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C/. Major, 15-CAM POS
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Tel. 71 1528
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On cercam la solidaritat
^ Sr. Batle?

E
s ben clar, i és per demés discutir-ho, que

Mallorca travessa per una etapa de gran activitat en
el sector de la construcció. Però també seria per
demés negar que ens trobam en uns moments de
creixement límit que ens pot abocar al caos. Aquesta
situació s'explica per una manca de plantejaments

raonables que ha estat la característica més representativa dels
qui han regit el poder de l'illa en aquestes darreres dècades.
Perquè l'afany lucratiu, l'egoisme econòmic, la bruta eròtica dels
doblers, han estat la tònica general. La cultura preturística sot-
mesa a aquests dicteris no ha pogut assimilar ni pair uns cops
massa malèvols. De ser una illa envoltada de blau mar i pastures
pels serrans i les sirvióles hem anat massa cegats a empastissar-
la d'hotelarros desproporcionats, asfalt i avingudes per a les alco-
holitzades disbauxes germàniques o anglosaxones.

Actualment pareix haver-hi un cert tarannà conservacionista,
al manco pel que respecta a les paraules en segons quins casos, i
en les actituds en altres, com ara els grups integrats del Pacte de
Progrés gràcies al qual s'han aturat noves agressions que hague-
ren estat irremeiables. Però el Batle de Campos precisament ens
vol demostrar les seves sorprenents energies organitzatives fent-
se el promotor impetuós d'una plataforma per llevar-se d'enmig
els entrebancs, les pegues, les molèsties, ocasionades per la
Comissió Insular d'Urbanisme de Mallorca. Pareix obvi que des
de sectors molt concrets s'enyora encara aquell temps daurat pel
negoci depredador medioambiental fins a extrems de total dese-
quilibri.

Andreu Prohens, Cosme Adrover, Gaspar Oliver; voleu pas-
sar a la història com a anacrònics personatges?

Per a una societat l'economia ha de ser un medi no una fina-
litat. Es trist que el nostre batle no ho entengui així i que ajunti
esforços per a seguir endavant el que ha de retrocedir. Massa
marges enderrocats, massa filferro, massa estrangers comprant
finques per especular...

Campos s'enfronta amb un allau de projectes com Son Duri,
Ses Covetes, Es Banyos, Son Lledó, autopista... que si no es
controlen pel seny deixant al costat l'avarícia faran que els cam-
paners del futur pensin amb nosaltres com a malfactors.

Per favor, qui no estimi Mallorca que se'n vagi!.
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Diuen que...

— Campos és la capital de la
comarca de Migjorn.

— N'hi ha que ja no saben d'on
són. Hi ha llucmajorers escaldats i
més d'un felanitxcr.

— Hi ha algun felanitxer que ja
cerca Portocolom per devers ses
Covetes i el puig de sant Salvador per
devora Cura.

— Fins i tot Llucmajor voldrà ser
de la comarca de Llevant, per no
haver de tenir la capital a Campos.

— Es deuen pensar que tornaran
amb la panxa roja!.

— És que... i saps que és de bona,
ara diuen que Llucmajor i Felanitx
seran de tercera divisió i Campos de
segona!.

— Ja es pot espavilar l'equip de
futbol, perquè enguany sens falta,
haurà de pujar de categoria.

— Ara veurem si per on capgira
la Sala seran capaços d'anar tots
a una.

— Ni que sigui una dècima part
de la compensació que Llucmajor,
Felanitx i tota Mallorca deuen al
poble de Campos, que ha estat capaç
de mantenir més o manco intacta gran
part de la seva costa.

— Després ja ens posarem d'a-
cord per reclamar Ics altres nou dèci-
mes parts que encara ens deuran.

— Mitja dècima part de les nou
restants, les podran tornar a Campos,
fent deu aules més per a l 'Institut per-
què s'hi pugui fer també el batxillerat
fins als 18 anys. I quan s'inauguri que

no es faci coincidir amb un dia de fut-
bol.

— I si la concentració de servicis
fa que es demostri que no necessitam
l 'autopis ta de Migjorn-Llevant, i
doncs, tots ens n'haurem de felicitar.

— I en Vergerei nostre amb els
56.000 milions de pessetes farà que
totes les carreteres de Mallorca se
semblin a un mirall o a una patena.

— Per devers sant Blai tot va
anar a cents i a milers: 150è aniversa-
ri de l'arribada a sant Blai del Sant
Crist de la Salut, 750è aniversari de la
butla papal, milers d'assistents, paella
per uns 900. Va ser massa!.

— S'ha plantejat un problema a
l 'Ajuntament i que tots els hem d'aju-
dar a resoldre'l:

Si l 'Ajuntament no recorre la
sentència de ses Covetes davant el
Tribunal Suprem i accepta el recurs
del PSM i del GOB,

Ir: guanyarem que lot cl poble no
haurà d'indemnitzar.

2n: perdran que els que coman-
daven, del mateix color que els d'ara,
no hauran tengut raó.

Si l'Ajuntament recorre la sentèn-
cia de ses Covetes,

Ir: guanyaran temps, 10 o 15
anys més.

2n: si tornen perdre, tot el poble
haurem de pagar una burrada de
milions.

Pregunta: Han de recórrer o no
han de recórrer?

Enviau lá solució a l'Ajuntament!
S'admeten messions!
PISTES:Teniu en compte, que

d'aquí a 10 o 15 anys és possible que
ja no hi hagi el mateix batic ni molts
dels regidors actuals. Tal i com passa
amb els que varen donar la llicència
en aquell temps.

— L'empresa Terrusan encarre-
gada de l'obra dels 67 apartaments es
va crear en el mateix despatx on,
segons pareix, es va idear la compra
d'un regidor de Calvià per 100

Per a qualsevol informació a Ressò, trucau al:

16.01.00 (Antònia) «65.24.59 (Esteve)

milions de pessetes a canvi d'obtenir
la bailia de Calvià per al PP. Era el
despatx del que va esser conseller de
Presidència i segon de Gabriel
Cañellas, Francesc Gilet i la seva
dona era l'administradora de l'empre-
sa constructora.

— El batic Andreu Prohens vol
presentar recurs perquè ningú no ha
dit que l'Ajuntament fes malament les
coses i perquè encara ningú no li ha
aclarit si s'ha de construir a 100
metres o a 100 pams de la costa.

— Això d'esser el bâtie de la
capital li ha fet pujar els fums.

— El senyor Prohens (reveren-
cia) troba que al centre de la vila hi ha
un caos circulatori. Tant de bo alguna
vegada miri cap a les rondes!.

— D'ençà que la majoria de
temes van per urgència (fer grapades
per fer el que s'hauria d'haver fet i no
s'ha fet) li diuen en Freshens.

— Més que del PP sembla del FF.
— Per Campos hi ha separats que

tampoc no paguen la pensió correspo-
nent. Val més que diguin això que
altres qüestions relacionades amb la
violència.

— El t inent de batic Guillem
Adrover té por de sortir en els papers.
Es veu que la gent té molta xerrera.

— Es tornarà a ampliar cl cemen-
tiri. Es veu que sobre aquest tema
sempre hi ha més demanda que ofer-
ta. Tothom hi vol trobar aixopluc.

R E S T A U R A N T

CAZADORES

DIRECCIÓ FAMILIAR

CUINA
MALLORQUINA

MENJAR PER ENDUR-SE'N

Ctra. Campos a La Ràpita, Km. 6'5
Tel. 64.03.70 • CAMPOS (Mallorca)
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Vos recomanam
• No espanyar les parets seques de (bravila si anau a

cercar esparces.
• Menjar taronges.
• Aprendre cada dia, com a mínim, una cosa nova.
• Que laceu molt de cas a les recomanacions de Ressò.
• Que doneu suport a les persones i institucions que

organitzen actes culturals.
• Que tcngueu a casa vostra el calendari 1998 de

l'OBRA CULTURAL BALEAR, dedicat a DAMIÀ
HUGUET i patrocinat per SA NOSTRA. És el mínim
homenatge que podeu 1er a l'insigne poeta campaner.

• Que no tireu llosques, papers, llaunes, plàstics ni
altres desperdicis pels carrers, que no són cap femer.

• Que no faceu Pasqua abans del Ram.
• Que envieu la solució al batic o a qualsevol regidor

dels que comanden del problema que teniu a l'altra pàgi-
na.

• Que penseu si vos en recordareu de qui comandava,
si d'aquí una dotzena d'anys Campos ha de pagar una
milionada.

• Que estigueu encara més orgullosos de viure a la
capital de la comarca de Migjorn.

• Que penseu queja era hora que Campos deixàs d'es-
ser massa i cullerot de Mallorca.

• Que animeu tot el Consistori campaner a 1er pinya
perquè aquesta capitalitat no se'ns escapi.

• No vos preocupeu si llucmajorers i felanitxers se sur-
ten amb la seva. Llavors demanarem que Campos sigui
una comarca independent.

• I sinó que facin es Trenc capital de les zones verges
de Mallorca.

• Que animeu cl mateix Consistori a fer pinya amb
moltes coses mes.

• Que digueu a l'equip de govern que no hi ha cap regi-
dor dels altres partits que mossegui. O sí?

• Que ara més que mai vos oposeu que facin l'autopis-
ta. Una autopista no pot deixar de costat tota una capital.

• Que aneu alerta a no rompre els esmorteïdors del
cotxe o de la moto dins els clots dels carrers.

• Que penseu que ningú es farà càrrec de les despeses
que tengueu per solucionar l'avaria.

• Que tcngueu un poc de vergonya els dies de pluja i
no aneu aviat per dins els llacs que es formen. Els que van

Bar Mercantil
Nova direcció

Lourdes Calafat
Tapes variades i entrepans

Plaça Creu, 23 • Tel. 65.07.27
07630 CAMPOS

a peu per la voravia vos ho agrairan.
• Que demaneu als de l 'Ajuntament que s'oposin a fer

l'autopista.
• Que els digueu que en Vergerei tendra on gastar la

milionada que li caurà.
• Que els recordeu que Mallorca està plena de carrete-

res en malestat. Que les adobin.
• Que si vos ha agradat la fotografia que ha sortit d'un

grup de senyores avui, al.Iotes l'any 1961 de la revista
núm. 98, i les mestres corresponents, i en teniu d'antigues,
que les envieu a Ressò i es publicaran.

• Que si enviau fotografies antigues, també envieu cl
nom de les persones que hi surten.

• Que si voleu recuperar Ics fotografies, se us tornaran
sense cap problema.

• Notes sobre la repressió lingüística: A l'agost de 1936
les noves autoritats varen suprimir les següents revistes
cul turals en català a Mallorca: La Nostra Terra,
L'Almanac de les Lletres, Bolletí del Diccionari de la
LLengua Catalana i Bolletí de la Societat Arqueològica
Liti.liana, entre d'altres. Dos mesos després, varen
començar les disposicions que obligaven a usar el castellà
a l'escola i a la vida pública, que arribaren aviat a la vida
privada amb la consigna: Si eres español, habla español.
Això volia dir que si no cl parlàvem, no ho érem d'espan-
yols...

• I ara és l'hora de la reflexió: Simplement usant ¡a
intel·ligència, els individus poden sortir de l'obscuritat.

¥$*$*$
RESTAURANT

Muralla China
MENJAR PER ENDUR-SE'N

Nunyo Sanç, 27 - Tel. 160076
07630 CAMPOS

es punt
Les millor marques en:

Confecció/ gèneres de punt,
corsetería í bany

Creu, 2 • Tel. 65.03.46
CAMPOS

Joan Segura, 5

MANACOR
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• Cartes dels lectors

Dormiu...?
Mallorca està a punt de sofrir un altre atemptat, en

aquest cas en forma d'autopista. Els agressors, els destruc-
tors, els de sempre, pretenen asfaltar la terra, de Palma fins
a Manacor, passant per Llucmajor, Campos, Porreres i
Felanitx.

Potser encara hi ha gent que ho ignora: el nostre poble
dorm profundament i no el desperta el renou que conver-
tirà casa nostra en una illa d'asfalt i ciment. Per tant, es
desconeixen també els efectes negatius de tan innecessària
i absurda autopista: la marca inesborrable que suposarà
per a la terra, l'impacte en cl territori, l'impacte econòmic,
social, ecològic, la destrucció de l'agricultura, de posses-
sions, de cases pairals dels nostres avantpassats...

Els promotors de la destrucció, de la barbàrie, uns
pocs i reincidents que treuen beneficis a costa de tot un
poble i de la terra de tots, que s'omplen les butxaques
sacrificant Mallorca en nom del progrés, de la riquesa i
d'un turisme tan salvatge com fràgil i insegur, que avui ens
prostitueix a tots i que, per demà, només garanteix no per-
dre el ciment de vista. Si avui vivim del turisme de la
manera que ho l'cim, demà en podem morir. Qui vendrà a
fer turisme a una illa plena d'asfalt, on s'ha degradat el pai-
satge, la natura, la bellesa i la calma? Defensant aquest
tipus de turisme, mataran el turisme. Aleshores, aquests
dirigents ja hauran fet doblers a bastament per tenir la
"bona" vida assegurada: els altres, tant els qui som contra-
ris com els qui donen suport i els voten, ens haurem de
menjar l'asfalt.

No hauria d'ésser tan difícil d'entendre que una illa
petita com aquesta (3600 Km2) està limitada tant territo-

rialment com en recursos essencials per a la vida, com per
exemple l'aigua.

Per això, en lloc de 1er autopistes, s'haurien d'arreglar
les carreteres existents, si és necessari. Si s'ha de construir,
s'ha de fer sense destruir. No 1er més camps de golf, i així
no ens hauran de dur aigua des de la península. No fer
superaeroports que puguin dur molta més gent, simple-
ment per qüestions d'espai, perquè ja no hi cabem. I si con-
tinuam la roda, no construir urbanitzacions, incineradores,
centrals elèctriques, per sostenir més places hoteleres, que
signifiquen més cotxes, més trànsit, que signifiquen futu-
res autopistes...

Això tan lògic, tan bàsic i primordial, i que no té volta
de full , és el que no volen entendre els qui defensen i duen
a terme aquesta política urbanística violenta que no res-
pecta, ni la cultura ni la fesonomia dels nostres pobles.

Aquesta situació d'escalada destructiva constant és
inaguantable i el qui no fa res per evitar la destrucció, la
violència, la falta de respecte, les agressions, qui no fa res
per evitar tot això també n'és culpable.

ÉS L'HORA DE DESPERTAR, EXIGINT EL RES-
PECTE A LA VIDA, EL RESPECTE A LA TERRA

QUI ASFALTA LA TERRA CONDEMNA LA VIDA

NO A L'AUTOPISTA DE LLEVANT

Fora Son

Fe d'errades

A l'article "Inauguració de l 'Institut de secundària a Campos" de la Revista Ressò n° 98

hi havia una errada que ara esmenam. Allà on deia "Institut Ma Antònia Salvà de

Llucmanjor" havia de dir "Institut de Llucmajor"

Taller i Servei de Pneumàtics

M. BORDOY
SERVEI OFICIAL MICHELIN

Venda i Reparació de Pneumàtics
Equilibrat Electrònic

Servei de Reparació vulcanitzats

Carrer Victòria, 57 (Cantonada Carrer Felanitx)

Tel. 65.21.93»CAMPOS

OStebtauMwU $aÍMmVM\

ESPECIALITAT EN CUINA MALLORQUINA

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

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

07630 CAMPOS
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• Cartes dels lectors

Una mare preocupada
Voldria en primer lloc agrair-vos la publicació d'aquest modest escrit, que tanmateix m'agradaria no haver hagut

de fer, el motiu del qual és deixar constància d'una sensació de por. Crec que aquesta paraula pot parèixer exagerada però
no en sé trobar d'altra davant l'alarmant dimensió que prenen els rumors sobre el consum de drogues en cl nostre poble.
Tothom ja sap que és habitual que un fill/a a catorze o quinze anys arribi gat un vespre però ara afegit a la probable gate-
ra d'alcohol tenim altres substàncies que enriqueixen algunes economies i destrueixen moltes famílies.

La cocaïna, els porros; una passa més en la mentida que és fonamentar la diversió i la "personalitat" en l'alco-
hol, el tabac. Una passa que pot ser mortal.

Quin és el gran buit que pateix una generació que ho ha tcngut tot, a la qui // han donat "tot" és una responsa-
bilitat dels parcs i educadors. Què hi cap dins aquest "tot"?. Quin món feim dia a dia nosaltres els adults?.

Tothom cerca el seu benefici, pujar en l'escala social, tenir, i ni ens hem aturat a pensar si ens assemblam més
a cussets idolatrats d'or o persones que volen bastir un futur. Podria allargar molt aquestes reflexions però només tene
un poc de lletra i molts de dubtes.

Voldria fermesa per part de les autoritats i tendresa en les famílies, en el carrer, en la convivència. No tot s'a-
rregla amb campanyes publicitàries queja és molt. Però el tema és més complex. Qui més qui manco sap quins perills
ha d'assumir quan entra dins el consum però no tots fan cas d'aquest saber una decisió. Tots hem de 1er costat a la vida.
No hi havia hagut tanta perversió mai en els esperits joves de la gent que creix com hi ha ara.

Facem el possible perquè no sigui així.

M. B. Burguera

El transport públic
a l'Hospital de Manacor per a quan?

Supòs que me faré ressò de l'opinió de moltes persones amb aquesta carta. Ja fa mesos que l'Hospital de
Manacor funciona a ple rendiment i per tant des de Campos ens hi envien. Però hi ha una mancança molt greu en aquest
servei públic i és el dels enllaços públics des de Campos. No tothom disposa de vehicle propi o si en disposa, probable-
ment l'ha de menester per altres coses, com per exemple anar a la feina, i el dia que ha d'anar a l'Hospital li resulta difí-
cil disposar-ne d'ell. Ja és hora que es posi un servei d'autocar cap a Manacor, que seria d'una gran utilitat. A que es
impensable que a Son Dureta no hi anàs cap bus de línia de Palma?. Com és que no es fa una línia cap a Manacor, o és
que serà vera que prevaleix, per aquest Ajuntament, el que és privat al que és públic?. Maldament hi hagin autopistes
seguirà havent-hi gent que no te transport privat sempre que vol?.

A.C.

BUGADERIA

TINTORERIA

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

(S%(W4
Floricultura

Flors i plantes
Composicions florals

Carrer de Plaça, 28

Tel. 650317

07630 CAMPOS
(Mallorca)
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Gran èxit dels Pometes a Palma
amb Barrabassades

Els Pomctcs Teatre han presentat Barrabassades a la
sala Mozart de Palma amb un gran èxit tant de públic com
de crítica. L'obra s'ha representat durant unes quantes set-
manes, aconseguint més i més públic a mesura que se'ls
anava coneixent i funcionava el boca a boca. En total, unes
tres mil persones varen poder presenciar les bones taules
dels campaners, que es van donant a conèixer a un públic
de cada cop més majoritari. Les representacions es varen
haver d'interrompre pels compromisos presos amb altres
actuacions per part del director de l'Auditòrium Andreu
Ferragut, si bé aquest els va confirmar el seu interès que
estrenin la seva propera obra, que ja està quasi a punt, al
mateix Auditorium.

Miquel Fullana, director dels Pomctcs, va intentar
actuar al teatre Principal, però va trobar una frontal oposi-
ció del seu director, Pere Noguera, qui li va assegurar que
no hi havia lloc per a ells ni cl 1998 ni el 1999.

El futur més proper dels Pometes consisteix en la
representació de Barrabassades a un cafè teatre d'Inca
mentre acaben d'enllestir del tot la seva propera obra.

Jaume Lladó
Montserrat Alcaraz — Els Pometes devora el cartell anunciador

Barrabassades a l'AJ9uditòrium de Palma
de
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CENTRE D'ESPECIALITATS MÈDIQUES
Igualatori

Medicina Generai
Pediatria

Ginecologia ¡.Obstetrícia
Cardiologia i Aparell Respiratori

Otorrinolaringologia
11 • Aparell Digestiu
life Anàlisis Clíniques

Cirurgia General
Neocirurgia

Cirugía Plàstica i Reparatoria
Nutrició i Dietètica
;: Dermatologia

A.T.S.
Clínica Dental - Ortodòncia

Màxilo-Facial
Implantologia

Psicologia
Traumatologia i

Cirurgia Ortopèdica
Reumatologia

Ortopèdia
": Rehabilitació i Fisioteràpia K

Atenció primària per a deportístes
: . . Oftalmologia

R. X. Radiologia...

ASSEGURANCES: AXA - ADESLAS - AGRUPACIÓ MÚTUA - ASISA - IMECO - MEDIFIATC- TROUPAMA
NOVOMEDIC - ONCE - PREVIASA - SANITAS - CAJA SALUD - VITALICI - L'ALIANÇA - WINTERTHUR - ALIANZ - RAS

Plaça d'Espanya, 56 - Tel. i Fax: 12 00 64 - LLUCMAJOR
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L'Ajuntament no vol arreglar les coses
Sentència de les obres de Ses Covetes

favorable al GOB i al PSM
EI passat 4 de febrer va sortir la

Sentència del Tribunal Superior de
Justícia de Balears (sala del conten-
ciós) sobre l'assumpte prou parlat de
les obres de xalets de Ses Covetes,
just devora Es Trenc.

Tothom recordarà l 'origen de la
qüestió: les obres de Ses Covetes,
propietat d 'una promotora alemanya,
Marina Ernst la qual ho havia com-
prat a Terrusan. Aquestes obres, greu-
ment atcmptatòries al paisatge que
forma part de l'Àrea Natural
d'Especial Interès, eren tcngudcs per
il·legals pel GOB (grup ecologista
capdavanter de la major part d'inicia-
tives de defensa del paisatge i del
medi ambient) i pel PSM (grup polí-
tic en l'oposició a Campos). Davant
aquesta Llicència d'obres, aquestes
ent i ta ts varen recórrer davant
l 'Ajuntament pels tràmits administra-
tius ordinaris.

L' Ajuntament no va gairebé res-

pondre, o dit d'una altra manera, i
segons l 'actual Sentència va respon-
dre i l . legalment , quan va dir que s'ha-
via passat el termini per a interposar
recurs.

Ara cl Tribunal ha donat la raó,
per això i en part, al GOB i al PSM,
dient que l 'Ajuntament tenia obliga-
ció de resoldre sobre el fons de la
qüestió: la legalitat o no de la llicèn-
cia d'obres.

Davant aquesta Sentència, que,
cer tament , no contenta n i n g ú ,
l 'Ajuntament té la postura de l'estruç,
acotar cl cap baix de l'ala, i posa un
Recurs al Tribunal Suprem per allar-
gar més la cosa i no arribar a res fins
d'aquí anys.

Resulta clar que mcntrcs tant, tot
a Ses Covetes haurà de seguir igual.
Els xalets estan sense acabar i com un
mostrador de terccrmundisme just
devora la imatge més venuda de
Mallorca. Aquest afer, a la Sala no cl

volen resoldre, ni en bé d'uns ni d'al-
tres. Ni en bé del medi ambient de
Mallorca (que suposaria demolir els
xalets) ni dels promotors (que poden
desitjar solucionar el tema i acabar-
los).

Per què l 'Ajuntament, i aquí hem
de recordar els qui governen (PP-UC)
sense passar pel Ple ni un cap de
llamp, se'n va directament al Tribunal
Suprem i embarca al poble en una
aventura que pot resultar perillosa:
per la pèrdua de temps i de doblcrs?.
Mentre cl poble serà recordat com un
dels Municipis d'impossible actuació
ni aclariment en matèria urbanística
(per si fos poc ara han paralitzat
també Son Durí)

Els problemes, senyors del PP de
Campos, són per arreglar-los i per
fer-los front. Ens agradi o no.

Pere Ollers Vives.
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— Ei Bisbe, Sr. Teodor Úbeda celebrà la missa solemne als nous jardins de
Sant Blai.

10

• Local

Sant Blai
Milers de persones arribades

de ota l 'illa es concentraren a l'er-
mita de Sant Blai per commemo-
rar el 150è aniversari de l'arribada
a Sant Blai del Sant Crist de la
Salut, el 750è aniversari de la
Bulla papal i el descobriment de
la basílica paleocristiana de Son
Fadrinet.

La jornada va començar de
bon matí quan els ciclistes de
Campos partiren cap a l'oratori
amb cl lema "A Sant Blai Sense
lum".

A les 11 '00 va començar l'ac-
te religiós presidit pel Bisbe Sr.
Teodor Úbeda i un seguit de cape-
llans. La missa enguany es va fer
en els nous jardins que estaven
plens de gom a gom.

Una vegada aclabada la
missa, es varen preparar dues
monumentals paelles per a les
més de 600 persones que quedare-
na dinar-hi. Els actes varen ser
organitzats pel grup Amics de
Sant Blai ajudats per tots els altres
grups culturals, esporius i cívics
de Campos.

A l'oratori de Sant Blai, com
— Dues monumentals paelles es varen fer per les més de 600 persones que ja ¿s tradicional, es varen vendre

quedaren a dinar-hi. els famosos panetets i suc de
murtó, a més d'unes icones dels
quadres i detalls més representa-
tius de l'església de Campos i la
de Sant Blai. També es varen ven-
dre uns gravats dels pintors
Horacio Sapere i Eva Choung-
Fux; aquest pintors donaren les
seves obres per contribuir a pagar
les despeses ocasionades per la
construcció dels nous jardins de
Sant Blai.

Durant l'horabaixa la festa va
continuar amb un concert de
música i amb el parlament de
Jaume Serra, rector de Ses
Salines.

— Els membres de l'Ajuntament que assistiren a l'acte. Redacció.
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• Notes d'Església

Conèixer els nostres personatges
Inici del Centenari de la Mort de Sor Ma. Rafela

A hores d'ara se sap que m'han
encarregat, ignor per quina raó o per
quin mèrit , de pronunciar el Pregó del
I Centenari de la mort de Sor Maria
Rafela, Sa Mestra Cascsnoves o la
Marc Fundadora.

He aprofundit doncs per motius
ben evidents en la vida, obra i sentit
espiritual de la Fundadora de les
monges dels Sagrats Cors. Ara no és
hora ni lloc de reproduir els trets del
Pregó, que poden interessar però en
un altre marc. El que sí voldria deixar
ben clar és la necessitat imperiosa de
conèixer millor els nostres personat-
ges campaners, no necessàriament
anomenats oficialment ¡Llustres.

Civils i eclesiàstics i religiosos.
Avui podríem esmentar per donar-ne
una pin/.cllada: la Marc Fundadora de
les monges dels Sagrats Cors de Jesús
i de Maria, Sa Mestra Casesnoves.
Dona nascuda el 1814 a Campos, filla
dels amos de Ses Cascsnoves, mestra
anomenada per l 'Ajuntament cl 1844
als seus 30 anys, es decanta per la
seva vida religiosa cl 1884, als 70
anys, professant a una associació de
Germanes terciàries carmelites, molt

propi del temps. Malgrat això, més
cnvant, dins la vellesa, als 77 anys
fundarà una nova Congregació, l'ac-
tual de Germanes dels Sagrats Cors,
cl 1891 ajudada pel context històric i
cclcsial i campaner. Només aquesta
dada ens hauria de resultar interessant
pel que té d'atreviment d'intrcpidcsa
en una dona de 77 anys, dins el con-
text sociocultural dels anys del canvi
de segle, però encara pic dins cl XIX.

Pens que Sebastiana Lladó Sala,
Sor Maria Rafela, Uns ara desconegu-
da per molts de campaners, es un dels
personatges cabdals de la història
recent de Campos i a més, contra tot
localisme, és un personatge gairebé
universal per la mediació de la seva
obra.

Ben segur que n'hi ha d'altres,
però avui tenim un deure de gratitud
amb la Mare Fundadora coincidint
amb l ' in ic i d'un Any de Centenari de
la seva mort, dies natalis, en diuen
pels sants. I, certament, tots desitjam
que segueixi endavant el procés de
canonització per a veure oficialment
reconeguda la seva santedat.

S'Esquella.

mmm una dona d'ahir
Q£nb un missatge d'avui
«3
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DE TOT I MOLT
FLORS
NETEJA
REGALS

CERÀMICA
MERCERIA
JUGUETES

ART. DE LA LLAR
DECORACIÓ
PAPERERIA
BIJUTERIA
HIGIENE

DES DE 100 PTES

NOCES

BATEJOS

EMPRESES

COMUNIONS

ART. CARNAVAL
MATERIAL I REVELAT FOTOGRÀFIC

VOS COMUNICAM QUE JA DISPOSAM D'UN GRAN ASORTIMENT
DE REGALS, ARTICLES DE PERFUMERIA, FUMADORS, ECT...

PER AL DIA DEL PARE

Estam a la vostra disposició a:

Plaça Espanya, 32 i Obispo Taxaquet, 90 - cantonada Sindicat

LLUCMAJOR
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• Local

Campos 07% JA!
1997. Ajuda de les institucions al tercer món.

AYUNTAMIENTO APORTACIÓ
MARO
ALCUDIA
M.GAIDA
PRIANT
Ä.RTA
BANYALBUFAR
3INISSALEM
ÏUGER
3UNYOLA
CALVIÀ
CAMPANET

COMISIO DE BENESTAR
SOCIAL DEL CIM 87.55S.285
JUSTICIA I PAU Servais

3425000 UNIVERSITAT Estudis

2SO'000
100.000

3.000.000 KMuum •
60.000".

1.610.000
200.000
175.000 »UK

1.500.000 A ** ;
300.000

TOTAL APORTACIÓ 1997
139.707.705 ptes.

KMNAWTX

ALCUDIA .

SANT LLORENÇ 1.000.000
SANTA EUGENIA 125.000
SANTA MARGALIDA 700.000
SANTA MARIA 700.000
SANTANYÍ 450.000

CATOCPIHA

SOCIS DEL FONS
MALLORQUÍ DE
SOLIDARITÄT
I COOPERACIÓ .

FELANITX
FORNALUTX
INCA
ILORET
LLOSETA

PALMA
PETRA
SA POBLA
POLLENÇA
PUIGPUNYENT
SES SAUNES

•4.000.000
150.000
500.000

S.700.000
O

100.000

SÓLLER
SON SERVERA
VILAFRANCA
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Qui ho hagués anat a dir!. A la vila som una de Ics comptades excepcions en una participació solidària, engresca-
dora i amb una modesta però eficaç aportació a la tasca de 1er un món més just i equilibrat. Només nou ajuntaments, tots
ells del Partit Popular, configuren la llista dels qui pensen que hi ha altres preferències a l'hora de lluitar contra la misè-
ria. Segons al·legaven en una ocasió els responsables de la hisenda municipal tenen "altres maneres" de fer-ho. Però qui-
nes són no quedava tan clar. El que es cert és que cl Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació és una institució serio-
sa a la transparència i priorit/.ació d'accions per ordre de necessitat objectiva han quedat ben demostrades estant regula-
da per un consell que aglutina diversos parers i dcmocrativitat. Hauríem, senyors dirigents de Campos, d'estar una mica
empegucïts. O és que esperarem a apuntar-nos a la llista dels qui fan una donació de doblcrs per a la barqueta del rei
com han fet els montuïrers?. Fot qui fot i visca cl rei!.

Es Bou Renego

AAvS AVENIDA

Menú diari
Menjar per dm-se'n

CUINA MALLORQUÍNA

Avinguda Jaume II, 28
Tel. 16.00.77-CAMPOS

TALLER
Grupo

VOLKSWAGEN

Ton/ Kipoll
AGENT OFICIAL

Ronda Jaume II, 55 • Tel. 65.24.76 • CAMPOS
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• Local

Tornam als projectes polsosos sense to ni so
Quan no s'és capaç de treure endavant una adminis-

tració municipal, per bé que el Sr. Balle intenta treure
tallada de les seves relacions amb part del partit a Palma,
es cerquen de bell nou idees i projectes grandiosos, atrac-
tius a primera vista, com qualsevol anunci de tabac amb
dona mig nua.

Aquesta és la política municipal del PP que estam
patint. Sense ordre ni concert. Dels projectes Roig, ara l'a-
juntament ha tret el dels aparcaments subterranis a Can
Pere Ignasi (diuen que per a finançar Ics obres) i ha recon-
vertit el de Teatre en Centre de Salut (per urgent i neces-
sari -fruit de la improvisació inú t i l ) a desenvolupar a l 'an-
tiga Central des Llum. Sort que amb ajudes treim enda-
vant cl projecte de xarxa d'aigües i cl d 'enllumenat. També
pareix que amb ajudes es podria treure endavant el del
Centre de Salut.

El que em sembla impossible es cl projecte d'aparca-
ments junt amb cl de la Plaça i cl Mercat (que sí és ben
necessari). Els aparcaments, en zona pública, Sr. Batic no
es poden vendre, com a molt, concedir uns anys. I cl pro-
blema del poble no es d'aparcaments. La plaça com espai
públic sí és urgent però junt amb cl casal de Can Pere

Ignasi, on s'han de poder installar les associacions i els
equipaments necessaris.

Per altra banda, Sr. Batic, sense el Pic Municipal tota
actuació de pes polític o de futur de la Comissió de
Govern o vostra està mancada d'esperit i sensibili tat
democràtics. I és un menyspreu del Ple i de lots els altres
partits. Això que no voldríeu per vós...

Es Jai de la Sala

13
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Campos, capital de la comarca de Migjorn
Les Directrius d'Ordenació del Territori (DOT) pre-

sentades pel Govern Balear atorguen a Campos la capita-
litat de la comarca del Migjorn de Mallorca.

El fet de tenir aquesta capitali tat donaria a Campos
prioritat en cas que alguna de les diferents administracions
supramunicipals decidís obrir una delegació a la comarca.

Aquesta consideració de Campos com a Centre urbà
de la comarca fa que sigui un municipi de segona, i deixa
als altres com a municipis de tercera. Això ha provocat les
reaccions dels Ajuntaments de Felanitx i Llucmajor, que
han decidit presentar al·legacions contra aquest pun t de Ics
DOT.

Per la seva banda tots els partits que formen cl con-
sistori campaner han declarat cl seu acord a defensar
aquesta capitali tat comarcal.

Arribat a aquest punt només resta que cl ple adopti un
acord per a poder-la defensar. Si s'arriba a aquest acord
serà el moment que el PP local faci servir la inf luència que
té amb cl Govern Balear per defensar-ho; no fos cosa que
si el Govern Balear decidia canviar aquest punt de les
DOT cl balle reaccioni com ens té avesats, és a dir posant-
se firmes davant el que diuen a Ciutat oblidant els acords
del Ple.

M.O.B.

PRODUCTES

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

07630 CAMPOS

RISTALLERIA

ERELLO
Acristallaments en general

Carrer Palmer, 1 Tel. 65.00.95

07630 CAMPOS

•o Ressò / 99



• Opinió
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Un casc antic
és patrimoni

dels ulls de tots
Una imatge que suggereix segons

quina tafarra a la façana d'una casa és
la d'aquell personatge que Dick
Bogart representa a la immensa histò-
ria "Mort a Venècia" duita al cinema
per Visconti i escrita per un dels
grans genis que la civilització ale-
manya ha donat, en Thomas Mann.
Es un vell que es vesteix de jove, que
es maquilla, que es vol creure que
amb un pareil de cremes tornarà a la
joventut . I fa mes pena que res. La
decadencia es precisament no accep-
tar la noblesa de l'cdat, del saber i el
color dels anys.

Per què deia tot això?.; Idò per-
què no estaria de mes que s'aplicàs un
poc de sentit comú i d'estètica bàsica
a l'hora de fer canvis "de maquillat-
ge" a Ics cases dels carrers antics del
poble. Tanmateix no és res que la Ilei
no contempli . Altra cosa és que
aquesta lici es repecti i el celador d'o-
brcs, l 'arquitcctc munic ipal o qui
correspongui fer-ho, ho faci respec-
tar. On és la lici?. Una normativa que
prohibeix l 'alumini dins els casc antic
dels pobles que són un Bé d'Interès
Cultural . Les normes subsidiàries
s'han d'aplicar. (BOCAIB nún 59 /14-
05-1994).

Aquestes fotografies il·lustren a
bastament l'arbitrarietat respecte a tan
flagrant i habitual il·legalitat. Són
intransigències que ens afecten a tots
i ens fan dcscreurc de la llei.

Montserrat Alcaraz Vich

PUBLICITAT

A RESSÒ

Carme Llaneras.

Tel. 65.21.32

Fax. 65.01.47

— Carrer Major

— Carrer Pare Al zina

Carrer Pare Alzina
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Des de 1919
Quatre generacions ens dedicam especialment a captar la gent, amb
naturalitat, el seu autèntic somriure, les expressions més
seves, i quan es tracta d'unes noces, al mateix temps, contar la
festa com ho sabem fer més bé, amb

les millors imatges.
Imatges que s'han de fer amb un tres i no res, perquè així
passa aquest dia, però tot i que no parlin, ho han de dir tot, i,
a més, ben dit. No hi haurà d'altra oportunitat. Mai no es podran
canviar per unes altres més bones.

Aquesta és la nostra tasca, tota la nostra experiència i tot
el nostre saber estan a la vostra disposició per oferir-vos
imatges com aquestes que vos ajudaran que el record d'aquest dia
tan esperat no s'esvaesqui...

...amb un tres i no res.

Vidal o
CAMPOS 1̂ "̂

FOTOxaiaiAJm O WOB)!!®

innovant des de 1919

Cl. Plaça, 15 • 07630 CAMPOS • Mallorca • Tel./ Fax 65 06 43



• Reportatge

La rueta del col·legi Joan Veny i Clar
Un any mes cl collegi Joan Vcny i Ciar va sortir al carrer amb la seva Ruela. Ja s'ha fet un costum que cl Dijous

Llardcr l'escola celebri el Carnaval tot l l u i n t una disfressa, enguany el lema comú va ser "El Circ".
Les disfresses dels més petits varen ser elaborades per les mestres. Als cursos de Primària les varen 1er els propis

nins i nines en col·laboració amb els mestres i, fins hi tot amb l'ajuda de les marcs, tothom va poder sortir ben dis-
fressat. L'admiració va ser grossa per part de la gran quant i ta t de curiosos, pares, mares, padrines...que no es van
voler perdre la l'esta.

La Rueta va voltar pels carrers propers a l'escola, en mig de les rialles, els comentaris , les exclamacions de goig
i els aplaudiments.

Tot plegat una festa en la qual gaudiren grans i petits, com mana la tradició:
Ara arriba en Carnestoltes
tots sortim a passejar,
ens posam una disfressa
per saltar, cantar i ballar.

Núria Vives
SHBVBH
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• Repotatge

IMATGES DE SA RUA
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• Notes breus
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Noua publicació del Rector Mn. Gabriel Reus

Amb el num. 15 dins la col·lecció de Publicacions de la
Parròquia de Campos, Mn. Réus, el Rector, ens presenta ara un
llibre biogràfic i historie, el més llarg dels seus treballs d'inves-
tigació publicats, l'obra sobre Bartomeu Ballester Monserrat,
Organista de la Basílica de Ntra Sra de Pilar de Saragossa i de
la Seu de Mallorca. En la primera vista i lectura hom diria que
l'única crítica que podríem 1er és aquest títol massa llarg.
Deixant de banda anècdotes, hem de dir d'aquesta obra que conté
un estudi biogràfic d'un dels personatges campaners més desco-
neguts, Mn. Ballester, músic, organista. Conté a més a més una
ingent quantitat d'informació històrica de l'època, des de 1900
fins a 1993, quan el 24 de desembre morí a Campos. Són 26
capítols que formen aquest extens treball. L'organista Ballester
resulta una persona atraient de necessitat, i això augmenta l'in-
tcrès del llibre cl qual recull, sortosament, tota la documentació
-que és molta- deixada per Mn. Ballester a través dels seus
hereus. Incorpora cl llibre un índex de la seva obra musical, tre-
ball inestimable per a tots els musicòlegs, i un grapat de fotogra-
fies prou interessants per a conèixer el biografia! i el temps en
què va viure i per a fer palès el seu tarannà viatger, decidit, aven-
turer fins i tot.

feOTBERCjfr £«

'AMBL^ A»Ma"or«uí

Rambla, 14 • CAMPOS

U
lladò

GABINET lladó

GESTORIA ADMINISTRATIVA

ASSESSORIA FISCAL I LABORAL

CORREDURÍA D'ASSEGURANCES

IMMOBILIÀRIA

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

07630 CAMPOS - BALEARS

J. Jesús GuiïJén
CONSTRUCCIONS

Escorial, 64 • Tel. i Fax. Ofic. 65.25.01
Tel. Mòbil 989.68.23.92

• CAMPOS

CENTRE DE FORMACIÓ

Kw T^ent

Antoni Nicolau

Cursets pràctics de navegació

passió pet la vela!

Tots els nivells, iniciació i per-

feccionament. Fins a cinc perso-

nes.

En etapes succesives aprèn la

navegació, la maniobra, l'organit-

zació d'un creuer, etc. navegant

per les Illes Balears.

Horabaixes i caps de setmana.

Telèfons: 65.28.75 - 65.21.42
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• Notes breus

Tornen enrera les Normes Subsidiàries
de Campos i el Pla Parcial de Son Durí

Per part de la Comissió Insular d'Urbanisme del
Consell Insular de Mallorca, s'han plantejat problemes a
l'aprovació del Pla Parcial presentat per l 'Ajuntament rela-
tiu a Son Durí (sector hoteler darrera Sa Ràpita), princi-
palment per la necessitat de justificar l'aigua a emprar per
la urbanització, justificació que no s'ha produït encara, i
que, pot suposar amb probabilitat el rebuig del Projecte.

Quant a les Normes Subsidiàries Urbanístiques muni-
cipals també l'Ajuntament ha sofert un seriós revés per
part de la Comissió, en veure com no eren aprovades tal i
com es proposaven per l 'Ajuntament , cl que demostra, en
gran mesura, la inoperància urbanística municipal, que, en
dos anys no aconsegueix treure endavant els projectes
urbanístics.

CLÍNICA DENTAL
CAMPOS

Dr. Carlos A. Horrach
Odontòleg Col. 411

Dra. Beatriz A. M. Zaratta
Odontòloga Col. 412

Odontologia General
Pròtesi fixa i removible

Ortodòncia
Nins - Adults

Horari: Dilluns a Divendres
de 16'30 a 20'30 h.

Plaça Major, 9 - 1 r
Tel. 16.01.38

07630 CAMPOS

l̂oJtvv^
GALERIA D'ART

Obert dissabtes, diumenges i festius
de 5 a 8 h., de l'horabaixa

Avda. Primavera, s/n.
Tels. 65.50.98-65.01.96
COLÒNIA DE SANT JORDI

El Consell Insular de Mallorca (CIM)
inverteix 236.027.586 a Campos

El Consell Insular dins el Pla d'obres i Serveis inver-
tirà 3.500 milions en els municipis de Mallorca. En total,
es té previst que s'acabin 96 projectes.

El president de la Comissió de Cooperació Municipal,
Antoni Alorda, destacà "l'augment del finançament que
hem experimentat respecte a Ics primeres previsions",
com es lògic tots els Ajuntaments de Mallorca estan inclo-
sos en l 'actual Pla d'Obres i serveis i té com a objectiu
fonamental acabar amb les mancances d'infraestructura
que encara pateixen la majoria de pobles de Mallorca.

El més destacat pel que fa a Campos són els doblers
que destina cl CIM per la 3a fase de les aigües que ascen-
deix a mes de 236 milions., essent uns dels pobles de
Mallorca que reben mes doblers d'aquesta institució.

c *^*r^Ca n ^

TONI
¿t pilmei establiment

de /l/íalloica an\b un

sistema revolucionari

de preparar La cam

ai ¿filli

Oest, 8 • Tel. 65.27.54 • CAMPOS

BAR
RESTAURANTE

RAN de MAR
Especialitat en Paella i Peix

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

19

•* Ressò / 99



• Fent una volta per la vila

Francesc Soler Fullana,
l'amo en Xesc de Sa Farinera

20

L'amo en Xesc de Sa Farinera va néixer a Campos
dia 7 de febrer de 1903, ha fet doncs 95 anys. Li diuen
de can Soler i podem dir que ha viscut tota la història
de Campos durant aquest segle que ja s'acaba. Ha vist
créixer el poble, ha vist establir els horts i aixecar
molins, ha viscut diferents règims polítics, canvis de
costums, perdre tradicions, i ha estat testimoni dels
canvis d'aquest segle succeïts a la vila.

Amb ell hem passat un estona intentant imaginar-
nos com era la vida dels homes i dones de Campos, com
era la seva feina, com es divertien, els costums que hi
havia.. Hem volgut recuperar un trocet de la nostra
història.

— Ens contau un poc com va ser la vostra infante-
sa?

— Vaig anar a escola amb Ics monges franciscanes i
quan vaig esser més grandct cm varen llogar. Llavors vaig
anar a escola amb un senyor que hi havia retirat, a davant
ca'n Pocoví, anàvem els vespres quan havíem acabat la
feina. Hi vaig anar dos anys, a l'hivern. També vaig anar
mig any a S'Escola Vella.

A escola hi vaig anar poc perquè tenia feina a sa fari-
nera per ajudar a mon pare.

— Abans, saps que en fèiem de
feina!.

— Quines feines heu fet al llarg de la vostra vida?
•— De jove feia de moliner amb mon pare. Com que

qualque dia no feia vent, teníem una bístia. Teníem també
una quarterada o dues de terra. En bon dematí anàvemem
a sembrar faves o a llaurar-les o a segar, perquè havíem
d'esperar que cl vent es mogués per poder fer un sac de
farina. A les 9 o les 10, si se movia el vent, acabàvem la
feina de fora-vila i anàvem a amollar cl molí. Posàvem les
veles en marxa i jo pujava les cenalles perquè els sacs eren
massa feixucs.

El moliner no podia dispondre quan estaria feta la fari-
na. Molíem pel Camp Roig, per ca'n Fadrí de Sa Sorda, per
ca's Sordo. Quan s'horabaixa no feia vent anàvem a cercar
un viatge de farina i no podíem dir que l'endemà estaria
feta perquè si no feia vent no podíem fer-la, havíem d'es-
perar el vent.

Si el vent en lloc de pegar de davant pegava de darre-
ra rompia les veles. Mon pare em feia mirar per la finestra
del molí. "Ara en els Tres Molins lleven roba", i llavors
escapçàvem (escapçar es diu quan regules la vela, llavors
només té mitja força).

— Quantes farineres hi havia?

— "He vist establir Son Toni Amer, Païssa, Son Lladó..."

— La primera va ser allà on és ara cl Modern, era la
Farinera Vella, quan posàrem la nostra varen llevar la fari-
nera vella i varen posar cl cine. Llavors hi havia la d'en
Bujosa al Camí de Ciutat, cl molí d'en Bujosa. En Mitxo
també en va posar una, allà on ara hi ha l'estanc, cl molí
d'en Vich que està a mitjan carrer Nou, i també hi havia cl
molí d'en Majora.

— En què consistia la vostra feina?
— Nosaltres dúiem la farina feta, al lloc que ens l'a-

vien comanat, i en el mateix viatge ja dúiem un altre sac
de gra per moldre d'aquí a uns dics, perquè havíem d'es-
perar el vent.

La feina era tenir compte de la mola que estava
damunt de tot, a devora Ics finestres petites. L'arbre (que
era una soca treballada) tenia els ternals amb 1res forats, i
posaven un engonal que eren d'ullastrc. Cada engonal duia
dues antenes perquè travessava l'arbre que era una soca
ben arreglada. Quan tenien tot això llavors havien de
posar les antenes i tots tenien tres forats i el mateix moli-
ner feia les estaques, n'hi posaven tres a cada un.

El moliner feia les antenes ( no hi havia fusters), en les
hores perdudes. Anava a cercar el pi, arreglava la soca ben
pelada i la duia als amaradors, devora els Banyos on esta-
va 3 o 4 anys perquè fos ben salada i no es rompien quasi
mai.

Si una antena es podria, mon parc i jo l'anàvem a cer-
car, fèiem els forats, posàvem el velcri amb bastons ficats
i una mica de gasa perquè li pegas més bé el vent.

Quan se movia el vent si hi havia dos sacs els dúiem
al seu lloc.
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• Fent una volta per la vila

Llavors hi havia molta feina, perquè ara aquestes gran
màquines fan molta de feina.

Jo he vist establir Son Toni Amer, he vist establir
Païssa, part de Son Lladó, feien clots tots picant. Cercaven
homes i havien de picar els clots , se mataven de feina.

— Els horabixes, molt de diu-
menges, hi havia ball al Liceo, al
carrer del Sol, amb una xaranga de
4 o 5 minuts.

— Quina altre feina heu fet?
— He fet de criat. Quan vaig ésser més grandet em

vaig llogar a ca'n Ferrer, a ca'n Francina, hi vaig estar un
any, l'any 22.

Ma mare coneixia molt la senyora de ca'n Cosmct,
dona Francisca, i l'any 23 vaig anar-hi.

Dia 8 de setembre els missatges es canviaven, si aca-
baves l'any eres bo, si no el podies acabar era que no t'en-
tenies amb la senyora. El setembre de l'any 23 cl que era
el majoral i el criat se'n va anar i el senyor em va dir que
hauria d'aprendre d'això. Cada vuit mesos anava a estar un
mes a Palma, que hi tenien una casa al carrer Puig d'Orfila,
hi anaven amb el cotxe. També vaig fer de xofer. Vaig
començar a menar anant a Son Bernardi, també vaig
menar per Palma i després ja em vaig fer cl carnet.

Amb cl senyor anàvem a cercar fruita a Son Rosselló,
un altre dia a caçar, que ell era molt caçador, hi anaven
amics seus i jo era el cuiner. A l'estiu estàvem un mes i mig
a mar i feia de mariner. També feia de forner, pastava tres
pans cada setmana.

Vaig estar nou anys seguits fent de criat a Ca'n
Cosmet. Llavors mon parc es va morir i vaig venir a 1er
feina a la farinera amb els meus germans.

— Quins canvis heu vist a Campos?
— Abans no hi havia hortsjo els he vist fer . Hi havia

possessions amb un amo i una madona i dos o tres missat-
ges i l'establien. El poble se volia allargar i compraven una
quarterada o dues i feien un hort i una barraqucta, també
feien un molí.

Se varen posar a fer molins l'any 15, perquè l'any 14
no va ploure. Moltes vegades el pou el feia el mateix pro-
pietari.

He vist establir cases a l'Hort d'en Blanc i cases a Ses
Forques, he vists fer mig poble a cada part.

— Com s'organitzaven els partits polítics?
Hi havia dos partits: 'els lliberals i els conservadors. El

Partit Conservador era de Can Cosmet i el Lliberal era de
Ca n'Alou. Els conservadors estaven a ca's Sant i els llibe-
rals a ca'n Sírvela.

Hi havia un saig, mon pare ho va ser molts anys. Quan
arribava peix de Sa Colònia li manaven fer una crida de
cantó en cantó. També hi havia Municipals i la gent que

sabia més de lletra feia feina a la Sala.
La gent votava cada quatre anys i guanyaven quasi

sempre els conservadors, qualque vegada guanyaven els
lliberals.

Llavors va entrar la Replública i els esquerrans es
varen moure.

Hi havia una cosa que es deia Sa Fàbrica, feien
camins com es de Sa Sorda, es camí de Son Llaneres... el
Baile es cuidava de fer-los i arreglar-los amb "Sa
Fàbrica". Ens enviava els qui teníem un carro i una bístia
cuatrc o cinc dics a treballar per fer camins perquè llavors
no hi havia asfalt. Anàvem amb el carro a cercar grava...

— Com s'entretenia la gent jove?
— Primer hi havia el cine, el cine mut, anàvem a Ca'n

Reste davant Ca'n Melero. No hi havia electricitat, roda-
ven les pel·lícules amb carburo, a vegades el qui rodava
s'adormia i feia poca via, llavors haviem de cridar. Hi
havia comedians que venien a fer comèdia a Ca'n Reste.

En Pau Rada, era basc i sabia jugar a pilota basca,
jugàvem amb el l , hi havia un edifici que l 'hi deien el
Triquct i tenia la paret scnyada, jugàvem i ens entreteniem
així.

Els horabixes, molt de diumenges, hi havia ball al
Liceo, al carrer del Sol, amb una xaranga de 4 o 5 minuts.

— Què és allò que vos ha agradat més d'haver vis-
cut?

— Quan era jove, que anava allà on volia, i d'estar a

— "A Campos hi havia dos grans partits: els lliberals i els conser-
vadors".

21
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• Fent una volta per la vila

Ca'n Cosmet. Em van donar les claus per entrar i sortir
quan volia.

Llavors cm vaig casar, la senyora em va dir que no em
volia enfora i em va arreglar una casa per viure-hi.

Estic molt conforme amb tot el que he viscut, tant aquí
com a Ca'n Cosmet.

— Quins costums hi havia abans i ara s'han per-
dut?

— A les 9 hores les campanes de l'Església tocaven la
"queda", que volien dir que tothom s'havia de retirar. Les
al·lotes havien de tornar a casa, els pares o les marcs ja les
esperaven al cap de cantó.

El d i l luns de Pasqua, a la sortida del sol, tots els que
feien feina a Ca'n Cosmet anaven a fer l lum amb un ciri
als "combregars", que hera dur per combregar a les cases
on hi havia gent malalta. El capellar anava sota cl "Palio",
acompanyant l 'Ajuntament, duien el bon Jesús i la música
darrera tocant.

— Quin és el canvi més gran que trobau al poble?
— En cl benestar. Abans saps que en fèiem de feina!.
Els al·lots anàvem descalços pel carrer per estalviar

Ics espardenyes. Ara la gent menja mes be i poden anar
mes ben vestits. Quan mataven un porc tots els concos i

— "Pens que vivim més bé ara, però abans teníem més divertiments.

ties venien i mejavem fideus, frit, cassola, arròs, es deien
cobcrbos...

Fer Sant Blai, era fer una excursió a fora-vi la i fer una
torrada. Tot ha canviat molt!

Antònia Sitjar
Núria Vives

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

Ronda Catalunya, 9 - Tel. 43.11.05

07630 CAMPOS

BARCELÓ
)s 9 - 1 D

CAMPOS
i Fax: 650672

Mòbil: 970323425
970366839

Taller Mecànic

CA N'ARNAU
Carrer Provenga, 36

Tel. 65.10.63 - Tel. mòbil 909.65.46.39
07630 CAMPOS

Vibrais liado, C. B.

Bigues prvtemades
Taulons de formigó

Gordineses, escales i forns

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

Bases per a un model educatiu propi
per la Comunitat Autònoma de les Illes

Durant el mes de desembre, quan als instituts s'estan lent les
darreres proves del trimestre o quan ja es posen les notes dels
primers tres mesos de classe, va arribar fotocopiat i enquadernat
el que pareixia havia d'ésser un esborrany del Model Educatiu de
les Illes Balears. L'enviava la Conselleria d'Educació, Cultura i
Esports del Govern Balear amb la intenció que fos revisat per
tota la Comunitat Escolar i es poguessin fer les esmenes oportu-
nes. Fins aquí tot pareixia molt correcte, però quan se'ns va indi-
car que el termini per 1er aquesta revisió era el 31 de gener de
1998, amb les vacacions de Nadal pel mig, ens en vàrem adonar
que aquesta consulta només tornava a ésser, malauradament, una
actuació demagògica.

Per tant, des d'aquestes pàgines s'ha de denunciar que la con-
sulta al professorat i menys a la resta de la Comunitat Escolar no
s'ha feta. Que el temps que necessita una institució escolar per
fer aportacions a un document d'aquestes caractcrítiques, és com
a mínim de sis mesos. Nosaltres hi hem pogut dedicar 15 dies, ja
que no se n'han fet les fotocòpies corresponents fins que s'han
començat les classes durant el mesde gener. Però així i tot, n'hem
pogut extreure unes quantes conclusions. Em l imi t a exposar part
de la meva col·laboració al Departament didàctic de Llengua
Catalana i Literatura:

En primer lloc, ja ha quedat demostrat que aquesta consulta
és una falacia, perquè en aquestes bases s'especifica clarament
que l'educació infantil ha de ser un objectiu prioritari de les auto-
ritats administratives, però abans d'acabar la consulta ja s'ha
anunciat a bombo i plateret que l'educació infantil serà gratuïta
dels 3 als 6 anys. Per tant, és una petita demostració que al pro-
fessorat se'ns vol tractar com a teresetes.

A més cm deman com ho faran i d'on treuran els doblers si el
professorat de Secundària ha vengut manifestant, durant els
darrers dos anys, que no podia ésser que s'anàs retallant la des-
pesa pressupostària, perquè això suposava anar llevant professo-
rat, que impedia fer desdoblaments a les àrees que ho necessita-
ven o fer suport als grups d'alumnes que ho requerien. Si se'ns ha
congelat cl sou durant uns quants anys per falta de doblers, com
és possible que la primera mesura que es prengui abans d'hora
sigui la de pagar l'escolaritat infant i l , i bàsicament a les escoles
privades?

No destacaré gaires qüestions, perquè l'espai d'aquest article
no ho permet, però he d'afegir que parla de suport als alumnes no
catalanoparlant procedents d'altres indrets de parla no catalana, i
aquesta recomanació és de la Llei de Normalització Lingüística
del 1986, i encara no s'ha posat mai en pràctica. Era perquè no hi
havia doblers? I com així ara encara no n'hi ha i en troben per a
Educació Infantil? O és que es tracta d'una qüestió de vots?

En una altra part es parla de la qualitat d'ensenyament i s'a-
noten cinc indicadors, que denoten un desconeixement singular
de la realitat escolar actual. Analitzem-ne tres:

- nivells de fracàs escolar.
- demanda escolar específica (lliure elecció de centre) enfun-

dó del servei educatiu prestat.
- nivell de satisfacció d'alumnes i famílies.
Aquests tres indicadors estan totalment imbricats, i per això

els analitz conjuntament. Com es pot parlar de qualitat d'ensen-
yament, sense tenir en compte el nivell cutural i econòmic de la
clientela dels centres?

Com es pot deixar en mans del liberalisme salvatge, la quali-
tat
de l'ensenyament?

Com es pot deixar entreveure que les famílies, observant el
fracàs escolar de les escoles, elegiran lliurement el centre que

volen gràcies al nivell de satisfacció que han tengut o que tenen
els seus clients actuals?

És que és la mateixa clientela la que acudeix a moltes de les
escoles subvencionades, que les que acudeixen a les escoles
públiques de la perifèria de Palma o de barriades obreres? Aquest
aspecte no afecta massa a pobles com Campos.

Com poden deixar en mans d'aquesta competència deslleial
que l'escola pública, la qual rep tota la classe treballadora, s'en-
fonsi i no pugui millorar la seva qualitat d'ensenyament per falta
de mitjans?

És que no volen saber que només una part de la població serà
la que podrà elegir centre? Per què quan es parla de qual i ta t d'en-
senyament, no se cita cap indicador econòmic?

És que no saben que les escoles de barriades obreres han de
suplir, moltes vegades, les deficiències de l'educació familiar?

Tots aquests interrogants són perquè els inventors d'aquesta
part del MODEL EDUCATIU es posin a pensar, i que deixin
només de tenir en compte les classes benestants i amb una for-
mació cultural mitjana o elevada. Haurien de saber que per a les
classes treballadores o en atur, amb problemes afegits d'alcoho-
lisme, drogues o altres classes de misèria, es necessita una gran
inversió econòmica per aconseguir millorar la qualitat de l'en-
senyament, quan moltes vegades no es poden pagar els llibres de
(cxt, les excursions, l'autobús o un berenar decent. I tampoc no
saben o desconeixen la manera de demanar beques.

Altres indicadors per millorar la qualitat de l'ensenyament i
que no s'han tengut en compte en el Model Educatiu, a part de la
competència professional dels educadors:

- la qualitat dels materials didàctics
- les estructures educatives
- la coordinació entre els serveis educatius
- la competència dels polítics
- les ratios adequades
- els recursos i els mitjans suficients
- la qua l i t a t dels centres educatius ( espais, mobiliari, aules,

biblioteques, laboratori, sala d'audiovisuals, gimnàs, etc.)
- les condicions laborals
- etc.
El desconeixement de quins són els indicadors de qualitat de

l'ensenyament em fan pensar que pareix ésser que estam en mans
de persones que desconeixen totalment i absolutament el món
escolar.

Quant a la llengua pròpia de les Illes, la llengua catalana,
només es parla d'un model de bilingüisme. Aquí hem de dema-
nar mesures per posar en marxa un decret que es va aprovar,
aviat farà vuit mesos. I també hem de manifestar que un ensen-
yament bilingüe pot ésser correcte quan les dues llengües gosen
de bona salut, però que en el cas que una de les llengües estigui
en situació d'inferioritat, aquest tipus d'ensenyament no ajuda a
normalitzar la llengua que ho necessita. Esperam que les ments
preciares se n'adonin abans que no hi siguin a temps.

L'enganyifa més important de tot el model és la que hem sen-
tida per ràdio, televisió o hem llegida pels diaris a molts de diri-
gents del Govern Balear, és la utòpica: Llibertat d'elecció de
centre. Crec que és necessari denunciar que això significa aug-
mentar la desigualtat d'oportunitats. I, a més, que aquesta lliber-
tat d'elecció és falsa i pura demagògia. Només uns quants l'a-
conseguiran, i encara que arribassin a aconseguir-la un 50% de
la població, seguiria essent una mesura contrària a la igualtat d'o-
portunitats, que tot governant ha de tenir com a lema en una
societat democràtica.

Joan Lladonet
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• Col·laboració

El consum juvenil de l'alcohol

24

Aquest és el títol d 'un díptic que he trobat a ca meva,
que també ve titulat com a full de prevenció de drogues,
dins un pla autonòmic de drogues, que a Campos està
patrocinat per l 'Ajuntament, el CIM i el Govern Balear.
No conec gens que es fa dins aquest pla de prevenció de
drogues, ni m'interessa demanar més informació al Servei
de Promoció de Salut, ni al Servei d'Acció Social i Sanitat,
telèfon 76 11 21, ni tampoc al Serveis Socials de
l 'Ajuntament de Campos, telèfon 65 21 43, que també
vénen anunciats en el fullet en qüestió. A mi m'interessa
fer de testimoni del coneixement que puc arribar a obtenir
sobre el tema com un ciutadà normal.

Si n'he volgut parlar en aquesta secció, que parla sobre
Educació, és perquè crec que és un tema trascendental, un
tema molt important i que crec que el sol fet que hagi arri-
bat a totes les cases del poble, i se suposa que a totes les
cases de Mallorca, és un acte que mereix ésser destacat.
Segurament falten moltes més accions paralOleles a aques-
ta, però he de suposar que s'estan fent.

De totes maneres, el que a mi em preocupa és cl cas que
li han fet a moltes cases de Campos o a moltes cases de
Mallorca, i és per això que vull destacar alguns elements
d'aquest doble full. Vos recordaré el que es pot llegir al
començament:

En un estudi realitzat a Mallorca l'any 1992 amb 1079
joves entre 14 i 18 anys, els resultats foren: Respecte a les
galeres, un de cada quatre joves s'ha engatat alguna vega-
da.

Dels joves que s'engaten un de cada deu té 14 anys i
dos de cada deu tenen 15 anys, quan de fet està prohibit
servir begudes alcohòliques als menors de 16 anys.

Hi ha més dades que pareix que o l'enquesta no dóna
fe de la realitat del 1992 o avui s'ha canviat bastant en el
sentit d'empitjorar.

Vull 1er notar que el díptic és molt respectuós amb les
famílies, amb les tradicions, ja que no diu de cap de les
maneres que moltes addiccions comencen dins la família.
Pareix ésser que no hi pot haver cap celebració que no
s'hagi de banyar amb el cava espumós que brolla després
que hagi sortit disparat com un coet el tap de suro de la
botella. Pareix ésser que algun determinat tipus d'alcohol

Motor Ocasió
Campos, S.L. c°^M
COMPRA - VENDA de Vehicles d'Ocasió

Tomàs Rigo Vicens

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

07630 CAMPOS

ha estat oferit a qualsevol edat a molts d'infants. Molts de
joves abans dels 16 anys s'han vist coaccionats o ridiculit-
zats en alguna sortida, festa o celebració si no bevien alco-
hol. Algunes vegades se'ls ha oi crit aquest producte amb
la cantilena que beguessin i així serien més homes. Que no
es begui cava i es fumi la corresponent cigarreta a una
boda, pareix ésser que és una traïció.

Crec que seria molt important l lu i tar contra aquests
hàbits adquirits d'una forma errònia, hàbits que podrien
ésser substituïts per d'altres de molt més saludables.

Perquè no tan sols són els bars els que infr ingeixen la
llei si serveixen alcohol a joves de menys de 16 anys, sinó
que a vegades l'alcohol és comprat i subministrat pels
pares o les mares quan el seu f i l l o filla havia de 1er una
celebració determinada.

Però això també passa a algun i n s t i t u t , on algun pro-
fessor o professora, prepara alguna festa d'acabament de
trimestre o d'acabament de curs, i permet que els alumnes
consumeixin alcohol, encara que no tenguin 16 anys. I
alguna vegada es convida a alumnes d'altres classes a
beure, i també es convida a la resta del professorat, que
accepta amb tota naturalitat la invitació.

L'escola i la família, i especialment l 'exemple que
puguin donar als infants és bàsic perquè tcngucm una
societat que sàpiga usar de l'alcohol amb la seva mesura
justa, si és que en qüestió d'alcohol es pot parlar de justc-
sa.

Quan una administració pública inverteix els seus
doblers en salut a través de la prevenció, no ens queda més
remei que reconèixer que una part dels doblers que admi-
nistra han estat ben invertits.

Joan Lladonet

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

Gas-oil a domicili

Carrer Sant Blai. 19 • Tel. 65.01.53 • CAMPOS

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

¡MECO • ASISA • SANITAS • MARENOSTRUM • NOVOMEDIC • PREVIASA

Cosme Mä Oliver, 14 (Carrer des vi)

Tel. 65.21.14 (Horabaixes) CAMPOS
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• Homenatge

Miquel Adrover obté el premi
Salvador Calmés de periodisme

El periodista campaner Miquel
Adrover va ser guardonat amb el
premi Salvador Calmes de periodis-
me d'enguany el passat dia desset de
febrer.

Aquest certamen havia de pre-
miar un reportatge sobre agricultura a
les Illes Balears publicat durant 1997
i estava convocat per la Banca March,
la Consellereia d 'Agricultura,
Comerç i Indústria i la Federació
Agrícola i Ramadera Balear.

El reportatge premiat havia estat
publicat al Diari de Balears, i cl seu
títol era "Només queden 70 pagesos
menors de 25 anys a Balears" i duia
com a subtítol "El 48% te mes de 63
anys". Es tractava d'un estudi estadís-
tic sobre la població pagesa a les nos-
tres illes, d'on es destacava cl greu
procés d 'envell iment dels nostres
agriculturs i ramaders, cl que, a curt
termini, pot provocar la pràctica desa-
parició del sector primari , cl que
tendra greus rcpcrcusions en el mer-
cat interior de productes alimentaris,
però també en cl mercat exterior
turístic, per mor de l'abandó del camp
i la mala imatge de la nostra (bravila.

L'article anava acompanyat per
un gràfic explicatiu que reflectia les
edats dels pagesos illencs i la major
part de les dades s'havien tret d'una
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— El periodista campaner ha vist reconeguda la seva tasca informativa
amb un article publicat a Diari de Balears.

font tan f idedigne com l ' Ins t i tu t
Nacional d'Estadística.

Al premi hi optaven 40 treballs
publicats a diferents mitjans escrits,
la gran majoria de Ics Illes Balears,
però també n'hi havia qualcun publi-
cat en diaris i revistes de fora del nos-
tre país, si bé aquests també tractaven
temes de l 'agricultura i ramaderia
balears.

Miquel Adrover ha declarat a

Ressò: "Estic content perquè s'ha pre-
miat un treball escrit en català. Tots
els altres que es presentaven eren en
castellà. És una forma de reconèixer
la tasca informativa que realitza el
Diari de Balears en l'àmbit de la
pagesia i en tots aquells temes que
ens són propis"

Jaume Lladó

Per a qualsevol informació a Ressò, trucau al: 16,01,00 (Antònia) • 65,24,59 (Esteve)

Cíelos 5erra

Reparació i Venda

Provenga, 1 • Tel. 65.00.85
07630 CAMPOS

Pintu

Vàzqueí Mella, 2 Tels. 850704 - $50218 • CAMPOS

•> Ressò / 99



III
• Local

26

El transport públic a Mallorca,
perspectives de futur

Els passats 9, 10 i 11 de febrer a
la Casa de Cultura de Palma, la
Plataforma de Mallorca Antiautopista
de Migjorn-Llevant, entitat que agru-
pa les distintes plataformes locals,
inclosa la de Lucmajor, organitzà
unes Jornades sobre Transport a
Mallorca, subtitulades "Hi ha alterna-
tives al model actual".

Aquestes jornades s'estructuraren
en tres parts. Una, centrada en Palma
i els seus aspectes punyents en rela-
ció al trànsit, una segona que analit-
zava els aspectes més preocupants i
significatius del transport a Mallorca i
la tercera plantejava un debat sobre la
situació dels transport a Mallorca i les
seves perspectives de futur.

En els seu conjunt foren interes-
sants les participacions dels convidats
que incloïen tècnics d'àmbits com la
geografia, l'urbanisme i l'enginyeria
així com representants de col·lectius
de la plataforma antiautopista. S'ha
d'esmentar l'absència del Sr. Verger a
l'acte del debat, absència que va ser
lamentada ja que havia acceptat ini-
cialment participar-hi.

— Tant de bo els polítics reconsiderin els avantatges del tren.

Com a resultat de les interven-
cions dels ponents, així com també
dels diàlegs mantinguts amb els assis-
tents, s'obtingué un recull d'idees que
seria molt convenient tenir en consi-
deració pel present i futur del trans-
port a Mallorca, i que tot seguit pas-
sam a resumir.

En primer lloc, es constatà que la

— El transpon públic a Mallorca ha estat tema de debat.

Comunitat Autònoma de les Illes
Balears no disposa encara d'un Pla de
Transports -cas únic arreu de l'Estat
Espanyol-, fet aquest que ha contri-
buït en bona mesura a l'actual situació
de col·lapse de trànsit i a l'entrada de
diverses poblacions; manca d'un pla-
nejament integral del territori insular.
En absència d'una veritable política
de transport la ciutadania d'aquesta
illa no ha pogut triar quin transport
feia servir i a la gent no li ha quedat
més remei que anar incrementant el
parc automobilístic.

Com a conclusió general, les
Jornades sobre Transport a Mallorca
deixaren clar que si en matèria de
transport es vol un futur sostenible cal
fer des d'ara totes les passes en direc-
ció cap a una mobilitat sostenible
(més i millor transport col.lcctiu) i
cap a una accessibilitat sostenible
(descentralització del treball, dels ser-
veis i dels equipaments). D'altra
banda, les actuacions d'obres viàries
haurien de respectar els fons i la lletra
de l'article 53 de les DOT que diu: "el
Pla Sectorial de Carreteres establirà
l'estructura de la xarxa viària i el pro-
grama d'actuacions necessari a partir
del desenvolupament de la xarxa
històrica, donant prioritat a la milllo-
ra de les carreteres existent sobre la
realització del traçats nous".

Antoni Artigues
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• Notícies de Partits

Tots els grups de l'oposició demanen
la convocatòria d'un ple extraordinari.

Els regidors del PSM i del PSOE
i la regidora d'UM volem manifestar
la nostra queixa contra l'actitud mos-
trada, una vegada més, per l'Equip de
Govern (PP) de l 'Ajuntament de
Campos. Per aquest motiu leim
pública la present nota de premsa que
recull els arguments exposats per
demanar la convocatòria d'un Ple
extraordinari per tractar diversos
temes que, en bona lògica, s'haurien
d'haver sotmès a la consideració del
Ple, des d'un principi, i que foren
aprovats per la Comissió de Govern
de dia 9 de febrer.

El fet de ser minoria no pot dur a
oblidar que som representants d 'una
part -ni de bon tros menyspreable- de
campaners. Per aquest simple fet, i
pel respecte que tots els ciutadans
mereixen, ens creim en el dret de par-
ticipar en les decisions que s'adoptin,
cosa per la qual fórem elegits i que
algú sembla encaparronat en voler 1er
impossible.

Contractació de l'obra
"Centre de Salut".

La necessitat d'aquesta obra es va
posar de manifest en sessió plenària i
amb cl vot favorable de tots els regi-
dors. A partir d'aquest moment ja no
en tornam a tenir cap altra notícia fins
al mes d'octubre quan ens fou pre-
sentada la maqueta com una primera
aproximació de l'obra a realitzar i en
espera de tenir el projecte enllestit i
del qual en tendríem coneixement

La Comissió de Govern aprova
aquest punt per via d'urgència "per
evitar greus repercusions en la salut
de les persones". Creim que aquesta
urgència no era tal si tenim present
que gaudim d'un PAC en bon estat de
funcionament; fins ara mai no haví-
em sentit, de cap membre de l 'Equip
de Govern, el contrari, i no volem
pensar en negligència, com podria
interpretar-se el fet de posar en perill
la salut de les persones per no haver
denunciat abans el perill en que ens
trobàvem.

Entenem aquesta obra com una
millora del servei existent i no com la
dotació d'un servei nou que, potser
sí, hagués merescut cl qualificatiu
d'urgent. És, si més no, agosarat
al·ludir a "greus possibles repercu-

sions en la salut pública" per just i f i -
car la urgència d 'una obra que,
d'ençà l'aprovació del prcssupost-98,
sabíem tots que s'hauria de contrac-
tar, cosa que s'hagués pogut fer sense
cap pressa ni una i amb l ' ún ic esforç
afegit d'haver d'escoltar les opinions
dels membres de l'oposició.

Concessió de l'obra "Remodelado
de la Plaça de can Pere Ignasi".

Creim que amb l 'aprovació d'a-
quest punt, per part de la Comissió de
Govern, s'ha incomplit un acord de
Ple des del moment que en la sessió
plenària de 05/10/95, i així ho recull
l'Acta corresponent en el punt 8 de
l'ordre del dia (Moció presentada pel
PSOE) i que fou aprovat per unani-
mitat:

"*L"Ajuntament crea una comis-
sió integrada per quatre membres del
Grup Popular, un del Grup
Nacionalista, un del Grup d 'Unió
Mallorquina i un del Grup Socialista,
per tal d'estudiar distintes solucions
per a la Plaça de Can Pere Ignasi i de
tal manera que es puguin executar les
obres a canvi d'una concessió admi-
nistrativa"(sic)

La urgència d'aquest puni és del
tot injustificada, basti t en i r present
que es tracta d 'un tema heretat d'an-
teriors legislatures.

Així mateix volem recordar que
en el Ple Ordinari de juliol del 96 va
ser rebujada una Moció del PSM
sobre reforma circulatòria per no
considerar-se d'urgència i llavors es
fa referència al caos circulatori del
centre de la vila per justificar la
urgència de l'aprovació d'aquesta
obra.

Parlar de caos circulatori suposa,
d'alguna manera, qüestionar la feina
que al respecte estan realit/.ant la
policia local i la regidoría encarrega-
da de l'àrea; suposa, en definit iva,
qüestionar la tasca que en matèria cir-
culatòria s'està real i tzant des del
propi Ajuntament. Si la solució al
caos circulatori es la construció de la
Plaça, dels aparcaments, s'entén, Què
s'ha fet al respecte fins ara?

Suggeriments a les
Directrius d'Ordenació del

Territori.

Segurament tothom comparteix
que qualsevol decisió presa per una-
nimi ta t i votada pels distints grups és
millor que aquelles que només tenen
cl suport del membres de la Comissió
de Govern.

Ajuntaments veïnats com els de
Llucmajor i Felanitx s'han manifes-
tat , unànimament, en contra del que
creim són els interessos del nostre
municipi; el major consens possible
s'aconsegueix a través del Ple i deba-
tent, especialment quan es tracten
temes de la importància del referen-
cial.

Sentència n° 49, de 3 de febrer
de 1998, del TSJIB sobre recurs

n° 1239 de 1994.
Si l'exercici d'accions adminis-

tratives i judicials és competència de
la Comissió de Govern per delegació
del Ple (Acta 8/95, 20/juliol/95),
qualsevol decisió adoptada al respec-
te requereix el preceptiu dictamen
(previ) de la comissió informativa. La
comissió informativa no s'ha reunit
per tractar aquest tema.

De manera general volem insistir
que la convocatòria d 'un Ple extraor-
dinari (i urgent, si n'és el cas) pot
l'er-se, si interessa, en qüestió d'hores
i d'això en tenim un exemple ben
recent.

Per tot l'exposat, per mantenir els
debats polítics en el marc que la llei
preveu i apel.lant al més elemental
sentit comú i a les formes que haurien
de regir l'exercici de qualsevol activi-
tat política en democràcia demanam
que es convoqui un Ple Extraordinari
amb la inclusió dels següents punts:

* Contractació de l'obra "Centre
de Salut".

* Concessió de l'obra
"Remodelado de la Plaça de can Pere
Ignasi". * Suggeriments a les
Directrius d'Ordenació del Territori.

* Sentència n° 49, de 3 de febrer
de 1998, del TSJIB sobre recurs n°
1239 de 1994.

Campos, 25 de febrer de l'any 1998
Grup Municipal Nacionalista-PSM, Grup
Municipal Socialista-PSOE, Grup
Municipal d'Unió Mallorquina de
l'Ajuntament de Campos.
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• Opinió

Campos de les drogues?
Les darreres informacions aparegudes als diaris

illencs sobre la captura d'un narcotraficant, a les pel·lícu-
les fan servir aquest nom, han produït la reacció habitual
al poble de Campos: la psicosi.

Potser és un tant exagerat parlar de psicosi, però sem-
pre passa al mateix. La gent xerra i xerra,... i fa la impres-
sió que s'ha detingut a un parell de centenars de persones
i s'ha dccomissat, és aquesta la paraula? tones de
droga.

El problema de la droga no és cap pro-
blema petit, ans al contrari, és massa impor-
tant com per agafar-s'ho amb rialles; però
això no és excusa per començar a fer unes
afirmacions que sovint es fonamenten amb genera-
litzacions un tant perilloses i fins a cert punt demagò-
giques.

Aquestes reixes no són cl lloc per fer grans afirma-
cions, però sí podria servir per 1er públiques les reflexions
d'una gent que coneix un poc la situació.

Són molts els punts sobre els quals reflexionar per
intentar comprendre la situació que es produeix a Campos
de manera periòdica en referencia a les drogues.

Moltes vegades els primers que desfermen aquesta
mena de "psicosi" són els periodistes ja que els seus arti-
cles estan plens de buits que la gent s'encarrega d'omplir
sense tenir en compte que carrega el mort a qui no te res a
veure.

Aquesta excitació general creix quan comencen a
aparèixer dispositius de les forces de seguretat que munten
controls de manera visible i espectacular.

Les xafarderies són pròpies de tot arreu, però a
Campos en determinats moments es té la tendència a rela-
cionar els canvis que es puguin produir en una persona, i
principlament si són de caire econòmic, amb les drogues.

Dir que a Campos no existeix el problema de les dor-
gucs seria com dir que després del dia no ve la nit, i no és
aquesta la intenció d'aquestes rctxes.

El que es pretén aquí és reflexionar sobre si aquest
lema es tracta des de la perspectiva adequada.

El títol de l'article és de molt mal gust, però serveix
per il·lustrar la impressió que es té en cl poble quan es
parla del consum de droga, no debades tots hem sentit a dir
que per Campos, sobretot els dissabtes a la ni t , circula
molta droga, però no hem d'oblidar que a Campos les nits
dels dissabtes hi ha externs, i segur que també n'hi ha de
consumidors.

Hi ha uns punts que s'haurien de tenir en compte a
l'hora de parlar del consum de droga:

_ Consumir droga no és cap delicte.
- Fer-ho en públic sí que ho és, com diuen els bans de

'Ajuntament ( Que també mereixen el seu comentari,
però ara no és el moment)

- Traficar, o vendre, amb droga també és delicte.
- El principal perjudicat amb el consum de droga

és el drogaaddicte, i els que l'envolten.
Segur que molta gent podria demostrar tot cl contrari

del que es diu aquí, però el que es pretén no es jutjar ni
defensar a ningú, sinó plantejar a veure si no es fan unes
actuacions molt de cara a la galeria i no es planteja cl pro-
blema de fons. No pot ser que el problema de la droga no
s'enfoca com cal?

Una darrera proposta per a la reflexió per si algú s'ha
pogut sentir ofès amb l'abans esmentat; és una dita mallor-
quina "El qui té la cua de palla, aviat la s'encén".

Llapis & Llepes
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MATEU NICOLAU URREA
Gestió i assessorament fiscal i empresarial

Síquia, 12 • Campos A 10 Tel. 65.03.45

SA CIMENTERA, S.A.

MATERIALS PER A LA
CONSTRUCCIÓ

FABRICACIÓ PRÒPIA
DE CIMENT NATURAL

Carrer Cimentera, 38 • Tels.65.02.54 - 65.08.73

07630 CAMPOS (Mallorca)

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 Ponent, s/n. • 07630 CAMPOS
Tel. 65.11.70
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La Plataforma de Campos en Contra de l'Autopista
agraeix el suport rebut a la Rua

La Plataforma de Campos en
Contra de l'Autopista de Migjorn-
Llevant vol agrair a la població cam-
panera cl suport que va rebre durant
la celebració de la Rua.

Cal recordar que la Plataforma va
desfilar pels carrers de Campos amb
una carrossa i una comparsa mit-
jançant la qual es volia denunciar cl
desgavell que suposarà la construcció
d'aquesta innecessària macrovia. La
carrossa volia simbolit/.ar la mort de
Mallorca, i més concretament, de la
comarca del Migjorn, per mor d'a-
quest maleït projecte. Per això es va
construir una gegantesca autopista
que ocupava tota la carrosseria del
camió i que anava a parar a un mapa
de Mallorca, dins el qual s'hi enfonsa-
va, per la zona de Migjorn, provo-
cant-li una immensa ferida de la qual
hi rajava sang abundosa.

L'autopista descansava damunt
unes branques de mata, que represen-
taven (bravila i unes maquetes de dis-
tints comerços de la comarca, el que
simbolitzava l'aixafamcnt que provo-
caria aquesta obra tant a foravila com
al teixi t comercial dels nostres
pobles.

Completaven la carrossa unes
corones de mort repartides pels late-
rals del camió que perseguien aug-
mentar la imatge de dolor.

Dins la mateixa tònica actuava la
comparsa, dcslressada tota de negra,
amb la cara tapada, com si es tractàs
d'una processó de dol per la mort de
Mallorca en mans de l'autopista. Els
penitents duen una fotografia de l'ho-
norable conseller de foment don Joan
Verger penjada als darreres, per tal
que es fés evident qui en serà el cul-
pable d'aquest assessinat del nostre
poble, si s'arriba a consumar, cosa
que nosaltres confiam que no passi.

29

Aquest missatge va ser perfecta-
ment comprès pel poble de Campos
que va reaccionar donant tot cl seu
suport a la carrossa i Icnl-li mambc-
llcles en set punts d is l in ts del seu
recorregut i fent a r r ibar cri ts de
suport, coratge i solidaritat als des-
fressats, demostrant, d'aquesta mane-
ra el seu rebuig a l'autopista i la seva
identificació amb els objectius que
persegueix la Plataforma.

Cal dir que aquesta carrossa i

comparsa es varen fer a mitges amb la
Plataforma de Porreres, per la qual
cosa el dia abans ja havia desfilat per
la rua d'aquest poble, obtenint també
els mateixos signes d'ànim i de suport
i aconseguint el tercer premi en la
categoria de carroses.

Plataforma de Campos
en Contra de l'Autopista

Q

JAUME FERRER I MAS
Reparació i Venda de Motos

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

Nova adhesió a la plataforma de
Campos en contra de l'Autopista

Aquesta setmana s'ha registrat una nova adhesió a la
Plataforma de Campos en contra de l'Autopista. Es tracta
del Claustre del rccentemcnt inaugurat Inst i tut de Campos.
El professorat del centre va votar a favor de la integració
a la Plataforma sense que es produís cap vot en contra.

D'aquesta forma ja són 22 les entitats campaneros que
formen part de la Plataforma. Aquestes emitas representen
un col·lectiu d'unes 1.200 persones la qual cosa demostra
el grau de rebuig que està despertant aquest macroprojec-
te entre la població campanera.

A part de l ' Ins t i tu t , també formen part de la
Plataforma de Campos en contra de l 'autopista,
l'Associació de Comerciants i empresaris (PIMEM), la
Unió de Pagesos de Campos, l'Obra Cultural Balear de
Campos, el Centre Cultural, la Revista Ressò, cl PSM,

UM, Pomctcs Teatre, el Club Esplai Parroquial, PSOE, cl
Grup de Teatre L'Estel, Esquerra Unida, Brot de Tapcrcra,
el Grup de Teatre de Campos, cl Claustre del Collegi Joan
Veny i Clar, l'Associació Carros de Foc, el Claustre del
Collegi Fra Joan Ballester, l'APA del Collegi Joan Vcny i
Clar, l'ONG Infància i Món i cl Consell Escolar del
Collegi Fra Joan Ballester.

Entre les darreres activitats de la Plataforma cal des-
tacar el repartiment d'uns fu l l s informatius sobre possibles
alternatives a l'autopista a totes les cases de Campos, cl
reintegrament aconseguit a la Loteria de Nadal, la carros-
sa de la Rua i s'està preparant una exposició d'artistes en
contra de l'autopista.

Plataforma de Campos en contra de l'autopista

Per a qualsevol informació a Ressò:

Trucau al: 16.01.00 (Antònia) • 65.24.59 (Esteve)
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Es Campanar

Autosertfid
Seccions de:

Congelats

Fruiteria

Carnisseria

Cansaladeria

Major, 36 - Tel. 65.07.69

07630 CAMPOS

IMMOBILIÀRIA - RAMBLA
Compra i venda de vivendes, pisos,

finques, terrenys i solars,
control de finques,

valoracions immobiliàries, hipoteques

GENERALI
Companyia d'Asaof*urnn<x>8

Assegurances de cotxes.
embarcacions, locals i vivendes,

Assegurances mèdiques.

Telèfon
65.25.01

SRambla,14
CAMPOS

PINTURA I DECORACIÓ
MALER UND DEKORATIONSARBEITEN

PAINTING AND DECORATION

APLICACIÓ DE TOT TIPUS DE PINTURES, PER A INTERIORS I EXTERIORS
ESMALTS, ESTUCATS, VARNISSOS, LAC ATS, COTELÉ,

IMPERMEABILITZACIÓ DE FAÇANES I Tf MUTS.
ANYTYPE OF PAIMTINCTÏCHNIQUíS

JEDE ART VON MALTECHNIKEN • ,J • • „',,
••• ' t '"- .v.- !" • ' . ' • • '• "•'• •• '." ·>·c;rïï

Tei. 45 29 4« • Mòbil 9Wti 1141 «CAMPOS
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• Esports

Temps mort
Comença el compte

enrera?

Ja feia uns mesos que es comentava, i ell ho va insi-
nuar a una entrevista a Esportiu Campaner: en Tomeu
Roig abandonarà la presidència del Campos a f inal de
temporada.

Des de Ressò no s'havia comentat res perquè no sem-
blava que fossin unes afirmacions molt fermes, però l'apa-
rició al diari Última Hora d'una notícia en aquest sentit
afirmant-ho, ens ha fet que li demanàssim a veure com
estava la cosa.

En Tomeu va dir que si be es molt possible que sigui
així encara no hi ha res segur i, amb bon criteri, va assen-
yalar que ara no és el moment d'entrar en explicacions i
valoracions que tot això ja arribarà a final de temporada.

Ara bé, també va avisar que la planificació d'una tem-
porada no es pot començar al juliol , o sia que vius i ore-
lles dretes.

Miquel Oliver i Bauzà

Cristalleria CAMPOS c. B.

Joan Oliver Bordoy

Pere Ferran Vaquer Silvar

Carrer Llibertat, 27
Tel. 65.04.20 • 07630 • CAMPOS

Maria Bover Mulet

Tenda 1QQ

i articles de regal

Es graven figures per a noces, batejos i comunions

Carrer Nou, 1 - Tel. 65.05.30 - Campos

CATALINA LLADÓ VIDAL
Llicenciada en Odontologia

SERVEIS:

ODONTOLOGIA CONSERVADORA

(caries, reconstruccions,...]

ENDODÒNCIA

PERIODÒNCIA

(malalties de les genyives,

mobilitat dental,...]

ODONTOPEDIATRIA

(tractaments odontologies

dels infants]

ODONTOLOGIA PREVENTIVA

(neteges, fluoritzacions,...]

GERODONTOLOGIA

(tractaments especialment adreçats

a la gent major]

ORTODÒNCIA

Carrer del Tren, 2 - Ir

(Cantonada amb c/. Aigua)

Tel. 16.01.60

HORARI:

De dilluns a divendres

de 9 h. a 2 h. de 16 h. a 20'30 h.
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Futbolet iniciació
• Esports

Foto: Esteve Tomàs

"3" A dalt: Enric (delegat), Silvestre, Raül, Toni Moreno, Pep Nolla, Joan Chulià,
Joan Barceló (entrenador).

«®- A baix: Maimó, Biel Lliteras, Josep Clar, Pere Antoni, Pedró Martínez, Joan Pere.
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Bicicletes & Esports

fa Ts>/s\

Accesoris

venda

i reparació
*********

Articles esportius

en general

Ronda Jaume II, 49

Tel. 65.07.26

07630 CAMPOS

QA

Gestoria

ADROVER

TRAMITACIONS I ASSEGURANCES

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

•«• Ressò / 99



• Esports

Bàsquet infantil femení

33

Foto: Esteve Tomàs
"̂  A dalt: Gori Vidal (entrenador), Catí Porquer, Coloma Mascaró, Neus Company,

Paula Amengual, Cati Valls, Carmen Marín, Susana Campos, Jaume Nicolau (delegat)
"S" A baix: Carolina Nicolau, Teresa de Jesús Monserrat, Laura Grimait, Ma Gabriela Burguera,

lien Grimait, Margalida Cañamero, Esperança Nigorra.

SALVA -CLADERA, SL
FUSTERIA

S'Adoberia, s/n. (Trevessia)
Tel. 66.18.04

07260 LLUCMAJOR (Mallorca)

SA B A TES

Nova Direcció Anita Duran

Creu, 4 - Tel. 65.05.41 - 07630 CAMPOS

MATERIAL

ESPORTIU

TEL 65.20.69
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• Publicitat

LEADER II

34

Algaida

Ariany

Artà

Campos

Costitx

Lloret de Vista Alegre

Llubí

Maria de la Salut

Montuïri

Petra

Porreres

sa Pobla

Sant ]oan

Santa Eugènia

Sencelles

Sineu

Vilafranca de Bonany

la nos
La iniciativa comunitària LEADER, donarà ajuts econòmics
i assessorament a les següents activitats:

Formació professional
Turisme rural
Petites i mitjanes empreses
Productes locals
Millorar el medi ambient

per una comar
Presentació de sol·licituds a partir de dia 1 de març
Primera selecció de projectes dia 31 de març

Informa't al teu Ajuntament
o a l'oficina del projecte LEADER
Casal Pere Capellà • c/ dels Cavallers, 22, 2n • 07210 Algaida
Tel. 66 54 04 • Fax 66 54 83

GOVERN BALEAR
Consell Insular

d» Mallorca

Hi col·labora

"SA
NOS
TRA"
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• Esports

Els equips sènior masculí
i infantil femení en ratxa!.

Sènior Masculí
Després de perdre dins Santa Eugènia l'equip campa-

ner compta els seus partits per victòries. Aquesta magnífi-
ca ratxa de victòries, destacant les aconseguides a Campos
davant de l'Hispània i el Porreres en els darrers moments
de partit, li permeten estar dins el grup d'equips empatats
al quart lloc a una victòria del tercer.

Resultats:
60 Santa Eugènia - Bàsquet Campos 56
72 Bàsquet Campos - Hispània 71
47 Joventut Mariana - Bàsquet Campos 67
53 Bàsquet Campos - Porreres 49

Sènior Femení
Tres derrotes han impedit que les jugadores campa-

neres puguin disputar el Play-off pel títol. És una llàstima
si tenim en compte que l'equip campaner ha guanyat par-
tits mol difícils, però no ha estat capaç de guanyar a dos
dels darrers classificats.

Per la segona fase només ens resta esperar que les
baixes s'oblidin d'aquest equip, a veure si d'aquesta mane-
ra les jugadores campaneres es volen creure que poden
guanyar i ens ofereixen la seva millor imatge

Resultats:
21 Hispània - Bàsquet Campos 47
35 Juan de la Cierva - Bàsquet Campos 43

Júnior Masculí
Els joves campaners, alguns dels quals han debutat

amb l'equip Sènior, han acabat la lliga regular en els
darrers llocs de la classificació.

Si bé aquest equip no ha aconseguit millorar els resul-
tats, sí que ha recuperat les ganes i el joc del principi de
temporada i, amb i un poc de sort, ens oferiran una bona
segona fase.

Resultats:
42 Bàsquet Campos - Joventut Llucmajor 87
47 Bàsquet Campos - Mallorca Bàsquet 63

Júnior Femení
Segueix sense aconseguir acabar els partits bé, per

poder reflectir a la classificació el nivell que demostren al
llarg de bona part del partit.

Quan ja s'acosten a l'acabament de la primera volta
les jugadores campaneres no aconsegueixen trobar el seu
ritme i perden els partits en els darrers minuts.

Resultats:
29 Santa Eugènia - Bàsquet Campos 57
32 Bàsquet Campos - Perlas Manacor 58
28 Atlètic Escolar - Bàsquet Campos 41
38 Bàsquet Campos - Felanitx 57

Cadet Femení
Segueix l'equip campaner col·locat a mitjan taula

classificatòria, la qual cosa significa que s'està fent una
temporada sèria. Les derrores sofertes aquest darrer mes
s'han produït davant el líder indiscutible, el Perlas

Manacor, i el Binissalem, equip que fins no fa gaire tenia
uns resultats semblants als de l'equip campaner i que ara
s'ha col·locat segon. En resum, bona temporada la que fa
enguany el cadet campaner.

Resultats:
52 Bàsquet Campos - Sa Pobla 19
97 Perlas Manacor - Bàsquet Campos 24
39 Bàsquet Campos - C.B. Binissalem 68
55 Bàsquet Campos - Nàutic 27

Infantil Femení
En el darrer mes aquest equip ha aconseguit anivellar

els seus resultats quant a victòries i derrotes (6-7) gràcies
a la millora en el seu joc. Aquest equip ha sabut juntar l'ex-
periència de les jugadores de primer i segon any, fer un
bon bloc i ara es veu rcflexat al marcador la bona feina que
es fa i que anunciàvem a principis de temporada.

Resultats:
36 Bàsquet Campos - Santanyí 43
32 Joventut Llucmajor - Bàsquet Campos 40
48 Bàsquet Campos - Tennis C. C. d'Or 18
54 Bàsquet Campos - C. Pollença 16

Mini Femení
Aquest equip segueix en fase d'aprenentage i els

resultats numèrics no són bons, però això no és el més
important malgrat que a tothom li agrada guanyar.
Remarcar la victòria davant el quart classificat, Joventut
Mariana, i que els marcadors són molt ajustats, cosa que
demostra que es millora en defensa i també en atac.

Resultats:
24 Bàsquet Campos - Joventut Mariana A 23
16 Santa Maria - Bàsquet Campos 12
21 Bàsquet Campos - Fang i Pedra 18
37 Joventut Llucmajor - Bàsquet Campos 10

Seguim recordant que també juguen equips benja-
mins, d'iniciació i escolars. Des d'aquí feim una crida per-
què s'animi a aquests equips.

Miquel Oliver
Esteve Tomàs

35

CAMPOS
Escola de Formació Vial

Carrer Plaça, 24 «Tels. 65.29.29 • 908.43.52.33

07630 CAMPOS
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Futbol tercera divisió
El Campos camí de la lligueta d'ascens

Difícil i fructífer ha estat aquest darrer tram de la lliga,
uns partits amb moltes baixes i massa expulsions i, mal-
grat tot, s'han aconseguit 3 victòries i 2 empats que ens
han col·locat al tercer lloc.

Jo crec que aquests partits, en els quals el joc no ha
estat massa espectacular, han servit per demostrar que cl
Campos es un gran equip, que ha sabut guanyar superant
moltes adversitats i deixant ben clar, principalment, que
s'ha aconseguit formar un gran equip.

££

Argentería 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

Ha estat ara quan ha arribat el moment dels que nor-
malment tenen menys minuts, uns jugadors campaners i
de Campos que han demostrat la seva qualitat.

Si be encara falten 12 partits, pareix difícil que se'ns
escapi una d'aquestes 4 places que han de portar a l 'equip
campaner a disputar la Lligueta d'Ascens a poc que es
mantcngui la bona l ín ia de l'eina i resultats.

Miquel Rigo

Fàbrica
Pretensats

Morters
pera

façanes

9Aasguait S. L.
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ,

TRANPORTS, LÀMPERESI DECORACIÓ

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

FAX. 65.24.32 • 07630 CAMPOS (Malbrca)
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Ara, canviar a més
li costarà menys.

Informi's:
(cridada gratuïta)

'•'.ï 900-220.220
"SÜfcvJi«-'1

>v

CANVIÏ
O& a 220V TOT SÓN AVANTATGES
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La pedrera
Canvi de papers a cadets i juvenils

Futbolet
Segueixen els bons resultats dels

més petits, ja que han aconseguit tres
victòries que els permeten continuar
ocupant el segon lloc a la classifica-
ció.

D'aquesta manera, T'equip que
dirigeix en Joan Barceló ha superat
sense cap mena de dubtes la petita
crisi de resultats que (engueren en
acabar l'any passat.

Resultats:
Liceu O - Campos 4
Campos 7 - Montision O
Sant Vicenç Paül 2 - Campos 3

Futbol 7 Benjamí
Destacar la sorprenent victòria

aconseguida a Porreres ja que els
Porrerencs demostraren ser un equip
molt difícil; pel que fa referència a
les derrotes rebudes foren davant dels
aspirants a aconseguir el títol.

Resultats:
Campos 2 - Felanitx 10
Porreres 2 - Campos 3
Campos 1 - Petra 5
Cala d'Or 4 - Campos 2

Futbol 7 Aleví
Només una derrota davant del

líder Felanitx, i les victòries aconse-
guides en els partits contra S'Horta i
Artà permeten a aquest equip conti-
nuar a la part alta de la classificació,
man ten in t una línia molt regular
quant a resultats.

Resultats:
S'Horta 2 - Campos 5
Campos 2 - Felanitx 5
Campos 4 - Artà 1

Aleví Ia Regional

Magnífic comportament de l'e-
quip dirigit per en Tomeu Obrador
aquest darrer mes, ja que ha aconse-
guit cinc victòries consecutives que li
permeten veure més l'objectiu d'estar
una temporada més a la màxima del
futbol aleví.

Resultats:
Binissalem O - Campos 3
Campos 1 - Rtiu Mallorca O
Arenal 3 - Campos 4
Campos 1 - Pla de na Tesa O

Infantil Ia Regional
Bon bagatge l'aconseguit per l'e-

quip infantil aquest darrer mes, ja que
a més de comptar els seus partits per
victòries s'ha de dir que segueix ocu-
pant el liderat amb 3 punts d'avantat-
ge davant del segon classificat
Olímpic, que fou derrotat a
Llucmajor.

Resultats:
Campos 12 - Porto Cristo O
Margaritcnsc 2 - Campos 7
Felanitx O - Campos 6
Campos 2 - Badia O
Poblense - Campos 1

Cadets Ia Regional
Impressionant el que ha fet l'e-

quip cadet aquests darrers partits,
aconseguint quatre vic tòr ies i un
empat. Amb aquests resultats s'ha
millorat moltíssim la situació a la
taula classificatòria, ja que s'han
abandonat els llocs de descens, però
s'haurà de seguir en la mateixa línia si
es vol evitar el descens.

Resultats:
Campos 3 - Porto Cristo 1
Campos 4 - Artà 2
Beat Ramon Llull O - Campos 2
Campos 2 - Sóller O

PNEUMÀTICS I SERVEIS

PALENZUELA

NOVA TENDA DE BICICLETES
REPARACIÓ I RECANVIS

Carrer Manacor, 2 - A - Baixos - Tel. 65.C
07630 CAMPOS

1.13-Part. 65.11.65

Poblense O - Campos O

Juvenils Lliga Autonòmica
S'ha de dir que els mals resultats

patits aquest darrer mes han col·locat
a l'equip en una situació molt difícil
quan manquen dos partits per acabar,
perillant la permanència a la Lliga
Autonòmica.

L'equip que en aquests moments
dirigeix en Paco Blasco depèn d'ell
mateix per a salvar-se, pel que es pot
esperar que s'aconsegueixi l'objectiu.

Resultats:
Campos O - CIDE O
Campos O - Patronat 1
Balears 1 - Campos O
Campos 1 - Arenal 3

Redacció futbol
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teles, tapisseria, decoració,
. llistes de noces • • •

Carrer Sgntanyí, 47
Tel. i Fax (971)65 08 63 .
.07630 CAMPOS' (Mallorca)

rf«eotwot/c*

Avda. Ronda Estació, 35
Tel. 65.02.10
07630 CAMPOS
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Futbol
Tercera Regional
Oojectiu assolit

Objectiu assolit. Les tres victòries aconseguides pels jugadors campaners
han assegurat, definitivament, que els nostres juguin la Lligueta d'ascens a
Segona Regional. Esperem que l'equip mantengui el bon to d'aquest darrer
tram de lliga i pugui aconseguir el tan desitjat ascens.

L'equip que dirigeix en Miquel Company ha demostrat amb escreix estar
preparat per fer realitat cl desig de tots.

Resultats:

Alquería 1 - Campos 3
Campos 1 - Platges de Can Picafort O
Margaritense O - Campos 3

Redacció futbol.
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Sa Pesquera
Molt de menjar i poc pescar

Fins cl dia d'avui cl que s'ha fet
més per devers el Club de Pesca ha
estat menjar i discutir, però de peix
poca cosa. I vos dic això recordant
que cl dia 29 de gener es va celebrar
dins cl bar "Ca'n Miquel"
l'Assemblea General Ordinària que
reuneix a tots els pescadors perquè la
junta directiva els posi al corrent de la
marxa que duu el club. També és el
moment de presentar suggercncies o
queixes.

A la reunió, a part de la informa-
ció que donà la directiva quant a la
temporada passada i a les previsions
per la propera, es donaren els trofeus
a la Regularitat 97 que foren els
següents:

Grumeig
Ir- Joan Oliver Bonet
2n- Joan Mas Mas
3r- Baltasar Font

Peça major de tot l'any - Joan
Mas Mas (peça de 700 grs).

Roquer
Sènior Masculí:
Ir- Miquel Salom
2n- Joan Vidal
3r- Rafel Cifre

Sènior Femenins:
Ia- Franciscà Villalonga
2a- Maria Salas
3a- Francisca Ferrà
4a- Francisca Salas

Peça major de tot l'any - Joan
Vidal (peça de 285 grs)

Volanti:
Ir- Joan Llompart Santmartí
2n- Mateu Mascaró

3r- Tomeu Salas
Trofeu Dames:
Isabel Llompart

Peça major- Joan Mercadal (peça
de 1400 grs)

Infantil Combinada (Roquer/Volantí):

Categoria fins a 10 anys
Ir- Toni Salom
2a- Antònia Fullana
3r- Miquel Àngel Llompart
4a- Maria Ventura Martínez
5è- Joan Manel Cañamero
6a- Tatiana Torres
7a- Cheimae Torres

Categoria de 11 a 14 anys
Ir- Miquel Capó
2n- Joan Llompart
3r- Andreu Ginard
4a- Margalida Cañamero
5è- Miquel Coll

Submarina:
Ir- Andreu López Molina
2n- Llorenç Gelabert
3r- Andreu Vidal

Peça major- Andreu López
Molina (peça de 750 grs)

Trofeu al major nombre de peces
donat per Construccions López) per
n'Andreu López Molina

Trofeu al 1er juvenil (donat per
Tomeu Pizà i Tomeu Ballester) per
n'Andreu Bauzà

A més de tota aquesta quanti tat
de trofeus es repartiren una bona
col·lecció de coques, cl que va fer
canviar la cara a tots els assistents.

I ja passant a un altre dia, el 15 de
febrer va ser la primera sortida a pes-

car. Era la Prova de Companyerisme
en les modalitats de Roquer i
Grumeig amb trofeus pel primer clas-
sificat per pes, cl peça major i trofeu
a un lloc a la classificació que sortí
per sorteig, dins els de Roquer fou pel
sisè i per Grumeig fou pel cinquè.

Per ser la primera pescada de
l'any, no va 1er llarg ja que en el
Roquer guanyà en Joan Arcas amb
2249 grs, aquest, encara i encara,
però la resta fou magrcta. En Miquel
Ginard s'endugué cl premi a la peça
major que pesà 190 grams i el sisè fou
en Pep Garcia.

En el Grumeig, tres quarts del
mateix cl Trofeu per pes correspon-
gué a n'Antoni Salas amb 355 grams.
La peça major l'havia agafada en Joan
Mas Canet, era una saupa de 370
grams. El Trofeu al cinquè classificat
es va haver de sorteig entre la resta de
participants ja que només quatre
havien agafat peix. Del sorteig en
sortí guanyador en Jaume Barceló.

I tant uns com els altres ho cele-
braren al migdia amb una torrada a
Son Toni Amer. Mentre les tallades es
coïcn damunt les esgrelles, tengué
lloc el joc d'encertar el pes que es
colloca a la ginya d'una canya.
Tothom digué la seva i una altra vega-
da sortí afavorit en Jaume Barceló.
Idò que el disfruti. Fins a la propera.

Jaume Clar.
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M ESTHAL
PLA DE FORMACIÓ

El nostre objectiu és el teu futur

CURSOS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL
OBJECTIU 5b DE L'FSE

Desenvolupament rural mitjançant el desenvolupament i
l'ajustament estructural en zones rurals.

ALEMANY EMPRESARIAL
Nivell intermitg

(CAMPOS)

Lloc: Campos
Requisits : Treballadors i/o persones en atur amb coneixements
d'alemany
Duració: 80 hores.
Dates: de pròxima realització.
Lloc de realització : Col·legi Públic Joan Veny i Clar.
C/ Cabrera s/n. Campos

Informació i Inscripcions:
CAEB-FORMACIÓ. C/ Aragó, 215, 2°, Palma. Tel 70 60 10.

Fons Social Europeu

GOVERN BALEAR

Conselleria de Treball i Formació
Direcció General de Formació

«caeb
CONFEDERACIÓ
D'ASSOCIACIONS
EMPRESARIALS
DE BALEARS




