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El judici "túnel de Sóller"
i la política balear

r othom ha sentit a parlar del famós "túnel de Sóller".

La gran obra pública del Govern de Canellas/PP, una

magnífica concessió per a explotar l'únic peatge que hi

ha en aquests moments a tot Balears. Ara bé, tothom en

parla per boca de la Justícia.

La Justícia hi va veure fortes irregularitats, diguem-

ho suau, i hi va entrar a investigar a fons: un Magistrat instructor i un Fiscal

de Sala han acusat i imputat delictes o conductes penals o criminals clarament

a Gabriel Cañellas, Jeroni Saiz (conseller d'obérés públiques), A. Cuart (con-

cessionari promotor del túnel) i José A. Berastain (empleat del PP en aquells

moments).

Aquest fet, incontestable, ha provocat l'actual judici que s'està duent a

terme al Tribunal Superior (presumiblement acabarà devers el 16 de juliol,

plena Festa del Carme).

El judici, magníficament contat pels periodistes i, en especial per les crò-

niques taurines de Matías Vallés al Diario de Mallorca, resulta tota una mos-

tra de les actuacions poc clares i poc defendibles del Partit Popular de Balears.

Al judici s'han posat de manifest algunes de les misèries de la política balear:

el silenci imposat, la manca de llibertat, la mentida, la falsedat, l'amiguisme,

el menyspreu per allò que és públic i comú, la indignitat de tants i tants emple-

ats i amics, la desmemoria de tantes persones diuen que "agraïdes", etc

L'actuació d'un Cañellas, amo de possessió (que volia ésser) sense la més

mínima dignitat d'assumir responsabilitats i passant la pilota al missatge

Berastain ho diu tot i ho resumeix tot.

Cañellas te por: té por a la condemna penal i judicial. La condemna popu-

lar, dels seus propis i de la gent encara que impensable en altre temps ja la deu

tenir assumida.

I amb tot això el PP que veu com enjudicien 3 dels seus dirigents, tots tres

amb responsabilitats de govern d'alt nivell, el PP, com dèiem, està a l'aguait i

espera i deixa passar.

En Matas, el President Matas espera ansiós el 20 de juliol per poder partir

de vacances amb un tema conclòs, encara que sia per començar a emblanqui-

nar.

Emblanquinar és la tasca del President Matas i de tot el PP en aquests

moments.

De sempre, a les cases mallorquines, per emblanquinar s'ha de fer net. El

PP hauria de fer net abans d'emblanquinar. I alerta perquè emblanquinar vol

dir més coses.

Després del judici del túnel de Sóller (els sollerics no tenen res a veure amb

la malifeta) que suposa acusar de dos delictes greus el polític amb més poder

a Balears (Cañellas) res no serà igual a Mallorca i els polítics balears hauran

d'aprendre bé la lliçó que ha donat magníficament la Justícia, l'acusació parti-

cular (esquerra unida) i la premsa lliure.



• Planes Planes

Diuen que...

— I és ben cert, que el carrer Joan
Ballester i el carrer ses Sitges a la fi han
quedat units a través del carrer Pare
Alzina.

— Haurà fet falta més d'un any per
dur als tribunals al propietari del terreny
per on passa al camí d'accés a la platja del
Trenc.

— Els aucells del Salobrar no es
podran veure en directe sinó que s'hauran
de veure a través de miradors en cinemas-
cope.

— Per la Sala n'hi ha que tenen por:
por dels altres, por d'ells mateixos o de
qui?

— Alguns no tornaran repetir, queja
n'han menjat ben a voler: de segon plat,
de primer, de postres o de càrrec?

— Denou no són vint, però en passar
de deu, ja en duim un.

— No importa filar tan prim.
— La Sala no discrimina la tercera

edat. Eren tretze i tot va ésser gratuït,
d'autocars, diuen.

— Les festes d'agost seran molt sona-
des perquè l'Ajuntament hi destinarà el
superàvit.

— La joventut espera conjunts de
rock català de primera fila.

— Ja n'hi ha un d'emparaulat, de rock
català i molt engrescat que li diuen SAU.

— Qui vol pols no importa que vagi
a l'era, perquè d'eres ja no en queden, però
de pols...

— L'únic que ha estat capaç d'aturar
la circulació pel centre del poble ha estat
el mercat de vell.

— Ja hi ha comerciants que ho han
notat al seu calaix i comencen a queixar-
se ferm.

— Aquest alemany no vol saber que
Campos té llengua pròpia i anuncia el
mercat dels encants en castellà i altres
llengües.

—Deu ésser que no hi vol els campa-
ners.

— L'Ajuntament, per allò de les
modalitats, es fa un embull i l'anuncia en
castellà amb un diminutiu de mercat o

amb la traducció de rampins, i el deixa
així, en la modalitat.

— El balle neda entre dues aigües.
Davant els campaners, està en contra de
l'autopista i davant en Verger, diu que sí,
però no, o no sap, no contesta, o no s'atre-
veix a aixecar el braç per oposar-s'hi. A
veure si haurà de menester un ternal?

— També diuen que el batic ha afir-
mat que sempre defensarà el poble, però
quina part de poble?

— En tot cas, la plataforma contra
l'autopista podrà comptar amb el suport
moral de l'Ajuntament.

— O na Maria Mas promociona la
princesa, o la princesa promociona na
Maria Mas o se promocionen mútuament,
que trieu!

— El Diari de Balears dóna les grà-
cies a Ressò pel reportatge que els va
dedicar sobre el seu primer aniversari.

— Ressò dóna les gràcies al Diari de
Balears, per fer un periodisme de gran
qualitat en llengua catalana, la nostra.

— Els apartaments de ses Covetes
van de tribunal en tribunal, i que a vega-
des es troben en tres o quatre tribunals a
la vegada. Pareixen l'amo!

— L'amo en Gabriel Cañellas recor-
da que la veritat sempre sura, perquè no
se l'ha encausat en el cas Calvià.

— També diuen que el poble és molt
crèdul i per això creu que el que feia el
conseller de presidència no ho podia
saber mai la presidència, que per això era
conseller de presidència.

— 1 també diuen que tothom sap que
no es movia un fil dins el PP que l'amo no
ho sabés.

— La justícia el podrà absoldre, fins
i tot del cas túnel de Sóller, però el poble
no combrega amb rodes de pedra de molí
de moldre farina.

— Els assessors de l'expresident l'a-
consellen que surti en tots els actes judi-
cials amb un somriure a la boca, però no
se n'han recordat de dir-li que anàs alerta
que no li sortís una rialla cínica.

— També n'hi ha que diuen que no se
sap per on es desprestigia la classe políti-
ca.

— Algunes persones, i institucions
diverses, segueixen adreçant-se a
l'Ajuntament com a Campos del Puerto. A
l'Ajuntament no diuen ni mu al respecte.

— S'ha fet el tradicional "batxeo"
dels camins rurals.

— Aquesta és la inversió anual que
es dedica a foravila

— Ala Plaça de can Pere Ignasi hi ha
un contenidor de piles que fa mesos no el

buiden. És mal d'omplir, no té cul.
— Al punt verd de l'escorxador hi ha

contenidors de tota casta menys per tirar-
hi fems que es deixen onsevulla.

— La partida destinada a pagar el
servei de recollida i eliminació de residus
no bastarà per res.

—• El batle quan dóna la mà no
estreny.

— Que la Guàrdia Civil passi al PAC
no vol dir que siguin ells qui atenguin els
malalts.

— Els malalts no aniran a l'edifici del
Teatre a fer comèdia.

— Un diari va publicar que el conse-
ller de Foment, Joan Verger, va dir que els
campaners som uns retrassats perquè no
tenim turisme.

— Aquest senyor hauria de tenir un
poc més de respecte pel nostre poble.

— Enlloc d'insultar-nos i malmenar-
nos tant podria mirar de fer qualque cosa
per Campos.

— Podria, per exemple, aturar aques-
ta autopista que si s'arriba a fer serà un
cop molt dur pel nostre poble.

— El senyor Verger va venir a
Campos a reunir-se amb els del Partit
Popular i els va dir que ell mai no havia
dit això.

— Molts de "pepes" se'l varen creu-
re.

— Altres no.
— Hi ha un bon grapat de campaners

i campaneres que eren a aquesta reunió i
el varen sentir bé quan ho va dir.

— En aquest reunió no varen convi-
dar tots els militants del Partit Popular.

— Alguns que s'han manifestat clara-
ment contra l'autopista no varen saber res
de cap reunió fins l'endemà d'haver-se
feta.

— Ja són vint-i-una les entitats cam-
paneres adherides a la plataforma en con-
tra de l'autopista.

— El senyor Verger diu que és per
demés que de totes maneres la faran.

— Però si tots junts ens hi oposam i
lluitam de valent, l'aturarem, ja que en
democràcia sempre guanya la majoria.

— A la Sala cerquen una margalida
(flor) per esbrinar si autopista sí o si auto-
pista no.

— De moment el "baratillo" és real-
ment "baratillo".

— El batle no s'acaba de creure que
la platja estigui bruta.

— La platja ni està bruta ni hi ha
hagut cap queixa al respecte (o sí?).
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• Planes Planes

Vos recomanam
• Menjar figues, albercocs i prunes.
• Millor si sembrau figueres, albercoquers i pruneres

perquè si no, no n'hi haurà aviat i tot serà plastificat i sense
gust de res.

• Que si els vostres fills no poden fer la carrera a la
UIB, que la facin a una altra universitat dels Països
Catalans.

• Que assistiu a cursets de protocol per aprendre que
una princesa és més que un balle.

• Sempre que aquest curset no l'impartesqui el secre-
tari.

• Tenir molta paciència.
• No deixar les portes obertes de les cases, ni de les

portasses, ni dels cotxes, ni de..., si no voleu tenir menys
coses cada dia.

• Conformar-vos i conformar-nos amb el que tenim.
• Fer feina, que n'hi ha pels que en volen fer.
• Que amolleu més d'un coet quan el Barcelona

guanya tres copes en un sol any.
• Que vos faceu socis del Campos, perquè l'any que

ve tornarà esser un dels millors.
• Que vos faceu socis del Mallorca, perquè l'any que

ve veurem els nostres millors equips i també els millors
equips d'Espanya.

• També, si voleu, que n'amolleu algun i no mil i un
quan el Madrid guanya la Lliga, perquè és d'Espanya. O

0

Es Campanar
Autoserrtci

Seccions de:

Congelats

Fruiteria

Carnisseria

Cansaladeria

Major, 36 - Tel. 65.07.69

07630 CAMPOS

Ttf·l·&cn·. . . i r*¿¿> ¿yn^fcí-

quan guanya el París Sant Germain, perquè és de França,
0 quan guanya el Roma, perquè és d'Itàlia, ...

• Que doneu a cadascú el que sigui seu.
• Que repartiu alguna cosa que teniu, perquè vos n'a-

legrareu molt.
• Que no vos aferreu a les propietats materials, per

70 o 80 milions d'anys que hem de viure!
• Que ajudeu a la plataforma antiautopista i vos aju-

dareu a vosaltres mateixos, perquè l'autopista farà que
Campos ni sigui un poble de passada, ni una passada de
poble.

• Que vos ho passeu bé amb la festa major del poble
1 amb les festes majors dels pobles veïnats, i també amb
els de més enfora.

• Si no estau massa cansats, podeu reflexionar una
mica: "El veritable coneixement ha de venir de l'interior
d'un mateix. Només el coneixement que ve de l'interior
d'un mateix pot dur-nos a la veritable comprensió."

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

Carrer Sant Blai, 19 • Tel 65.01.53 • CAMPOS

5bia. ^-ca. QabqAH,
PELL
— Acné
— Caiguda de pèl
— Berrugues
— Lunars
— Fongs
— Al·lèrgies (Proves), etc.

ESTÈTICA
— Arrugues
— Cel·lulitis
— Aprimament
— Taques
— Varices
— Estries
— Flaccidesa, etc...

(Diarts horabaixa)
Carrer Santanyí, 34 • Tel. 65.22.97

CAMPOS

Avda. de Alemania, 2 - 9e

(Demanar hora) Tel. 75.88.11 • PALMA
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• Cartes dels lectors

Molta barra...?
Per molt que ho cavil, no sé si és molta barra o si són

manies meves. Resulta que vaig rebre una carta firmada
per la Regidora de Serveis Socials del nostre Ajuntament
on deia:

"El Balle d'aquest Ajuntament vol convidar a (sic.)
totes les persones majors de seixanta-cinc anys a fer una
ofrena floral a la Verge de Lluc i també vol oferir-vos un
dinar al Restaurant S'Alquería d'Es Comte".

Amb aquesta carta i amb el fet de no veure-hi cap
representant d'altres partits, que també formen part de
l'Ajuntament, és possible que molts s'arribin a creure que
realment paga el balle i que tot és degut a la seva gràcia i
benevolença i que per això, evidentment, es mereix el nos-
tre vot i molt més.

Jo em vaig enfadar un poc (per no dir-ho d'una altra
manera) quan vaig veure aquesta carta i no hi vaig voler
anar. No m'agraden aquestes coses. Sempre he pensat que
les persones majors es mereixen tot el cas i l'honor que
se'ls pugui fer per part de la societat i les institucions, però
no se'ns ha de tractar de beneits perquè ja n'hem vistes
moltes i la sabem llarga. Quan hi ha eleccions, casual-
ment, sempre es fa aquest dinar (que pagam tots els cam-
paners!) poques setmanes abans. Només els falta donar els
sobres i quedar d'acord per anar-los a cercar amb cotxe.

Amb una paraula, trob molt bé que, si no tenen altres

idees, es faci aquest dinar, però que diguin que és el poble
de Campos que fa un homenatge als seus padrins i no que
el batle convida. Un altre dia, ara que estic esmolat faré un
escrit de coses en què es podrien gastar aquests doblers
(segur que tots els que hi anaren hi estarien d'acord). I una
altra cosa: a Campos hi ha bon menjar i molts de llocs on
en preparen, no importa anar a deixar els doblers a fora.

Un jubilat

WCAMPOS
Escola de Formació Vial

Carrer Plaça, 24 • Tels. 65.29.29 • 908.43.52.33

07630 CAMPOS

CENTRE D'ESPECIALITATS MÈDIQUES
Igualatori

Medicina Genera!
1 ¡¡¡I ; Pediatria

Ginecologia i Obstetrícia
Cardiologia i Aparell Respiratori

Otorrinolaringologia
Aparell Digestiu

; u Anàlisis Clíniques
Cirurgia Genera! ; ; : ; : ; • -

Neocirurgia
Cirurgia Plàstica i Reparatòria

:=:::: ::::Nutríciói Dietètica,.
i ;;:ï: ;; "Dermatologia

üGtf

U-UCMAJOR

A.T.S;
Clínica Dental

Ortodòncia
Implantologia

Psicologia
Traumatologìa Ì

£;¿; Cirurgia Ortopèdica
Reumatologia - Ortopèdia
Rehabilitació í Fisioteràpia

Atenció primària per a esportistes
Oftalmologia
; Psquiatria

R. X. Radiologia...

ASSEGURANCES: AXA - ADESLAS - AGRUPACIÓ MÚTUA - ASISA - IMECO - MEDIFIATC
MEDYTEC - NOVOMEDIC ONCE - PREVIASA - SANITAS - CAJA SALUD - VITALICI - ALIANZA...

Plaça d'Espanya, 56 - Tel. i Fax: 120064 - LLUCMAJOR
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• Cartes dels lectors

In memòriam
Lluc Sebastià Coves Manresa

Carta a un amie que ja no em pot
respondre.

Amic Sebastià:
Aquests dies farà un any que ens

deixares, en el millor moment de la
teva vida, on les teves ganes de viure
eren moltes i quan començaves a
tenir coses que mai no havies tengut.

Cada dia quan vaig a fer feina pas
pel lloc des d'on emprengueres el teu
darrer viatge, i no et pots imaginar
quina sensació!!, va esser una verta-
dera putada el que et va passar.

Durant aquest any han passat
moltes coses, algunes bones i algunes
dolentes, la vida ens ha allunyat una
mica més i ara ens veim una mica
menys, hem pres camins diferents i
decisions difícils per a nosaltres i per
als nostres, ja que després del teu

accident vàrem acabar de veure que
s'ha de viure cada dia com si fos l'úl-
tim, mai no saps que pot passar.

Les vegades que ens juntam, tro-
bam a faltar les teves bromes i la teva
alegria, tu ja no hi ets entre nosaltres,
però sempre formaràs part de la nos-
tra vida i dels nostres records, és molt
de temps el que vàrem compartir
junts, bons i mals moments, però
quasi sempre tots junts.

Sí, sí, ja sé que m'estic posant
sentimental, i que tu t'enfots, però és
la veritat, que vols que et digui!!!

Per la resta quasi tot segueix
igual, seguim fent feina i anant un
poc de marxa, però ja no podem fer
els estragos que fèiem abans, no sé
perquè!!

Pel que respecta a la meva moto,
des d'aquell dia pràcticament no l'he

emplrada més i estic intentant ven-
dre-la. No, no pensis que som un
cagat, però és que ja no li veig la grà-
cia, que vols que et digui!!

Imagín que dins el possible
estaràs bé i que allà on siguis hauràs
fet molts d'amics, ja que aquesta era
una de les teves qualitats.

Ja que no em pots respondre, et
deman que no ens oblidis i que cuidis
un poc de tots el que deixares enrera
aquell maleït dia. Sí, ja sé que ho fas,
però t'ho record!!!!

Ara he d'anar a dormir perquè
demà he d'anar a fer feina i ja és molt
tard.

Una abraçada molt forta i records
de tots.

Andreu Alcaraz Vich

SERVEIS NÀUTICS EN GENERAL
SEBASTIÀ AMORAGA BAUZA

ESPECIALITAT EN ESMALTAT DE IOTS

fc*%z~'
^••- ' • -- y

Tel. Mòbil: 909.66.81.81 • Tel. 65.11.46
LA RÀPITA - Campos
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8

Els resultats de Selectivitat de l'Institut de Felanitx,
millor que la mitja de Balears.

Ha superat en més de tres punts el tant per cent general
Els resultats dels alumnes de

l 'Insti tut Mare de Déu de Sant
Salvador a les proves d'accés a la
universitat, conegudes popularment
per Selectivitat, han estat millors que
la mitja de Balears. Del nostre centre,
s'han examinat 57 estudiants de
Logse i n'han aprovat 52.

El percentatge general d'ap-
tes a segon de batxillerat Logse ha
estat del 87'9%, mentre que el del
nostre Institut ha arribat al 91 '2%.
Això significa que els alumnes de
Felanitx han superat en 3'3 punts el
percentatge d'aprovats del conjunt de
la comunitat autònoma en aquesta
modalitat.

Enguany ha estat la primera
vegada que l'Institut es presentava a
les PAU del batxillerat LOGSE. Són
els mateixos allots i al·lotes que en el
curs 1993-1994 començaren el tercer

curs d'ESO quan es va implantar el
nou sistema educatiu a Felanitx.
Aleshores, era cl primer any del nou
Institut d'Educació Secundària (ÍES)
Mare de Déu de Sant Salvador, provi-
nent de la unificació dels antics cen-

tre d'FP i de BUP.
Pensam que tots estam d'en-

horabona, alumnat , professorat,
parcs, Felanitx i pobles de la comar-
ca.

Biel Gomita

FERRETERIA
ADROGUERIA
ARTICLES DE REGAL
PARAMENT

:••'•,•/*'•' • '" '"'

t:': >T^~;""*'"~~-.-~wwí-:-r-S¿í

Plaça Major, 19
Tel. i Fax 65.09.62

07630 CAMPOS

es punt
Les millor marques en:

Confecció, gèneres de punt,
corsetería i bany

Estam de
Rebaixes

Creu, 2 • Tel. 65.03.46

CAMPOS

Joan Segura, 5

MANACOR

RISTALLERIA

ERELLO
Acristallaments en general

Carrer Palmer, 1 Tel. 65.00.95

07630 CAMPOS

Maria Bover Mulet

Tenda 1QO
i articles de regal

Es graven figures per a noces, batejos i comunions

Carrer Nou, 1 - Tel. 65.05.30 - Campos
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El vuitanta-u per cent de l'alumnat de l'Institut
promociona i passa al curs següent

Ha acabat cl curs als centres
d'ensenyament del nostre poble. Si hi
ha una dada destacada respecte d'al-
tres anys és que aquest ha estat el pri-
mer curs de funcionament de l'Institut
de Campos. I l'experiència s'ha saldat
amb un notable èxit, si més no quant
al nombre d'aprovats, ja que el 80,98
per cent de l'alumnat del centre acon-
segueix passar al curs immedia-
tament superior. A la taula adjunta es
poden veure els resultats per cursos i
es pot observar que han promocional
més alumnes com més baix és el curs.
Mentre que de primer a segon passen
un cent per cent dels alumnes, de
segon a tercer ja només passa un
vuitanta per cent i de tercer a quart
únicament ho fa un setanta-cinc per
cent. Altres aspectes positius del curs
han estat la proximitat del camp
municipal d'esports que s'ha util i tzat
per fer les classes d'educació física, i
el control personalitzat que s'ha pogut
tenir de l'alumnat per ser un centre
petit.

La part negativa continua essent
la dependència de l ' inst i tut de
Llucmajor, que fa que el centre no
pugui disposar de tota una sèrie de
serveis propis que sí podria tenir en
cas de ser independent, com un
departament d'orientació, un admi-
nistratiu o una junta directiva com-
pleta. Això fa que cl professorat hagi
de 1er un esforç suplementari per tal
de tirar endavant cl centre. El
Ministeri d'Educació (MEC), a més a

— El proper curs l'institut impiantarci el quart curs d'ESO

més de no posar aquests serveis, per a
Pasqua va suprimir el càrrec de secre-
tari que ostentava cl campaner Damià
Verger, de forma que la junta directi-
va ha quedat reduïda a una sola per-
sona: la cap d'estudis Margalida
Burguera.

Pel curs vinent s'espera un crei-
xement considerable del centre i mol-
tes novetats. Entre aquestes cal desta-
car que per primera vegada es farà
quart d'ESO. Per aquest nivell el cen-
tre ha dissenyat noves assignatures
optatives i oferirà Cul tura Clàssica,
Informàtica, Introducció a la Gestió ,
les segones llengües estrangeres d'a-
lemany, anglès i francès, Iniciació a
l 'electricitat, Processos de
Comunicació, Taller de Natura i

Taller de Jardineria. Com a primera
llengua estrangera també es podrà
elegir entre les tres anteriors. Una
altra novetat és que s'obrirà una aula
d'informàtica que s'intentarà que
també pugui estar disponible els
horabaixes per realitzar activitats
extraescolars.

En aquests moments s'estan
construint vuit aules més que s'espera
que estiguin acabades pel comença-
ment del curs que ve, quan es preveu
un augment de dos o tres grups més
respecte d 'enguany. En aquests
moments ja hi ha cent quinze preins-
crits per a tercer d'ESO.

Jaume Lladó

Curs

Promocioncn
No promocionen

Primer d'ESO

30
0

Segon d'ESO

36
9

Tercer d'ESO

66
22

Total

132
31

frQTBERCjfr £££-

'AMBL^ ArtMa"or<""'
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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Plataforma de Campos en contra de l'Autopista
Segueixen les activitats en contra

de l'autopista des de la Plataforma de
Campos. Des del passat 21 de juny en
què cada dissabte es recullen signatu-
res al mercat de Campos, ja se n'han
aconseguides unes 700. A més a més
ara s'han posat uns cartells ben visi-
bles a totes les botigues i comerços
que col·laboren en la recaptació de
signatures que després s'uniran a les
de les altres Plataformes de Mallorca
i s'enviaran al Govern perquè aturi
d'una vegada per totes aquesta auto-
pista que res de bo ha de dur a
Campos.

S'ha de dir també que cadascuna
de les entitats que formen part de la
Plataforma ha enviat una carta a
l'Ajuntament demanant que es para-
litzi aquest projecte.

Per les Festes de Sa Ràpita també
es té previst fer alguna activitat, però
encara s'estava discutint de quina
manera hi hauria una presència de la
Plataforma dins cl municipi rapiter.

Dia 24 de juny es va reunir la
Plataforma de Mallorca a Campos,
amb la participació de reprcscntatns
de les plataformes de LLucmajor,
Felanitx, Porreres, Manacor i
Campos, a mes de represcntatnt de
distintes entitats de Ciutat també
adherides: PIMECO i GOB. Es va
acordar impulsar la redacció del

— 21 entitats de Campos s'han unit a la Plataforma en contra de l'autopista.

manifest, fer camisetes, sol.licitatr als
parlamentaris mallorquins a Madrid
que facin qualque intervenció al
Congrés o Senat demanant que s'atu-
ri l'autopista.

En el moment de tancar la redac-
ció 21 entitats de Campos s'han adhe-
rit a la Plataforma: Obra Cultural
Balear, Centre Cultural Campos.
Pometa's Teatre, Asdicamp,
Associació de comerciants i empresa-
ris, Unió de Pagesos, Ressò, Claustre
Col.cgi Joan Veny i Clar, Claustre

Collegi Fra Joan Ballester, Grup de
teatre l'Estel, Club d'esplai
Parroquial, Agrupació Brot de
Tapcrera, PSM, UM, PSOE, Carros
de Foc, Grup de Teatre de Campos,
Esquerra Unida, Consell Escolar del
collegi Fra Joan Ballester, Infants i
Món, i A.P.A. del Col·legi Joan Veny
i Clar.

Antònia Sitjar

Q
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MATEU NICOLAU URREA
Gestió i assessorament fiscal i empresarial

Síquia, 12 • Campos A 10 Tel. 65.03.45

Supermercat BRISAS

Carnisseria, Cansaladeria
Fruita, Forn, Etc.

Carrer Calamar, 8 • Tel. 64.00.18
Sa Ràpita

FORN CAN

Carrer Sípia, 12 - Tel. 64.01.26
Sa Ràpita - CAMPOS
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Homenatge
Al valent i heroi campaner Antoni Nicolau Adrover, el

primer mallorquí que en la història nàutica mallorquina -novell
Magallanes- ha aconseguit dur a terme auesta odissea en soli-
tari. En 16 mesos de navegació ha aconseguit fer la volta al
món amb una nau de 10 metres i mig d'eslora -una closca d'ou
dins la immensitat dels oceans de la mar tenebrosa-.

Ulisses trotamons!, noble argonauta,
solitari pilot, que amb valentia,
dins l'Encís, fràgil nau, de nit i dia
d'un noble afany, tu t'has signat la pauta.

El titànic esforç, al poble encanta,
anegant-nos de goig, ferma alegria,
sens dubte els campaners, per tu voldria
el llorer perennal, sens cap complanta.

Ton gesta als mallorquins ens umpl de glòria,
i el teu nom remembrât, ferm d'esperança
ens resta ja guardat a dins sagrari,

doncs quedes tu filat en nostra història
amb una immarcessible redordança
de ta volta en el món, en solitari.

Miquel Roig i Adrover
Cronista Oficial de l'Ajuntament

RStebtaufawt tfafftomMùT]

ESPECIALITAT EN CUINA MALLORQUINA

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

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

07630 CAMPOS

BAR NOU
Tapes variades, Paelles,

Pollastres a l'Ast

Avinguda Miramar, 88 • Tel. 64.04.04
SA RÀPITA

Glosât
Ja me trob vell i cansat
i me falla molt sa vista.
Voldria ser afortunat
i fer es bolic aviat
per no veure s'autopista.

Hi ha polítics per Ciutat
amb uns collons com un mul
i ara s'han proposat
donar-nos a tots pes cul.

I si es poble campaner
no se sap arromangar
i sortir en es carrer
cridant fort "NO PASSARÀ!!"
ja podem tots aplegar
i tornar votar es PP.

Es missatge de Son Vent

I
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JAUME FERRER I MAS
Reparació i Venda de Motos

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

Supermercats CAN MELERO i SPAR
VOS OFEREIIXEN CONJUNTAMENT

ELS SEUS PRODUCTES:

FRUITES I VERDURES • ALIMENTACIÓ

CONGELATS • FORN • NETEJA

PERFUMERIA • VINS A L'ENGRÒS

Carrer Ferrocarril, 1 • Tel. 65.06.30

Carrer Santanyí • Tel. 65.02.19

07630 CAMPOS

Cristalleria CAMPOS c. B.

Joan Oliver Bordoy

Pere Ferran Vaquer Silvar

Carrer Llibertat, 27
Tel. 65.04.20 • 07630 • CAMPOS
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Notes Breus

Rectificació Padró Municipal d'Habitants
Segons la rectificació del Padró Municipal de Campos, la població de dret campanera, a 1 de gener de l'any 1997,

era de 6.777 habitants.
La rectificació del Padró, i per termini de 15 dies, és en període d'exposició pública per tal de revisar-lo i, si n'és el

cas, fer les oportunes al·legacions. Aquestes gestions es poden realitzar a les oficines municipals dins l'horari habitual
d'atenció al públic.

Antònia Sitjar, nova cap d'estudis de l'institut de Felanitx

La campanera i professora de català Antònia Sitjar Valls ha estat nomenada cap d'estudis de l'institut Mare de Déu
de Sant Salvador de Felanitx. Antònia haurà de coordinar la part pedagògica d'un centre que compta amb uns mil dos-
cents alumnes i més de vuitanta professors. Antònia és també presidenta de l'Obra Cultural Balear de Campos i membre
del consell de redacció de Ressò.

Aprovat provisionalment el Pla Parcial de Son Durí
El passat dijous, 10 de juliol, el Ple de l'Ajuntament de Campos va aprovar, provisionalment, el Pla Parcial de Son

Durí.
Es tracta del segon moment en la tramitació d'un expedient que s'havia aprovat, inicialment, el passat mes de febrer,

i que ara es sotmetrà a la consideració de la Comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca per a la seva aprovació definiti-
va.

El Pla Parcial de son Durí preveu la primera urbanització de tipus hoteler del terme de Campos. Ocupa una super-
fície d'unes quaranta quarterades i permetrà la construcció de més de 1.500 places hoteleres.

L'aprovació va ser possible gràcies al vot favorable dels regidors del PP-UC, UM i PSOE es varen abstendré i el
PSM es va manifestar en contra.

Els regidors del PSM, que en principi s'havien mostrat favorables a l'aprovació, decidiren canviar el seu vot en el
moment que cap de les qüestions plantejades, en el ple, foren contestades. El batle justificà la seva postura dient que res
del demanat tenia a veure amb el que s'havia de votar, opinió que no compartiren els nacionalistes.

Escoles Esportives, Tallers Educatius i Activitats Lúdiques
Com ja és tradicional a l'estiu durant els mesos de juliol i agost es realitzen les Escoles Esportives, Tallers Educatius

i Activitats Lúdiques.
Aquesta ja és la 12a edició i el ventall de possibilitats de realitzar alguna actvitat esportiva, educativa o lúdica per

-j ¿y a nins, joves i adults és com sempre molt àmplia: des de vela, bàsquet, futbol fins a tallers de ceràmica, anglès, dibuix.
Segurament enguany es pot destacar de les ofertes les I Estades de Futbol -que són comentades a un article a part en
aquest número- i el Busseig a pulmó i en aigües obertes.

ASDICAMP prepara una excursió a Ses Covetes
L'Associació de Disminuïts Físics i Psíquics de Campos (ASDICAMP) té previst fer una sortida a Ses Covetes per gau-
dir de la platja i quedar a dinar al Pinar. La data és dia 23 d'agost i si estau interessats en anar-hi hi haurà temps per
apuntar-se fins dia 21 telefonant al 65.29.16.

PUBLICITAT A RESSÒ
Carme Llaneras. Tel. 65.21.32 • Fax. 65.01.47
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Reeditat el llibre
"Molins de Vent i Molins de

Ramell a Campos"

Molins de Vent i Molins de Ramell a Campos es, potser, l'obra de
Joan Vidal i Ollers més singular i apassionada, en la qual l 'autor analitza la
història tècnica —molt documentada— de tots aquests elements tan caracte-
rístics del Pla de Mallorca.

Editada en edició d'autor l'any 1987, ara veu de bell nou la l lum en cir-
cumstàncies ben diferents a aquelles. Amb tot, aquesta obra tan singular de
Joan Vidal Oilers testimonia el seu fervent amor, la passió que tenia per
aquests artilugis que ara i sempre han d igni f ica t cl paisatge de l ' i l l a . Uns
molins, de vent i de ramell, avui molt emblemàtics, ben característics, bells
de forma i únics en tots els corrals mcditarranis que l 'autor tan bé coneixia.

Pulcre reducte en cl temps, aquesta obra insòli ta és, en el fons, un tes-
timoni viu d'aquells estris rarencs —artilugis de gegantina forma— que
revolucionaren tots els sistemes de reguiu pr imi t ius de Mallorca, i que ara són, també, un tes t imoni nostàlgic de tos els
enginys perduts: un símbol.

El podreu trobar a totes les llibreries de Campos.

MOLINS DE VENT
I MOLINS DE RAMELL
A CAMPOS

13

Antoni Coll guanya un premi
de redacció

El campaner Antoni Coll Escandcll ha estat un dels guanyadors del premi
L'escola i el comerç organitzat per PIMECO, la secció de comerç de PIMEM amb el
suport de la Conselleria d'Agricultura, Comerç i I n d ú s t r i a del Govern Balear.
N'Antoni te nou anys i ha cursat tercer curs de primària al col·legi Fra Joan Ballester.
El treball guanyador és una redacció on parla dels comerços de Campos i de la tenda
de sa marc i delimita clarament cl que és cl pet i t comerç tradicional del que són les
grans superfícies.

El premi ha consistit en una camiseta i un viatge a Port Aventura per a dues per-
sones que pensa gaudir acompanyat de sa marc.

Premi de mostradors pels comerços del carrer de Sa Creu
Els comerciants del carrer de sa Creu varen guanyar un accèssit al segon premi del Concurs de Mostradors

de Nadal Mallorca 97, organit/.at per PIMECO i patrocinat per la Conselleria d 'Agricul tura , Comerç i Indústria
del Govern Balear.

Ha estat un premi al munta tge con jun t que
varen fer s 'Oricnt, Tot Temps, es Pun t , Ca ta l ina
Ginard i Botiga Al·lots. Es tractava d'un c o n j u n t que
representava un bctlcm. A s'Oricnt hi havia les ove-
lles, a Tot Temps els camells, a Es Punt cl naixa-
mcnt, a la tenda de na Catal ina Ginard els reis -ĉ/5
màgics i a la Botiga Al·lots les juguetes. Totes les R
figures eren de cartó p in ta t pels mateixos comer- ra
ciants.,

Es la primera vegada que es presenta un con- ^
j u n t de mostradors en la història d'aquest concurs , o
Un exemple de cooperació i amistat que haur ia de "-
scrvir d'exemple, en contraposició a l ' ex t remat i n d i - •§
vidual ismc que se'ns a t r i b u e i x , moltes vegades de
forma encertada, als campaners.
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• Es Jai de la Sala

El Bâtie ja urbanitza:
visca Sa Ràpita i el ciment

A Campos no hi ha Bâtie que es predi' que no vul-
gui urbanitzar. Primer fou en Vinyola, el llest i llépol
Guillem Mas, que li va pegar pel Trenc. Després en
Sebastià de s'Impremta Roig (també hi
tenia dèria al Trenc i a Sa Barrala) li
enfila per Ses Covetes. Cap de les
dues han arribat a port.

Ara, n'Andreu Nina, té
posats els ulls a Son Duri
de Sa Ràpita.
Probablement tendra més
sort que els altres perquè té
bons companys i bons sen-
yors. També a Ciutat ja estan
cansats d'aturar-nos obres. I és que els
campaners sempre es queixen de no poder progres-

sar... etc. Però el progrés no és cosa del Consell
Insular? I de Na Munar i en Sampol? Què volen

aquests campaners?
Si Campos progressa, l'Ajuntament

progressa. Serà el nou eslògan per posar
devora l'invent de Na Magdalena Rigo

"L'ajuntament amb tu" que és com un
anunci de colònia barata.

Entre rialla i rialla, però, el
balle va fent... osques. I qualcú

dirà que amb tantes coses no té
temps de pronunciar-se, d'una

p. vegada, sobre l'autopista.

Es Jai de la Sala.
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GABINET Nadó
GESTORIA ADMINISTRATIVA

ASSESSORIA FISCAL I LABORAL

CORREDORIA D'ASSEGURANCES

IMMOBILIÀRIA

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

07630 CAMPOS - BALEARS

¿^^ï

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

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

Implantaments dentals, Odontopediatria

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

IMECO • ASISA • SANITAS • MARENOSTRUM • NOVOMEDIC • PREVIASA

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

BARCELÓ
9-1 D

CAMPOS
i Fax: 650672

909654642
908098763

Mòbil:
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• Notes d'Eslésia

Activitats d'estiu
Certament és un tòpic ja que per l'estiu i coincidint

amb vacances dels joves i nins i nines, i de molts de tre-
balladors, tots anam un poc despistats. Tots preferim rela-
xar-nos, no fer feina ni pensar gaire, a més de la lògica
diversió.

La parròquia, és clar, segueix oferint la missa diària,
les festes pròpies de l'estiu (mare-de-Déu del Carme, Sant
Jaume, Mare-de-Déu d'Agost). Ha deixat de banda la cate-
quesi i el curs normal d'activitats (que tampoc són moltes,
a Campos). Però el Club d'Esplai segueix oferint els seus
campaments tan adequats per als nins i nines.

A Sa Ràpita la Parròquia hi augmenta la seva presèn-
cia normalment oferint més misses els dies feiners i la de
diumenge horabaixa. A part és prou eloqüent l'activitat tan

BUGADERIA

TINTORERIA

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

QÂ

Gestoria

ADROVER

TRAMITACIONS I ASSEGURANCES

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

carismàtica de Mn. Damià Vidal que aconsegueix una
gran participació a l'eucaristia, especialment dels més
petits. Enhorabona D. Damià! Alguns capellans no acaben
d'entendre aquest fenomen, però la gent, normalment, res-
pon si la crida és humil, senzilla i directa, sense embulls.
La gent avui no vol pressions ni es sotmet fàcilment
davant escenaris diabòlics. És cert que la gent és còmoda
però ho és també que la Fe i la pràctica religiosa poden ser
festives i alegres: i això, no sempre ho creim.

Us desig des de Ressò: bones vacances als qui en ten-
gueu i bon treball al qui estau en feina. I sobre tot, que la
calor no us reblaneixi la Fe!

S'Esquella 15

PRODUCTES

Carrer Menorca, s/n. • Tel. 65.00.54

07630 CAMPOS

TRANSPORTS MESQUIDA

Ronda Catalunya, 9 - Tel. 65.01.47

07630 CAMPOS

Fàbrica
Pretensats

Morters
pera

façanes

MasguaitS.L.
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ,

TRANPORTS, LAMPERES I DECORACIÓ

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

FAX. 65.24.32 • 07630 CAMPOS (Mallorca)
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• Opinió

Esclaus del cotxe

16

Seria possible pensar els nostres
temps sense el cotxe? El nostre espai
i el nostre medi? Vivim a ritme de
pistons i velocímetres, a cops de gas.
Suposadament hi trobam motiu i raó
en la mobilitat, la rapidesa, la lliber-
tat, l'autonomia... Però tots aquests
avantatges sumats i malgarbats no
resulten en millor qualitat de vida. A
ciutats com Amsterdam o Copenhage
ja ho tenen assumit i han tornat al
velocíped, la bicicleta o "màquina de
qualcar" com deien els vells. Tot ha
passat massa aviat però no ens que-
darà més remei que recular un poc
perquè el progrés a vegades es con-
fon amb la complicació. Ens hem
complicat tant la vida com tant es
complica la bicicleta o el carro com-
parant-lo amb el cotxe. I vivim dins
la fantasia de creure que a més velo-
citat més temps per viure i és ben al
contrari. Molta via, moltes feines,
moltes grapades; pareix que la gent té
agulles en el cul i la terra mentrestant
s'ha convertit en un suport per a pos-
sar-hi asfalt. Anam i venim tant que
ja ni sabem el perquè. Una història
d'excessos.

Any 1960 40.696 cotxes
Any 1994 535.705 cotxes

Són dades oficials referides a les
nostres illes. Unes illes que segons la
"Jefatura Provincial de Tráfico" tenen
la màxima concentració d'automòbils
de tota Europa. El percentatge es de
807 automòbils per cada 1000 habi-
tants. Feim bastants hores de feina
per mantenir el cotxe, per posar ben-
zina, per pagar assegurances i repara-

— Ei cotxe per anar a cagar.

cions i la meitat de combustible es
consumeix en desplaçaments urbans
inferiors a 2 Km. a on la velocitat es
de 12-13 Km./h, pràcticament tan
sols el doble de via que si anàssim a
peu! Però no només ens fotem les
butxaques també la salut: és ben cert
que la societat de consum ens consu-
meix i a més a més pagant. L'any
1974 Ivan Illich va fer comptes i en
una distància de 500 km. un cotxe
cremava els mateixos 175 kg. d'oxi-
gen que un individu respira tot un
any. De l'any 74 cap aquí queden
molts menys arbres per fer la funció
clorofílica i hi ha molts més cotxes.

Rodes inhumanes, core dins el
cap d'alguns polítics, individus que
fan gimnàstica per aprimar-se i aga-
fen el cotxe per fer la distància d'un
mac...això consentiria fer una ferida
com l'autopista-atemptat que es vol

perpetrar. Que no es preocupin els
propietaris de benzineres i tallers,
gimnasos i hospitals... a la reconver-
sió ecològica hi haurà feina per tot-
hom. ARBRES! ARBRES i MÉS
ARBRES! aquesta és la consigna.
VISCA EL SOLC I VISCA L'ARA-
DA ! VISCA EL VELOCÍPED I EL
PEDAL! MOTOR DE SANG!
SENY I MESURA.

Es Bou Renego.

¿^r

AN GASPARELJ
Cerrería fundada ['any 1868

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

SCRV€I TÍCNIC FR€I> - CHLOR

GUZMAN
Petits aparells domèstics de tota classe

Compra venda de maquinària d'ocasió i Post - venda

OFEREIX ELS SEUS SERVEIS A: SUPERMERCATS, TENDES, BARS,

VAQUERIES, PARTICULARS, ETC...

Santiago Guzman - Carrer Delfín, 24
Tel 989.32.34.18 - Sa Ràpita
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• Opinió

A més d'autopista, pagar per passar?
Es despengen ara des de Madrid (o almanco això

pareix) que no subvencionaran tan fàcilment l'autopista de
Llevant/Manacor si no hi ha un peatge. És a dir, conside-
ren que a Mallorca hem de pagar per passar, vaja, per anar
de Palma a Manacor, per exemple.

Dels 57 mil milions dubtam que en vegem cap perquè
quan un veu quines excuses li posen ja pot dir com respon
i per on va el tema.

La badada de les carreteres tots sabem quina va ésser,
no? El Conseller que va tramitar les transferències de
Carreteres des del Govern Central (Madrid), en el seu
moment, (probablement fou en Jeroni Saiz) va pensar que
certament totes les carreteres eren autonòmiques, d'interès
balear i que cap era d'interès nacional. Això, que podria
ésser cert segons com, va suposar que des d'aleshores cap
dobler dels pressuposts de l'estat s'ha revertit a Balears.
Això i, hem de suposar, que cap dobler es preveia gastar
en millora, nous projectes o conservació simplement.

Un desastre.
Ara en sofrim les conseqüències més desgraciades:

Fàcil per a tw/ vital per a tots
FES-TE DONANTI

D'ÒRGANS
<55r*
>~s EM*
Í* -<>

****** © 64.03.70

TALLER DE XAPA
I PINTURA

r̂V¿***•£•£ fo4,'l>e4'
f

Carrer Llibertat
07630 CAMPOS Tel. 65.27.96

&Œ5L** AVENIDA

Menú diari
Menjar per dur-se'n

CU1NA MALLORQUINA

Avinguda Jaume II, 28
Tel. 16.00.77-CAM POS

no hi ha doblers ni per conservar. Tampoc per nous pro-
jectes i el Govern Balear s'ha anat endeutant per millorar
la nostra xarxa de carreteres.

A més de tot això no hi ha ganes de fer un política
d'ordenació territorial. Allò més senzill és que tothom faci
el que pugui i "fot que fot i visca el rei!"

El projecte d'autopista de Llevant/Manacor és un
enigma. Tots els pobles hi manifesten, si no oposició
directa, reticències greus. Ara, això de pagar, ja és massa.
Fins quan ens prendran el pèl?

POV.

Vili WRNEIG
o'fsacs

bE PARWES SWIRÀPIDES
PER A EQUIPS DE QUATRE

JUGADORS

FESTES DE SA RÀPITA 1997
Diumenge dia 20 de juliol a les 18'00

al Carrer Calamar.

Inscripcions: Fins dia 19 de juliol

al Centre Cívic de Sa Ràpita (Carrer Cranc)

Organitzen:

Club Foment d'Escacs de Campos

Obra Cultural Balerar de Campos

Patrocinen:

Ajuntament de Campos

Consell Insular de Mallorca
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NAUTICA 180°

YACHTSERVICE
SERVICIOS NÁUTICOS

per a tot tipus de serveis nàutics

PINTURA
sucmctTAT

MtCÀNICA

lg r.i.ij -m^mmr-r** z* "VOl·iVO

O YA N M AH YAMAHA

ESPLANADA DEL PORT. 07639, LA RÀPITA. TEL. 64 02 66

E-MAIL: nautica@mx2.redestb.es
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• Especial Sa Ràpita

ESPECIAL SA RÀPITA '97

La terra de Son Durí i el sol rapitene

Un any més ens apropam a aquesta mar de migjorn, tirant a llebeig, que tenim els campa-
ners ... i els mallorquins que és Sa Ràpita. Perquè les terres i les aigües de Mallorca són dels mallor-
quins. I ho hauríem de tenir més clar per donar qualque sempenta de bon de veres al país, per tirar
milles endavant i llaurar el futur.
Alerta! Mallorquins ho podem ser tots, si volem, els que ens sentim d'aquesta terra, prop del nostre
món mediterrani i de la nostra mar blava i calenta i salabrosa. Mallorquí ho pot ésser el Rei, el
Príncep, en Suàrez, i tants d'altres si ho volen entendre i ens volen entendre.

Qualcú ben nascut aprop de la nostra vorera rapitenca també potser sia un estrany, foraster de
la nostra pàtria, ... malhauradament.

Enguany tots els rapiters hem de mirar cap a Son Durí: terra roja i seca, polsosa. Son Durí:
torre i roca. Son Durí possessió senyorívola i dura. Està apunt d'acabar-se una etapa del conegut Son
Durí... o això diuen. Mirau, mirau ara que hi som a temps. I en ficar-nos a l'aigua transparent i
miraculosa de Sa Ràpita hem de girar el cap, amb una llagrimeta, a Son Durí.

En Toni Nicolau ens encisa amb la seva aventura real i espiritual, sempre interrogant, sem-
pre navegant. Gràcies Toni per arribar un cop més a Sa Ràpita.

Que la Mare-de-Déu del Carme ens acompanyi per terra i per mar que falta ens farà per tirar
la barca endavant.

•o Ressò / 93
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Es trenc;
Frescor

•
i

Calentor
Vàrem salvar Es Trenc del ciment

i l'asfalt. Com un parc natural l'estimam i
el defensarem fins on faci falta. Perquè s'hi
fan lliris blancs de marines (Pancatium
maritimun), lledònies (tecnium polium),
flors de tot l'any com aquesta de la foto-
grafia:flors de la vida. Gentil prodigi d'hermosura de vint-i-dos anys, les mides exactes per fer un homenatge a la con-
dició humana, per fer renéixer entre les cames pessigolles enyorades. Flora, fauna, divinitat tot plegat...

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

Esplanada del Port • Tel. 64.00.02 • Sa Ràpita

a,'w,

Q/'éowu Floricultura
Flors i plantes

Composicions florals

. Plaça, 28-Tel. 650317

07630 CAMPOS

Mallorca

R e s t a u r a n t

CÁNPEP

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

BAR

SA RÀPITA

Tapes - Entrepans
Hamburgueses

Pizzes

Avinguda Miramar, s/n.
Tel. 64.07.31
SA RÀPITA
CAMPOS
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Club Nàutic
Sa Ràpita

Esplanada del Port, s/n • Tel. 64.00.01

SA RÀPITA (Campos)
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Francesc Morell i Isabel Oliver

Francesc Morell i Isabel Oliver
fa 26 anys que tenen, sota la seva
direcció i propietat, Els Banys de
Sant Joan de la Font Santa, famo-
sos per les seves aigües termals.
D'aquest lloc se'n senten especial-
ment satisfets i agraïts "ningú
se'n va pitjor del que ha arribat".

Ha arribat un moment en què
s'ha de decidir quin serà el futur
dels Banys. La solució aportada suposa la construcció d'una clínica de
rehabilitació al costat de l'edifici dels Banys del qual se'n seguirien aprofi-
tant les propietats curatives d'unes aigües termals que, des de temps imme-
morial, brollen molt pocs pams per sota de la terra.

22

— Els banys tenen una histò-
ria molt llarga, ens podíeu contar-
la un poc perquè molts campaners
la ignoren?

— Els romans ja varen emprar
aquestes aigües; a la bassa li deien "sa
Bassa de s'Estaca". A l'any 179 a.C.
quan vingueren els romans cercaren
unes termes i aquí les trobaren. Fins i
tot n'hi ha que diuen que aquí, al que
es El Palmer, es va formar la ciutat de
Pau que seria la capital de Mallorca.
Sigui així o no, la veritat ós que
pareix que ells ja varen emprar aques-
tes aigües. Les primeres notícies
escrites daten del s. XIII en quò efec-
tivament s'usaven, es varen trobar
dues banyeres, un "labro" que du la
inscripció del s. XIII i una altra que
du l'any 1508. Aquestes banyeres
pareix que es varen anar emprant fins
al 1840 aproximadament. Al 1805 cl
Dr Nieto Samanicgo, estudiós de les
aigües termals, conta que un dia de
l'any 1807 hi havia "amontonados en
la balsa hasta 525 personeas de
ambos sexos cuya afluencia provocó
la intervención de las fuer/as del
Orden y produjo algunos disgustos".
Una altra crònica diu: "una balsa
llena de inmundic ias poblada de
gusarapos y animales hediondos dis-
putándose con los que allí se bañaban
con las piaras de cerdos que en ella se

sola/aban" Una llegenda diu que a
Mallorca hi havia una epidemia de
porcs i tots els porcs es morien i en
canvi la guarda de porcs que hi havia
dins aquesta finca, que es deia del
Marquès del Palmer, anaven bonís-
sims i sans i els veïnats volgueren
saber que passava i veieren que els
porcs que es bolcaven dins les basses
estaven bé, analitzaren les aigües i
comprovaren que eren termals i d'a-
quí, diu la llegenda, es va saber l'e-
xistència d'aquestes aigües.

- Els alemanys són els
qui millor coneixen el
tema de les aigües termals.

Després va venir la construcció
de l'església i devora la construcció
de dues banyeres, llavors ja es feia de
manera racional perquè eren unes
banyeres de pedra que no tenien forat
per dcsaigua i s'hi anaven posant un
darrera l'altre, i quan veien que l'ai-
gua minvava n'afegien un parell de
poals mes i seguien. No es mirava la
malatia que es tenia i en la mateixa
aigua hi entrava un que tenia sarna, a
continuació un leprós, un amb malal-
ties sif i l í t iques, etc. Després de l'es-

tudi del metge citat demanaren al
Marquès que fes unes instai. lacions
adequades; aquest home no estava
per la tasca, però tant li varen pregar
que va decidir regalar els pous ter-
mals i els terrenys necessaris per 1er
un establiment adequat, a la
Diputació de Balears, com a contra-
partida demanà disposar d'una habi-
tació de l'hostal per a ell i una banye-
ra a la seva disposició i a la de la seva
família. Això era l'any 1842 i s'inau-
gurà cl 8 de maig de 1845.

L'establiment actual és pràctica-
ment el de la reforma de l'any 1845,
especialment la part exterior. Va ser
propietat de la Diputació fins l'any
1911 que cl va subhastar i un matri-
moni cl va comprar per 50.000 ptes.
Als cinc anys cl senyor que l 'havia
comprat va morir i la vídua va cercar
uns campaners per vcndre'ls-ho i es
va vendre al senyor-avi de na Bel per
les mateixes 50.000 ptes que s'havia
comprat anteriorment. Com a qüestió
anecdòtica he de dir que era cl
novembre de 1916 i conten que abans
de néixer el seu f i l l ja li havia regalat
els Banys de la Font Santa. Quan va
morir, cl fill, (Don Bartomeu de Can
Cosmet) tenia 5 anys i ja era propie-
tari dels Banys de la Font Santa.

Aquest local estava llogat i es va
mantenir fins a l'any 1962 en què es
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va 1er la reforma per part de Don
Bartomeu i Dona Isabel de Can
Cosmet i va passar de ser un hostal
(no hi havia ni agua corrent ni elec-
tricitat) a ser un hotel de ducs estre-
lles.Des de llavors ençà s'ha conser-
vat.

— Des de quan gestionan els
Banys vosaltres?

— Nosaltres vinguérem aquí
l'any 1971 perquè mon pare va dema-
nar als fills que se'n volia fer dels
Banys i nosaltres que en aquell
moment no teníem fills ens vàrem
aventurar i tinguérem uns anys un
administrador que ho dirigia (En Toni
Mayans).

Quan vinguérem no sabíem res
com anava, però la veritat és que ens
hi il·lusionàrem i vàrem decidir que
no s'havia de tancar. Aquest lloc és
molt agraït ningú se'n va d'aquí pitjor
del que ha vingut. Hem vist venir
gent que no podia caminar i anar-se'n
sense crosses.

Com a anècdota voldria contar
que l'any que es va fer la reforma a
l'estiu no vàrem poder obrir i ens va
cridar la família d'un senyor, que
l'any anterior havia recobrat el cami-
nar al balneari, que per favor els
dcixàssim venir que ja traurien l'ai-
gua a poals, que si no venia no podria
caminar pus. Supòs que això ja era un
poc subjectiu, però mostra com és
d'agraït cl local. Arran d'aquest fet
mon parc va decidir (conta Na Bel)
que els banys, malgrat es fes la refor-
ma, seguirien oberts. Per a la nostra
família té molt de valor, ens dóna
molta satisfacció, la gent es troba
molt bé aquí i nosaltres n'cstam molt
contents.

— EI balneari, per a vosaltres,
és un negoci familiar, però... turís-
tic o d'un altre tipus?

— Quan vàrem començar nosal-
tres no sabíem exactament on anà-
vem, ens vàrem trobar que no només
teníem uns banys sinó també un hotel
necessari per a la gent que no es
podia desplaçar i que havia de venir
aquí. El que ens fa il.lusió són els
banys, no l'hostclcria. Vàrem haver
d'improvisar tirant endavant el tema
de l'hosteleria que era un comple-
ment. Jo he dit tota la vida que la
meva il . lusió seria que l'hotel el
dugués un altre i jo cm pogués dcdi-
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— "Hem estat molt ben rebuts per tots els partits polítics de l'Ajuntament"

car únicament als banys. Els banys
són la meva gran il . lusió.

— Quins són els problemes
actuals dels banys?

— El problema és que tenim un
edifici de prop de 3.000 metres cons-
truïts i un màxim de 36 persones que
hi poden venir. Aleshores cal prendre
una determinació, així no podem
anar.

— L'única manera de
conservar aquest edifici és
fer la clínica de rehabilita-
ció.

Econòmicament parlant és una
ruïna. El primer que vàrem fer és
veure com podíem allargar la tempo-
rada, i quan deies a un tècnic que vin-
gués a veure que es podia 1er et deien
que s'havia de tomar i nosaltres en
sentir això dèiem que gràcies però
que no interessava.

A ca nostra som d'una al t ra
manera, per ventura v iv im a una
època passada, però no puc consentir
que es faci segons què a l 'edif ic i .
Segurament hi ha algunes reformes
que són necessàries però jo ploraré
llàgrimes de sang segons el que vegi
(diu la sra Isabel). Per a mi l'ideal
seria viure així com estam però no
podem deixar a les nines Ics coses
d'aquesta manera, o s'ha de tancar o
hem de fer alguna cosa.

— Per què no es va arribar a
construir l'hotel que teníeu conce-
dit?

— A Espanya ha funcionat sem-
pre el balneari, l'estació termal i l'ho-
tel de l'estació termal, però amb la llei
d'especial protecció d'Es Trenc vàrem
veure que no podríem evolucionar,
que quedaríem estancats i tenim les
millors aigües d'Europa (i no som
nosaltres que ho dcim). Aleshores
aconseguírem la declaració d'interès
social i el permís per a un hotel de
300 places.

Nosaltres no podíem construir-
lo, no som ni invcrsionistcs, ni espe-
culadors, només volem viure tran-
quils amb les nostres propietats i
pensàrem que aquesta era una mane-
ra d'evitar la impossibilitat de desen-
volupar els banys. Nosaltres no ho
podíem 1er, però sempre surt gent
interessada que mai, fins ara, ens va
convèncer. Volíem que si qualque dia
ens sortia alguna cosa tinguéssim
possibilitats de fcr-ho.

L'hotel a nosaltres no ens inte-
ressa i, si s'hagués de 1er, seria un
hotel de nova planta fora de les ins-
tai.lacions antigues i amb una
col·laboració per les aigües termals.

El que no ens agrada de l'hotel
és que si aquí es fes hi podria venir
tothom qui volgués i no només gent
necessitada de les aigües. Per tant, en
un hotel de 300 places, per ventura
n'hi hauria un màxim de 100 que s'in-
teressassin per Ics aigües i això a
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— El problema és que hi ha 3.000 metres construïts í un màxim de 36 persones que hi
poden venir.

nosaltres no ens interessa.

— Quin és el projecte del qual
se'n parla tant ?

— Al 73 ja ens varen demanar si
el volíem vendre i vàrem dir que no,
després es va parlar d'una col·labora-
ció i vàrem dir que es podria estudiar.
És veritat que els contactes han estat
amb alemanys i te una explicació i és
que els alemanys són els que conei-
xen el tcrmalismc. A Espanya dins la
carrera de Medicina no es contempla
la hidrologia termal, cosa que no
passa a altres universitats europees.

A Alemanya hi ha 6 milions de
persones que fan una cura anual de
banys i a Espanya no arribam a les
300.000 persones. Aquesta és la
diferència.

Al 72 ja vàrem anar a veure els
hotelers de Sa Colònia per ofertar-los
que a la temporada baixa obrissin i
fessin una oferta addicional als seus
clients per poder aprofitar-se dels
banys i així ens beneficiàvem tots.
Els alemanys que regentaven els
hotels lot d'una ho varen entendre,
varen col.laborar i encara ara. En
canvi, els d'aquí, amics meus tots, no
sabien ni què els deia, per què? per-
què hi ha una desconeixença del
tema. En canvi, a Alemanya, aquesta
temàtica la tenen molt present.

També he de dir que a altres ale-
manys que han vengut els hem mar-
xat ràpidament perquè eren especula-
dors, gent que veia que hi havia un
negoci a 1er i no han interessat.

— Quines particularitats té el
projecte actual?

— Vàrem trobar aquests ale-
manys, ens varen demanar si ho volí-
em vendre i vàrem dir que no.
Llavors ens oferiren una acord,
col·laboració. La seva proposta és
molt precisa: fer una clínica de reha-
bilitació basada en l'aprofitament de
les aigües termals. Ens van dir que
havien estudiat 500 balnearis
d'Europa i, dels 5 més qualificats, les
millors aigües termals eren aquestes i
per això estaven interessats a fer una
clínica. Nosaltres els vàrem demanar
que ens fessin una oferta i ens van dir
que la seva idea era traslladar el que
tenien muntat allà, aquí.

Quan vàrem anar a vcurc-ho el
lloc ens va encantar. Quan nosaltres
els vàrem dir que teníem autorització
per fer un hotel ens van dir que no els
interessava, que ells volien una clíni-
ca de rehabilitació.

La diferencia entre clínica i
hotel és que a la clínica no hi anirà
una persona que no necessiti cures
amb aigües termals, seran persones
amb problemes de rehabilitació. Està
ben clar que no és cl mateix i inclus
l'impacte ambiental de renou no és el
mateix, a les 10 i m i t j a aquí s'ha aca-
bat el renou, els bars estan controlats.

No són les mateixes necessitats
estructurals, a un hotel les habita-
cions poden ser dobles, a una clínica
els malalts han de tenir una habitació
cada un, la rehabilitació educacional
(queja fan allà) necessita d'unes sales
especials, els ensenyen a viure amb

les seves mancances físiques i l'es-
tructura necessària és diferent.

En el referent a personal Ics
diferències són inqüestionables; a un
hotel de 300 places es necessiten
unes 80 persones de servici, a una clí-
nica se'n necessiten 160 i això està
ben estudiat i argumentat.

— En quin grau afectarà, el
projecte del qual hem parlat, l'es-
tructura tradicional dels banys? Es
podrà mantenir aquest caràcter
familiar, agradable i mallorquí des-
prés d'aquesta inversió alemanya?

— L'afectarà totalment, passarà
de tenir 36 places a tenir-ne unes 300
i tothom prendrà banys. La clínica es
farà a part i els banys quedaran igual.
Nosaltres ens en cuidarem exclusica-
mcnt dels banys, de les aigües ter-
mals, la resta serà propi de la clínica.

L'única manera que hi ha per
conservar aquest edifici és aquesta,
no n'he trobada d'altra. Per sort, les
aigües semblen que no tenen fi, s'ha
estudiat i no hi ha problemes d'a-
quest tipus. Naturalment que si avui
tenim unes banyeres de caràcter
general s'estudiarien altres maneres
d'aprofitar-se'n. A la clínica es faria la
part de rehabilitació física (gimnàs-
tic, bicicleta..) però tot el que va de
les aigües fins als massatges es faria
aquí.

— Què passarà després?
Trobarem un alemany a la recepció
o seguireu atenent vosaltres o gent
d'aquí ?

— Nosaltres seguirem essent
amos de tot cl que actualment tenim,
només cedirem uns terrenys i amb la
venda dels terrenys farem algunes
transformacions necessàries.

Naturalment faríem feina junts ,
seguirem fent feina aquí amb la gent
de sempre més tots els que ens envia-
rien de la clínica.

Sobre la preocupació, queja sor-
tia als Diuen que del darrer número
de Ressò, de quina part de gent de
Campos hi faria feina, he de dir que
del que s'ha parlat és que dels dot/.e
metges que hi ha d'haver sis seran
d'aquí i sis alemanys i que aquests
rotaran, aniran una temporada a
Alemanya i tornaran i els d'allà faran
cl mateix, una temporada aquí i una
temporada allà. El personal tècnic
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estaria compost entre 40 i 60 perso-
nes, meitat d'aquí i meitat d'allà. Tot
l'altre personal, que serien entre 100 i
120 persones serien d'aquí.

— Aquest edifici com està
catalogat com a turístic o com a
sanitari. De quina Conselleria
depeneu?

— Amb això les autoritats fan el
que volen, nosaltres abans depeníem
de Sanitat i ara pertanyem a Turisme.

—r Quines passes heu fet fins
ara? Com ha estat rebut aqueste
projecte per l'Ajuntament de
Campos i pels distints partits? I per
la Conselleria?

— Abans d'anar a cap
Conselleria hem anat al poble perquè
tenim uns regidors i són a aquests que
hem de conèixer primer per demanar-
los si és factible. Nosaltres no sabem
com ens hem de moure a nivell polí-
tic perquè de polítics no en tenim res.
Vàrem convocar una reunió amb tots
els membres dels partits que tenien
representació dins l'ajuntament, els
vàrem convidar a anar a Alemanya
perquè ho vessin i ja ens direu coses.
Ha passat el temps i ens havien de
concertar una entrevista amb gent de
Palma i es van excusant uns amb els
altres i no s'ha fet res.

Nosaltres amb tots els membres
de tots els partits polítics estam
encantadíssims perquè tots ens varen
rebre beníssim, si entre ells tenen
problemes amb nosaltres no n'han t in-
gut cap ni un. Ara, això sí el que hem
fet a Campos en hagués agradat fer-
ho a Palma. Nosaltres vàrem prendre
la determinació de presentar un
avant-projecte a l'Ajuntament i
pensàvem que l'Ajuntament era el
que havia de canalitzar-ho fins a
Palma i en vista que no ens deien res

anàrem a veure el Sr Quetgles i el Sr
Verger. Nosaltres el que volem és que
ens demanin coses, però hem arribat a
la conclusió que als únics que ens
interessa és a nosaltres.

La gent que ens coneix sap que
anam amb el cor damunt la mà, i allò
on deim blanc som incapaços de fer
negre. Igualment, el que voldrien fer
els alemanys és parlar amb la gent,
fer escrits allà on fes falta. Hem tele-
fonat a tots i a cada un dels represen-
tants de les forces politiques de
Campos per anar a parlar amb els de
Palma

— No som inversionis-
tes ni especuladors només
volem viure tranquils amb
les nostres propietats.

— En què creis que es notarà a
Campos si es fa aquesta obra com
teniu pensada ara? En positiu...? I
negatiu...?

—Ara ja ens demanes unes
coses que no sé de quina manera hem
de contestar. Jo en negatiu no hi veig
res. Una de les qüestions que potser
siguin un conflicte és que els ale-
manys diuen que necessiten 6 aparta-
ments aquí per al personal tècnic-
sanitari que ha de venir per dos anys.

Nosaltres a vegades els hem
comentat perquè no comencen amb
menys, i ells diuen que si no poden
competir amb els europeus ja no els
interessa.

Està previst una inversió de
5.500 milions. I ens varen dir que el
personal els contractaríem conjunta-
ment. I llavors una altra cosa a l'hora
de contractar gent ens interessa més
de prop que d'enfora. Ara bé si nece-

sitam un metge hidràulic a Mallorca
és que no n'hi cap, per tant haurà de
venir de fora

— EI projecte ha estat presen-
tat, el GOB pareix que es manifesta
contra aquest perquè no respecta la
zona d'es Salobrar, què deis sobre
això?

— Jo teñe les al·legacions del
GOB i continua amb el tema turístic,
i jo seguesc dient que no hi ha res de
turístic aquí, i respecte a l'impacte
medio ambiental jo vull dir que per a
nosaltres el Salobrar té una importàn-
cia gran perquè ja fa molts d'anys que
hi vivim a prop. Nosaltres pensam
que l'impacte seria mínim.

Pensam que fa més mal la carre-
tera que va al Salobrar amb els cotxes
que van a tota velocitat que la gent
gran (amb crosses, amb cadires de
rodes) que pugui venir aquí.

— Just darrera els Banys hi ha
unes construccions prou significati-
ves i històriques: l'església i l'aljub
que estan en mal estat de conserva-
ció. El projecte que preparau con-
templa aquests edificis? Seria pos-
sible conservar-los?

A nosaltres ens encantaria que
s'arreglassin però no són nostres, l'es-
glésia de la Font Santa depèn de l'es-
glésia de Campos i l'aljub de
l'Ajuntament. És una vertadera llàsti-
ma l'estat en què es troben, però no
depèn de nosaltres.

Des de Ressò donant les grà-
cies a la família Morell-Oliver per
l'amabilitat a l'hora de contestar
les preguntes i amb una visita a les
estances dels Banys de Sant Joan
de la Font Santa ens acomiadam.

Antònia Sitjar Valls

Fàcil per a tu/ vital per a tots
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• Especial Sa Ràpita

Festes del Club Nàutic de Sa Ràpita
Un any més cl Club Nàutic de Sa Ràpita ha celebrat

les seves festes. Enguany han estat de dimecres dia 8 de
juliol a diumenge dia 13 de juliol.

Va començar la festa dimecres dia 9 amb un passaca-
rrers amb la Banda de Trompetes i Tambors, per després a
les 10'30 del vespre el campaner i col·laborador de la
revista Antoni Nicolau oferir cl muntatge audiovisual de la
Volta al Món que va realitzar. Aquest acte va ser molt
concorregut i emotiu. En Toni va anar explicant una per
una cada diapositiva que havia fet al llarg del seu viatge.
Les explicacions anaven acompanyades de la música del
país que tractaven.

Dijous va seguir amb la representació de l'obra dels
campaners Pometes Teatre. El Moll d'espera es va omplir
per gaudir de la nit amb l'obra Barrabassades, comèdia
original de Miquel Fullana. El públic assistent s'ho va pas-
sar d'allò més bé amb els acudits puntuals i amb l'obra en
general.

Divendres dia 11 no hi podia faltar un clàssic dins les
festes del Club Nàutic: Xcsc Fortcza. No és la primera
vegada que l'actor més representatiu i més conegut de les
illes va a Sa Ràpita per delectar cl seu públic amb les
carusscs característiques seves i amb l'humor casolà i inci-
siu alhora. En aquesta ocasió es representà l'obra BALE-
ARICUS 96 i cl preu pel qui no eren socis va ser de 1000
pessetes. Els socis tenen tots els actes de franc.

Dissabte dia 12 va ser el dia del soci, i es va fer un
acte únic dins la història del Club. Per primera vegada un
soci del Club Nàutic havia aconseguit la Volta al món en
solitari. Per aquesta raó, en el moll d'espera es va desco-
brir l'escultura amb la placa commemorativa de la volta al
món en solitari del soci d'honor Antoni Nicolau i Adrover.

El vespre d'aquest mateix dissabte, sopar per a tots els
socis i a les 10'3() del vespre una Nit Musical a l'esplana-

da del Club amb les actuacions de Habaneras Xarxa,
Geminis i l'actuació espcradíssina de Tomeu Penya. El
cantautor vilafranqucr no va decebre gens ni mica al nom-
brós públic que l'esperava i que ja va quedar encandila!
l'any passat en la seva actuació allà mateix. Una barreja de
velles i noves cançons va 1er que la nit fos agradable i ale-
gre.

Acabaren les festes del Club Nàutic de Sa Ràpita amb
la mostra de ball de bot del grup Brot de Taperera cl diu-
menge a les 8 del vespre i una ballada popular per tothom
que hi volgués participar amb cl Grup Almayurqa a l'es-
planada del Club Nàutic.

Una vegada mes les festes del Club Nàutic han estat
cxitoscs.

Redacció.
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• Conversa amb..

Macià Riera, redactor de El Dia del Mundo
viu a sa Ràpita tot l'any

"M'agrada Sa Ràpita perquè és un lloc paradisíac"

— En Macià és un dels pocs periodistes agrícoles que hi ha a Mallorca.

Macià Riera va néixer l'any
1955 a Artà. Des dels quatre anys
va estar dins un diari, ja que son
pare era xofer del diari Baleares, la
qual cosa li destapà, més tard, la
vocació. Va cursar el batxiller a
Ciutat, al col·legi Sant Francesc. És
periodista, especialitzat en temes
agrícoles, pel que sempre ha seguit
de molt a prop l'actualitat de
Campos. Va treballar al Baleares
fins l'any 1984. Des de llavors fa

2iO feina a El Dia. Hi va entrar quan el
diari només tenia un any de vida i
tirava uns pocs milers d'exemplars
i ha passat per totes les etapes del
periòdic, fins a l'actual El Dia del
Mundo. Fins fa poc n'ha estat cap
de redacció. Des de fa cinc anys, viu
a Sa Ràpita, on s'ha destacat per la
seva implicació dins la societat
civil.

— Com així vares venir a viure
a Sa Ràpita?

— Vivíem a Palma, però a mi
m'agrada molt la tranquil·litat. El
meu ideal sempre ha estat viure a
¡bravila, però mai m'ho he pogut per-

metre. Decidírem venir a viure a
Campos, on estarem un any. Però el
poble va resultar massa gros per a mi
i massa petit per a la meva dona que,
avesada a Ciutat, no s'acostumava a
Campos. Com que a ella li agrada
molt la mar vàrem decidir-nos per Sa
Ràpita.

— Vos agrada viure-hi?
— Ens hi trobam molt bé, perquè

és un lloc paradisíac. Compatibilit7,a
les nostres dues afeccions: la mar i
foravi la.

Ens hi hem trobat una gent mera-
vellosa, uns veïnats que no crec que
puguin existir a un altre lloc.
D'aquells que et permeten entrar al
seu corral a collir llimones malda-
ment no hi siguin i s'ofereixen a cui-
dar-te la cussa quan estàs malalt.
Això no té preu.

— Se pot parlar d'una societat
rapitera?

— Sa Ràpita és una petita socie-
tat formada per societats encara més
petites. Té un nombre d'habitants que
la fa perfecta per viure-hi, com una
mena de Falaustario, la societat ideal
segons Bakunin. Es podria passar

sense govern, tornar a l'intercanvi
com a forma de comerç, exercir la
democràcia directa, ... Només hi ha
dos problemes que ho dificulten. El
primer són les distàncies, immenses
dins Sa Ràpita. Hi ha gent que hi viu
tot l'any i no els conec. I en segon lloc
les rivalitats, conseqüència dels
recursos econòmics limitats.

— Sa Ràpita t'agrada més a
l'hivern o a l'estiu?

— Són dues ràpitcs totalment
diferentes. A mi m'agrada més la de
l'hivern perquè és la que colma Ics
meves aspiracions de tranquil·litat, de
xerrades davant el foc,... La de l'estiu
és una espècie de casera immensa on
et pots trobar de tot, però més abelles
reines que obreres. Ve gent de poder
adquisitiu elevat i es veuen més els
contrasts econòmics i de comporta-
ment. La classe mitjana és la que
manco abunda.

— Tene entès que el teu fill és el
primer que ha nascut a sa Ràpita?

— Oficialment sí. Hi va haver
una època que tothom s'havia d'ins-
criure enllà on naixia i com que tot-
hom naixia a les clíniques de Ciutat,
s'havien de registrar a Palma. Això a
mi mai no m'ha semblat bé. EI meu
fill Macià va néixer dia deu de juny
de l'any passat. Quan vaig anar al jut-
jat de la vila a inscriure'l, cl volien
registrar com a nascut a Campos,
però jo m'hi vaig oposar, volia que
fos rapiter al llibre de família i al
registre i ho vaig aconseguir. S'ha
culminat una lluita perquè cadascú es
pugui inscriure d'enllà on és. Me sap
molt de greu estar estandaritzats.

— Com veus la vida a sa
Ràpita quant a serveis públics?

— Hi ha greus problemes d'ini ra-
estructures. Aquesta mancança és la
causa de la divisió social que deia
abans. El centre cívic ha vengut a
satisfer algunes necessitats de ser-
veis: metges, correus,... Però segueix
sense existir un lloc de reunió que no
sigui un cafè. No hi ha un centre per
a la tercera edat i sí molts de jubilats.
Enguany hem aconseguit que s'habi-
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• Conversa amb..

liti un espai públic per a la pràctica
esportiva, el camp de futbol de es
Redole!. Però en general qui vol prac-
ticar un esport no té més remei que
acudir a locals privats.

Manquen serveis diaris. Hem
aconseguit l'apotecaria i el metge,
però aquest només ve dos dies per
setmana, dilluns i divendres.

Al que no hi ha dret i és indignant
és que no hi hagi una xarxa de trans-
ports públics decent. Una persona
que no té cotxe no pot anar a Campos
o ha de llogar un taxi.

— Trobes que l'Ajuntament de
Campos 'es preocupa prou de sa
Ràpita?

— Crec que l'Ajuntament de
Campos té un abandó històric envers
sa Ràpita. Si posam dins els dos plats
d'una balança, a un el que hi recapta
l'Ajuntament i a l'altre els serveis que
hi dóna, la balança tombarà descara-
dament cap al costat de la recaptació.
És clar que no tots els que paguen
aquests imposts es podrien beneficiar
dels serveis que manquen, però així i
tot encara està descompensat.
Actualment l'Ajuntament viu d'es-
quena a la realitat de sa Ràpita.

— Però hi ha gent de Campos
que no ho veu així. Diuen, per
exemple, que la xarxa de clavega-
ram i aigua potable es va fer pri-
mer a sa Ràpita que a Campos.

— Amb això tenen tota la raó del
món. Aquí hi entren en joc els inte-
ressos polítics. Darrera la xarxa d'ai-
gües de sa Ràpita s'hi amaguen els
camps de golf. Sa Vinyola necessita-
va aigua depurada i per això es va fer
abans que a Campos. Sempre que sa
Ràpita passa davant Campos cal cer-
car-hi un motiu polític al darrera,
però això no passa només aquí.

— A sa Ràpita hi ha hagut
diversos intents d'organitzar una
associació de veïns, però mai s'ha
materialitzat. Perquè?

— Sempre ens hem trobat amb
dos grans problemes. El primer és la
desconnexió entre les distintes barria-
des de sa Ràpita. I el segon és que
darrera cadascun dels intents sempre
s'hi han volgut aficar idees polítiques.
Una societat poc donada a l'associo-
nisme fa anques enrera davant això.

— Com veus el futur de sa
Ràpita?

— Sa Ràpita va cap a convertir-
se en un poble dormitori per molta de
gent jove que està farta de Ciutat i

que ho té més fàcil venir a viure aquí
que no comprar-se un pis a Palma. Un
altre sector és aquell de gent que es
jubila a una edat encara jove i vénen
a viure on sempre els ha agradat. En
general són persones que viuen de
forma desofegada, molts d'ells ex-
empleats de banca. Sa Ràpita té
tendència a augmentar d'habitants.
Aquí hi ha molta de gent que viu d'es-
quena a la mar.

Sa Ràpita hauria d'aconseguir un
cert grau d'autonomia respecte de
Campos. Caldria que hi hagués regi-
dors que representassin sa Ràpita i
que als pressuposts de l'Ajuntament
hi hagués una partida pressupostària
específica pel nucli. Qualque dia els
partits s'adonaran que aquí hi viu gent
i que l'han d'atendre. Més difícil veig
que les persones d'aquí ens organit-
zem per tenir la nostra pròpia opció,
però no ho descari.

— Què en pensen els rapiters
del tema de l'autopista?

— La gent està dividida. Hi ha
molta de gent que no s'ho ha plante-
jat. N'hi ha que hi estan en contra.
Alguns propietaris de xalets hi estan a
favor, però d'una forma irreflexiva,
de la mateixa manera que està a favor
de seguir primant el progrés desme-
surat en els temes que no els afecta
directament a ells. Només veuen que
amb l'autopista poden arribar tres
minuts més prest. Jo hi estic en con-
tra, per les pèrdues que durà al sector
primari, que a mi m'interessa molt.
No hi veig cap avantatge. Crec que
s'hauria de potenciar molt més el
transport públic i millorar l'actual
xarxa viària, que està feta amb els
peus.

— Què en penses de TORA a
l'aparcament de la platja?

— És un greuge comparatiu que
sigui de franc per als residents a
Campos i no ho sigui per a la gent
que paga els seus imposts a sa Ràpita,
malgrat no hi estigui empadronat. El
que veig amb mals ulls, i sé que això
és impopular, és que no es faci pagar
als campaners. Pens que l'única
manera de demà poder tenir una
infraestructura gratuïta per a tothom
és que tots hi aportem petites quanti-
tats ara. A més a més, no hi ha el per-
què haver d'anar a la platja amb
cotxe. Seria molt millor anar-hi amb
bicicleta.

— Quines relacions tens amb el
poble de Campos?

— Molt bones. La gent de
Campos és massa bona per tot el que
ha rebut. És un poble que ha passat en
molts pocs anys de ser esplendorós
econòmicament a tenir unes dificul-
tats impressionants. I això ha duit a
una desestructuració social i ha pro-
vocat que siguem capdavanters en
algunes estadístiques gens gratifi-
cants. Per exemple, som el poble que
tenim el nombre de visites al metge
per habitant més alt de l'estat, el con-
sum de tranquil.litzants és el quintu-
ple de la mitjana de Mallorca,...

— Creus que el futur econòmic
pot ser millor?

— S'han perdut moltes batalles,
però no la guerra. Tots hauríem de ser
conscients que l'evolució econòmica
auspiciada pel Govern ens aboca a un
canvi total. No podem seguir confiant
en les fonts d'ingressos tradicionals i
hem de cercar sortides imaginatives.
És ben hora que un poble que té uns
dels millors artesans de ferro i fusta
de Mallorca creï una escola on es
puguin aprendre aquests oficis. S'han
de cercar fórmules per transformar
els cultius tradicionals per d'altres
d'alternatius que siguin competititus.
El programa 5B podria ajudar.
Malgrat em diguin boig, pens que no
tot està perdut a foravila. Cal qualitat,
productes ecològics, bons canals de
comercialització i sobretot no apedre-
gar-nos les nostres pròpies teulades.

— Com a periodista i analista
de la realitat, penses que Campos
evoluciona socialment i cultural-
ment?

— Hi ha canvi, però molt lent.
L'explicació d'això és que aquesta
generació perduda que ara té entre
trenta i quaranta-cinc anys, que foren
els primers a tenir accés als estudis
superiors, comença a sentir-se crida-
da a l'intervenció cultural, social i
política. A molts de llocs ja han sentit
l'atracció de tornar als orígens, com
ha passat a Artà, un poble de caracte-
rístiques molt similars a Campos. A
Artà l'ajuntament està governat per
un grup independent format per per-
sones d'aquestes edats, amb estudis,
que varen dir: "nosaltres podem fer
qualque cosa pel nostre poble".

Jaume Lladó

Q Q Q Q Q
Q Q Q Q
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• Especial Sa Ràpita

30

El canvi de titularitat a la línia
pot suposar una millora

del transport públic de sa Ràpita
Des de fa tres mesos hi ha hagut

canvis en la titularitat de la popular
exclusiva, és a dir del servei d'auto-
bús, a la nostra comarca. L'empresa
Autocars Grimait ha venut els seus
drets sobre la línia s'Arenai -
Llucmajor - Campos - Colònia de
Sant Jordi - Cala d'Or a l'empresa de
Ciutat Darbus. Autocars Grimait no
ha mantingut gaire temps aquesta
línia, ja que cal recordar que no fa
gaire anys la va adquirir a l'empresa
Clar.

Fins ara Sa Ràpita ha patit d'un
servei de transports de passatgers
prou deficient, segons confessen els
mateixos rapiters.

Per ara la nova companyia ha
decidit mantenir els autobusos i els
horaris que hi havia l'any passat, però
ja ha posat en marxa un estudi per
analitzar la possibilitat de millorar el
parc de vehicles, incorporant-ne de
més segurs, còmodes i moderns i per
augmentar la freqüència de partida i
arribada.

En aquests moments, parteixen
autocars de Ciutat cap a Sa Ràpita a
les 08:30 i a les 19:25. De Campos
cap a Sa Ràpita, a les 07:30 i a les
17:10. De Sa Ràpita cap a Llucmajor
i Palma a les 07:50, a les 13:00 i a les
17:50. De Sa Ràpita cap a Campos no
hi ha cap línia, la qual cosa dificulta
molt la seva anada a la vila als rapi-
ters que no tenen vehicle propi. I això
durant l'estiu, ja que l'hivern, fins ara,
no hi ha hagut cap tipus de servei.

Un servei nou que ja ha posat en
funcionament Darbus és l'habilitació
d'una línia que parteix cada dissabte
dematí de Cala Figuera, Cala
Santanyí i la Colònia de Sant Jordi
que per quatre-centes pessetes per-
met visitar el mercat de Campos i tor-
nar al lloc d'origen. Aquesta línia que,
en principi comptava amb un sol

— Sa Ràpita necessita més transport públic i en millors condicions i horaris

autocar, ara ja n'ha hagut d'incorporar
un altre, degut a la gran demanda que
ha tengut.

El que també té previst la nova
empresa concessionària és millorar
els punts d'informació als clients, que
consideren que són bastant deficients.
Per això posaran cartells amb els
horaris ben clars a totes les estacions.
Darbus pretén revitalitzar el transport
públic, oferint nous alicicnts als usua-
ris perquè deixin el cotxe a casa seva
i ut i l i tz in més l'autobús. Per a això
compta amb l'experiència dels xofers,
la major part dels quals ja fa molts
d'anys que treballen en aquests trajec-
tes, i amb una campanya publicitària
que tot just acaben d'engegar: al·lotes
amb patins anuncien els viatges de
l'autocar als possibles clients, expli-
cant-los els itineraris i els horaris.

Un altre problema és el del trans-
port escolar. Si bé hi ha servei d'auto-
bús per anar a l'escola pública, no n'hi
ha per acompanyar els nins més petits

de Sa Ràpita a la guarderia.
Veïns de sa Ràpita s'han entre-

vistat vàries vegades amb represen-
tants de l'Ajuntament per explicar
totes aquestes deficiències i sol·licitar
la seva intervenció per millorar
aquestes deficiències.

Jaume Lladó.

PUBLICITAT A RESSÒ
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El que no haurien de ser les relacions
família - escola

Avui vos parlaré de dos fets que han ocorregut a
l'escola: d'un n'he estat testimoni involuntari, de l'altre,
només sé el que m'han contat, però ambdós són simp-
tomàtics d'una situació que poc a poc va deteriorant unes
relacions, que si no són bones, perjudiquen la persona que
es troba en el centre, el fill o la filla, l'alumne o l'alumna.

El primer tracta d'una baralla entre dues alumnes de 14
o 15 anys dins una classe. El motiu no té massa importàn-
cia, no es poden veure, una diu unes paraules a una altra i
comencen les arrabassades de cabells, els crits, els tocs. La
professora que es troba a la classe no pot separar-les,
demana ajuda i aviat són tres o quatre professores, també
han acudit alumnes d'altres classes davant l'alarma. Aviat
arriben la directora i el cap d'estudis. La baralla s'atura i
les dues contrincants han d'acudir al despatx del cap d'es-
tudis per aclarir el que ha passat. Es decideix aplicar un
article del nou decret de "Drets i deures dels alumnes" i es
decideix enviar-les dos dies a casa seva. Per fer això s'ha
de tenir el consentiment de la família.

Acte seguit es telefona als pares perquè acudeixin al
Centre, per explicar-los el que ha passat i demanar-los la
seva conformitat amb la sanció. Les alumnes esperen, un
parc ha dit que es torbaria una hora perquè ara no podia
venir. Quan arriba aquest pare, tots els alumnes ja han sor-
tit, i troba la seva filla ben sencera i sense senyals de la
brega. Se'n va directe cap a la direcció i tot enfurismat es
posa a cridar i destralejar amb veu molt alta: "Per que
m'han fet venir, per què m'han fet perdre el temps, si la
meva filla no té res. Que s'ha barallada?, que no en teniu
cinquanta de bregues cada dia dins l'escola? Que no és
normal que la gent d'avui en dia per qualsevol cosa es
peguin dues bufetades?"

Quan la direcció li afirma que conflictes semblants a
aquest només n'han tcngut tres en tot el curs, el pare no
s'ho creu. A més ens deixa ben clar que esperava trobar la
seva filla a trossos, i si no, no l'havien d'haver cridat.

L'altre cas és el d'una mare que cl dia que va a cercar
les notes finals del fill d'uns 14 o 15 anys, demana per par-
lar amb la tutora. No vos parlaré de les notes, perquè no en
parlen massa. Ella ve disposada a amollar el que ha anat
pensant, i no pensa escoltar per res la tutora del seu fi l l . I
aquest, més o manco, podria ésser el diàleg:

- No pot ésser que a una escola facin les injustícies que
es fan a aquesta.

- Però senyora, què ha passat?
- Que un dia cl meu fill va fer una feina que es merei-

xia un notable, no li varen demanar cl treball, i després li
varen baixar un punt la nota sense haver fet res.

- Segurament passaria alguna cosa...
- No, ell es va aixecar per dir que havia fet el treball, i

la professora li va dir que s'assegués i que tenia un punt
menys.

- Però això ho faria la professora per algun motiu...
- Per cap, això és una injustícia, perquè això ha fet que

el meu fill després no tengués ganes de fer més feina.
- Però senyora vostè ha de pensar que dins una classe

que hi ha trenta alumnes...
- No, jo li dic que això està molt mal fet, no hi ha dret.

- A vegades els alumnes conten alguna cosa que no és
exactament igual com ha passat...

- El meu fill el conec bé i sé que no diu mentides, per-
què sempre està amb nosaltres, no surt mai amb ningú i a
nosaltres ens ho conta tot.

I a la mare no la varen treure d'aquí, i tampoc no sé com
va acabar, segurament amb la promesa d'aclarir que havia
passat.

En el primer cas es pot veure el perquè una alumna
havia intentat resoldre les seves desavinences a bufetades,
ja que el pare troba ben normal que així sigui. I no existia
cap responsabilitat per part de la professora.

En el segon cas, observam una mare que ja ha fet el
judici del que havia passat i no vol escoltar cap tipus de
raons. Aquesta mare té un mal concepte de l'escola en
general, i segurament ha fet que el seu fill també tengui
aquesta mateixa opinió. Encara que en aquest cas hi podria
haver responsabilitat de part del professorat.

Tant en un cas com en l'altre, es reflecteix una situació
social desequilibrada, que poc a poc va arribant a l'escola
i que dificulta que es pugui fer una bona feina, a vegades
costa poder treballar.

Joan Lladonet

SERVEI DE TAXI
BARTOMEU CANTALLOPS

Servei de rehabilitació

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

07630 CAMPOS
Tel. Mòbil 908.73.26.79
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• Opinió

A riquitaun, quitaun, quirriquitaunü

32

I és que no ens quedarà mes remei que dedicar-nos al
flamenco.

Encara no hem acabat cl que tenim pendent i ja ens
ficam dins un altre fandango.

Ara volen posar el quarter de la Guàrdia Civil a l'ac-
tual P.A.C, (ambulatori), i cl P.A.C, allà on era l'antiga
central elèctrica, i el que és cl quarter de la Benemèrita ho
volen fer, (segons m'han dit i no ho crec), un teatre o
qualque cosa així, supòs que vinculada al Centre Cultural
(jo no dic res). (Hi haurà tres teatres al mateix carrer).

Res, això són doblers, moviment que ho pagaran uns
o els altres, però tinc la impressió que volen fer moviment
només per 1er. Si és necessari o no, això són altres cin-
quanta; mentrestant seguim tenint els carrers plens de
clots des de fa temps i encara ens queda molt més.

Segurament doblers en tenim menys, això crec. Fa
uns anys pel torneig de futbol sala d'estiu donaven una
pilota per equip i hi havia 18 equips. Enguany han donat 4
pilotes que els equips han hagut de tornar (equips 15, pilo-
tes 4, perd l'Ajuntament per 11). Això vol dir que la
il·lusió s'acaba. Els doblers mal repartits i el de les escoles
d'estiu... normal, són més importants. ¡¡Zcnoreü
¡¡Palmas!! A Riqui taun, quintaun, quintaun, quirrilaun
...¡OLE!.

El tema de la "Plaça de la Pols", torna quedar pendent
(en preparació per consulta amb els quintos dels anys que
vénen, perquè podria ser que una de les putades fos refe-

rf«ecttrovc*

Avda. Ronda Estació, 35
Tel. 65.02.10
07630 CAMPOS
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rir i tarrccar aquelles parets tan FERMOSES)., però els
estrangers (que l'anomenen: DUSTY SQUARE) se creuen
que "le naziz li varen tirar un coet a la 2a Guerra Mundial;
que l'Ajuntament no la vol tocar perquè és Monument
Artistic-Cultural del Patrimoni Nacional ¡Ole!".
Nosaltres som uns pobrets que no tenim ni un duro (a la
pesseta li queda poc, està moribunda) i que l'únic que fcim
és, si tenim una botella, de fino i un poquct de musiquc-
ta... Què punyetes hem de fer amb una plaça si ja en tenim
3 o 4?. A Riqui-t iqui , a riqui-tiqui.

El tema del Pavelló: ara haurà equips nous... res, dos
anys; cl primer se portaran, però cl segon ... perdrem
doblers, eslau avisats. Tant de bo m'equivoqui, però quan
presentin els pressuposts ... Sorpresa, Sorpresa, no n'hi ha
o n'hi ha pocs, però tranquis, tenim una solució ... A riqui-
tau, quitaun, quirriquitaun, a ballar que això és bo.

El tema de l'autopista: jo n'estic d'acord, perquè tots
els brusquers de Campos (que n'hi ha i no els aturen)
podran voltar més perquè l'autopista (anell litoral, ja!) serà
molt gran i tendrán molt de lloc per fer brusques i renou,
però això sí... amb les finestres obertes i "al ritmo bacala-
dero del XUP,XUP,XUP" i cantarem tots plegats A
RIQUITAUN, QUITAUN, QUITAUN, QUIRRIQUI-
TAUN.

M. Forteza

OPEL^
Opel Campos

Venda i Reparació

Sebastià Monserrat Alcover
Carrer Nou, 65
Tel. 65.02.78
07630 CAMPOS (Mallorca)
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• Col·laboració

El mallorquí i el valencià són dialectes
de la llengua catalana

Són moltes les causes que han fet que cregués con-
venient que havia d'escriure un article sobre la unitat de la
llengua catalana. En destacaré unes quantes:

- Que hi hagi "periodistes"? de "diaris"? com l'ABC,
que des de la capital de l'Estat espanyol neguen la unitat
de la llengua.

- Que Unió Valenciana, juntament amb el PP valen-
cià, negui que el valencià sigui un dialecte del català.

- Que el Govern de les Illes només estigui preocupat
per remarcar "las modalidades", que no tengui inconve-
nient a reconèixer que la nostra llengua és la catalana, però
destacant que s'han de protegir les modalitats.

- Que els diputats del PP de les Balears, juntament
amb la resta de diputats del PP de l'Estat espanyol, votin
en contra de la unitat de la llengua catalana.

- Que el president Jaume Matas, seguesqui les pas-
ses del seu mestre, Gabriel Cañellas, i no vigili ni millori
la seva parla en llengua catalana, ni en dialecte mallorquí,
ni en cap modalitat possible de la llengua.

- Que el PP de Catalunya, tampoc no tengui clar
quina és la seva llengua, i, per tant, deixi que tothom
campi com vulgui.

- Que tots els que pertanyen al PP i tenen les coses
clares callin com a morts, per tal de seguir podent aprofi-
tar-se de la menjadora.

- Que jo mateix, durant tot aquest curs, hagi hagut
de fer classe a alumnes que havien tengut mestres que els
havien ensenyat que el mallorquí no era català, i també
alguns pares d'aquests alumnes havien actuat en aquest
sentit.

Jo no utilitzaré grans arguments científics per
demostrar que el dialecte mallorquí pertany a la llengua
catalana, ni tampoc vos remetré al llibre Els parlars cata-
lans del nostre paisà i dialectòleg Joan Veny. Només vos
diré, que la llengua que parlam a Mallorca és la llengua
catalana, perquè és la mateixa que varen dur en el segle
XIII els catalans que varen repoblar les Illes. I els canvis
que ha sofert, respecte als altres dialectes són els mateixos
o més petits que els que passen a qualsevol altra llengua
del món, i per les mateixes causes.

Que el llatí que ens varen dur els romans abans de
Jesucrist, era la llengua de tots els territoris de la penínsu-
la Ibèrica i de les illes Balears i Pitiüses. Que aquesta llen-
gua, que parlava el poble, va deixar d'esser la mateixa
quan els habitants de Portugal, els de Castella i els de
Catalunya no es varen entendre. S'havia format el portu-
guès, el català i el castellà. I aquesta és la clau: Parlam
una mateixa llengua totes les persones que ens ente-
nem, encara que utilitzem les nostres varietats dialec-
tals.

És ben clar que les persones que venen de diferents
indrets de la península, de parla castellana, no ens entenen.
És perquè parlam una llengua diferent. En canvi, quan un
locutor de TV3 o de Canal 9 entrevista l'entrenador de fut-
bol de sa Pobla, Llorenç Serra Ferrer, cadascú parlant en

el seu dialecte valencià, barceloní o mallorquí, és evident
que s'entenen, i aquesta és la prova definitiva que parlen la
mateixa llengua.

Totes les persones parlen un dialecte d'una llengua.
Per tant, els campaners podem dir que parlam o xerram
campaner, o mallorquí, i això són dialectes de la llengua
catalana.

Quan una persona cerca les diferències dialectals
existents per dir que són llengües diferents, demostra una
ignorància supina en el coneixement de llengües, perquè
no sap que aquestes diferències es troben més accentuades
en diferents dialectes anglesos, o en els dialectes ale-
manys, o en els dialectes castellans.

Com que la llengua castellana és una llengua que
hem hagut de conèixer tots, aquesta em servirà per posar
algun exemple, i que se'm pugui entendre. Quan una per-
sona, un dia de tempesta, diu a una altra: "Noamoamoá" o
"No amo a moa", està clar que està parlant en dialecte
andalús, que pertany a la llengua castellana. Quan en Kiko
de l'Atlètic de Madrid, en una entrevista sobre si el Barça
podria enviar un maletí per guanyar al Madrid diu, refe-
rint-se al possible regal: "Yo lo vo a coé", està clar que està
parlant en dialecte andalús, que pertany a la llengua caste-
llana. Quan en Pizzi, diu: "Sos macanudos", està clar que
està parlant en dialecte argentí, que pertany a la llengua
castellana. Quan els canaris diuen a Jaume Matas:
Machango!, està clar que parlen en dialecte canari, que
pertany a la llengua castellana.

En conclusió, si un mallorquí diu: "Du'm es tassó
que trobaràs damunt sa taula de sa cuina", està clar que
parla en dialecte mallorquí, que pertany a la llengua cata-
lana, igual que si un barceloní diu: "Porta'm el got que tro-
baràs damunt la taula de la cuina", està clar que parla en
dialecte barceloní, que pertany a la llengua catalana.

No caiguem en el parany de pensar i dir el que diuen
els il·luminats, que no tenen la més mínima idea sobre lin-
güística, perquè ells tenen una intenció molt clara. No
defensen el mallorquí, ni el valencià, ni cap modalitat.
L'únic que volen és fer desaparèixer la nostra llengua i que
predomini la llengua castellana. Els defensors de mallor-
quí, sí, català, no, sempre només han defensat el castellà.
I això ja ve de vell, perquè l'any 1939,a través del
"Catecismo patriótico español" ja es va inculcar el
següent: "En España hay una lengua, la española y cuatro
dialectos: el mallorquín, el catalán, el valenciano y el
gallego". Les arrels de la nostra ignorància són molt pro-
fundes en el temps, però les superarem.

Joan Lladó n et
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• Publicitat

teles, tapisseria/decoració, *
llistes de noces
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• Local

LLSTRES A LA TIETA
Benvolguda lieta, després d'un breu període de vacances, ben aprofita-

des per cert, ja torn ser aquí disposat a contar-vos-ne quatre de fresques, mur-
muris i bufes, tot plegat.

L'estiu, des de sempre, ha estat bon temps per parlar (i per escoltar): veï-
nats i amics, a la fresca, amb la cadira dins el carrer, arrebatais a la paret i amb

els braços recolzats al respatller, o simplement asseguts a terra i amb les cames allargades, esperant que arribi l'ho-
ra d'anar-se'n ajeure.

El dia a dia posa de manifest que aquestes escenes, força habituals altre temps, no són molt més que un
record al qual les circumstàncies, el ritme de vida i els cotxes -o avions que volen baixet-, per exemple, ens han fet 'i C
renunciar. Malgrat tot, i de tant en tant, trobat algun motiu per estiregassar la conversa, les llargues vetlades ho per-
meten i quan això passa llavors en surten per salar i vendre.

La calor no permet tractar temes massa profunds, però com que enguany no acaba d'esclatar, sempre n'hi ha
algun capaç d'especular sobre el repte que suposarà, per als tomadors d'ametles, habituar-se a l'ús de l'Euro, o de la
poca vista que s'ha tengut a l'hora de canviar els fils elèctrics dels carrers i permetre que llargues truny'elles de cables
negres adornin les façanes de les cases de la vila. Hagués estat un bon moment per enterrar-los; ara ja hi són i no se
sap si s'ha previst (ara que tots els carrers s'han oberts o s'obrir an) deixar-ho preparat per si un dia s'estrevenia.

De literatura també se'n parla, lieta, i especialment del ROF del balle, peça de museu única que no con-
templa que les propostes (mocions) dels altres grups municipals es puguin incloure en l'ordre del dia dels plens. Res
de l'altre món, quan encara no l'havia llegit tampoc no les incloïa.

Del batle no n'hem parlat gaire, tieta, però després de més de dos anys potser sigui hora de recollir-ne algu-
na de les que es senten a les rotlades de mitja nit, i perquè no, a la botiga.

Que el batle sigui tema de conversa no ha de venir de nou. Les primeres figures són les que més interessen i
ell és un poc com el Jesulín de la política local, i bé que ho sap i bé que ho vol ésser! (i bé que li toca ser-ho respec-
tant el que se'n diu protocol).

Se'n diu que ha viscut de rendes. Deutes, malestar... però també projecte d'aigües començat quan ell va ate-
rrar (això no vol dir que vengui d'un altre món), pavelló -ja ningú no recorda quan es va moure el tema-. De les fos-
ques del carrer (i del projecte per acabar amb elles) que ja se'n parlava quan de tapereres en florien molt poques.
Institut, definitivament no, però sí un destacament del de Llucmajor... Sembla un batle agosarat, capaç de celebrar la
vintena Fira de Maig quan potser només en fes denou, i de dur endavant un projecte de "baratillo" que cap dels seus
predecessors havia descongelat, tot i tenir més d'una oportunitat per fer-ho.

Ben segur, tieta, que la cosa no acabarà aquí, les grans obres han d'arribar encara, veurem la Plaça de can
Pere Ignasi asfaltada, les rates (de quatre potes, peludes i de coa llarga ) que campen amb la seva per sa Ràpita,
reduïdes al nombre just per no posar en perill l'espècie. L'Avinguda Miramar deixarà de ser un niu de brutor i els
solars s'aniran tancant a l'hora que s'acabin les voravies. Els cotxes circularan a quaranta, o més a poc a poc, abans
d'enllestir l'autopista, i demanarà explicacions -al seu correligionari Verger- per les paraules dirigides als campa-
ners i difoses per la premsa. Tot anirà bé, encara falten dos anys i tampoc no seria lògic fer-ho tot en el seu primer
mandat.

No es vol posar malament amb ningú, tieta, i fa bé, per això ja té una oposició que no arriba a entendre res
mai i que, com a molt, és l'encarregada de retirar les buines dels braus que amb tanta maestría, ell, és capaç de tore-
jar.

És una manera un tant peculiar de comandar, diferent en la forma, i tan igual en el fons, a la mostrada pels
que abans encalentiren la cadira de la Plaça Major 1, que sembla els ha eixamplat una mica el cor; el camí que
començaren ha tengut un digne continuador i, a poc a poc, els va situant en tan bon lloc que fins i tot es podrien plan-
tejar el seu retorn.

L'únic que no barata, tieta, és l'home de les carpetes. Segueix impertèrrit en el seu lloc, assuaixífred assuai-
xí calent, blanc i negre, sense poder esbrinar si ve de buit o carregat, màgic més que mai i sempre baix-baix, tres per-
sones -o més- en una, el gran misteri fins ara no desxifrat.

Bé tieta, comença a refrescar i tampoc no és que faci massa bon estar amb el flaire pudorós que m'arriba
d'aquest contenidor que no acaben de fer net.

He anat afer una volta per la vorera de mar i no hi havia massa ambient, quatre llums clars i poca gent per
enmig, supòs que amb l'arribada de les vacances això anirà canviant.

Una abraçada ben forta i a reveure!
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• Opinió

Mart
L'altre dia quan vaig llegir que estàvem a punt de

rebre les imatges del Planeta Mart, i que això era una gran
pas per la Humanitat, em varen venir ganes de riure i pas-
saren moltes coses pel meu cap, una d'elles va ser la de
començar a fer gestions per a poder comprar un parell de
metres quadrats per allà dalt. Qui sap?, pentura d'aquí a
uns anys, quan la terra estigui superpoblada i els seus
recursos esgotats, no seria mala cosa tenir un parell de
solars per allà, segur que serà una bona inversió, tenint en
compte com està el nostre planeta, quasi segur que el dia
menys pensat haurem de començar a fer els bolics per a
partir cap allà.

El que no em cap a dins el cap és perquè es gasten
tants de doblers amb aquestes coses quan el nostre plane-

ta agonitza, els països de Tercer Món es moren de fam, les
selves amazòniques de cada dia es van minvant i no es fa
res per aturar tot això. Les O.N.G per aconseguir cl 0'1%
han hagut de suplicar molts d'anys i en canvi els governs
es gasten tota aquesta doblerada en la conquista espacial.
Potser que sigui un gran ignorant de tots els temes intcr-
galàctics i no estigui gaire informat per a criticar els temes
marcians, però el que sí sé és que valdria més arreglar un
poc el Món on vivim i no importaria haver de partir cap
allà dalt a colonitzar nous planetes.

Segur que pensareu que som un poc catastrofista però
és el que hi ha i les dades no engañen a ningú.

Guillem Burguera

36

què vol aquesta gent?

ßz*e

¿tota i 4&0e*ta£

Una lectora de RESSÒ ens ha fet arribar aquest pòster que va circular fa uns anys i que intentava representar la
Mallorca nafrada que els representants polítics estaven construint. Moltes de les nafres que hi apareixen són ja fa temps
un fet, altres s'han deixat anar.

Però desgraciadament n'hi ha alguna que sembla molt caricaturesca i a hores d'ara és encara una trista batalla per
guanyar. Si mirau bé el dibuix veureu que mitja Mallorca és asfal t i que les autopistes arriben fins a dins la mar. Es aques-
ta la Mallorca que volem els Mallorquins?. Abans que sigui massa tard, hauríem de tenir-ho ben clar.

Redacció

PUBLICITAT A RESSÒ
Carme Llaneras. Tel. 65.21.32 • Fax. 65.01.47
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• Notícies de Partits

Ple ordinari, juny 97

NACIONALISTES DE MALLORCA

El passat 26 de juny el Ple de
l'Ajuntament de Campos es va reunir
en sessió ordinària.

Dels punts sotmesos a la conside-
ració del ple en volem destacar els
següents aspectes:

Només un dels punts tractats va
tenir el nostre vot en contra; l'aprova-
ció de l'esmena de les deficiències
assenyalades per la CIUM a l'expe-
dient de modificació de les Normes
Subsidiàries .

El primer motiu és formal, es
presenta un únic expedient quan les
modificacions presentades són mol-
tes i d'índole i característiques ben
diferents. Aquest fet implica haver de
manifestar-se a favor o en contra de
tot el paquet quan només compartíem
o érem en desacord en part de les
modificacions. Aquest fet, a més,
suposa incomplir una circular de la
Comissió Insular d'Urbanisme segons
la qual les distintes modificacions
s'han de presentar numerades i de
manera independent. Aquest fet, que
sembla que a tothom havia passat per
alt (ü), no va ser tingut en compte i
segurament ara retardarà tot el pro-
cés.

A part de les qüestions formals
discrepam d'altres arguments:

- Es romp amb l'estructura tradi-
cional del sòl, ara la gran majoria del

no urbanitzable passarà a ser urbanit-
zable en "solars" d'una quarterada.

- No compartim el criteri segons
el qual es posa de manifest que l'im-
pacte que produeixen les parcel·les de
12.000 m2, destinades a zones hote-
leres, és menor que el de les
parcelles de 800 m2 en zona residen-
cial.

- Pensam que és injusta la manca
de correlació entre el creixement del
casc urbà i la ubicació de les zones
verdes, corresponents, en altres
indrets del casc urbà.

- No podem acceptar la nova
qualificació del sòl industrial sense
haver realitzat la més mínima actua-
ció per activar -o estudiar almanco- la
seva viabilitat com a polígon indus-
trial.

- L'expedient es completa amb
informes que recullen "ironies"
(segons l'arquitecte) que no tenen
cabuda en documents de la tras-
cendencia dels esmentats.

- S'inclouen apartats la redacció
dels qual els fa totalment incompren-
sibles.

Per aquestes i altres raons pen-
sam que el nostre vot en contra és ben
justificat.

En el punt, de l'ordre del dia, que
feia referència a la sol·licitud d'inclu-
sió en el Pla Obres i Serveis, del
CIM, pel 98; si bé ens manifestàrem
a favor, ens hagués agradat introduir
alguns canvis que no foren conside-
rats.

L'acord inclou la sol·licitud de la
3ra fase de les aigües i Sanejament
(620.104.818 pts), i és de sentit
comú enllestir aquestes obres com
més aviat millor. La nostra sorpresa

va ser amb la inclusió del projecte
d'enllumenat pel nucli de Campos
(150.647.352 pts) quan aquesta era
una de les obres que s'havien incloses
en els pressupostos vigents i d'aques-
ta manera quedarà ajornat una vegada
més.

Les altres dues obres incloses
(Modernització de les instal·lacions
del cementeri municipal i Asfaltat de
la Ronda Catalunya) en conjunt no
superen el 10.000.000 pts i que
l'Ajuntament hauria de ser capaç d'as-
sumir sense dependre d'ajudes exter-
nes que difícilment arribaran abans
d'acabar les obres de Sanejament ini-
ciades.

Del passat Ple Ordinari també en
volem destacar la no inclusió -enca-
ra- de mocions que tenim presentades
fa un any i que, segons va manifestar
el balle, no s'inclouen perquè el ROF
(Reglament que regula el funciona-
ment de l'Ajuntament) no li permet
fer-ho. Com podreu suposar això no
ho diu cap altre ROF més que el seu.

Així mateix ens va estranyar la
manca d'Assumptes Generals, i per
això no es donà compte dels temes
que solen il·lustrar aquest apartat del
Ple Ordinari: acords adoptats, comu-
nicacions diverses, intencions, pro-
jectes immediats...

Dels precs i preguntes, per clars
problemes d'espai, us n'informarem
en una propera ocasió.

Volem desitjar-vos un bon estiu i,
si n'és el cas, unes bones vacances.

Grup Municipal Nacionalista PSM

Bicicletes & Esports

/i\ ïlo /AA

Accesoris venda i reparació

Articles esportius en general

Ronda Jaume II, 49 - Tel. 65.07.26
07630 CAMPOS

Taller Mecànic

CA N'ARNAU
Carrer Provenga, 36

Tel. 65.10.63
07630 CAMPOS
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Club Aeromodelisme Campos
El passat dia 1 de juny el Club Aeromodelisme

Campos va celebrar el ja tradicional "Dia del Club" amb
la participació de tots els clubs de Mallorca.

A pesar del fort vent que hi hagué durant el dia,
aquesta concentració va resultar molt lluïda, amb gran par-
ticipació del públic. Durant la mateixa vàrem poder veure
una gran varietat de models de molt distintes característi-
ques.

Durant el dia es varen realitzar contínues demostra-
cions de vol, amb les quals es va poder veure l'habilitat
dels Aeromodelistes conduint els seus models mitjançant
Vol Circular i Ràdio Control, fent-los realitzar filigranes a
l'aire demostrant en totes les modalitats la perícia i habili-
tat dels participants per al delit dels espectadors.

BAR
RESTAURANTE

M de MAR
Especialitat en Paella i Peix

Es Murters, s/n. • Ses Covetes (Mallorca)
Tel. 64.09.64

0ar ftereantíl
Nova direcció

Lourdes Calafat
Tapes variades i entrepans

Plaça Creu, 23 • Tel 65.07.27
07630 CAMPOS

Taller i Servei de Pneumàtics

M. BORDOY
Venda i Reparació de Pneumàtics

Equilibrat Electrònic
Servei de Reparació vulcanitzats

Carrer Victòria, 57 (Cantonada Carrer Felanitx)

Tel. 65.21.93 «CAMPOS

Per això gràcies a la bona organització i als molts
aeromodelistes que es varen donar cita varen fer les delí-
cies del públic que va assistir a l'acte.

Al final del festival es va fer un dinar de companyo-
nia entre tots els aeromodelistes i els seus acompanyants.

Des d'aquestes retxes, el Club Aeromodelisme
Campos expressa el seu agraïment a totes les persones i
entitats que amb la seva ajuda fan possible que es puguin
celebrar aquests festivals en bé de la joventut amant de
l'Aeromodelisme i gaudir junts d'una agradable convivèn-
cia.

Gràcies a Canal 4 Televisió Insular per la seva
presència.

F. Miró

O^'T^^Ca n ^

TONI
C% '&twi&l' &õtã&&WA&r£~~

d&> 'TW&utn&X' eww vw,
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Oest, 8 • Tel. 65.27.54 • CAMPOS

l̂cJtví̂
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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Un campaner fa la volta al món en un veler (XII)
De Port Said a Sardenya

— Antoni Nicolau ha estat el pri-
mer campaner que ha fet la volta al
món amb un veler.

El dematí el vent augmenta, però
ve del sud, a favor, i aprofit per anar el
màxim d'aviat, ja que després passarà
al nord. Puja fins a uns 30 nusos i mar
grossa, però quina diferència quan ve a
favor! En aquestes condicions faré la
millor singladura: quaranta milles en
cinc hores i vuitanta-sis milles en dotze
més. Després el vent va baixar.

Ja era a prop de l ' i l la de
Zabergodd quan el vent va rolar i es
varen succeir les maniobres, fins que,
ja de vespre, va virar del nord 20-25
nusos i mar de fons. A les dues el vent
era de 25-30 nusos i vaig decidir posar-
me a la capa per tal de fondejar de dia
al lloc anomenant Ras Bañas, una peti-
ta punta a cinc milles a sotavent. Dit i
fet, baix les veles i a dormir. A trenc
d'alba i ja a prop del fondeig ho vaig
provar, però fou impossible acostar-
s'hi. Molta d'onada.

Intent fer ruta a un lloc que era a
unes dotze milles més amunt. El vent i
la mar augmenten més i finalment faig
mitja volta i pos rumb a Berenite, un
port militar.

Mentre som dins la badia provant
d'arribar al fondeig, el vent augmenta
fins als 40 nussos, i ve de davant.
Aconseguesc arribar devers les quatre i
mitja i fondeig abans del port, a una
petita endinsada. Bufa fort i cal amo-
llar els cinquanta metres de cadena a
més d'un pes de quinze quilos i
reforçar el lloc d'amarrament. I a dor-
mir.

L'endemà el vent ha minvat. El

paratge és prou salvatge i espectacular.
No vaig a terra i decídese que demà,
dia trenta de març, aniré a Ras Bañas i
fondejaré enllà un dia. Dit i fet torn
anar per enllà on havia passat, però ara
amb molt poc vent. I aquesta vegada sí
que aconseguesc fondejar. La mar està
bé. Hi ha un lloc d'observació militar i
un poblet de pescadors. No davallaré a
terra, com he fet des de Suakin.

Els dies trenta-u de març i u d'a-
bril el vent em va permetre fer milles i
em vaig anar acostant a Suez. La nit de
dia u era a prop de l'estret de Godal,
entrada del golf de Suez, darrer tram.
El trànsit de mercants ha augmentat
moltíssim.

Però el dematí el vent augmenta
molt, nord de 25-30 nusos. I a més hi
ha corrent en contra. Amb aquestes
condicions cal cercar un lloc on fonde-
jar. I el trob: una endinsada a recés de
la mar, entre coralls. El lloc és petit.
Fondeig amb molta precaució.

Ja som a la península del Sinaí.
Una carretera passa a prop de la vore-
ra. Hi ha trànsit de camions. El vent
bufa tot el dia i el vespre mor del tot.
Demà partiré cap a Suez.

Dia quatre d'abril. No hi ha vent el
dematí. Cal salpar. El dia és esplèndid.
El golf és tan estret que puc veure les
dues voreres. Hi ha molt de trànsit de
mercants i columnes de fum: són els
camps de petroli, torres de perforació.
Crec que arribaré demà a Suez. Però
devers les dotze el vent augmenta a 20-
25 nusos, del nord. Ja veurem. Van
desfilant les torres de perforació.

Una hora després veig, lluny, al
davant, una zona obscura, opaca, per-
fectament delimitada. Sembla com si
es menjàs el paisatge. Avança cap a mi,
aviat. No tene elo al radar. Què és? És
massa tard quan comprenc el que
passa: és una tempesta d'arena. El vent
bufa del nord a uns 30-35 nussos. Hi ha
poca visibilitat. He fet mitja volta ben
aviat per tal d'entrar al port de Tor, a
unes vuit milles més avall. Mentre, l'a-
rena se fica per tot i amb la humitat el
veler sembla una barra de xocolata! Ja
no veig res al meu voltant. El radar
m'informa on és la costa. La visibilitat
és d'uns 300-500 metres, però l'entrada
al port no fou cap problema.

Són les cinc i mitja de l'horabaixa.
He fondejat. El poble té un aspecte fan-
tasmagorie. A dormir.

Aquesta vegada vull anar a terra. I
és que ja no tene fruita fresca ni pa. Un
militar em reb al port. Comprova el
meu visat i em demana si necessit
qualque cosa. Serà ell mateix qui m'a-
companyarà a fer les compres per
raons de seguretat (?).

Vaig trobar de tot i dia sis, ben
prest, salpava definitivament cap a
Suez.

No va ser fins al vespre que el
vent va augmentar un altre pic fins als
habituals 25-35 nusos, del nord. Vaig
suar les darreres vuitanta milles de
gust. S'acabava el mar Roig!

Tot el vespre varen desfilar els llu-
mets de les poblacions costaneres,
mercants, torres de perforació i pes-
quers.

Dia set he arribat. Faig les
darreres milles. Hi ha molts de mer-
cants fondejats. No hi ha cap errada: la
costa s'ajunta davant mi. Som a Suez
després de vint-i-quatre dies de salpar
de Djibuti! Fondeig i aviat vendrà un
pilot de la companyia i el seguiré fins a
les instal·lacions del club.

Després d'una setmana gaudint de
les ofertes de Suez i amb el rebost ple,
era dia catorze quan el pilot va botar a
bord per tal de començar, amb tres
hores de retard, la travessa cap a
Ismailia. Els velers necessiten dos dies
per arribar a Port Said, al Mediterrani.

El canal és impressionant. Els
mercants passen molt a prop. Hi ha
molta presència militar, monuments
que recorden la guerra del Sinaí, ...

No puc arribar a Ismailia degut al
retard de la sortida i pas la nit fondejat
al llac gran. I el pilot no té més remei
que dormir a bord. L'endemà arrib ben
dematí a Ismailia. I dues hores més
tard pártese, amb un altre pilot, cap a
Port Said.

Ja eren les tres de l'horabaixa
quan vaig veure a proa els edificis de la
ciutat. El pilot va desembarcar i, ja sol,
vaig arribar al mar Mediterrani. Quina
alegria de veure'l. No vaig aturar-me.
El pròxim destí era l'illa de Creta.

Bon vent
Antoni Nicolau
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Després d'un número dedicat en exclusiva a l'equip
Infantil aquest mes ha arribat l'hora de fer el resum dels
equips que encara restaven en competició.

FUTBOL 7
Magnífica participació de l'equip campaner a la Copa

Federació, torneig que es disputa amb el sistema del K.O.
(eliminatòries).

Gràcies a les victòries aconseguides davant del
Santanyí, l'Espanya i l'Escolar aconseguiren accedir a les
semifinals on s'enfrontaren amb l'equip de l'Artà. El partit
d'anada acabà amb una victòria de 3-2 a favor de l'Artà,
cosa que féu que el partit de tornada amb les ganes pròpies
de jugar un partit que podia donar pas a una final, però la
il.lusió es va esvair amb un contundent 0-3 que deixava al
Campos fora de la final; ara bé no ha embrutat gens una
magnífica temporada.

Enhorabona i endavant.

ALEVINS
Magnífic SUB-CAMPIONAT DE MALLORCA

aconseguit pels campaners que quedaren per darrera del
Manacor superant, però, a equips tan importants com el
Mallorca i el CIDE.

Classificació final:
1.- Manacor
2.- CAMPOS
3.- Mallorca
4.- CIDE
5.- Rtiu Mallorca
6.- Penya Arrabal

20 punts
19 "
17 "
15 "

Aquest campionat de Mallorca havia tengut un inici
amb un domini clar del Mallorca i marcat per les lesions
que acompanyaren al Campos cosa que li impedí rendir al
100 %, però a mesura que anaven passant els partits el que
semblava havia de ser un passeig triomfal del Mallorca,
(com digué qualque diari de Ciutat) es tornà una olla a
pressió amb alguns equips amb opcions al títol que s'en-
frontaven entre ells a la darrera jornada.

Aquesta darrera jornada enfrontava al Campos, que
necessitava guanyar i que el CIDE i el Manacor empatas-
sin, contra el Mallorca que només depenia d'ell; i al
Manacor, que necessitava guanyar i que el Mallorca per-
dés, contra el CIDE que era el que ho tenia més difícil. Els
resultats de Campos 1 - Mallorca O i CIDE 1 - Manacor 2
deixaren la taula classificatòria així com ho havíem indi-
cat.

Senzillament aquesta recta final dels Bordoy, Balta,
Guillem, Mas i companyia ha estat una bona manera de
posar punt i final a la temporada d'un equip que fa quatre
anys que està guanyant la lliga (2 de Futbol 7 i 2
d'Alevins) i fa plomes al Campionat de Mallorca que
caurà un any o un altre.

FUTBOLET (INICIACIÓ)

Arribat el darrer comentari de la temporada farem

evident una errada nostra ja que al llarg de tota la tempo-
rada no havíem parlat d'aquest equip. Esperam que ens
sabreu perdonar.

Els components d'aquest equip són:
Silvestre Barceló, Miquel Vanrell, Pep Nolla, Miquel

Marín, Biel Lliteras, Joan Carles Lladó, Jaume Abrines,
Marta Huguet, Joan Escales, Joan P. Garcies, Raül Degla.

El resum de la temporada no hi havia ningú millor
per fer-ho que els entrenadors en Toni Riera i en Silvestre
Garcies:

"Que podem dir dels menuts del Campos quan han
fet la seva primera temporada com a jugadors federats.

Aquest equip l'agafàrem en Toni Riera i en Silvestre
Garcies quan els nins quasi no sabien que era una pilota,
però la paciència dels entrenadors i la gran disposició i
capacitat per aprendre, principalment, dels menuts feren
que els resultats parlin per ells mateixos.

Després d'uns primers partits magres en els quals
s'encaixà alguna golejada espectacular fins que s'aconse-
guí la primera victòria quan faltaven 7 partits per acabar la
lliga i no en perderen d'altre.

Un cop acabada la lliga es jugà un torneig, jugat
també amb el sistema de lliga, del qual es proclamaren
campions sense conèixer la derrota.

Senzillament aquests nins es mereixen l'enhorabona
de tota l'afició de Campos i molt en particular dels seus
entrenadors.

Gràcies menuts."

Ja per acabar dues coses:

- Primer, s'han sentit rumors que jugadors del futbol
base campaner poden fitxar pel Mallorca, si és així des de
la revista Ressò vos desitjam tota la sort del món.

- Segon, la revista Ressò vol manllevar unes paraules
als entrenadors de l'equip de futbolet iniciació i dir a tots
els jugadors del futbol base campaner: GRÀCIES
MENUTS I ENDAVANT!.

Redacció d'Esports

Jaume Vidal Ballester

Treballs de reforma
i connexió de les aigües

residuals i potables.

Carrer 13 s/n. - Tel. 65.24.09
Tel Mòbil. 929.02.06.52

07630 CAMPOS
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Torneig de Futbolet "Estiu '97"
A l'hora de tancar aquest número acabava el torneig de futbolet "Estiu '97"; pel que nosaltres només vos podem

oferir la classificació final:

1.- Sports Campos
2.- S'Amagatall
3.- Sopa de me
4.- Restaurante Bocata de Llucmajor

Ara bé, si els comptes no ens surten errats en el proper número vos oferirem un comentari més ampli del que
ha estat aquest, ja gairebé, clàssic de l'estiu campaner.

Redacció d'Esports

Ciclos Serra

Reparació i Venda

Provenga, 1 • Tel. 65.00.85
07630 CAMPOS

Motor Ocasió ^ Q
Campos, S.L. ]yj

COMPRA - VENDA de Vehicles d'Ocasió

Tomàs Rigo Vicens

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

PNEUMÀTICS I SERVEIS

PALENZUELA
ESPECIALITAT EN PNEUMÀTICS I EQUILIBRATS

DE TURISMES, CAMIONS, 4 X 4 ,
INDUSTRIAL I MOTOCICLETES

Carrer Manacor, 2 - A - Baixos - Tel. 65.00.13 - Part. 65.11.65
07630 CAMPOS

TALLER
Grupo

VOLKSWAGEN

^osURifuUl
AGENT OFICIAL

Ronda Jaume II, 55 • Tel. 65.24.76 • CAMPOS

Sa Joieria
Argenteria i Rellotgeria

Taller de Reparació de Joies i Rellotges
Restauració i Neteja

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

Guàrdia Civil, 3 • Tel. 65.34.17
SANTANYÍ

PISCINES I REFORMES

S'AIGUA BLAVA
• Construcció de Piscines i Aljubs,

sistema de formigó "Quintado".

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

ANYS D'EXPERIÈNCIA AVALEN EL NOSTRE SERVEI

Carrer Eivissa, s/n. • 07630 CAMPOS
Tel. Mòbil 908.63.16.58
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I Estades de Futbol
Campos '97

Les I Estades de Futbol a
Campos han estat la culminació d'un
projecte costós en la seva elaboració
però gratificant en la seva execució.

Cal resaltar que no eren una set-
mana de fubol com a motiu de pas-
sar-ho be, sinó que intrínsecament
tenien un objectiu principal més
important que era cl d'ensenyar tot el
que realment és el món del futbol,
partint del més elemental com pot ser
un gest tècnic passant per la seva
aplicació tàctica i física i a més
ampliar-ho amb uns coneixements
no pròpiament de la praxis però alho-
ra quasi imprescindibles de cara a un
bon creixement del futbolista, temes
com reglament, nutrició i lesions.

Les Estades en si mateixes no
han suposat una millora qualitativa
en els jugadors degut a raons de
temps, però sí que serveixen com a
precedent perquè cl jugador per si
mateix vagi recordant la tasca t ell
mateix cerqui cl perfeccionament, ja
que sense sacrifici individual els
resultats no surten.

A Ics Estades es varen apuntar
un total de 32 jugadors en edats com-
preses entre els 8 i 13 anys.

El primer dia tothom tenia mol-
tes ganes d'aprendre i de jugar però
un sol que ens cncalcntia a mes de
30° C es va encarregar que la pròpia
pràctica d'una activitat agradable
s'anàs fent pesada, ja que realitzàvem
un total de 5 hores diàries de pràcti-
ca, fent-se obligatori la pràctica rei-
terada d'estiraments i exercicis rela-
xants a més de l'hora de piscina del

migdia.
A partir de quart dia podem dir

que els jugadors no podien ni amb
les botes, però l'aparició per la porta
del Camp Municipal d'Esports
d'Óscar Montici (jugador del C.F.
Extremadura) i Tomeu Pasqual (por-
ter de I' At Balears i Ex-R.C.D.
Mallorca) va suposar una injecció de
força, ja que en tot moment varen
estar amb el joves jugadors, apor-
tant-los tots els seus coneixements a
més de totes les seves anècdotes,
cosa que va fer la sessió més distesa.
El mateix passar el divendres, on la
sessió es va fer al camp de gespa que
hi ha a Ses Salines i amb la partici-
pació d'en Jaume Bauçà i en Pep
Sansó, aportant un caire més pedagò-
gic del que és el futbol. Per acabar
l'últim dia es va fer el fi de festa amb
l'entrega d'una pilota, un diploma i
un dossier informatiu, no sols per als
jugadors sinó també per als pares que
són part fonamental dintre de la for-
mació dels seus fills.

En resum, les I Estades de
Futbol varen acabar esperant que
hagin servit com a precedent i
concicnciació del que realment pot
ésser el futbol tot envoltat sempre
d'una gran companyonia. Per tant cal
també agrair a totes les entitats
col·laboradores la seva participació
per 1er possible aquest projecte i aju-
dar a aquests futurs jugadors en la
seva formació.

La Pedrera
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Automobilisme
Una vegada més podem contar amb alegria la pujada

del Castell de Son Mas, on tots els campaners acabaren
sense cap problema.

S'ha de dir que era una cursa on el risc era important,
ja que es rodava a molta velocitat i una petita errada, un
cop de volant mal pegat...i s'havia acabat amb tot el pre-
parat.

Per ésser el primer cop que els campaners feien
aquesta pujada van aconseguir uns bons llocs, ja que ocu-
paren la meitat de la taula classificatòria dels 62 cotxes.

Esperam que totes les pujades vagin igual de bé. La
classificació dels campaners va quedar així:

- L'AX GTI d'en Josele.
- L'AX d'en Miquel Gayà.
- L'AX d'en Toni Ginard.
- L'Opel Corsa GT d'en José Roldan (Francès)
- El Seat Ibiza d'en Joan Mir.

Bé, fins el mes que ve on procurarem contar-vos més
bones notícies.

Miquel Gayà Perelló
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— Un dels cotxes campaners que participen a la tem-
porada de rallies.

Escacs
El passat dia 29 de juny , amb motiu de les

festes de Sant Pere a Andratx, el Club d'Escacs
Campos va participar en un torneig que es va disputar
allà, amb la participació, a més, de tres equips de
Palma i dos andr i txo ls . Es va jugar una min i - l l i ga
(tots contra tots) a una volta i cada partida tenia un
temps límit de 15 minuts per jugador. Com en anys
anteriors, la part icipació campanera va donar bons
resultats. En Miquel Ollers, en Gui l l em Manresa, en
Jaume Lladó i en Nofrc Veny (quel va guanyar totes
les partides) varen acumular un total de 14 punts ,
quedant en segon lloc per darrera del "Venècia" (15
punts) i empatat amb cl tercer c lass i f ica t , "Andratx
A".

Per altra banda, està previst que el torneig de
les festes de Sa Ràpita sigui diumenge dia 20 de j u l i o l
a les 18 h. Si no hi ha canvis serà com cada any, és a
dir, partides semi-ràpides entre equips de quatre o
cinc jugadors. Si hi estau interessats vos podeu apun-
tar a l 'Ajuntament o bé a la Cafeteria Vicens.

Damià A. Verger Vidal.
— Els components de l'equip campaner. Drets: Miquel Ollers

Guillem Manresa. Asseguts: Jaume Lladó i Onofre Veny.
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