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HALCÓN
VIATGES

Carrer Major, 3 - Tel. 16.00.66

07630 Campos

OFERTES MAIE
GALÍCIA AL COMPLET

Sortides del 9 d'abril al 3D de maig E7.GGG.

GALÍCIA AL SEU AIRE
Mínim E! persones: 44.ODD.-
Mínim 4 persones: 35.ODO.-

GALÍCIA 3 CIUTATS
Mínim ï? persones: 43.5DD.-
Mínim 4 persones: 33.EIDD.-

ASTÚRIES I CANTÀBRIA
Del 15 al 2D de maig. 35.OOO.-

A5TURIE5 1 CANTÀBRIA AL SEU AIRE
Mínim í? persones: 41.5DO.-
Mínim 4 persones: 34.5OD.-

'faotéA' (¿e>

S<x^£~tyo¿m

<*

7/tf&+\*>/ic#>

Dcupats per 5 persones 1B.DDD*

Dcupats per 4 persones 1B.DDD*

Dcupats per 3 persones ¡ED.DDD*

Dcupats per 2 persones 25.DDD*

Hotel 3***
des de 3D.5DD*

Pessetes per persona

— PLACES LIMITADES —

Ara, canviar a més
li costarà menys.

Informi's:
(cridada gratuïta)

900-220.220
>vl*TVl

; CANVIÏ
A a 220V TOT SON AVANTATGES
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ermetreu que facem aquest joc de parau-
les, banal si voleu, que vol al·ludir a dues

idees bàsiques entorn del naixement del Diari
de Balears.

Una que aquest Diari vell/nou, com han
dit molts, passarà, amb veu pròpia, a ser el

"Ressò" de les nostres Illes, del nostre País, sens dubte. Almanco

que ho podrà aconseguir de forma única, definitiva, per estar en
la nostra llengua, "lo bell catalanesc" de Ramon Llull.

Reunió sobre l'Institut a Campos. . 8

Miss s'Eixam 9

II Diada per la llengua 10
D'altra part que el nostre Ressò de Campos que, com

AÍXÒ for por! QuintOS 96 . . . .11 cada mes, teniu a les mans, té un parentiu ben evident amb el nou

LeS quintes d'enguany . . . .12 Diari de Balears. Suposadament, per la comuna llengua normal
que és emprada en els seus escrits de tota classe. Però nosaltres

Es Jai de la Sala 13 ,,, _ .̂ . ,voldríem pensar que entre la Premsa Forana i el nou Diari de
Conversa amb 14 Balears es podria crear un corrent comú d'opinió, de sinceritat

x ,., .. informativa, de construcció de País, de semblant i autèntic com-
"Iguals, però diferents" . . . .16

promis: vet aquí la paraula clau en el primer Editorial que hem
NotídeS de partits 17 llegit tots en aquest nou mitjà de comunicació. L'editorialista no

Fent una volta per la vila 18 parla noméS) com no podia ser d'altra manera>de "engua. Paria
de País en termes tan nous com clars, com a "poble petit i gran,

Pregó de Setmana S a n t a . . . .20 sí, però fort i segur". En aquest compromís ens atrevim a dir que

Mostra col·lectiva d'alumnes 21 sempre ens hi trobaran-
n ,., nf. El de Ressò sempre ha estat un clar compromís. NoDesfilada de models 22

sabem si efectiu tant com voldríem però segur que contínuament
Temps de COmuniOnS 23 viu i engrescador. El nou diari ens segueix convidant a aquest

Mestre Guillem'Teeter" . . .24 Compromís, a tots, ara sense dubtes.

Hem de saludar que aquesta iniciativa sia alhora una
Normalització l i n g ü í s t i c a . . . .25 , . \ . _

empresa, amb impuls econòmic i financer d un grup ja capda-

EnqueSta 26 vanter del mitjans de comunicació a Balears. Avui per avui sem-
l | . i . . . 07 pre havíem sentit lligar cultura amb dèficit, cultura amb fracàsLieires a ia neia ¿i

econòmic. Ara podem pensar en la nostra cultura també com a
NotídeS breUS 28 empresa vital i econòmicament viable. La nostra cultura com a

FI mirador 10 creació en tots els camps, també, l'econòmic. Enhorabona
"Ressò de Balears'VDiari de Balears.

Educació 31

Notes d'Església 32 Per a qualsevol informació a Ressò, trucau al:

Pàginaverda 32 65.04.51 (Antònia) • 65.24.59 (Esteve)
Esports 33 I
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• Planes Planes

Diuen que...

— Els "xiringuitos" fixos de Ics
nostres platges són il·legals. Els hau-
ran d'enderrocar.

— Els "xiringuitcrs" lleven les
dunes de la platja com qui lleva la
brutor de dins ca seva.

— Tirar l'arena de les dunes dins
la mar es il.legal.

— L'Ajuntament no sap, no con-
testa.

— Les platges de Campos que-
daran mes netes que una patena i
estaran mes vigilades que un malalt a
laUVl.

— L'escàndol d'cn Campos arri-
ba a Campos.

— El cas de Calvià passa per
Campos, arriba a les Covctcs i torna a
Campos.

— L'Ajuntament de Campos
farà una festa sonada per presentar cl
pla de normalit/.ació lingüística, en la
mateixa línia dels altres ajuntaments
que ja l'han feta.

— L'esperit fatxenda d'en "Gil i
Gil" plana per l 'Ajuntament de
Campos a l'hora de Ics discussions
democràtiques en cl plens. El batic
prefereix aplicar cl "rodillo".

— Aquesta gent no coneix la
transparència, de la l lum i els taquí-
grafs no n'han sentit parlar mai, però
sí saben com es governa Marbella.

— No van de bcrbcs a l'hora de
discutir els pressuposts. Els duros són
dels que tenen mes vots.

— Posaran ordre en els terrenys
urbans, tant si són urbanitzables com
si no, de ses Covctcs. Alerta amb Ics
urbanitzacions fantasma han d'anar!

— Campos ós un agre de semi-

naristes. N'aporta tants com la resta
de pobles de Mallorca junts.

— El capellà campaner i rector
de sa Pobla fa llamada davant els
"sexy show" que organit/.cn alguns
dels seus feligresos. Si tornas la
Inquisició!.

— La veritat es que a Campos
n'hi ha de show ... a rompre.

— El dia de Pasqua sí que n'hi
va haver de renou.

— Enguany varen treure es
"colação" i "magdalenes" de Super.

— El balle es un bon al.lot.
— Però res mes.
— Ni idea de com regir

l'Ajuntament.
— Els Plenaris en són una bona

prova.
— Per devers La Sala l'ccono-

mia va de mal en pitjor.
— Ja ho diuen ja que es doblcrs

fan doblcrs.
— I sa ronya fa ronya.
— Almanco un campaner era

present a l'cntrcga anal de Premis
Siurclls de Plata. Quants n'hi havia en
total?

— El "sense carree" i "sense
saber on estacar s'asc" Joan Verger va
planejar per Campos.

— Planejar pot voler dir: estar,
veure, parlar i partir.

— Pastura, pasturaràs i cap
cnvanl te faràs.

— Tothom pastura per a ell.
— I qualcun ja ha pasturat.
— A qualcun els comptes els

surten errats.
— Devers Son Durí hauran de

tornar comptar o 1er uns altres comp-
tes.

— Segons diuen volien fer els
carrers als revés i tancar els de darre-
ra.

— Més mal del que han fet a
l'altra banda, devora la torre, ja no en
faran.

— El regidor del PSM, Joan
Juan Pons, va demanar al batic a
veure per que no li contesta les pre-
guntes, i ell va dir que les pol contes-
tar quan vulgui.

— Una pregunta, per exemple,
era sobre Ics activilals prcvislcs a la
Fira de Maig i va dir que ho conlcsla-
ria al proper Ple (que serà cl mes de
juliol).

— El nostre balle no pol ser més
viu. Quan l'acusen de fer "mangarru-
fes", amb els papers amb la mà que
ho demostren, diu: "es que vosaltres
no ho voleu entendre i no ho enten-
dreu, votam!"

— Nou vols a favor, dos en con-
Ira i ducs abslcncions. Així solen que-
dar els resultats de les votacions als
Plenaris.

— Afortunadament ara hi sol
haver públic.

— I n 'hi hauria d'anar mes,
molta més. Per ventura més d'un si hi
anàs només una cslona diria: "Que és
això, i això vaig volar!!?". Idò això
lenim.

— La depuradora no es farà allà
on convcngui més, sinó allà on uns
quanls diguin "aquí ens interessa".

— Després, si hi ha problemes,
ja ho pagarem entre tols.

— De moment, avial ens escal-
daran cl segon pial de coniribucions
especials, i encara no sabem bé quan-
tes raccions hi haurà més.

— L'Ajuntament carrega cl
màxim que pot damunt els particulars
(cl 90%). A altres pobles no ho han
fet així. Però en Rafel Mas va dir que
els imposts a Campos estan conge-
lats. I en Joan li va contestar que quan
els posaren dins la conservadora ja no
els podien engreixar més.

— Els Nacionalistes proposaren,
entre altres coses, que es conlrolàs la
velocitat i els renous de cotxes i
motos per dins els poble.

— El balle, com sempre, no va
conleslar, però al cap de poc temps va
sortir pels diaris que es feia una cam-
panya per això.

<^^t

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

Vos recomanam
• Que els partits que retransmeten les autonòmi-

ques, el visioncu a través de TV3.
• Que aneu a veure els partits del Mallorca que ha

de pujar a primera, i si fa falla amb una bona senyera.
• Que aneu a veure els partits del Campos que ha de pujar
a segona B, si convé.

• Que demaneu al balle que faci pública l'ordre
del dia dels plens i que deixi debatre els temes.

• Que no embruteu els carrers, ni les platges, ni
les cases, ni les discoteques,... dcixau-ho tot net com una
patena.

• Que llegiu durant aquest mes un llibre, cl que
vos vengui de gust.

• Que seguiu mirant "Nissaga de poder" i "Rosa".
• Que no només mireu per vosaltres, mirau un

poc pels altres.
• Que no penseu que cl voslrc melic (llombrígol)

és cl centre del món.
• Que reflexioneu aquesta frase: "Si el cervell

JAUME FERRER I MAS
Reparació i Venda de Motos

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

U
Iladò

GABINET Nadó
GESTORIA ADMINISTRATIVA

ASSESSORIA FISCAL I LABORAL

CORREDURÍA D'ASSEGURANCES

IMMOBILIÀRIA

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

07630 CAMPOS - BALEARS

humà fos tan scnx.ill com perquè el poguéssim entendre,
llavors seríem tan estúpids queja no cl podríem entendre."

• Als que viuen en parella, que repartiu a parts
iguals Ics feines de la casa.

• Que faccu felices les persones que conviuen
amb vosaltres.

• Que no fa res si no acumulau riqueses, viureu
més d'acord amb l'Evangeli.

UNITAT D'EDUCACIÓ MATERNAL

PREPARACIÓ

SOFROLÒGICA

A LA MATERNITAT

Assegurances privades

Caterina Cerdà
Tel. 58.24.60

FELANITX

"0"

Es Campanar
Auto ser Vici

Seccions de:

Congelats

Fruiteria

Carnisseria

Cansaladeria

Major, 36 - Tel. 65.07.69

07630 CAMPOS

ttfiMat» . . i r^Afr ¿ayo'KXB-
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• Cartes dels lectors

Merda de colom
L'altre dia cm trobava al carrer

Estret, per unes feines determina-
des que ara no ve al cas contar, i
havia d'anar fins al carrer Major a
fer-ne unes altres. Innocent de mi,
vaig cavil·lar que podria avançar
temps i camí si travessava pel
carreró de devora l'església.

A penes havia fet unes quantes
passes quan ja cm vaig adonar del
meu gravíssim error: havia d'esqui-
var, una darrera l'altra, totes les
merdes de colom que trobava que,
per cert, no eren poques, si no em
volia embrutar les sabates. Però
això encara no va ser res, ja que,
quan ja arribava al cap i comença-

va a sentir-me salvat, assuaixí vaig
sentir un rcnouct i tot seguit un
impacte contra la meva camisa i els
meus calçons. Em vaig aturar a
mirar què havia passat i, com ja me
temia, cm vaig trobar amb dues
bona cagaradcs de colom, una a
cadascuna de Ics ducs prendes.
Naturalment, amb aquella pinta, ja
no vaig poder anar enllà on anava i
vaig haver de tornar a ca nostra a
mudar-me la roba.

He contat la malifeta a alguns
amics i veïnats i tots ells s'han
mostrat d'acord amb mi que això és
un desastre, que qualcú hi hauria de
posar remei. No en conec d'altre

que hagi rebut les merdes damunt
ell mateix, però sí varis que me
diuen que ja no passen pel carreró
per no haver de trepitjar els excre-
ments de colom i una que quan hi
passa, se fa les soles de les sabates
netes abans d'entrar a ca seva.

Pens que és ben hora de posar
remei en aquesta porqueria i vull
fer, des d'aquí, una crida a les auto-
ritats competents en aquest tema,
no sé si això correspon al balle o al
rector o a tots dos, perquè posin fil
a l'agulla i solucionin aquest pro-
blema tan prest com sigui possible.

V n que passava i va rebre.

Recordança
dels

Quintos
del 78

Els quintos de l 'any 1978
volem dedicar aquest poema a en
Nicolau Mercadal i a en Francisco
Ledesma, tots dos ja morts.

Avui és dia d'alegria

Ressuscita cl Redemptor!

Alegria per tots, No!

varen néixer dos infantons

i quintos amb nosaltres serien

però per ells vingué un mal dia

varen morir per desgràcia de tots.

Hem volgut recordar-los i així
direm al cel sien. Volem també
agrair a Don Toni Barceló, cone-
gut com l'amo de Son Noguera,
per haver-nos ajudat a escriure
aquest poema.

Quintos del 78

Present i futur?
Em vaig decidir a escriure aques-

tes rctxcs, arran dels difcrms comen-
tar i s exposats en aquesta revista
sobre cl tema de campaners sí, cam-
paners no, i principalment des de la
perspectiva amb què va ser abordat
cl tema, sobretot amb les afirmacions
que sense jugadors de fora, l 'equip
estaria a la /ona de descens, suposa-
dament, va ser un comentari fet sense
haver fet cap raonament ni reflexió
sobre cl tema, perquè és de lots
sobradamcnt conegui cl résultat que
donen els jugadors campaners que
juguen fora, que sumats als quatre o
cinc t i tu lars campaners del Campos,
més qualque reserva i qualque juga-
dor de l 'equip de Tercera Regional,
podrien obtenir una xifra d 'uns 9-10
jugadors, més cl porters, que és inad-
missible que no sigui campaner, i
així ens sortiria que podria haver-hi a
l 'equip u l u l a r uns 7-8 campaners
(70%) que és cl que defensa per
exemple cl Sr. Laureano Rui/., desco-
bridor de rivan de la Pena (qualque
cosa ha de saber aquest home), i a
més, di f íc i lment estaríem en /ona de
descens. Per tañí si la cantera, encara
que actualment, s'airavcsa un perío-
de d'estancament, podríem pensar si
caldria treballar-la mil lor i així acon-
seguir treure de la cantera, d'una
forma sistcmàlica joves jugadors,
sabent que els estudis genètics, la
ciència, l 'or ientació no són capaços

de crear qual i ta t en cl futbol, a la
inversa dels altres esports, és a dir,
que cal treballar i bé, ja que l'cntrc-
namcnt de basc i particularment l'en-
trcnamcnt amb nins en una fase de
formació amb què es construeixen
els fonaments per un alt rendiment
posterior per les qualitats físiques,
amb tot això no es pot parlar d'unes
tasques separades sinó que s'ha de
considerar cl procés de construcció
del rendiment a llarg plac, sempre
com una unitat, del principiant a l'cs-
port de competició. L'objectiu de
l'entrenament amb nens, com a com-
ponents d'un procés, consisteix a
educar al nin per esser un esportista,
un futbolista, i sinó, perquè hi ha fut-
bol basc a Campos?, perquè sempre
n'hi ha hagut!, doncs, ja que n 'hi ha
aprofitem-lo, treballem-lo, mimem-
lo, crear bons jugadors i bons entre-
nadors (no confondre amb bons ali-
ncadors), i els fruits sortiran, ja que
analitzant la tercera balear, no és tan
difícil mantenir-se, i menys amb un
bon treball de basc, perquè dels 112
nins i dels 12 entrenadors que hi ha
actualment molt difícil és que no ni
arribi cap a d'alt, i quan comencen a
arribar, gràcies als fruits del treball
rcalit/.at, podem treure comptes, tant
de diners, com d'anys es puguin estar
a tercera.

Guillem Hurguera.
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• Tercera Edat a Campos

Noces d'Or Matrimonials
El passat 5 de març, En Bartomeu Pi/à Roselló i

Na Margalida Roselló Bordoy celebraren les Noces
d'Or del seu matrimoni canònic.

Si cl recordar és tornar a viure, res millor que l'ap-
titud tinguda per En Tomeu i Na Margaliga de reme-
morar amb i l . lusió de noviis una diada tan transcen-
dent de la seva vida.

Perquè així fos, es veren acompanyats pels seus
fills, néts, familiars i amics a la Parròquia de Sant
Julià, la mateixa església on, 50 anys enrera, es com- ¿>
prometeren amb cl Sí sacramental davant cl sacerdot. ^

La missa d'acció de gràcies l'oficià Mn G u i l l e m ¡|
Bcnnàsscr Alou i durant l'Eucaristia intcrprclà ade- o
quadcs peces a l'orgue En Guillem Pi/à. £

Després de l'acte religiós, els convidats es trasl la-
daren al restaurant Ca'n Cós, on pogueren assaborir un
bon sopar condimentai amb la mi l lor salsa de la confratcrnit/ació f a m i l i a r dins un ambient alegre i relaxat.

En aquesta ocasió En Tomeu i Na Margalida reberen moltes f e l i c i t a c i o n s i els mi l lo r s augur is per una llarga
convivència.

G. P. R.

CONSTRUCCIONS

GUILLÉN - BAUZA
Noves edificacions i restauració de cases antigues

Escorial, 64 • Tels. 65.25.01 - 65.28.11 • CAMPOS

Jardineria,sotPEReafr ~-
! AMBLA Art M:'"ürc|uí

••Jt
Rambla, 14 • CAMPOS

.fv/wéj»y>*., :«,
Jla- tesida, eA^&c^¿GA¿¿^,cuEa, e*i> &¿ te**, {¡¿¿I

per primera vegada trobaràs en un mateix lloc,
totes le millors marques de puericultura:
CHICO, JANÉ, PLAY, MAXI-COSI, CAM...

Vine a veure els nostres cotxes, banyeres, trones,
cadires de cotxe, sabates formatives i tot allò que

necessites per garantir la comoditat teva i del teu fill,
INFORMA'T SOBRE LES NOSTRES LLISTES DE NAIXEMENT

(que podràs abonar en tres mesos i sense càrrec)

DES DE PRINCIPIS DE MAIG ENS TROBAM
AL CARRER DE CAMPOS, 14

FELANITX
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• Local

Reunió sobre l'Institut a Campos

8

— Jaume Mardi, Jaume Gual i Margalida Burguera en el moment
de la Reunió informativa. Organitzada per l'A.PA. del Joan Veny.

El passat dia 25 de març, i organitzat per l'APA del
Col.legi Joan Vcny i Clar, es va realitzar una reunió
informativa sobre l'Ensenyament Secundari Obligatori
(E.S.O.) i l'Institut a Campos. Varen intervenir els Srs.
Jaume Gual (Inspector de Secundària) i Jaume March
(Secretari de la Federació d'Apas). A aquesta sessió
informativa hi varen ser convidats els Claustres de
Professors i l'APA del col.lcgi Fra Joan Ballester de
Campos i també els de Ses Salines i de Sa Colònia.

A la reunió es va parlar un poc del que ha estat cl
Batxillerat Unificat i Polivalent (B.U.P.), cl Curs
d'Orientació Universitària (C.O.U.) i, la Formació
Professional (F.P.) antiga i del que serà l'E.S.O. i els
nous Batxillerats i la nova F.P.

L'E.S.O. suposa un canvi en cl sistema d'estudi per-
què es donaran a l 'alumne els instruments perquè
aprengui tot allò que vulgui i uns mínims necessaris de
coneixements. L'objectiu es la formació de persones
que sàpiguen moure's per la vida. Es podrà començar a
avaluar l'eficàcia de l'ESO quan els alumnes hagin
completat totalment el cicle des d'Educació Infantil
fins a arribar a La Universitat o el món laboral.

L'E.S.O. té una durada de 4 anys. Al primer cicle, o
format pels cursos primer i segon, cl procés d'avalua- u-

ció i promoció funciona igual que en el primer, segon
i tercer de primària. Al segon cicle, format pels cursos
tercer i quart, s'avalua com a curs i promoció de nivell
i atorga el Títol d'Educació Secundària Obligatòria.
Després és podrà optar pels nous Batxillerats i la nova
Formació Professional.

v>
Sobre l'institut es va dir que estaven a punt de sub-

£ hastar-sc Ics obres per adequar el Col.legi Joan Vcny i
> Clar a l'Educació Primària i l'Educació Secundària
¿í Obligatòria. Per poder fer un institut s'han de tenir com
ö a mínim 1res línies de curs (1res grups a primer
£ d'E.S.O.) per ser rentable i tenir expectatives i objec-

tius més amplis. De moment serà, l'institut de Campos,
una secció del de Llucmajor. AI curs 96-97 els joves de
ses Salines i de Sa Colònia que vulguin ser alumnes
d'aquest institut tendrán adscripció directa sense pre-
inscripció. Si no opten per aquesta adscripció de plaça
hauran d'anar a un procés d'admissió general a altres
instituts. Es va recordar que cada anys s'ha de tornar
matricular l 'alumne perquè l'institut ha de saber quins
alumnes fan les diferents assignatures proposades.

A Campos hi haurà un delegat del Cap d'Estudis i
un delegat del Secretari de l'institut de Llucmajor.
També es va comentar que seria interessant que es
creas una A.P.A. pròpia que no depengués de la de
Llucmajor.

Esteve

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

Formació amb títol Universitat del Sud de Califòrnia
Estomatología general, Ortodòncia, Pròtesi.

Dra. Fony
Doctora en Ortodòncia

Dr. Albert Caballero
Implantaments dentals

IMECO • ASISA • SANITAS • MARENOSTRUM • NOVOMEDIC • PREVIASA

Cosme M8 Oliver, 14 (Carrer des vi)
Tel. 65.21.14 (Horabaixes) CAMPOS

— Nombrós públic de Campos, Ses Salines i Sa Colònia va
assistir a la Reunió.
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Isabel Jiménez fou elegida miss s'Eixam 1996
La campanera Dèlia Sánchez, Miss simpatia

— Miss s'Eixam (al centre) i les seves dues dames d'honor

El passat divendres dia 19 d'a-
bril va tenir lloc la segona edició
del certamen de "Miss s 'Eixam",
que l'any passat es teu amb cl nom
de Miss Comarca del Migjorn.

Unes hores abans d'iniciar-sc el
concurs, un nombrós públ ic es va
començar a congregar a la discote-
ca per presenciar la desfilada de les
belleses que hi par t ic ipaven i que
es feren esperar per aparèixer a la
passarel·la, com sol passar gairebé
sempre en aquests casos.

L'espera, emperò, va valer bé la
pena. El jurat es va veure amb fei-
nes per elegir entre Ics trct/.c aspi-
rants al títol de Miss s 'Eixam, ja
que si una destacava, l 'altra ho feia
mes.

Desfilaren amb diferents indu-
mentàries, entre cadascuna de les
quals hi havia un temps mort per
canviar-se. La passada que va crear
mes expectació va ser la que rca l i t -
/arcn amb banyador, ja que va ser
amb la que mes es podien contem-
plar els encants físics de les
al·lotes.

Després d'una tensa espera,
durant la qual qui més qui manco

va fer la seva travessa i va aprofi tar
per 1er una copa mentre xerrava
amb els amics i les amigues, a la l'i
va arribar l 'esperat veredicte del
ju ra t , que la gent esperava des de
feia una bona estona.

Es varen començar a l l e g i r els
premis que es concedien aquesta
ni t , començant pels de menys cate-
goria f i n s ar r ibar , al darrer de lot,
al més esperat de la n i t , el de Miss

s 'Eixam, que va recaure amb la par-
ticipant del Port de Felanitx, Isabel
Jiménc/. Lópcx, una perfecta miss,
tal com es pot contemplar a les
fotografies que acompanyen aquest
article. Na Isabel es una jove
esplèndida que es va emocionar en
sentir que ella havia estat la guar-
donada.

Les seves ducs dames d'honor,
que tampoc no varen desmerèixer
gens, varen ser la l lucmajorcra
Malén Barceló Ferrer ( primera
dama d'honor) i Maria Antònia
Rigo Torres de Cas Concos (segona
dama d'honor).

Entre les aspirants al títol hi
havia ducs campancrcs, Imma
Chaparro Agui ló i Dèlia Sanche/
Lope/. Aquesta darrera aconseguí
el títol de Miss Simpatia .

En resum, fou una autèntica
festa de la bellesa cl que es pogué
veure a s 'Eixam, una discoteca que
no es dorm i no es cansa d'òrgan i t-
/ar diferents activitats lúdiques per
tal de renovar cl ja de per si mogut
panorama de la nit campanera.

KfífeSfP&t:o Vidal

— Treize aspirants a Miss varen desfilar per s'Eixam

Per a qualsevol informació a Ressò, trucau al:
65.04.51 (Antònia) • 65.24.59 (Esteve)
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II Diada per la llengua,
la cultura i la identitat del país

Dia 18 de maig es durà a terme la II Diada per
l'Autogovern que tendra com a acte central una con-
centració a la Plaça Major de Palma a partir de les
18:00. A la Comissió Organit/.adora participen mes de
100 entitats cíviques i col.lcctius diversos, com l'Obra
Cultural Balear (promotora de la Diada), les ducs
Federacions d'Associacions de Veïns i Enti tats
Ciutadanes, la Plataforma de Joves per la Llengua,
l'Associació de Premsa Forana, cl Moviment d'Escoles
Mallorquines, la Federació de Música i Ball Mallorquí ,
la Federació de Bandes de Música, representants de la
Universitat de les Illes Balears, professionals liberals,
els sindicats, el sector empresarial, etc.

Durant la jornada es duran a terme actes reivindi-
catius en defensa de la Llengua i la Construcció del
País, reclamant els nostres drets i deixant clar que les
Balears són Comunitat Històrica. També hi haurà actes
lúdics amb la mateixa f ina l i ta t , com per exemple un
mural de 50 metres quadrats compost per 1000 peces i
construït per més de 30.000 alumnes dels centres esco-
lars de Mallorca. Aquest mural serà l 'act ivi tat central
de la XII Trobada d'Escoles Mallorquines on al llarg

d'una setmana es faran activitats al voltant de la llen-
gua i la cul tura pròpia de les Illes Balears.

Els organit/.adors de la Diada creuen que la partici-
pació superarà la històrica concentració d'octubre de
1977 "Per l 'Autonomia". Un símptoma d'aquesta bona
expectativa es l'adhesió de la Federació Empresarial
Hotelera de Mallorca, que agrupa al sector econòmic
mes important de les Illes, que pensa "que, efectiva-
ment, ara sembla cl moment mes escaient perquè, en la
l ín ia de la històrica concentració cívica per l'autono-
mia de l 'any 1977, i atenent als fels diferencials clarís-
sims del nostre territori pluriinsular, tota la societat
civi l balear reclami la nostra consideració com a
Comunitat Històrica per tal que d'una bona vegada
pogucm aconseguir efectivament les competències, el
f inançament i un regim economic-fiscal propi, que
permeti cl ple desenvolupament de les potencialitats
de Mallorca i de les Illes Balears i de la nostra perso-
na l i t a t diferenciada i específica".

Redacció.

10

Correllengua, enguany dia 18 de maig
Campos serà com l'any passat un

poble privilegiat ja que la Flama del
Corrcllcngua passarà pel nostre terme
i per la Vila on un bon grapat de cam-
paners podran dur-la i córrer portant-
la i rcllcvanl-sc. Enguany es pensa
que serà una gentada la que sortirà al
carrer diuincngc dia 18 (a altres llocs
dissabte 17) per a portar i veure cl
Corrcllcngua.

És una activitat d'enorme pes

social organit/.ada per la Plataforma
de JOVKS PKR LA LLENGUA, un
grup entusiasta de joves comprome-
sos per la llengua i pel país. A
Campos l'Ajuntament presta amb la
Policia Local i la Regidoría d'Esports
la seva eficaç cooperació.

No cal dir que aquest dia es viurà
també la II Diada per Mallorca recla-
mant cl nostre dret a ser considerais
com a Comuni ta t Històrica, dins

Espanya.
TOTS HEM D'ÉSSER A LA

PLAÇA MAJOR DE PALMA!
Val a dir que aquesta iniciativa

compta amb cl suport de tothom:
associacions empresarials, sindicats,
institucions diverses, associacions
ciutadanes etc.

Redacció.

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

corsetería i bany
Creu, 2 • Tel. 65.03.46

CAMPOS

Joan Segura, 5
MANACOR

Motor Ocasió ^ Q
Campos, S.L. M

COMPRA - VENDA de Vehicles d'Ocasió

Tomàs Rigo Vicens

Ctra. Palma - Campos, Km. 35 • Tel. / Fax. 65.24.22
07630 CAMPOS
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Això fa por! Quintos 96
No hi ha dubtc que gairebé lois

heu vist- aquest missatge impl íc i t
repartit per parets i contenidors de la
vila. La primera es una pintada que
també vaig veure i suposadament,
com tot, prové del mateix grup, els
que es signen o firmen "quintos 96"
pertot arreu o qualque vegada amb fra-
ses més filosòfiques i altres pintades o
"graffiti". Això en queda, però cl dia
de Pasqua va ser sonada enguany l'ac-
tivitat dels "qui canten sales" (que
aquest és l'origen de tot i altres ho
podrien contar molt millor).

Diumenge varen ocórrer dos fets,
entre d'altres, que crec cabdals: un la
sonada cridòria dels salers en cl
moment de la processó poc després
dels "tres bolets" (que pot tenir molles
interpretacions) i l 'altre en plena
Missa de Pasqua on hi va haver de
forma cxira, diria jo, renous i demés
sarau que molivà diverses interven-
cions del Rcclor, cl qual, d'una o allra
forma, va demanar o exigir un respcc-
le per l'Església i la geni que parti-
cipava a la Missa que era moltissima.

Crec que cl debat i hi vaig de cap,
es centra únicament en la forma d'em-
prar la llibcrial d'expressió que tots
tenim i també els joves. Els joves,
fogosos i explosius, com es natural,
prenen aquest dia pel "seu dia" cl de la
llibcrtal absoluta i des d'un temps que
feien allò que avui qualificarien de
bajanades s'ha passat a un sistema
d'exprcssar-sc incomprensible per
molta gent: pinladcs, coets, trons,
renou, beure, jugar, riure, botar, cri-
dar... però que és admès per la socie-
tat de consum actual.

No m'hi cap cap dublé que els
joves pròpiament "quintos" no són els

únics que fan Cesia o bogeria, és igual,
molts allres, ben granais, s 'h i apunicn
i aqucsls no tenen gaire excusa. Tot
s'ha de dir.

Enguany els "quintos" abusaren
de la seva l l iber ta t d'expressió per pas-
sar a posar nerviosos a tols els assis-
tents a la processó i a la Missa de
Pasqua, per no dir, per molestar real-
ment a molta geni. Si voleu opinar
sobre cl Rector, sobre l 'h imne
nacional (que lambé ja són ganes de
provocar tant d'himne), sobre la festa,
sobre l'Església, ho podeu fer sempre
que no caigueu en l 'animalada bruta i
l 'escàndol. Podeu c r i t i c a r de mil
maneres (moll més efectives i f ins i tot
més punyents) amb un poc d' imagina-
ció i sense caure en agravi a tot el
poble o a una major ia s i g n i f i c a t i v a .
Fins i loi l'agravial aquest dia perdona
més que altres dies, però tol el poble
no aguanta sempre tot i qualsevol
cosa. El poder sí aguanta el que sia
per lai de no banyar-se i de no perdre

eoa, quan no li afecta directament: es
va veure cl dia de Pasqua.
Pens que els de l'any vinent ho hauran
de pensar un poquel més.

També seria bo que pcnsàssiu en
fer més fcsla i menys renou, i sobre loi
en no anar tols "en massa" a la Missa
de Pasqua ni a la Processó. NO fa falta
i a més podeu aprofitar per descansar
(que és necessari) o per fer les darreres
sorpreses "agradables" iròniques, inci-
sives, si voleu, crítiques però amb grà-
cia, per favor, siau creatius. Els joves
sou artistes si voleu.

Pensau en les sorpreses que dona-
reu als campaners l'any que ve i dei-
xau-vos estar de moixos i de coets
quan no toca.

¡'ere Oilers Vives.

»j? rtr» Ht? H|h Ht? Hh

rt? Ht? Ht? Ht? Ht?
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(/¡brats Liado j C. B.

Queued, -pAétendadea

^laul&ná- de Ij&simícjá

(josiameded-, eAcaleA, i ^ymd-

Jaume I, s/n. - Tel. 65.06.75 - CAMPOS

BUGADERIA

TINTORERIA

SA BUGADERIA
Carrer Nou, 73 • 07630 CAMPOS • TEL. 65.25.27
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Els quintos d'enguany

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

Carrer Sant Blai, 19 • Tel. 65.01.53 • CAMPOS

Juan Artigues, S.L

Renault Campos
Antelmo Obrador, s/n.

12

Servei de grua permanent
Tels. 65.02.62 - 65.04.00
Tel. Mòbil. 908.63.81.99

Lloguer de vehicles

Disposami de vehicles de substitució
mentre vostè repara el seu
a les nostres instal·lacions

a preus molt especials

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

Fàbrica
Pretensats

Morters
pera

façanes

yvtosßuait 5. L.
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ,

TRANPORTS, LÀMPERES I DECORACIÓ

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

FAX. 65.24.32 • 07630 CAMPOS (Malbrca)
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L'Ajuntament oferta diversos llocs de treball
Greus deficiències a les bases i a la transparència

dels processos selectius

— L'Ajuntament contracta personal de
torma poc clara.

Enguany l 'Ajuntament ha deci-
dit treure diversos llocs de treball a
concurs-oposició. Tres al manco,
un per Assistent Social, un per
Bibliotecari o b ib l io tecàr ia i un per
tècnic superior d 'urbanisme.

Si ens centram en els dos
darrers veurem que de forma signi-

f ica t iva els processos select ius
pateixen d 'una manca total de
transparència.

Les bases ni tan sols es pub l i -
quen al B u t l l e t í Oficial, només al
Tauler de l 'Ajuntament i només per
Q U I N Z E DIES. Podríem pensar
que 15 dies no basten ni perquè ho
sàpiga la gent del poble. Si ve im el
tcmari de l 'examen ens resul ta sor-
prenent que per un tècnic en urba-
nisme d e m a n i n una dol/ena de
lemes d'economia general i d'eco-
nomia po l í t i ca . No pare ix que
resul t i ú t i l al poble això. Per si no
ho sabeu a més a més només va l en
l l i c e n c i a t s en Dret d e i x a n t de
banda tots els altres t i tu la t s supe-
riors (a rqui tec tes , enginyers , etc).

Per acabar-ho d'arreglar és una
plaça i nde f in ida : a les bases es diu
que es contracta per urgència (quan
tothom sap que fa temps que
l ' A j u n t a m e n t necessita un tècn ic en
urbanisme) però no diu q u i n temps
durarà ni quan es celebraran els
exàmens . R e a l m e n t , un despropò-
si t . Per no en t ra r a va lorar els

mèrits que valdran al concurs:
informàt ica , català i un Màster i
l 'Expedient acadèmic.

La plaça per a la Bibliotecària o
bibliotecari és ben curiosa per dir-
vos ún icament que demanen un
simple títol de Graduat Escolar. De
manera que tothom que sia batxi-
ller tendra moltes possibilitats.

No pareix que per a una tasca
tan important com d i r ig i r i animar
una Biblioteca sia suf ic ient amb un
simple Gradual Escolar, de manera,
que qualsevol es tudian t de l ' Ins l i ïu l
romandrà desemparat davant qual-
sevol consulta b ib l iogràf ica de pes.

Per acabar-ho d 'arreglar els
agents padronals han estai selec-
cionats també de pressa i sense avi-
sar gaire. Qui no corre, vola.

Una política de personal poc
efec t iva per l 'A jun lamcnt i cslà a la
v is ta , i sobre tot, gens respectuosa
amb els p r inc ip i s d ' igua l ta l de lots,
a lmanco, de tots els campaners.

R e d'(ic c ió.

13

Funcionari de primera
Les darreres ofertes d 'ocupació p ú b l i c a del nostre

Ajunlamcnl han lengul un ressò m í n i m . No sabem, si
es per volunta t dels qui les oferten o si els procedi-
ments per fer arribar a la gent la in fo rmac ió es tab le i -
xen unes formes poc efectives. A més els requ is i t s per
accedir-hi són més que d iscut ib les en alguns casos.
Segueix donant la sensació però que les fe ines estan
fetes a mida i que interessa que ho sàpiga poca gent . El
fantasma de l ' a rn iguisme, tan h a b i t u a l en aquest cas-
te l l , sobrevola novament aquests paratges. És s i g n i f i -
cat iu , i quasi diríem que r id ícu l , que per e x e m p l e en el
darrer concurs-oposició per Tècnic-Urbanístic es valo-
ri d'igual manera els coneixements in formàt ics a n i v e l l
d 'usuari que un Màster en Urbanisme o que els conei-
xements de calala. Per no dir ja -o sí dir-ho- que l 'ex-
pcdienl académie sigui valorat encara amb menys pun -
tuació. També sobta que per ser b ib l io tecar i /a només se
demani cl gradual escolar quan és una carrera u n i v e r -
sitària. Que si fos a l ' inrevés només hi an i r i en els u n i -
versitaris?. D'acord. Aix í , idò, no importa que l 'Esta t -
ja no la persona que ho estudia- dcsi ini uns recursos

per uns es tudis que, a lmanco a Campos, són poc neces-
saris. Esperem que no tothom pugui treure una placa de
melge de la maieixa manera, sinó cslam ben arregláis.
Aquests són un parel l d'exemples on realment pareix
fel loi a mida; si no és fel a mida, al que reuneix lois
els requ is i t s li ha local la loteria o una ametlla ha cai-
gui de p u n t a .
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• Conversa amb.

Miquel Fullana

14

— "Iguals però diferents",
què ha suposat aquesta obra en
la trajectòria de L'Estel Teatre í
a tu, com a autor?

- Ha estar una continuació de
la feina feta finas ara. Vàrem
començar l'any 92 i de cada any
intentam fer la feina de forma més
seriosa i més ben feta.

Com a autor ja suposa la terce-
ra obra, primer va ser "Quin desve-
ri" (1992), després "Un, dos, tres, i
a volar" (1994) i ara "Iguals però
diferents" (1996). Entre una obra i
una altra vàrem escenificar "En
Pau vol viure en pau" d'en Nicasi
Camps.

He de dir que ara la companyia
ha agafat una altra línia, abans feia
obres pràcticament sempre d'en
Joan Mas i ara hem volgut provar
altres autors, com aquest català que
t'he esmentat o bé aquestes fetes
meves.

— Sou els mateixos compo-
nents de sempre, a L'Estel o hi ha
modificacions?

- Hi ha un poc de tot, n'hi ha
que hi han estat sempre, qualque
vegada amb intermitències i d'al-
tres s'han incorporat de bell nou.
Pensa que L'Estel es va crear l 'any
1965, i ja n 'hi ha que són morts,
però d'aquesta època queden En
Llorenç Vadell, N'Apol.Iònia
Bonet, Na Maria Ballester (va estar
una bona sèrie d'anys sense fcr-nc
i ara s'ha tornat incorporar) i jo
també hi vaig entrar quan tenia
quinze anys. De la remesa nova hi
hauria na Isabel Sanche/.,
n'Antònia Seguí, en Toni Fullana i
en Bcrnadí (només fa dos anys que
hi és).

— I els preparatius...
- Feim molta feina. No ho

pareix però ens du molt de temps
preparar-ho. El primer mes cl dedi-
cam exclusivament a llegir, dos
dies per setmana tots plegats i els
altres dies a ca seva. Llavors fcim
una sinopsi dels personatges i quan
ja tenim ben assumit el paper nos-
tre i el de tots els altres personatges
ens posam a assatjar durant dos o
tres mesos. Els assatjos es fan cada
dia, anam escena per escena fins

— E/s components de l'Estel Teatre, molt satisfets pel gran èxit aconseguit

que concloem l'obra.
— El director, ets tu mateix?

- Sí, passa que si has escrit
l'obra tens ja una mica de noció de
com ha de ser tal i tal cosa. Ja està
molt pensat, però així i lot s'ha de
retocar qualque vegada i entre tots
posam i llcvam fins que ens quedi
bé.

— Quins temps dura escriure
una obra?

- Depèn, aquesta darrera m'ha
durat quatre mesos. Només puc
escriure els horabaixes i no sempre
que vols escriure et surten les
coses, i en aquests casos m'he d'a-
turar.

Quan cm va més bé per pensar
les obres es quan fuig feina (si estic
tot sol) i en anar arnb bicicleta. Són
els moments millors. Després
escric cl relat, vaig desglossant les
escenes, posant-hi els personat-
ges... No sempre cl que escric m'a-
grada, de vegades ho deix reposar
quin/.e o vint dics i llavors pos o
llev de la idea inicial.

— Quins avantatges té repre-
sentar la teva pròpia obra?

- Molls, primer de lot que ja
fas l'estil que més t'agrada i que
t'hi sentis a gust. I llavors que sem-
pre es pot retocar perquè no et cen-
yeixes a l'obra d 'un allrc.

— Representes a cinc perso-
natges, amb qu in et sents més a

gust?
Tots m'agraden, el primer

que surt és n'Andrcu, una persona
"normal"; en Narcís, un català que
ven productes sexuals; en Simonet,
que és una pagès que està un poc
local; en Quirico, un macarra i en
Salvalore que és el director de la
Coral del Vaticà.

Tots són del meu gust, cl que
passa que n 'hi ha que són més
còmics uns que els altres i que a la
gent els agrada més. De totes
maneres, l'obra està composta de
tretze personatges i és la suma de
lots que fa que l'obra agradi o no.

— Quins són els ingredients
bàsics per aconseguir un èxit com
aquest?

- Això de tenir èxit és un poc
relatiu, depèn molt de la sort i de
connectar amb cl públic. Però crec
que els ingredientes bàsics són:
l 'humor i una feina ben feta (sense
que els personatges exagerin el seu
paper).

— I la relació amb el grup?
- Molt bona, tenim la sort que

ens coneixem molt i ens entenem
moll bé. Saben com vull la feina i
ja hi ha una compcnclració. A més
a més, entre tols anam retocant i
ens donam l'opinió sobre com és o
hauria de ser.

Amb cl meu grup inlent no
encasellar ningú, no m'agrada que
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• Conversa amb...

sempre hagin de fer el mateix paper
(de pagès, de bct/.ol, de ciutadà...),
es bo que anem tocant tots els
aspectes de la interpretació. També
intent jugar un poc amb cl factor
sorpresa, tant per l'obra com pel
paper que interpreten els diversos
actors, i si ja estan encasellats amb
un paper determinat no hi ha mane-
ra que sorprenguis ningú.

Els papers més difícils són els
papers llisos, aquests que no tenen
grans altibaixos, com cl que fa
n'Antònia Seguí o cl meu germà,
per exemple. Aquests papers sense
matisos són els més difícils d'acon-
seguir i s'han de fer amb una gran
naturalitat.

— Quanta de gent ha vist l'o-
bra?

— Entre 3.300 i 3.400 persones.
Ara, una vegada acabat a Campos,
tenim previst anar a Porreres i lla-
vors estam conversant amb un
parell d 'Ajuntaments que s 'han
interessat perquè anem a fer-la als
seus pobles.

També tenim previst anar al
Certamen de Consell. En aquest
certamen es classifiquen sis com-
panyies, aquestes sis classificades
van al Teatre Principal i Ics ducs
que queden com a finalistes van
una setmana per hom al Teatre
Municipal de Palma. Hi haurà pre-
mis per a la mil lor companyia,
millor actor, millor actriu...

— Vos heu plantejat fer obres
més serioses?

- Vols dir que no sigui comè-
dia? Si t'he dir la veritat, per la
meva pròpia satisfacció m'agrada-
ria fer qualque drama, però tene la
impressió que es faria una feinada

per llavors anar-hi moll poca gent.
La gent d'aquí va al teatre per
riure, vol veure comèdies. A
Campos es va intentar una vegada
fer un drama i cl primer dia es va
omplir el teatre però cl segon, ja
només hi havia una vintena de per-
sones. I és això que fa por. Ens
agrada veure cl teatre pic.

— Es parla contínuament de
la crisi del teatre, per què?

- El teatre amateur té una mala
ferida perquè hi ha molles compan-
yies. Just a Mallorca n ' h i ha
vuilania i molles d'elles filmen
vídeos, cl deixen a la televisió
comarcal i llavors aquesta ho emet
els vespres. Fins aquí no hi hauria
cap problema si es fes de forma
seriosa, això vol dir fer una selec-
ció de Ics millors obres, fer uns
vídeos professionals, amb les
cameres necessàries, amb els l lums
adequats, amb els decorats adients .

etc. Però ho mostren tol, bo i
dolent, i clar, la gent no sap què veu
i pensa "si ho fan per la tele, per
què hem d'anar al teatre a pagar per
veure una obra d'aquestes?"

I llavors quan un grup amateur
que fa feina, que vol fer feina de
forma digna i seriosa, es vol crear
un nom din cl món del teatre i
donar-se a conèixer, fa un cartell
ho assimilen a allò que han vist per
la lelcvisió i vas a Palma i no iens
ningú. Per què? Perquè no el conei-
xen de res i perquè el relacionen lot
d'una amb allò que veuen per la
televisió que molles de vegades no
són dignes de retransmetre.

Jo pens que totes aquestes qües-
tions que he esmcntal fan moll de
mal al lealre i no el deixen avançar
de cap manera.

A. G. V.

15

— La comèdia és el gènere teatral que té més èxit a Campos.
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ESPECIALITAT EN CUINA MALLORQUINA

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

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

SA CIMENTERA, S.A.
MATERIALS PER A LA

CONSTRUCCIÓ

FABRICACIÓ PRÒPIA
DE CIMENT NATURAL

Carrer Cimentera, 38 • Tels.65.02.54 - 65.08.73

07630 CAMPOS (Mallorca)
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if Iguals, però diferentsü
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Una vegada mes, el grup de
Teatre "L'Estel" ha aconseguit un
èxit espectacular amb una nova
obra original d'en Miquel Fullana.
Quan encara tothom té fresc el
record de Quin desveri o Un, dos,
tres... a volar, ens presenten una
obra nova: Iguals, però diferents,
que tal vegada no superi en qualitat
i originalitat les altres dues, però sí
que podem dir que els efectes acon-
seguits -mesurats amb Ics rialles i
amb els comentaris del públic- ha
sobrepassat les obres anteriors.
Han estat més de tres mil les perso-
nes que han anat omplint cl teatre
al llarg de Ics nou representacions
que se n'han fet, i se'n podrien
haver fet més si el teatre no hagués
estat ocupat per altres activitats.

Les obres d'en Miquel Fullana
suposen una innovació dins cl tea-
tre popular anomenat "regional"
.Hi ha clements típics de la "comè-
dia" tradicional: un llenguatge viu
propi de la parla col·loquial (que es
podria depurar una mica),un caràc-
ter humorístic, etc. Però, d'altra
banda, és un teatre diferent perquè
els temes són actuals, els espais són
urbans i moderns i els personatges
són també extrets dels àmbits
socials i familiars ordinaris. A mes,
el to és sempre desenfadai, sense
cap intencionalitat crítica ni moral
ni didàctica, i amb l'única funció de
fer passar una estona agradable al
públic.

Iguals, però diferents, aconse-
gueix amb excreix aquest objectiu,
ja que la gent no s'atura de riure
durant una hora i mitja. L'argument
és simple i senzill. Un inspector de
treball (Toni Fullana), que viu amb
la seva esposa (Antònia seguí),
amb dos germans un poc tarais: un
inventor (Bcrnadí Barceló) i una
melòmana (Apol.Iònia Bonet), i
amb son pare (Llorenç Vadell), -
que és vidu, però té una amiga

B

(Maria Ballester)-. Aleshores,
necessiten una criada i se n'hi pre-
senta una (Isabel Sanche/) acom-
panyada d'un cunyat seu que diu
que té cinc germans bessons.
Aquests cinc germans, "iguals,
però diferents", es van presentant a
la casa i, casualment, enganyanl
algun membre d'aquesta família,
sempre en treu un profit econòmic.
L'efecte sorpresa s'aconsegueix
quan al f inal descobrim que la
història dels quintigcmins és una
mentida (comèdia dins la comèdia)
que cl protagonista, un mestre d'o-
brcs, ha tramat per venjar-se de
l'inspector de treball que l'havia
denunciat.

Una gran Professionalität.
Aquesl seria cl comentari d'elogi
que podríem aplicar a tots els per-
sonatges que es representen a
aquesta obra. Si n'haguéssim de
destacar algun, anomenaríem, és
clar, el mateix autor i director de
l'obra, en Miquel Ful lana , que
eclipsa un poc cl prolagonismc dels
altres i llueix les seves qualitats
genials d'actor amb un paper mul t i -
plicat per cinc. Tampoc no podem
oblidar cl veterà l'amo en Llorenç

Vadell, que fa una intcrprclació
exccl.lcnt amb un paper d'cfccles
cspccialmenl còmics.

Realment té molt de mèril, avui
dia, quan lothom va atrafcgal i
estrcssat, que un grupet de persones
dediquin tantes hores, tanies setma-
nes, mesos, a preparar un especta-
cle com aquest que mou tanta de
gent i que ens serveix, com a
mínim, per dcsconneclar una esto-
na d'una manera sana de les ten-
sions i confliclcs de la vida real.
Per això, els hem d'agrair la seva
feina , els hem de felicilar pels
resultats, i els hem d'animar a con-
tinuar treballant per posar en esce-
na moltes obres més (si pot ser, una
cada any).

Esperem que cl suport instilu-
cional (Ajuniamcnt, CIM, etc.) que
creim que mereixen no els falli per
bé de tols i que l'èxit d'Iguals, però
diferents continuï als altres pobles
en què l'han de representar, espe-
cialment als certàmens d'Andratx i
de Consell, on ben segur que deixa-
ran cl nom de L'ESTEL TEATRE i
de Campos en un bon lloc.

S.C.

PUBLICITAT A RESSÒ

Carme Llaneras. Tel. 65.21.32 • Fax. 65.01.47
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• Notícies de Partits

Segon ple ordinari del 96
Imposició de contribucions especials

per a la segona fase de les aigües

NACIONALISTES DE MALLORCA

El Pic Ordinari de l'Ajuntament
de Campos, celebrat cl passat 11 d'a-
bril, presentava un ordre del dia
densa i amb temes importants pel pre-
sent i pel futur mes immediat de lu
nostra vila.

En un primer punt es traclava de
1er una passa mes en cl camí cap a la
conclussió del projecte de Plaça
Major: la permuta d'una casa que ha
de permetre ampliar la superfície dis-
ponible.

Des de sempre hem estat parti-
dars de tenir una plaça en el centre
mateix de la vila, cl nostre vot en con-
tra es justifica per la manca d'un
projecte, fins i tot d'un avantpro-
jecte, que ens permeti tenir una míni-
ma idea del que es vol fer. La permu-
ta de la casa de ca na Quart per la de
cas Murcr ( mes quatre milions de
pessetes) s'ha t ramitat sense el
mínim de serietat que aquests casos
requereixen; ni Ics explicacions res-
pecte a Ics negociacions, ni les justi-
ficacions de les valoracions ens han

satisfet. Ens ratificam en cl que sem-
pre mantingut: Plaça sí, però amb
projecte previ i no a qualsevol preu.

Notícies posteriors a la celebra-
ció ens venen a donar la raó, i sembla
que d'aquest lema encara se n'haurà
de tornar a parlar.

La imposició i ordenació de
contribucions especials per a la
2na. fase de les aigües potables i de
sanejament era un altre dels temes
que es sotmeté a la consideració del
plenari. D'aquest punt en parlarem
amb mes detall en un altre moment,
ara només volem posar de manifest el
nostre vot en contra per considerar
que:

1. les quantitats manejades no
s'ajusten a les xifres reals que
correspondran a aquesta segona fase.

2. Cobrar el 90% del que
correspon aportar a l 'Ajuntament, en
forma de contribucions especials,
ens sembla abusiu quan la càrrega fis-
cal suportada pels campaners, s'ha
duplicat en un tonnina de 4-5 anys; i
que durant aquest temps Ics realit/a-
cions han estat mínimes.

3. Entenem que en el criteri
aplicat per a determinar les quantitats
hi ha algunes deficiències que no
s'ha volgut subsanar.

En cl mateix ple es va aprovar
l'oferta d'ocupació públ ica pel 96.
El nostre vot en contra respon a la
manca de justificació de la necessi-
tat de les places oi citades, adjudica-

ció mitjançant concurs-oposició, i
de manera especial per fixar, com a
titulació mínima exigida, el gra-
duat escolar per a la plaça de
bibliotecari/a, quan , a més a més,
sembla que cl sou serà cl correspo-
nent a un funcionari de classe C.

Lligat al punt anterior, s'aprova-
ren les bases per adjudicar una
plaça de tècnic urbanístic, pendents
encara de si impugnarem o no les
bascs, pensam que les mancances
detectades són moltes, fins al punt de
semblar fetes a mida:

- Perquè un tècnic en urbanisme
ha de ser llicenciat en dret i no
arquitecte?

- Perquè cl coneixement de català
s'ha de justificar amb la titulació de
la Direcció General de Política
Lingüística i no amb cap altra, quan
la Junta Avaluadora de la mateixa, en
reconeix d'altres com a equivalents?
(3 punts)

- Perquè, havcnl-hi fase de con-
curs, no es valora l'experiència?

- Ks Just que l'expedient acadè-
mic es valori amb un punt (com a
màxim) i cl coneixement, a nivell
usuari, d'un processador de textos, es
valori amb tres?

Qüestions sobre cl mateix tema, i
sobre altres temes tractats, n'hi ha
més, és l'espai cl que s'ha acabat. Ben
aviat vos informarem amb més detall.
Gràcies per l'atenció dispensada i,
fins ara.
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GABINET PSICO-PEDAGÒCIC
Centre de Diagnòstic

¡ tractament
Estudis individuals i col·lectius
Recuperació d'aprenentatge

Logopèdia - Teràpia

Carrer Silos, 35 - Tel. 65.11.42 - Campos

Maria Bover Mulet

Tenda 1QO
i articles de regal

Es graven figures per a noces, batejos i comunions

Carrer Nou, 1 - Tel. 65.05.30 - Campos
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• Fent una volta per la vila

Rafel Adrover i Beth Zanni,
Restauradors.

18

Ser artista no és una cosa que
estigui a l'abast de tothom; millor
dit no és fàcil que tothom aconse-
gueixi treure la seva vena d'artista.
Avui en dia on i n f l u e n c i a t s pels
mitjans de comunicació només con-
sideram art uns determinats tipus
d'expressions ja consolidades -pin-
tura, escultura, i Hns i tot cantant
de rock-, l'artesania és un d'a-
quesís arts a reivindicar. I dins ella,
la restauració de mobles antics.
D'això hem conversat amb Kn
Rafel i Na Beth.

— Com vàreu començar?
Rafel: Jo vivia clavant ca na

Coloma Boixa i sovint hi anava; d'a-
nar ajudant-li a 1er coses poc a poc
aquesta feina em va agradar. Llavors
vaig fer altres feines, entre elles fus-
ter, perquè clc restauradors no n 'h i
havia més a Campos. Més tard vaig
1er un parell de cursets a Ciutat i des-
prés del servei militar vaig quedar a
Manacor a fer feina amb un restaura-
dor. I llavors vaig venir a Campos.

Beth: Jo vaig començar a
Barcelona on vaig rcsuiurar durant 3
anys. Vaig venir aquí i la casualitat va
1er que pogués fer la mateixa feina.
Em va sorprendre la diferencia que hi
ha de la manera de treballar allà i
aquí.

Allà els procediments són mes
moderns i es fa més aviat la feina;
aquí és treballa d'una manera més tra-
dicional i això cm va agradar molt.

— Tant en Ralel com na Beth consideren la restauració un art que necessita molta paciència

dir que ets restaurador. També perquè
no està prou valorada per la geni, ja
que ser artesà no és una de les feines
que et doni triomfs com els que vol la
societat actual.

— Habitualment les feines
artesunuls no estiren als joves, i
vosaltres...

Rafel: Perquè és una feina que
no treu econòmicament si vas a cal-
cular els temps que fas feina i cl que
pots cobrar realment. 1 supòs que
també t'ha d'anar bé. La restauració és
un art i per exemple no tothom sap
pintar quadres...

fíetli: També perquè no hi ha
gent que t'ensenyi i s'ha de tenir
molta paciència per saber 1er aquesta
feina; dif íci lment amb un curset pols

— Kn què consisteix ?.
Rafel: La restauració consisteix

u deixar un moble antic que està
degradat, cspcnyat, cl més paregut
possible a la manera com va sortir del
taller la primera vegada.

>»» Segueix

CAMPOS
Escola de Formació Vial

Carrer Plaça, 24 • Tels. 65.29.29 • 908.43.52.33

07630 CAMPOS
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Santa Bàrbara, 2 - Tel. 65.03.53
07630 CAMPOS
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• Fent una volta per la vila

— I per aconseguir aquesta
transformació què féis....?.

Rafel: Nosaltres bàsicament
empram tècniques i eines antigues.
Fcim feines de fusteria, ebenisteria,
talla, de torner, marquetería, incrusta-
ció i emvcrnissar.

El procés, a trets generals, que
seguim és, la neteja del moble quan
arriba; si és necessari es refan les
peces espcnyades i per encolar-lcs
empram cola de carnassa o aigua
cuita, que és la mateixa que s'utilit/a-
va antigament; es fan les marquete-
ries i les incrustacions; després d'això
es fa una de les parts més importants
que és fregar el moble amb paper de
vidre o ferro de polir, ja que així com
quedi depèn que es pugui envernissar
més o menys bé. S'ha d'anar molt en
compte. En haver acabat es tapen els
porus amb pedra tosca i esperit i a
continuació s'envernissa amb goma
laca a canell -a "munyeca"-.

— I després de tot això, què
val un moble restaurat?

Rafel: Bé, com passa amb totes
les feines artesanals mai no es pot
cobrar totes Ics hores de feina fetes
perquè cl preu seria molt elevat. Es
cobra una part, no el que realment
val, i això depèn del moble, de la
feina feta, etc. Per exemple restaurar
un canterano duu una mitja de unes
200 a 300 hores de feina i això a preu
d'hores de feina normal es molt car

per la gent, però realment seria cl seu
preu. Aquesta, com te deia abans, és
una de les causes que la gent no faci
aquestes feines, perquè els guanys
econòmics són pocs, però vaja hi ha
més satisfaccions.

Beth:: S'ha de deixar de pensar
que la restauració es un caprici; és
una inversió tant econòmica com cul-
tural. Un moble bo restaurat, cada dia
augmenta de valor i a més és una
manera de conservar les nostres tradi-
cions. La restauració no és una cosa
només de rics, és també una forma de
salvaguardar un patrimoni que ens ha
estat deixat.

— I la gent té sensibilitat per
aquestes coses a Mallorca, a
Campos?

Beth: Crec que aquí la gent ha
guardat durant moll de temps els
mobles dels seus padrins o dels seus
parcs, però ara comencen a descobrir
que tenen un be, i que a més del valor
sentimental s'ha de conservar.

Entre mobles i eines antigues
acabam la conversa parlant d'al-
tres coses. Ksperam que la feina els
vagi del tot bé.

Esteve Tomàs
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— En Ra fe/ A or o ver és un enamorat de la restauració

MATEU NICOLAU URREA
Gestió i assessorament fiscal i empresarial

Síquia, 12 • Campos A 10 Tel. 65.03.45

Ciclos Serra

Reparació i Venda

Provenga, 1 • Tel. 65.00.85
07630 CAMPOS

TALLER ELECTRICITAT

^osii dispaii
Electricitat de Vehicles i Barques

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

Manteniment d'aire acondicionai
Carburació i injecció

Canvis d 'ol i , . . .

Ronda Jaume II, 55 • Tel. 65.24.76 • CAMPOS
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Dona i religiosa:
un pregó sentit i creatiu

20

— Sor Margalida Alcover pregonera de la
Setmana Santa d'enguany.

Enguany fou pregonera de lu
Sctmanu Sunta campancru Sor
Murgalida Alcover Cantallops,
missionera dels Sagrats Cors, una
de les monges residents a Campos
més actives que ha ap ro fund i t
sobre tot en cl camp catcquèlic i
d'ensenyament. Univers i tà r ia de
cap a peus, ciutadana de Palma i

arrelada al Món, coneixedora del
Món. Fou presentada poc més o
manco extensament amb qualque
notu graciosa pel Rector.

El seu pregó íntegrament reli-
giós estava marcat per l 'espiri tuali-
tat de cada dia "fort" de la Setmana
Santa: dijous, com a dia de com-
partir, divendres, com a dia de
dolor i gràcia, Pasqua com a con-
fluència de tot. L'auditori no es
bategava. Escoltar Sor Margalida,
amb veu pausada, t r anqu i l · l a ,
espaiosa però entusiasta del que
deia va ser rebre un au tèn t i c
Scrmó-Exposició de tota la
Setmana Santa, i n i c i i f i n a l ,
Resurrecció, sobre lot.

Partint de l'anècdota v ivencia l ,
mes subti l , com cl treball amorós
de la família i les seves anades a la
Seu de Mallorca a veure les fun-
cions l i túrgiques, ens remunta a la
vivència autèntica de la Fe dels

cristians més autentica: Pasqua de
Resurrecció. Finalment cl confit
coronador d 'un merescut i llarg
aplaudiment , va venir després
d'una reflexió profunda sobre la
Mare Fundudoru, tun poc conegudu
en rculitut a Cumpos.

Tot una convidada, amb mà
estesa, a viure la Setmana Santa.
Un altre encert, també, per la tria
de la Comissió de Confraries.

p.o.v.

POSI LA SEVA
SALUT EN LES
MILLORS MANS

ET
MEREIXES
EL MILLOR

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

MARIA MIQUKL NADAL
MIQUEL CURADOR LLADÓ

C/. Sanumyí, 15 - Tel. 65.04.01 • CAMPOS

ASSEGURANCES EN GENERAL

*
PREVIASA
ASSEGURANCES

Conegui els avantatges

que tenen les

assegurances de salut
a PREVIASA.

PER QUÈ NO LES TÉ

VOSTÈ?

QÂ

Gestoria

ADROVER

TRAMITACIONS I ASSEGURANCES

Convent, 13 • 07630 CAMPOS
Tel. 65.27.01 • Fax 65.27.00
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Mostra Col·lectiva d'alumnes de Sor Anunciació
Organitzat per cx-alumncs de

Sor Anunciació i com a homenatge
a la monja que els va ensenyar a fer
autentiques meravelles amb Ics
mans, es va muntar al Convent de
les Monges del Sagrat Cor, una
exposició de brodats de pun t
mallorquí, macramé, piro-graval i
randes.

Durant més d'una setmana s'ha
pogut anar a veure obres fetes per
Sor Anunciació i les seves alumnes.
És de destacar la laboriositat dels
llençols, randes i cortines. Totes
aquestes peces de roba anaven
acompanyades de fotos de distintes
èpoques de Sor Anunciació i també
de les vànoves, llençols i coixineres
que va fer al llarg de la seva vida.

Aquesta mostra ha estat tot un èxit de participació i un gran detall per part de les alumnes cap a Sor
Anunciació.

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

NISSAN

Servei ¡ Venda

f]^afeC tornar
Historiador Talladas, 9

Tel. 65.07.83 - Fax. 65.22.58
07630 CAMPOS
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La desfilada de models a favor
de l'Associació contra el càncer

va recaptar més de 525.000 Pessetes
Més de 230 nins i joves varen desfilar per a aquesta noble causa

Diumenge dia 28 d 'abri l cl
carrer de Santanyí pareixia una fira
de tanta gent que hi havia. Tot eren
corregudes de Ics Escoles Velles
cap al Teatre o a l 'inrevés.
Centenars de persones varen omplir
el carrer per anar a presenciar algu-
na (o mes d'una!) de Ics tres desfi-
lades de models que es varen poder
veure. I és que qui no hi col·labora-
va amb la desfilada hi tenia o bé un
f i l l , o un nét, o un germà, o un
amic.

Les desfilades es feien per
recaptar doblcrs per l'Associació
Espanyola contra cl Càncer
(AECC). Se'n feren très. A la pri-
mera, la de les 4'30, hi participaren
nins i nines de O a 7 anys. A la
segona, la de Ics 6, jovcnets de 8
fins a 15 anys i a la tercera, la de
les 9, joves i al.lotcs a partir de 15
anys.

Per poder fer aquesta activitat
organit/.ada per l'Associació contra
el càncer intervingueren pràctica-
ment totes Ics botigues de Campos,
les quals aportaren la mil lor roba
de la temporada Estiu 96: roba de
vestir, roba esportiva, banyadors,
complements...

Els participants a la desfilada
pareixien autèntics professionals
per la seriositat i les bones maneres
en que es va dur a terme. Si els més
petits varen destacar per la seva
natural i ta t i simpatia, els més grans
varen demostrar que amb seriositat
i treball, un acte com aquest de
tanta gent, pot sortir rodó. Entre
passi i passi de models no hi varen
faltar actuacions de ball de saló,

¿^^(

aeròbic, rock & rol l , guiterrcs...
Tots els actes varen estar presentats
per na Margalida Ripol l i En Rafel
Rubio.

A cada una de Ics desfi lades va
sorlir la Presidenta, Joana Nicolau,
per agrair a tols els assistents la
seva presència i lambe a les boti-
gues de roba que tan desinteressa-
dament hav ien col. laborat. A i x í
mateix també va donar Ics gràcies
als parcs dels n ins que feien la des-
filada i a totes i a cada una de Ics
persones que hi havien dedicat tan-
tes hores i esforços perquè sortís

be. En va mencionar a tres espe-
cialment , com a coordinadors i
representatius de tots els altres: en
Rafel Vidal, als aparells electrò-
nics, en Joan Artigues, pel muntat-
ge i en Rafel Rubio, coordinador
general i més gran entusiasta.

La recaptació va ascendir a unes
525.000 pessetes gràcies al milenar
gran de persones que hi assistiren.

Antònia S il jar

>»» Segueix
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Col·laboradors de la Desfilada de Models

Ajuntament de Campos
Centre Cultural
L'Estel Teatre
Sports Campos
Nonous
Ursus
Boutique Al.lots
Brodats Bordoy
Rubio's
S'Orient
Comercial Costo
Tendències
Catalina Ginard
Es Punt
9 Disseny
Moda Lliure

Adventure
Bar Es Modern
Perruqueria Catalina Ginard
Àngela Ollers
Impremta Roig
Llibrer ia Roig
Pastisseria Pomar
Pastisseria Sbert
Toni Mas
Margal ida Ripoll
Foto Vidal
Franciscà Pons
Col.lcgi Fra Joan Ballester
Col.lcgi Joan Vcny i Clar
Productes Adrovcr
Grup Musical Suena a Libertad
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Temps de comunions
Altra volta la Primavera. Abril, maig, flors,

espigues, colors... Il . lusió esperada, preparatius,
reserves, convidats, discussions, reunions...

La il·lusió dels parcs és gran i per ventura toca
csscr-ho. Qui no recorda cl dia de la seva Primera
Comunió? La nostàlgia de Ics cares satisfetes dels
nostres parcs i padrins ens omple de tendresa
veient la dels nostres fi l ls .

Però hi ha casos en que cl nin o la n ina no pot
englobar la seva Primera Comunió amb l 'alegria i
els sentiments compartits amb els seus parcs, ger-
mans, padrins, familiars, etc, etc. Sent com la
festa és una cosa i cl que és l'Església i Comunió
és una altra.

A l 'infant li encanta que cl parc es preocupi
per Ics oracions, que cl faci resar cl parenostre a
la taula a l'hora de dinar o sopar, que se n'adoni
que cl parc es conscient i conseqüent amb cl let
que vulgui que cl f i l l o f i l l a combregui.

És una oportunitat per rompre la timidesa del
nin, perquè se senti lliberal dels fermalls que atu-
ren Ics expressions dels seus sentiments. Ell des-
cobreix que son pare també sent com ell i que cl
pot comprendre i compartir les seves preocupa-
cions.

És una manera de demostrar la nostra fe amb
la força de l'amor. És amb la transparència del
nostre esser que neix un bon amic. Que és de bo
poder gaudir d'un parc i un amic a la Primera
Comunió.

Margalida, catequista

— Miquel Lladó, A/e// Garda Verdera, Luci Francisco Macera, Mä Gloría

Vila Dora i Víctor Cárdeno (de dalt a baix).

•o Ressò / 80



• Col·laboració

Recordant Mestre Guillem "Trinxeter ü

24

Vàreu néixer a Sincu
i a Campos vàreu morir.
Jo vos vul l recordar aquí
perquè creu molt amic meu.

Molts de pics estic pensant
que lo que vos va passar
sa culpa l 'hem de donar
perquè cl que hi ha més enl là
devia necessitar
al Cel un comediant.

Sempre me'n recordaré,

quan jo era jovenct,
si no tenia res que 1er
anava a ca's t r inxctcr
per veure fer un ganivet.

Me venia molt de nou
cl primer pic que ho vaig veure,
fer un mànec d 'un tros de roure
0 d'una banya de bou.

Éreu un mestre artesà,
no deixàreu successor,
per forjar, vós, es mil lor ,
1 també per esmolar,
un t r i nxc t o bé un ta l l an t ,
ganivets o cstisorcs,
fer r iure homes i senyores,
també un gran comediant.

Però per una al t ra vegada
també vos recordaré
lo bo que era es tr inxctcr
per armar una xaranga.

Quan féreu es recital
de sa festa d 'aquell bou
no me vengué gens de nou
perquè éreu especial.

Un "sainctc" popular
que ningú pot repetir
que tant bé vos va sortir
i a tothom va agradar.
He dit que éreu artesà,
que quedi ben clar aquí,
tant bé volíeu quedar
que es cor i tot vos fallà
i vos hi vàreu morir.

Sempre tcngucrcu coratge
pensant que lot anava bé
vos dic, mestre "Trinxctcr"
que aquí vos recordaré
com a un gran personatge.

Res més no vos puc escriure,
d'uns altres he de parlar,
però vos vu l l comanur
que tots els de més enllà
quan vos venguin a escoltar
no els faccu morir de riure.

Pere liarceló.
Campos, maig del 1996.

Taller Mecànic

CA N'ARNAU
Carrer Provenga, 36

Tel. 65.10.63
07630 CAMPOS

Cristalleria CAMPOS c. B.

Jaume Vadell Adrover

Pere Ferran Vaquer Silvar

Carrer Llibertat, 27
Tel. 65.04.20 • 07630 • CAMPOS

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

BAR
RESTAURANTE

JUNftlUH
Especialitat en Paella i Peix

Es Murters, s/n. • Ses Covetes (Mallorca)
Tel. 64.09.64
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Quin pla de normalització lingüística
per a Campos?

Hauríem de dir que estam d'enhorabona perquè
Campos serà un dels set pobles, l 'Ajuntament del qual
posarà en marxa un pla de normalit/.ació lingüísüea.
Ens hauríem de felicitar perquè el nostre poble podria
donar una passa de gegant a l'hora de recuperar els seus
senyals d'identitat. Els hauríem d'aclamar per haver-se
situat entre els capdavanters de la recuperació cul tura l .
Però no ho farem. No ho farem perquè no ens en
podem fiar. No ho farem perquè estam cansats de
paraules i promeses incomplidcs. No ho farem perquè
volem fets. No ho farem perquè no sabem quin pla
volen aplicar.

No són de fiar per tota una sèrie de raons que ara
explicarem:

No són de fiar perquè els regidors de Calvià, del
mateix partit que governa a Campos, han volai en con-
tra d'aquest pla de normalil/.ació.

No són de fiar perquè cl president del PP de Ca lv ià ,
Juan Alemany, del mateix p a r t i t que governa a
Campos, encara no entén ni sap qu ina l lengua parlam.
I defensa el "divideix i vencerás", cosa que defensen
tots els contraris a la normalit/.ació de la nostra l len-
gua.

No són de fiar perquè cl president Soler fa estona
que anuncia que en política l ingüística es hora de pas-
sar als fets, i aquests no arriben per manca de vo lun t a t ,
encara que sigui dels altres. Hi ha massa gent que posa
tatxctcs en cl camí perquè foradin les rodes i no es
pugui avançar.

No són de fiar perquè aquí el PP, per governar, no
necessita pactar amb els nacionalistes.

No són de fiar perquè Ramón Rodrigue/. Viñals,
candidat a la presidència del par t i t popular a Balears,
intenta capgirar totes les intencions favorables a la nor-
malil/.ació l ingüíst ica del president Soler, i s'esforça
per retardar la recuperació de la l lengua catalana, sota
cl pretext de modi f icar el nom de la l lengua. Coneixem
la trajectòria d'aquest personatge.

No són de fiar perquè sabem que està leni el PP,
malcix partii que governa a Campos, amb la l lengua
catalana a València.

No són de fiar perquè cl govern de Balears, del
mateix partii que governa a Campos, subvenciona i
difon amb els nostres doblcrs un joc de preguntes i res-
postes, "El Preguntón" sobre tenies propis de la nostra
terra, de la nostra cu l tu ra , de la nostra his tòr ia , ... en
una l lengua que no és la pròpia, encara que tols esti-
guem obligats a conèixcr-la.

No són de fiar perquè cl d iputa t Cotoner del PP, del
mateix partii que governa a Campos, inventor de la
"llengo balea", forma una plataforma en defensa d'a-
questa l lengua de nova creació i la federa, no diríeu
amb qui? no us penseu que ho fa amb cap organit/.ació
que defensi Ics llengües minorit/.ades, no! la federa
amb la "Federación de Asociaciones por el Derecho del

Idioma Común Español" amb la pr incipal f ina l i ta i de
promoure cl castellà. Quina gràcia!

Malgrat lot, volem pensar que iriomfaran Ics icsis
normalit/.adorcs del president Soler i que cl balle i
regidors que comanden a Campos seran fidels a aques-
tes tesis i seran capaços d'endegar un pla de normalit-
/ació l ingüís t ica que almenys suposi:

- que d e i x i n de sortir escrits de l 'Ajunlamcni única-
ment escrits en l lengua castellana, fel conlrari a la Llei
de Normalil/.ació Lingüíslica.

- que d e i x i n d ' env ia r informacions bilingües a les
cases dels campaners i que csliguin cscrilcs únicamenl
en la l l engua pròpia, la l l engua catalana, fet d'acord
amb la Llei de Normalil / .ació Lingüíst ica .

- que posin tots els noms dels carrers del poble en
la l l e n g u a pròpia del poble, que és la que s'intenta nor-
m a l i t / a r en aquest pla, i que canviïn els noms dels
carrers que no leñen res a veure amb Campos.

- que f a c i n cursets perquè els empleáis de
l ' A j u n t a m e n t p u g u i n usar normalment la l lengua cata-
lana .

- que s e g u e i x i n promovent cursets perquè pugui
aprendre la seva l lengua tota la gent del poble que ho
d e s i t g i . Que es faci una campanya de conscienciació.

- que promoguin la normalil/.ació lingüísüea de
l'escola pr ivada , que crec que encara no hi està.

- que a j u d i n als comerços i botigues de Campos
perquè p u g u i n normal i l / a r els seus rètols exteriors i
interiors (els que no hi estan) i la paperassa burocràti-
ca ( fac tures , rebuts , etc.). Com a m í n i m aporiam asses-
soria l ingüíst ica.

El pla d'aquests set a juntaments (per que només set
i no tots?) haur i a de ser més ambiciós. Si no ho es tañí,
però podem començar a veure fets que es puguin per-
cebre a través dels sentils, fels que i n d i q u i n que a més
de les subvenc ions del Govern hi ha voluniai normali t -
/adora, que no d u b t i n que rebran la noslra felicitació
(encara que no la necessi t in) .

Joan lAuílonet.

Taller i Servei de Pneumàtics

M. BORDOY
Venda i Reparació de Pneumàtics

Equilibrat Electrònic
Servei de Reparació vulcanitzats

Carrer Victòria, 57 (Cantonada Carrer Felanitx)

Tel. 65.21.93-CAM POS
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La segona entrevista d'aques-
ta enquesta mensual la contesta
un campaner de trenta-tres anys,
casat i pare d'un nin. Per a el l , el
fet que v iv im dins un sistema
social que ens estafa és una reali-
tat que no admet cap dubte. l'A
seu parer és, molt resumit, el
següent.

1) Creus que vivim enganats?
Per quins mecanismes?

- Crec que patim un engany com
a país dominat, com a país de sego-
na categoria sotmès per l 'Estat
Espanyol, i es ben hora que reac-
cionem. El sistema polí t ic
democràtic lcgalit/.a i oficialit/ .a la
injustícia que v u l l exposar. Els
mecanismes per tenir-nos manipu-
lats són diversos, però ara vu l l rcfc-
rir-mc a un que consider bàsic. Es
tracta de la situació d ' infer iori tat
total del nostre idioma enfront del
castellà. Aquesta inferioritat es evi-
dent si miram quina és la l lengua
que s'usa majoritàriament als mi t -
jans de comunicació (premsa,
ràdio, televisió, cinema...) i, d 'altra
banda, hem de tenir en compte la
inèrcia de moltes dècades -o
segles- de prohibició del català que
ha provocat una hàbits en els cata-
lanoparlants que fan que abando-
nem cl nostre idioma amb una faci-
l i tat preocupant i, també, ha creat
unes confusions que fan que molta
gent ni tan sols tcngui clar qu in s és
cl nom general i científic del que es
parla a Mallorca.

Amb tot això, i aquí tenim la
trampa, els mecanismes de l'Estat,
a través de les seves l l e i s
(Constitució, Estatut, Lle i de
Normalit/ació...) actuen i diuen:
"com que ara hi ha l l ibertat , qui
vu lgu i usar cl català, dins cl seu
territori, també tendra dret a fer-
ho". És a dir, que l ' i d ioma de
l'Estat, que no és el propi d'aquí,
roman amb els mateixos drets que
ha tcngui sempre. Aleshores tenim
un bi l ingüisme que no te res de jus t
ni de perfecte ni d ' igual i ta r i , com
ens volen fer creure, perquè els
únics bi l ingües som els catalano-
parlants i els castcllanoparlants

poden dur una vida ben normal
usant només cl seu idioma.

2) Quines conseqüències té
aquesta mangarrufa co l · l ec t iva
dins la nostra societat?

No importa ser molt v ius per
endevinar-ho. Un idioma que no és
necessari, út i l , imprescindible, dins
cl seu territori, quines perspectives
de fu tu r pot tenir? Lògicament,
bastant negres. I a Madrid, com a
capital de 1' Estat, els deu interessar
que cl procés faci la seva via i que
quan la majoria de gent se'n temi de
l'engany ja sigui massa tard.

I v u l l 1er un adver t iment a
aquells que pensen que l 'idioma no
es tan important com altres camps
(economia, ocupació laboral, etc.)
Quan un país està sotmès a un altre
no pot adminis t rar els seus recursos
econòmics en benefici propi, sinó
que ha de veure i acceptar que cl
país dominador els hi admin i s t r i i
se n'aprofiti . I un camí molt directe
per anu la r la capacitat de reacció
del país dominant és l 'eliminació de
la seva cu l t u r a , a la basc de la qual
hi ha la l l engua .

3) I a tu part icu larment com
t'afecta?

- Com a tothom, amb la diferèn-
cia que jo, pel fel de ser-nc més
conscient que molta gent, tene la
sensació de frustració més intensa.
Per qu in mot iu no hem de poder
usar cl nostre idioma amb la matei-
xa normali ta t que ho fa un i t a l i à a
Nàpols, un anglès a London o un
espanyol a Toledo? I també m'afec-
ta que aquesta "anormal i t a t " ,
aquest muntatge an iqu i lador , passi
desapercebut per gran part de la
gent que estima aquest país.

4) Què fas per a defensar-te
d 'aques t u m a n i p u l a c i ó ?

- Protestar, fer potadctcs, in t en -
tar fer-ho entendre a la gent, con-
testar enquestes com acinesia...
Faig tol el que puc per tal que cl
g r u p de m a l l o r q u i n s conscients
augment i i malaveig donar exem-
ple. No lene cap inconvcnicni que
ningú cm parli en castella, però

crec que no hem de claudicar i hem
d'usar cl català les 24 hores del dia,
en tol i per a tol, en parlar i en
escriure, encara que a vegades ens
posin moltes traves i scnlim que
nedam contra corrent, encara que
qualque "enemic1 (o mal informat)
ho interpreti com una "descorte-
sia", "de mala educació", i ens cti-
qucli d'"cxagcrals" o "radicals".

5) Vols afegir res niés?
Crec que no hem de ser pcssi-

mistcs i cspcr que progressivament
vagi augmcnlat -sobrclol per part
dels joves- la scnsibil i tal i la
conscienciació per aqucsls fels fins
a exigir als poders governamentals
en un fu tur pròxim l'abolició de la
legislació opressora del nostre idio-
ma . A més, voldria que tothom
entengués que cada vegada que
usam una llengua que no és la llen-
gua pròpia d'aquí (per vici, o per-
què ens obliguin) aportam cl noslrc
gra d'arena a un genocidi cu l tu ra l .

Joan Adro ve r.

¿^*~(

Ca'n Jua

BAR - HAMBURGUESERIA

Enginyer Gabriel Roca, 61
Tel. 65.63.72

COLÒNIA DE SANT JORDI
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lletres a ia riera

Benvolguda tìeta, de belí nou Vos Vutt fer arribar aquestes quatre
línies que, coni sempre, sorgeixen del día a dia, d'anar fent i de( desig de
manifestar tot allò que, si callas, em faria esclatar.

Som com som, Tie ta, i tan de bo fóssim capaços sempre de mostrar-
nos talment, fora caretes, transparents i nítids, sense l'olor fastigosa de
tes coses estantìsses, i sense et compromís de totes aquelles altres coses

que ens obliguen a un no-se-sap-què, obscur i inconfessable.
Sovint ens Veim abocats a l'enfrontament amb (a contradicció, a assumir, i beneir, el que tantes Vega-

des hem rebutjat i posat en qüestió, per principis i sense donar-li mottes més toltes; a dir per no dir res, a 27
transtocar-ho tot perquè res no canviï, a ignorar per no haVer de reconèixer.

Costa d'acceptar que no sempre som capaços d'oferir el que de nosaltres esperat/en. Arribar és un fet
-massa Vegades- circumstanciat; mantenir-se és et gran repte que no sempre sabem afrontar en ta mesura
corresponent. Això, en persones que no suposen més que qualsevol de tes altres, no té una importància des-
mesurada; quan t'afecta és des del moment en què hi ha alguna cosa més, un respecte, un reconeixement.

Tots tenim, Tietaf ets que no coixejam d'un peu és perquè ho feim dels dos. És evident que cadascú és
qui és, amb dèries l predisposicions, amb l'èmfasi que posam en unes o altres coses, i malgrat (es dificultats,
tard o prest tornam at camí de sempre. Sembla senzill, assuaixí tot sembla molt senzill, potser el més conve-
nient sigui no buidar-se et cap intentant cercar raons: et temps ho cura tot, l'únic que mai ja no es podrà
recuperar és et temps.

Les coses canvien molt quan es fan d'assegut. De Vegades no queda més remei que asseure's; amb els
peus ben posats a terra, l'esquema ferma at respatíler i els ults oberts com a plats.

La Vida, lieta, ens depara subtileses tais, que no podem deixar d'astorar-nos. Els esdeveniments es
succeeixen a ritmes Vertiginosos. Missatges de tota mena que han fet del Vendre, un art, í del saber què ens
Volen enflacar, un exercici de ("inte(.léete només a l'abast dels que quasi en tenen dos de graduats.

L'he mirat una i moltes Vegades, no hi ha dubte possible: són les anques d'una Vaca. Atenent a esde-
veniments recents era agosarat posar-hi et cap, algú hi hagués pogut descobrir símptomes d'una bogeria inci-
pient. Qualque dia s'haVien d'acabar ets tabús, i per una gent que més d'un pic fia mostrat els seus darreres,
que millor -encara que només sigui per uns dies- que saber-se identificat amb tan noble part d'un animat at
qual tant hem d'agrair. A una imatge corprenidora s'hi ha afegit un text de nota; quatre mots escollits, sug-
geridors, i amb un Ventall tan ample de possibilitats, que mentre intentem desxifrar-lo s'haurà acabat et ter-
mini per pagar ('impost sobre Vehicles, ta recollida dels fems i algunes altres casetes que, per obrir la boca
del desembutxament anual, ens presenten, tot just, abans de ta declaració de ta renda.

Tene present, Tieta, que em demanàreu què es rebia a can Vi de l'impost sobre Vehicles i ni Vos Vaig
poder contestar ItaVors, ni Vos podré contestar ara.

El que és ben clar és que et cotxe li has de posar tu, l'impost és un afegitó que no legitima et dret a
desfogar-se fent dels carrers circuits de Velocitat, alguns entenen que aquesta és una manera de rescabatar,
segur que no és la més convenient. No sé si ets bonys i forats que posen ets teus reflexos a proVa cada dia són
un suplement de l'impost, però ben arribats sien si aconsegueixen mantenir-te en forma; de (a mateixa mane-
ra hem d'agrair el constant reciclatge de les maniobres d'aparcament en situacions sovint desfavorables. El fet
d'inculcar ta paciència com a característica noVetosa del tarannà campaner, i forjada aquesta a cops de llar-
gues esperes en les nombroses cantonades, és un altre motiu per pagar falaguers i alegres. Per pagar sempre,
mal sia amb recàrrecs i demores.

El cotxe és et més gran, a part del plaer ja esmentat, i del manteniment ordinari, segueixes contri-
buint quan poses benzina; quan aparquis a segons quins indrets de Sa Ràpita i de Ses CoVetes seguiràs apor-
tant i això permetrà comprar més senyals d'aparcament prohibit, i Vendran més multes, i si tot Va bé, qualque
dia, cansat de no poder treure el cotxe de dins la portassa, et decidiràs a demanar un gual permanent, i
pagaràs, i en Veure que aportes el teu granet d'arena, i que de qualque manera ets útil a la societat no podràs
estat-te'n de comprar un altre cotxe. Coses hi ha que no es paguen amb doblers i ¡a haurien Volgut per ells, ets
nostres avantpassats, poder disposar d'un cotxe, per anar a pagar a (a Sala cada Vegada que et requereixen.

Tieta, a Fira tene tes feines, pasturaré et temps que faci falta.
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I N V E R S I Ó 1)1 i :57 MII . IO .VS lili PESSETES
EN EL P R O G R A M A DIU l (»IHM
I ÍJS DE LA LLENGUA PRÒPIA

DI-: 11 s ILLES H A U : vus
El Consell de Govern ha aprovat, a proposta de la

Conselleria de Cultura i en funció de les activitats per
la Direcció General de Política Lingüística, cl progra-
ma d'inversions del Pla de Promoció, Foment,
Dinamit/.ació i Ús de la l lengua pròpia de Ics Illes
Balears. El programa d'inversions ascendeix a
137.594.000 pessetes i s'ha d'executar al llarg de 1996.

Entre les partides més importats del programa f igu-
ren, l'establiment de convenis amb els diversos ajunta-
ments de les Illes Balears per a la rcalit/.ació dels plans
adreçats a l'ús normal de la l lengua pròpia amb
62.329.000 pessetes; campanyes de promoció de l 'ús
de la llengua als diferents sectors econòmics, comer-
cials, recreatius, esportius, etc, amb 10.000.000 pesse-
tes; l'edició de material per a l 'ensenyament de la l len-
gua als centres escolars i per a lu formació d 'adults
amb 12.000.000 pessetes, etc.

SHUT AL CARRER I L P R I M E R IH V i t i
EN CATALÀ Dl- LES ILLES,

EL D I A R I IMI IMI .EARS
Des de dia primer de maig ja es pot llegir un diari

en català fet a les Illes, després de la reconversió del
Baleares en Diari de Balears. Aquesta oferta s'adjunta
a la ja existent del diari català Avui. La iniciat iva ha
estat presa per Grup Serra després que a Mallorca la
premsa forana hagi dui l a terme la dif íc i l tasca de nor-
malit/.ar l 'hàbit de llegir en la l lengua pròpia. Des de
Ressò donum la benvinguda a Diari de Balears, felici-
tam la iniciativa i els cncoratjam perquè d u g u i n enda-
vant aquesta tasca comuna d 'enfort iment de la l lengua
catalana.

IBalears
Parlam com tu JjL·

RUPO SERRA

G E R M A N D A T l l i : DONATS D li SA.\(J
La Unitat Mòbil de la Germadal de Donats de Sang

de Mallorca va recollir a Campos, els dics 19, 20 i 21
de febrer, més de 200 bosses de sang. També es varen
incorporar 10 nous donants. Per tot a ixò agraeixen la
col·laboració i solidaritat novament demostrada pels
campaners.

L'ATUR A CAMPOS
Segons les dades facilitades per l ' INEM, el total de

persones sense feina en cl nostre poble duran t aquest
hivern, encara que es poden haver produït petites
variacions, ha estat de 224 persones (106 homes i 118
dones) i la meitat d'aquestes tenen una edat compresa
entre 20 i 34 anys. El 80% dels aturats no tenen altres

estudis que cl certificat d'escolaritat o cl graduat esco-
lar. El sector més rcprcsantatius pel seu nombre són: cl
30 % pertany al sector d'hostclcria, cl 18% al sector de
la construcció i cl 14% al sector del comerç.

LA RECOLLIDA SELECTIVA A CAMPOS
Segons les dades facilitades pel CIM sobre la reco-

llida selectiva de residus a Campos es pot deduir que,
al nostre poble, hi ha molta de gent conscicnciada amb
cl reciclatge de paper i cartró però no massa amb cl
reciclatge de vidre, o be que la gent recicla cl vidre a
ca seva fent servir els envasos per un destí diferent a
l'original. Durant els mesos de gener i febrer s'han
recollit a Campos 4353 quilos de paper i cartró per
només 1183 quilos de vidre

ELS SERVEIS SOCIALS DE CAMPOS,
A LA FUNDACIÓ LA CAIXA

El passat dia 16 de març al saló d'actes de la
Fundació "La Caixa" de Ciutat, en cl marc d'uns actes
organil/.ats per la Comissió Interdepartamental de la
Dona, els Serveis Socials de L'Ajuntament de Campos
varen participar en un cicle de conferències comme-
morant cl 8 de març "Dia Internacional de la Dona". La
conferència es t i tu lava "Dotació de Serveis de Campos
en relació amb les Doncs" i hi participaren la Regidora
Catalina Gelabert Triay, l'Assistenta Social, Margalida
Roig Monscrrat , la treballadora de la Guarderia
Mun ic ipa l , Maria Ripado Mas i la treballadora fami-
liar, la seva germana, Joana Ripado Mas. Varen expli-
car cl func ionament dels Serveis Socials de Campos
que han merescut un segon premi de la FEMP
(Federació Espanyola de M u n i c i p i s i Províncies).

EL DIA DE LES KALEARS
ES VA CELEKRAR A MENORCA

Enguany cl Dia de Balears que es cl dia Primer de
Març es va celebrar a Menorca una setmana més tard
per mot iu de Ics passades Eleccions. Els actes inst i tu-
cionals consistiren en un Concert a L'Església del
Socors de Ciutadella, Missa Solemne a Santa Maria de
Maó i presidida pel Bisbe de Menorca i l l iurament de
la Medalla d'Or de la Comunitat. Els actes de la Festa
Autonòmica o Dia de Balears estan inst i tuï ts amb
motiu de l 'aprovació, com a fila històrica, de l 'Estatut
d 'Autonomia de Ics Balears, cl 1983, l le i fonamental
del nostre Dret i peça clau de la nostra organització
autònoma que encapçala cl Govern Balear.
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IMPORTANT ACTIVITAT
A LA IMtOIS 1 FORANA

Com a conseqüència de la passada
Assemblea s'han iniciat a l'Associació
de la Premsa Forana, a la qual pertany
Ressò, diverses actuacions. Entre
aquestes cal destacar els contactes del
President i la Junta amb els organismes

i institucions públics per aconseguir una millor
col·laboració en els camps sobre tot cultural i de nor-
malització lingüística. També es va mantenir una reu-
nió de cooperació entre.diferents Revistes al local de la
de Maria de la Salut, Fent Carrcrany on tractaren
temes de confecció i de processos informàtics.

Així mateix s'ha presentat a la mateixa seu social,
que està a Sant Joan, el nou Diari de Balears pel mateix
Director, S r. Serra Magraner.

JOSEP SINI JORDÀ
Dia 27 de març moria, als 76

anys d'edat, a ca seva del carrer
Estret, en Josep Sini
Jordà"Pepito".

Malgrat el seu caràcter intro-
vertit, era un personatge prou
conegut a Campos per la seva
professió artesanal, heretada del
seu parc, de fusteria-ebenisteria,
per les seves excel·lents obres
esculturals i de restauració.

Vagi aquesta nota com a
rccordança, i com a condol a
tots els seus parents i amics i

especialment a la que fou la seva companya al llarg
dels últims anys, la seva esposa Coloma Aguiló. 29

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

GERMANDAT DE
DONANTS DE SANG

DE MALLORCA

Siguem generosos

i solidaris

donant sang.

COMPR PLAÇA
ÙE GARATGE IAJÖIV1DUAL

A CAMPOS O A LA COLÒNIA
TEL. 29.5S.91

R E S T A U R A N T

CAZADORES

DIRECCIÓ FAMILIAR

CUINA
MALLORQUINA

SSA<>

MENJAR PER ENDUR-SE'N

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

PNEUMÀTICS I SERVEIS

PALENZUELA

ESPECIALITAT EN PNEUMÀTICS I EQUILIBRATS DE

TURISMES, CAMIONS, 4X4,

INDUSTRIAL I MOTOCICLETES

Carrer Manacor, 2 - A - baixos

07630 CAMPOS

Tel. 65.00.13

Particular: 65.11.65

TRANSPORTS MESQUIDA

Ronda Catalunya, 9 - Tel. 65.01.47

07630 CAMPOS
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• El mirador

Campos perd façanes poc a poc
He de confessar que voldria en

aquest número poder ircurc algun
exemple model a ircurc a rotllo
per a mostrar que Ics rehabilita-
cions poden existir i són, sobre
tot, silencioses, poc estridents i
gens cridaneres.
Tenim un cas contrari. I ós obra
recent i d'un regidor. Agradi o no,
convcndrcu tots en que imitació
de pedra i pedra no és igual. El
color de terra no equival a bo o a
antic o a "historic-artistic". Les
obres de façanes de Campos han
lengut diversos tractaments però
alguns, com cl de la foto ben des-
graciats. Hauríem de parlar de
materials, de portals, de formes,
de "folklorismc" i "no arr iba a"
folklorismc.

— Una obra recen! ben al mig del poble.

Mcntrcs tant, l 'Ajuntament a les Normes, i sobre lot en Ics obres del poble (que són la cara que
de fora) fa deixadesa absoluta de la seva funció. Un suggeriment: que s'aprofiti l'actual redacció de
de Normes urbanístiques per a mi l lorar aquestes obres i ev i ta r pegats.

El mirador.

mostram als
modificació

30

«»¡w *
AVENIDA

Cuina Mallorquina
Berenars de Pa amb oti

Entrants de pagès
Menú i a fa carta

Menjar per dur-se'n

Avinguda Jaume H, 28
Tel. 16.00.77

CAMPOS

0ar fîlereântil
Nova direcció

Lourdes Calafat
Tapes variades i entrepans
Plaça Creu, 23 • Tel. 65.07.27

07630 CAMPOS

l̂oJbv^
GALERIA D'ART

Obert cada dia inclòs festius
de 19 a 23 h., i a hores

convingudes

Avda. Primavera, s/n.
Tels. 65.50.98 »65.01.96
COLÒNIA DE SANT JORDI
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• Educado

Sabem administrar disciplina
els pares i els mestres? (Ill)

PARE O MARE QUALSEVOL
(dirigint-se al seu fill o filla): Vós a
cercar patates del rebost i després
aniràs a comprar una barra de pa al
forn.

FILL O FILLA A: No!
FILL O FILLA B: No hi puc

anar, he d'acabar de veure aquest
programa de la televisió.

FILL O FILLA C: No hi vu l l
anar, he de fer els deures de l'esco-
la.

(L'endemà, tant un com l'altre
no duran els deures fets a l'escola i
s'excusaran que han hagut de fer
feines per a casa seva.)

PARE O MARE D: Si no hi vas
ara mateix et pegaré una pallissa!

PARE O MARE E: Si fas tot cl
que t'he dit, et compraré els patins
que Uint desitges!

PARE O MARE F: Si no fas Ics
feines que cl manam, els reis no et
duran cap jugucla!

Fcis totes les variacions que vul -
gueu i tcndrcu situacions quotidia-
nes que succeeixen cada dia a Ics
nostres llars.

Aquestes conductes dels parcs
duien males conseqüències a la
llarga. Ens hem d'acostumar a no
donar ordres si no és completament
necessari. Hem de manar poc i el
poc que manem, hem de saber fer-
ho complir. Si no som capaços de
fer complir una ordre, val més que
no la donem. No pot ésser que
haguem d'arribar a sentir aquest
comentari: "Li he dit més de cent
vegades que vagi a estudiar i no hi

31

ha anal!". Si això fos veri tat , hau-
rien sobrat Ics més de noranta nou
rcpclicicions restants. Hem de tenir
en compte que cada vegada que
donuin una ordre que no es com-
pleix, se'ns està esquerdant l 'autor i -
tat.

Que s'ha de fer, doncs? És molt
sen/ill , encara que no ho sigui tant
posar-ho en pràctica. En haver de
manar alguna cosa que és just i
necessari que un f i l l o una a lumna
hagi de fer, actuarem d'una l'orma
tranquil · la i serena, però amb fer-
mesa i esperant i fent compl i r el
que hem manat. D'aquesta manera
la persona que s'està fo rman t
aprendrà a obeir. Si li hem d'expli-

car perquè li l'cim 1er allò, li ho
hem de saber explicar.

Eslau segurs que quan vos posau
ferms a fer complir alguna ordre,
encara que la primera reacció sigui
de cridar, protestar, plorar o tirar
coces, eslau donant seguretat a la
vostra f i l l a o al vostre alumne. Li
eslau cnscnyanl que sou un parc o
una mestra que sap que vol i cap a
on va; en canvi, si manau molt i ho
ho fcis complir, eslau creant inse-
guretat en la persona que educau,
eslau perdent l 'autoritat.

Joan Lladonet.

C/. Plaça Major, 9 • Tel. 65 02 29 • 07630 - CAMPOS

Botiga

CA NA MEL
Alimentació, Merceria,

Perfumeria,
Ceràmica Mallorquina

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

•o Ressò / 80



• Notes d'Església / Pàgina verda

S'acaba una etapa
del llarg Sínode Diocesà

Els grups sinodals a hores de sortir la Revista hauran acabat ja
els seus treballs d'aquesta primera fase, la que havia de tractar sobre
l'Evangelització. A Campos són molts els participants d'una forma o altra
en aquests grups de debat sobre cl futur de la nostra Església. El Sínode
no és parlar per parlar sinó parlar des d'un mínim compromís i des d'un
esperit constructiu, ni revolucionari ni dogmàtic.

Les conclusions ara es passaran a un segon nivell de debat per
seguir aprofundint en les propostes sinodals.
Per altra part per l'any que ve s'cslà preparant la segona ponència, sobre
els sagraments o les Celebracions.

Les conclusions que han estat motiu de més debat en alguns
grups ha estat l'enorme paper en les més diverses tasques que es reserva
als Laics compromesos, es a dir, a tots els qui ens sentim obligats per una
mateixa Fe i una mateixa Comunitat.

S'Esquella.
— L'Església de Mallorca no pot viure del pas-

sat, ha de transformar-se segons les necessitats
d'avui i d'aquí, servint la persona.

Les tortugues de terra
Segur que lots alguna vegada, hem tcngut la sort de

tenir una tortuga al nostre corral o almenys l'hem vista
a casa d'alguns amics. Be idò, aquest petit i graciós
animalct de moviments lents però harmoniosos resulta
que és un dels tresors ecològics mes preciáis de les
nostres illes. Molta gent que visita les nostres illes es
veu sorprès quan li diuen que a Mallorca existeixen
tortugues silvestres, ja que per desgràcia tota la gent
les.coneix com animalcls de corral o de pati.

A Mallorca hi viuen des de fa milers d'anys ducs
famílies de tortugues; una és la tortuga mora i l'altre és
la tortuga mediterrània. Probablement aquesta sigui la
més coneguda per tots degut a la seva distribució. La
tortuga mediterrània té com a principal àrea de dislri-

32 bució tota la marina de Llucmajor i el llevant de
Mallorca, des de Santa Margalida fins a Felanitx.

Són molts els problemes que tenen les nostres tor-
tugues; els incendis forestals i la destrucció de garri-
gues i picles per terrenys de conreu són uns dels prin-
cipals, però cl més important és la fragmcniació dels
seus hàbilals a causa de la conslrucció de pareis i
carreteres. Tol això aïlla les seves poblacions originals
i fomenla l'endogamia, que représenla la pèrdua de la
variabilitat genètica.

Però sense cap mena de duble, el principal faclor
d'amenaça és la fascinació que seni la geni per agafar-
ies dels seus hàbilals nalurals per manlcnir-lcs en cap-
tivilat a les seves cascs. Encara que les loriugucs es
troben protegides per la llei i eslà tolalmcnl prohiba cl
seu comerç i la seva caplura són molles Ics loriugucs
que malviven a terrasses, jardins i corrals, seguramcnl,

mal alimeniadcs i en la majoria de casos patint fred i
maltractades.

Conscients de la importància i la magnilul d'aquest
problema, cl G.O.B. ha decidit posar en marxa una
campanya informaliva sobre la seva biologia i pro-
blcmàlica a Mallorca. La finalilal d'aquest programa és
aconseguir alliberar bona pari de Iotes les lortugucs
retingudes al seu medi natural.

Si tens lortugucs de terra a ca teva o coneixes per-
sones que en tcnguin, l'agrairíem que et posis en con-
tacte amb al G.O.B. i així contribuiràs a conservar
aquestes joies de la nostra ja maltractada natura i
fauna. La direcció del G.O.B és:

Carrer Verí 1, 3er 07001 Palma ** Telèfon 72 11 05
** Fax 71 13 75

Guillem Burguera
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Un campaner intenta fer la volta al món en un veler (II)
De le Illes Canàries al Canal de Panama

La travessia de l'Atlàntic en soli-
tari ha esta una experiencia fantàsti-
ca i força enriquidora.

Els alisis, vents del nord est,
varen estar un cert temps en csta-
blir-se, per la qual cosa els primers
dics cl vent era nul. La mar estava
com un plat i calia arriar les veles.

El vent ha oscil·lat entre O i 35
nusos, el que ha fet que l'etapa de
Canàries a Santa Llúcia es realil/.às
en 22 dics i 9 hores. La distància
total va ser de 2.750 milles i la velo-
citat entre O i 12,6 nusos.

No s'ha produit cl més mínim
incident a bord.

L'espectacle quotidià sempre és
impressionant: molta vida marina,
núvols, estels, onades, sol, l luna, ...
Si hi afegim no saber res del món
civil i t / .at i ésser l l iure de fer el que
v u l g u i , l luny de Ics burocràcies
intransigents dels estats, tenim la
combinació perfecte per gaudir de
sensacions bones, molt intenses,
que només s'aconsegueixen amb la
navegació en solitari. Aquesta és
una activitat que la gent no entén, ja
que v iv im dins una societat basada
en cl grup. Paciència.

La vida a bord és molt sen/illa.
Intent dormir cl que puc, però no
tene un horari ni una manera f ixa
per fer-ho. Si fa bon temps i estic
lluny de terra i de Ics rutes comer-
cials, dorm intervals de 2 a 4 hores.
Si fa mal temps, o som a prop de
terra o de rutes comercials, només
puc fer-ho de mitja hora a ducs
hores seguides.

— N'anioni Nicolau ¡a ha iniciat la travessia de l'oceà Pacífic.

A més a més, cal preparar el
menjar, desar cl veler, ca lcular la
posició, escriure cl diari i el l l i b r e
de b i l u l o l a , observar la meteorolo-
gia, reglar les veles, reparar coses,
cuidar-sc'n del manteniment de lot,
llegir i aprendre, parlar amb la famí-
l ia , i si queda temps, badar i gaudir
de la v i s ió d'un veler l l i s can t cap a
l ' i n f i n i t .

M'agrada estar ocupat. M'agracia
aprendre coses. Tal volta l 'esport de
la vela en so l i t a r i s igui l ' a c i i v i t a t
més m u l t i d i s c i p l i n a r que e x i s t e i x .
Per practicar-la cal saber un poc de
molt íss ímes coses.

Després d'uns dies amb la famí-
lia a l ' I l l a Margalida vaig salpar cap
a Panamà, una t ravessia d'unes
1.050 m i l l e s .

Un del fe ts més dcslacables d'a-

questa etapa ha estat poder contem-
plar d u r a n t 5 dics cl cometa
Hyakutakc , que només passa cada
10.000 anys. Era esplèndid, amb la
seva llarga coa, i es veia molt bé a
s imple vista, molt més que cl
H al ley.

Els 1res primers dics vaig dormir
en in te rva l s de mit ja hora els ves-
pres, degut als pesquers que circu-
len per la /ona.

Vaig passar entre les i l l e s de
Curacao i Bonaire, i a unes 180
mi l l e s de la costa de Colòmbia, uns
indre ts que tenen fama de navegació
di f í c i l i d'existència de "pirales".

Gràcies i fins a la pròxima.

H on vent. Antoni Nicolau

RISTALLERIA

ERELLO
Acristallaments en general

Carrer Palmer, 1 Tel. 65.00.95

07630 CAMPOS

bo
endendes
iga • o •

Moda Home / Dona
Exclusiva Texans Caroche

Major, 4 - Local D • Tel. 65.09.34
07630 CAMPOS
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Fora de Banda
Algú se'n recorda?

Quatres són, a l'hora d'escriure
aquest article, les jornades que
resten per acabar el campionat de
lliga a la Tercera Divisió. Encara
no sabem si el C.E. Campos jugarà
la lliga d'ascens a Segona Divisió
B, però tampoc importa massa ja
que l'èxit està assegurat des de fa
moltes jornades. L'èxit ha estat,
per si qualcú no ho té clar, la per-
manència un any més a la Tercera
Divisió i la lluita fins al darrer
monet dins la "pomada" per un
lloc que doni accés a jugar la lliga
d'ascens. Així les coses, algú se'n
recorda que només cl 60% del
planter són jugadors campaners?
Algú se'n recorda que a l'equip de
Tercera Regional tots els jugadors
són campaners? La resposta és:
pocs.

Pocs són els que es recorden
ara d'aquestes dues qüestions plan-
tejades. Suposam que si l'equip de
Tercera Divisió estigués en la zona
mitjana-baixa de la classificació

serien molts me, però cl que pareix
clar és que la gent vol veure guan-
yar el seu equip, el Campos.
L'assistència d'aficionats al camp
d'esports per veure l'equip de
Tercera Divisió ha estat espectacu-
lar durant tot l'any, i no només a
casa sinó que a fora poble l'as-
sistència ha estat, també sensacio-
nal. En canvi, l'equip de Tercera
Regional ha vist com els seus par-
tits eren contemplats, les vegades
que més, per ducs dol/.cncs d'afi-
cionats. Per què si tots els juga-
dors són campaners? Scn/.ill, per-
què la bona marxa de l 'equip
"gran"ha fel oblidar a tols, com
havia de ser, que hi hagués un sol
extern en les seves files. L'afició
ho tornarà recordar, probablement,
quan l'equip de superior categoria
no faci una campanya com la que
ha feta aquest any. El llistó, idò,
està molt alt.

Josep-Antoni Sala i Toral.

Escacs
EI"Campos A" puja a preferent

El primer equip del Campos és matemàticament ja de Preferent, des-
prés d'haver aconseguit un total de 10'5 punts en 12 partits. Quan resta
només un encontre per jugar (amb cl "Sa Nostra") podem fer una valora-

34 ció global de la temporada i dir que la posició de líder la te ben merescu-
da l'equip campaner. La veritat és que cl seu lloc es a la categoria supe-
rior dels escacs que es juguen a Mallorca, un lloc que havia ocupat durant
molts anys però que, a les darreres temporades, costava molt de mantenir.
Així, entre les darreres posicions de Preferent i les capdavanteres de
Primera Regional, el Campos A encara no ha trobat la tranquil·litat del
repòs, però potser sigui precisament això cl que dóna emoció a una lliga.

Pel que fa al segon equip, cl "Campos B", aquest duu 6 punts dels 12
possibles, és a dir, un 50%. Aquests resultats donen una tranquil · l i tat més
que suficient de cara a la permanència dins Primera Regional, que era cl
seu objectiu principal. Hem de recordar que enguany ha estat una tempo-
rada atípica, amb els dos equips campaners jugant a la mateixa categoria,
i també que per això no es podien compartir els jugadors entre un equip i
l'altre. L'any que ve, però, amb cl "Campos A" a Preferent, la situació serà
més normal.

Damià A. Verger
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Carrer Menorca, s/n. • Tel. 65.00.54

07630 CAMPOS

Dra. M- del Àngels
Servin Loya

Dentista
(Odontologia en General

Carrer Bartomeu Ballester, 17
Tel. 65.28.60 • CAMPOS

(Prèvia petició d'hora)

Sa Joieria
Argenteria i Rellotgeria

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

Pintures Reco

?Lomfcj|fub Ipofctfi

VàzqueíMella, 2 Tels. 6S07&-850205 CAMPOS

35

•> Ressò / 80






