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Creuer (Túnez, Itàlia) 2 per. . 46.950.- Port Aventura . . . 8.000.-

Praga . . . . 46.900.- Galícia . . . . 37.500.-

Malta . . . . 51.900.- Cantabria . . . . 41.800.-

Roma . . . . 52.900.- Isla Margarita . . . 94.900.-

Atenes . . . . 44.500.- Cancún . . . . 94.000.-

Cuba . . . . 99.900.-

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

Reapertura Clínica Dental:

/)ra. M * deis Àngels Sertfín Laya

ÖEMTISTA

Odontologia General:
Prevenció. Ddantalogia infantil. Drtodòncia.

Odontologia conservadora, empaste estètics i amalgames
Fluoritzacions. Endodòncia [Desvitalització],

Pròtesis fixa de porce!-lana. Pròtesis removible.
Dentadures totals i parcials.

Fundes i Carilles de porcelana.
Extraccions. Raijos X. Tractaments integrals.

Carrer Bartomeu Ballester, 17 • Tel. 65.28.60 • CAMPOS (Prèrta petició d'hora)
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Comença el curs escolar.

1 mes de setembre es relaciona, tothora,
amb cl començament del nou curs escolar; és el
moment de fixar-se objectius, d'establir hora-
ris, de comprometre's amb un mateix, de con-
siderar les accions que poden contribuir a un
mil lor aprofitament del temps... és època d'in-

quietud, d'impaciència i de preocupació, alhora, davant cl munt de
llibres que s'hauran de manejar, dia rera dia, i que ara romanen
dins la gran motxilla que es remolcarà fins que es faci pols, i
també per totes aquelles novetats que s'hauran d'afrontar -un nou
mestre potser, una escola diferent, companys de classe descone-
guts-. Són tantes i tantes les variables a considerar que quasi sem-
bla miraculós que hom se'n pugui desfer.

Els parcs patiran cl primer sotrac després de l 'estiu, arriba en
forma d'escurada de butxaca: llibres, plagúeles, equipament,
transport, matrícula, residència i un llarg etcètera, quantificablc en
doblcrs -això sí-, apareixen per recordar-nos la gratuïtat de l'cn-
scnyamcnt.

No només preocupen els temes monetaris, tal vegada siguin cl
més superflus. Preocupen els aprenentatges que s'aniran assolint o
no, preocupa si cl nin o la nina seran capaços d'arribar d'hora a
l 'entrenament, després de sortir de Ics classes de música, i abans
d'anar a les de mecanografia -cl dimarts- i a Ics de ball -cada
dijous-. Som al mes de setembre, és clar, i no val a badar. Tal vega-
da seria convenient cercar un foradct per unes hores de dibuix i no
menys important és l'anglès: avui en dia qui no sap llengües ho té
cru, i a més, és tanta la v i t a l i t a t de la joventut que ho fan sense
tcmcr-sc'n. I si l lavors fan un poc f lu ix en qualque cosa, sempre
som a temps de fer-los anar a repàs.

Tot és acceptable mentre romangui en nosaltres la capacitat
d'cmbadalimcnt, davant la correcta resolució d 'una divisió amb
comes al divisor, o davant la perfecta memorització de la segona
dcclinació llatina.

I ara què, senyor Chirac?
I ara què, senyor Chirac? Ja teniu noves del vostre poder. Deu

ser meravellós saber que centenars de milers de persones, també a
vós, us hem d'agrair contínuament cl fet de viure, una pujada de
mala bava pot fer que ens desintegreu com fràgils bombolles de
sabó.

La satisfacció del vostre EGO deu ser màxima; sou caparrut i,
com a tal, no heu volgut baixar de l'ase. Suposam que la celebra-
ció degué ser amb Champagne de casa vostra, fet amb raïm de les
vinyes que no heu volgut exposar a segons quins tipus de riscos.
El pitjor de tot, encara, és haver-nos de sentir culpables: "les vos
collons Monsieur Jacques! no era la nostra intenció atcmorir-vos".
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• Planes Planes

Diuen que...

— L'ajuntament ha adquirit o
vol adquirir o hauria d 'adquir i r cl
quadre d'Antoni Mas "Homenatge
a Ses Covctcs".

— Estaria molt bé ja que a més
d'augmentar cl fons patrimonial
amb art, seria un bon recordatori
per una barbaritat.

— La Policia Local de Campos
va aplegar uns malfactors que ocu-
paven il.legalment la via pública.

— Va ser a ses Covctcs, eren del
GOB, informaven sobre la situació
dels apartaments i recollien aporta-
cions voluntàries en forma de
bonos.

— Ho havien fet durant tot l'es-
tiu, s'haurà de tenir en compte com
una malifeta en caràcter retroactiu.

— L'escena fou patètica, més

d'un ja sap que vol dir avergonyir-
se pels altres.

— Les ordres, com es va poder
sentir, venien de mes amunt.

— Ben aviat es començaran a
obrir Ics síquies de les aigües netes
i brutes.

— Haurem de patir un poc, però
sembla que no queda mes remei.

— A qualque carrer, quan enca-
ra no hi han passat les excavadores,
ja hi ha pous de més d 'un pam.
Diuen si són aljupctcs per recollir
l 'aigua quan plogui. No hi ha mal
que per be no vengui.

— Coses hi ha que no canvien,
una de les primeres actuacions,
sabudes, d'aquest nou Consistori,
és que té previst manllevar una cin-
quantena de milions.

— Acaba l'estiu i les llistes de
l 'atur tornen a créixer.

— A la reunió de la Guarderia
mes d 'un va fer un bon alè; però cal
anar en compte, sovint es confon
l'acord amb la resignació.

— D'on puces deu venir això de
"val mes la corda que cl bou" i, a
quina corda i a quin bou es deu
referir?

— Els contenidors de fems,
durant aquest estiu, han fet més
olor que mai. Pocs recorden la
darrera vegada que els varen fer
nets.

— Cabal per dedins, cabal per
defora, i cabal que regalima pel
terra.

— Els cans ja no s'hi acosten i
les mosques en fugen.

— Fa anys que, a sa Ràpita, n 'h i
ha que aboquen les aigües brutes a
la xarxa de recollida quan aquesta
encara no ha entrat en funciona-
ment.

— L'olor no enganya ningú, és
bé de merda vertadera, sense colo-
rants ni additius.

— Porcs senglars per aquí no
n'hi ha (a saber), però rates de
pam-i-mig a balquena, sobretot a
alguns indrets de la vila i solars
selvàtics de per sa Ràpita.

¿^*-t

R 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 Serra

Reparació i Venda

Provenga, 1 • Tel. 65.00.85

07630 CAMPOS
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• Planes Planes

Vos recomanam

• Entendre la crítica i l'objecció
com a possibilitats fomentadores de
la tolerància. Xerrant clar: deixar
que tothom digui la seva. La qual
cosa no vol dir deixar que tohom
faci la seva, en segons que ens
afecti.

• No fer grolleries amb les coses
del menjar.

• Llegir en silenci fins que la
son vos faci aclucar els ulls.

• Pregar per la bona salut mental
del senyor Chirac.

• Somiar mentre encara hi sou a
temps.

• Recollir móres de batzcr i

posar-lcs en remull amb cassalla,
deuen curar de qualque mal.

• Pensar que les Festes de la
Mare de Deu d'agost no ho són tot.

• Mirar dues vegades, a l'csquc-
rra i a la dreta, abans d'atravessar
d'una a l'altra banda de poble.

• Retirar els cadàvers de Ics
plantes que, i no per mor de les
explosions del Pacífic sud, han dei-
xat aquest món.

• Intentar salvar les malferides i
no deixar emmalal t i r les sanes.

• Tenir ben clar que: la força de
la raó no té res a veure amb la raó
de la força.

• No gaire mes de ducs xiscles, i
cap ni una si heu de conduir.

• Dependre cl menys possible
del rellotge.

• No dubtar que sou molt mes
valuosos del que fcis comptes i tan
necessaris com qualsevol dels
altres.

• Defensar allò que crcis.
• Dir sempre el que pcnsau, i

pensar sempre cl que deis.
Un poc de paciència, ben

segur que més aviat del que fcis

comptes n 'h i haurà un de Ple, i
aquesta vegada sí que parlarà.

• Tenir un poc més de paciència
i seguir matriculant-vos als
Instituts de Llucmajor o Felanitx.

• Comprar carregadors nous per
la vostra llanterna, de moment sem-
bla que no s'arreglaran els llums
del carrer. Però un no sap que
convé més, a Ics fosques almanco
tots som iguals. Idò que de dia
també faci fosca i tal vegada es
confondran.

• No donar massa confiances
(perdó). No anar amb massa bona
fe (fora suspicàcies); doncs el dit i
t 'agafen cl braç.

• Demanar sempre les coses per
escrit i amb registre d'entrada (si
n 'h i ha), vos evitareu sorpreses
desagradables.

• Deixar de tenir "poblcmcs",
amb els normals ja n 'h i ha ben a
voler.

• Comprar als establiments de la
vi la , i millor encara si ho fcis a
aquells que no compren els produc-
tes a un Hipcr.

SERVEI DE TAXI
BARTOMEU CANTALLOPS

Servei de rehabilitació

Carrer Petra, 9 - 1er. -A

Tel. 65.03.76

07630 CAMPOS

Tel. Mòbil 908.73.26.79

SANELEC INSERC.B.

Arnau 9tyjorra 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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• Cartes dels lectors

Enfrontament Policia Local - G.O.B
a Ses Covetes

Com molts de vosaltres sabeu, haureu vist, sentit i
si no, us hauran contat, el GOB i el PSM des de fa un
temps duen a terme una campanya per a la paralit/ació
i futur enderrocament dels apartaments irregulars aixe-
cats vora la mar just arran de l'espai natural d'Es
Trenc. Amb aquesta campanya s'intenta aconseguir
una ajuda econòmica per fer front, no als dos avals de
10 milions per cada recurrent (GOB i PSM) ja que Sa
Nostra els hi ha concedit, sinó per afrontar les comis-
sions, interessos anuals (300.000 pts) i altres despeses
d'operacions financeres que hauran de pagar. Per això
s'han editat uns vals de 1.000 pts per a col·laborar amb
la campanya.

Doncs des del mes de maig fins ara un dels llocs on
podies obtenir informació i aconseguir aquests vals era
al mateix llogaret de Ses Covctcs, a un punt molt opor-
tú, on es captava tota la gent que anava a prendre un
bany a la platja d'Es Trenc. Així que cada cap de set-
mana han vengut joves del GOB que han instal·lat una
taula i una cadira plegables, para-sol i un rètol emmar-
cat amb el missatge "Salvem Ses Covctcs", "Si vols
paralit/.ar la construcció i ajudar al fu tur enderroca-
ment d'aquests apartaments il.legals, la teva ajuda
econòmica és imprescindible. Gràcies" (en 4 idiomes).

Mirau per on, que dissabte, 19 d'agost, dos "man-
dados", com ells mateixos es definiren, de la Policia
Local de Campos, els exigiren la llicència municipal
per poder ocupar una petita part de la via pública (cl
camí que duu a la platja). Bé, encara és passable que
els dcmanassin la llicencia, però, després de 3 mesos
d'cstar-hi? Que no facin creure que fins ara no els
havien vist, perquè l'agent 016 ho va afirmar, però ell

rebia ordres superiors i... alerta!

En principi exigien que es rctirassin, però crec que
molta gent sap que per exigir coses abans s'ha de dur
una ordenança. Davant la petició de l'escrit per part del
GOB els municipals reconcgucrcn que no hi hauria
delicte. La nota curiosa és que els dos agents es nega-
ren rotundament a fer constar en un escrit l'ordre poli-
cial. Perquè s'entengui millor, cl paper d'una multa
explica la infracció que has comès, o no? Doncs no hi
va haver manera, pareixia que els feia por, i ben alerta
a fer-los una foto.

L'endemà la policia local tornà, exigint altra vega-
da que es rclirassin per obstrucció de la via pública, i
ells, sense oposar-s'hi, cregueren: desmuntaren la cadi-
ra i la taula, però situaren cl rètol damunt la paret d 'un
terreny privat, que amb molt de gust els havien ofcrit
permís. El municipal aquí va perdre els arguments per
fer-los la punyeta, a ix í que va haver de telefonar als
seus superiors, enviant com a reforç un altre agent amb
cl següent argument: "propaganda il.legal".

Aquí ja demostraven que cercaven cinc peus al
moix i està més clar que l 'aigua que la Policia Local,
manada des de dalt, es vol interposar en la missió del
GOB, que no s ' a l lunya de la legalitat ni molt manco
del que és moral, i que es tracta ni més ni menys que
de defensar un espai natural. Des d'un punt de vista
personal, estan perdent la raó que poguessin tenir uti-
lit/.ant la placa policial per a intimidar, sense cap argu-
ment creïble, a un grup ccologist i pacífic.

Un cove te r

Salomons i riqueses
Sr. Director: Li agrairia publicas la present a la

seva Revista per a donar a conèixer una opinió més a
través del seu mitjà.

El Rector de Campos està donant moltes proves de
la seva promptitud per a restaurar l'Església i fer
millores de tota classe, materials. Abans pintar
l'Església, que va costar un bona partida de milions.
Ara els Salomons, que costaran també molt. No sé què
en pensen els altres campaners però tanta d'obra i tan-
tes millores a l'Església volen dir que hi ha molts
doblcrs i produeix la impressió que no tenen altres pre-
ocupacions més que la l luminàr ia , la riquesa, la gran-
desa de l'Església. En canvi altres coses ben necessà-
ries com l'atenció als nins i joves, i l 'atenció a les per-
sones necessitades -queja són moltes a Campos- i l'a-

tenció a la gent estan desateses, almenys, això sembla.

Només voldria deixar el meu parer escrit perquè
crec que molla gent ho pensa i no ho diu, i això també
passa a la vostra Revista, per desgràcia.

Joan A. H.

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

Carrer Saní Blai, 19 • Tel. 65.01.53 • CAMPOS
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• Cartes dels lectors

A tu, jove conductor
No hi ha setmana, ni dia, ni nit, que obligatòriament

no hagi de pensar en tu, però és que cl renou del teu
cotxe, o millor dit cl que tu li fas fer, em desperta mol-
tes de vegades o cm fa estar en tensió quan et sent,
però és que aquest renou no es normal d'un cotxe que
circula correctament, sinó que és un renou produït per
l'excés de velocitat.

Quan circules d'aquesta manera pel nostre poble,
no et demanes que podria passar si lengucs un error
mecànic o humà?. No t'has fet mai aquesta pregunta?
Si no és així, és ben hora.

Encara ets a temps de poder esser un conductor amb
seny i exemplar, no vulguis que la gent t ' apun t i amb cl
dit, no vulguis que per corrcgir-te, primer hagin de
posar-tc una multa.

És que no et puc retirar de dins el meu pensament,
però és que cl renou de la velocitat del teu cotxe, per
dins el nostre estimat poble de Campos, em fa pensar.
Si en cl moment que tu passes pel carrer, cl travessa un
al·lot petit a peu o bicicleta, o una persona d'edat, que
podria passar?

I quan passes a la nit que despertes la gent que ha
treballat tot el dia, no trobes que podries moderar la

velocitat?
I quan agafes els revolts de les rondes a gran velo-

citat? Creus que aquesta és l'adequada?
I quan et veig que fas aquests "trompos", per voler

esser cl "number one". No veus que això és conducció
temerària? Que ets un perill, que et poden multar i a
mes fas pena?.

Tol això seria molt bonic, però dins un circuit per
fer proves de cotxes, però un poble no és un circuit
d'exhibicions temeràries.

Ah! i quan passes pel carrer amb la música del
cotxe a tot volum, tant pel dia com per la nit . No veus
que també molestes i que no a tothom li agrada la
música que poses?.

I per acabar aquestes breus reixes, únicament vol-
dria dir que són l 'opinió d 'un veí més del poble i que
voldria contr ibuir que aqucsls joves reflexionin i corre-
gissin la seva manera de conduir, ja que jo sé que si ho
volen ho poden fer. I que segur que cl poble cslarà
orgullós de la bona conducció dels seus joves.

Sebastià Mèlia i Barceló.

Què passa amb l'Associació de Veïns?
Som un soci de l'Associació de Veïns Camp de l'Ós

des de fa ja uns quanls anys. Em vaig associar perquè
crec mollíssim en la ncccssilal d'arlicualr la sociclal
civil per lai que no siguin només els polílics els qui
acluïn dins cl camp dels interessos públics. Tanmateix
consider que en aquesta associació sempre li ha fallal
lirar-sc un poc enmig i lenir veu pròpia dins Campos,
cosa que, fins ara, ha succeït ben poques vegades. Al
principi l'associació mantenia reunions amb cl batic
per tal de fcr-li suggcrimcnls sobre les ncccssilals del
poble i col·laborar amb l 'Ajuntament quan hi fes falta,
però sempre d 'una forma prou umida i sense quasi
rcpcrcusió als mitjans de comunicació. També ha faltat
cl component crític i la defensa de determinats interes-
sos de Campos quan els polítics de torn, per, ves a
saber tu quins motius si privats o si de part i t , n 'han
defensat uns allrcs. Però, com a mínim es feien cose-
ics, cnlrc elles, una assemblea anual de socis i qualque
circular informaliva perquè sabéssim que es coïa.

Ara, però, això ha canvial encara a pitjor. Des d 'una
assemblea general que va tenir lloc deu fer més de dos
anys a l 'antic local de Sa Canova on s'elegí una nova
junta directiva, els socis no han tornat ser convocats a
cap altra reunió. Sembla que aquesta associació de
veïns hagi desaparegut. El darrer que vaig saber d'ella
va haver de ser per la premsa: fa devers un any varen
lenir una inicialiva de recollir signatures a favor que es

fes un ins t i tu t públ ic al nostre poble, fet que va ser
rccollil per diversos miljans de comunicació. De lla-
vors ençà no n 'han canial pus de galls ni gallines. No
ens ha arribat ni una trisla circular informativa expli-
cativa d'aqucsla feina, moll lloable, per ceri. I a parlir
d'aleshores, què? Es reuneix la junia dirccliva? Fan res
de profit? Es dóna per moria l'associació? Hi ha hagut
pressions dels polítics perquè desaparegués? Si qualcú
tcngués resposta a qualcuna d'aquestes preguntes, per
favor, conlcslau-mc-lcs, perquè si he d'esperar que ho
faci la junia dirccliva, ja no serà enguany.

Un soci de l'Associació de Veïns Camp de l'Ós

vins bernat
ELABORACIÓ PRÒPIA

embotellador núm. 5929 P.M.

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

07630 CAMPOS

(MALLORCA)
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• Local

Es Jai de La Sala
Noves maneres... i què més?

El Batic Andreu Prohcns ha ini-
ciat, al parèixer, una nova etapa de
govern del PP, no sé si amb vistes
al que passa a Ciutat o si realment
obligat per la necessitat de canviar
coses al nostre poble.

L'era Roig ha acabat definitiva-
ment. Enguany les Festes organit-
zades sota la coordinació scmidiri-
gida del Regidor Antoni Lladó han
resultat un poc més plurals en les
formes, encara que totalment loca-
listes. Seria desitjable que a
Campos hi hagués qualque cosa
més que els Focs Artificials del dia
central de la Festa. El pla d'austeri-
tat i estalvi econòmic pareix que ha
arribat. Les converses amb els dife-
rents grups municipals d'oposició
(PSM, PSOE i UM) també s'han
produït amb una diplomàcia inu-
sual fins ara encara que han arribat

un poc tard. N'Andrcu Nina, que és
com el coneixem tots, té molts de
reptes davant seu i, cl de canviar
les formes, n'era un, que s'eslà

aconseguint , vcnturosamcnt. Li
encoratjam a canviar altres coses i
a ser valent.

Es Jai de la Sala.

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

8

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

st
PREV1ASA
ASSEGURANCES

Conegui els avantatges
que tenen les

assegurances de salut

a PREVIASA.

PER QUÈ NO LES TÉ

VOSTÈ?

o ÇH^v^Ca n ^
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C% -p^w^l* &táã£wrv&t\t~~/

ct&> 7rf0Mvic&> ¿*m/ fwo/
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Oest, 8 • Tel. 65.27.54 • CAMPOS
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• Comença el curs escolar

Comença l'Escola
Setembre és sinònim de començament de l'escola per a mestres, estudiants i

pares, és un mes en què tots es preparen per iniciar el nou curs amb i l · lus ió i ganes.
Suposa també despeses de gran importància per part dels pares però que tots assu-
meixen com una responsabilitat per donar el millor als seus fills.

Ressò ha preparat un reportatge sobre guarderia, escoles i instituts que anirà
publicant durant aquest número i el proper. Hem volgut saber què ens ofereixen les
escoles de Campos i també la guarderia. En el proper, parlarem dels instituts.

La guarderia de Campos
Canvis en el funcionament i en les quotes

La Guarderia Municipal s 'ubica a l 'antic Convent
de les Monges Franciscanes i ofereix els seus serveis
des de fa 16 anys. Es va inaugurar durant cl primer
mandat com a Batic de D. Guillem Mas Sastre.

Durant aquests anys distintes dones s'han cncarrgat
de l'atenció dels infants, actualment la planti l la la for-
men na Catalina Ballester Lladonct i na Margalida
Bonet Garcies que s'ocupen de la classe A, els més
pctitons (de 4 mesos fins a 2 anys), na Glòria Rubies,
que s'encarrega dels nines i nines d'entre 2 i 3 anys i
Na Maria Ripado que té els de mes de 3 anys. Na
Catalina Tous no te assignada una classe específica i
comparteix el seu temps entre les distintes aules, espe-
cialment la B i la C.

El servei de Guarderia està obert de d i l luns a diven-
dres i de 8 a 19 hores de manera ininterrompuda. El
dissabte s'obri de 9 a 12.

Compta amb menjador, encara que cada nin i nina
han de dur el dinar fet de ca seva, llavors dinen tols
plegats a la sala dels petits. Utilit/ .ar aquest servei
suposa un increment de 150 pts per dia.

A part de les activitats quotidianes es posa esment i
es dedica temps a altres activitats més singulars com
són les sortides pel poble, excursions anuals al Safari i
a Marineland, festes de Nadal, disfresses pels darrers
dics... i a activitats com són l'elaboració dels crcspclls,
la xocolatada,..

Per aquest curs (a partir del setembre) hi ha forma-
lit/.adcs 11 matrícules per l'aula A (4 mcsos-2anys), i

WMUQUIWA -£Sr£r/CA

Santa Bàrbara, 2 - Tel. 65.03.53
07630 CAMPOS

20 per cada una de les altres, B (2-3 anys) i C (més de
3 anys).

El darrer curs ( fins a finals d'agost) la quota men-
sual normal era de 9.000 pts, per cada una de les aules.
A part ir de setembre les noves quotes seran de 9.000
l'aula C, 9.500 l 'aula B i 10.000 l 'aula C.

Per enguany es tenen prevists canvis tan a nivell
organit/.atiu com en Ics quotes i, encara que les modi-
ficacions hauran de ser aprovades per Ple se suposa
que la quota arribarà a unes 13.000 o 14.000 pts amb la
possibilitat de pagar la part corresponent a mitja jorna-
da i que els horaris es fixaran de 8 a 12 i de 15 a 19
l'horabaixa. De 12 a 15 hores s'haurà de pagar un
suplement d'unes 1.000 pis.

A. Sitjar

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
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• Comença el curs escolar

Conversa amb el Director del Col·legi Joan Veny i Clar

DADES DEL COL.LEGI JOAN VENY I CLAR "SES ESCOLES"

El Col.lcgi Joan Vcny i Clar començà a funcionar com a Escola en cl curs 1935-1936, per tant aquest
curs vinent comptarà amb un bagatge de 60 anys dedicats a l'educació i ensenyament dels nins i nines del
nostre poble.

El Col.lcgi es troba ubicat a la zona de Ses Forques i compta amb un solar aproximat d'uns 3.000 metres
quadrats repartits amb dos edificis amb els seus respectius patis, i un pati central ideat com a parc infant i l
de Trànsit.

A l 'edifici A hi ha les dependències d'Educació Infant i l i I r Cicle de Primària, així com la Direcció, el
menjador escolar i la Biblioteca.

A l 'edifici B hi trobam la resta de cursos i cl Gimnàs, cl Laboratori i la Sala d'ordinadors.
La nostra Escola és pionera en l 'ensenyament en català, ja que les classes des de fa més de 10 anys s ' im-

parteixen en la llengua materna dels nins i nines del nostre poble, i és per aquest motiu que cl curs passat,
el Col.lcgi ha estat guardonat amb cl prestigiós Premi Baldiri Reixach per la tasca realitzada durant aquests
anys i del que ens sentim molt orgullosos.

Les classes s'imparteixen en català en les distintes àrees, sense excloure les hores setmanals que es fan
en llengua castellana. Els alumnes, en acabar cl Ir Cicle tenen assolit cl procés de lecto-cscriptura amb les
ducs llengües oficials (català i castellà) i quan comencen cl 2on cicle (3r curs) reprenen Ics classes de llen-
gua amb normalitat horària, diversificant els cursos superiors cl promig horari de les llengües per tal d'a-
cabar l'ensenyament obligatori, havent assolit el coneixement i cl domini de les ducs llengües oficials a
més d'havcr-sc introduït al coneixement de la tercera llengua (angles) a partir dels 8-9 anys.
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1.- Com es preveu aquest curs
vinent i quines novetats destaca-
ríeu?

Aquest nou curs 95-96, es pre-
senta sense problemes, i la novetat
més dcstacablc seria la incorpora-
ció del 66 curs a l 'Educació
Primària, amb la qual cosa queda
completada la Reforma pel que fa a
l'Educació Primària, i el nostre
Centre serà a partir d'ara un Centre
d'Educació Infantil (ara comptam
amb cl 2on cicle 3-4-5 anys) i
Primària, quedant encara els cursos
de 7c i 8c pendents d'intcgrar-se a
la Reforma i passar a formar cl 1er
Cicle d'ESO.

2.- Valoració de la Reforma

que està en marxa en el món de
PKnsenyament.

Com tot canvi, l 'actual Reforma
de l'Educació necessita d'un marge
de confiança i de temps per tal que
se'n pugui fer una valoració objec-
tiva, de totes formes crec que pel
que s'ha vist i fet ara en cl Centre
quan a In f an t i l i Primària la
Reforma és positiva.

En la incorporció del 2on Cicle
d ' I n f a n t i l , l 'Escola té capacitat
d'admetre nins i nines a partir de
tres anys, cosa que afavoreix la
integració dels infants dins cl món
escolar i, a més, en ésser unes edats
primerenques pot ajudar força que
aquells nins/es que puguin presen-
tar qualque mancança, s iguin
detectats i tractats, possibilitant
una major efectivitat de la tasca
educativa.

Pel que fa a la Primària una
novetat important, a part de la divi-
sió en tres cicles, és la possibilitat
que aquells alumnes que no seguei-
xin cl ritme adequat poden quedar
un any més dins aquesta etapa; fer
notar una major adequació a les
capacitats de cada alumnc-a, la
supressió dels exàmens de juny i
setembre, la incorporació d 'un sis-

tema d'avaluació contínua en que
es valoren tant la tasca, els conei-
xements, l 'actitud, l'aptitud... dels
nins i nines.

3.- Què recomanaríeu als nins
i als pares que s'estan preparant
pel curs 95-96?

Als nins i nines, que venguin
amb il.lusió i ganes d'aprendre, i
als pares col·laboració i ajut, per tal
que l'escola pugui dur a terme de la
manera mes efectiva possible la
seva tasca docent, recordant, enca-
ra que se que no es necessari, que la
formació dels nins i nines no és
sols una tasca de l'escola, sinó frui t
de la col·laboració, predisposició i
feina dels parcs i marcs, principals
protagonistes de l'Educació dels
seus fills-fillcs.

NOMBRE D'ALUMNES
I CURSOS

En aquests moments estam pen-
dents del període de matrícula de
setembre, per tant no podem parlar
de dades precises, de totes maneres
podem fer una aproximació i dir
que ara comptam amb 62 nines i
n ins en cl Cicle d'Educació
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• Comença el curs escolar

Infantil , repartits en Ics aules de 3-
4-5 anys.

Pel que fa a l'Educació
Primària, uns 140 alumnes que
s'incorporaran a les aules des de Ir
fins a 6c. A part d'això queden els
alumnes que fan els cursos de 7c i
8è.

En aquets moments podem pre-
veures una ratio profcssor-a/alum-
nes de 1/20-25.

NOMBRE
DE PROFESSORS

Pel curs 95-96, el Col.Iegi té
assignats 16 profcssors-cs tots amb
la titulació corresponent i oficial,
tots ells i elles definit ius. Compten
amb les següents especialitats:

- 3 professores especialistes en
Educació Infant i l .

- 7 profcssors-es especialistes
en Educació Primària.

- 2 profcssors-es especialistes
en Angles.

- 1 professor especialista en
Educació Física.

- 2 professors-cs especialistes
en Matemàtiques i Ciències
Naturals.

- 1 professor especialista en
Llengua Catalana.

- 2 professores especialistes en
Música (contractades per l'APA)

- 2 professores de Formació
Religiosa.

ALTRE PERSONAL:

L'Escola te un Conserge per a la
neteja i cura del Centre.

SERVEIS QUE OFEREIX
EL CENTRE:

El Centre compta amb un
Menjador Escolar amb capacitat
per uns 50 nins que fins ara ha tin-
gut un bon funcionament i accepta-
ció. El preu del menjador per
aquest curs es de 450 pts al dia i
amb un horari de 13'3() a 15 h.

El Transport Escolar funciona
amb normalitat recollint els nins i
nines de les /ones: Sa Ràpita- Ses
Covetcs- Palmer- Cira Colònia-
Ctra Felanitx fins a la costa de Ca
S'Hercu Mas.

El Transport es totalment gratuït
a càrrec del Ministeri d'Educació i
Ciència. A part d'això per als alum-
nes que viuen a foravila i no estan
en la ruta del transport escolar es
pot sol.licitar un ajut econòmic.

ACTIVITATS QUE
OFEREIX EL CENTRE:

L'APA presenta cada curs un
ampli ventall de possibilitats cxlra-
cscolars per poder dur a terme a
partir de les 15 h. Entre altres
podríem citar: angles, escacs,
informàt ica , mecanografia, aero-
modelisme, pintura, fang.... A mes
d'unes activitats específiques per a

l'Educació Infant i l i Primer cicle
de Primària com plàstica, psicomo-
tricitat, bàsquet...

HORARI DEL CENTRE:

L'horari lectiu del Centre per tot
el curs és de les 8'30 a les 13'30
per als alumnes. Les classes d'ex-
tracscolars comencen a les 3 de
l'horabaixa fins a les 5 o les 6
(depèn dels dics)

EI professorat compta, a més
amb cinc hores setmanals de
presència directa en cl Centre,
aquestes hores no són lectivcs i
dedicades a preparació, avaluació,
reunions...

Cal destacar que amb aquest
horari (de 8'30 a 13'30 h) l 'alum-
nat queda amb un temps l l iure que
es pot dedicar a repassar i a activi-
tats de lleure com esports, música i
altres prou interessants per al
desenvolupament harmònic de la
personalitat. A mes amb un horari
continuat no s'intcrrromp la tònica
de treball dels nins i nines i es pot
aconseguir un més alt rendiment
escolar.

A. S. V.

Q Q Q Q Q

Q Q Q Q

fcOfflERCj*r
Jardineria,

^ Decoració

!AMBL£ Arl Ma"orquí

Rambla, 14 • CAMPOS

CONSTRUCCIONS

GUILLÉN • BAUZA
Noves edificacions i restauració de cases antigues

Escorial, 64 • Tels. 65.25.01 - 65.28.11 • CAMPOS

Clínica Dental i Estètica Infantil i Adults

Dr. Miquel Bennàssar i Obrador

Metge estomatòleg, Tractaments infantils,

Ortodòncia i estètica dental, Emblanquiments,

Prevenció de caries, Pròtesis i

Prevenció de malalties de les Genives.

IMECO • ASISA • PREVIASA • SANITAS • NOVOMEDIC

Cosme M8 Oliver, 14 (Carrer des vi)

Tel. 65.21.14 (Horabaixes) CAMPOS

Pintures Reco

Comas tilas Òatom

Vázquez Mella, 2 Tots. 650704- 650205 CAMPOS
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• Comença el curs escolar

Conversa amb la Presidenta de l'A.P.A.
del Col·legi Joan Veny i Clar "Ses Escoles"

— QUADRE DE DADES —

Ns ASSOCIATS: 175
JUNTA DIRECTIVA DE L'APA: 16 membres.
Presidenta: Margalida Burgucra
Vice-Président: Mateu Burgucra
Tresorer: Tomeu Ferrer
Secretari: Jaume Nicolau
Secretari Suplent: Bel Lladó
Vocals: Núria Vives, Magdalena Rigo, Maria Jesús Mas, Antònia Gornals,
Antònia Sitjar, Aina Maria Martine/., Margalida Escalas, Antoni Fullana,
Joana Garcies, Catalina Molina i Carme Llaneras.

— Quina funció trobau que
compleix l'APA?

—Nosaltres consideram que
l'APA és una figura important dins
cl sistema educatiu. L'APA és una
associació que intenta representar
els interessos de tots els parcs i
mares i actua com a representant
d'aquests. És la mediadora entre els
pares i representa les seves preocu-
pacions davant la comunitat educa-
tiva i altres entitats. Per altra
banda, aquesta associació també
s'encarrega d'organitzar i patroci-
nar una sèrie d'activitats que es
duen a terme durant el curs escolar,
participa juntament amb l'APA del
Centre Fra Joan Ballester, en el
centre juvenil S'Escrui, coordina el
transport escolar, és patrocinadora
de diverses festes que es fan durant
el curs (xocolatada de Nadal i gelat
de fi de curs), realitza la venda de
llibres, coordina juntament amb el
professorat cl viatge d'estudis i
organitza activitats cxtracscolars.

Voldria dir també que si bé totes
aquestes funcions són importants,
nosaltres consideram cl temps
d'oci dels nostres fills i com l'ocu-
pen un objectiu priori tari. Sabem
que és responsabilitat dels parcs

vctlar per la plena formació i edu-
cació dels seus fi l ls i, aquesta no
s'acaba amb la finalització de la
jornada escolar. Per això posam
totes les nostres forces en organit-
zar una sèrie d'activitats cxtracsco-
lars, impartides per persones quali-
ficades, en les quals els nins tcn-
guin diferents opcions, segons els
seus interessos i que serveixin d'a-
juda al procés de desenvolupament
integral d'aquests nins.

A més i reforçant la nostra idea
d'ajudar a la comunitat educativa,
la nostra APA contracta una profes-
sora de Música que atén els alum-
nes dels del tres anys i, d'aquesta
manera, aconseguim que una perso-
na qualificada realitzi aquest
ensenyament.

— Quines novetats pensau
introduir al curs 95-96?

Si cm dcixau fer una mica
d'història d'aquests darrers anys,
vos diré que durant el curs 93-94
vàrem posar en marxa l'organitza-
ció de les activitats cxtracscolars
amb tan sols una sèrie d'activitats:
Psicomolricitat i Taller de Plàstica
per als nins de 3 a 7 anys i per als
més grans, Taller d'Anglès i

Mecanografia. Vista l'acceptació,
l'any passat ja vàrem haver d'am-
pliar l'oferta i enguany, durant cl
curs 95-96 oferirem un total de 19
tallers.

— Quins avantatges té ser de
l'APA? I quins inconvenients té?

—Puc dir que inconvenients no
en té cap, que tot són avantatges.

Fer-se soci de l'APA té un cost
anual de 2.000 pts i només per ser
socis, aquests parcs tenen un 10%
de descompte en la compra dels l l i -
bres i un 25% de descompte en
cada activitat cxtracscolar.

— Com poden fer-se de l'APA
els pares que encara no ho són?

— El mateix dia en què es fa la
venda de llibres a l'escola poden
fer-se socis i en tot cas posant-se en
contacte amb qualsevol membre de
l'APA. Voldria aprofitar per animar
tots els parcs que no són socis a fcr-
sc'n i a participar amb nosaltres en
aquesta tasca.

ACTIVITATS
QUE DESENVOLUPA L'A.P.A.

I PREUS
Enguany tenim en marxa 19

cursos, tots impartits per professors

Per a qualsevol informació a Ressò, trucau al:
65.04.51 (Antònia) • 65.24.59 (Esteve)
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i monitors qualificats i distribuïts
en cicles, adaptant els cursos als
infants que l'han de rebre.

Els 19 cursos són: Psico-motri-
citat, Plàstica, Ball de Bot, Escacs,
Tennis de Taula, Aeromodelisme,
Taller de Fang, Dibuix, Aeròbic,
Taller de Cosir, Taller de Fusta,
Taller de Brodar, Tècniques
d'Estudi, Teatre, Mecanografia,
Informàtica, Atletisme, Bàsquet i
Mecanografia.

SERVEI DE MENJADOR
I PREUS

El menjador ha comptat fins

ara, a més de la persona encarrega-
da contractada per l'APA, amb l'a-
jut d'un professor/a que diàriament
eslava amb els nins. Agraïm la
tasca d'aquest professor i esperam
que ens scgucsqui ajudant.

El menjador duu cl dinar d'un
restaurant de Campos i es objectiu
de les encarregades del menjador
que sigui un menú equilibrat i ade-
quat als nins d'aquestes edats. Per
això, cada setmana s'cntrcga als
parcs un fulletó explicant el menú
de lots els dics. Es cuida també dels
hàbits d'higiene abans, durant i
després del menjar. El preu és de

450 pts i els nins eslan sempre amb
les persones encarregades fins a Ics
3 que comencen les aclivilats.

PERSONAL CONTRACTAT
Com a personal contraclal icnim

la persona encarregada del menja-
dor, ducs professores de Música, a
més de lots els professors i moni-
tors dels lallcrs d'acliviïats cxiracs-
colars.

A. S. V.
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Conversa amb el President de l'A.P.A.
del Col·legi Fra Joan Ballester

— Quina funció trobau que
compleix L'A.P.A.?

— Estan establertes estaluària-
ment. Bàsicament l'A.P.A. organit-
za els pares d'alumnes per cooperar
amb el col·legi en l'educació dels
al.lots, organitzant cursos d'activi-
lals cxlraescolars lan cullurals com
esporlives.

— Quines novetats pensau
introduir al curs present 95-96?

Essencialment seguirem fent les
maleixes aclivitats mirnt de poten-
ciar-les. Encara s'ha de decidir si
se n'iniroduiran de noves.

— Quins avantatges té ser de
l'APA? I quins inconvenients?

— No crec que lengui inconve-
nients. L'avantatge és poder parti-
cipar a les activiïais i gaudir de
reduccions en els preus.

— Com poden fer-se de
l'A.P.A. els pares que encara no
ho són?

L'únic requisii és tenir un al.lot
que sigui alumne d'aquest ceñiré.
Es paguen dues quolcs de 1.500 pis

ACTIVITATS
QUE DESENVOLUPA

LA SEVA A.P.A. I PREUS
De cullurals-educalivcs hi ha:

pinlura, ràdio, plaslilina, gimnàsli-
ca nimica.

QUADRE DE DADES

NOMBRE D'ASSOCIATS: De 250 a 270.
JUNTA DIRECTIVA DE L'A.P.A.: 12 membres
President: Joan Alou
Vice-Président: Lluc Fullana
Secretari: Cristòfol Pla/as
Tresorer: Antoni Prohcns
Vocals: Silvestre Ginard, Anlònia Fullana, Margalida Oliver,
Amoni Mas, Anlònia Rigo, Joan Pomar, Franciscà Gayà i
Sebastià Surcda.

Esporlives: Fuibol, lennis, bàs-
quet, escacs.

Conjuntamcnl amb Pâlira APA
duim S'ESCRUI, i lambe s'organil-
zcn aclivilais esporlives i conferèn-
cies amb lemes que afecten a la
jovcniul.

El preu de Ics aclivilais depèn
del nombre d'alumnes però és un
preu assequible.

SERVEI DE MENJADOR
I PREU

S'organilza un menjador amb el
preu de 450 pis. diàries.

PERSONAL CONTRACTAT
QUE PRESTA SERVEI A LA

VOSTRA ESCOLA
No hi ha ningú contraclal.

E. T. M.

Tomàs Puig Oliver

Obres de restauració i construcció nova

Ronda Estació s/n. • Tel. 65 24 72
07630 CAMPOS

•» Ressò / 73
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Conversa amb el Director del Col·legi Fra Joan Ballester

DADES DEL COL·LEGI FRA JOAN BALLESTER

Domiciliat al Carrer Parc Al/.ina i amb tclcf. núm. 65.08.21.

Centre propietat del Bisbat de Mallorca, que ha passat per diferents etapes, actualment es Centre
Concertat als nivells d'EGB o Educació Primària. Compta amb un Educació Prc-cscolar o Educació Infantil
sense concertar. Ara compta amb 14 unitats d'Educació Primària o EGB, 3 de Prccscolar, 2 d'integració i
1 de suport al Centre.
Fa dos cursos celebràrem els 50 anys de funcionament i ara en duini, per tant, 52.

Quant a espai comptam amb 19 aules, 1 saló d'actes, 1 Biblioteca/sala de recursos audiovisuais, l
gimnàs i 2 patis.

El Projecte Lingüístic de Centre contempla apart de la materia o assignatura de Català, altres assigna-
tures o matèries en català (en principi Religió i Socials)

14

— Com es preveu aquest curs
vinent 95-96 i quines novetats hi
destacaríeu?

— Aquest curs suposa acabar la
implantació de l 'Educació Pri-
mària. Això vol dir que el 6è
d'EGB serà cl 2on curs del 3r Cicle
i així es completa tota l'Educació
Primària. Per altra part, també
suposa una programació específica
per al proper curs, ja que cl 7è
d'EGB s'haurà de reconvertir en el
Ir Curs de I r Cicle d'ESO.
Programar, demanar i preparar
aquests canvis serà una de les tas-
ques prioritarios per aquest curs.

A nivel l particular no hi ha
novetats. Som els mateixos profes-
sors, la matrícula es manté i com a
cosa a destacar cl canvi d'inspec-
tor. Senyalar també la preparació
del projecte l ingüís t ic propi del
Centre.

— Voldríeu fer una valoració
de la Reforma que està en marxa
en el món de l'ensenyament?

— Pel fet de no estar complerta
la Reforma LOG SE, es fa difícil
fer-ne una valoració. Malgrat tot
crec que els problemes, als cursos

superiors i a ESO, superen els
aspectes positius.

— Què recomanaríeu als nins
i als pares que s'estan preparant
per al proper curs 95-96?

— Als pares els recomanaria
que s'informassin de tot cl relacio-
nat amb l'educació del seu f i l l (lle-
gir els comunicats, assistir a les
reunions, sol·licitar entrevistes amb
els tutors...) que col.laborassin amb
cl Centre i que controlassin els seus
f i l l s (especialment fora de l 'horari
escolar).

Als alumnes, els demanaria un
comportament correcte i adequat i
que dcmanassin tot cl que faci
falta.

NOMBRE DE PROEESSORS
De nombre de professor n 'h i ha

3 d'Educació I n f a n t i l , 11
d'Educació Primària , 3 de Cicle
Superior i 4 especialistes. He de dir
que 4 dels professors tenen cl
Reciclatge de Català acabat.

De professors especialistes,
apart dels 21 Mestres d 'EGB de
diferents especialitats, comptam
amb:

— 2 especialistes de Pedagogia
Terapèutica.

— 1 logopcda
— 1 de Religió
— 1 d'anglès

NOMBRE D'ALUMNES
I CURSOS

Del nombre d 'alurnncs per cur-

sos són: 15 de 3 anys, 35
d'Educació Infant i l 1, 39 d'Ed.
Infan t i l 2, 39 de Primària 1, 40 de
Primària 2, 35 de Primària 3, 43 de
Primària 4, 46 de Primària 5, 48 de
Primària 6, 31 de 7è d'EGB i 50 de
8è d'EGB.

He de dir que tot són dades pro-
visionals ja que hi ha pendent la
matrícula de setembre i els repeti-
dors.

Els alumnes de Primària 1, 2, 4,
5, 6 i 8è d'E.G.B. es reparteixen en
dos grups, els altres van tots junts.

ALTRE PERSONAL
Secretària i Porter.
SERVEIS QUE OEEREIX

EL CENTRE
Menjador Escolar de l'APA

ACTIVITATS
D'activitats esportives i extra-

cscolars tenim: Dibuix, Plast i l ina,
Gimnàstica Rítmica, Gimnàst ica
Esportiva i Ball de Saló.

Els preus d'aquestes activitats
van un poc en relació amb cl nom-
bre d'alumnes apuntats.

HORARI DEL CENTRE
L'horari lectiu del Centre és de

9 a 12 h i de 3 a 5h per als alumnes.
Els professors a part d'aquest

horari també tenim unes hores per
preparar material, fer reunions d'c-
tapa,ctc.

També hem de dir que llavors hi
ha les activitats que l'APA pugui
programar.

Redacció.
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• Festes de Campos

Música i Artesania al pati de Sa Nostra
Aprofitant un dels dics de caní-

cula d'aquest mes i amb motiu de
les festes de la Marc de Déu
d'Agost tingué lloc al Pati de Sa
Nostra, organitzat per l 'Ajuntament
de Campos, un concert del jove
campaner Miquel Àngel Agui ló
Larriba, que com ser hab i tua l
mobilit/.a un nombrós públic incon-
dicional.

Cal esmentar la idoneïtat de
l'indret quan a bellesa, frescor i
encara més aquest any que cl pati
estava envoltat dels espectaculars
objectes de l'exposició de ferro,
elaborats per vertaders artistes
locals. Es podia gaudir al mateix
temps dels sons que produïen les
mans d'en Miquel Àngel sobre la
seva guitarra i contemplar els

objectes produïts amb les mans pel
ferrer.

De tota manera en Miquel
Àngel ens comentà que ell pre-
fereix espais tancats perquè en un
lloc tan obert es ben difíci l contro-
lar la bona sonoritat de la guitarra.
Així , amb mes motiu podem donar
l'enhorabona al músic pel magnífic
concert que escoltàrem, un concert
on resaltaría la tria de peces tradi-
cionals i cl to de seriositat i profcs-
sionalitat als quals la carrera d'en
Miquel va tendint. Les seves obres
atreuen tota l'atenció del públic
que no es batega i escola atenta-
ment peça rera peça, aplaudint i
demanant cl bis f ina l .

Magdalena Tomàs
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Els jardins històrics,
magnífica conferència il·lustrada

Al pati de Sa Nostra, dissabte
dia 10 d'agost al mig de Ics Festes
d'Agost, l'Obra Cultural Balear va
organitzar amb la col·laboració de
la Caixa de Balears, una Projecció
de diapositives explicades sobre els
Jardins Històrics de Mallorca f ins
al s. XVIII .

Les explicacions foren a càrrec
del Sr. Jaume Llabrcs, Historiador
autodidacta i co-autor de diferents
publicacions sobre els Jardins
Històrics i sobre cl Patr imoni

Artístic de Mallorca. En Jaume
Llabrcs, vocal d 'ARCA i enor-
mement preocupat pel nostre
Patrimoni, va donar una lliçó gaire-
bé magistral sobre els Ja rd ins
Històrics (fins al S.XVIII), va agra-
dar mollíssim i va causar admiració
els seus coneixements tan minucio-
sos i detallats sobre els diferents
llocs del magnífic recorregut, que,
mitjançant les diapositives, ens
convidà a seguir amb fruició.

Esperam properament gaudir de

la segona part d'aquesta Projecció
que ha d'arribar fins al segle actual.

Redacció.

Taller i Servei de Pneumàtics

M. BORDOY
Venda i Reparació de Pneumàtics
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• Festes de Campos

Xavi Torres, pregoner de les Festes d'enguany
A Campos no hi ha tradició de

pregons i la moda començà amb cl
Pregó de la I Setmana de Cultura
Popular de l'Obra Cultural Balear,
mcmorablcment pronunciat per
Damià Huguet. Enguany l'expccta-
ció, no ens enganyem, abans que
pel Pregó de Festes era per veure
qui i com apareixia al Balcó de la
Sala, si n'Andrcu Prohens sortiria
amb americana i de quin color o si
sortiria la regidora jove. El nedador
i discapacitat Xavi Torres va donar
una bona lliçó de preparació i sen-
zillesa, junt a la seva joventut
manifesta. Va acudir a alguns clàs-
sics tòpics sobre la festa i sobre l'a-
legria i la manera d'esser i fer
poble. En contrast va aprofundir,
com qui no diu res, i amb un gran
sentit de la responsabilitat afirmant
que el repte fonamental pels cam-
paners es conservar cl medi
ambient, les platges, la bella costa
que se'ns ha estat deixada o diposi-
tada per a adminsitrar-ho i traspas-
sar-ho a generacions futures. Un

— Xavi Torres, pregoner, va afirmar la necessitat de conservar intacta la nostra costa.

pregó curt però substanciós en defi-
nitiva. No sé si va prendre nota
d'això el nostre Regidor d'urbanis-
me però es possible que romangués

sense mes a ca seva a Sa Colònia.

Pere Ollers.
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Una mostra de La Pintura
que es fa a Campos

Per les festes de la Mare de Déu
d'agost hem tcngut l'oportunitat de
tenir una interessant presa de contac-
te amb cl treball pictòric d'un nodrit
grup d'artistes de la vila. Miquel
Aguiló, Trinità Jaume, Antoni Mas,
Joana Mcsquida, Miqucla Nicolau i
Miqucla Vidal ens permeten poder
afirmar amb ccria propiciat que cl
món de la pintura a Campos gaudeix
de bona salut. Trobam presències de
personalitats diverses i variades que
han estat merescudament reconegu-
des fora de l'àmbit local. En aquesta
mostra, a on cada pintor presentava
tres obres, podíem veure aplegades ^
en el marc gòtic de l'Auditorium tant 5
propostes de tall figuratiu i realista ^
com temptatives expressionistes i •?
d'eclcpticismc avantguardista, totes ~
elles ben suggcrcnts.

M. A.

•o Ressò / 73



• Festes de Campos

Bona música i poca animació
del públic a la nit de rock

— El rock fou el màxim protagonista de la
nit campanera dia 11 d'agost.

Un dels actes més novedosos i
interessants de les festes de la Mare
de Déu d'Agost d'enguany va ser el
concert de rock que es va celebrar
dia 11 a la plaça de Can Pere
Ignasi.

A les dotze, mitja hora mes tard
del previst, Sonoris Causa encetava
la bauxa amb el seu rock contun-
dent però melòdic a l'hora. Es pot
dir que el grup va triomfar plena-
ment . Va aconseguir mantenir l'a-
tenció dels assistents durant tota la
seva actuació. Va sonar francament
bé. El públic, no va acompanyar
tant com haurien desitjat els
músics, ja que no era ni tan nom-
brós com hauria estat recomanable,
ni tampoc excessivament parti-
cipatiu. Això sí, la gent estava pen-
dent del grup en tot moment, escol-
tava atentament i no es perdien
calada. Va ser molt comentada la
veu de na Victòria, la solista del
conjunt que va estar en un dels seus
millors dies. La posada en escena
també va ser impactant, amb en

Rafel, el baixista com el més actiu
damunt l'escenari i en Pep Pazo,
tocant, en alguns moments, la bate-
ria de dret, causant l'admiració dels
seus ja nombrosos fans.

L'interès del públic va davallar
quan pujaren a l'escenari els com-
ponents de la Midnight Blues
Band, amb en Miquel Fidcver al
seu davant. La gent va començar a
escampar i els que quedaven conti-
nuaven poc participatius, cl que va
provocar que en Miquel els
increpas diverses vegades, inten-
tant animar cl personal. L'actuació

Jg d'aquest grup, cl més consolidat
> dins cl panorama musical illenc
¿ dels tres que compartiren la nit, va
b estar bé, però no tant com en altres
£ actuacions, com per exemple la que

protagonitzaren l'any passat a la
mateixa plaça en motiu de l'ascens
del C.E. Campos a tercera divisió,
quan estaren realment genials.
L'anècdota fou que, per una indis-
ponibililat del seu bateria habitual
Pep Pazo, el percusionista de
Sonoris Causa s'hagué d'agafar les
baquetes. La Midnight Blues Band,
darrerament sona molt: va enregis-
trar un programa pel Canal 4 de
televisió i també va actuar a les
berbenes de Felanitx.

Eren ja les tres de la matinada
quan començaren a actuar els
Soundbirds, als quals els va tocar
ballar amb la més lletja, ja que el
poc públic que quedava ja havia
perdut les seves darreres dosis
d'humor. Així i tot varen aconse-
guir reanimar el personal, degut,
sobretot, a l'arribada d'un grup de
fans que varen arribar amb ells i
que no es varen aturar de ballar i
botar durant tota la seva actuació.
Els Soundbirds combinen temes
elèctrics amb altres d'acústics, el
rock amb el blues i les balades amb
un eclecticisme de difícil qualifica-
ció. El grup, al qual hi toca el baix

el campaner Rafel Adrover és molt
original, ja que no s'estanca en cap
estil concret i barreja distints sons
d'una forma prou efectiva. Tal
vegada el que els vagi millor sigui
el so blanc del sud dels Estats Units
amb grups com Linnkyrd Skinn
com a màxima influència, si bé en
algunes peces es notaven també
certs Ingrediens countries o de
grups de boogie-blues com ZZ Top
a la seva època menys sintetitzada.

Es pot considerar com a bastant
bona aquesta iniciativa de l'Obra
Cultural Balear i l'Ajuntament de
Campos. Una iniciativa que hauria
de tenir continuïtat en properes edi-
cions, per tal d'oferir als joves el
tipus d'espectacle que els va, sense
que això vulgui dir que s'hagin de
desatendre altres sectors de la
població que avui en dia troben en
les festes de Campos cl tipus d'ac-
tes i de música que els hi agrada,
cosa que no passa tant amb la
joventut.

Jaume Lladó.

R E S T A U R A N T

CAZADORES

DIRECCIÓ FAMILIAR

CUINA
MALLORQUINA

MENJAR PER ENDUR-SE'N

Cira. Campos a La Ràpita, Km. 6'5
Tel. 64.03.70 • CAMPOS (Mallorca)
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Per a qualsevol informació a Ressò, trucau al:
65.04.51 (Antonia) • 65.24.59 (Esteve)
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• Fent una volta per la vila

Toni Vidal, un viatger pel món
El fet de viatjar des d'antic

havia estat relacionat amb la mito-
logia. Des d'Homer a les Rondalles
Mallorquines trobam bona prova
sense sortir del nostre àmbit medi-
terrani, tanmateix bressol de la
Cultura en sentit matinenc i l l u m i -
nós, d'aquesta associació del viat-
ge amb la vida, el significat de
recerca, la inquietud humana...
Qui se n'ha anat "a córrer món"

— El nostre company és realment un exemple de viatger.

torna amb una experiència única i
insubst i tu ible , una trasformano
que, si és autèntica, no és fàcil de
transmetre. Viatjar resulta una
emoció vital manifestada a vega-
des amb els punts de nostàlgia que
ens sorprenen quan viat jam o
recordam un viatge. La nostàlgia
de saber que mai no podem tornar
enrera.

Permeteu una cita un poc llarga d'un excel·lent reportatge de J J. Millas sobre la trivialit/.ació que amb
el recent fenomen del turisme de masses ha sofert el viatjar:

"El viaje es, pues, qui/a como el sentimiento religioso, una condición mental, una dimensión del alma
que se joroba cuando la codifican. Así, del mismo modo que las religiones i sectas han codificado la reli-
giosidad, con los resultados catastróficos que todos conocemos, las oficinas de turismo han tr ivializado el
sentimiento viajero, despojándolo de todo significado trascendente."

En sentit radical el turisme és la banalit/.ació del viatge. Una excursioneta d'infantons vigilada pels fra-
res escolapis. En Toni Vidal, de Can Sostre o de Sa Parada, està bastant al marge d'aquests tipus de sor-
tides convencionals. En Toni se'n va a un lloc i hi entra en contacte de ple i en directe. Té el tremp dels
rodamóns que tresquen món amb l 'esperit ben obert... a ixí 1' hem convençut després de molt insistir per-
què ens conti quatre coses de les seves experiències.

— T'has plantejat mai quin
sentit tenia viatjar?

— Si t 'he de dir la veritat, no.
M'agrada sortir a conèixer món,
viatjant coneixes gent, maneres de
ser, paratges nous... és una expe-
riència molt completa.

lo — Però tu parteixes com qui
diu en pèl, sense gairebé equipat-
ge ni targetes de crèdit per mun-
yir... convendrás que no és una
manera molt hab i tua l avui en
dia...

— Hi ha mes gent del que
pareix que viatja en aquest pla.
M'he trobat moltes parelles de
joves i joves totsols, homes i
dones, que solen pertànyer a paï-
sos industrialitzats amb una mone-
da potent. Però referent als doblcrs
jo crec que cl que surt car és cl
billet d'avió pel país de destí, lla-
vors per allà si és un país amb més
baix nivell de vida que per aquí, et

pots moure molt. A Egipte podies
dormir i berenar per un equivalent
a ducs-ccntcs pessetes. Per allà
agafes un taxi i fas sis-cents quilò-
metres pel desert amb cl preu d 'una
carrera ridícula amb un Taxí de
Palma.

— Tu tens poques manies, ho
donam per suposat, però com
vares t irar-te enmig amb viatges
tan llargs?

- En cl 91 vaig estar deu dics
per Turquia, era un viatge scmi-
organit/at i ja cm va bastar com a
aperitiu. Viatjar amb agencies que
organitx.en la visita a un lloc pot
agradar a la gent que no vol malde-
caps de cercar on anar a passar la
nit, com anar a una banda o altra,
etc... Si et duen a un monument
lc'1 donen triat, cl veus cl temps
que ells et diuen i, en def in i t iva ,
t'has d'adaptar a la comoditat que
has cercat.

Per altra banda, viatjar per
compte propi suposa que tu ets cl
que fas i desfàs, tu has d'anar orga-
nitzant la situació i això forma part
de l 'alicicnt del viatge. Quan has
arribat allà on volies arribar tens la
satisfacció de pensar com ha estat
possible. Quan era a El Cairo vaig
decidir anar a Israel, vaig estar tres
dics demanant informació per tro-
bar la terminal d'autobús. Amb
aquest medi de transport vaig atra-
vessar cl canal de Suc/.. El que cm
va sorprendre va ser veure que 1*
autobús anava amb molts pocs
turistes i escoltat per militars per
mor del conflictes que tenen els
àrabs i els israelites.

— Dius que a Egipte i a Israel
hi anares en el 92 durant un mes.
Parteixes totsol perquè t 'ho esti-
mes més així?

— A tots els qui els ho vaig pro-
posar els sortien cmpcrons, jo quan
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• Fent una volta per la vila

he de partir i no trob ningú, pártese.
Si viatges tot sol tens l'avantatge
de no haver de consultar res però si
et trobes amb dificultats o malalt,
com m'ha succeit, no és gens agra-
dable. A Egipte tot cl temps vaig
menjar cuina típica i els darrers
dics me vaig menjar una hambur-
guesa i m'aplegà una infecció a
l'estómac. Crec que si ducs perso-
nes parteixen plegades han d'estar
molt compenetrades, tene l'expe-
riència d'haver partit a Itàlia amb
una neuròtica i malcarada i ens
vàrem haver de separar durant el
viatge.

A un viatge es fan amics, t'aple-
gues amb gent que va al mateix lloc
que tu, ja m'entens... Per Egipte
vaig conèixer un argentí i l 'any
següent ja quedàrem per anar a fer
Sud-Amèrica, però llavors ell no
cm va poder acompanyar i vaig
haver d'anar tot sol.

— I com va anar per Sud-
America?

— Vaig fer un it inerari per
Argentina, Xile, Uruguai, Paraguai
i Brasil durant un mes i mig. Per
anar de Punta Arenas a Puerto
Mont que pega a l'oceà pacífic al
sud de Xile vaig cmbarcar-mc per
casualitat en un mercant que trans-
portava ramaderia. Era l 'únic pas-
satger i en aquella travessia de cinc
dics vaig conviure amb la tripula-
ció i els camioners del ramat.

*m 19

— Antoni Vidal a Tierra de Fuego, Argentina, prop de la zona antàrtica.

Jugàvem a futbolí , vèiem pcl.lícu-
les de vídeo i una nit vàrem resca-
tar uns nàufrags... També ens férem
amics amb aquella gent.

— Dues anècdotes que t'agra-
di contar.

— A un mercat de per Egipte un
moro m'oferia una moneda egípcia
molt antiga com si fos una joia de
valor incalculable, peg una ul lada a
la moneda i va resultar ser una
moneda d'cn Franco.

També quan vaig arribar a Bons
Aires cm vaig passejar tot un dcma-
lí amb una ensaimada de ses gros-

ses baix cl braç i un parell de
sobrassades que duia per al meu
amic l'argentí que per una errada
d'horaris no m'havia vengut a
esperar a l'aeroport. Cercar una
adreça en una capital tan gran es
feina d 'un dcmatí.

Montserrat F. Alcaraz Vich.

<¿^*-f
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Exposició d'obra gràfica de Na Miquela Vidal
En el programa de Festes

d'Agost i sota l'organització de
l'Obra Cultural Balear i amb la
cooperació de la Caixa de Balears,
Sa Nostra, es va organitzar una
Exposició d'obra gràfica i pictòrica
de la pintora campanera, Miquela
Vidal, que, al mateix temps, expo-
sava a la col·lectiva campanera i a
la galeria de Sa Colònia, Matisos.
Contemplar les pintures novedosos
de la darrera obra de M. Vidal pro-
dueix una sensació ambivalent,
sentiments forts ambivalents
davant la negror dels esdeveni-
ments, negror i tons rojos novedo-
sos a l'obra de M. Vidal.
Els dibuixos aconseguits amb tèc-
niques additives, sucres i diferents
tècniques gràfiques són segons les
tintes molt agradosos, els nuus insi-
nuants i difuminats resultaven ben
decoratius.

Miquela Vidal mostrava també
Ics planxes, mare vital de l'obra
gràfica que satisfeia la curiositat
dels assistents.

Aquests dics li han ofcrit el
Casal Balaguer, aquesta vegada en
solitari, i això suposa un altre repte,
una altra satisfacció. "Encara que
en un principi vaig dir que no degut
a la quantitat de compromisos que
tene actualment, finalment la faré i
amb la major il.lusió perquè la sala

— Una obra diferent i suggèrent de Miquela Vidal

s'ho mereix". Els compromisos
mencionats abans són fora de l ' i lla
tots: Alemanya, Sevilla, Menorca,
València, París i Madrid. "Som
molt pcrcsosa per allunyar-mc de
la roqueta i en 20 anys només he
exposat a Grècia, Washington,
Madrid, Barcelona, Sevilla,
Alacant i Sitges. Fa 5 anys havia
d'exposar a Alemanya i, al f inal , es
va quedar només en un projecte.
Aquest hivern passat va sorgir,
sense demanar-ho, una exposició a
Sluggart, en un centre cultural , ells
mateixos s'encarregaren de tot i cm

convenceren. Ara mateix, també
sense cercar-ho, una galeria del
centre de Berlín, ha comprat 4
grans obres meves, i així de la
manera més simple expos al centre
de Berlín, i també volen una expo-
sició individual tan aviat com tcn-
gui una data disponible"

Si el treball és seriós i constant
com cl seu, ja fa 20 anys i són 5
hores de feina com a mínim, un dia
o un altre havia d'arribar-li la seva
recompensa.

Redacció.
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• Escrits manllevats

Uè ponent, ni vent ni gent!
(Carta a Gabriel Candías Fons)

© L'ESTEL 15 d'agost de 1995

BARTOMEU MESTRE

Ej-honorable senyor,
No vegeu manca de respecte

en l'encapçalament. Simplement,
atès que el qualificatiu va apare-
llat al càrrec, l'abandó de la pre-
sidència comporta perdre el trac-
tament, independentment de l'ho-
norabilitat de la persona que, sota
el principi de presumpció d'in-
nocència, us mantindré mentre no
es demostri el contrari. Ja ho heu
lout amb les mans! La nostra
cíclica història de poble us ha fet
protagonista d'un fet piou cone-
gut: estam sempre entre l'Espa-
nya i U pare!. Ara patiu el Irada-
ment veditori que vós, tlmidi-
ment, heu denunciï! alguna vega-
da. Us pertoca una reflexió serena
i extreure'n conclusions. Crec
que, si sou honest, us haureu de
penedir de moltes coses. La pri-
mera is (aver cregut que el PSOE
és una cosa i d t'P una «lira. F,s
així en el terreny dels programes,
però, quant al model d'estat
opressor i quant i la consideració
dels aparells centrals cap a «pro-
vincias», l'actitud jacobina és

idèntica. L'himne que us ensen-
yaren els jesuïtes és aclaridor:
Nuestras Lilas son Imios Je Es-
paña lomados al mar. El mes de
desembre passat, quan encara era
imprevisible el desenllaç, Jaume
Sastre va titular un article: Talla-
rà el cap José María Ayiar a Ga-
briel Cañellas? on afirmava que,
per a Aznar, Cañellas és un pelle-
fingo que Madrid lira dins la
bossa de fems sense cap problema
(pàg. 202 del llibre Mossegades).
No era una premonició, ni un pre-
sagi, era l'anàlisi lúcida que anun-
ciava ilio que, més prest o més
tard, havia de passar. Per no
fcr-vos una (larguíssima relació
de greuges històrics, mirau el cas
de Jeroni Alberti: va haver de
rompre amb Madrid quan va com-
provar que a «la meseta» no som
res, un zero a l'esquerra, un paper
banyat, unes herbes molles.

Repassau les vegades que us
heu equivocat, tant amb els silen-
cis com amb les paraules. Amb
els silencis, quan callàreu arran
del pacte autonòmic PP-PSOE

que vàreu conèixer- en llegir la
premsa. Silencis tan eloqüents
com no respondre a la recent des-
qualificació en el míting final de
campanya on Aznar us va respon-
dre la petició d'estatut fiscal amb
un «més solidaritat»; és a dir ban-
yut i pagarei beure. Silencis còm-
plices, amb el genocidi permanent
i amb l'espoliació que ens explo-
ta, quan no heu actuat per enaltir
el nostre poble (amb el foment de
la llengua, de la cultura, del
coneixement de la història...) i, en
comptes de potenciar la nostra
personalitat, heu actuat de còm-
plice dels qui ens volen fer creure
que som de l'Espanya dels «con-
quistadores» i ens amaguen la
vertadera pertinença nacional (la
dels foners, la dels agermanats...).
Posats a usar símils hispànics, el
nostre poble és com Vinato: els
col·laboracionistes ens tallen el
cap i el lliuren als dominadors;
però recordau la lliçó: Roma no
paga traïdors! Us heu equivocat,
també, amb les paraules (ca que
lladra no mossega) fen( viclimis-

nic làcil, purament verbalista,
mentre que els fets anaven per un
altre cantó. Heu denunciat el trac-
te colonial que Espanya ens dedi-
ca i heu constatat que tenim dret a
ser qui som; fins i tot que tenim
més dret que ningú a reivindicar
la independència. Però ho heu fet
sense convicció i, després, heu
claudicat fent proclames d'espan-
yolitat «voluntària». No heu dotat
de recursos un factor essencial: la
recuperació de ('autoestima. No
heu potenciat l'orgull de poble i
heu permès, per passiva, que la
majoria d'illencs (^considerin
una cosa que no som i ens vokn
fer ser per força. L'intent, tanma-
teix, està condemnat al fracàs:
omplir de vi negre una botella de
coca-cola enganya la vista, però
no la llengua.

Us equivocàreu amb la majoria
d'assessors-panxa-contenta, d'i-
deologia obsoleta, en comptes
d'escoltar els creadors d'opinió.
Us equivocàreu amb el canvi de
govern; substituir les «rales ve-
lles» per quatre «yuppies-jovenel-
los-obedients» ha estat un error
que també pagau. Em vaig aver-
gonyir de veure les imatges patèti-
ques de la humiliant delegació a la
metròpoli a suplicar l'almoina de
la clemència. Necessitam persones
d'una peca, amb experiència poli-
tica i fortes en la negociado.
L'estiu del 1992, Alexandre For-
çades, a Ses Tarragonès, va reco-

nèixer que si cl l'P arribava a la
Moncloa Ics coses no canviarien.
Per això, afegí, cal reivindicar
amb energia i en M lloc la perso-
nalitat pròpia i defensar sempre
els nostres dretí con a poble. Ara
el PP de Balears ha fet un especta-
cle d'opereta del qual només s'ha
salvat la valentia del vostre germà
Carles. I¿s poladetes infantils amb
«adhesiones inquebrantables» no-
més han servit per demostrar que
la voluntat majoritària del partit a
les ¡lles no té cap pes a Madrid. Els
«populars» de les Balears, si no
rompen amb aquesta humiliant
dependència, no recuperaran la
credibilitat necessària per defensar
la ciutadania d'aquesta terra. Algú
ha escrit que s'han fet les coses
amb el cap i no amb el cor. Jo crec
que s'han fet amb una altra part de
l'anatomia. Tene curiositat per
saber si, després de la, davallada de
calçons, Madrid almenys va pagar
la vaselina.

Esper del vostre successor i de
vós, que esmeneu els errors. Que,
d'avui enllà, el Govern treballi en
bastir la nostra personalitat; que,
amb dignitat, orgull i força, cohe-
sioneu la ciutadania de la Co-
munitat Autònoma. Només aixf,
mentre duri l'estantissa conjuntu-
ra de l'estat espanyol, a Madrid
en comptes de maltractats serem
respectats.

Ben coralment, Bartomeu
Mestre I Surtdi (Balutxo) H
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El Mirador: Respectem el nostre Patrimoni
Es un incivisme i una manca d'edu-

cació, cultura i dignitat fer "graffiti" o
"pintades" a les parets de les cascs, com
també aferrar-hi cartells. Ni una malen-
tesa llibertat d'expressió ni una pretesa
expressió "artística" han de passar
davant el sentit comú que és i ha estat
sempre al nostre poble el respecte pels
béns de tothom (fonts, monuments,
parets seques) i pels béns d'altri.

Ni una festa popular ni un grup
d'al.lots en "explosió" juveni l poden
traspassar l'important principi del res-
pecte pel Patrimoni, patrimoni cultural o
patrimoni estètic públic de lots i no ho
deim només perquè cl dibuix, a més de
barroer, sia pèssim sinó perquè avui -i és
obligat a tota Europa- pretenem conser-
var i no destruir, apreciar i no malmenar.

El Mirador.

— Ni "quintos" ni ningú té dret
a espenyar el nostre patrimoni.
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El nom de molts de Carrers de Campos
segueixen sense estar normalitzats (I)

r ALL r
DE LA

VICTORIA
Vint anys després de la mort del

"dictador", suposadament de l'en-
trada de la DEMOCRÀCIA, i nou
anys després de l'aprovació de la
Llei de Normalil/.ació Lingüística,
la majoria de carrers de Campos
segueixen sense estar escrits en la
llengua pròpia de Campos, la llen-
gua catalana. Aquest fet haur ia de
fer avergonyir baties i regidors que
hem tcngut durant aquests anys,
especialment els que han tcngut la
paella pel mànec i no han sentit la
necessitat de retornar els noms dels
carrers del poble a la llengua que té
una antigor de més de set-cents cin-
quanta anys en aquesta terra, ni
tampoc han sentit l 'obligació de
donar exemple i t'cr compl i r la
legislació vigent. Ksperem que el
batle i els reg idors actuals pugu in
esmenar aquesta equivocació
"històrica".

Les ducs dates que he posat al
principi d'aquest article són per
ajudar-me a argumentar les raons
per les quals aquesta tasca s 'hauria
d'haver dui t a terme ja fa molt de
temps:

— L'any 1936, tres mesos i mig
després que uns mi l i t a r s rebels
s'haguessin revoltat contra cl
Govern legalment consti tuï t de
l'Estat espanyol, cl balle de Palma,
promulgà un edicte que es podria
resumir així: Los rótulos y anun-
cios y cartas de casas de comer
deberán estar redactados en caste-

llano, però aquesta mesura no afec-
tava a llocs de dif íci l traducció com
"Ca na Maria des Cego" o "Ca na
Maria d'ets Ous". Dos dies després,
5 de novembre de 1936, cl gover-
nador Torres Bcstard tornà a manar
que els rètols i els anuncis fossin
posats en castellà dins cl terme de
quaranta-vuil hores, ara es referia a
tots els llocs sense cap tipus d'ex-
cepció. Cas que no es fes a ix í , va
amenaçar amb fortes sancions
econòmiques. Ah que eren mes
ràpids que els nostres balles i regi-
dors a l'hora de normalit/.ar en la
llengua dels colonil/.adors?

Però no acaba aquí la cosa, tot
rcfcrint-mc a la primera data que he
anunciada. Vuil mesos després que
tots haguéssim pcrdul la guerra,
perquè quan moren tantes persones
i es perden les llibertats, les perdem
tots, i això era devers l 'U de
desembre de 1939, cl governador
Va/.quc/. Ramos signà una circular
en la qual instava a l 'ús del castellà
en la vida pública, amcnaçanl amb
dures sancions a qui no en fes cas.
Entre altres coses deia:

"El Gobernador Civi l que sus-
cribe hace saber que es obligatorio
cl empico del idioma castellano,
con exclusión de cualquier otro
idioma o dialecto en todos los rótu-
los, pasquines, anuncios i publica-
ciones de lodas clases que se colo-
quen en la vía pública o hayan de
repartirse a domicilio; y que se
impone el uso del mismo en hote-
les, restaurantes i pensiones de via-
jeros dada su índole turística."

Bé, deia moltes coses més.
Segurament i malhauradamcnt
qualque dia n 'haurem de parlar mes
d'aquesta circular. Però per l'ob-
jccliu que té aquest escrit, amb
aquest fragment ja en tenim a bas-
lamcni. Què me 'n direu de
l 'EFlCÀCIA dels colonit/adors en

voler fer desaparèixer qualsevol
vestigi d 'una allra llengua, d 'una
alira cultura? Volien extirpar cl que
ells en deien "cl uso del dialecto".
No vos pareix que els nostres regi-
dors haguessin pogut esser una
mica més eficients a l'hora de
demostrar que Campos era un poble
de Mallorca i que, per lanl, tots els
carrers d'aquest poble estaven
escrits en bon campaner, que és cl
malcix que dir en bon català de
Mallorca? Seran una mica més efi-
caços i eficients en aquest aspcclc
el balle i els regidors actuals, espe-
cialment els que comanden?

Per tant i resumint cl primer
argument, aqucsl és un argumcnl
d'eficàcia, d'honcslcdat i de rclor-
nar els senyals d ' idcnt i ta l a un
poble, després que duranl molls
anys n'hi hagués haguí que els ens
volien haver fel perdre.

I aqucsl és cl moment en què
vul l comentar un del nom dels
carrers que encara perduren: "calle
de la Vicloria". Com és possible
que a l'any 1995 encara conservem
aquest carrer? Quina victòria? La
d 'un general insurreccional que va
l lu i t a r contra la soberania del
poble? La d 'un general rebel que
ens va fermar a una csiaca i ens va
e l imina r toies les llibcrlals
dcmocràliqucs? Hem de fer honor a
aqucsla "viclòria"?

I que ningú vengui diem que cl
nom d'aqucsl carrer s'ha conservai
perquè es refereix a una allra victò-
ria, que Campos era dels uns o era
dels altres, etc., etc., etc. La llargà-
ria de l'article ha arribat al scu
límit i encara sols he donai un argu-
mcnl a favor de la normalil/ació
dels carrers. El pròxim mes en lor-
narcm a parlar.

Joan Lladonet

PUBLICITAT A RESSÒ
Carme Llaneras. Te. 65.21.32 • Fax. 65.01.47
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BIBLIOTEQUES DE MALLORCA
Centre Coordinador

BIBLIOTECA PUBLICA
MUNICIPAL DE CAMPOS

ALGUNES NOVETATS 23

QUE PODEU TROBAR A LA BIBLIOTECA

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

— Antonio Muñoz Molina: Ardor Guerrero.
Alfaguara.

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

— Rafel Crespí: Silencis. Columna.

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

A més a més hi podeu trobar una sèrie de pel·lícules i
CD ben interessants que complementen l'oferta cultural de
la Biblioteca en el camp audiovisual.
Horari: Dilluns, dimecres i divendres de 15'30 a 20'30 h.

Dimarts i dijous de 15'30 a 20'00 h.
Carrer Convent s/n 07630 Campos

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
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PROTECCIÓ CIVIL
PIJULICA CONSELLS PRÀCTICS

El Servei de Protecció Civil de la Conselleria de
Governació ha publicat un fulletó informatiu sobre
consells pràctics per situacions de perill o risc per a
actuar de forma ràpida i segura en casos de pluges for-
tes, situacions d'emergència i tormentes elèctriques.
Tel. informatiu del Servei de Protecció civil 176417.
Telèfon d'emergències 012.

PUBLICACIÓ 1)E L'IEB
SO BUE RAMON LLULL

El patronat Ramon Llul l composat per les tres
Comunitats Autònomes de parla catalana ha iniciat una
nova edició de les obres de Ramon Llull de les quals
s'han publicat 3 volums I. El Llibre de virtuts e de
pecats comentat per Fernando Domínguc/., II. EI llibre
del gentil e dels tres savis, edició d'Antoni Bonner i el
volum III Llibre dels articles de la fe, Llibre contra
l 'Anticrist i Què deu hom creure de Déu edició
d'Antoni Joan Pons, Grct Schib i Jordi Gayà. Estan en
previsió 4 volums nous.

SO\ V I l ) l ( 10 ¡H I h s O K K K S Dl K v Ml IN I I I I I

\EORL
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PUBLICACIÓ niï L'IEB SOKK1-: LA FAMÍLIA
El mateix Ins t i tu t d'Estudis Balcàrics, IEB ha

publicat una miscel·lània sobre Estudis socials sobre la
família a les Balears sota els auspicis. Es prou interes-
sant l'article de Maria Antònia Carbonero "La família
a les Balears": formes de convivència en una societat
de canvi . En aquest hi trobam una important elabora-
ció de dades estadístiques. A Campos, per exemple,
tenim un nombre de Llars o cases familiars de 2221,
amb una mitja de 2,88 persones per casa. Hi ha 402
llars unipersonals, d'una persona tota sola i això repre-
senta una xifra d'un 18,10 % sobre cl total. Una xifra
de persones totes solcs important i que suposa una
necessària política social per a gent major i tota sola.

• Notes Breus

GRUP BLANOUEUNA:
ALT U A VEGADA UNA CITA

A LLUC PEL FUTUR DEL PAÍS
És l'on/.cna vegada que les jornades organitzades

pel grup Blanqucrna ens emplacen a totes les persones
interessades a forjar un futur per aquesta terra.
Conferencies, col·loquis, seminaris, vetladcs musicals
i companyonia des del 21 al 24 de setembre. Si voleu
més informació dirigiu-vos a l'OCB de Palma.

^
GRUP MALLORCA

BLANQUERNA

MATRICULA PUL CHUS 95-96
A L'ESCOLA »MUTS i:s< i:\ioi i:s.

ESTUDI /1:110 TEATRE.
Cursos de maquillatge, d'iniciació al Teatre, de

dansa contemporània, curs de tècnica vocal per a
actors... són algunes de Ics possibilitats que ofereixen
a l'escola d'arts escèniques SANS Cafè-Tcalrc. Per a
qualsevol informació o per a inscripcions podeu passar
pel TEATRE SANS, carrer can Sans, n° 5 Tel. 727166.

œi

<€ k

Í ESTUDI
Z E R O
T E A T R E

S'EIXAM COMENÇA UIVA NOVA ÈPOCA
Dissabte dia 2 de setembre s'Eixam va rccmprcndrc

la seva activitat inaugurant la reforma que s'ha duita a
terme durant l 'estiu.

L'èxit de públic va ser total i els comentaris sobre
els canvis varen ser molt favorables.

Aquesta nova temporada parteix amb Catalina
Obrador com a cap de cambrers i sota la direcció
comercial de Pep de Binial i . A la Porta segueix na
Petra, després de 10 anys.

¿^*-t
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• Notes d'Església

Vent fresc a l'Església de Mallorca
Insistim en la importància en el

Sínode Diocesà pròxim a inciar la
seva llarga caminada, en cl proper
curs.

Hem de tenir en compte que el
Sínode, si bé té un caràcter consul-
tiu, és una mostra palpable de —
corresponsabilitat eclesial, termes :§
que haurien d'assumir-se més pro- s
fundament a la nostra Església. t

A principi de curs es poden '-8
plantejar nous reptes i noves línies ^
de treball. A Campos cm sembla |
que el repte més important deu J
ésser aprofundir en el procés cate- $
queue dels adults i amb ells de tota °
la comunitat cristiana. Som cris- "-
tians, però hauríem d'estar en for-
mació permanent. Ens hauríem de
preocupar, si de veres, volem for-
mar Església i Parròquia pels nos-
tres fonaments. No hi ha casa que
no necessiti al llarg del temps
reforçar la seva fàbrica.

D'altra banda, el que resulta
encoratjador i esperançador és la

25

— L'Església necessita gent activa per explicar el seu missatge

promoció que està assolint
l'Oratori de Sant Blai i cl seu espe-
rit missioner. Les trobades i acolli-
des a missioners allà poden ser ben
profitoses per tols. Els joves cam-
paners necessiten trobar a principi

de curs una Església més il.lusiona-
da que mai i això ens obliga a tots.

S'Esquella.

Q

Ara, canviar a més
li costarà menys.

Informi's:
(cridada gratuïta)

Î&

CANVrí
FÌ& a 220V

900-220.220
TOT SON AVANTATGES
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L'eufòria incontinguda
La pre-tcmporada que ha acabat

ha estat rodejada d'una enorme
expectació. Aquesta expectació ha
estat deguda al fet de veure en
acció a un Campos renovat i amb
aspiracions, segons cercles propers
als mateixos directius, d'acabar la
temporada entre els quatre primers.
Una vegada acabats els torneigs
d'estiu aquesta expectació ha donat
pas a una eufòria, potser desmesu-
rada, motivada pels bons resultats
de l'equip que entrena Pep Sansó.
El començament de lliga no ha
estat menys espectacular; el 4 - O
aconseguit contra el Portmany no
ha fet més que atiar l'eufòria.

No és molt difícil deduir que,
probablement, els mateixos que ara
pensen en el campionat de lliga
seran els primers que, quan les
coses venguin mal dades -si és que
hi vénen-, abjuraran de l 'equip,
dels tècnics i dels propis directius.
Crec que els jugadors i tècnics -i
alguns directius- tenen molt clar

que campió de lliga només pot ser-
ho un equip i aquest ha de ser cl
més regular al llarg de tota la tem-
porada, i dic temporada no pre-
temporada. No dic que cl Campos
no pugui ser campió de lliga, és
clar que ho pot ser, només dic que
és molt dif íc i l i complicat. Seria bo
que els aficionats tocàssim amb els
peus a terra i no caiguéssim en la
temptació de creure que cl Campos
és imbatible. Tenim un bon equip,
tal vegada dels millors dels darrers
anys, però si volem que l'equip faci
coses importants ha de ser dins la

modèstia i la humili tat no des de la
presumpció i la vanitat.

Josep Antoni Sala i Toral.

''leJU^
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

fe
FUSTERIA F

"TT-lrr"'

"Can Fuster"
FUSTERIA EN GENERAL

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

l f<fr Kacódc Ses Cuines "

Mobles de Cuina i Bany

Fets a mida

Carrer Santanyí, 34 • Tel. 65.22.97

07630 CAMPOS

lladó

GABINET lladÓ S.P.C.

GESTORIA ADMINISTRATIVA

ASSESSORIA FISCAL I LABORAL

Cometaria

d'assegurances

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

07630 CAMPOS - BALEARS
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Entrevista a Josep Sansó, entrenador del Campos

En Josep Sansó va debutar en
la tasca d'entrenador fa 10 anys
en el sant Francesc a la categoria
Benjamí, anà pujant de categoria
fins a arribar a Juvenils on
entrenà a l 'equip tres anys a
Nacional (actualment divisó
d'Honor). D'aquí passà a La Salle
on dirigí durant dos anys l'equip
Juvenil a Divisió d'Honor; per
enguany ha fitxat pel Campos on
per primer cop entrenarà un
equip que no és de futbol-base i a
Tercera Divisió.

— Coneixem el teu passat com
a entrenador, quins objectius
t'has marcat pel futur?

— La veritat ós que cap.
Mallorca ós un cercle molt tancat i
del que es tracta, en cl fons, ós de
passar gust de 1er una activitat que a
tots ens agrada.

— Quin és l'objectiu del
Campos en aquesta nova tempo-
rada?

— En primer lloc consolidar-nos
a Tercera Divisió i a partir d'aquí ja
veurem quins objectius ens marcam;
perquè cada partit ós diferent d 'un
altre.

— No tens por que se't compa-
ri amb en Guil lem Mascaró, que
aconseguí l'ascens a Tercera i hi
va mantenir l'equip?

- La veritat ós que gens. Jo crec
que cadascú es ell mateix, se'l jutja
per la feina, per la trajectòria i pels
resultats, ós clar. En Guil lem, la
veritat ós que cl Campos li ha de fer

un monument perquè els resultats
varen ser magnífics, però els entre-
nadors ens movem, anam canviant i
no crec que n 'hi hagi cap que tcngui
aquesta por.

— Els fitxatges dels nous juga-
dors són recomanació teva?

En un pr incipi jo he tcngut la
sort que aquesta directiva m'ha dei-
xat fer bastant de feina; i, pràctica-
ment cl que hem fet ha estat mante-
nir cl bloc dels campaners amb la
pena d'cn Jaume Vidal que ha anat
al Balears perquè havia d'intentar
veure fins on pot arribar la seva tra-
jectòria esportiva. I després, quant
als jugadors de fora jo he pogut
decidir en tots els aspectes i he d u i t
la sort que tots els que he demanat
els hem pogut dur.

— Ens podries dir les caracte-
rístiques dels nous fitxatges?

- En Pep Ram ire/., cl porter, ós
un jugador que de Juvenil tenia molt
bona trajectòria, jo ja l 'havia entre-
nat i ho va deixar per estudiar i ara
ha volgut tornar jugar.

En Paco Rui/ , ha vengut per
subst i tui r en Jancr i pot aportar
molta experiència i t ranqui l . l i ta t en
els moments oportuns i sobretot,
molta personalitat.

En Rafel Garcics, "Ribes", amb
la seva tornada reforçarà molt la
banda esquerra.

En Rubén Olmos ha jugat a bon
nivell a La Salle, al Mallorca Atlètic
i al Platges de Calvià.

El seu germà, en Raül, podrà
reforçar la banda dreta i ha estat
semi-professional a la Península.

També hem recuperat en Bernat
Roig per reforçar la davantera.

En N iço Pi/.à reforçarà el mig
centre, ha jugat a Sant Francesc, al
Mallorca Atlètic i a l'Alaró.

En Bici Fcrncnics és un davanter
màxim golcjador de Tercera.

— Quin jugador o jugadors
t'agradaria tenir que no tens?

— Sense cap dubte en Jaume
Vidal.

— Què et sembla el calendari
de l 'equip?

- La veritat és que de Principi,
cl calendari sembla assequible però
en un principi nosaltres sortim amb

una sèrie de condicionants. Hem
tcngut molts de problemes per
entrenar, ja que en Rafel Garcics ha
estat operat i ha tcngut problemes
per començar els entrenaments. En
Lito, en Servera i en Mateu
Monscrrat tampoc no ha començat
per qüestions laborals.

En Raül i en Bici Fcmcnics hau-
ran de complir un partit de sanció i
tot això plegat són moltes baixes pel
primer dia.

— Com has trobat els jugadors
a pre-temporada?

- Estaven bé, ja que la majoria
cont inua practicant algun esport.
S'ha de desmitificar un poc això de
la baixa forma. S'ha de destacar la
molta il.lusió que te tothom aquí.

— Com heu duit a terme
aquesta pre-temporada?

— Juntament amb en Rafel
Caldcntcy, en Miquel Rigo i en
Miquel Adrovcr hem anat fent feina
distruibuïda en dos grups, no massa
intensa, però molt continuada.

— Per la vila xerren molt dels
cinc entrenaments per setmana.

- A la prc-tcmporada ha estat
així, però en començar la lliga farem
quatre entrenaments per setmana i
dos dics de descans, i un partit.

— Què oferirà aquest equip als
afeccionats?

- Il·lusió, ganes i tot el que
puguem de part nostra, a més d'in-
tentar fer un equip ofensiu a causa
de la nova puntuació i que a més
ofereixi un bon joc que cntrctcngui
cl públic.

— Què opines del nou sistema
de puntuació?

— Jo ja l 'havia provat a Juvenils
i malgrat els problemes que hi va
haver en un principi per adaptar-se
cm sembla molt bé pel futbol.

— Què demanaries als afeccio-
nats campaners?

— Que venguin i que jutgin la
feina feta, però que ens deixin un
poc de temps per poder acoplar-nos
tols.

Desitjam tota mena d'encerts
al Campos i molta sort a l'entre-
nador en les seves decisions.

Redacció d'esports
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Entrevista a Tomeu Roig
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A en Tomeu Roig Mestre el
coneix tothom dins el món del
futbol campaner, va ser President
del Club Esportiu Campos a les
temporades 84-85 i 85-86 i a les
temporades 91-92 i 92-93.

A la primera etapa com a
President aconseguí unir tot el
poble en un projecte i arreplegar
tots els jugadors campaners que
jugaven a fora, posant d'aquesta
manera els fonaments per poder
fer una feina continuada.

La segona temporada no fou
tan bona en l'aspecte esportiu,
però entre els jugadors sorgí
aquesta unió que els caracteritza.

Ara, aquesta temporada 95-96
ha tornat assumir el repte i del
que cerca i del que farà en par-
lam a la següent entrevista.

— Que el va impulsar a tornar

a co-dirigir el C. E. Campos?
- Quan en Gabriel Reus i en

Miquel Sbcrt varen venir a ca nos-
tra i varen demanar-me si volia aju-
dar a fer una nova Junta Gestora
vaig contestar tot d'una que sí, no
per afany de protagonismo sinó
perquè t'agrada sentir-te út i l i a
mes tenia ganes de fer una altra
clapa dins aquest estimat club.

No era mai entrar per millorar cl
temps que hi he estat sinó per
seguir fent feina pel futbol i pel C.
E. Campos.

— Per què no s'ha formali tzat
una directiva i se segueix amb
una Junta Gestora?

— Així la responsabilitat no cau
sols damunt una sola persona i tots
ens sentim obligats de la mateixa
manera.

— Quin és el pressupost del
Club per aquest any?

— El pressupost és d 'uns 8 o 9
milions ja que és dif íci l preveure
com succeirà tot.

— Com esperen o tenen pre-
vist recuperar els doblers inver-
tits?

— Fent molts de socis i dema-
nant ajuda en aquells llocs que
poden scnsibilit/.ar-sc amb una
feina i preocupacions d 'un grup de
persones que conformen tota la
família del C.E. Campos.

— En el tema bàsquet, sempre
una mica polèmic, com tenen pre-
vist actuar?

— Sempre dins el C. E. Campos
es crea aquesta discussió i cl que
està clar és que la gent que li agra-
da el futbol cerca gent per confor-

mar la Junta i treballar dedicant
hores d'esplai a l'esport que li
agrada veure. Això cl bàsquet hau-
ria de fer cl mateix i no dir que esti-
men cl bàsquet des de ca seva sinó
entrant dins la Junta Gestora, mobi-
lit/.ant-se i fent feina pel seu esport.
Així cada esport tcndria els seus
propis recursos i cl problema esta-
ria resolt. De vegades pens si cl
problema fos a l'inrevés, que pas-
saria si tots els components de la
Junta Gestora fossin aficionats de
bàsquet?

— Quina serà la funció de l'e-
quip a 3* Regional?

— La funció primordial, amb
col·laboració amb Mobles Oliver
ha estat voler arreplegar els juga-
dors d'origen campaner que puja-
ven a pobles veïnats i conformar
així un grup per ser cl f i l i a l de l'e-
quip de 3a Divisió.

Tendra al llarg del temps una
importància essencial de seguir for-
mant els jugadors que acaben de
juvenils i no estan totalment pulits
per pegar el bot a Tercera Divisió i
fins i tos per aquells que no volen
assumir sacrificis de jugar amb cl
primer equip i volen seguir practi-
cant l'esport del futbol.

— Quin és l 'objectiu que
s'han marcat amb l 'equip de 3a
Divisió?

— L'objectiu principal és man-
tenir la categoria però per somiar
no fan pagar res i diré que la meva
il· lusió seria que l'equip quedas

Segueix •>

GABINET D'ASSESSORAMENT

LABORAL, TRIBUTARI

I SEG. SOCIAL

Isabel M* Ferrer Mas
Bartomeu Martorell Barceló
Margalida Adrover Manresa

M- Rodo Castellano Domingo
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 18 h.

Av. Nicolau O. Fullana, 1 - 1er. Mn. Toni Vadell, 18 - A
07630 CAMPOS 07669 CALONGE
Tel. (971) 65.07.31 Tel. 908.43.68.59 - Fax: (971) 16.71.88

TALLER ELECTRICITAT

*Jo*lÍ Ri<p&ll
Electricitat de Vehicles i Barques

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

Manteniment d'aire acondicionai
Carburació i injecció

Canvis d'oli,...

Ronda Jaume II, 55 • Tel. 65.24.76 • CAMPOS
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dins els deu primers. Això no vol
dir que si no hi quedam estaré
desil·lusionat, tot cl contrari, ja que
com sabem en això del futbol res
no és previsible i això per ventura
és la seva grandesa.

— Per què l'anterior entrena-
dor, Guil lem Mascaró, no ha
seguit al capdavant de l'equip?

— Un 90% de la Junta Gestora
(juntament amb molts de jugadors)
pensava que un canvi era més que
necessari tenint en compte que els
resultats, dins amateur no ho són
tot, sinó que de vegades la con-
vivència i el grup és primordial.
Per això, i sabent que el resultat
esportiu era difícil de superar, vam
decidir aquest arriscat relleu.

— Per què s'ha deixat partir a
homes tan importants l'any pas-
sat com Vidal, Janer o Teruel?

— Aquests tres jugadors no
estan en cl C.E. Campos per raons
en cap cas iguals uns dels altres.

Vidal va voler provar sort de

canviar d'aire a un equip de supe-
rior categoria i bé que va fer ja que
aquestes oprtunitats no es presen-
ten cada dia i a més sap que té les
portes obertes del Club Esportiu
Campos.

En Janer va tenir una actuació
no del tot encertada baix cl meu
punt de vista, envers el
C.E.Campos ja que va demanar una
quantitat de diners que mai aquest
Club ha pagat i a més va explicar
que no era negociable. Amb aquest
plantejament la seva marxa era ine-
vitable.

En Teruel va tenir mala sort a
Campos ja que es va integrar tot
d'una a l 'ambient i la idiosincràcia
d'aquest Club, però les lesions no li
van deixar tenir una continuïtat i
sobretot el que va pesar més va ser
que l'entrenador que venia, en Pep
Sansó, trobava que com a "extern"
cl podia substituir a altres que aju-
daven mes a les mancances de l'e-
quip.

— Quin missatge vol transme-
tre als aficionats per la tempora-
da que ve?

A l'aficionat l 'únic que voldria
dir és que pensas que s'ha fet una
feina i un esforç tant econòmic com
esportiu per mantenir l 'equip i,
sobretot per passar gust, però ara ja
sols depèn de què la pilota entri o
no. És trist però és així. Paciència,
ànim, assistència al camp i suport
en els moments difícils... Què més
puc demanar?.

Des de Ressò desitjam molta
sort. Gràcies.

Redacció d'esports 29
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Per a qualsevol informació a Ressò, trucau al:
65.04.51 (Antònia) • 65.24.59 (Esteve)
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Conversa amb
entrenador del

Josep Miquel Arbucias i Pons,
Gràfiques García-Bàsquet Inca
de la lliga EBA

En Josep Miquel Arbucias i
Pons és un d'aquells entrenadors
que a tothom li agradaria tenir;
el seu tracte amable es fa patent
tant a dins com a fora de la pista.
Amb ell aprendre a jugar a bàs-
quet resulta fàcil , perquè s impl i -
fica els moltíssims fonaments que
conformen aquest esport i, a més,
un no se sent pressionai a aconse-
guir més del que pot donar quan
els aprèn En realitat és un esport
complicat, que requereix molta
dedicació, f ru i t de la qual ha
arribat enguany l'ascens a la l l iga
K l ! A -la categoria de plata del
bàsquet estatal- amb el seu equip,
el Gráficas Carcia- Bàsquet Inca.
De bàsquet en general hem parlat
amb Josep Miquel Arbucias.

El seu palmarès ós:
Jugador: min i , infant i l i juveni l

amb l'Avantc; juveni l i júnior amb
el Patronat; 3a divisió catalano-
balcar amb cl Cidc; 2a divisió amb
el Saragossa; 3a divisió amb el
Patronat i amb cl Llucmajor i
sènior provincial amb l'Hispània.
Entrenador: mini femení amb cl
Consolació; cadet femení amb
l'Hispània; sènior masculí (ascens
a 3a divisió) amb l 'Hispània; juve-
nil femení (campió de Balears els
anys 87-88-89) amb el Jovcnt-Sant
Josep; 2a divisió femení (campió
de Balears) amb el Jovent; juveni l
masculí (campió de Balears els
anys 91-92-93) amb el Sant Josep;

3a divisió masculí (subcampió fase
d'ascens any 93 i ascens a 2a divi-
sió l'any 94) amb l'Òptic Abel, i 2a
divisió masculí (ascens a ll iga EBA
any 95) amb el Gráficas Garcia-
Bàsquct Inca.

— Com valores el comporta-
ment dels nins en aquesta escola
de bàsquet?

— És precisament cl que més
m'ha cridat l 'atenció; cl seu com-
portament ha estat corrcctíssim,
molt bo, cap problema; molt recep-
tius, amb ganes d'aprendre.

— Què els diries, sobretot de
cara a l'hivern?

— Que continuassin en aquesta
mateixa línia, "voler ós poder".

— Quins consells donaries a
un entrenador?

— Jo no sé si he de donar con-
sells als entrenadors, però ja que
m'ho demanes et diria que, en pri-
mer lloc, entrenar és educar, cl bàs-
quet ós una fi losofia de vida; des-
prés, que l'objectiu de qualsevol
entrenador és "fer jugadors", això
és la cosa principal , els resultats a
les classif icacions han de ser
secundaris i seran una conseqüèn-
cia d 'una bona feina; i finalment
que l'entrenador sempre ha de "cui-
dar detalls": els grans jugadors
estan fels de petits detalls.

— I als jugadors?
- Sempre han d'estar disposats

a fer feina, sempre han de
començar els entrenaments amb
ganes de millorar i sempre han
d'escoltar els consells dels seus
entrenadors.

— A part de la insularità!,
quines diferències hi ha entre el
bàsquet i l lenc i el de la resta de
l'estat espanyol?

— No es pol gcncralil/.ar; hi ha
/ones de l'estat espanyol amb un
bàsqucl superior al nostre, però
també hi ha comuniïats amb un
n i v e l l semblant o infer ior al que
nosaltres prcscntam. Mira, els nins
i nines nostres són com els de
Catalunya, País Valencià,

Andalusia.. . Per què allà surten
més jugadors de qualitat que aquí?
Per diverses raons: hi ha més joves
que practiquen cl nostre esport,
tenen una millor planificació, tenen
equips d'ACB o EBA creant-se així
una il·lusió addicional, major tradi-
ció... Al nostre bàsquet sobretot li
manca, si hagués de resumir en una
paraula, planificació. Els jugadors,
els equips no són el f rui t d 'una
tasca improvit/ada, són cl resultat
d'una labor planificada, programa-
da i col·lectiva.

— El futur del bàsquet i l lenc
passa pels nins, però per què
més?

- Entrenadors, directius, fede-
ratius, parcs... Tots aquests grups
formen la gran famíl ia del bàsquet.
Si alguns d'ells no col·labora, cl
bàsquet queda coix.

— Quan vos comunicaren que
havíeu pujat a la l l iga KBA, que
vares pensar?

— En primer lloc vaig sentir
alegria; molt content per moltes
persones que s'ho mereixien, que
han fet molta feina per assolir
aquest objectiu i, en part somni.
Però també cm vaig preocupar una
mica ja que a partir d 'aquel l
moment havíem de fer moltes ges-
tions, havíem de concretar molts
d'aspectes i disposàvem de poc
temps.

— Aquest ascens, pot ser el
resorgiment del bàsquet i l lenc a
l'alta competició?

- Esperem que sí. Trcballam
perquè així sigui.

— Vols afegir alguna cosa?
- Donar públicament les grà-

cies a una gran persona i bon entre-
nador: En Tomeu Adrovcr.

Agraïm a Josep Miquel Arbucias
el temps d'aquesta conversa i li
desitjam a ell i al seu equip el
mi l lor per la temporada que ve a
l a l l iga I B A .

Esteve Tomàs
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Torneig d'Escacs de La Mare de Déu d'Agost
El passat dia 15 d'Agost, festa de la Mare de Deu

d'Agost a Campos, es va jugar com cada any un tor-
neig de partides ràpides que, per la vistositat d'aquest
sistema, fa que sigui un acte fix del programa de fes-
tes. Les partides es jugaven al carrer, davant Can Nina,
la qual cosa fa que la gent que comença a passcjar-sc
(l'hora de començament era les set del capvespre) s'a-
turés de tant en tant a contemplar les disputes i mano-
tadcs sota la tensió dels rellotges.

El total de participants podia variar, ja que un es
podia retirar igual com es podia apuntar, però durant
les ducs hores que va durar el torneig degueren ser 17
o 18. El fet que hi hagués un nombre limitat de taulers
va suposar que a la "llista d'espera" sempre hi hagués
pràcticament els mateixos i també que els qui jugaven
anassin guanyant partida rera partida.

Així, n 'hi va haver que no varen perdre ni una par-
tida i, en concret en Miquel Ollers i en Joan Pomar,
semblava que es provassin a veure qui les guanyava
mes aviat. Al final cl primer lloc va ser per en Miquel
Oilers, que va acumular la impressionat xifra de 27
partides resoltes al seu favor; en segon lloc, va quedar

DA
"*>

Gestoria

ADROVER

TRAMITACIONS I ASSEGURANCES

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

en Joan Pomar amb 22 victòries; i el tercer classificat
fou en Guillem Manresa, amb 16. Pel que fa als juve-
nils, en Miquel Mulet va ser el guanyador amb una
molt bona trajectòria (15 victòries) que li suposava
també cl quart lloc de la general. El segon lloc fou pel
jove Antoni Ducrós, amb una partida guanyada, que ja
té mèrit perquè és bastant difícil en aquest sistema de
joc (en què sempre jugues amb els millors si estàs a la
llista d'espera) aconseguir guanyar. Enhorabona a tots.

Damià A. Verger

ASSESSORIA EMPRESARIAL

CAMPOS

Carrer Provenga, 34 • 2on -Tel. 65.09.41

07630 CAMPOS (Illes Balears)

AN GASPARE
'ferrerìa fundada Cany 1868

tr
Jaume I, 43
07630 CAMPOS

— Compra i venda maquinària usada

— Reparació maquinària

— Ornaments artístics

— Treballs en acer inoxidable

— Fabricació i restauració de molins de vent

— Treballs de torn

Tel. 971 -65.06.28 -Ferrament

RISTALLERIA

ERELLO
Acristallamenís en general

Carrer Palmer, 1 Tel. 65.00.95

07630 CAMPOS
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El Campos guanya el torneig d'escacs
de les festes de Sant Roc de Porreres
Els dics 5 i 12 d'agost va tenir

lloc, a Porreres, un torneig d'escacs
per equips orgatnit/.at per
l'Agrupació Cultural amb motiu de
Ics festes de Sant Roc.

Al torneig hi participaren 4
equips, dos de campaners i dos de
porrcrcncs.

A la primera jornada s'enfronta-
ren el Porreres A amb el Campos B
1 cl Campos A amb cl Porreres B.
Els dos primers equips empataren a
2 punts, mentre que cl Campos A
derrotà cl Porreres B per un con-

tundent 4-0.
Dia 12 cl Campos A perdé amb

el Porreres A per 1-3, mentre que cl
Campos B perdia davant cl
Porreres B per O'5 a 3'5.

D'aquesta forma la classificació
total quedà encapçalada pel
Campos A amb 5 punts, seguit del
Porreres A també amb 5 punts, el
Porreres B amb 3'5 i cl Campos B
amb 2'5.

Jaume Lladó

GERMANDAT DE
DONANTS DE SANG

DE MALLORCA

Siguem generosos l solidaris
donant sang,

32

Taller Mecànic

CA N'ARNAU
Carrer Provenga, 36

Tel. 65.10.63
07630 CAMPOS

BUGADERIA

TINTORERIA

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

BAR - RESTAURANT

CA'N CÓS
Especialitat en Cuina Mallorquina, Grill

BANQUETS • NOCES • COMUNIONS

Ctra. Santanyí, s/n. - Tel. 65.27.87

07630 CAMPOS

Sa Joieria
Argenteria i Rellotgeria

Carrer Major, 4 - Local B • Tel. 65.23.78

07630 CAMPOS
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El C. E. Campos
et nécessita
Fes-te Soci

33

SA CIMENTERA, S.A,

r*

MATERIALS PER A LA

CONSTRUCCIÓ

FABRICACIÓ PRÒPIA

DE CIMENT NATURAL

Carrer Cimentera, 38 • Tels.65.02.54 - 65.08.73

07630 CAMPOS (Malbrca)

PNEUMÀTICS I SERVES

PALENZUELA

ESPECIALITAT EN PNEUMÀTICS I EQUILIBRATS DE

TURISMES, CAMIONS, 4X4,

INDUSTRIAL I MOTOCICLETES

Carrer Manacor, 2 - A - baixos Tel. 65.00.13

07630 CAMPOS Particular: 65.11.65
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CAW MELERO
FRUITES 1 VERDURES • CONGELATS

FRUITS SECS • PRODUCTES DIETÈTICS

VINSAL'ENGRÒS
POLLASTRES A L'AST

Carrer Ferrocarril, 1 • Tel. 65.06.30
07630 CAMPOS

PRODUCTES

ADROVER

Carrer Menorca, s/n. • Tel. 65.00.54

07630 CAMPOS

\]%e¿6want $a&owMÍa~]

ESPECIALITAT EN CUINA MALLORQUINA

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

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

07630 CAMPOS

PISCINES I REFORMES

S'AIGUA BLAVA
• Construcció de Piscines i Aljubs,

sistema de formigó "Quintado".

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

ANYS D'EXPERIÈNCIA AVALEN EL NOSTRE SERVEI

Carrer Eivissa, s/n. • 07630 CAMPOS
Tel. Mòbil 908.63.16.58
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Xesc Adrover
Margalida Ballester
Sebastià Covas
Joan Juan Pons
Clementina Kokkelink
Josep Lladó
Jaume Lladó
Cori Mas
Antònia Serra
Damià Andreu Verger
Núria Vives
Sebastià Moranta
Guillem Mas i Portera
Apol. Iònia Vanrell
Maria Barón
Arnau Perelló
Francesc Miró
Josep Antoni Sala
Margalida Martorell
Francesc Blasco
Pere Adrover
Francesc Mas
Guillem Mas i Ferrari
Damià Prohens
Bàrbara Monserrat
Francesca Ballester
Francesca Mas
Miquel Àngel Aguiló
Antoni Ginard
Jaume Clar
Antoni León
Miquel Roig Adrover
Jordi Caldentey
Joan Lladonet
Franciscà Oliver

Subscripció: 2.500 Pies. anuals
Preu d'aquest exemplar:
225 Ptes. I.V. A. (Inclòs)

Dipòsit legal: PM 951-1988
Maquetatge i Impressió:

^\ ADROVER - CAMPOS
Tel. 65.02.02
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