


OFERTES JUNY - JULIOL

HALCÓN
VIATGES

GALÍCIA AL COMPLET
Sortides Juny: Del B al 16-06 • Del B al 15-06 • Del O al 20-06

Do IB al 25-OE • Del 20 al 27-OB • Du 27 al 4-07

34.000 Pies.
Sortides Juliol:

Del 4 a I11-D7 • De lli al IB-D7 • Del 13 al 20-07 • Del 17 al 24-07

Del IB al 25-07 • Del 20 al 27-07 • Del 24 al 31-07 • Del 25 a ll-OB

39.000 PIES. (preusortides4/H/

43.000 PteS. IpieualUesyjrtxlKl

GALÍCIA AL SEU AIRE
Sortides Juny: Minm 2 persones 47.500 • Mínm 4 persons 40.0QO

Sortides Juliol 4111: Mínm 2 persones 5Z.500 • Mínm 4 persones 45.000

Sortides Juliol: Mínim 2 persones 58.000 • Mínim 4 persones 49.000

El preu Inclou: Aviú Unia regular Palma-SanUago-Pdlma

llulcl i" en /1111,1 Ries Baixes. Mitja punsiiì

CutxE [le lloguer grup A. Km. ¡limitats.

GALÍCIA 3 CIUTATS
Mínm 2 persona 57.000 • Uhm 4 persones 50.000

El preu Inclou: Avio línia regular Palina-Santiago-Palma

Hotel I" en Allotjament 1 berenar 3 liU a Santiago

i nits a La Corunya, ï nits a Vigo

Cotxe de lloguer grup A. Km. il·limitats.

Carrer Major, 3 - Tel. 16.00.66

07630 Campos

ASTÚRIES I CANTÀBRIA
Surtídes Juny: Del 5 al ID-E • Del I9 al ¿4-06 36.500

Sortides Juliol: Del 3 al 67 • Del I7 al ¿2-07 • Del 24 al 2S-D74E.5QQ

El preu inclou: Avio Ilida regui? Palma-Bilbao-Palma

Hotel 3'" en suanœs. Mitja penila t 4 berenars

Transitata l guia acompanyant

ASTÚRIES I CANTÀBRIA AL SEU AIRE
Sortides Juny: Mínim 2 persones 45.500 • Mírim 4 persones 38.000

Sortides Juliol: Mínm í persones 56.000 > Mínm 4 persones 48.500

El preu inclou: Aviú Unía regular Palma-Bloac-Palma

Hotel 3'" en suances. Mitja penda

Cune de lloguer Grup A. Kms. Il·limitats.

PRAGA
HOTEL 3'" - 6Z.OOOPTE5. HOTEL 4"" • 7Z.OOO PTES.

BUDAPEST • PRAGA
HOTEL 3"« -69.000 PTES. HOTEL 4"" - 77.000 PTES.

BUDAPEST • VIENA • PRAGA
HOTEL 3- • 72.000 PTE5. HOTEL 4' • 78.000 PTES.

LU

Festes
h| de

[TT Sant Joan
fninc'fy a Menorca

APARTAMENTS 1 CLAU
Deu. per 5 persones IB.DOO
Ocu. per -4 persones IB.DOO
Deu. per 3 persones r'l 1.1 H II I
Deu. per 2 persones SS.ODO
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Carrer de s'Aigua, 17 • Tel. 65.06.16 • 07630 CAMPOS
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Som una Comunitat?
El 28 de maig el President dimiteix

questa terra es veu abocada des d'uns
anys ençà a viure esdeveniments històrics,
mulhauradament històrics. Si fa uns 10
mesos assistíem a la dimissió (forçada o no)
del President Cañellas, ara assistim impas-
siblement a una altra dimissió (clarament
provocada) del President Soler. Dia 27 de

maig, el Sr. Soler, nomenava Govern. Dia 27 de maig, dimi-
tia davant una votació reprovatoria del seu propi Grup
Parlamentari.

Això venia a certificar l 'existència d 'un partit polític, que
té la majoria de govern en aquesta comunitat, amb diferents
talants, sectors i un President amb manca de suport d'aquest
grup.

Hem de deixar constància de l'absoluta honestedat del Sr.
Soler en d i m i t i r i ell va mantenir una postura digna davant
tot aquest terratrèmol El Sr. Soler ho va dir i ho ha complert.
Si un no pot fer la seva política se'n va. Des d'aquí, Sr. Soler,
mantenim un enorme respecte vers la vostra persona.

Les circumstàncies són massa properes per jutjar més al
fons de la qüest ió però no hi cap dubte que el PP, dins el seu
perfecte dret legí t im a triar el President, posar-lo i llevar-lo,
de fornia estatutària, investir-lo, haurà de fer un important
esforç per explicar com es governa en aquesta comunitat, si
és que podem creure que ho som i a més, històrica. No serà
prioritat la política lingüística, Matas dixit. I un botó val per
mostra.

El nounat fu tur , in pectore President haurà de governar, i
governar per un conjunt de terra i persones, Província o
Comunitat? és igual, haurà de ser per a tothom.

La Constitució és qualque cosa més que un gerro de roses
posat al rebedor del despatx.

¿Caldrà ara, que els dissidents (de tot pelatge i de tota
casta) invoquem clemència davant el Sr. Cañellas, Matas,
Verger, nou t r i umvi ra t , i demanem la commutació de la pena
de mort política per una altra de més suau?

Aquesta qüestió, que s'anirà contestant per si mateixa,
demostrarà el vertader lloc i la vertadera essència personal
de cadascú. Les sorpreses podrien ser majúscules.

L'altra qüestió que ara no estam ni per començar és: Qui
governa realment i en el fons les Balears, aquestes illes fení-
nies, romanes, musulmanes?

•> Ressò / 81



• Planes Planes

Diuen que...

— La primera actuació del batic
dins cl Pla Pilot de Normalització
Lingüística serà canviar-se cl nom.

— Troba que estarà lleig ser cl
balle d'un poble tan "normalit/.ador" i
nòmcr Andrés.

— A partir d'ara els bans i tota la
comunicació de ["Ajuntament anirà
firmada per Andreu Prohens i no per
Andrés Prohens com l'ins fa poc.

— Varis regidors del P.P. i Unió
Campanera podrien seguir l'exemple
del seu cap i també posar-sc cl nom
en mallorquí.

— Sembla mentida que se les
vulguin donar tant de normalitzadors
i no n'hi ha ni un que tcngui cl seu
nom en la nostra llengua.

— Després dirà cl Director
General de Política Lingüística que
tenen una gran sensibilitat cultural .

— La segona actuació del batic
consistirà en aprovar una ajuda per la
nostra revista, com a única veu perio-
dística del nostre poble que ha defen-
sat des de sempre i sense complexos
cl català.

— Fins ara Ressò no n'hem rebut
ni cinc, però això segur que canviarà
radicalment gràcies a aquesta nova
sensibi l i ta t l ingüís t ica del nostre
Ajuntament.

— Aquest estiu, a sa Ràpita,
pcxlricn passar coses grosses.

— Es podria posar en funciona-
ment una associació de veïns forma-
da per gent amb ganes de 1er molta

feina.
— Segons l'Ajuntament, els tèc-

nics urbanístics han de ser advocats,
per tant, els tècnics juristes han de ser
arquitectes.

— L'Ajuntament se sent discri-
minat pel CIM, perquè no rep cl
mateix tracte que altres pobles iguals.

— El CIM respon que es veritat
perquè són els que reben millor trac-
te.

— Es crearà cl cos de volants
compensats, perdó, cl cos de volunta-
ris compenetrats amb l'esport.

— Volen tornar obrir l'abocador
de fems.

— Tornaran els temps gloriosos
del ciclisme campaner, tcndrcm esco-
la ciclista a Campos.

— El dèficit d'un Ajuntament
quan més obsessiona és quan es té
superàvit.

— Tendrcm pavelló poliesportiu
i institut, que volem més?

— Qui la l'a la paga, pagès que
ludi aigua pagarà la multa.

— Per qui es decantarà cl balle
de Campos, per en Candías, per en
Verger, o per en Soler, qui ho sap?

— El Govern ha ]X)sat a la venda
Agama, sort als lleters campaners
que confien en aquesta fàbrica!

— L'oralori de la Foni sania cslà
cansai d'esperar a l 'UVI que les insti-
lucions posin fil a l'agulla.

— Fori i no cl moguis tot cl nucli
de ses Covctcs s'ha d'urbanit/.ar, per
això l'Ajuntament l'ha classificat de
sòl urbà.

— És que han confós els metres
en pams a l'hora de medir la distància
fins a la mar.

- El PN L s'ha de posar en
marxa i per això lois els empleáis de
l'Ajuntament han d'aprendre cl català.

— Normalil/aran cl nom dels
carrers en aquesta legislatura, qui ho
sap?

— Per primera vegada un

col.legi públic acollirà un instilul. De
mes verdes n'han madurades!

— Llei Mallorquina ha denunciat
a Agama que relira la denúncia.

— El PS M retira la moció de
desconfiança contra cl balle per con-
tractar massa càrrecs de confiança.

— Campos tendra aigua per al
camp de golf quan tengui l'aigua
depurada de la depuradora.

— Que la pròxima carrera per al
mundial de motociclisme s'ha de
celebrar a les rondes de Campos i que
al poble lenim pilots guanyadors.

— A principis del segle XXI
s'haurà acabat la misèria, Campos
serà un dels 1res subnuclis urbans de
Mallorca.

— Ser un subnucli urbà signif i-
carà convcrür-sc en la capila! de
comarca. Da-li cebes!

— Campos i Porreres ara han
d'anar a mitges, els porrcrcncs ja se
n'han duit un bon premi de la fira de
maig.

— Si es pot especular lambe es
pol pagar, però si no es pot urbani-
zai, que pagui sa lia.

— De la imalgc d'es Trenc que se
n'encarregui cl GOB. I que buidin les
papereres ells.

— Si posen en marxa qualrc
vídeos del icrmc, ja no s'hauran de
ircncar cl cap a veure que han de fer
amb el Pla de Normaliï/.ació
Lingüíslica.

— Allà on no n'hi ha que no n'hi
cerquin.

Jardineria,
eOlSERej^ =™

! AM BLA ArtMa"0"""'
«•Jk

Rambla, 14 • CAMPOS

CONSTRUCCIONS

GUILLÉN - BAUZA
Noves edificacions i restauració de cases antigues

Escorial, 64 • Tels. 65.25.01 - 65.28.11 • CAMPOS
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• Planes Planes

Vos recomanam
• Comprar i l legir cl l l ibre "Files netes" de Damià

Huguet.
• Llegir cl Diari de Balears en l l engua vostra, en

llengua nostra, en l lengua d'aquí, en bon ma l lo rqu í , és
a dir, en l lengua catalana.

• Que no vos enfadeu amb la gent que vos enrcvol-
la, que sempre es mereixen mi l lor tracte.

• Que faccu uns quants estiraments del cos cada dia,
com fan els moixos, es molt sa.

• Que reflexioneu uns moments cada dia i penseu
qui sou, d'on veniu i cap a on anau.

• Si no voleu ref lexionar , no r e f l ex ioneu , però no
pegueu de cap.

• Que vos prepareu per rebre unes quantes carabas-

AN GASPARE
'ferrerìa f lindada Cany ./MA'

ÍD

Jaume I, 43
07630 CAMPOS

— Compra i venda maquinària usada

— Reparació maquinària

— Ornaments artístics

— Treballs en acer inoxidable

— Fabricació i restauració de molins de vent

— Treballs de torn

Tel. 971 - 65.06.28 - Ferrament

U
lladò

GABINET lladó

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

ses, que no vos agafin dcsprcvcnguts. Que rebràs uns
quants excel·lents? Millor, molt millor.

• Que vos prepareu unes bones vacances.
• Que si heu de fer res durant les vacances ha de ser

una bona lectura. I si no podeu tenir-ne, armau-vos de
paciència.

• Que vos proposeu cada dia esser un poc menys
egoistes. Molta gent us ho agrairà.

• Que ajudeu a fer un lector nou de la revista
RESSÒ, la millor revista del poble.

• Que cl mes que ve torneu a llegir la revista
RESSÒ. En durà de bones i de fresques, encara que
fac i calor.

PISCINES I REFORMES

S'AIGUA BLAVA
- Construcció de Piscines i Aljubs,

sistema de formigó "Quintado".

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

ANYS D'EXPERIÈNCIAAVALEN EL NOSTRE SERVEI

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

SANELEC INSER C. B.

Arnau Ivorra i Joan tornar

SANEJAMENT • ELECTRICITAT

CLIMATITZACIÓ

REPARACIÓ I MANTENIMENT

DE CAMERES FRIGORÍFIQUES

MAQUINÀRIA D'HOSTELERIA

Tels. 65.07.69 «908.63.16.73
Carrer Major, 34 • CAMPOS
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• Cartes dels lectors

Contestant a Guillem Burguera
M'hc decidit a contestar cl teu

cscril sobre els Falcons, perquè
pens que els colombòfils ja hem
callat massa, i si seguim ca l l an t ,
pareix que no exist im.

Només et contest a la part que
m'afecta, que es la Colombofilia,
encara que no crec que fa trenta
anys hi hagués més falcons que ara,
quan només a Sa Dragoncra, teniu,
i dic "teniu", perquè pel teu escrit,
pareix que formes part del G.O.B.,
més de seixanta parelles censades.

Dius que cl falcó ens ha ajudat a
millorat la "Raça". Tu estàs molt
mal in fo rmat . La "Raça", s'ha
millorada a base d ' informació que
abans no teníem, d'estudis, d 'entre-
naments , d 'una a l i m e n t a c i ó més
adequada, i lambe de l 'adquisició
d'exemplars dels mi l lo r s colombò-
f i l s estrangers. Només a i x í s'ha
mil lora t la "Raça", i també un poc
de velocitat.

Quant a la selecció, et diré que
cl falcó ha contr ibuï t que la selec-
ció sigui al revés. Per norma gene-
ral, els coloms mil lors d 'una banda-
da amollada a 500 Km, són les pri-
meres que arriben a l ' i l l a , i són per
tant , Ics primeres que es troben

amb el "SELECCIONADOR", que
fa que aquesta bandada se'n vagi a
fer punyctcs .

A lguns coloms, agafats pels fal-
cons, altres, t irats per terra, i altres,
se'n van altra vegada mar endins.

La segona bandada, és la que es
troba cl camí més bui t , i és la que
generalment guanya els concursos,
per tant, cl falcó, exerceix la selec-
ció al revés.

T' imagines a n ' I n d u r a i n , en
Romingcr, en Jalabcrt, etc, quan
pugen qualsevol port del Tour de
França, que quan fossin a damunt
de la m u n t a n y a els sortís qualsevol
t ipus de falcó? Sempre guanyaria
un segon. Això és cl que passa amb
les amol lados de coloms.
Actua lment guanya un segon.

Crec que t 'ha fa l ta t molta d'in-
fo rmac ió colombòfili per poder
opinar sobre ella, perquè tene dub-
tes que tu, igual que molts com tu
que tant protegiu els falcons, hagis
vist l'atac d'un falcó a una bandada
de coloms.

Jo cl puc dir que ho veig quasi a
d ia r i , i que tene segurament més
informació que tu sobre els falcons,
sobretot amb els que ataquen les

bandades a l'interior del poble de
Campos. En vcim lots els dics. Ja
només falla ser presentats.

El falcó, amic o enemic?. El
falcó no os l'enemic dels colombò-
fils. Exerceix només la seva funció.
L'enemic és cl que ha propiciat
aquesta protecció absurda com
innecessària, que ha fel que hi hagi
fins i tot superpoblació de falcons,
ja que ja m'explicaràs que fan mes
de 60 parelles a Sa Dragoncra.

Ni tols els pobres ocellets de l'i-
lla els baslcn per un dia de menjar.
O aqueslcs 7 parelles de peregrins,
que tenim censades els colombòfils
dins un radi de 1500 m, quan vosal-
tres dcfcnsau la teoria que només hi
ha una parella per a 12 Km2.

Els colombòfils no volen de cap
manera l 'extinció dels falcons. Hi
ha d'haver els falcons justs perquè
tant ells, com els coloms missat-
gers v i squin bé i pugu in disfrutar
d'aqucsla vida lan eurla, però lan
preciosa.

Tomeu Prohens Vicens
(C.C. Mar i Cel Campos)
Llicència federativa 1801

Fe d'errades
A la plana 11 del proppassat número de Ressò la FOTO que acompanyava l'article sobre els quintos "Això fa

por. Quintos 96" era al·lusiva però no lé |)erquè ésser cap acció dels quintos ni cap acte fet cl dia de Pasqua d'cn-
guany.

Cristalleria CAMPOS c. B.

Jonn Oliver Bordai/

Pere Ferran Vaquer Silvar

Carrer Llibertat, 27
Tel. 65.04.20 • 07630 • CAMPOS

CA'N MELERO
FRUITES I VERDURES • CONGELATS

FRUITS SECS - PRODUCTES DIETÈTICS
VINSAL'ENGRÒS

POLLASTRES A L'AST

Carrer Ferrocarril, 1 • Tel. 65.06.30

07630 CAMPOS
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• Local

Nou local de la Caixa Rural a Campos
El passat diumenge dia 12 de maig,

dia de la Fira de Campos, s ' inaugurà cl
nou local de la Caixa Rural , al carrer
Creu número 19.

La Caixa Rural està establerta a
Campos des de l'any 1978.

La inauguració del local va ser beneït
pel rector, D. Gabriel Reus, en una
cerimònia on varen assistir les persones
que hi treballen: Catal ina Manresa
Fullana, Antoni Sastre Noguera i cl
director Pau Mas Roig, així com diversos '•§
familiars i amics.

Des de Ressò els dcsitjam un f u t u r
pròsper per be de l'economia campanera .

URAL CAIXA RURAL

Magnífica
Exposició

de vestits de núvia
Organit/.at per l 'Associació de la

Tercera Edat de Campos i en col · laboració
de Poble Viu, s'ha fel una mostra tie vest i ts
de núv ia d'unes quantes dècades enrera .

Els més antics eren uns vestits totalment
negres amb mocadors i calces inclosos.
Aquests eren la minoria i ocupaven la part
dreta de Ses Escoles Velles, on s'ha fel l 'ex-
posició. Els altres, d'anys posteriors, eren
ja blancs i n'hi havia de iot tipus i mate-
rials. Molls d'ells anaven acompanyats de
les fotos de quan es varen casar de les pro-
pietàries dels vestits.

Cal destacar de l'exposició l 'ambienta-
ció. Tots els vestits estaven posais a mani-
quís per crear un major realisme i no hi fal-
laven els nuv i i s a la pari frontal de
l 'Auditòrium, d'esquena u la gent que entra-
va, talment com si cspcrassin per casar-sc.

Aquesta mostra ha cslal moll aplaudida
pels campaners, especialment per la gent
major, que ha poguí admirar algunes peces
d'art i recordar les seves pròpies nuvianccs
i també la dels amics que hi tenien exposats
els vcslils.

A. S. V

Glosât
Al pobre Tòfol Soler
els seus li han envestit ,
li han di t en aquest part i t
qui vol fer ses coses be
ha d'agafar ets a tapins ,
i ell ha d i t : ah!, idò molt bé,
ja ho sabré un altre pic.

Aquest món és un embut
i vos dic que no són bcrbcs,
ja la estona que a sa merda
com mes remenen mes put.
Però a aquell gran president,
lloca d 'un niu de puputs ,
segons ara diu sa gent
resulta que encara governa.

Fa dies que a sa taverna
no me xerren de res pus,
i ja estic massa cansat
de mirades de ses dretes,

recoranta mil fustetes,
no importa anar a Ciutat
que per la Vila un bon plat
en tenim ben escaldat
i no són faves ni mongetes,
són cascs per Ses Covctcs
o aigües brutes i netes
o doblcrs que han manllevat.

A devers can Canovcla
segons fa poc m'han contat,
n 'hi ha que ben aviat
tendrán aigua en es grifó.
Això ja arriba a fer collo
0 m i l l o r d i t , fa pardal
perquè entre tots hem pagat
1 jo la tragín a barrais.

Ks Missatge de Son Vent
Juny 96

Sa Joieria
Argenteria i Rellotgeria

Carrer Major, 4 - Local B • Tel. 65.23.78
07630 CAMPOS
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Nou religioses complementen
la seva formació a Campos

El passat mes de maig varen ser
a Campos 9 religioses de la
Congregació dels Sagrais Cors que
provenien de Puerto Rico,
República Dominicana, Ruanda i
Espanya. Eren Anà Colón Dia/,
Mabel de Jesús i Mayra Figucroa (
Puerto Rico), Àngela Brilo i
Maribcl Marque/. (Repúb l i ca
Dominicana), Erncnancc Urinana i
Veneranda Murchatctc (Ruanda) i
Maribcl Jimcnc/. i Pilar Denclar
(Espanya). Són religioses joves -
entre 28 i 40 anys- que encara no
han fet els vots perpetus. La
Congregació ha fet aquesta expe-
riència de rcunir-les durant 7 mesos
per diferents llocs -Madr id ,
Salamanca, Catalunya, Mallorca...-
perquè rebin una formació addicio-
nal. Aquesta experiència conduirà a
l'Assemblea que celebrarà la
Congregació on ja podran part ici-
par. Les religioses a Ics diferents
estances han compartit les feines i
la tasca pastoral de les comunitats
religioses.

Anà Colón, amb qui parlàrem
en nom de totes, ens va comentar
les diferencies que hi ha entre la
manera d'cnlendrc la religió aquí i
Amèrica. Ella troba que la religio-
sitat del poble es palpa més aquí on
participen els homes i les doncs.
Allà els homes estan un poc de
banda. Ens diu que hi ha certa apa-
tia, concretament a Puerto Rico, les

— Les nou religioses reben formació a dilerents llocs de l'Estat Espanyol.

sectes protestants han proliferat des
de les religions anomenades histò-
riques -metodistes, presbiteria-
na. . . - l i n s a qualsevol persona que
amb un certificat d 'un curset aixeca
una capelleta. Comenta Anà Colón,
que als d 'al là els atreu més cl grup
reduït que la fornia mes clàssica
que t en im d'entendre la religió
aquí, amb grans edif icis , mul t i tuds ,
grans celebracions.

D'una societat i a l t ra , creu que
entre Amèrica i Europa no hi ha
grans diferències c u l t u r a l s i econò-
miques; que bàsicament són a un
mateix n i v e l l , amb uns graus de

riquesa per ventura mes marcats a
favor d'Europa. La gran ruptura es
produeix quan es comparen amb
Àfrica, la gran necessitada a tots
cl.s nivells. Comenta Anà Colón, la
bona feina que es fa a traves de les
Organit/.acions Internacionals, ver-
taders ponts entre cls "dos móns".

Finalment agraeix al poble de
Campos la seva acollida, que els ha
fet scnlir-sc com als seus països, i a
l 'Ajuntament per totes les atencions
rebudes.

Redacció.

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

Dr. Alben Font Juan
Col·legiat en ortodòncia per la Universitat de Nova York

Dr. Alben Caballero
Implantaments dentals

IMECO • ASISA • SANITAS • MARENOSTRUM • NOVOMEDIC • PREVIASA

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

^lcvtv^

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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Trobada de la Gent Gran

El Club d'Esplai de lu 3* edat de Campos va p a r t i c i p a r a la VI" trobada de Geni Gran en Marxa, organit/ada
pel Consell Insular de Mallorca i la Federació d 'Associacions de persones majors de Balears, dia 26 de maig al
Policsporliu d'Inca.

Varen participar un total de 88 Associacions tic Gen t Gran de Mallorca amb unes 3.000 persones que feren 4
taules de gimnàstica. Aquest acte va posar l'i al curs 95 - 96 que ha ungut lloc du ran t cl mesos d'octubre a maig
als diferents pobles de Mal lorca .

J¿ct Cficunít

cL· let

MLeiLfjJKL

tUL fieJLM

fie/<

(djcuwupju^ — Una cinquantena de campaners varen córrer portant la flama.
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Presentació del llibre Les fites netes,
de Damià Huguet,

un recull d'articles publicats a Ressò

io

Emmarcat dins els actes de la
Fira, cl passat divendres dia 10 de
maig es va 1er la presentació del
darrer llibre de Damià Huguet Les
fites netes, un recul l de
cinquanta-vuil articles publicats a
Ressò entre els anys 1988 i 1995 i
que ha estat editat per l 'editorial
Moll.

L'esdeveniment es va celebrar a
la sala d'actes de l 'Ajuntament, que
estava plena de gom a gom i va
comptar amb la presència de múl t i -
ples personalitats del món de la polí-
tica i de la cultura, tais com l'editor
Francesc Moll, , el periodista de
RTVE Sebastià Verd, cl cronista ofi-
cial de Campos Miquel Roig, la pre-
sidenta de l'Obra Cul tura l Balear de
Campos Antònia Sitjar, cl delegat de
cultura de l 'Ajuntament Joan Molina,
cl director del col·legi Joan Vcny i
Clar, Miquel Ramis i molles més per-
sones del nostre poble i altres vengu-
des de fora.

El primer en prendre la paraula
fou cl balle, Andreu Prohens, qui
digué que "amb aquest acte volem
relrc homenatge a un home destacai".
Elogià cl polifacetismc de Damià
Huguci, recordam la seva lasca dins
camps laut diversos com el futbol, cl
cinema, la fotografia, la poesia i la
pintura, per acabar dient "gràcies
Damià per la teva dedicació a una
feina constant i sovint poc reconegu-
da"

A continuació prengué la parau-
la cl catedràtic de Filologia Catalana
Joan Veny i Clar, que començà
agraint a Damià Huguet per havcr - l i
encomanat el pròleg del l l ibre i a
l'Ajuntament per convidar-lo a parti-
cipar en l'acle. Joan Vcny va voler 1er
constar la importància de Damià
Huguet com a poeta, de! qui digué
que "s'ha fel un nom rellevant al món
de la literatura catalana de finals de
segle", la qual cosa il · lustrà en cl fel
que cl seu nom aparegui a
l 'Enciclopèdia Catalana i a la Gran

Enciclopèdia de Mallorca i en unes
declaracions de Joan Mas, caledràtic
de literatura catalana de la UIB qui
afirma que "Damià Huguet es un dels
poetes més interessants que ha donat
Mallorca en les darreres dècades".

Joan Vcny volgué remarcar la
vessant humana de Damià Huguet i,
sobretot, la seva laboriositat que l'ha
portal a lenir quin/e llibres publicais,
tret/e dels quals són de poesia, i dos
d'investigació, sense deixar mai de
banda la seva professió dins cl món
de la construcció. Destacà que Damià
ha publicat a Mallorca, a València i al
Principal, per la qual cosa "sols qua-
ire malanats poden dubtar de la unitat
de la nostra llengua".

Per a Joan Veny, lambé és de
cabdal importància cl paper que ha
fel i comincia lent Damià Huguet com
a dinamiï/ador cul tural i va cilar,
entre altres exemples, la seva faceta
de crít ic tie c inema, el seu paper cap-
davanter en l ' impuls del cursei de cul-
lura caialana que es va celebrar l'any
seixanla a Campos, els concerts de
Raimon i Maria del Mar Bonet que
ell mateix va organit/ar al nostre
poble en la mate ixa època,... I, espe-
cialment, la seva col·laboració desin-
teressada a la revista Ressò des de la
seva fundació , de la qual en Damià
sempre n'ha eslat un dels pilars fona-
mentals.

De Ressò digué que "és el cordó
umbi l i ca l que cm connecta a Campos
des de Barcelona " i també que "és
l'excepció a la inconstancia que hi ha
hagut dins la premsa campanera, ja
que ja duu vu i t an ta números publi-
cais".

Després d'aquesta repàs a la
figura de l'autor, Joan Veny es centrà
en els articles que componen Les fites
netes, que va definir com una anàlisi
de la vida campanera dels darrers
trenla anys, amb la recuperació clc
personatges locals importants del
món de l'enscnyamet, l'arqueologia,
la políl ica, . . i d'altres personatges del
carrer i de la vida quotidiana, tols ells

— Damià Huguet durant la seva
intervenció en l'acte de presentació de
"Les Fites Netes"

tractats sempre de forma tendra.
També en els articles apareix la face-
ta dinamil/adora de l'autor, quan l'a
proposles per a la normalil/ació l in-
güística dels noms dels carrers o per
la creació d'un museu etnològic.

Tanmateix, segons Joan Veny,
un dels aspcclcs més destacáis del
recu l l és cl lèxic que hi apareix, un
lèxic ric i farcit de paraules endèmi-
ques de Mallorca i de Campos, qual-
cuna d'elles recentment admeses en
cl diccionari de l ' Inst i tut d'Esiudis
Catalans. Posà, com exemple, els
mots tasser i rcbcnlat, desconegudes
al català continental i que van essent
substiluïdcs pels barbarismes barra i
c.arajillo.

Joan Vcny fmali ï /à la seva pláti-
ca demanant que es dediqui un carrer
a Damià Huguet .

A continuació prengué la parau-
la l'homcnctjat qui va dir que quan va
començar a col·laborar a Ressò no es
pensava que la durada fos um llarga.
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Va definir el llibre com "una breu crò-
nica dels anys cinquanta a Campos i,
per extensió, a la Mallorca prc-lurísú-
ca, quan el carrer era important". Un
dia va pensar que podria ser interes-
sant recollir els articles en un llibre
per tal de facilitar la seva consulta i
ho va proposar a l'editor Francesc
Moll, qui tot d'una va acceptar la pro-
posta i es va posar en contacte amb
l'Ajuntament per procedir a la seva
publicació.

Damià volgué enaltir la tasca
duita a terme per Ressò en particular
i les revistes locals en general, de les
quals digué "la premsa forana mai
havia estat tan impaciarli ni tampoc
lan marginada com ara" en una clara -
al·lusió a les institucions publiques ¿f
pel poc suport que donen a la premsa <
local, que rep, quan arriben, unes 2
minses ajudes per pari de les admi- ^
nislracions autonòmica i local.

Finalment va aprofitar l'acte per
desvetllar que té cscriï un llibre de
conlcs breus que pensa publicar avial.

El Conseller de Cul tura ,
Educació i Esports, Bartomeu Rotgcr,
digué que "Damià és un home que
està obert a loi cl que és vida, és un
humanista amb un amor extraordinari

11

— Damià Huguet rep l'abraçada de l'amic Joan Veny que ha plologat el seu llibre

al seu poble, al seu país i a la seva
l lengua". El va de f in i r com a
"intel·ligent i sen/ill" i va reconèixer
que "persones com en Damià i Na
Magdalena, amb la seva crítica i cl
seu exemple són els qui esperonegcn

les institucions perquè treballin per la
normalització de la nostra llengua i
cultura".

Jaume Lladó.

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

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

Benzina sense plom

Carrer Sant Blai, 19 • Tel. 65.01.53 • CAMPOS

JAUME FERRER I MAS
Reparació i Venda de Motos

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

Fàbrica
Pretensats

Morters
pera

façanes

Masquait 5. L.
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ,

TRANPORTS, LÀMPERES I DECORACIÓ

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

FAX. 65.24.32 • 07630 CAMPOS (Mallorca)

QSUbtau/iunt ffa&weMwT]

ESPECIALITAT EN CUINA MALLORQUINA

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

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

07630 CAMPOS
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Presentació del Pla Pilot
de Normalització Lingüística a Campos

12

El divendres dia 10 de maig
va tenir lloc a la sala de plens de
l'Ajuntament la presentació del Pla
Pilot de Normalit/.ació Lingüística al
qual està inscrit Campos, juntament
amb altres quatre municipis mallor-
quins, un de menorquí i un d'eivis-
senc.

Participaren en la presenta-
ció Joan Barceló, director general de
política lingüística del Govern
Balear, Bartomeu Rotgcr, conseller
de Cultura, Educació i Esports i
Andreu Prohcns, balle de Campos.

Obrí les intervencions Joan
Barceló, qui, en un to mes de míting
polític que d'acte institucional es va
dedicar a lloar i felicitar la política
cultural de l'Ajuntament de Campos
així com la seva gent i les seves "joies
arquitectòniques". No va justificar
objectivament en cap moment perquè
s'han trial Campos i altres municipis
de caractcrísliqucs similars per cxpc-
rimcnlar cl Pla de Normalil/.ació
Lingüística, enlloc d'aplicar-lo a
municipis amb una composició socio-
lingüística que ho l'a molt més neces-
sari, com puguin ser Palma, Calvià o
Eivissa.

Joan Barceló va destacar
com a fet positiu que "cada vegada hi
ha més mitjans de comunicació",
però no va cilar cl paper enormement
important que ha jugal Ressò dins
aqucsl ambii.

També va dir que "si volem
ser mallorquins hem de respeclar
lolcs les senyes de la nostra identitat i
la primera es la llengua". "La llengua
es l'ànima i l'ànima és la vida", va dir.
I a continuació es va referir que l'ob-
jccliu més important del Pla es
"fomentar l'ús social de la nostra llen-
gua"

Malgrat això, després va
canviar radicalment cl seu discurs
passant a defensar cl plurilingüismc.
Va dir que els nins i les nines domi-
naran els dos idiomes oficials i que
no hi haurà imposicions de cap mena.

Finalment va manifestar que
"el marc legal dóna suport en aquest
acte, que és un manat de la

Conslilució, l'Eslalul d'Aulonomia i
la Llei de Normalització Lingüística".
I va informar que Ics línies generals
del pla preveuen una actuació a
Campos durant l'any 1996 i si s'escau
es podrà renovar en exercicis poste-
riors.

A conlinuació prengué la
paraula Bartomeu Rolgcr qui, després
d'haver explicat que cl, en aquell
moment, president de les Illes
Balears, Cristòfol Soler li havia enca-
rregat que enviava als campaners i
campaneres el testimoni del seu res-
pecte, va barrejar les al·lusions al Pla
Pilot amb la presentació del llibre Les
files netes de Damià Hugucl que
havia tengut lloc moments abans al
mateix lloc. Rolgcr va confessar que
si han posai en marxa un Pla de
Nonnalil/ació Lingüísüca és degul a
la "pressió, crílica i exemple de per-
sones com en Damià Huguet i na
Magdalena".

El balle de Campos, Andreu
Prohcns, en una intervenció mes ins-
titucional i menys política va mani-
festar que "tene la sensació que avui
és una fila històrica". No va barrejar
cl que havia cslal l'acte de presentació
del l l i b r e amb la del Pla de
Normalit/ació Lingüística, sinó que
va rcalil/ar dues intervencions disiin-
les.

Es va destapar com un fcr-
veni defensor de la unilal lingüística
del català, cl que féu amb una cila de
Mossèn Alcover "la lingüíslica és una
ciència tan digna com la medicina o
l'enginyeria", afegint que, "per la qual
cosa cl nom de la nostra llengua no es
pol deixar a motius de simpatia o
antipatia", amb cl que va voler ser
una clara referència a la política lin-
güíslica que cl seu soci de parût
Eduardo Zaplana duu a lermc al País
Valencià i alineant-se clarament amb
les lesis de l'ex-prcsidcni del Govern
Balear Cristòfol Soler.

Va declarar que comprenia
que la intervenció pública en cl tema
lingüístic podria no ser del bo millor
però "no queda més remei després de
lanis de segles de desnormalil/ació".

— El Director General de Política
Lingüística va presentar el Pla Pilot de
Normalització Lingüística

Va concloure desitjant que
"loihom se scnli il·lusionat amb
aqucsl projcclc" i amb l'expressió
"Campos sempre".

Des de Ressò, que lanl hem
ircballal per la normalizado lingüís-
lica de forma lolalmcni dcsinicrcssa-
da des de la nostra fundació l'any
1988, dcsitjam que aqucsl Pla no es
quedi només en paraules, sinó que
lengui unes línies d'aciuació clares i
públiques i que ben presi se'n puguin
avaluar uns resultats posilius pel nos-
Irc municipi. Des d'aquí oferim la
noslra col·laboració per lai que es
pugui aconscnguir la plena normalil-
zació del nostre poble i confiam ser
convidats a participar en aquest pro-
jcclc.

Redacció.
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Campos té uns pressuposts de 701 milions
A la fi, els tenim aprovais i enllesti ts per mostrar a

tothom. Els pressuposts m u n i c i p a l s pugen a 701
milions d'ingressos i 584 de despeses. No demaneu què
passa amb la diferencia , probablement pocs ho saben.
Qüestió tècnica.

A més, per si en voleu més, la Residència té uns
pressuposts de 31.250.00 pis., de les quals 8.300.000
les posa l'Ajuntament o altres Ins t i t uc ions , són trans-
ferències corrents.

Pel que fa a la Casa-Brcssol o "guarderia i n f a n t i l "
puja a 15.930.000'- de les quals 6.380.000'- són trans-
ferències corrents.

Les despeses de personal m u n i c i p a l són
162.705.000'- a l ' A j u n t a m e n t , 16.400.000'- a la
Residència i 14.350.000'- a la guarder ia .

Les inversions reals pugen a 195.818.063'- que deu
ésser la quant i ta t desuñada a la Xarxa d'Aigües, més
algunes obres petites.

Quant a la planta de personal segons es publ ica
tenim:

A l 'Ajuntament hi ha 26 funcionaris , més 2 d'even-
tuals, més 4 laborals fixos, més 17 laborals no f ixos .
Fan un total de 49 persones.

A la Residència n'hi ha 8 i la guarderia 6.
Total d'empleats públics munic ipa l s 63.
l l i ha 5 vacants de funcionar is per a l 'oferta públ ica

i 1 de laboral.

Aquí les x i f res , resum d' ingressos i despeses, del
Pressupost:

Ajuntament de Campos

1.1 Ingressos
Impostos Directes 181.000.000
Impostos Indirectes 22.200.000
Taxes i altres ingressos 172.400.000
Transferències corrents 163.790.000
Ingressos Patr imonial 60.500.000
Enajanacions Inversions Reals . . . 22.000.000
Transferències de Capital 59.600.000
Actius Financers
Passius Financers 20.330.000

TOTAL 701.820.000

1.2 Despeses
Despeses de Personal 162.705.000
Despeses en Béns Corrents i serveis . . 147.901.143
Despeses Financeres 25.500.000
Transferències corrents 24.240.000
Inversions Reals 195.818.063
Passius Financers . 28.500.000

Pat rona t Residència Tercera Kdat

2.1. Ingressos
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents

22.950.000
8.300.000

TOTAL 31.250.000

2.2. Despeses
Despeses de Personal
Despeses en Bens Corrents i Serveis
Invcrss ions Reals

TOTAL

Patronat Casa Bressol Maternal, C

2.1. Ingressos
Taxes i altres ingressos
Transferències Corrents
Transferències de Capital .

16.400.000
11.850.000
3.000.000

. 31.250.000

uarderia

8.500.000
6.380.000
1.050..000

TOTAL

2.2. Despeses
Despeses de Personal
Despeses en Béns Corrents i Serveis

TOTAL

15.930.000

14.350.000
1.580.000

15.930.000

Redacció.
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— A la meitat del segon trimestre tenim pressuposts municipals,

gairebé invariables.

TOTAL 584.664.206
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Doblers n'hi ha pel que volen
Això ós cl que hem de pensar tots els campaners si

vcim de quina manera es planteja l 'anomenat "servei
públ ic de neteja de platges" ofertai amb banda i cas-
tanyctcs mit jançant concurs pel procediment obert.
Deu meu, quanta transparència, quina legal i tat mes
fina!

Si veis la notícia que Ressò du més cnvani , veureu
però que cl moll de l'os és ben clar: enguany 3 mi l ions
i mig (perquè estam a mit ja temporada), 9 anys més, 7
milions i mig per la mateixa feina mes IPC segons la
taxa espanyola.

No crec que mai s'hagi començat la neteja abans del
juny , és a dir, abans d'estiu.

No crec que costi cl servei 7,5 mil ions. , sobre lot si
vcim a qui beneficia.

I tercera, que passava l 'any passat? Qui netejava i
qui pagava? Que en diuen els hotelers de sa Colònia?

Que un lloc com Es Trcnc-Scs Covctes-Ràpita, amb
x i b i u s a voler, amb ingressos mul t imi l ionar is , ens costi
tanl als campaners es impossible, en no ser...

Es Jai de la Sala.
^\

©cr

Plors sense remei

14

Quan un veu cl que passa amb
l'Oratori o Església dels Banys de
Sant Joan de la Font Santa només
pensa que allò no té remei. Fa anys
que cl temple, de poca importància
vora altres, és cert, ha perdut la
seva fesomia, s'ha anat degradant.
Certament, tampoc sabem f ins qu in
punt o en qu in estat real està l 'edi-
f ic i . Roman tancat per "ordre"
municipal , acceptada, pareix, per
l 'autoritat eclesiàstica i no com-
pleix ja la seva funció mes pròpia
(cl culte) ni cap d'accessòria.

Devora l ' ú n i c Ba lnear i de
Mallorca, amb aigües termals , pro-
fusament visitades durant la tempo-
rada apropiada, sap greu aquesta
mostra de degradació, de pèrdua
sense remei. Per no parlar, com ja
ho hem fet altres ocasions, de l'al-
jub de davant, al qual encara no li
han llevat les peces mes importants
que mostren la seva datació.

Ben devora de l 'Església hi
tenim Cas Donat, ja en complet
estat de ruïna, gairebé inexis tent i
al fons cl Salobrar, imponent mos-

tra del paisatge h u m i t i salat , que
potser hagi danyat el monument.
Un espai ún i c en tota Mallorca que
podria fer-nos r e f l ex iona r un
poquct en lloc d 'omplir-nos la boca

de "ciutadania europea" i de "país
amb la renda per càpita mes alta".

/í/ Mirador,

PUBLICITAT A RESSÒ

Carme Llaneras. Tel. 65.21.32 • Fax. 65.01.47
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Operacions d'imatge del Partit Popular
La forçada dimissió del ja cx-

prcsidcnt de la Comuni t a t
Autònoma de les Illes Balears,
Cristòfol Soler, ha servit perquè es
llevas la careta i ens demostras que
realment són uns experts a predicar
cl que no creuen.

No ha estat mal de fer recordar
quan en temps de campanya electo-
ral cl senyor A/.nar bravcjava que
ell no havia dubtat a forçar a dimi-
tir a Gabriel Candías quan havia
estat implicat en cl cas Túnel de
Sóller, mentre que cl PSOE tornava
a presentar cl senyor Barrionuevo
implicat en cl cas GAL.

Rea lment han anat a i x í les
coses? En una paraula, NO. El que

ha passat és que quan cl senyor
Candías ha vist que una rcmodcla-
ció del Govern per part del
President Soler l 'havia de ixa t sense
poder no ha dubtat de pegar-li una
destrclada per així tornar a contro-
lar la seva possessió, és a dir , les
Illes Balears.

Quina ha estat la reacció de la
cúpu la estatal del PP? Tallar les
cames a aquel l que volia tornar a
controlar cl par t i t malgra t l 'hagues-
sin obligat a d i m i t i r per estar impli-
cat en cl cas Túnel de Sóller, i d 'uns
dics ençà impl ica t en cl cas Calvià?
De cap de les maneres s'ha beneït
l 'operació entregam cl PP, i Ics I l l e s
Balears, al senyor Candías.

Scn/.illamcnt al President del
Govern Español ja no el creure ni
quan digui: "Yo me llamo José
Maria A/.nar".

L'òliba

15

NOTA DE REDACCIÓ

Ressò regala un viatge a Galícia per a dues persones

Tal vegada vos hàgiu fixat que l'exemplar de Ressò que teniu a
les vostres mans està numerat. Es tracta dels números que tendreu
per participar en el sorteig d'un cap de setmana a Galícia per a dues
persones.

Durant els mesos de juny, juliol i agost, cada exemplar de Ressò
durà 4 números. Aquests números aniran en combinació amb les
quatre darreres xifres del sorteig de l'O.N.C.E. del dia 4 d'octubre de
1996.

Saluti. . BON VIATGE.

SERVEI DE TAXI
BARTOMEU CANTALLOPS

Servei de rehabilitació

Carrer Petra, 9 - 1er. -A
Tel. 65.03.76

07630 CAMPOS
Tel. Mòbil 908.73.26.79

SA CIMENTERA, S.A.
M ATER l ALS P ER A LA

CONSTRUCCIÓ

FABRICACIÓ PRÒPIA
DE CIMENT NATURAL

Carrer Cimentera, 38 • Tels.65.02.54 - 65.08.73
07630 C AM POS (Mallorca)
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Campos es mereix tenir un bon INSTITUT
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Aquesta reflexió escrita a la
revista RESSÒ me l'han suggerida
1res escrits que he l legi t a diferents
diaris publ icats . Un tractava cl
tema de potenciar cl poble de
Campos dins la comarca de
Migjorn, un altre es referia a la cre-
ació d 'un ins t i t u t d'Educació
Secundària Obligatòria, annex al
C.P. Joan Vcny que acoll ir ia uns
150 a lumnes de Porreres, ses
Salines i la Colònia, mes els corres-
ponents dels dos col·legis de
Campos i que les obres consistirien
a fer cinc aules d'ESO i ducs de
Primària, i a l'especial Campos de
lu fira de maig, cl regidor
d'Educació manifestava que s'havia
aconseguit la construcció de
l 'Insti tut i que per al proper curs ja
podria estar acabat.

Aquestes són unes excel·lents
notícies per u la revituli l / .ació del
poble de Campos i de les quals tots
ens n'hem de congratular i fe l ic i tar
a les persones que u través de molts
d'anys de gestions ho han aconse-
guit . Però els números no quadren,
i els a lumnes que es preveu hi
assisteixin no poden caber dins les
aules previstes. Ni segons aquestes
notícies ni segons una altra que
parlava de la construcció de 10
aules, a no ser que exis teixi la pos-
sibi l i ta t de comptar amb la incitat
de l ' ins t i tu t procedent del C. P. Joan
Vcny, que haur ia de tenir niés de 10
aules buides a la disposició de
TESO.

Si els dos col·legis aporten una
classe a cada un dels quatre cursos
d'ESO com a m í n i m , es necessiten

8 aules per atendre els alumnes de
Campos, mes 150 alumnes proce-
dents d'altres pobles. Si està legis-
lat que en aquest n ive l l hi pot haver
un màxim de 30 alumnes per aula,
això vol dir 5 aules més que ja en
sumen 13. Segons la Llei
d'Ordenació General del Sistema
Educatiu (LOOSE) l'ensenyament
ha de garantir un bon nivell de qua-
litat i per aconseguir-ho l 'edif ici , és
a dir, l ' i n s t i t u t ha de constar dels
següents espais:

— unes 13 aules per a 30 alum-
nes d'un mínim de 40 metres qua-
drats cada una o tantes com grups
de 30 alumnes.

— una aula-tallcr d'un mínim de
100 metres quadrats.

— una aula de música d 'un
mín im de 45 metres quadrats.

— una aula d ' informàtica d'un
m í n i m de 45 metres quadrats.

— una aula de plàstica d'un
mín im de 45 metres quadrats.

— un laboratori de ciències
experimentals d 'un mínim de 60
metres quadrats.

— un gimnàs d'un mín im de 480
metres quadrats.

— una biblioteca d'un mínim de
60 metres quadrats.

— despatxos direcció, coordi-
nació i orientació d'un mínim de 50
metres quadrats.

— secretaria, de la mida ade-
quada a les necessitats del centre.

— una sala de professors d'un
m í n i m de 30 metres quadrats, ade-
quada a la capacitat del centre.

— despatxos per a l'Associació
de pares i d 'a lumnes , adequats als

centres sostinguts amb fons
públics.

— lloc per als departaments de
cada matòriu.

— despatxos de tutoria per
rebre alumnes i parcs.

— lavabos, adequats u la capa-
citat del centre: alumnes i profes-
sors.

— un pati que ha de suposar 3
metres quadrats per lloc escolar. Si
es preveu que hi hagi uns 400
alumnes, doncs uns 1.200 metres
quadrats.

— se suposa que es farà jornada
continuada i no serà necessari un
menjador.

— no està legislada, però sí que
fa falta una sala d'usos múltiples o
d'actes.

Se suposa que les xifres de la
notícia no eren correctes i que
l ' I n s t i t u t de Campos que s'ha pro-
jectat reuneix tots els requisi ts
mínims legislats perquè els campa-
ners puguin tenir un bon ensenya-
ment, un ensenyament de qualitat
durant cl període de l'ensenyança
obligatòria, ensenyament de quali-
tat que es mereix i ha d'exigir cl
poble de Campos.

Joan Lladonct

¿^^(

GABINET PSICO-PEDAGOCIC
Centre de Diagnòstic

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

Logopèdia - Teràpia

Carrer Silos, 35 - Tel. 65.11.42 - Campos

Maria Bover Mulet

Tenda 10Q
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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• Notícies de Partits

Ple extraordinari 30/5/96

NACIONALISTES DE MALLORCA

Fixades les noves taxes per a la
recollida de fems.

El passat 30 de maig cl Ple es va
reunir en sessió extraordinària. Abans
d'entrar en el plantejament de la nos-
tra postura en algun dels temes trac-
tats, ens volem adreçar a tots vosal-
tres per dcmanar-vos l'assistència a
aquests actes públics que són els
plens.

El Ple és l'òrgan màxim del
govern i de Ics activitats municipals.
El seu objecte es cl debat i l'aprovació
dels acords que intenten resoldre els
problemes locals i impulsar les
accions i les actuacions a l 'àmbit del
municipi.

En cl cas de Campos totes Ics
competències del ple, que es poden
delegar a altres òrgans de govern,
s'han delegades. En aquest altres
òrgans no hi ha participació de l'opo-
sició i això limila la nostra lasca de
control i fiscalit/.ació (ben legítimes)
i suposa un entrebanc a les nostres
aportacions a les quals, ni de bon tros,
els membres del Grup Municipal
Nacionalista -PSM, volem renunciar.
En aquesta tasca ens hi engrescàrem
de manera conscient i, per això, en
totes i cada una de les nostres inter-
vencions intentam resoldre allò del
qual ens queixam.

Hem arribat a la conclusió que
l'Equip de Govern no està massa pel
diàleg, però pensam que aquesta és
una actitud que pot baratar i ben
segur que la participació ciutadana,
com és ara en els plens, ha de contri-
buir a aconseguir-ho.

Dels temes inclosos en l'ordre del
dia del darrer Ple, i de la seva resolu-

ció, en traguérem una impressió poc
grati l'i cant:

- Es va aprovar definitivament un
Kstudi de detall a la /.ona coneguda
corn s' Era den Tem, aquesta apro-
vació su|X)sa recollir un error de gra-
fia de les Normes Subsidiàries, fet
que va ser ratificat per l'arquitecte
municipal . Quan es va aprovar provi-
sionalment l'estudi en qüestió, va ser
unànime la decisió de posar el lema
en coneixement de la promotora -així
consta en l'acta- per intentar resoldre
cl que ara es podia esmenar. Davant
l'acord de Ple no presentàrem cap
al·legació, ara ens consta que cl Balle
no va 1er cap gestió ni una amb la
qual cosa va incomplir l'acord adop-
tat. Ens sentim ben enganyats, era cl
moment de 1er les gestions oportunes
per no tallar per sempre cl pas d'un
carrer. Ara cl mal està fel, i qualque
dia ens tornarem a trobar amb la
mateixa situació que passa al carrer
de l'Auba, un carrer que de manera
incomprensible acaba en un bloc de
pisos.

- Aprovació de la nova taxa per
a la recollida de fems. Aquesta
modificació és una conseqüència de
l ' imminent entrada en funcionament
de la incineradora de son Reus. La
taxa ha de recollir, a més de la quan-
titat corresponent al servei de recolli-
da, la quantitat destinada a la seva
incineració (5.442 pis per tona més cl
7% d'IVA).

La nostra primera intenció va ser
1er un vol parücular, una proposai per
defensar al Ple. Pensam que aquest es
un problema que ens álcela a tots i
que cal asseure's i parlar-ne amb tran-
qui l · l i ta t . Proposàrem deixar cl tema
per un altre Ple - no era urgent- i no
es va acceptar. Llavors no ens quedà
més remei que manifestar cl nostre
desacord amb la proposta del Grup de
Govern que inclou quanti tats inexac-

tes, que l'únic que fa és repartir Ics
quantitats resultants entre els contri-
buicnts i que això suposa un incre-
ment en torn al 110%, que no preveu
cap mena d'actuació tendent a reduir
les més o manco 4.500 tones de fems
que cada any es recullen, i que per
poc que es fes fàcilment es podrien
recollir unes 500 tones menys i que
això pot suposar entre 4 i 5 milions de
pcssclcs,anuals, de reducció del lotal
a satisfer.

La nostra proposta, millorada,
debatuda, comentada i tot cl que vol-
gucu, era, si mes no, un punt per
encetar i emprendre la solució d'un
problema que de cada dia es va
agreujant. L'actiiud que de cap de les
maneres podem entendre és l'adopta-
da, ignorar qualsevol suggeriment
que arribi des de l'oposició.

R E S T A U R A N T

CAZADORES

DIRECCIÓ FAMILIAR

CUINA

MALLORQUINA

Ull-^*5j<S

MENJAR PER ENDUR-SE'N

^CfaGwMSá^Rty&^&S
ïMlMAMiÉ»,

17

MATEU NICOLAU URREA
Gestió i assessorament fiscal i empresarial

Síquia, 12 Campos A 10 Tel. 65.03.45
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Andreu Mulet
Si tinguéssim de definir en una paraula n'Aiidreu

Mulet Roig, aquesta seria "actiu". Ni quan seu està
quiet un moment. Musiquei en la seva inlancia, músic
en la seva joventut, artista de la fusta en la seva terce-
ra edat. Totes tres, facetes que ha anat cult ivant en les
seves hores lliures, perquè ell per damunt de tot es con-
sidera ferrer, professió que ha exercit durant 28 anys.
Ara, ja retirat de la feina, té molt de temps per poder
dedicar a fer gaiatos artesans i fer grans passejades a
peu. Dins la seva manera d'entendre la vida, considera
que "la vida no és més que una assignatura de la qual
aprens cada dia".

"La meva afició a treballar la fusta em va ven ir
dels anys que vaig estudiar amb els tealins a Son
Kspanyolet. Només hi vaig estar tres anys, però record
que lü havia el "padre" Martorell que tenia una mà
beneïda per fer pastorets, camells, cavalls, xotets... i tot
ho feia amb un trosset de fusta i una simple ganiveta.
Jo niés que ajudar, mirava, però així i tot de vegades
em deia que li buidas q u a l q u e peceta. I estic segur que
d'aquí em ve el gust per 1er els gaiatos que actualment
faig"

— A part d'aquesta al'ició per fer gaiatos artesa-
nals, també sou conegut per haver par i i c i pal en alguns
grups musicals de la v i la . . .

- Mira, la música per a mi és una pari imperiimi de
la meva vida. M'agrada moll cscollar-la. De fel, sempre he
ercgul que es ver al lò de que la música amansa les l'eres.
Si hi ha una cosa que m'impressiona és viure la música.
Aquesta afició ja cm ve d'enrera.

Vaig néixer a una casa pobra i als sel anys quan vaig
1er la Primera Comunió cm varen posar de musiquei a l'es-
glésia. Hi vaig estar ires anys i ja m'agradava moll.

— Heu dit que fèieu de musiquei?
- Sí, hi havia, aleshores, els cseolaneis i els musi-

queis. Tenien Lina lasca diferem. Els primers, els escola-
ncls, servien la missa, i els musiqueis cantàvem durant la
missa. Record perfectament que anàvem vestits de dife-
rent manera: els escolanets duien la cota blava, el níquel
blanc i la musa blava. Nosaltres, anàvem vestits de ver-
mell la cota i l 'almuça i dúiem també el níquel blanc. Si
he de dir la vcriuil els musiqueis ens teníem per csser de
més categoria, érem més seleccionats a l'hora d'entrar.
D'aquí em ve el gust per la música.

— I després d'aquests tres anys?
- Després vaig anar als Teatins. Encara que la vida

monacal no m'agradàs gaire, hi vaig aprendre moll. Eren
els anys de la postguerra i no me'n pcned gens d'haver
estai allà, perquè si he lengui un poc de basc Uinl de músi-
ca com de la rcsla, ho dec als anys que vaig csiar a Son
Espanyolel. Allà ja pagava set durcis al mes per csuir-hi,
però la meitat me'ls guanyava cantanl-hi. Quan vaig tornar
ja tenia quin/c anys i mon parc volia que seguís, jo m'hi

— "Normalment laig servir un l'ullastre perquè és la llenya més forta"

vaig negar i de ràbia cm va llogar. Va fer seva aquella dila
de "qui mal le vulgui , llogal le vegi". Jo ara comprenc que
mon parc em volia be però jo de cap de les maneres hi vaig
voler tornar.

— Heu estat ferrer durant 28 anys. Sempre heu
estat allà mateix?

- Be, abans de l'cr-mc ferrer vaig csUir llogat a un
hort. Després vaig anar de ferrer a Es Palmer, a ca un
conco meu. D'allà guard un bon record. Jo ja estava en
plena adolescència i m'hi trobava molt 1x5 fenl les l'cincs de

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

corsetería i bany

Estam de
Rebaixes

Creu, 2 • Tel. 65.03.46
CAMPOS

Joan Segura, 5
MANACOR
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• Fent una volta per la vila

ferrer. M'agradava sobretot cl forjat i l'enclusa. Però, mon
pare va considerar que convenia anar a fer feina a un hort.
Era el moment en que foravila estava en una situació pui-
xant, els horts anaven molt be i vaig trobar que no podia
contrariar mon pare i hi vaig estar una bona temporada.
Però així i tot, els dics de pluja i els dics que acabava prest
seguia anant a treballar cl ferro a Es Palmer.

Llavors vaig conèixer Mestre Nofre Tro, cl ferrer, i hi
vaig estar 28 anys fins que cm vaig retirar.

— Els vespres solíeu tocar en conjunts musicals...
- Mirau, vaig començar amb un conjunt que es deia

Els Camperos (en Jaume Murer, en Miquel d'cs Riskol. en
Miquel d'Ets Horts, en Miquel Bujosa i jo), cantàvem
cançons mexicanes.

D'aquí ja va venir el Trinxatcr a veure si volia tocar
amb L'orquestra Hawai. Hi vaig anar devers un any, però
llavors vaig anar al servici. Quan vaig tornar, vaig tocar g
amb l'orquestra Sis Som, pioners en anar als hotels de £
S'Arenai. Record S'Arenai quan només hi havia 5 o 6 -S
hotels. Era l'època que estava de moda en Bonet de San .
Pedró i me'n record que per promocionar-nos vàrem 1er g
postals del grup i a mi cm varen posar "Mulet San
Andrés", supòs que per imitar a en Bonet de San Pedró.

Després també vaig participar amb "Los 5 isleños" i
finalment he col·laborat amb la Banda de Música.

— Què recordau d'aquesta època de cantant?
- Vaig tocar una temporada la bateria, però quasi

sempre he cantat.
A mi la música m'emociona, sentir cantar un solo m'a-

rriba dedins. Pràcticament he cantat tota la vida, però vaig
prometre que cl primer gall que faria, cm retiraria. I va
arribar aquest primer gall, i cm vaig retirar.
Era pel setembre, i jo de dia feia de ferrer i els vespres
anava a cantar. Tots fèiem feina de dia i cl vespre i pel
setembre ja estàvem moll cansats, perquè en començar la
temporada tot anava bé però pel setembre l'esgotament ja
es notava. I va ser aquesta temporada que ho vaig haver de
deixar anar.

Els components de les bandes on vaig anar, tots donà-
vem cl màxim perquè tots volíem 1er feina. Heu de pensar
que tols en sabíem a basc de moils d'assatjos a l'hivern
perquè a l'estiu no teníem temps. Hi posàvem tot quant
sabíem.

— La participació en grups musicals, una constant en la seva vida.

— Dues mostres de la feina d'Andreu Mulet.

— I aquesta en ro l l a de fer gaiatos?
— Em ve de l'època dels Tcatins. Mentre feia de ferrer

no m'hi vaig dedicar mai. Treball la fusta d'ençà que m'he
relirai.

Em varen convidar per anar a Ifcbal a fer-ne una mos-
ira i vaig tenir tanta de sort que cm varen sortir compra-
dors. Jo no m'ho hagués pensat mai, tant és així que no
vaig saber que n'havia de demanar. Vaig demanar de parer
a un parell de persones de Campos i em varen ajudar a
posar preu. Vaig vendre els meus dos primers gaiatos a un
català de Girona. Li vaig dir "tant" i no cm va dir que no.

I a partir d'aquí he anal fent gaiatos per gent que m'ho
comami i lambe per a la meva família.

— Quina llenya emprau?
— Normalmcni faig servir l'ullaslrc. I vos diré perquè:

la llenya fluixa, no admcl la minialura; és a dir, l'admet
però et fa fallos, cl gra bota, surt un escarrasse!... i llavors
els dibuixos s'cspcnycn.

En canvi, l'ullaslrc és una de Ics fuslcs més forlcs que
hi ha. El faig també és molt bo i en havcr-li donat una mica
d'unió lorna una llenya moll guapa.

— Quin és el procediment per fer un gaiato?
- Primer vaig a l'arbre i quan veig l'ullaslrc ja m'i-

magín quina mancia puc fer, perquè no n'hi ha cap d'igual.
Una branca que faci l'angle recle és molt mala de trobar.
Després duc la branca i la deix reposar devers un any, per-
què la culls verda i has de deixar que perdi l'aigua fins que
se mustiï. Llavors ja la pots començar a obrar i fer-la vol-
tar cnrcvoltillant-la amb un fil de ferro. Després ho deixes
un parell de mesos fins que li doncs la forma que vols tre-
ballant-la amb foc fluix.

Per fer tornar la branca prima li has de donar molta
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raspa i a poc a poc li vas donant fornia. I quan ja la tens
pots començar a fer cl dibuix. Ha de 1er uns 25 mm.
d'amplària, per tant hi ha moltes hores per llavorar.

— I els dibuixos que incrustau als gaiatos els heu
après tot sol?

— Me'ls invent la majoria. Els pens i llavors els pint
damunt la llenya amb llapis. No sempre surt a la primera
vegada. També m'han anat moll be unes làmines que cm
va donar un arquitecte, d'aquestes agaf idees.

Treball amb unes cincs fetes meves que són com uns
bislurincts rodons, corbats, amb punUi. . . i així vaig fent
els dibuixos.

He fet manetes de caps de xot, de boc, d'ànncrcs, de
faraons, de motius arquitectònics, etc.

— Quin temps vos dura fer un gaiato?
— Com que tom la vida vaig haver de fer feina a esca-

rada, quan em vaig retirar cm vaig dir a mi mateix
"Andreu, l'cscarada s'ha d'haver acabat" i m'ho agaf amb
calma.

No he mirat mai que dura 1er un gaiato ni ho miraré,
perquè no passaria gust. Depèn dels dies, qualque dia no
puc fer res encara que vulgui i d'altres que les 24 hores no
cm basten.

Tot és a basc d'incissions i d'anar buidant, per després
poder anar incrustant cada motiu ornamental ja que tot
passa a pressió. No hi ha res aferrat, no v u l l que sigui una
ferrati na.

El deixam amb les eines amb la nià a punt de

POSI LA SEVA
SALUT EN LES
MILLORS MANS

ET
MEREIXES
EL MILLOR

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

MARIA MIQUKL NADAL
MIQUKL OltRADOR LLADÓ

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

ASSEGURANCES EN GENERAL

Conegui els avantatges

que tenen les

assegurances de salut

a PREVIASA.

PER QUÈ NO LES TÉ

VOSTÈ?ASSEGURANCES

— El grup Sis Son

seguir lent feina en un gaiato, dels quatre o cinc que té
començats. Hem pogut comprovar que és una tasca de
gran precisió.

Des de Ressò li donam l'enhorabona per aquestes
peces artístiques i l'cncoratjam perquè en faci moltes
niés, si aquest és els seu desig.

Núria Vives
Antònia Siljar

UNITAT D'EDUCACIÓ MATERNAL

PREPARACIÓ SOFROLÒGICA

A LA MATERNITAT

També
Assegurances privades

Educació maternal acuática

Caterina Cerdà
Tel. 58.24.60

FELANITX

! *í$ugb^
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• Notes d'Església

«Corpus Christi»; Història i perspectives.
La festa del «Corpus» és ci

resultat d'una scric de circumstàncies
històriques que ós interessant conèi-
xer per entendre cl seu significat.

Durant els tres primers segles de
cristianisme, per mor de les persecu-
cions jueves i romanes, l'Església no
disposava de llocs de reunió fixa (és a
dir, "temples") i molt manco manifes-
tacions religioses públiques. Malgrat
això, ja es conservava l'eucaristia
dins la casa d'algun cristià per a ser
duiui, en cas de necessitat, al mori-
bund com a viatic o als qui havien de
patir cl martiri.

Pegant un bol considerable,
silucm-nos en els segles que s'anome-
nen de les "controvèrsies eucarísti-
ques" (s.IX i s.XI). L'Església,
enfront de postures de teòlegs com
Ratramnc i Bcrcngari que negaven la
presència real de Crisi en cl pa i cl vi,
es veu obligada a remarcar, de mane-
ra exagerada, la seva presència, la
qual cosa fa que s'impulsi la praxi del
culte cucaríslic. Dil cnlrc parènlcsi,
pensem que en aquella època és quan
s'escampa el culle a les relíquies de
Crist (p.c. les «Vcrcs-Crcus»,
l'«Escala Sania», el «Sant
Sudari»...) i proliferen miracles
eucarístics (p.c. hòslics que es con-
verteixen en sang). Siluat cl culle a
l'Eucaristia dins aquella època, l'hòs-
lia es convcrlcix en una relíquia més
a venerar...

I arribam al segle XI I I . Un primer

fel imporuml és l'any 1210 on s'iniro-
ducix a la missa cl que ara ens pareix
normalíssim, que és l'elevació de
l'hòslia un cop haver estai consagra-
da... Aqucsl fel és important perquè
aquest rilus és cl que dóna lloc a la
fcsui des «Corpus», que no és res
més que continuar l'elevació de l'hòs-
lia feia a la missa pels carrers del
poble. Així doncs, sabem que la cele-
bració del «Corpus Chrisli» fou
establerta per Urbà IV cl 1264 i uni-
versal i l/.ada per Joan XXI1 cl 1316. A
propòsil de la festa, l'aleshores cmi-
ncni icòlcg de la uni versi lai de París,
Tomàs d'Aquino, composà clos him-
nes eucarístics que encara avui són
relativament coneguts: cl «Lauda
Sion» i el «Pange Lingua».

El fel de la Reforma protestant,
amb cl cisma de Lulcr, Calvi i
Zwingl i , i de la Contrarreforma catò-
lica, amb la convocació del Concili
de Trento, fa que per pari catòlica és
reafirmi i potenciï la Icgiümiïaldc l'a-
doració a l'cucarisüa.

Finalment cl Concili Valica II
(1962-65), preocupai fortament per la
reforma de la celebració de
l'Eucaristia, posà poc èmfasi en la
reforma del seu culle. La qual cosa
féu que cl papa Pau VI, un cop acabai
cl Concili , s'hagués de pronunciar
sobre aqucsl punt aprofitant l'encícli-
ca «Mysterium l'idei» (1965).

El document més recent que loma
a molivar cl scniit icològic i l i túrgic

del culte d'adoració al Senyor en
l'Eucaristia és cl «Ritual per a la
comunió fora de la Missa i ci culle
Eucarístic» (1973).

Vista la història, vegem Ics pcrs-
pcclivcs actuals:

1) Hem de partir del fct que l'eu-
caristia no està ordenada primordial-
ment a l'adoració o a la contemplació,
sinó a la celebració.

2) Malgrat això, alguns docu-
ments actuals diuen que és legílima i
"connatural" la seva adoració poste-
rior, ja que es conserva l'cucarisüa
sobrclot pels moribunds i els malalts.

3) La finalital darrera de l'cucaris-
lia no és ni la presència real, ni cl fct
de combregar sacramcntalmcnt, sinó
que és assimilar la comunió de vida
que Crisi ofereix, és a dir, que nosal-
ircs csdcvingucm "allrcs Crisis", que
nosakrcs siguem cada pic mes com
Ell es.

4) La clau per cnlcndrc l'adoració
a l'cucarisüa és cl fcr-mos recordar
que Jesús encara és viu i que és pre-
sent en mig de nosaltres. Jesús
segueix csscni prcscnl dins l'Església.
No sols s'cntrcgà històricament a
nosaltres a la creu, sinó que segueix
enircgant-sc sacramcntalmcnt.

Pens que aquestes quatre perspec-
tives són suficients per ponderar i
valorar la festa.

liartomeu Estelrich i Barceló
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m i r a d o r
MANERES D'ASSISTIR ELS FEELS A MISSA Sebastià Salom Mas

És curiós veure com la gent, segons cada
circumstància, ocupa un lloc diferent dins l'església
i s'hi comporta de diferent manera.

Per exemple, a una missa normal de diumenge
els assistents habituals, més que situar-se uns al
costat dels altres, se solen col·locar sempre en el
mateix lloc, talment com si el tinguessin reservat. I
així resulta que un dia de poca assistència la gent
queda escampada, uns aquí i uns altres més enllà.

En canvi a un casament i a un bateig els assistents
se solen posar tots junts. Però llavors, curiosament,
no contesten en veu alta, ni s'acosten a combregar,
fins i tot els mateixos que solen respondre i
combregar a la missa del diumenge.

Normalment la gent arriba a l'església a darrera
hora i els primers bancs queden buits. En canvi en
dates senyalades, com la nit de Matines o el matí

de Pasqua o per la festa del poble, la gent hi sol
anar ben d'hora per assegurar-se un lloc a partir
dels primers bancs.

L'explicació d'aquests diferents comportaments
l'hem de cercar, sens dubte, en el motiu de l'as-
sistència:

a) si hi anam només per costum o per obligació,
és normal que arribem tard i ens quedem per darrere;

b) si ens sentim simples espectadors, ens resul-
ta indiferent estar a prop o enfora de la comunitat
reunida, i no tenim necessitat de participar perquè
ens basta escoltar i veure;

c) si ens sentim protagonistes, o convidats, o
personalment implicats, ens interessa estar a prop
de l'altar, seure colze a colze amb els altres i com-
partir els seus mateixos sentiments. Convé revisar
el nostre comportament i la nostra motivació.
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Vivim enganats?
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Joan Adrover i Mascaró

Aquest mes contesta
les preguntes d'aquesta
enquesta en Miquel
Montserrat t i tulat en
Nuluropatia.

1) Creus que vivim enga-
nats? Fer quins meca-
nismes?

"I tant! L'engany es,
però, un sistema de domini

ulilit/al des d'èpoques molt anitgucs. Ja fa moltíssim de
temps que existeix un interès per pari de Ics minories
dominants per controlar, manipulant la majoria de la
població. El poder, com l'entenem dins la nostra societat,
implica la mentida, l'estafa a la societat i la manipulació
d'aqucla.

Jo crec que aquesta forma d'engany te cl seu origen en
cl moment de la nostra evolució en que començàrem a
actuar en contra de les lleis naturals. A partir d'aquí
delegàrem l'administració dels recursos en unes persones
que tampoc respectaren aquestes lleis de la marc Terra i
que per això no podien estar mai a l'altura de les cir-
cumstàncies.

Fins que s'inicià aquest camí per part de la nostra civi-
lit/ació, cl poble obc'ía cl cap del grup i aquest, basant-se
en un respecte a l'ordre natural, organit/ava i protegia la
comunitat. Al cap i a la fi cl que comandava eslava al scvci
del grup. És a partir del moment en què els caps de la polí-
tica comencen a prcocupar-sc més de si maicixos que de
la col.lcclivilal que s'ínvcrlcix cl scnlit de l'organiïxació, i
es cl poble que passa a dependre de l'Eslal.

Tol aquesl procés és acceptat per una gran majoria per
simple ignorància de la realitat, per incapacitai d'ulililxar
cl scnlil comú i en pari lambé per complicilat activa de
gran pari del poble amb l'Estat. L'estafa s'exerceix bàsica-
ment a través del mitjans de comunicació que dirigits per
una minoria tenen com a primer objectiu aconseguir que
Ics persones es mantcnguin dins la línia consumista, inso-
lidària, superficial i inculla. Es a dir, Ibmcnicn unes con-
dueles anünaturals. I hem arribai al puní que és cl mateix
poble que ho accepta, participa i fins i lot ho exigeix així".

2) Quines conseqüències té aquesta mangarrufa
col·lectiva dins la nostra societat?

"N'hi ha prou obvscrvant-Ia. El nivell de degeneració
és alarmant, tant a nivell humà com de medi natural. I cl
perill d'aqucsl grau de degeneració lambé ens és amagat
sistemàlicamenl perquè si sabéssim a quins nivells de
degradació ecològica hem arribai possiblement hi hauria
una reacció popular moll mes radical que l'actual".

3) I a tu personalment, com t'afecta?
"Jo he iriat una cspec¡alitai, la Naluropalia, que a hores

d'ara encara es visla per pari de la medicina oficial com
una pràclica medica, com a mínim de calegoria inferior a
ella. I en molls casos també com a inútil. Això cm dificul-
tarà moll l'exercici dels meus concixcmcnls dins el camp
de les leràpics naturals. I és que la medicina oficial està
basada en cl sentit mercantilist de la salut. La salut com
a negoci no és, en línies generals, beneficiosa per a la
gent?

Pel que respecta a la formació escolar de Ics meves
filles veig que aquesta hauria de ser molt més alliberado-
ra, estimulant de la crcativilal, polcnciadora de les facul-
tats dels infants, etc. etc. Malauradament, les línies mcs-
ircs del nostre sistema cducaliu no inlcnlcn assolir aqucsls
objectius. I crec que darrere aquesta polílica educativa hi
ha clara intenció de preparar ja a aquestes edats els futurs
membres de la societat consumista i ¡nsolidària que es vol
pcrpcluar".

4) Què fas per a defensar-te d'aquesta manipulació?
"Procur ser coherent amb els meus principis morals.

Tol i això es dificilíssim no col·laborar de qualque mane-
ra amb cl sistema.

També intcnl mirar més i més cap al meu inlcrior com
a defensa per no deixar-me influir lanl per l'exterior.

També malavcig de no deixar-me contaminar pels
mecanismes alicnadors del poder ajudant-me de leclurcs,
comunicant-me amb amics, mantenint constanuncnl l'acti-
lud d'orci 1A de llebre i sobretot, essent fidel al sentit
comú".

5) Vols afegir res més?
"Per si pol servir d'ajuda a qualcú diré que pol ser úlil

no escollar lanl cl que et diuen (des de la TV, la premsa,
els predicadors, els polítics, etc) i aprofundir més i mes en
cl teu inlcrior. Un inlcior que encara que molles vegades
no sapiguem cnlcndrc aporuí així i loi mollíssima més rca-
liial que allò que tous els mitjans de comunicació del món
ens poden donar.

És necessari un canvi personal basat en que l'exterior
deixi d'influir l'interior, per a passar a una forma de ser on
sigui l'interior que dirigeixi l'exterior. Un bon punt de
referència i d'ajuda en aquest camí pot ser l'observació de
la nalura en totes Ics seves manifestacions"

PUBLICITAT A RESSÒ
Carme Llaneras. Tel. 65.21.32 • Fax. 65.01.47
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Nou Codi Penal en vigor (I)
Els delictes urbanístics.

El 24 de maig va fer 6 mesos de la publicació del
Nou Codi Penal, cl Codi Penal de la "democràcia" en
diuen. Aprovat per Llei Orgànica 10/1995 de 23 de
novembre, suposa sobre tot una renovació de concep-
tes dins el Dret Penal, particularment, dins cl camp de
la tipificació de delictes (que es delicte o no) i així han
passat a estar sancionades molles conductes "moder-
nes" o novedosos (delictes contra cl medi ambient,
sobre l'ordenació del territori, ) i dins cl camp de la
sanció i cl seu fi (on els canvis són mes importants, en
haver introduït molles penes noves abans incxistcnis,
noves mesures de seguretat, i un nou sistema d'aplica-
ció o compliment).

Avancem que no sempre cl nou Codi Penal supo-
sarà un benefici per als criminals o delinqüents, ben al
contrari, en alguns casos les sancions són més l'orles.
Quant als beneficis penitenciaris s'han reordenat i, per
exemple, s'ha eliminat la reducció de pena pel treball a
la presó. Un dels clements que ha causat mes discussió.

Avui voldria comentar només una novctal, els
delictes urbanístics. Els aris. 319 i 320 s'hi dediquen
específicament. Les condueles sancionades seran dur a
terme construccions no aulorit/.adcs dins sòl destinai a
vials, /.ones verdes, domini públ ic , o llocs de reconegui
valor paisatgístic, ecològic, artístic, històric o cul lural
o tcnguin per aquests motius especial prolccció. Es
sancionaran penalment els promotors, constructors i
tècnics directors. La pena es de 6 mesos a 3 anys,
mulla i inhabililació.

En segon terme, tenim la pcnaliïxació de l'edifica-
ció no auloril/.ablc en sòl no urbanit/ablc. En aquest
cas la pena va de 6 mesos a 2 anys.
Finalment es castigarà també Ics autori tats o funciona-
ris que hagin informal favorablement projectes o
llicències contràries a la normativa urbanística vigent ,
sabent la seva injust ícia. La pena va de 6 mesos a 2
anys més 7 a 10 anys d ' i nhab i l i t a c ió i mul la .

A més a més hi pot haver un augment de presó si
s'afecten espais naturals protegits.

Aquests delictes nous, aquests sí són completament

nous, ara pcnalil/.ats fortament pel Codi Penal, signifi-
quen una millor protecció de la legalitat urbanística?
La intenció del Parlament certament és aquesta, ales cl
desgavell que hi havia aclualmcnt. Ara be, aquesta
regulació tan novedosa suposarà problemes a l'hora de
la seva aplicació tant pels particulars (promotors, cons-
iruclors i tècnics directors) com per l'administració
munic ipa l (o la subsidiària del Consell Insular). En pri-
mer lloc els ajunlamcnts a parür d'ara hauran de pren-
dre consciència de la imponància d'aquesta matèria.
Hauran de revisar cl planejament amb cura i hauran
d'aplicar-lo estrictament i adequadament.

Malgrat loi, i al marge de conseqüències desagrada-
bles, com són sempre les penals, crec que el nou Codi
Penal obliga sobre tot a l'administració a una feina
d'explicació a la gent del que pot passar si es fan Ics
coses malament.

Avisar i educar, és, serà, la única possibilitat de sor-
tir-ne sense nafres.

l'ere Ollers Vives.
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CAMPOS
Escola de Formació Vial

Carrer Plaça, 24 • Tels. 65.29.29 • 908.43.52.33
07630 CAMPOS

Juan Artigues, S.L.
Renault Campos

Antelmo Obrador, s/n.

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

Lloguer de vehicles

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

a preus molt especials
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La lamentable desaparició de la línia
del Tren Palma - Santanyí

24

L'AjuniamcrU de Palma ¡ FEVE
convocaren cl 1987 un concurs d'i-
dccs per a la rcalit/.ació del previst
Parc de les Estacions, la qual cosa
significava que els edi f ic is que
conformen l'actual estació s 'el imi-
naven i passarien a construir-se uns
altres a uns ires-cents metres enfo-
ra de la plaça. Algunes entitats ciu-
tadanes es mobilit/.arcn per aconse-
guir entre altres coses salvar els
edificis tant per la seva importància
arquitectònica d'arqueologia indus-
trial i del que significa i ha signifi-
cat cl tren a Mallorca, com per la
inconveniència que suposaria pels
usuaris la distància a recórrer des
del lloc d'arribada al centre. ARCA
va instar la declaració de Be
d'Interès Cul tura l els edificis de les
estacions, argumentant que aquests
edificis formen part d'un conjunt
d'adscripció modernista jun tament
amb tota la Placa Espanya. El dia 3
de maig de 1996 la Comissió de
Patrimoni del CIM va resoldre que
l 'A jun tamen t de Palma quedava
obligat a man ten i r els ed i f ic i s del
tren dintre cl projecte del Parc de
les Estacions.

Ha estat també d'actualitat que
cl Govern Balear estudia la v i ab i l i -
tat de perllongar la linea de tren
fins a Alcúdia com a alternativa a
continuar l'autopista.

També volem ressenyar cl perill
de desaparició de l'estació de
Manacor que en aquests moments
es troba totalment abandonada i

que l ' ú n i c a manera de salvar-la és
donar-li un ús integrant-la dins un
possible parc que es re iv ind ica des
d' instàncies com ara cl GOB i
ARCA. El passat dia 11 de maig es
concentraren unes ducs-ccntcs per-
sones a l'estació per protestar pel
projecte d'una via de circulació
ràpida que faria impossible la recu-
peració d'aquest espai a ix í com la
d e f i n i t i v a pèrdua de l'estació del
tren de Manacor i els arbres cente-
naris que l'envolten.

Tot això ens fa recordar que
nosaltres com a campaners gaudí-
rem d'una línia que unia Palma amb
Santanyí . D'aquesta línia pel que
respecte a estacions en aquests
moments solament queden Ics de
Santanyí , Ses Salines, Es Banyos i
Campos que han estat convertides

en vivcndcs. Pel que fa a la del Coll
d'en Rabassa s'ha condicionat com
escola pública. Podem dir que en
línies generals la seva conversió ha
comportat un respecte per l'estruc-
tura de l'edifici i la seva preserva-
ció queda assegurada. Menys sort
han tcngut les estacions de
Llucmajor, la més gran de totes, i la
de S'Arenai que varen ser enderro-
cades dissortadament per la manca
de sensibilitat al patrimoni històric
i la deixadesa institucional.

Pel que es refereix a casetes de
davallador i vivcndes de guarda
barreres aquestes estan, la gran
majoria, abandonades i pràctica-
ment en runes. Ara bé avui encara

Segueix >»

'W *f ÉrPíï
>/>£#/?¿/C?¿/£fi/A ~ £Sr£HCA

Santa Bàrbara, 2 - Tel. 65.03.53
07630 CAMPOS

Motor Ocasió ^ Q
Campos, S.L. ]\/[

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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es possible fer cl rccorrcgul de la
línia perquè queden restes bastant
llargues del que era cl traçat viari.
Així mateix queden en bastant bon
estat de conservació, gràcies a la
seva construcció en pedra, cl Pont
de Ics Set Boques sobre cl torrent
de Son Verí, i cl Pont dels Jueus de
S'Arenai.

Una mica d'història de la línia
Pahna-Santanyí ens transllada a
l'any 1908 en què la construcció
d'aquesta línia queda inclosa en cl
"Plan de construcción de
Ferrocarriles Estratégicos". Per tal
d'assegurar la seva aprovació la
Companyia dels Ferrocarrils de
Mallorca es va veure obligada a
adequar-la a Ics exigències tècni-
ques i de traçat que els mil i tars
requerien. Això va 1er que aquesta
línia fos excessivament llarga ja
que havia de passar a prop del Cap
Blanc per servir aquest emplaça-
ment mili tar . L'any 1912 va ser
aprovat cl projecte de 61 Km amb
un pressupost de 4.896.546.pis.
L'explanació s'inicià a l 'any 1913 i
la secció de Palma-Llucmajor, de
30,7 Km, no es pogué inaugura r

f ins a l'octubre de 1916, el iram de
Llucmajor-Campos cl febrer de
1917 (L'arribada del Iren a Campos
exactament fou cl 28 de febrer de
1917), i f ina lment cl ju l io l del
mateix any es completà la línia fins
a Santanyí.

Aquesta línia en relació a la
qüestió econòmica mostra uns
únics períodes de benef ic i durant
els anys 1922-1925 i 1930-1933. El
major n ive l l d'ingressos s'obtení en
cl trànsit de viatgers, suposant úni-
cament cl 30 % d'cntradcs cl trans-
port de mercaderies, un percentatge
que d isminui r ia moll més amb la
inevitable compclència de la carrc-
lera. Pel que fa a mercaderies cl
iransporl per carrclcra suposà una
forla recaiguda del iransporl ferro-
viar i degui al menor control
burocràtic i fiscal i a la major agili-
lat que suposava cl irànsiï amb
camions. Els camions podien anar
més avial i oferien més f l ex ib i l i t a t
d'ús, a més a causa de l 'cstruclura
de la xarxa les disiàncics per vies
eren mes llargues que per carrclcra,
la qual cosa afavoria els camions.
El transport de viatgers anà pro-

gressivament dccantanl-sc pels
aulocars, i una de les causes va ser
que l'any 1946 s'unificaren en els
malcixos combois les mercaderies i
els vialgcrs. Aqucsia mesura fou
presa per afrontar la crisi i la
manca de màquines en servei i la
conseqüència va ser que a cada
estació s'havia de desenganxar la
màquina per arreplegar els vagons
de mercaderies fcnl que els viatges
tcngucssin una duració imprecisa.

El Iren havia revolucionai cl
iransporl en diligències si lenim en
compte que devers cl 1864 la
velocitai mitjana era de 8 Km/H i
anar de Campos a Ciulai podia
durar unes cinc hores, i ja des del
principi la vclocilal del Iren fou de
30 Km/h.

Les locomolorcs 19, 20, 21 de
vapor saturai, de 34,6 lones, fabri-
cades per l'empresa calalana
"Maquinista Terrestre y Marilima",
i batejades amb els noms de
Llucmajor, Campos i Santanyí
inauguraven aqucsla línia. El 1956
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Especialitat en Paella i Peix

Es Murters, s/n. • Ses Covetes (Mallorca)
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Manteniment d'aire acondicionat
Carburació i injecció
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M. BORDOY
Venda i Reparació de Pneumàtics

Equilibrat Electrònic
Servei de Reparació vulcanitzats
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entraren en servei els primers automotors i remolcs
alemanys "Fcrrostal". L'any 1964 l 'Assrmblca
Provincial de Turisme de Balears proposà la supressió
de la línia Palma-Santanyí. Si be es considerava aques-
ta línia tècnicament com a la mil lor s'argumentà la
seva supressió dient que era una necessitat per poder
allargar les pistes de l'Aeroport. Des del punt de vista
econòmic cl dèficit de l'explotació era un argument
que s'afegia i sense tenir en compte cap dels avantatges
que el tren proporcionava, es resolgué substituir-lo pel
transport discrecional per carretera. És evident que les
pressions per part de les empreses d'autocars també
contribuí a la desaparició d'aquesta línia. Des de la
perspectiva actual hem de tenir en consideració que en
el période de 47 anys que estigué en funcionament la
Línia Palma-Santanyí, només s'esdcvingucrcn dos
accidents que no causaren cap víctima mortal. Dia 16
de novembre de 1949 una ruptura d'un eix a un vagó
carregat de cantons provocà un descarrilament de qua-
tre vagons a uns tres quilòmetres de Campos, cl tren
aprofitant una lleugera pendent a la recta de Païssa fins
a Campos baixant a una velocitat d'uns trenta km. Com
relatava cl corresponsal a Campos del diari Baleares,
Miquel Roig, en la seva crònica informativa del suc-
cés, una al.Iota d'uns quin/c anys que guaitava per la
finestra va sortir llançada cap a l'exterior i sense sofrir
la més lleugera ferida es va trobar amb un infant de
pocs mesos que també havia resultat ¡i.les.

L'altre accident va ser cl dia 16 de ju l io l de 1953
en cl pas de nivel l del camí que va a Cala Pi, en cl
terme de Llucmajor, va xocar un camió amb cl tren que
venia de Palma descarrilant els dos vagons davanters

del tren.
El darrer dia que passà el tren pels pobles de La

Línia Palma-Santanyí, va ésser dia 4 de març de l'any
1964. A Santanyí va ser despcdit per molt poca gent,
entre d'altres persones Bernat Vidal i Tomàs i en Perico '
Pomar. A Campos ressenyar l'actitud de Bartomeu
Prohcns que va amollar un coet com a mostra d'aco-
miadament a aquest medi de transport. També dir que
a Ses Salines un grup de persones ocuparen la via com
a mostra de protesta. La línia Palma-Santanyí del
Ferrocarrils de Mallorca tcngué una vida curta i prest
passà a l'oblit. Però forma part de la nostra història
col·lectiva, una història que ara hem volgut recuperar
en la mesura del record i la nostàlgia però també amb
la convicció que a vegades el progrés no és més que
pressa i excés de fum per no arribar en lloc.

Guillem Mas
Monserrat Alcaraz
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Lletres a ta tieta
Benvolguda Tieta; esper i desig que en rebre aquestes

quatre línies us campeu del mi/for, per aquí, com sempre, miram
de dur el carro endavant de ta manera més digna possible i, fieu
de ben creure que, de Vegades és prou més difícil del que pot sem-
blar i mes complica t del que seria desitjable.
Per au ui fi au ¡a fet p tan s, i malament rai! com de costum els comp-
tes m '/tan sortit errats.

Mo pensada en ta dimissió del President Soler i tenia pre-
vist parlar-Vos dels quintos o saters. Eti concret us Volia plantejar aquesta qüestió, quintos o salers? Ara
normalment es parta dels quintos, terminologia que no sempre fia estat ta més emprada. Potser quintos i _ _
salers no siguin exactament el mateix... ¿ '

Enmig de tot aquest bullit fie decidit no tornar a fer plans i anar-Vos comptant les coses tat com em
Venguin, res no és definitiu i tanmateix cada dia en surten de coses n o Ve s i tal dia com aVui farà una any/

La dimissió del senyor Soler, màxima autoritat de ta nostra Comunitat, és un exemple més de les llui-
tes tribals, i potser de castes, en les quals estan immersos els poders politics d'aquesta terra nostra.

Després de la pèrdua del govern de t CIM, el P P fía f ear s'fiaVia quedat sense mamelles per tots els que
tradicionalment s'fi a Vie n pogut assado l lar. Era costum que fins i tot es permetés alguna espipatladeta pels
amics corals (a aquestes miquetes era al màxim que fiaVien arribat alguns del membres més destacats del
PP campaner}.

Em sembla evident, tieta, que els problemes s 'fian de començar a cercar en l'fioritzóprofund dels comp-
tes corrents; eren molts els sous i dietes perduts pet carni, molts els despatxos desallotjats... /sia tot això
fi i fiem d'afegir el rumor de les possibles incompatibilitats, i que algun del missatges de confiança s'da-
gues quedat sense lloc al bancal, tot plegat és massa! DaVant ta consumació deis fets l'amo Va esclatar,
i amb dues passades de cultivadors tot fio Va deixar al seu lloc. Ara ja es per demés espolsar!

Dos Viatges a fa capital del regne fian estat com Cayronexa que tan aVesats estam a escampar i han
posat de manifest, una Vegada més, que per a ells (per als d'allà i per als d'aquí j no deixam de ser uns
m acotin s enmig de mar i que els que ens cal és seguir fent et possible per no desbaratar les enquestes i
continuar arreplegant -com les formigues- durant l'estiu, per f er-los els hiverns més bons de dur: el nostre
Valor, en definitVa, seria et mateix que un sord dóna at seu transistor, et té però no el fa servir.

Que el President fos a ta Plaça Major en determinat dia i hora, la declaració en la llengua pròpia
davant un jutge, normalitzacions i altres herbes del mateix estil no deixen de ser ximpleries, ett (Volgut
c no J n 'era et President de tots, de fs presents a la plaça i dels absents, del jutge i dels funcionaris que
participaren en ta se Va declaració, dels periodistes que en feren ressò, com a tat, com a President de tes
I t tes Batears tenia tots aquests deures. Les Velles b ubo t es han tornat a fer acte de presència, bubotes gros-
ses i peludes, bubotes intransigents i que semblaven esvaïdes. Tanmateix no ho crec que et President par-
ticipas en cap del "boti-boti" que es Van anar repetint, i potser això si hagués sortit del que marca Va el
protocol.

Pens t ¡e ta, que les diferències entre el president i un servidor són manifestes, però això no nega que
pugui reconèixer en ell un aft grau de dignitat, que no ti pugui reconèixer l'alt Valor que suposa negar-se
aromandre, de manera permanent, amb ets calçons a l'alçada dels garrons. Potser el seu màxim pecat
hagi estat posar de manifest que no sempre temps passats foren mit tor s, i que no sempre es fa bo et pre-
decessor.

Et seu pas per ta trona no haurà estat endebades, és et primer president d'aquesta Comunitat que deixa
et càrrec sense més pressions que les derivades de la defensa de tes pròpies conviccions personals ( a
saber).

No passeu pena ex-president, aquesta olor que ara Vos notau en un parell de dies escamparà, no (a
fareu sempre, és del róssi t amb segons quina casta de cabal.

Quintos í salers, tieta, no deuen ser et mateix, i sembla que aquesta Vegada també ens han Volgut fer
passar per quintos.

Una abraçada ben forta, ara que la suor encara no ens regalima.
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Ramon Segura, els viatges d'un rodamón

28

El fc lun i txc r Ramon Segura no és un tu r i s ta acci-
dental . Un mes a l ' any, de ixa cl seu negoci
d'instal.lacions elèctriques, per pujar a un avió que cl
portarà a Cuba, Mèxic , B ras i l , Argen t ina , Xina ,
Tailàndia, Indonèsia, Malasia , Singapur, Hong-Kong,
Macau, índia, Nepal, Suïssa, Portugal, França, Tunísia
i un llarg etcètera tic llocs a l l u n y a t s i exòtics, on el
viatger pugui soprcndrc's, conèixer pobles nous, for-
mes de vida diferents a la nostra i rompre amb la
monotonia de tol un any de scdcntarismc.

— De tots els països que he visitat índia i Nepal són
els que més m'impactarcn. índia és arquitcctònicamcnt
extraordinària: palaus de somni, l legendaris temples
hinduistcs i jainistes. L'estil de viure, aparentment
d'una gran pobresa, amb an imals pels carrers, les famo-
ses vaques. El Nepal és tan par t icular que no es pol
descriure amb paraules. En canvi , de Xina n'estic bas-
tant decebut, perquè no ens deixaren veure molies
coses, sempre acompanyals d 'un policia xinès al darre-
ra...però la Gran Murada és fabulosa!, així com els
milers de guerrers de terracota de les excavacions de
Xi' an i els mílics paisatges xinesos. A Xina no és reco-
manable sortir els vespres sol; vaig l logar-hi un laxi
amb altres membres dels grup excurs ion is ta i demanà-
rem preu abans tie sortir, però a ix í i tol en arr ibar cl
preu va ser més car. Nosalires protestàrem com és
natura l i ben prest ens vàrem veure cnvoliais per la
gran m u l t i t u d de xinesos amb ac t i lud amenaçadora; ens
varen fer f ront ! Per a ells , els occ ienta ls són el d imoni
en persona i lots els mals vénen tie nosa l t res . Cr iden
molt, parlen amb un lo a l l í ss im i a lguns encara porten
la vcslimenla de lemps de Mao Zedong.

Ara ja sé perquè els nostres padrins estaven boja-
ment enamorats de Cuba: la dolçor de la gent , la r ique-
sa de la terra, la cadència, les grans mansions colo-
nials, els j a rd in s púb l i c s . . . és d i f í c i l poder-ho ob l ida r
quan ho has conegut. Vaig parlar amb els cubans i puc
assegurar que un 99'9 % estaven tl'acord amb Fitlel

— Tailàndia. Dones-girafa del Nord.

— Dona que ¡reu la seda dels cucs de seda.

Castro. Duranl cl domini americà, amb Balisia, cl
poble cubà era analfcbct, sense escoles ni diners per
menjar; ara lois leñen diners, però no hi ha res per
comprar. Només vaig trobar un sol dissident, f i l l d'un
ant ic col·laborador de Castro caigui en desgràcia, cl
qua l vol ia sorlir dcscspcradamcni de Cuba.

De Mèxic m'impressionaren les cultures precolom-
binos (asteca, maia, lollcca), tan avançades, principal-
menl l 'arquitectura de Chichcn-Il/.à, d'una perfecció
increïble o la Piràmide del Sol, de Mèxic Dislricle
Federal, altíssima, tan cansadíssima de pujar que quan
arribes a dalt ja no pots mes, o la Piràmide de l'Endeví,
tan perillosa per davallar perquè els peus lan sols aga-
fen mig escaló i l'has d'aferrar a uns cables d'acer. Els
indis són indolents, pacífics, poc donats a la feina;
poden estar asseguts damunt la vorera, capell posat,
sense fer res hores i hores. Ah! , i no ens poden veure ni
en p i n t u r a . El concepte de marc-pàlria és una cniclè-
quia; els guies mexicans contínuament parlaven mala-
ment dels espanyols a l lu r descripcions turíslico-hislò-
r iqucs, malgrat la dislància de la conqucsla de Mèxic,
on els conqueridors no ni anaren per donar una cu l tu-
ra, s inó per portar-sc'n Ics seves riqueses cap a
Espanya. A Mèxic hi he visi els folklore més pur, els
balls típics de més qualitat .

A l 'Argentina pareix que et trobes a Europa. Bones
Aires lé grans passejos i un pori marí t im de gran alrac-
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t iu, cl port de la Boca, al menys no massa deteriorat. És
un paradís per a la compra de peces de peli de gui l lo t .

Brasil té ducs ciutats meravelloses: Salvador de
Bahia, d' important arquitectura religiosa i Brasília,
ciutat futur is ta de grans dimensions, carrers l la rguís -
sims, edificis avantguardistes, etc.

He estat a Tailàndia en tres ocasions i sempre hi
dcscobrcsc racons que no havia vist mai , llocs inèdits
d'una bellesa increïble, com cl Palau Reial de Bankok
o cl mercat flotant, visi ta obligada de tot tur is ta . També
vaig poder conèixer cl poblat de doncs-girafa, on les
nascudes en dimarts de l luna plena, s'allarguen cl coll
amb cercles fins cspcnyar-sc Ics vèrtebres, en una pràc-
tica prohibida pel govern però d i f í c i l de controlar per-
què viuen dins la selva. Tailàndia és un país moll libe-
ral en qüestions de sexuali tat i moll cslriclc en qües-
tions de droga; una vegada mentre passejàvem, una
senyoreta tailandesa s'acoslà a un jove benplanial del
noslrc grup i li demanà per anar al l l i l amb ell; el jove
s'excusà educadament i li digué que era casal. La sen-
yoreta li conlcstà amb ingenuïtat: "bé, ens hi podem
anar els 1res".

Als països orientals les doncs tenen un valor
mínim, no poden votar. A més de les (cincs de la casa
treballen a fora -l'home no fa absolutament res-; he visi
doncs fcnl de picapedrer, obrim síquies al carrer. Una
f i l l a és molt poc apreciada a Xina i si cl primer o segon
fi l l s han csial nines, els parcs no les in sc r iuen al regis-
tre civil . Un temps inclus Ics mataven.

Singapur, amb una d ic tadura disfressada de
democràcia, té una economia molt desenvolupada, una
renda per càpita altíssima, molla de ncicdal -més que a
Suïssa-, cslà prohibil lirar papers, menjar i beure pel
carrer. El país ós una lasscla de plaïa.

Ramon Segura no es cansa d'evocar vivències,
mentre visionam una col.leccio de milers de diapositi-
ves fetes per ell mateix i escoltam discos recolli ts per
aquells indrets. Les pareis de ca seva rcsicn decorades
amb motius i records dels sues viatge, dels quals en
són tcslimoni: ceràmiques, fotografies de gran format,
escultures, objcclcs singulars...

Recorda amb fruïció Ics dislinics gastronomies, les
olors del menjar...

— A l'índia tol lé un mateix sabor moll desagrada-
ble per les espècies que hi posen de curry i derivats. El
menjar xinès és coent amb exageració i no lé res a

COMPK PORTASSA
INDIVIDUAL
A CAMPOS

O ALA COLÒNIA
TEL. 29.58.Iti
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— Xina. Pagoda xina

veure amb els res taurants xinesos de Mallorca.
M'agraden les sopes amb bolets, Ics canyes de bambú,
cl pollastre agredolç. A Singapur, a un restaurant vege-
tarià em donaren una sopa cocnla raríssima. A Bones
Aires couen la carn de vedella a un metre de distància
del c a l i u ; a Mèxic s'ha de tastar cl "molc", una mena de
xocolata fusa, moll espessa.

Crec que com a persona li dec moll als viatges. He
après a ser disciplinai, conviure en grup, conèixer els
sccrcis de la folografia, ser lolcranl, rcspcclar la geni i
conviure amb allres cullures i religions.

Miquel V. Sebastian

Taller Mecànic

CA N'ARNAU
Carrer Provenga, 36

Tel. 65.10.63
07630 CAMPOS
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Encara hi ha temps

30

Vivim a una societat que sent una certa fascinació
per tot allò que gira en torn del consum i del malbara-
tament. Molts dels problemes ambientals que hi ha al
nostre món, i de fet quasi tots els més greus, provenen
del consumisme desmcsutat en cl qual es basa tota la
nostra societat, que crea la "felici tat pel consum", quan
la realitat és que cada vegada disposam de menys
temps l l iure per fer allò que realment ens agrada i
volem fer.

Tan preocupats com estam per aconseguir més
doblcrs i per consumir més, el que realment eslam fent,
és esgotar i enver inar el món on v i v i m , consumint una
gran quanti tat de recursos no renovables com el petro-
li, carbó, urani, sòl, etc.

Destruïm boscs madurs irrecuperables, i per satisfer
les demandes creixents de paper i fusta, p lan tam altres
arbres com eucal iptus i pins que creixen amb més rapi-
desa, degut al rec in t ens iu i als adobs químics.

Contaminam l'aire i l 'aigua amb la combustió indis-
criminada de petroli i carbó, abocant a l 'aigua produc-
tes químics que provenen tie l 'ús domèstic i tie les
fàbriques indust r ia ls .

Nosaltres podem fer ús de la nostra capac i t a t c r í t i -
ca per no deixar-nos arrossegar per l ' a l l au de productes
innecessaris que ens envaeixen; si començam per peti-
tes coses, podrem anar augmentant el nostre radi d'ac-
ció i crearem un efecte mul t ip l i cador per pressionar en
uns nivel ls més alts. És cert que l'impacte sobre cl
medi ambient és provocal més per la producció indus-

OÄ
S

Gestoria

ADROVER

TRAMITACIONS I ASSEGURANCES

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

irial que pel consum en si mateix, a més, la nostra
capacilal de decisió sobre la producció és limilada i per
la seva banda els productors uti l i t / .cn diversos mitjans
tic propaganda que creen necessitats a r t i f ic ia l s que
modi f iquen les nostres pautes de conducta originals.

Una de les característiques de la nostra societat és
la de sentir-nos impotents a l'hora d'actuar contra totes
les coses que poden fer mal al món on ens ha tocat
viure, però malgrat loi hi ha moltes coses que han de
canviar, i han de canviar per a bé de tols, i no podem
esperar que siguin uns altres els que venguin a canviar
el món.

Guillem liurguera

$ar fiereãtitíl
Nova direcció

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

07630 CAMPOS

MíMiAw
Servei

ï
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^afeC^Pornar
Historiador Talladas, 9

Tel. 65.07.83 - Fax. 65.22.58

07630 CAMPOS
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Futbol base, qüestió de feina, no de sort
Després de l'anterior carta*, la

qual feia referència al present i futur
del futbol a Campos, on declarava les
meves preferències sobre si els juga-
dors han de ser de casa o de fora, cm
veig en l'obligació d'intentar donar
les raons del perquè a Campos és fac-
tible. Primerament voldria ressaltar
les grans possibilitats amb què comp-
tam a Campos, a mes d'un gran nom-
bre d'al.lots federats, també tenim a
favor un equip a tercera nacional i a
més un passat molt favorable, en
qüestió de pedrera, ja que de sempre
hem estat una de les pedreres més fer-
mes de' Mallorca, ja que sols basta
mirar els resultats. Però és aquí on
voldria fer major referència, ja que no
perquè hàgim lengut bona pedrera,
vol dir que sempre en tcnclrein, i molt
menys avui en dia, on s'cslà treballant
tant en aquest camp; prova d'això són
els 100 milions anuals que destina el
F.C. Barcelona a Ics seves seccions
inferiors. Amb això vull fer veure que
un jugador com a tal, si volem que
sigui bo, que jugui bé al futbol, no
podem esperar que neixi i cl puguem
aprofitar, ja que estam parlant d'un
tant per cent (%) molt baix, i molt
més avui en dia on s'imposen més els
sistemes làctics i cl treball diari tie l'e-
quip, a la creativitat de jugadors pun-
tuals. Per tant, amb lot cl que estira
avui en dia cl futbol campaner, hem
d'intentar crear aquest tipus de juga-
dor que pogucm comptar amb ell de
cara al futbol d'èlit, ja que cl li prin-
cipal del futbol basc ha de ser fer
jugadors pel primer equip, però no
esperant que sorgeixin per art de
màgia. Per això un jugador s'ha d'a-
nar formant gràcies a unes cla|x\s de
creixement i formació, on a cada una

de les etapes s'ha de treballar allò que
millor s'adapti a les seves condicions
físico-mcntals, però sempre relacio-
nades a una millora lècnico-làcüca, la
qual farà que cl jugador sigui
intel·ligent, que sàpiga jugar al fut-
bol, gràcies a una feina ben feta i amb
consciència de causa.

Com podem treballar així?.
El primer que s'ha de 1er, és

intentar crear una unió entre tot cl fut-
bol basc, ja que no pot ésser que per
exemple els alevins treballin cl
mateix que els infantils, ja que són
molt diferents tant llsiològicamcnt
com psíquicament, per unit cal fer
una programació general del que es
vol treballar a cada clapa tie forma-
ció, a cada categoria, fent que els
al.lots en canviar de categoria, no ho
facin per haver complit un any més
biològicament, sinó per augmentar un
csgraó més dins la seva formació tcc-
nico-làclica, tant col·lectivament com
individual. Així aconseguirem bons
futbolistes, lent augmentar el nivell
futbolístic del Campos, i a la vegada
de tots els que volem veure bon fut-
bol a Campos, sense haver de dur
gent de fora.

Per tant, cal crear una metodolo-
gia de treball, en base a uns principis
comuns a tot el club; és a dir, cal defi-
nir cl tipus de joc que volem de forma
general per a totes les categories, com
poden ésser per exemple els principis
de l'Ajax, on es fonamenten en la
possessió de la pilota, i això ho treba-
llen tres dics a la setmana, durant 45
minuts, (amb diferents exercicis, per
no ser monòton), al igual que podrí-
em treballar com a principis generals
del club, cl "patatlón", cl contra-alac,
la defensa /onal o la defensa indivi-

dual, etc, però tenir uns principis
comuns per totes les categories, de
cara a poder donar els seus fruits en cl
darrer csgraó, el primer equip. Tenint
en compte les etapes de formació dels
al.lots, combinades amb els principis
del club, marcant una sola línia de
treball, els resultats es veuran sols,
tindrem un jugadors intel·ligents,
amb una àmplia riquesa futbolística, i
saber que trcballam be amb coherèn-
cia per recollir els fruits de l'èxit, tant
d'entrenadors com de jugadors.

Antoni R arguera Suñer

»ACLARIMENT: L'anterior
carta a què es refereix Antoni
Burgucra és l'aparegut al número 80
de RESSÒ amb cl títol de PRESENT
I FUTUR? i que per error anava sig-
nada per Guillem Burgucra.

Ca'n Jua
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Acristallaments en general
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Escacs. Esport Escolar
Parlant un poc també de l'esport escolar, hem de dir que hi ha joves que segurament podran seguir l lui tant per-

què Campos tcngui un nom a Ics competicions d'escacs. A la fase comarcal, que ja ha acabat, en Joan Clar i en
Tomeu Rigo, tots dos del C.P. Joan Vcny i Clar, van quedar en 48 i 6* posició respectivament. Cal dir també que
en Tomeu Rigo va ser cl primer alcví classificat aconseguint 4'5 punts dels vuit possibles i quedant el número 27
de la classificació general d 'un total de 57. En Joan Clar també va obtenir 4'5 punts d'un total de vuit punts.

Ara tols dos participen a la fase insular, és a dir, al Campionat de Mallorca Escolar, que es disputa al
policsportiu "Príncipes de Espana". De les cinc partides que ja s'han jugat, en Joan Clar n'ha guanyades tres i en
Tomeu Rigo ducs. Ja se sap que a mesura que puja cl nivel l de la competició guanyar resulta més complicat, però
això no sempre és cl més important. Des d'aqucstcs planes, coratge i endavant.

Damià A. Verger

BUGADERIA

TINTORERIA

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

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

32

«VMíW*;*
J^a lenda especialitzada en el leu fill

per primera vegada trobaràs en un mateix lloc,
totes les 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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Torneig de primavera de Tennis
Per la fira de maig va f inal i t /ar cl Torneig clc

Primavera de Tennis. Aquest torneig es va jugar en les
modalitats d ' individuals masculins, fcmcnis i alevins.

La primera fase es va fer en dis t in ts grups on es
classificaven els primers de cada un.

A la modalitat masculina els primers entraven dins
un quadre denominai A i els restants entraven dins un
altre quadre denominat B.

Les finals varen tenir lloc al Club Tennis Campos
els dics 11 i 12.

Els finalistes varen ésser:
-En cl grup A varen esser Onolrc Veny i Gui l l em

Caldentcy. La Final va tenir lloc dissabte dia 11 i el
guanyador va ésser Onofre Veny amb un resul ta t de 6-
3/7-5.

-Dins la categoria femenina la f ina l es jugà quan va
haver acabat la del grup A, i les f inalistes varen ésser
Neus Company i Margalida Moll. La guanyadora fou
Neus Company amb un resultat de 6-1/6-2.

-En la categoria alcví la final també es jugà cl dis-
sabte dia 11 i tingué com a protagonistes Gabriel
Fullana i Cosme Garcics. El guanyador va ésser en
Gabriel Fullana amb un resultat de 7-5/6-2.

-L'cndcmà, diumenge dia 12, es jugà la f i n a l del

grup B, que enfrontà en Bartomeu Obrador i en Josep
Rosselló. El gunyador va ésser en Bartomeu Obrador
amb un resultat de 3-6/6-0/7-5.

Tot seguit va tenir lloc l'cntrcga dels trofeus duita a
terme pel president del Club Tennis Campos, Jaume
Lladó Vera.

El torneig va anar moll bé i esperem que l'any
vinent es pugui tornar a repetir.

Guillem R. Caldentey

Vibmts Lladó, C. B.

ßitjM&i- pAeiertáadeá-

^loMÍa^d- de IjCi^micjá

Q(wliMeAe&, e¿cale¿ I ^W¿¿

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

33

Ara, canviar a més
li costarà menys.

Informi's:
(cridada gratuïta)

^«v*W«i

CANVIÏ

53fe * 220V

900-220.220
TOT SON AVANTATGES
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Bàsquet
Ja s'ha acabat. La temporada 95-96 ens ha dit adéu.
Aquests résultats han estat els següents:
A la categoria Sènior Masculí hi teníem un equip molt jove i mancat de

jugadors alts. Aquest equip comptava els partits per derrotes i això va fer que
els jugadors perdessin les ganes i la il.lusió per jugar. Un parell de canvis a
l'equip feren que la imatge milloràs un poc a la recta final de la temporada
però no foren suficients per a guanyar cap partit.

L'altra cara de la moneda la trobam a la temporada de l'equip Sènior
Femení, que l'acaba ocupant cl setè lloc de la classificació després d'uns ini-
cis irregulars. Les diferents baixes patides durant la llarguíssima temporada,
28 partits, li posaren difícil trobar cl seu ritme de joc, però així i tot aconse-
guiren desenvolupar un joc que els permeté fins pràcticament els darrers par-
tits optar al quart lloc. Sen/.illamcnt han tornat a rculit/ar una bona tempora-
da.

A l'equip Júnior Femení se li va acabar la temporada en dos mesos ja
que la federació retirà la fitxa a les tres jugadores que havien de dur cl pes de
l'equip i les lesions forçaren la retirada de dues jugadores més, deixant l'equip
amb només set jugadores. Després d'això l'única cosa que han pogut 1er ha
estat intentar aprendre cl mes possible a mesura que s'anaven jugant partits,
donant, això sí, una bona iinatgc i deixant clar que feien tot el que podien.

L'equip Cadet Femení es cl que ha rcality.at la millor temporada, ja que
malgrat perdre els tres primers partits es referen i cl bon nivell de joc de les
jugadores els permeté de classificar-se per la l lu i ta pel títol del seu grup.
Aquest equip acabà en quart lloc.

L'equip Cadet Masculí, amb deu jugadors que debutaven a la competi-
ció federada, van 1er cl que d'ells s'esperava, jugar partits i aprendre per a
poder obtenir millors resultats en propers anys.

I l'altre equip de debutants, l ' Infant i l Femení, també ha fet cl que s'es-
perava d'aquestes jugadores: molta feina i uns avenços espectaculars que
segur que els permetran demostrar un nivell com cl dels altres dos equips
femenins del bàsquet campaner.

Ja per acabar només cm resta dir que fa un parell de mesos ja s'està pla-
nificant la propera temporada de manera molt seriosa, i intentarem clonar-vos-
cn quatre pinxclladcs del que serà cl mes que ve.

Miquel Oliver

CUINA VEGETARIANA
Introducció a l'alimentació naturista.

Com substituir la carn, aprenent a cuinar plats i salses
de fàcil, ràpida i pràctica preparació.
— L'eliminació de les toxines corporals lliberant el teu vertader cos esvelt.
— Aprendre a equilibrar la dieta
— Regulació del nivell de colesterol - Salut i Nutrició

Tots els dimecres i divendres de 20 h. a 22 h., els mesos de Juny, Juliol i Agost.
Els cursos s'impartiran a Campos. INFORMACIÓ TEL. 18.10.54

CURSOS DE TEATRE AMB MÀSCARA
INICIACIÓ I PERFECCIONAMENT
Els mesos de Jul iol i Agost a Campos
Impartits per CORNUCOPIA TEATRE

Objectiu formar CompanyiaTeatral
INFORMACIÓ TELS. 18.10.54-28.47.48
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TRANSPORTS MESQUIDA

Ronda Catalunya, 9 - Tel. 65.01.47

07630 CAMPOS

ttë»* ̂

AVENIDA
Local climatitzat i terrassa

Gran Varietat de ï3a amb O ti
Menú diari a 750 Ptes.

Menú diumenqes i festius a 1.100 Ptes.
Sopars i dinars de companyerisme

(preus econòmics)

Menjar per dur-se'n
CUINA MALLORQUÍNA
Avinguda Jaume II, 28

Tel. 16.00.77
CAMPOS

Tendencies
botiga. 0 .

Moda Home / iïona
Exclusiï/a Texans Caroche

Major, 4 - Local D • Tel. 65.09.34
07630 CAMPOS

PRODUCTES

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

07630 CAMPOS

o ÇH^VS»Ca n ^

TONI
C% ̂ yiw<\&T/ eot&Msw*&rdr~

¿^ '7rfal%><yic&' cvrwr- vi*\>

<yi¿£é'rv\¿t, 'le^vw&ìv-rìZWsìs

d&> w&pi&uws b* ctvm

&£ ¿xviM

Oest, 8 • Tel. 65.27.54 • CAMPOS

¡Com&;ljifob Ifetöom

VàzquíaMeUa, 2 Tels. 650704-'féMõS CAMPOS
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