— Tres personatges de la política balear, la uns anys.

Canellas, Diputat, abans a l'enrc-
vcs. Enmnig una "autoritat" o força
viva local qui ni fa ni lleva.

El Sr. Soler sempre ha fet cara
de bon al·lot i en Canellas sempre
de padrinct "punyctcro" que arrufa

el nas.
Tothom estava en família, en

aquelles saons. No hi ha pau que
cent anys duri!

Es Bufó de Sa Creu.

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

Taller i Servei de Pneumàtics

M. BORDOY
Venda i Reparació de Pneumàtics

Equilibrat Electrònic
Servei de Reparació vulcanitzats

Carrer Victòria, 57 (Cantonada Carrer Felanitx)

Tel. 65.21.93-CAMPOS

TRANSPORTS MESQUIDA

Ronda Catalunya, 9 - Tel. 65.01.47

07630 CAMPOS

Fàbrica
Pretensats

Morters
pera

façanes

Vvíasguait 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)
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CONVENI MEC - SA NOSTRA
PER PRACTIQUES PROFESSIONALS

El 21 de juliol i pel President de Sa Nostra, Sr.
Forçades, i el Director Provincial d'Educació, Sr.
Llinàs, es va signar un Conveni per a oferir diversos
llocs de pràctiques per a alumnes de formació profes-
sional de grau mitjà i superior a oficines de l'Obra
Social i Cultural de Sa Nostra. És una mostra més de
l'interès de la Caixa de Balears, SA NOSTRA en vers
la nostra joventut i la seva formació.

COL·LECCIÓ REIAL A LA FUNDACIÓ
"LA CAIXA"

Fins al 10 de setembre podeu gaudir de la contem-
plació de part de l'art de l'argenteria a Ics Col·leccions
Reials del Patrimoni Nacional. Al local social
emblemàtic de la Fundació, l'anomenat Gran Hotel de
Palma, Plaça Weylcr. De dimarts a dissabte de 10 a 9
del vespre i diumenges i festius de 10 a 14. Hi ha visi-
tes comentades de les 12 a les 6 del capvespre.

iK
Fundació Ta Caixa"

NOVA LLEI SOKlli:
MODERNITZACIÓ AGRÀRIA

El passat 5 de juliol es va publicar al Butlletí
Oficial de l'Estat la Lici de 4 de juliol 19/1.995 de
modcrnit/ació de les explotacions agràries. És una lici
que pretén millorar les estructures agràries i posar cl
sector agropccuari al nivell europeu, com li correspon.
Haurà de ser desenvolupada en gran mesura per la
Comunitat Autònoma. Regula qüestions molt impor-
tants sobre ajudes, beneficis fiscals, agricultors joves,
arrendaments rústics i consideració de les unitats míni-
mes de cult iu. Té importància per a tota transmissió
d'explotació agrària.

AJUDES PER A LA ZONA
US TRENC-SALOHRAR

El Ministeri d'Agricultura ha establert un regim
especial d'ajudes per a zones humides i zones d'espe-
cial protecció per a les aus, com és la del Trcnc-
Salobrar. Poden ser beneficiaris els titulars de les
explotacions agràries i els propietaris dels terrenys que
es comprometin durant 5 anys a rcalit/.ar alguna d'a-
questes accions:

- transformació de cultius herbacis en pastures
- reducció de ramat boví o oví
- protecció de flora i fauna en sistema de cu l t ius

extensius
- conservació de paissatge i prevenció d'incendis
- manteniment de terres abandonades
- retirada de la producció de terres de cultiu, alman-

co durant 20 anys

- gestió de terres per a l'accés públic i per l'oci.
Les ajudes s'han de sol·licitar a la Comunitat
Autònoma, a la Delegació Comarcal d'Agricultura de
Campos, vos han d'informar.

NORMES SURSIDIÄRIES: AL·LEGACIONS
Segons ens informen la modificació de Normes

Subsidiàries que estava exposada al públic ha rebut
moltíssimcs al·legacions, d'entitats diverses i de mol-
tes persones, moltes de Sa Ràpita. Estan per estudiar
ara i contestar, a través del Plenari Municipal corres-
ponent. Una prova més de la forma de fer les coses en
matèria urbanística al nostre municipi , lamentable,
sense informar, amb irregularitats i sense aprofundir
amb les necessitats municipals i del poble.

XIV JORNADES D'ESTUDIS
HISTÒRICS LOCALS

Sota cl tema "La Mediterrània àrea de convergència
de sistemes alimentaris (segles V-XVIII) es celebraran
aquestes Jornades del 29 de novembre al 2 de desem-
bre a Palma, al Centre de Cultura dee Sa Nostra. S'han
d'inscriure per a participar-hi abans del 15 d'octubre a
l ' Ins t i tu t d'Estudis Balcàrics. Informació tel. 72.29.25
i fax 71.17.41.

IN: ...
¿HO'ESTt
' BALEARICS

CONCERT DE ROCK
Pel proper divendres dia 11 d'agost l 'Ajuntament

de Campos i l'Obra Cultural Balear han organit/.at una
interessant n i t de rock, emmarcat dins les tradicionals
festes de la Marc de Déu d'Agost.

EI concert tendra lloc a la Plaça de Can Pere Ignasi
a partir de Ics 11:30 del vespre i comptarà amb la par-
ticipació de 1res grups, amb un membre campaner
cadascun d'ells. Es tracta de Sonoris Causa, conjunt de
hard-rock melòdic del que varen parlar cl número pas-
sat i al qual toca la bateria Pep Pa/.o, Soundbirds, grup
de rock-blues que compta dins les seves files amb cl
baixista Rafel Adrovcr i la banda que lidera en Miquel
de Can Xim, la Midnigh t Blues Band.

Hi haurà servei de bar i mes de 10.000 vats de
potència de so i l l um.

CANVI »'AIRES A S'EIXAM

Els clients de s'Eixam que acudcsquin a la discote-
ca ci proper mes de setembre es veuran sorpresos per
tota una sèrie de reformes que s'hi han practicat i que
van des de canvis en la seva estètica a un canvi d'aires
en l'ambientació. D'aquesta forma s'Eixam es consoli-
da com a una empresa innovadora i puntera dins cl
camp del lleure.
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• Planes Rapiteres

Alegres troballes
Estiuenques

Diu un proverbi hindú que l'univers té la
forma d'un cos de dona. És possiblement cert
si ens atenem a la certesa següent: No hi ha
tan infinita delícia en el món com la meravella
natural, que amaga o mostra, una berganta en
l'esplendor de la seva edat. Ni la cinquena de
Mahler, ni cap temple gòtic, ni les temptatives
de Miquel Àngel Brunarotti... res que ho
superi...

A la platja de Sa Ràpita surten a relluir
veritats implacables. Sols resta posar-les en
pràctica, amb extremada tendresa, darrera
una duna càlida d'un dia qualsevol que se'n
va amb l'estiu. Llavors per acabar, amb nua
franquesa, pintarem unes lletres ben grosses a
un niu d'ametralladora: "PAU I AMOR
LLIURE PER A TOTHOM".

Res ens tornarà el que tuda in en aquesta
vida.

25
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\ NO ESPERIS MÉS! AQUESTA ÉS LA MILLOR OFERTA DEL MERCAT

Tot un SUZUKI SWIFT des de 1.308.000 Res.
I això no és tot:

A més ara t'oferim un descompte de fins a
200.000 Ptes. I si t'aculis al "Pian Renove II"
80.000 Res. més per a tu.
Fes números i vine correns.

Agente
Oficial

$ SUZUKI

OFERTA VÀLIDA PER A
UNITATS EN STOCK

VICENÇ LLADÓ VANRELL
Costa i Llobera, 65 - Tel. 65.02.63 - CAMPOS
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El Mirador
Parlant de zona turística.

26

Sa Ràpita és un paradís ens
diuen alguns estiuejants. Aquesta
zona té reputació de ser tranquil·la,
sense hotels, amb majoria de
mallorquins, propera a les zones de
platja més bones de Mallorca, amb
un bon Club Nàutic, amb un patri-
moni natural a dues passes, etc. Ara
comença a tenir els defectes propis
de tot lloc supcrpoblat a certes
hores, pari del vespre i de certs
indrets del Centre de Sa Ràpita on
es veuen realment molestais contí-
nuament.

Aquí tenim a la foto una zona
de Sa Ràpita que podria ser model
de zona verda, d'espai lliure públic
i per a jugar els nins i nines, per
divertir-se els joves amb una pilota
o pels majors fer un joc de pelanca
com cal. Cap d'aquestes coses són
possibles: un pensa que encara està
a un iros de la garriga de Son Durí
o que és un amagaiall per a caça-

— Una zona verda rap'iíera que fa llàstima
dors, animals, elc. lloc inhòspil. Una llàslima que dins

Pels cans podria servir però no la propaganda municipal no hi
crec que els seus amos els faci
gaire gràcia. En arribar al vespre, a

enirin accions de conservació dels
espais públics com aqucsls.

mes, roman sense claror i com un

Carrer de s'Aigo,

Tel. 65.27.52

07630 CAMPOS

12

Sa joieria
Argenteria i Rellotgeria

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

FUSTERIA

"Can Fuster"
FUSTERIA EN GENERAL

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

"<fr Kacó de Ses Cuines "

Mobles de Cuina i Bany

Fets a mida

Carrer Santanyí, 34 • Tel. 65.22.97

07630 CAMPOS
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BIBLIOTECA PUBLICA
MUNICIPAL DE CAMPOS

ALGUNES NOVETATS
QUE PODEU TROBAR A LA BIBLIOTECA

— Sissi Flegel: L'enigma del condemnat. 27
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·lícules i
CD ben interessants que complementen l'oferta cultural 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

L CETiTßE COOßDHAPOß PE
QBLJOTEQUEÔ PE HALLOßCA

> Consell Insular
de Mallorca
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PLAÇA I MERCAT, TOT U
Tot en gros 4 o 5 placers , gairebé tot de menjar,

fruita i verdura, que és cl que interessa. A l'estiu tot-
hom viu. Sí, però amb una síndria o un meló ben frescs
davall una ombra i a la fresca, tothom reconeix que és
millor. Viure no basta. Ara és viure i consumir, consu-
mir i gastar.

A més de menjar hi ha qualque cosa de mes espiri-
tual que també es ven. Tot molt ben integrat dins la
plaça principal de Sa Ràpita, quasi l 'única podríem
dir.

A veure si els pagesos s'animen i hi duien a vendre
productes típics (des de tàperes o llet natural als clàs-
sics embotits i productes artesans). I aquest, és un dir,
podria ser un projecte per a finançar amb el Pla 5 B.

j*# •*•%
jgfc»«rv
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Foto: Sebastiana Lladó (Foto Vidal)

FESTES A BALQUENA, AL CLUB NÀUTIC
Enguany cl Club Nàutic de Sa Rapita, presidit pel

conegut Andreu Lladó, ha envestit amb una Setmana
de festa grossa per a celebrar, com es mereixen, XXV
anys d'existència. Bon senyal que una empresa -cam-
panera al cap i a la fi- vagi endavant i sia capdavente-
ra en llocs de feina i en potencia econòmica. Ducs
obres de teatre amb en Miquel Fullana i en Xcsc
Fortesa com a Companyies representatives del teatre
que es fa a Campos i a Mallorca, competicions espor-
tives, jocs infantils, una Bcrbcna i un recital de música
a càrrec de Els Valldemossa i En Tomeu Penya han
estat atraccions vitals aquesta calorosa i solcllada set-
mana estiuenca. Un bon record de l'estiu per a tots.
Tant de bo alguna iniciativa perduras cada any. El marc

Motor Ocasió ^ Q
Campos, S.L. ]ty[

COMPRA - VENDA de Vehicles d'Ocasió

Tomàs Rigo Vicens

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

del Club Nàutic tant per al Teatre (tot estava molt ben
preparat i organit/.at) com pel Recital resulta incompa-
rable per una bona nit d'estiu. Molts d'anys.

AKT AL CLIJK NÀUTIC:
ItKOU I \ 110 M AN A SA RÀPITA

També amb motiu dels 25 anys de la inauguració
d'aquestes instai.laciones nàutiques i portuàries el
Club ha volgut cclcbrar-ho amb la col·locació d'una
gran escultura d'en Broglia, artista prou conegut arreu
de Mallorca. L'interès del CNLR per la cultura és ben
visible a l'entrada del mateix Club. L'escultura resul-
tarà a partir d'ara un símbol modern i actual del Club,
devora la tradicionalíssima Torre de Son Durí.

Enhorabona.

BAR - RESTAURANT

CA'N CÓS
Especialitat en Cuina Mallorquina, Grill

BANQUETS NOCES COMUNIONS

Ctra. Santanyí, s/n. - Tel. 65.27.87

07630 CAMPOS
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Sa Ràpita ja té el seu propi Punt Verd
El passat 11 de març, representants del Consell

Insular de Mallorca (CIM), de l 'Ajuntament de
Campos i de la directiva del Club Nàutic sa Ràpita
(CNR), varen assistir a la cerimònia d'inauguració del
punt verd de Sa Ràpita.

A partir d'ara els habitatns i estiuejants del nucli
costaner podran classificar les seves deixalles i deixar-
ies a contenidors específics de cartó, vidre blanc, vidre
de color, llaunes, piles de botó, altres piles i roba.

La iniciativa ha estat obra del Club Nàutic, autèntic
dinamitzador de sa Ràpita, qui, setmanes abans havia
fet la petició al CIM perquè, entre altres motius, "es
vol aconseguir que no es tirin residus a la mar i fomen-
tar la consciència ecològica dels navegants". Cal
esmentar que el CNR disposa de 500 amarramcnts i
són unes 1500 les embarcacions que transiten pel port
esportiu de cap a cap d'any.

Tot això va donar com a f ru i t la posada en funcio-
nament d'una experiència pilot d'extracció d'aigües
contaminades de les santincs de Ics embarcacions
esportives, per evitar que s'aboquin a la mar.
L'experiència està donant molt bons resultats; tant és
així que altres ports esportius de les Balears ja estan
seguint l'exemple del de Campos, entre ells el de
s'Arenai, que n'ha estat el segon en comptar amb
aquesta tecnologia d'avantguarda que es rcalit/.a amb
bombes mòbils.

Els olis bruts es dipositen dins uns tancs que, des-
prés, són traslladats a Palma per l'empresa Voramar
Marpol, qui s'encarrega del seu reciclatge.

La resposta per part dels patrons de les embarca-
cions ha estat moll positiva, segons ens confirmen
fonts del CNR, "i no només els usuaris dels vaixells i
barques utilitzen el punt verd, sinó que molls de rapi-
lers i rapitcrcs duen les seves deixalles al punt verd"

De totes formes, cal esmentar que cl fet que els

BUGADERIA

TINTORERIA

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

— E/s contenidors que formen e/ punt verd de sa Ràpita. Els més
usats són el de paper i els dos de vidre.

contenidors es trobin dins el recinte restringit als socis
i sòcies del club, impossibilita que els particulars
puguin acostar-se al punt verd en colxc i només ho
poden fer a peu o, en loi cas, en bicicleta, cl que pot
dissuadir a mes d 'una persona a la seva utilit/ació. Es
sen/ill dur una botella o una llauna al contenidor
corresponent, però es difícil dur-hi vàries bosses ple-
nes. La solució per aquest problema passaria per la
ubicació d'un nou punt verd al centre de sa Ràpita, si
fos possible per la zona entre el carrer Calamar i el
carrer Pop, on es concentren un gran nombre de bars,
supcrmcrcals i reslaurants. Segur que s'ompliricn molt
aviat.

Jaume Lladó

Botiga

CA NA MEL
Alimentació, Merceria,

Perfumeria,
Ceràmica Mallorquina

Carrer, Sant Blai, 3 • Tel. 65.07.44
07630 CAMPOS

PRODUCTES

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

07630 CAMPOS
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El Parc Nacional Marítimo - Terrestre
de l'Arxipèlag de Cabrera

Dins els limits del Pare
Nacional NO ESTAN PERME-
SES les següents activitats:

— La pesca esportiva en qualse-
vol modalitat i la pesca submarina.

— l'esquí nàutic i l 'ús de vehi-
cles aquàtics que no tenguin la
corresponent autorització.

— Desembarcar a terra, excepte
al moll principal del Port.

— Acampar a qualsevol punt del
Parc Nacional.

- Acumular material combusti-
ble, preparar fogueres o fer foc.

- Recol·lectar, destruir o alte-
rar elements d'interès arqueològic,
històric o geològic, així com espè-
cies animals o vegetals.

- Desembarcar animals domès-
tics i introduir animals o vegetals
exòtics.

-Abocar qualsevol residu sòlid
o líquid al mar i deixar fems a
terra.

hMhKwMll '

EM!*.*« - . rîtewU«*
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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

RISTALLERIA

ERELLO
Acristallaments en general

Carrer Palmer, 1 Tel. 65.00.95

07630 CAMPOS

ASSESSORIA EMPRESARIAL

r
CAMPOS

Carrer Provenga, 34 • 2on -Tel. 65.09.41

07630 CAMPOS (Illes Balears)
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Club Aeromodelisme Campos
Primera Gran diada d'aeromodelisme
El passat dia 14, Fira de maig de

Campos, es va celebrar la primera
Diada d'Aeromodelisme (organit-
zada pel club Acromodclime de
Campos) en la qual participaren
representants de tots els Clubs de
Mallorca.

Referent a l'organització fou
perfecta i amb una elevada partici-
pació. El dia va ser esplèndid i es
calcula que hi varen anar unes 700
persones.

Durant cl dia, es realitzaren
contínues demostracions de vol on _
es va demostrar l 'habi l i ta t dels J
acromodclistes que conduïren els o
seus models en la modalitat de Vol u-
Circular i Ràdio Control. Varen fer 2
filigranes a l'aire i demostraren en "•
totes les habilitats la perícia i habi-
litat dels participants, per a delecta-
ció dels espectadors.

En acabar cl festival, hi va
haver un dinar de companyonia
entre tots els pilots i els seus acom-
panyants.

31

Des d'aquestes línies, cl Club
Acromodclime Campos expressa el
seu agraïment als assistents i als
patrocinadors: l 'Ajuntament de
Campos i SA NOSTRA.

També volem fer una crida a
tots els afeccionats perquè actes
com aquest es rcpctcsquin sovint.

Francesc Miró.

Com va?. En primer lloc he de
dcmanar-vos perdó per la manca
d'informació referent al bàsquet
campaner en els darrers números,
però motius aliens a la revista feren
que la cosa anàs així.

Pel que fa al succeït al llarg del
que duim d'estiu dir que s'ha gene-
rat un poc, no massa però, d'infor-
mació. Cronològicament cl primer
que succeí va ésser la posada en
marxa un estiu mes de l'Escola
d'Estiu de Bàsquet, a càrrec aquest
any d'en Josep Arbucias de l 'equip
del Bàsquet Inca que acaba d'acon-
seguir l'ascens a la ll iga EBA. A
l'escola es repassaren els fonaments
que ha de tenir un jugador: movi-
ments, tir, domini de baló...

També al llarg dels mesos de
juny i juliol s'ha començat a plani-
ficar la propera temporada, i és de
destacar la reunió mantinguda entre

Bàsquet
els responsables del bàsquet campa-
ner i membres de la Junta Gestora
del C.E. Campos. Pel que fa
referència a la propera temporada,
si bé encara no hi ha res segur,
s'està treballant sobre la possibilitat
que torni haver-hi sènior masculí i
un equip a la categoria sub-23.

I ja per acabar dir que cl passat
24 de juliol va començar el 3cr
Torneig Vila de Campos d'Strcct-
ball (bàsquet a 3) destacant un aug-
ment d'inscripcions a les categories
de mixt i femení, la qual cosa ha
donat un major atractiu a aquest tor-
neig arribant a veure-se dos partits
al mateix temps. En el grup mascu-
lí l 'equip a batre torna a ser cl for-
mat per jugadors llucmajorcrs que
han guanyat les ducs anteriors edi-
cions. Les finals es jugaran dia 10
d'agost.

Miquel Oliver

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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Ràdio Club Cultural Campos
Com vos vaig prometre, comen-

taré què és una BBS. Una BBS la
formen els següents elements:

- Una emissora de ràdio-afcc-
cionat amb la seva antena.

- Una TNC o Modern per codifi-
car i descodificar la informació que
li envia l'emissora.

- Un ordinador en un programa
adequat per processar i classificar
tota la informació que rep.

A la BBS hi ha missatges perso-
nals que només els pot llegir qui
l'envia i el distinatari. També hi ha
informació cultural de les activi-
tats d'associacions de ràdio-afcc-
cionats, així com informació tècni-
ca, la qual ens ajuda de vegades
quan tenim un problema o dubte
sobre els nostres aparells o progra-
mació. Si la informació no és de
caràcter personal tothom la pot lle-
gir. Els missatges els rebem de tot
el món i també li enviam, ja que
tenim comunicació amb els
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satèl·lits de comunicacions.
A partir del passat dia 15 de

juny a la BBS li hem muntat un
Modem telefònic per a més de con-
nectar-se via ràdio també poder-se
connectar via telèfon.

Per connectar-se a la BBS via

emissora es necessita un ordinador,
una TNC i l'emissora. Per fer-ho
via telèfon, l'ordinador i cl Modcm
Telefònic.

Fins a la pròxima.

Arnau

La sisena edició del torneig d'escacs de les festes
de Sa Ràpita va batre rècords de participació

El Vie Torneig de partides semiràpides per a equips
de quatre jugadors organit/.at pel Club Foment
d'Escacs de Campos i l'Obra Cultural Balear en motiu
de les festes de sa Ràpita va batre un nou rècord de par-
ticipació, ja que varen ser un total de 28 jugadors, dis-
tribuïts en 7 equips, els que prengueren part a la com-
petició.

Els cscaquistcs eren, majoritàriament, estiuejants
32 de sa Ràpita, amb una sòlida presència campanera,

principalment jugadors del Club Foment d'Escacs.
La sorpresa va venir quan l 'equip de la família

Ramis no va poder revalidar cl primer lloc que havia
assolit els dos darrers anys i es va haver de conformar
en un honorós segon lloc. L'equip campió va ser cl for-
mat per Joan Pomar, Miquel Mulct, Jaume Lladó i Joan
Gabriel Vicens, que va acabar les set rondes del torneig
sense haver conegut la derrota, aconseguint 6 punts de
6, mentre que l'equip de la família Ramis només per-
dia una ronda (davant els guanyadors) i n'empatava
una altra, amb cl que quedava amb 4'5 punts.

El tercer va ser el conjunt format per Antoni Palmer
(jugador del club Polcrio de Palma), Miquel Vadcll
( l 'únic campaner de l 'equip), Bartomeu Bover i
Francesc Cànavcs, que patiren ducs úniques derrotes,
amb cl primer i segon equip classificats, guanyant la

— L'equip guanyador: d'esquerra a dreta, Joan Pomar, Miquel Mulet,
Jaume Lladó i Joan Gabriel Vicens en un moment de la competició.

resta, cl que els hi va aportar 4 punts.
El carrer Calamar fou cl centre de sa Ràpita entre

Ics sis i les vuit i mitja de l'horabaixa, ja que, a part
dels jugadors, eren nombroses Ics persones que s'alu-
ravcn a veure les partides o a animar cl seu equip pre-
ferit.

Acabat l'acte el senyor Joan Molina, en representa-
ció de l 'Ajuntament de Campos, patrocinador de l'c-
vcnt, entrega els premis als guanyadors.

Redacció.
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El C.E. Campos es posa en marxa
una temporada més

La temporada 95-96 serà una temporada de moltes
novetats i canvis en el C.E. Campos. El passat 20 de
juliol l'equip de 3a Divisió començava els entrena-
ments i es va fer un sopar en el qual van estar presents
el diari Baleares i la Revista Ressò on reberen compli-
da informació del que serà la propera temporada.

En primer lloc es va presentar la nova Junta Gestora
que està presidida per en Bartomeu Róis i la formaran
Sebastià Sagrcras, Gabriel Reus, Pau Mas, Mateu
Burgucra, Emilio Cayuela, Joan Garcies, Andreu
Martine/, Julià Porquer, Tomàs Mas, Pere Barceló,
Guillem Adrover, Miquel Bordoy, Bartomeu Coll,
Sebastià Pons, Tomàs Garcies, Silvestre Ginard, Rafel
Barceló, Antoni Gcmar, Joan Obrador, Miquel
Adrover, Rafel Garcies, Joan Mas, Miquel Clar i Joan
López.

Després es va presentar un equip molt canviat, amb
uns canvis que van des del cos tècnic format aquesta
temporada per Pep Sansó, entrenador provinent de La
Salle, Miquel Rigo, entrenador de les categories infe-
riors del C. E. Campos que ocuparà cl lloc de 2n entre-
nador i Rafel Caldcntcy que serà cl preparador físic.

A més de la baixa d'en Guillem Mascaró, entrena-
dor, s'han produït les baixes de Llorenç Servera, Isidre
Teruel, Antoni Roca, Rafael Janer, Jaume Vidal, Rafael
Juan, Antoni Bauçà i Joan Mas. Aquestes baixes han
estat cobertes per Ramírez del Sant Francesc, els ger-
mans Raül i Rubén Olmos del Platges de Calvià, Paco
Ruiz del S'Arenai, Gabriel Femcnics i cl campaner
Rafel Garcies del Manacor, Nico de l'Alaró i cl cam-
paner Bernat Roig de La Salle. Aquests jugadors for-
maran l'equip juntament amb Tomeu Obrador, Joan

Barceló, Antoni Roig, Manolo Garcia, Llorenç Lladó,
Rafel Bujosa, Antoni Barceló, Miquel Servera, Mateu
Monscrrat, Miquel Juan i Pere López que són els que
han quedat de la temporada passada.

Els entrenaments de l 'equip de Tercera malgrat es
desenvolupin a bon ritme no s'han vist lliures de pro-
blemes, ja que malgrat la majoria dels jugadors es tro-
ben en una forma física acceptable, n 'hi ha que encara
no han pogut començar els entrenaments per motius de
feina i Rafel Garcies ha estat operat fa poc de proble-
mes de lligaments.

Per aquesta pre-temporada s'han programat els
següents partits:

Dia 29-7 Santanyí - Campos, que acabà 2 - 2 i la
victòria fou pel Campos en els penals.

Dia 6 - 8 Al Balears - Campos.
Dia 1 3 - 8 Triangular "Miquel Beques", Campos-

Manacor - At. Balears
Dia 19 - 8 Triangular "Festes d'Agost"

Campos - Santanyí - Mallorca B.
Dia 27, jugaran un partit a Felanitx.

Ja deixant de banda l'equip de Tercera, també es va
informar de la creació d'un nou equip que militarà a 3a
Regional amb cl nom de C.E. Campos-Mobles Oliver,
que estarà format íntegrament per jugadors campaners
que per divcros motius no juguen amb els de Tercera, i
estava a punt de començar els entrenaments a l'hora
d'escriure aquest article.

Redacció d'esports
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Comença el joc
El passat dia 20 de juliol es va

presentar de forma oficiosa el C. E.
Campos de 3a divisió. En un entre-
nament on es podien veure moltes
cares noves tampoc hi podien faltar
la majoria dels integrants de la
Junta Gestora. Una Junta Gestora
que ha fet una important despesa
econòmica per a contractar a juga-
dors de reconegut prestigi, que han
de suposar un important reforç per
l'equip. L'objectiu, aquest any, no
pot ser només no davallar i mante-
nir la categoria; l'objectiu, amb
aquest equip, ha de ser intentar

arribar a final de temporada entre
els deu primers; l'esforç fet en les
noves incorporacions quasi obliga
a això.

El nou tècnic, Pep Sansó, tindrà
la difícil missió de, per una banda,
fer oblidar els bons resultats de
Guillem Mascaró al capdavant de
l'equip i, per altra banda, conjunyir
un equip de jugadors de primera
línia. Sobre en Gui l lem Mascaró
només apuntar que va marcar ducs
fites importants dins la història el
C.E. Campos: l'ascens a 3a divisió
per primera vegada i la permanèn-

cia en aquesta categoria. Però no
tenim la intenció de fer cap tipus de
comparació entre un i l'altre, són
dues èpoques diferents amb juga-
dors també diferents. Allò difícil, i
aquesta és la papereta que ha de
resoldre Pep Sansó, és conjuntar un
equip un on hi ha bastants jugadors
nous dels, teòricament, titulars.
Feina, feina i feina és la proposta
de l'entrenador, els resultats diran
la darrera paraula.

Josep Antoni Sala i Toral.
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Torneig de
Futbol - Sala Estiu '95

Un equip de fora, s'Anònim,
guanya el Torneig d'estiu.

Can Coronel!, la gran revelació del torneig.

Del dia 5 de juny al dia 8 de juliol es va celebrar cl tradicional
Torneig de Futbol-Sala que organit/.a Grup d'Amics. Enguany, per pri-
mera vegada en la història d'aquest torneig, i van 7 edicions, un equip de
fora es va proclamar campió; va ser S'Anònim, de Montuì'ri, que al llarg
del Torneig va demostrar ser cl millor dels equips participants.

Els 14 equips inscrits es varen dividir en dos grups de 7 equips cadas-
cun. En cl grup A es trobaven Elcctromat/Barbcria Lópe/, S'Anònim,
D.S. Ginard/S'Amagatall, Bar España, Santanyí F.S., Districte 3 i Es
Puntasse; en cl grup B, Ales, Can Coroncll, Sports Campos/Autèntic,
S'Escrui, Const. Fervi, Sopa de me i Sa Rua/Clàssic. En aquesta lliga
regular hi hagué resultats sorprenents com cl de la classificació per Ics
semifinals, juntament amb Ales, de Can Coroncll. Aquest equip va tenir

Decepció per l'actuació
d'Sports Campos/Autèntic ¡ Sopa de Ca Me.

un començament irregular, en els dos primers partits només aconseguí un
punt, però després no va perdre d'altre partit fins arribar a les semifinals
i va deixar fora d'aquestes a equips com Sports Campos/Autèntic i Sopa
de Me, que foren les autentiques decepcions d'aquest torneig. En cl grup
A els resultats varen ser molt mes normals i es varen classificar per les
semifinals els equips que en principi entraven dins totes les apostes,
Elcctromal/Barbcria Lope/ i S'Anònim.

Les semifinals no varen deixar cap dubte sobre quins eren els equips
forts en aquest torneig. S 'Anònim guanyava a Ales per 8-1 i clcctro-
mat/Barberia Lópc/ feia despertar a Can Coroncll del somni que va supo-
sar la classificació per Ics semifinals i cl derrotava per 10/2. La final
seria, per tant, S'Anònim-Elcctromat/Barbcria Lópc/. i cl tercer i cl quart
lloc cl disputarien Ales i Can Coroncll.

El guanyador del partit pel tercer i quart lloc va ser Can Coroncll
demostrant que era allà per qualque cosa i que no s'havia classificat per
casualitat. El resultat va ser de 3-1.

En la final es varen trobar els dos millors equips del torneig. Per una
banda, S 'Anònim amb jugadors com Verger, Martí, FuIIana i Comila; per
l'altra banda, Elcctromat/ Barberia Lópc/ amb Vidal, Fiol, Miquel Juan i
Manolo Garcia, entre d'altres. Amb aquests jugadors s'esperava una final
apassionant i ho va ser; va ser un partit vibrant i de gran qualitat que va
entusiasmar cl públic assistent. Varen haver de ser els penals els que deci-
dissin cl guanyador perquè a l'acabament del partit cl marcador registra-
va un empat a 3 gols. En els penals la sort es va aliar amb S'Anònim que
guanyava cl torneig i trencava una ratxa ininterrompuda de victòries
locals.

En l'apartat de Porter Menys Golejat, cl guanyador va ser José Ma
Lópc/ d'Elcctromal/Barbcria lópc/ i cl Màxim Golcjador del Torneig va
ser un altre jugador d'aquest equip, Jaume Vidal.

Després de la final l 'habi tual sopar i l l iu rament de trofeus al Club
Nàutic Sa Ràpita que, aquest any sí, va comptar amb la presencia -com a
representant de l 'Ajuntament- del regidor Joan Molina.

Josep-Antoni Sala i Toral
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