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"Aquí sí que tenim platja..."
'arribada de l'estiu i, sobretot, de la santa
"encenedora" dels calors més rabiosos, fa pre-
sentar Campos amb unes tonalitats potser dife-
rents.

Políticament el poble segueix ¡gual, amb una majoria
aplastant antidemocràtica pels seus procediments i
modes de governar, inoperant (gairebé sempre) llevat de
quan volen contractar obres. L'anomenada i somiada
plaça de Can Pere Ignasi corre el perill de romandre en
un projecte de "pàrking" i ciment si no hi prenem part
activa tots. I aquesta plaça és el centre del poble, afec-
tarà la circulació del casc antic, el Patrimoni etnològic.

No voldríem que per les presses de fer el projecte
(s'acosten les eleccions decisives del 13 de juny de
1998) tenguéssim un bunyol immodificable o perpetu.
Ens en recordaríem sempre del Batle Prohens però no
arreglaríem gaire.

L'economia campanera pateix els sotracs de la ine-
xistent política agrària i industrial del Govern Balear. Pel
Govern només hi ha telefonia i informàtica, quant a
Campos les tàperes no les podem elaborar per Internet
ni altres berbes. D'altra banda els campaners ja estam
tots de cara i a les ordres del turisme i de l'hoteleria,
amb la conseqüent generació d'atur parcial, de manca
d'inversió, de manca de projectes i amb la galopant ter-
ciarització que no té fi. Pagarem cares aquestes
berbes. Això quan encara no sabem com solucionar pro-
blemes que cream, basics, importants: fems, deixalles,
aigua, energia elèctrica. Res no basta i tot està a punt
de fer un tro. Després els turistes començaran a dava-
llar, i de l'ínfima qualitat de vida d'alguns indrets (a molts
llocs no es pot veure), passarem al desert, amb resul-
tats sòcio-econòmics imprevisibles. El Govern no en vol
saber res perquè diu que no li tocarà a ell resoldre-ho.

Socialment, a pesar de la doblerada que circula al
poble i a Mallorca, tenim assumptes greus per resoldre:
la droga i la manca d'ideals de la joventut, la desfeta de
models de família, la manca absoluta d'ètica civil i social
o allò de "tot val" per un grapat de doblers, els accidents
de trànsit que seguen vides i vides joves, els immigrants
que no són ni mirats de cara, els nins que fan nosa per
fer cadascú la seva vida, la pèrdua de valors culturals
propis en nom de la malentesa europeïtzació.

Realment podríem ésser cecs i no voler veure-hi; o
sords i no sentir però no s'hi val en aquesta hora deci-
siva del nostre país. Com tots els problemes té remei,
tenim capacitat, si volem, d'arreglar-ho. No hauríem
d'esperar que tot vengués de fora, sia d'Europa o sia
d'Àfrica.
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• Planes Planes

Diuen que...

- Ajuntament i Agricultura
volen fer una cooperativa per
evitar la pèrdua de les tàperes,
però no se sap quin any, perquè
primer s'ha de fer el camp de
polo.

- Aquest mes pareix el mes
de Maria, perquè els camps
estan plens de flors...de tape-
rera.

- Els únics que cullen les
tàperes són els que abans les
compraven per regalar, i ara si
en volen regalar, les han de
collir.

- El batle de Campos ha pen-
sat que amb això de les tàperes
s'ha de fer un projecte de futur,
però mentrestant s'ha abando-
nat el present.

- Els empresaris tenen les
tàperes més barates si les
compren als Països Àrabs.
Com que allà la mà d'obra està
tirada...

- S'hauria d'haver creat una
denominació d'origen de les
tàperes de Campos i Llubí. Era
això que s'hauria d'haver fet,
però en dir era ja s'ha batut i
s'està acabant el temps de
messes.

- També es podria muntar
una fàbrica, millorar la qualitat
de les tàperes, etc., etc., etc.

- Entre tots matarem el nos-
tre camp i després direm que
s'ha mort tot sol.

- Si ens donaven a elegir
entre fer de criats dels ale-
manys o fer de collidor de tàpe-
res, la gent triaria amb els ulls
clucs.

- Tendrem plaça de can
Pere Ignasi i tendrem aparca-
ments. De tanta sol·licituds que
se'n faran, diuen que s'haurà de
fer un sorteig.

- Se sap quan començaran
la plaça, però no se sap quan
l'acabaran. - Tendrem bancs,
tendrem font, tendrem escena-
ri i de bar restaurant que no en
falti.

- L'Ajuntament no ha volgut
entregar al jutge la documenta-
ció del cas "ses Covetes".

- El tinent de batle Mas diu
que tota la documentació que
se'ls ha demanat, ja s'ha apor-
tat.

- El jutge posarà una multa a
la Sala per no creure, i perquè
tres anys són temps suficient
per haver-la lliurada.

- Tenien dos plànols, per
entregar el que més convin-
gués.

- A un plànol hi ha allò dels
20 metres que són 100 pams.

- A l'altre hi ha allò que 100
metres no són 100 pams.

- A un plànol el terreny és
urbanitzable i els apartaments
són legals.

- A l'altre el terreny no és
urbanitzable i els apartaments
són ¡Llegáis.

- Tothom sabria amb els ulls
clucs quin dels dos plànols és
l'autèntic.

- La gent es pregunta per
què els dos plànols duen el
mateix segell i la mateixa data.

- La contestació és evident,
però molts se'n fotran si tenen
un govern que també els deixa
fer embulls a ells. Llàstima, per-
què aviat hi haurà eleccions.

- Segurament s'està per-
dent el temps esperant que
arribi la prescripció, com en el
cas del túnel de Sóller.

- Donem l'enhorabona als
nous socorristes que han de
vetlar perquè els banyistes de
les millors platges de Mallorca,
que encara són les de Campos,
no tenguin cap desgràcia. Que
així sigui!

- Enguany les activitats lúdi-
ques d'estiu tenen més partici-
pació que mai. Els participants i
els organitzadors mereixen una
felicitació.

- El batle Prohens ha dit que
el PSM no té ni idea de la situa-
ció del nostre poble. Tanta sort

que el seu partit sí que en té
idea i així ens van les coses.

- Tenir ¡dea de la situació del
poble de Campos és fer un
camp de polo i una urbanitza-
ció. Com si això hagués d'ésser
el manà per a Campos.

- Si això és tenir idea, no se
sap que val més.

- El batle diu que tendrem
turisme de qualitat. I aigua de
primera, i els pagesos podran
anar a jugar a polo amb els
seus cavalls, egües, muls,
mules i fins i tot amb les some-
res. Pa per avui i fam per
demà.

- A canvi de cent milions de
pessetes, Campos del Puerto
passarà a ser Campos del Polo.

- La grua municipal de
Campos ha fet matx devers les
Covetes. Aquesta era la seva
obligació.

S'han lliurat a la
Conselleria de Foment 5.000
al·legacions contra l'autopista.

- Segurament amb més
temps se n'haurien pogut lliurar
10.0OO.

- A Manacor, Felanitx,
Campos, Porreres i Llucmajor
encara esperen Joan Verger
perquè vagi a explicar el seu pla
de carreteres.
- Els que varen participar en el
"Gran Prix" ja han sopat.

R E S T A U R A N T

CAZADORES

DIRECCIÓ FAMILIAR

CUINA
MALLORQUINA

M
MENJAR PER ENDUR-SE'N

Ctra. Campos a La Ràpita, Km. 6'5
Tel. 971.64.03.70 • CAMPOS (Mallorca)
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• Planes Planes

Vos recomanam
• Que gaudiu d'unes bones vacances, si en teniu,

durant aquest estiu.
• Que aneu a les millors platges de Mallorca, ara

que encara ho són, sa Ràpita, ses Covetes, es Trenc,
es Cotó.

• Que begueu molt durant l'estiu, però també
durant l'hivern, els vostres ronyons vos ho agrairan.

• Que organitzeu molts d'actes culturals, que
faceu actes culturals, que escrigueu per algun mitjà de
comunicació com aquest si vos agrada.

• Que informeu de les coses que sabeu, amb la
major objectivitat possible i amb la millor ironia de què
sigueu capaços.

• Que no tengueu mala bava, com tenen alguns
mitjans de desinformació local, el vostre cervell vos en
donarà les gràcies.

• Que aneu per la vida amb la rialla a la boca i amb
el cor amb la mà.

• Que si feis el que s'indica a la recomanació d'a-
bans, sigueu capaços de detectar els corbs i els vol-
tors que vos enrevolten.

• Detectau també els afamegats de poder i de
riquesa.

• Anau alerta amb els que vendrien la seva mare
per tal d'obtenir fortuna.

• Comprau negocis per 80 milions amb els doblers
que vos deixarà el banc i després veneu-los a 180
milions a externs o estrangers.

• Feis cas d'aquest refrany actual: "Val més un
negoci propi que et doni 4 pessetes, que fer de criat
d'un alemany que només te'n donarà tres".

• Si teniu la cua de palla o creis que sou criticat
per aquesta revista amb raó, fundau-na una altra que
tengui els objectius següents:

- Alabar la vostra feina.
- Malescriure de l'altra revista.

• Reflexionau sobre aquesta pregunta: En un món
que hi ha tanta gent que es mor de fam i de misèria,
és possible i lícit enriquir-se sense guanyar la loteria?

• Enriquiu-vos amb muntanyes d'alegria que ara
arriba la festa major.

• Assistiu als actes lúdics i de totes classes que
s'hagin preparat.

Anau especialment als actes culturals.
Visitau les exposicions.
Anau a veure el cinema a la fresca al pati de SA

NOSTRA.
Acudiu als actes esportius.
Gaudiu de la festa major del poble i si no vos

agrada, criticau-la i demanau responsabilitats a qui
pertoqui.

• Passau-vos-ho de la millor manera possible.
• Que sapigueu sempre que la nostra llengua, la

catalana, ha sofert una persecució que és la respon-
sable de la situació actual: A Sevilla, el 1O de març de
1938, es va escriure el document següent:

"Corresponde a la multa impuesta (50 pesse-
tes) a JUAN MÉRIDA por el lltmo. Sr. Delegado de
Seguridad Interior y Orden Publico de Sevilla y su
Provincia, por la falta de patriotismo y descortesía al
hablar el dialecto catalán en el comedor del Hotel
Itálica en presencia de otros comensales de nacionali-
dad española."

• I ara el pensament filosòfic d'aquest mes:
Sembla que hi ha gent que no té sentit comú, però en
realitat l'única cosa que passa és que no l'usen.

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. 971.16.01.60

HORARI:

De dilluns a divendres

de 9 h. a 2 h. de 16 h. a 20'30 h.
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• Cartes dels lectors

Dificultats per caminar
per les voravies de Campos

Moltes vegades fent el meu diari passeig pels
carrers del poble per exercitar un poc les cames i
practicar una de les activitats més sanes que hi ha
com és caminar, m'he trobat amb algunes coses que,
segons el meu punt de vista, enlletgeixen el poble i que
es podrien arreglar. Avui voldria parlar dels solars tan-
cats i dels solars sense tancar. Resulta que aquest
tema m'és especialment interessant perquè vaig ser
una de les persones que quan l'Ajuntament va dir-ho
vaig tancar el meu únic solar que tene al casc urbà.
Però es veu que vaig fer una cosa innecessària perquè
no ho ha fet ni la meitat de la gent.

Què passa, què hi ha de dolent a tancar els solars
i evitar la brutícia i la manca de voravies en el poble?
M'agradaria que es consideras més necessari perquè
jo em trob amb impediments en el mateix caminar i el
que més m'indigna és que tene la sensació d'haver
complert amb una obligació que no és per a tothom.

Moltes gràcies per publicar-me la carta.

Joana M. B. — "Que hi ha de dolent a tancar els solars?", demana la nostra lectora

PUBLICITAT A RESSÒ Carme Llaneras.
Tel. 971.65.21.32 • Fax. 971.65.01.47

Pintures Reco

«ssa t fv: • - "--f fíís ..-• -v ••••:

(T ^ "'tiWxi i1» C/- yCornus JlmMs msalom
•

Vazque¿ Mella, 2 Tels. 97Ï.65;07OT-97165:02.05
07630 CAMPOS

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. 971.65.21.93 • CAMPOS

Fàbrica
Pretensats

Morters
pera

façanes

MasffuaitS.L.
MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ,

TRANSPORTS, LÀMPADES I DECORACIÓ

Carrer Ràpita, 43 • Tek. 971.65.01.23 • 971.65.24.32

FAX. 971.65.24.32 • 07630 CAMPOS (Mallorca)

Maria Bover Mulet

Tenda 1QO
i articles de regal

Es graven figures per a noces, batejos i comunions

Carrer Nou, 1 - Tel. 971.65.05.30 - Campos
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• Local

La sort arriba a una Campanera
Na Catalina Julia Estelrich ha guanyat

amb el sorteig Mensual de la Llibreta
Doble de Banca Catalana, una
Videocàmera Sony, aquí se la veu tota
gojosa en el moment que el Director de la
sucursal de Banca Catalana a Campos, el
Sr. Mateu Pascual, li fa entrega de l'obse-
qui. Felicitats!.

% BANCA CATALANA

M'M,

(SWc,O4<& Floricultura
Flors ¡ plantes

Composicions florals

. Haca, 28-Tel.97165 03 17

07630 CAMPOS

Mallorca

^{attici'^fCfiercU cíe tj&pur&s
Fundada /'any 19O7

AL SEU SERVEI

A TOT ESPANYA

tf « eCfttfOtFC*

Avda. Ronda Estació, 35
Tel. 65.02.10
07630 CAMPOS

DA
£

Gestoria

ADROVER

TRAMITACIONS I ASSEGURANCES

Convent, 1 3 • 07630 CAMPOS
Tel. 971.65.27.01 • Fax 971.65.27.00



• Cartes als lectors

Desitjós per al nou matrimoni
ELL:

- Ex-jugador del Campos
- Pintor de gran qualitat
- Amic per excel·lència
- Festos fins abaix
- Sensibilitat molt fina
- Gran conqueridor de belles dames
- Espòs ideal

ELLA:
- Ex-monitora del Club d'Esplai
- Educadora primerenca
- Amiga que no ha defraudat mai
- Marxosa que no té aturall
- Oient de llàgrima fina
- Gran lligadora oficial
- Esposa ideal

DESITJÓS:
Vos desitjam que el vostre amor no acabi mai, pen-

sau que l'amor és una flor que neix dalt d'un precipici i
que si voleu no se secará n: caurà mai.

Lletuga Ciutadana

— Felicitacions al nou matrimoni

8

<^^r

BARCELÓ
9- 1 D

CAMPOS
971650672
Mòbil:

3425
6839

Fax:
Tel

97032
97036

££

Argenteria i Rellotgeria
Taller de Reparació de Joies i Rellotges

Restauració i Neteja

Carrer Major, 4 - Local B • Tel. 971.65.23.78

CAMPOS

Guàrdia Civil, 3 • Tel. 971.65.34.17

SANTANYÍ

JAUME FERRER I MAS
Reparació i Venda de Motos

Motoserres i Motocultors

Carrer Lepanto, 1 - Tel. 971.65.00.60 - CAMPOS

SA B A TES

Nova Direcció Anita Duran

Creu, 4 - Tel. 971.65.05.41 - 07630 CAMPOS

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

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

Implantaments dentals, Odontopediatria
Nous tractaments en Odontopediatria i prevenció infantil

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

IMECO • ASISA - SANITAS • MARENOSTRUM • NOVOMEDIC • PREVIASA

Cosme Mä Oliver, 14 (Carrer des vi)

Tel. 971.65.21.14 (Horabaixes) CAMPOS
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• Local

Sant Blai informa
Des de la festa de Sant Blai al febrer, celebràrem

l'àngel i ara el primer Diumenge de setembre esperam
reunir-nos per commemorar els 150 anys de la pri-
mera festa del Crist de la Salut. Per Sant Blai celebrà-
rem els 750 anys de la primera parròquia i el 150 de
l'arribada del Crist a Sant Blai. També aquest dia tan
assenyalat per a tots els campaners es dedicarà un
monument als missioners mallorquins de part de tots
els amics de Sant Blai. És un honor per al nostre grup
poder comptar amb tots vosaltres per a tan entranya-
ble acte, pensant amb els missioners i missioneres
que ha donat i segueix donant a terres llunyanes el nos-
tre poble, fills i filles nascuts amb la fe des de la nos-
tra primera església, Sant Blai.

Recordem que cada any amb la generosa col·labo-
ració dels campaners podem felicitar tots els missio-
ners de la Diòcesi de Mallorca. Ells compten amb els
nostres senzills ànims i bons desitjós, a vegades tan
emotius, sincers i graciosos com els que fan els nos-
tres nins i nines.

Diuen que una església no és església si no és mis-
sionera. Campos fins ara demostra que ho és.

És de tots sabut del nou jardí de palmeres i perquè
no dir-ho de la manca d'atenció o d'esment que apa-
rentava fins ara. Assegur que no és així i que ben molt
de mal d'esquena i de genolls ha donat a més d'un per
veure si avançàvem qualque cosa. A la fi s'ha aconse-
guit eliminar l'herba que era el que més el desdeixava,
també s'ha afegit la planta dels "papiro" dins el safareig
i peixets d'aquests forts al temps estiuenc i que ben
segur que n'hi haurà qualcun de vermell d'aquells que
de nins dèiem que estaven empegueits que se'ls mira-
ren. Poder comptar amb l'ajuda d'aquesta persona ha

estat un gran encert i la clau per a tots nosaltres de
poder mostrar amb orgull els jardins.

Enguany a Sant Blai s'hi han celebrat moltes comu-
nions i alguna festa. Des d'aquest mitjà donam les grà-
cies de l'oportunitat de descobrir l'encant del lloc tan
singular i entranyable als amics que no el coneixien;
sabem que en quedaren admirats i satisfets.

Com cada any els amics de Sant Blai oferiran al
final de la festa del Crist un refresc. Compartim amb
germanor i alegria aquesta important festa i comme-
moració.

Margalida, amiga de Sant Blai

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

Gas-oil a domicili
Carrer Sant Blai, 19 • Tel. 971.65.01.53 • CAMPOS

CAMPOS
Escola de Formació Vial

Carrer Placa, 24 • Tels. 371.65.29.29 • 9OS.43.52.33

07630 CAMPOS

Vibrais Liado, C. B.

Bigues pretensades
Taulons de formigó

Gordineses, escales i forns

Jaume I, s/n. - Tel. 971.65.06.75 - CAMPOS
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• Local

Brillant carrera militar d'un fill de campaner,
el Coronell Blai Oliver Creus de Can Sec

Constitueix un gran honor i respresenta un orgull
per a Campos i els campaners, la nítida trajectòria mili-
tar d'un fill de l'Excel.lentíssim Coronell d'Infanteria Blai
Oliver Creus, conegut popularment entre els campa-
ners per "En Blai de Can Sec", allunyat des de la joven-
tut per terres del Pilar de Saragossa, on es va casar i
ha transcorregut la seva carrera militar. Ara ja jubilat
de l'exèrcit, veu amb orgull la brillant carrera del seu
fill Blai Oliver Iguacel, nat a Jaca el 21 de març de
1 944 i actualment és el General de l'Exèrcit Espanyol
més jove d'Espanya amb 54 anys. Aquest militar
segons el currículum vitae, pertany a la XX Promoció
de l'AGM a la qual ingressà l'any 1965 a l'edat de 21

anys, després d'un brillantíssim full de Serveis i des-
tins: CIR na 10 a Saragossa; III Bandera
Paracaigudista a El Aaiún, Las Palmas i Alcalà de
Henares; Batalló d'Infanteria del Ministeri de l'Exèrcit a
Madrid; Escola de l'Estat Major a Madrid; Quarter
General de la Brigada de la Defensa Operativa del
Territori IX a Granada; Acadèmia General Militar:
Policia Nacional de Circumscripció de Saragossa;
Escola Superior de Guerra de París; Estat Major de
l'Exèrcit de Madrid; Acadèmia General Bàsica de subo-
ficials de Tremp de Lleida. Ha realitzat nombrosos
Cursos Militars Nacionals i Internacionals entre els
quals destaquen: Diplomat d'Estat Major, Diplomat del
curs Superior de Guerra a França; Especialista amb
carros de combat; Comandament d'Unitats
Paracaigudistes. Està guardonat amb la Placa, enco-
menda i Creu de la Real i Militar Ordre de Sant
Hermenegild, sis Creus al Mèrit Militar, amb distintiu
Blanc. Va ascendir a Coronell per selecció i a General
per elecció. L'actual destí és el de General en Cap de
la DIVOPE i EMMOT Recentment ha estat nomenat
Director de l'Acadèmia general Militar de Saragossa.

Aquest és el brillantíssim currículum vitae d'aquest
home que està casat i té tres fills, que honora tota la
família i la nissaga de Can Sec i Cas Mosset de
Campos i al poble de les seves arrels campaneres,
orgullosos de tan excel·lents fills. És encertada aquella
frase que diu: "No s'estima la pàtria perquè sigui gran
sinó perquè és nostra".

Miquel Roig Adrover
Cronista Oficial
de l'Ajuntament de Campos
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^QfflERCj*r Jardineria,
^ Decoració

ÍAMBL/^ ArtMalloriuí

Rambla, 14 «CAM POS

J. Jesús Guillén
CONSTRUCCIONS

Escorial, 64 • Tel. i Fax. Ofic. 971.65.25.01 • CAMPOS
Tel. Mòbil 989.68.23.92

PRODUCTES

ADROVER
Carrer Menorca, s/n. • Tel. 971.65.00.54

07630 CAMPOS

IMMOBILIÀRIA - RAMBLA
Compra i venda de vivendes, pisos,

finques, terrenys i solars,
control de finques,

valoracions immobiliàries, hipoteques

GENERALI
Companyia d'Aasefíuraiic««

Assegurances de cotxes,
embarcacions, locals i vivendes,

Assegurances mèdiques.

Telèfon
'971,65.25.01

/ Rambla, 14
CAMPOS
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Presentat un pla per a Mallorca
El passat 13 de juliol els membres de l'Associació

de Premsa forana de Mallorca foren convidats pel
Consell de Mallorca a la presentació d'un Pla per a
Mallorca.

Els senyors Triay, vice-president del CIM, el Senyor
Quetglas, President de la Comissió d'Urbanisme i el
senyors Cabellos, tècnic del CIM passaren a exposar
les línies mestres i objectius d'aquest projecte recent-
ment posat damunt la taula.

Un Pla per a Mallorca és un objectiu a llarg termi-
ni i que en tot cas hauria de ser aprovat pel Parlament
de les Illes Balears; en aquests moments es tracta d'e-
laborar els criteris que una vegada determinats i apro-
vats donarien lloc a l'esmentat Pla.

La intenció del Consell de Mallorca és aconseguir
la participació de tots els col·lectius que s'interessen i
que tenen a veure amb el futur de Mallorca, és clar
doncs que es tracta de contactar amb moltes entitats
i dels més diferents àmbits i camps d'actuació.

Un Pla per a Mallorca és un intent de racionalitzar
el creixement de l'illa i adequar-lo a les possibilitats
reals. Es va posar de manifest que la població de
Mallorca una vegada realitzats tots els projectes apro-
vats s'arribaria a una població d'uns tres milions de
persones, aspecte que es considera desmesurat de
totes, totes.

Per aconseguir que el prjecte vagi endavant cal la

col·laboració molt especial dels Ajuntaments i per això
la primera reunió celebrada és amb tots els baties de
Mallorca.

En opinió dels ponents, la problemàtica urbanística
de Mallorca ja no és la suma dels problemes de cada
un dels municipis, Mallorca és una única ent urbanísti-
ca i com a tal ha de ser interpretada i tractada.

De la mateixa manera es va posar de manifest la
necessitat del tractament unitari dels problemes d'in-
fraestructura i, en general, de tota la política d'orde-
nació del territori. El Pla s'haurà de sotmetre a les
Directrius d'Ordenació del Territori i els ajuntaments
seguiran, com ara, amb les competències urbanísti-
ques.

Al llarg del diàleg posterior va quedar clara la pos-
tura contrària a la zonificació de Mallorca que es con-
templa a les DOT, entre d'altres motius pel fet que
entre els components de cada una de les distintes
zones: Sud-Llevant, Serra de Tramuntana, Pla, Badia
de Palma-Costa de Ponent, Nord, Raiguer, hi ha
diferències molt importants.

Així mateix es creu que aquesta zonificació és un
intent d'acabar amb la raó de ser del Consell de
Mallorca que si bé ara té competències en tota l'illa,
llavors no en tendría en cada una de les zones.

Redacció

11

BAR
RESTAURANTE

RM de MAß
Especialitat en Paella i Peix

Es Murters, s/n. • Ses Covetes (Mallorca)
Tel. 971.64.09.64

Cíelos 5erra
Reparació i Venda

Provenga, 1 »Tel. 971.65.00.85
07630 CAMPOS

SALVA • CLADERA, Si.
FUSTERIA

S'Adobería, s/n. (Trevessia)
Tel. 971.66.18.04

07260 LLUCMAJOR (Mallorca)

PNEUMÀTICS I SERVEIS

PALENZUELA
NOVA TENDA DE BICICLETES

REPARACIÓ I RECANVIS

Carrer Manacor, 2 • A- Baixos -Tel. 971.65.00.13 • Part. 971.65.11.65
07630 CAMPOS
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Des de Campos
un Réquiem per a la taperera

Enguany a Campos ningú ja no ha anat a collir
tàperes. Ni els matins de ben prest, ni els capves-
pres, tornarem a trobar la figura dels collidors a la
gatzoneta i amb el poal al costat per omplir abans
que l'esclafit del sol fes impossible continuar la
tasca. Era ben previsible, per poc coneixement que
es pugui tenir de les fluctuacions econòmiques de
l'agricultura, que el món de les tapereres estava
condemnat a esdevenir improductiu.

A Mallorca, entre els dicteris del mercat i la dei-
xadesa administrativa, s'ha aconseguit que qualse-
vol tipus d'activitat que no sigui la turística esde-
vengui anacrònica i fora de lloc. Ha imperat, des de
massa temps ençà, una obcecada tendència, una
excitació malaltissa i emmalaltidora, envers els
doblers fàcils i el complet desarrelament i tot això a
un ritme imparable. Responsabilitats ningú no n'ha
retretes ni en retraure abastament perquè la terra
calla i pateix tota l'amargura de l'encegament dels
seus fills traïdors.

Ara el collidors i collidores de tàperes es miren
el foravila i exerciten el mutisme ancestral dels qui
duien l'obediència dins la sang, dels qui no han
pogut conèixer més que caciquisme i nous models
de caciquisme. Són els pobrissons i menypreuats
padrins mallorquins, gent criada a cops de garrot,
patidora, que no es mereix que l'enganin aquells
que històricament tan poc han fet per aconseguir
el seu benestar. Són els foravilers, els homes i
dones de call vermell, aquells que conraven amb
orgull una part de la seva vida, o tota sencera...
què hem fet amb aquesta gent?

El patetisme de l'agricultura ¡llenca té unes cau-
ses polítiques que ningú no vol assumir. Els govern

¿^*-t

d'aquí, els de Madrid , els de Brusel.les s'aniran
passant la pilota, els esforços s'han encaminat a
aconseguir altres tipus de beneficis més immediats,
més particulars. Les subvencions han estat pee als
de sempre i per als que disposen de recursos sufi-
cients per moure's dins la tecnocràcia i els seus
entramats.

La memòria s'esborra aviat, massa aviat, i
Campos deu molt a la taperera. N'hi ha que podrien
mostrar calls d'aquells que no se'n van, regalims de
suor per pagar els estudis, una mica d'estalvi, rega-
lar una tumbaga... La taperera en els darrers
temps havia esdevingut un complement econòmic
per alguns que no podien consentir deixar perdre
allò, aquell fruit que era un sentiment.

Els joves de la vila, com molts altres joves,
estan criats dins l'abundància i a ningú darrerament
no li passava pel cap anar a collir-ne per adquirir
una mica d'independència econòmica: malcriança a
voler.

Tot això es veia venir... A Campos quedaran els
emblemes que fa alguns anys l'Ajuntament va insti-
tuir amb el nom "Flor de Taperera", el símbol per
reconèixer determinades notorietats. Símbol de
què? símbol de que entre uns i altres hem deixat
morir la tendresa de la terra.

Montserrat Alcaraz

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. 971.16.01.38
07630 CAMPOS
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Un altre cop a l'agricultura mallorquina
Dins el refranyer popular mallorquí hi ha un bon

grapat de dites referents a la necessitat de prevenir el
futur com "guardau-vos d'un ja-està-fet" o "en dir era ja
han batut". Així i tot sospit que la major part de nosal-
tres no en som de previsors o, al manco, no ho som
suficientment.

Dins el camp de l'agricultura hi ha caramulls de
fets que confirmarien la meva sospita. Des de l'ex-
tracció d'aigua en excés fins a salinitzar els pous fins
a la inversió en ramaderia vacuna just abans de la
davallada dels preus de la llet. En defensa dels page-
sos i ramaders cal dir que en la major part dels casos
era molt difícil poder preveure el futur i quasi impossi-
ble sense tenir accés a tota una sèrie d'informacions
que sovint no els arriba ni ningú no es preocupa que
els arribi.

El que ja és més trist és quan aquesta manca de
previsió recau en les administracions públiques, per-
què aquestes sí que disposen, o tocarien disposar,
d'informació i tècnics qualificats per analitzar i intentar
resoldre per anticipat els problemes dels ciutadans. Ja
és tradicional a Mallorca que quan aquests problemes
són dins el sector terciari, ben aviat es detecten i es
fa el possible per posar-hi remei, amb més o menys
fortuna, tot cal dir-ho. Però quan es tracta de foravila,
ja no passa ¡gual. Molt sovint no se n'adonen del mal
fins que ja està fet i quan es mira de donar-li solució
s'ha de fer a posteriori i a correcuita. Altres vegades
es deixa anar per impossible. Exemples no en falten:
crisi del sector lleter amb el tancament de BLAHI i
intervenció del Govern Balear a AGAMA, CAP, ... I ara
les tàperes.

Jo com a campaner que som he anat moltes vega-
des a collir tàperes, especialment quan era estudiant
i a l'estiu tenia temps per anar-hi. Això em proporcio-
nava una petita ajuda econòmica per passar l'hivern i
em permetia passar unes hores diàries amb tota la
família, xerrant mentre anàvem omplint el paner, ja
que a ca nostra, com a d'altres les tàperes eren cosa
de tots. Aquesta activitat estiuenca va acabar de
sobte, amb una dràstica davallada dels preus, aproxi-
madament del cinquanta per cent, el que va produir
que la meva família, com moltes d'altres, deixéssim de
collir les tàperes, perquè els ingressos que es podien
obtenir no compensaven la duresa d'una feina que s'ha
de fer d'acotats sota el sol del juliol i l'agost. No cal dir
que aquest abandó parcial de la collita va representar
un cop per l'economia campanera, ja que varen deixar
d'entrar a la vila un bon grapat de doblers.

L'únic que mancava per acabar d'arrodonir-ho era
que es deixassin de comprar-ne. I això és el que ha
succeït. Al·legant que resulta més barat comprar-les
al nord d'Àfrica, l'única empresa que adquiria les tàpe-
res campaneres ha deixat de fer-ho. Ara, la
Conselleria d'Agricultura i l'Ajuntament han començat
a posar fil a l'agulla, intentant estimular la creació
d'una cooperativa que les compri, les tracti i les enva-
si. D'aquesta manera com a mínim s'haurà perdut la
producció d'engany. No ho podrien haver pensat
abans? Perquè en agricultura primer ho deixen caure
i llavors hi volen posar quatre pedaços enlloc d'evitar
el mal abans que es produesqui? És que encara no
s'havien adonat dels preus que es paguen al nord d'À-
frica i els perills que aquest fet representava per als
nostres pagesos?

De totes maneres, si aconsegueixen que es creï
aquesta cooperativa, només es solucionarà una part
del problema. Tendrem a qui vendre les tàperes però,
a quin preu? Perquè si s'ha de continuar pagant el que
es pagava fins ara, es seguiran perdent més tàperes
al tros que les que es colliran.

Pens que calia prevenir abans i no a pedaçar ara,
però si no n'han sabut o no han volgut, al manco que
quan s'hi posen cerquin una solució per a la totalitat
del problema i no només per una part d'ell.

A mi m'agradaria posar el meu granet d'arena.
Què vos sembla si creàssim una denominació d'origen
per a la tàpera mallorquina? Malauradament la crea-
ció de denominacions d'origen és una competència del
Govern Balear que realment exerceix molt poc (encara
esperam la del Vi de la Terra, Pla i Llevant de
Mallorca]. D'aquesta manera es podrien posar uns
requisits geogràfics i de qualitat a la tàpera que ani-
rien, per una part en benefici del consumidor i, per l'al-
tra del recol·lector, ja que s'augmentaria la qualitat del
producte (exigint, per exemple, un percentatge mínim
de tàpera rossa o d'altres varietats, fixant tamanys
màxims, ...] i, al mateix temps, es podria apujar el
preu. I la gent quan compras un potet de tàperes
sabria si és de Campos o Llubí o si és d'un altre lloc,
una informació que el consumidor no té en aquests
moments.

Jaume Lladó

Diari de Balears [20/07/98]
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Carrer Sa Creu, 6
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Miquel Àngel Aguiló participa
a les serenates d'estiu d'Estellencs

El passat divendres dia 31 de juliol el guitarrista
campaner Miquel Àngel Aguiló Larriba va encetar les
Serenates Guitarrístiques d'Estiu Memorial Xavier
Bestand d'Estellencs, organitzades per l'Ajuntament
d'Estellencs i patrocinades pel Consell Insular de
Mallorca i el Govern Balear.

El concert es desenvolupà a l'església de la locali-
tat i va estar format per obres d'A. Barrios, J. S.
Bach, F. Kleynjans, E. Sor i I. Albéniz i va comptar amb
una gran assistència de públic, que va sortir prou
satisfet de la interpretació del nostre paisà.

Cal esmentar que enguany va morir Xavier
Bestand, el fundador i màxim organitzador d'aquestes
serenates, per la qual cosa l'Ajuntament d'Estellencs
va canviar la seva denominació oficial per incorporar-hi
el seu nom.

Aquest cicle de concerts, que ja ha arribat a la
seva quarta edició, és un intent d'aglutinar el món gui-
tarrístic illenc i compten amb gran quantitat de públic,
ja que al estrangers, mallorquins interessats per la gui-
tarra i amics de Xavier Bestard.

Aquestes serenates acabaran el proper dia 1 5 d'a-
gost i hi tocaran, a més a més del guitarrista campa-
ner, Joan Benejam, Joan Bibiloni, Ignacio Rodes, el trio
amb guitarra format per Agustí Aguiló, Smerald Spahiu
i Elisabeth Romero i el duo de guitarres dels germans
d'Oriol i Maurici Bestand, fills del desaparegut Xavier.

El proper projecte de Miquel Àngel Aguiló consis-

— Miquel Àngel col·laborarà en un disc homenatge
a Guillem d'Efak

teix en la participació en un disc homenatge a Guillem
d'Efak. També és probable que, a acausa de la bona
acollida del programa que va interpretar a Estellencs
n'oferesqui un de semblant a Campos dins el marc del
Concert de Sant Esteve que cada any organitza l'Obra
Cultural Balear.

Jaume Lladó
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Lee millor marques en:

Confecció, générée de punt,
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Creu, 2-Tel. 971.65.03.46

CAMPOS
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La Plataforma en Contra de l'Autopista
recull cinc mil al·legacions

El passat dimecres dia 22 de juliol una delegació
de la Plataforma de Mallorca en Contra de l'Autopista
féu entrega de cinc mil al·legacions al Conseller de
Foment Joan Verger, en les quals s'expressava el
rebuig d'altres tants ciutadans i ciutadanes a la cons-
trucció de l'autopista que el Govern Balear té projec-
tada per enllaçar Palma amb Manacor passant pels
termes municipals de Palma, Llucmajor, Campos,
Porreres, Felanitx i Manacor.

D'aquestes al·legacions, cinc-centes cinquanta es
varen recollir a Campos, quasi dues-centes a la taula
informativa que va posar la Plataforma de Campos el
dia de les festes de sa Ràpita, i les altres, unes tres-
centes seixanta, als comerços de la vila. I encara se
n'haurien pogut arreplegar més si s'hagués tengut

més temps, però degut al tancament de l'exposició
pública es va haver de fer tota la feina amb poc més
de tres setmanes.

Si afegim les 5.000 al·legacions a les 13.BOO
signatures que ja es tenien, resulta que a prop de
18.600 persones s'han manifestat ja en contra d'a-
quest macroprojecte. A Campos les 550 al·legacions
s'han de sumar a les 2.200 firmes arreplegades
anteriorment, el que suposa un total de 2.750 opo-
sicions a l'autopista de Migjorn-Llevant, una quantitat
gens menyspreable per una població de 6.85O habi-
tants.

Plataforma de Campos en Contra de l'Autopista
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MATEU NICOLAU URREA
Gestió i assessorament fiscal i empresarial

Síquia, 12 • Campos A 10 Tel. 971.65.03.45

PERRUQUER
EST/L·lS-TA - UN f SEX

C/. Aigua, 17
Tíl. 971 16 01 36
07630 CAMPOS
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Lluda Canard

Esteticista DipUmada

informam que posam a la seva

disposició els gabinets d'estètica

i tractaments capil·lars

* Depilacions (Elèctrica, a la Cera i Freda)
* Tractaments Facials (Rehídratació. Àcid)

! Tractaments Corporals (Reductors. Anticel.lulítics.
Gimnàstica Passiva, etc...)

* Tintes i Permanents de Pipelles
* Massatges, Manicures. Pedicures, Maquillatges

ANALISI DEL CABELL
Tractaments Capil.lars Personalitzats

Abptrítf - Dtscamaríons - Caspes - Picors
Militat CapiLlar - Caiguda

qSit&tauhwni ffaí^muia']

ESPECIALITAT EN CUINA MALLORQUINA

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

Ctra. Campos Llucmajor, Km. 1 • Tel. 971.65.23.37

07630 CAMPOS

¿rtWMT^ AVENBDA

Menú diari
Menjar per dur-se'n

CUINA MALLORQUÍNA

Avinguda Jaume II, 28
Tel. 971.16.00.77 - CAMPOS
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Xerrada amb Damià Mulet,

En ocasió de les Festes de is Mare de Déu
d'Agost a la Sala de Cultura de Sa Nostra de
Campos hi haurà uns exposició col·lectiva de
joves artistes de la joieria. Entre elis cal desta-
car el jove campaner Damià Mulet Vanrell, que
juntament amb cinc joves més ens mostraran
l'exposició "Joia del Mar".

Damià Mutet i Xisco Clapés { de Mallorca),
Maria Juanico i Sant! Capó (de Menorca] i J.
Manuel Cortecero i J. M. Cortecero Sanchez
[d'Eivissa] sóti uns joiers joves de les Elles, crea-
dors autòctons de peces úniques, que cerquen el
seu propi espai dintre del mercat de les pròpies
illes t també de fora. El seu esforç per diferen-
ciar la seva oferta, fonamentant-la en la creació
artesana de joies úniques, els ha duit a cercar
formes organitzatives per tal de constituir-se en
grup amb personalitat pròpia que serveixi per
donar a conèixer i divulgar les seves creacions.

La "Joia del Mar" reivindica el retorn a l'ela-
boració manual de la joia per diferenciar-la de ta
producció massiva, anteposant la subtilesa de la
perfecció manual per davant dels acabats indus-
trials. La "Joia del Mar" neix de la sensibilitat i
els coneixements dels joiers artesans per fer-les
úniques i diferents, des de l'inici fins al final de la
creació.

Hem parlat amb en Damià perquè ens conti
un poc el seu treball i la seva visió del món de la
joieria.

En Damià va començar estudiant a l'escola
d'Arts i Oficis de Palma, després va estudiar
tres anys Bijuteria a Menorca i després un Post-
Grau a Tarragona.
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- Per què us heu decidit a fer aquesta exposició?
Vàrem començar perquè els joiers d'aquí són molt

tancats i teníem la necessitat de mostrar les nostres
creacions. Vàrem convidar molts més joiers de les Illes
però al final som dos de Mallorca, dos de Menorca i
dos d'Eivissa. Tenim previst mostrar-la no només a
Campos sinó també a Palma, Eivissa... Abans ja l'hem
exposada a Ciutadella.

- Què teniu en comú aquestes sis persones que
us heu decidit a fer-la conjunta?

— "Per a mi la joieria és una petita escultura"

Més que res tenim ganes de fer coses noves i un
tot sol és molt difícil fer una exposicó de joies. Es trac-
taria de tenir moltes peces i si fas feina és gairebé
impossible poder fer-ho tot. Tots nosaltres tenim una
botiga i per fer-la sol necessitaríem anys per omplir-la
just de peces fetes de cada un. I així en conjunt és més
fàcil.

- Quin material soleu treballar?
Bàsicament plata, or, diversos tipus de pedres...
- / ja parlant-nos de teu treball en concret, en

què t'inspires per fer les teves obres? Com les defi-
niries?

Aquesta col·lecció en concret està inspirada en els
vaixells. Es tracta d'una col·lecció que té com a punt de
partida la Mediterrània. Els meus temes d'inspiració
són variats: la naturalesa, coses ja fetes, la forma, el
color de les pedres m'ajuden a definir què serà aque-
lla peça.

M'interessa fer coses noves, per fer coses ja fetes

Motor Ocasió ̂  Q
Campos, S.L. M

COMPRA - VENDA de Vehicles d'Ocasió

Tomàs Rigo Vicens

Ctra. Palma - Campos, Km. 35 • Tel. / Fax. 971.65.24.22
07630 CAMPOS

RISTALLERIA

ERELLO
Acristallaments en general

Carrer Palmer, 1 Tel. 971.65.00.95

07630 CAMPOS
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no tene cap interès ni un. Per a mi la joieria és una
petita escultura, és un art com un altre.

- Quin material t'agrada utilitzar més i per quin
motiu?

El que més m'agrada és l'or i també m'agrada la
plata. La plata és molt agraïda però com que és molt
fluixa a l'hora dels acabats s'ha d'anar molt alerta a no
fer cap retxa perquè tot d'una es veu. En canvi, l'or en
ésser molt fort no té aquest problema. També s'usa
l'aram, el llautó i les pedres precioses.

L'or també té més sortida. La gent veu una peca
de plata i encara que tengui moltes hores de feina no
pot entendre que pugui valer més que una peça d'or.
La gent mira primer de tot el material, abans que el
disseny.

- Em deies fa un moment que l'or segueix essent
el material més utilitzat en joieria. Podries explicar
els diferents tipus d'or que hi ha?

De tonalitats n'hi ha de molts tipus però bàsica-
ment podem dir que hi ha tres tipus d'or: l'or blanc, l'or
groc i l'or vermell, tot depenent de les aleacions. L'or fi
és groc perquè tot sol no es podria dur perquè és molt
fluix i, en dos dies de dur-lo et quedaries sense la peça.
Si aleam un 33% de la meitat de plata i la meitat d'a-
ram tenim l'or normal. Si hi poses tot aram tenim l'or
vermell.

- La gent de Campos, per situar-nos en el nostre
poble, segueix comprant les peces tradicionals o s'a-
treveix amb peces més innovadores?

Cada vegada hi ha més gent que demana, que
cerca... Jo l'any passat per les Festes vaig fer una
exposició un poc temeros de com aniria, de com la
gent respondria i va anar molt bé. Cada vegada veu
més que hi ha coses diferents, que no és únicament
els dissenys industrials. Cerquen peces úniques i origi-
nals.
- Si et vénen amb la idea d'algun disseny en particular,
tu el fas?

Sí, de vegades van de viatge i compren pedres pre-
cioses i llavors vénen a demanar-me què podrien fer. Q
també tenen algunes peces que no els agrada així com
està acabada i també vénen per canviar-la de forma.

La meva tasca en aquest cas és anar dibuixant la
peça, mostrar-la al client per si agrada o s'ha de modi-
ficar alguna cosa i si va bé després pas a fer-la. Això
si m'ho comanen. Perquè si he de fer la meva col·lec-
ció vaig fent segons els meus gustos.

A la persona que crea la peça i la realitza dins l'argot
dels joiers els diuen " traguedors de foc".

- Quines són les peces que tenen més sortida:
arrecades, collars, anells, agulles...? I les que en

tenen manco?
Les peces que tenen més sortida són els anells i

polseres, perquè són les que poden dur més. De
collars i arrecades només en pots dur un, en canvi
pots dur els dits amb molts d'anells i també més d'una
polsera. Encara que a l'estiu també es du molt el collar.

I les que tenen menys sortida segurament són les
agulles, és una peça que es du més a l'hivern amb els
abrics.

- A Menorca hi ha una tradició joística coneguda
arreu de les Illes, passa el mateix amb Mallorca?

No, a Menorca hi ha una tradició molt arrelada, ho
mostra el fet que tenguin l'escola de Bijuteria. A
Mallorca hi ha la tradició dels joiers d'abans, la joia isa-
belina... Està feta d'or, plata i maragdes, típica mallor-
quina.

- Quines són les peces típiques mallorquines?
Hi ha el cordonet ("cordoncillo"), la cadena de

mora, els botons de botonada que duien les pageses,
les cadenes de rellotge de butxaca, les cadenetes de
baula, les joies que duien penjades al cordonet que són
de filigrana voltant voltant i llavors duien una estampa
enmig...

- El gremi d'argenters sempre ha estat un dels
més cohesionáis de Mallorca. Com ajuda a les noves
promeses dins la joieria?

Gens, els argenters són molt tancats i per ficar-
nos dins aquest món no ens ha ajudat gens ni mica.
Ells no tenen la mentalitat de peça única, de peça de
disseny. Troben que una peça de disseny no pot valer
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» > SEGUEIX > > >

"IcJtv**
GALERIA D'ART

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

convingudes

Avda. Primavera, s/n.
Tels. 971.65.50.98 • 971.65.01.96
COLÒNIA DE SANT JORDI

Cristalleria CAMPOS c. B.

Joan Oliver Bordoy

Pere Ferran Vaquer Silvar

Carrer Llibertat, 27
Tel. 971.65.04.20 • 07630 • CAMPOS
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mai el que fan pagar, per a ells una peça cara és una
peça que du moltes hores de feina.

Hi ha un altre gremi, el d'artesans que aquest sí
que ens va ajudar de tot d'una.

- Què és per a tu un joier?
Per a mi un joier és una persona que sap crear

una peça, no és un que copia una peça d'un altre Hoc
o que només fa compostures o arregla peces. Un joier
és un creador.

- És exigent el públic mallorquí?
Sí, i de cada vegada més.
- / són cares aquestes peces?
Valen doblers. No és el mateix una cosa cara que

una cosa que val doblers. M'explicaré: una peça pot
valer mil pessetes i ser cara i una altra pot valer molts
de doblers i no ser-ho. Per exemple, un anell pot valer
mil pessetes però ser prim, mal acabat i que en dos

— La "Joia del Mar" reivindica el retorn
a l'elaboració manual de la joia.

dies estarà espenyat i això és car. En canvi, un anell de
deu mil pessetes valdrà molts de doblers però no és
car perquè el podràs dur molts d'anys, estarà ben aca-
bat...

- Oualitat-preu. Hi ha una relació correcta?
Toca haver-n'hi. L'or que es ven per aquí és de 18

quirats, a Alemanya per exemple és de menys.
Allà on hi ha alguna estafa és amb les pedres. En

l'actualitat, n'hi ha molts que van a Colòmbia i es pen-
sen dur pedres precioses i quan les analitzam veim
que els han estafat.

Però les joieries de per aquí et fan una garantia de
com mentre el que te'n dus és el que et penses i
pagues.

- Quin és el teu futur? Vols seguir a Campos, te'n
vols anar?

Vull seguir a Campos i m'agradaria arribar a tenir
una joieria tota amb peces úniques, tenir un taller que
poguéssim fer les peces i vendre-les. Ara bé, les coses
s'han de fer a poc a poc, cal acostumar la gent que es
poden fer peces de disseny.

Sempre he tengut molt de suport per part dels
meus pares, sempre m'han dit que anàs fent el meu
camí i crec que n'estan satisfets del que faig.

Per acabar, s'ha de dir que la "Joia del Mar" se
sensibilitza i compromet amb els problemes que ens
envolten, i destina el 0'7% dels seus ingressos a la
cooperació amb el Tercer món. Col·laboren amb el
Fons Menorquí de Cooperació perquè cada dia més
persones puguin valer-se per elles mateixes.

Antònia Sitjar
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PISCINES I REFORMES

S'AIGUA BLAVA
• Construcció de Piscines i Aljubs,

sistema de formigó "Quintado".

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

ANYS D'EXPERIÈNCIA AVALEN EL NOSTRE SERVEI

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

BUGADERIA

TINTORERIA

SA BUGADERIA

Carrer Nou, 73 • 07630 CAMPOS • TEL. 971.65.25.27

Cet'n
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• Notes breus

Neteja de contenidors
Incredulitat és la reacció de l'Equip de Govern

davant les repetides queixes dels regidors del PSM
referits al servei de recollida de fems i, especialment
al manteniment i neteja dels contenidors.

Des de l'Ajuntament es diu que els contenidors
es netegen 4 pics cada any i que durant l'estiu es
faran nets cada mes.

El mes de juny, res; res el mes de juliol i el mes
d'agost, res de res. Quan deu començar l'estiu per
aquí?

Convendría que a la Sala es posassin de part del
poble i exigissin a l'empresa adjudicatória i que cobra
també per això, el compliment dels seus deures,
almanco s'aconseguirien que imatges com aquesta
no fossin habituals. 19

Circulació Conflictiva
És evident, i així ho ha reconegut la Comissió de

govern de l'Ajuntament de Campos que la circulació
al nostre poble ha esdevingut un dels problemes
més greus amb el qual ens hem d'enfrontar cada
dia.

Els punts conflictius estan ben localitzats i sem-
bla que es fan gestions per intentar trobar solu-
cions, mentrestant i abans de posar semàfors, per
exemple, als carrers de la carretera de Felanitx amb
l'avinguda de la Verge o a la carretera de Sa Ràpita
amb la Ronda Jaume II, les preferències es decan-
ten per la construcció d'una rotonda entre
l'Avinguda de la Verge i la Ronda Catalunya que ara
mateix no és més que una única via i de la seva peri-
llositat no se'n tenen notícies.

I què tal la mateixa obra a l'entrada a Campos
per Porreres?

Deu ser qüestió de competències o simplement
de prioritats.

ÒPTICA FLORIDA
Amb la compra d'unes ulleres graduades li

regalam unes de sol també graduades

Carrer Plaça, 18 «Tél.: 97] 65 15 06 • 07630 Campos

AUTOS ES PLA
Joan Artigues Manresa

Servei

auLSu

Avda. de la Verge
Tallers, Vendes i Exposició

Tel.: 971.65.27.42
07630 CAMPOS
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Amb els Ulls Clucs
Durant anys i anys la manca de claror als carrers

de Campos havia estat abordat des de les planes de
Ressò, és xocant, si més no, que ara, quan s'està
enllestint el projecte del nou enllumenat públic, hagin
de seguir en les mateixes.

En l'execució d'aquest projecte, en general, s'ha
perdut una oportunitat històrica per descarregar les
façanes d'infinitat de fils i filets; en comptes d'això n'hi
hem afegit un altre i moltes postenses a les voreres.

És evident que el bon gust ni s'ha acostat a una
realització en la qual hi havien depositats moltes espe-
rances i a una arbitrària elecció dels carrers en els
quals es col·locaven fanals cal afegir-hi la poca pipella
a l'hora d'escollir la ubicació dels punts de llum. Fa set-
manes l'exemple va ser la farola a la façana de ca
n'Amerà -problema satisfactòriament resolt- ara pot
servir el pengo que se suma a tot el que ja hi havia a
la Torre de defensa de Can Dameto i l'altre que s'ha
plantat enmig de la façana de la casa -que no surt en
la foto- i que podem veure si passam pel carrer Amer.

Els Projecte d'enllumenat, per si no es recorda,
s'inclou dins el Pla Mirall que ben segur tenia altres
pretensions molt distintes.

— La farola que han plantat a la Torre de Defensa no s'adequa gaire a l'edifici

Asfaltat de Carrers a Sa Ràpita

20

El paviment de molts de carrers de Sa Ràpita s'ha-
vien anat fent malbé; el pas del temps, l'acció de les
arrels dels arbres i sobretot les obres de canalització
de les aigües netes i brutes favien fet que molts de
carrers fossin gairebé intransitables. Ara, amb bon
criteri, s'ha decidit posar-hi remei afegint una capa d'a-
glomerat a tota l'amplària d'alguns carrers. I com
passa en molts de carrers de la vila, aquesta obra
suposa la pràctica desaparició de les voravies que s'a-
nivellen amb l'alçada de l'asfalt, sembla qua així i tot,
degut a les condicions urbanístiques i a la morfologia
de la zona no ha de suposar greus problemes, així ho
esperam i així ho degueren creure els tècnics en donar
el vist-i-plau. — Detall de l'asflatat del carrer Dofí

<T3je.StAUflOKt

dcmen T^ÃfitA, 44
07630 Ccwpos 9^-: 971 16 02 63

Taller Mecànic

CA N'ARNAU
Carrer Provenga, 36

Tel. 971.65.10.63
07630 CAMPOS
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Refeta la paret de la Pista
Ja feia molts de mesos que la paret de la pista,

la que pegava a la carretera de Sa Colonia, havia
entrat en un procés d'enderrocament, els ente-
rrossalls s'havien anat succeint i ja era ben
necessària la intervenció que evitas els perills evi-
dents.

La foto correspon en el moment en què es
començaren les feines per retirar els enderrocs; a
hores d'ara les obres ja estan molt avançades i la
nova paret està pràcticament enllestida. Bé està el
que bé acaba.

El campaner Gori Mir, Creu de Sant Jordi 21

La Generalitat de Catalunya ha concedit enguany la
Creu de Sant Jordi a dos mallorquins: a l'escriptor
Gabriel Janer Manila i a l'advocat i escriptor campaner
Gori Mir.

Recordem que la Creu de Sant Jordi és una con-
decoració atorgada per la Generalitat de Catalunya,

d'ençà de 1982, a personalitats que s'han distingit en
el seu camp d'actuació cultural, científica, empresarial
i professional.

L'enhorabona més sincera als dos mallorquins i, en
especial, al campaner Gori Mir.

Un coordinador de Ressò,
President d'ARCA

El nostre company Pere Ollers Vives, de l'equip
coordinador de RESSÒ i membre de la Junta de l'OCB
de Campos, ara ha estat elegit en la seva Assemblea
de maig d'enguany President de l'Associació per a la
Revitalització dels Centres Antics [ARCA], que és

l'Associació de Defensa del Patrimoni Cultural més
important de Balears. Li desitjam des d'aquí, els seus
companys, tota mena d'encerts en la seva nova etapa
de compromís amb aquesta Associació.

PUBLICITAT A RESSÒ Carme Llaneras.
Tel. 971.65.21.32 • Fax. 971.65.01.47

TRANSPORTS MESQUIDA

Ronda Catalunya, 9 - Tel. 971.43.11.05

07630 CAMPOS

PINTURA I DECORACIÓ
MALER UND DEKORATIONSARBEITEN

PAINTING AND DECORATION

APLICACIÓ DE TOT TIPUS DE PINTURES, PER A INTERIORS I EXTERIORS

ESMALTS, ESTUCATS, VARNISSOS, LACATS, COTELÉ,

IMPERMEABILITZACIÓ DE FAÇANES I TERRATS.
ANY TYPE OF PAINTING TECHNIQUES

JEDE ART VON MALTECHNIKEN

Tel. 65 29 46 • Móbil 909 61 12 61 * CAMPOS
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• Entrevista a..

Gabriel Huguet, gerent de l'Espai Mallorca
de Barcelona es confessa amb

El proper dia 25 de setembre
s'inaugurarà oficialment
l'Espai Mallorca a Barcelona,
un centre impulsat per diver-!
ses associacions, empreses
culturals i el Consell Insular
de Mallorca (CIM) i que
estarà codirigit pel llucmajo-
rer Sebastià Alzamora i el
campaner Gabriel Huguet.
Aquest darrer ha mantingut!
una conversa amb nosaltres!
per fer-nos-en cinc cèntims. !

• Biel, ens podries dir en
poques paraules que és l'Espai
Mallorca?

És un centre destinat a promo-
cionar els productes culturals
mallorquins a Barcelona i, per
extensió a tota Catalunya. El que es
vol es ajudar a que els escriptors,
pintors, actors, músics, etc.

puguin arribar a aquest mercat
més ampli i que la seva feina tengui
un ressò més gran. A part d'orga-
nitzar actes culturals i servir de
pont entre els creadors mallor-
quins i el mercat català, comptarà
amb un bar i una botiga de produc-
tes mallorquins. També va dirigit
als 4.00O mallorquins residents i ë
als 5.0OO estudiants balears a E
Barcelona, perquè tenguin un punt y
de contacte amb la seva terra. I g
també a la infinitat de catalans que g
tenen relació amb Mallorca, tant ^
sigui per llaços familiars, econò- P
mies o simplement afinitats cultu- °
rals. Interessa arribar als mallor-
quins residents, però sobretot als
catalans i fer-los conèixer la realitat
de la nostra illa.

• Qui són els pares de l'Espai
Mallorca?
El munta el Gremi d'Editors, que
signa un conveni amb el CIM, el

— Gabriel Huguet treballarà per la promoció
de la cultura mallorquina a Catalunya

Gremi de Galeristes, la discogràfica
Blau, "La Caixa", el Foment del
Turisme, DÍ7, i altres entitats que
s'espera que s'hi vagin afegint.

22

Únuo

GABINET Nadó
GESTORIA ADMINISTRATIVA

ASSESSORIA FISCAL I LABORAL

CORREDURÍA D'ASSEGURANCES

IMMOBILIÀRIA

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

07630 CAMPOS - BALEARS

CENTRE DE FORMACIÓ

TSon Tßent

Antoni Nicolau

Cursets pràctics de navegació

passio peí di 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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• Quina és la teva tasca?
L'Espai Mallorca tendra dos direc-
tors, Sebastià Alzamora en serà el
Director Cultural, encarregat de la
programació dels actes i jo en
seré el Director Gerent, amb més
pes dins l'àrea d'administració i
gestió. De totes formes les dues
tasques es solapen, per la qual
cosa treballarem molt junts.

• Quantes persones en forma-
reu l'equip de feina?
Nosaltres dos, dues persones al
bar i una a la botiga. Si va bé està
previst incorporar dues persones
més, una de les quals es dedicarà
al foment del turisme cultural.

• Quin suport heu rebut de les
institucions i la societat civil cata-
lanes?
Fa uns mesos es va signar un con-
veni de col·laboració entre el CIM i
la Conselleria de Cultura de la
Generalitat. En un dels punts la
Generalitat es compromet a donar
suport a l'Espai Mallorca. Les rela-
cions són molt bones. La Diputació
i l'Ajuntament de Barcelona també
ho veuen molt bé, però per ara
encara no han definit quina serà la
seva col·laboració.

Quant a la societat civil catala-
na, cal dir que s'ha mostrat molt
receptiva, des de l'aparició a la
premsa abans de la inauguració
fins a l'interès demostrat per mol-
tes persones particulars. Amb les
distintes associacions els contac-
tes es fan a poc a poc. Omnium
Cultural i l'Ateneu Barcelonès
col·laboren amb nosaltres.
Coincideixen en la mateixa manera
de concebre el futur de la cultura
catalana vertebrada al voltant d'
una capital que es Barcelona però
molt fonamentada amb l'aportació
que des de la seva especificitat fan
les altres terres de parla catalana.

• Quines activitats pensau dur
a terme?
Hi ha dos àmbits de feina. Un pri-
mer més interior, encaminat a ofe-
rir productes culturals, artesanals i
gastronòmics mallorquins, per la
qual cosa comptarem amb una
sala d'exposicions, a més a més del
bar i la botiga. I un segon més de
cap a fora de promoció a grups de
teatre que vulguin actuar a
Catalunya, pintors que hi vulguin
exposar, músics, realitzadors cine-
matogràfics, ...

• Pensau recolzar-vos en les

personalitats mallorquines més
conegudes a Catalunya per donar
a conèixer les vostres propostes?
Sí, Maria del Mar Bonet, Pep
Tosar, Maria Antònia Oliver, Joan
Veny, Baltasar Porcel, entre d'al-
tres, ja estan ¡nvoluctars en el pro-
jecte d'una manera o altra.

• El fet que l'Espai Malloca
treballi únicament per la promoció
de la cultura mallorquina, no és
discriminatori cap a les altres
illes?
No interessa discriminar ningú,
però l'aportació important la fa el
CIM. Si s'hagués de fer a nivell
d'Illes Balears, la competència
correspondria al Govern Balear.
Però aquest fa quinze anys que
poca cosa ha fet per a la promoció
dels productors culturals. No ha
demostrat massa sensibilitat en
aquest aspecte.

Aquest projecte ha tirat enda-
vant gràcies a les inquietuds de
Francesc Moll, president del Gremi
d'Editors, i de Damià Pons, conse-
ller del Cultura del CIM. En Damià
és de les persones més capacita-
des per posar en marxa un progra-
ma per promocionar la cultura que
es fa en aquesta terra.

• No penses que hi ha més
coneixements de Catalunya per
part dels mallorquins que de
Mallorca per part dels catalans?
És claríssim i és un dels problemes
que vol ajudar a subsanar l'Espai
Mallorca. Passa sempre que hi ha
una comunitat més gran i una de
més petita. La gran té tendència a
autoalimentar-se tot i que a
Catalunya es mira amb molta sim-
patia tot el que ve de Mallorca.

• Per què creus que aquest
sentiment no és sempre recí-
proc?
Pel desconeixement mutu entre les
poblacions civils. Això fa que la gent
sigui més receptiva a demagògies
que poden dificultar les relacions. A
nivell polític hi ha sensibilitats dis-
tintes. A nivell cultural és molt difí-
cil rebutjar que l'expansió natural
dels productes culturals mallor-
quins és cap a Catalunya.

Per exemple, Antoni Torrens,
de sa Pobla, organitza molts d'in-
tercanvis culturals entre grups de
ball de bot o glossadors de
Mallorca, Catalunya i el País
Valencià, així és com la gent veu
que tenim moltes coses en comú.
Només a nivell polític s'ha volgut

enterbolir això.

• Com pot beneficiar Campos
la creació de l'Espai Mallorca?

Primer de tot, hem de pensar
que qui vol treure fora qualsevol
producte cultural, ha d'oferir quel-
com de qualitat i exportable. S'ha
de defugir el localisme. Per exem-
ple, es podria fer una mostra de
brodats campaners a Barcelona.
Una feina que farem serà la de pro-
moció del turisme cultural.
L'agroturisme campaner se'n
podria beneficiar. També es podria
organitzar una exposició de pintors
campaners, que n'hi ha que tenen
prou qualitat com per ésser mos-
trats a fora. Hi ha molts de camins
oberts i molta feina a fer.

• Què representa per a tu
aquest nomenament?
Molta il·lusió per tirar endavant un
projecte com aquest. M'omple molt
la ¡dea d'ajudar a la difusió de la cul-
tura mallorquina a Catalunya. Si a
això hi afegim la possibilitat de tre-
ballar amb gent de l'alçada de la
que envolta el projecte l'alegria no
pot ser més completa.

De totes formes compaginaré
aquesta feina amb la fàbrica de
rajoles i amb altres coses que tene
en marxa tant a Barcelona com
aquí. Fa vuit anys que estudii fora
de Mallorca però tene Campos
molt present. No me n'he allunyat
ni me n'allunyaré gens.

Jaume Lladó

œ^^^^
teles; tapisseria, decoració,

llistes de noces

Carrer Santanyí, 47
fel. i Fax: 97165 08 63
07630 CAMPOS (Mallorca)'
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• Pàgines Literàries

Pacte amb la felicitat
Després de violen-

tar-me psicològica-
ment, pensant en

veu alta la meva
dramàtica existència,
vaig partir cap al dor-
mitori, per aterrar al
llit, cercant el consol

dels meus llençols.
Somiar! era una llum en l'obscuritat de la meva
cambra... aviat em vaig dormir.

L'aigua fresca corria pel rierol, lliure de pes, el
suau vent acariciava el meu cos.

Vaig caminar cap al meu cavall, en direcció a
"Camelot". Merli i jo teníem un deute pendent.

Tot d'una el vaig veure, damunt de tot de la coli-
na, dominant amb la seva majestuosa estructura
de pedra i fusta tot el regne. El mag Merli, amb la
seva ciència cabalística, pròpia d'un vell druïda, em
va rebre amb la humilitat del que no aparenta ser
un geni.

El somni era meu! Estava fart de concebre la
felicitat a través de la meva imaginació dormida.
Volia aqueixa felicitat en el meu món real!
Era conscient del somni. Sabia que estava somiant!
però també era conscient que desitjava més que
ningú en el món aquesta felicitat en el present.
L'aigua seguia corrent! lliure de pena.

Aquest era el propòsit de la meva visita a
Camelot, de la meva entrevista amb Merli.

Parlàrem un parell d'hores. Merli, es mostrava
confús, però per a ell, era qualque cosa més que
un desafiament. Poder transportar l'encant de la
seva màgia, en els somnis d'un mortal fins a la nos-
tra era! En certa manera, venia la meva ànima a un
brebatge, a una poció... una cosa semblant com el
Faust de Goethe. Poc m'importava. Volia somiar
despert!

JA EN EL MÓN REAL...
Em vaig aixecar per anar a treballar, a complir

amb la meva obligació. Al costat del despertador hi
havia qualque cosa. Un mocador de seda envoltava
un tassó de fusta i forrat de pell. Merli, amie meu!

Als pocs dies vaig notar els seus efectes. El
que abans eren càrregues emocionals, ara s'havien
convertit en emotivitat positiva. Experimentava sen-
sacions noves, totes elles bones. Estava canviant!

Resultava difícil explicar el meu estat anímic.
Pujava i pujava! No coneixia barreres psicològiques
que obstaculitzessin la meva projecció al que podia
denominar-se perfecció. Era quelcom semblant a
un ésser diví... emblemàtic, carismàtic, embriaga-
dor. Tots aquests fragments constituïen la meva
personalitat.

Naturalment va tenir la seva repercusió. Els
que comanden es fixaren en mi, vaig ascendir com
l'espuma. Les dones, que abans ni em miraven, ara
es rifaven la meva companyia.

Mentrestant, vaig tractar de comunicar-me
amb Merli, fer-li saber que tot el que duia dins em
conduïa cap a la felicitat... Però Merli no va aparèi-

xer, sense deixar rastre es va borrar de la meva
vida. En certa manera, ja no el necessitava.

Així va passar el temps, no molt, però va pas-
sar. Sense somnis, però vivint al dia una realitat
gojosa.

Desgraciadament això no era tot. Un matí, con-
templant la meva imatge nua al mirall, vaig veure
que el meu cos tenia un aspecte xacrós, com arru-
gat... No li vaig donar importància. Era totalment
feliç!

Però setmanes més tard, el meu estat
començava a fer pena, més vell, més deteriorat...
Perdia el cabell, i el poc que em quedava, tornava
blanc. Les meves faccions es desfiguraven... El pit-
jor és que a nivell intern els meus òrgans no res-
pectaven el curs normal de l'envelliment. Ho feien
precoçment!

No importava ser molt llest, ni observador, per
a reconèixer que el riu de la meva vida seguia un
camí fugaç.

Mustü, com una flor de dies, em vaig refugiar a
casa. Era ben conscient que ningú no podria aju-
dar-me. Vaig donar per acabades les meves rela-
cions amb l'exterior i em vaig enclaustrar a la meva
cambra, sota els llençols...

Vaig caure en una depressió. L'ànsia de somiar,
m'impedia descansar tranquil, Merli! oblidat en el
temps i en l'espai. Solament una vegada vaig poder
conciliar el somni, només un pic vaig viatjar a
Camelot. Algú l'havia cremat! El seu aspecte era
desolador. Em vaig sentir identificat amb l'escena,
com si guardéssim una irònica connexió. Esglaiat
em vaig fer enfora del somni. Em vaig fer enfora del
mal somni! La fetilleria s'anava acabant.

En el meu llit de mort, en l'obscuritat, Merli em
va venir a veure! Per què? (li vaig dir] Per no resig-
nar-me a viure com la majoria dels mortals! Per
allunyar-me de l'anonimat! per què Merli? Jo era
conscient del meu deute... Ara sé que mai no ho
vaig ser del preu!

Merli: Volies somiar despert i ho has fet.
Solament t'he donat el que em demanares, la llum
que brilla intensament dura la meitat del temps,
però com has dit tu mateix, tot té un preu i res no
és etern.

Vares tenir la felicitat i no la malgastares,
pensa que molts, ni tan sols l'han tocat de prop (va
concloure Merli)

FINS I TOT LA FELICITAT TÉ UN PREU

Moros
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• Opinió

Sa placa de sa Pols (i 2)
Dia de Sant Jaume 11 :OO hores en punt del matí.

No té res a veure, però un regidor em va dir que jo
escrivia a les 4:00 del vespre. Idò no, ho faig als
matins i ben clar, com també és clar que avui en dia
els regidors, no només de Campos sinó que de per tot,
són com els àrbitres, sempre volen tenir raó, però
també s'equivoquen.

El que està clar també és que, el dia que un polític
faci les coses bé jo me dedicaré a escriure sobre agri-
cultura, que tampoc en sé, però almanco ho reconec.

Bé deixant a una part una cosa que no té valor,
només el que li vulguin donar, Ressò i jo donarem cinc
projectes alternatius més per construir a la "Plaça de
Sa Pols", abans que comencin a fer qualsevol animala-
da.

El primer: HARD ROCK CAFÉ. I quants n'hi ha al
món de Hard Rock Café?. No ho sé, però tene un
amic, en Miquel Obrador, fantàstic guitarrista del Port
de Felanitx (sí, aquell de la guitarra negra que va tocar
amb jo a la festa del número 100 de Ressò), que ha
viatjat molt; a Thailanda, Indonèsia, Vietnam, Corea del
Sud, índia, etc...etc... i em diu que sempre hi ha per
tot un Hard Rock Café. També n'hi ha a Madrid, París,
Londres, Berlín, etc...

Jo he visitat Menphis (Tennesse), New Orleans
(Louisiana) i Manhattan ( New York) i també els he vist.

Tenen un menjar molt bo, un beure encara millor;
discs d'or d'en John Lennon, Van Morrison, Elvis
Presley, Janis Joplin, etc..., guitarres autèntiques de
Paul McCarney, Ron Wood, Alannah Miles, Bob
Dylan... ¡ fotos de "totquisqui".

A Campos no hem de ser menys que els altres. Jo
també faria una franquícia d'un Hard Rock Café, però
per favor que ho faci qualqú que sigui modern, perquè
si s'encuida l'ajuntament, en lloc de posar cosa de
música són capaços de posar-hi un tractor, una arada,
un càvec, una senalla i jo què sé més.

Aprofitant que Campos es mereix més trui, de cara
a l'hivern... posar un Hard Rock Café CAMPOS (CITY
OF THE COMARCA)...

Punto 2: Dic punto perquè "me da el punto de luci-
dez". UN PARC INFANTIL. Pot formar part del pla mirall
amb una altre fasser, ben en mig, més gros, carregat
de dàtils, amb un bon "bordillo" ben gros perquè ningú
pugui botar a jugar a dintre; i si se permet el joc ( dels
al·lots me referesc) convendría posar una bona barre-
ra i només tendrien comandament a distància els que
tenguessin bicicleta (dels al·lots me torn referir, perquè
els de la 3§ Edat, que són com al·lots i tenen tot el
suport polític d'aquest ajuntament, també hi voldrien
entrar). (El tema de les coques amb verdura i l'anada
a Lluc, no és tema per aquesta vegada, "vamos").

El tercer: Record que na Margalida Mas quan era
nina (5 anys) sempre passava pel Carrer del Tren (que
va de Ca'n Melero a la Ronda de l'Estació), i a un solar
buit de davant aquest hi havia una paret, poca il·lumi-
nació i molta tenebrositat. Idò, na Margalida tenia por
de passar per allà perquè se pensava que un home
dolent li sortiria de darrera la paret i se l'enduria. El
seu padrinet la tranquil.lizava dient-li que no passas
pena "perquè ara faran una plaça molt guapa i hi posa-
ran molt llum".

Tenia raó el padrí de na Margalida, però ara na
Margalida té... 42 anys i ja no creu amb el dimoni des-
prés de 35 anys. Ara faran una plaça allà... Aquí, per

evitar això, jo faria gestions per posar GESA a Ca'n
Pere Ignasi. Com pot ser que ens preparem per ser
Capital de Comarca de Migjorn i se'n duguin el Geseros
a Manacor i a Palma?. N'hi ha que ja han comprat un
"diesel" per anar i venir. No ho volgueu, quedau a
Campos. Faran una plaça amb molts de llums i com els
de "la cuadrilla imposible" hagin de canviar les bombe-
tes fuses... ho tenim clar!.

El quart: PARC DE LA MAR. Si els panets tenen un
Parc de la Mar, no el podem tenir nosaltres?. Teniu en
compte que només es tracta de fer un clot molt gros,
posar-hi quatre macs, un poc d'aigua bruta, quatre
ramells, una palmera (que ja hi és] i quatre peixos.
Aprofitant qua hi ha una peixateria just devora, no hi ha
por que s'acabin, sempre i quan els peixaters que hi ha
no hi venguin a tirar les xerxes. No passa res. De pas-
sada el llac hauria de ser rectangular i de 50 metres
de llarg i 8 carrers i ja tendriem una piscina olímpica
amb peixos i tot. ...Peixos?, peixets?, piranyes hi faria
posar, com a represalia ¡ la reacció. Després faríem
curses de natació de polítics i als bons al·lots el poble
els donaria la indulgència (campaners) i als altres... a
les PIRANYES!!! ( els ciutadans i espanyols en general).
Per acabar la festa, focs artificials..., sí, sí, com els
panets fan a Ciutat.

El cinquè: I xerrant d'animalades, que tal si en feim
una. Jo faria una PLAÇA DE TOROS. Sí, així com sona,
i es diria LA MERDANSA de Campos.

Hi faríem toros (novillos com és de suposar],
qualque concert (Peret, El Fari, Azuquita, Lo que queda
de las Grecas i alguns més] i una cosa molt bona i ori-
ginal, que no s'ha fet en lloc mai; al menys una vegada
cada mes podríem reunir, amb actuacions de 5 minu-
tets, a totes les "peces" de Campos i així aniríem fent,
convidant i coneixent tots els tarats dels altres pobles,
presentats, això sí, per na Leticia Sabater i en Pepe
Navarro. Figurau-vos, en vendrien a Campos de relí-
quies, llunàtics i negats!.

El millor de tot és que ja no se'n parlaria més de
Lepe, ara tocaria Campos. ¿ Sabéis por qué los de
Campos tienen una pera encima de la tele?... ¿No?...
Para ver la Perabólica. JA, JA, JA.

Estimats... una besada.

Miquel Forteza i ROSSELLÓ, per mumare.

P.D. Campos va be.
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• Fent una volta per la vila

Antoni Ballester Mas

Antoni Ballester Mas, de
60 anys, va cursar els estu-
dis de Batxiller Elemental i
Superior a Campos [primer a
les Escoles Públiques i llavors
a Can Gomita} i després va
estudiar Magisteri a Palma.
Fins al juny passat ha treba-
llat durant trenta anys a l'es-
cola Joan Veny de Campos i
anteriorment ho havia fet a
Sant Feliu de Codines
(Barcelona], Son Mesquida,
Prat de Comte i Porto Colom.

Va ser Regidor del PSOE
durant dues candidatures,
creador i impulsor de I'STE| jyíj
partir dels 74, impulsor dein
Club Escacs de Campos (es
varen animar a ser escaquis-
tes a nivell comarcal), partici-
pant actiu en ta creació del
Centre Cultural, l'Esplai de la
Tercera Edat i la Residència i
també creador, amb 25 més
del Camp de Tennis de
Campos.

Després de retirar-se de
la vida professional i política,
Ressò ha volgut demanar a
Antoni Ballester per la seva
visió del món acadèmic, cul-
tural i polític de Campos i
Mallorca.
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- Toni, comencem per ordre
cronològic. Quan i com és el pri-
mer moment que sents interès
pel món docent? I com varen ser
els teus inicis?

Jo tenia el meu padrí de fonts
que era mestre i això em va decidir
un poc. Però una de les coses que
més em varen decidir era que quan
jo anava a escola era molt normal

— Després de 36 anys de feina de

que es pegàs qualque clatellada i
això, a mi em molestava i em vaig
decidir a ser mestre precisament
per no fer-ho. Per a mi varen ser
les dues determinants que em
varen decidir.

El Magisteri encara el vàrem
fer separats els joves i les al·lotes,
ens volien separats fins al punt que
feien sortir les al·lotes un quart
abans perquè suposaven que elles
no ens esperarien.

La plaça després de les oposi-
cions les vàrem anar a triar a
Barcelona. Molts triaven damunt
"nomenclàtor", que donava infor-
mació sobre els pobles d'Espanya.
Vull dir amb això que no sabíem on
anàvem.

— Crec que en Guillem
Mas va ser bon batle en
moltes qüestions; en les
actuacions internes ja no
puc dir el mateix.

mestres en Toni Ballester s'ha retirat.

-1 aquella dita de "passar més
fam que un mestre d'escola", a
què et sona?

Sé que vol dir perquè durant el
primer any fer escola em va costar
uns doblers que no tenia. El primer
any guanyava 16.920 pessetes
durant tot l'any, és a dir cada mes
em sortia a 1.175 pessetes i a la
fonda on havia d'estar pagava 75
pessetes cada dia, és a dir, 2.125
pessetes cada mes, per tant el sou
no em bastava de cap manera. Es
va donar la casualitat que en
aquest poble, com que hi havia bas-
tant de verema no començaven
l'escola fins dia primer d'octubre i
vaig tornar cap a Mallorca fins el
dia de començar perquè vaig creu-
re que era més econòmic tornar a
ca nostra. Ho vaig contar a mon
pare i em va dir: "torna-te'n, jo et
posaré mil duros a la cartilla i
defensa't així com puguis". Això es
va arreglar tres mesos després
quan vaig pujar d'escalafó, vaig pas-
sar del 12 al 9 i vaig passar a
guanyar 21.840 a l'any, això unit a

MODA«
HOME;'
DONA0 übloís

Rafel i fef Lluís

Vos desitgen Bones Festes

Gràcies per demanar Hora
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• Fent una volta per la vila

les hores de permanències que
estaven establertes m'ajudava a
arribar a finals de mes.

- Actualment molts dels mes-
tres han de rodar per molts de
llocs abans d'aconseguir la plaça
definitiva. Era més senzill en la
teva època?

No t'ho pensis, sortíem cap a
la península amb molta de facilitat.
El meu primer destí va ser a Sant
Feliu de Codines (Barcelona), des-
prés vaig anar a Son Mesquida, a
Prat de Comte hi vaig estar tres
anys, a Porto Colom i finalment a
Campos.

Crec que l'estada a Prat de
Comte em va determinar un poc la
meva tendència política perquè allà
vaig conèixer molta diferència
social amb el que era Mallorca i el
que hi havia allà. En aquest temps,
a ca nostra, ja teníem cotxe, allà
entre tot el poble hi havia una tele-
visió, el nivell de benestar de la
majoria de la gent era magret i no
perquè no fos un poble ric (tenia
vins coneguts, terra refractaria) .
La meva moto, la vaig deixar allà
perquè no hi havia cap jove que en
tingués cap. I tot això a mi em va
marcar un poc.

- Per la teva edat has viscut
dos moments ben diferenciats en
el món docent. Has passat de
veure els nins que s'aixecaven per
dir bon dia quan entrava el mes-
tre a una llibertat més gran.
Comenta'ns-ho un poc.

Sempre dins el magisteri he
estat bastant dialogant amb els
nins i he vist molts de canvis: d'ha-
ver-hi un cert respecte a la figura
del mestre s'ha anat perdent més.
Tot i que he de dir que no he tingut
mai una sensació que la figura del
mestre fos massa respectada.
Crec que actualment s'han perdut
moltes formes.

- Què han aportat a l'educació
les distints reformes?

De les reformes que he viscut,
l'única que va suposar un bon canvi
va ser la de Villar Palacín als anys
70, es va notar amb molts d'as-
pectes: amb el sou dels mestres
(que es va triplicar amb un parells
d'anys), els mestres es varen reci-
clar, es varen fer cursets d'espe-
cialitats per sisè i setena, es feien
reunions per preparar fitxes i mate-
rial,... crec que va ser una de les
reformes més il.lusionants que he
vist. Les altres, han estat més de
paper que reals.

Mentre el Ministeri no provoqui
reformes en "cascada", és a dir,
que s'expliquin per part de profes-
sionals que les coneguin bé i s'ex-
pliquin a cada escola pràcticament
i en col·laboració amb tots els
docents, tene els meus dubtes que
puguin funcionar.

- / els dimecres, missa esco-
lar.

Aquestes coses també han
canviat molt. Al principi també
havia de posar la meva consigna,
s'havien de fer els dies de celebra-
ció que tocava, etc. Clar que això
era una manera d'adoctrinar, però
la majoria dels mestres feien allò
perquè estava mandat fer-ho però
al final es reduïa a fer un dibuixet,
fer algun escrit sobre allò. L'època
d'hissar bandera la vaig viure més
poc, era un poc paramilitar. I les
misses escolars eren normals per-
què estàvem a un règim nacional-
catolicista i era una activitat més.
L'única cosa era que no et perme-
tien triar i era això el que tenia d'in-
convenient.

— El meu primer any de
mestre em va costar
doblers. Mon pare em va
haver de posar 5.000 pts
a la llibreta perquè pogués
fer feina.

- Has conviscut amb mestres
de l'antiga escola. Com els recor-
des i què en vares aprendre?

Pensa que del darrer mestre
que es va fer fins a jo hi va haver un
període bastant llarg, el darrer que
es va fer abans de jo era don Julià
Obrador, mestre de can Ros i des-
prés jo. I aquell era mestre de l'es-
colania, per tant no hi vaig conviu-
re. El meu padrí se'n va anar quan
jo vaig arribar i el Sr Ponsetí,
també. Només vaig conviure amb
mestres més vells que jo amb Don
Jaume Prohens i era un mestre
que també havia estat militar. En la
meva opinió era un mestre que
complia, va ser Director tot el
temps que jo hi vaig esser i complia
perfectament amb la seva funció,
ajudava moltíssim els al·lots, hi
havia moltes deficiències d'infraes-
tructura a l'escola i ell es va moure
molt per arreglar-les. Fins i tot
econòmicament va ajudar molt.

- A Campos, durant molt de
temps hi ha hagut com a dos bàn-

dols respecte al col.legi públic i
l'escolania. Com ho has viscut?

Jo he viscut sempre una espè-
cie de conflicitivitat. El nostre poble,
vulguin que no, durant molts d'anys
va estar dividit entre "els del
col.legi" i "els de les escoles". Hi
havia poquíssimes persones d'un
cert nivell que enviassin mai cap nin
a les escoles. Això, vuguis que no,
provocava una dicotomia. Hi havia,
fins i tot, enfrontaments de colles i
moltíssims anys represàlies d'un
col.legi a l'altre: per exemple espen-
yar-se bicicletes mútuament. He
vist també com a qualque alumna li
feia "gracieta" un al.lot de l'altra
escola, però com que era del
col.legi... i a l'inrevés segurament
també passava. Coses d'aquestes
se n'han vistes. I la manca de rela-
ció no ha estat només amb els
alumnes sinó també els mestres.

Ara pareix que ha canviat espe-
cialment respecte als alumnes i tot
està més equilibrat.

- Passant a una altra vessant,
has participat en moltes de les
mogudes que hi ha hagut a
Campos. Per exemple, no ¡magín
el Club d'Escacs sense en Toni
Ballester. Fores fundador? I del
de tennis?

Fundador de l'equip d'escacs
no ho vaig ésser. L'equip d'escacs
va ser fundat molts anys enrera pel
Pubil Panerer, l'amo En Pep Ramis,
el retratista Amer... Nosaltres l'ú-
nic que vàrem fer va ser participar
a nivell provincial.

Del tennis vaig ser un del 25
promotors del Club Tennis Campos.
Amb En Toni Mayans, en Nofre
Ballester, en Joan Pomaret, en
Joan Verd, en Jaume Pomaret ens
havíem aficionat al tennis, fins a un
moment que vàrem pensar que feia
falta un Club. Vaig ser el primer
President d'aquest Club i en som
propietari com els altres 25. De
totes maneres aquest Club va ser
possible, i ho vull dir perquè és de
justícia, perquè en Joan Sala va
convèncer sa mare perquè ens
donàs els terrenys a un bon preu. I
ho dic perquè pareix ésser que la
memòria d'en Joan Sala s'està obli-
dant molt i va ser un home que va
fer molt per Campos.

- Enguany a Campos se cele-
bra el vintè aniversari de la crea-
ció del Centre Cultural. Te'n
recordes del seu començament?

Del Centre Cultural vaig ser un
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dels dotze o quinze que el vàrem
posar en marxa. En principi es va
crear per defensar els locals
públics i que no fossin demanats
pels partits polítics com a seus. I jo
com en moltes coses hi vaig ésser,
com un dels molts que hi eren.

- / encara hi ha una altra qües-
tió que tene entès que hi feres
molta de feina juntament amb en
Joan Sala. Es tracta de l'Esplai de
la Tercera Edat i després, amb la
Residència.

En Joan Sala i jo vàrem tenir un
poc de preocupació per la Tercera
Edat de Campos i el Batle de llavors
que era en Colau Piza i el secretari
que era en Rafel Cerdà varen rebre
una comunicació de la Tercera Edat
a l'Ajuntament i em varen cridar
perquè ens en cuidàssim un poc.
Amb en Joan vàrem anar a veure la
de Felanitx per demanar explica-
cions de com s'havia fet i vérem
que s'havia donat un Teatre que
tanmateix no servia i s'havia habili-
tat per fer la Residència i el
Ministeri ho havia fet tot. Nosaltres
vàrem pensar que això era xauxa i
vàrem anar a veure'n un parell
més. La nostra idea en principi era
que l'Ajuntament compras la
matança de Campos davant can
Mitxo, però no va anar bé i després
pensàrem amb la Caixa que alesho-
res tenia compromisos amb la
Cooperativa Agrícola Catòlica.
Començàrem a fer d'intermediaris
per veure d'aconseguir canviar fer
una sala de panteres, mantenir una
biblioteca i un parell més de coses
(que eren uns compromisos que
tenia la Caixa i que estaven per
escrit) per un Esplai de Tercera
Edat. I després d'unes negociacions
que duraren dos o tres anys i dels
quals en Joan Sala va treballar
molt, es va aconseguir que La
Caixa fes una proposta que va ser
acceptada per La Cooperativa i es
va aconseguir aquest Esplai junta-
ment amb una bona financiado.
També aconseguírem que La Torre
quedas per la cooperativa i que La
Caixa renuncias als drets que hi
pogués tenir.

I fent feina amb aquestes qües-
tions ens vàrem plantejar La
Residència, per això vàrem fer una
partida de reunions damunt el club
l'Estel. Hi havia molta gent interes-
sada i vàrem aconseguir que don
Gori Oliver, ens cedís uns terrenys
de tres quarterades a la carretera
de Sa Ràpita si s'hi feia la residèn-
cia. Vàrem contactar amb en
Miquel Adrover perquè fes els plà-

nols que són els que hi ha ara però
rebaixats. És a dir, ja ho teníem tot,
però vàrem dur la mala sort que a
en Gabriel Cisneros que era l'enca-
rregat de tot aquesta temàtica a
Madrid li pegassin un tir i tot va
quedar parat. Llavors es va seguir
uns altres tràmits perquè va pas-
sar al Centre Cultural, el Centre
Cultural el va cedir a l'Ajuntament i
jo ja hi vaig romandre al marge.
Puc dir que no hi vaig posar la pri-
mera pedra però sí la primera
intenció.

— Campos en aquests
moments està totalment
desorientat, estam a
mercè dels urbanitzadors.

- Tu, ens sembla, ets funda-
dor i impulsor del sindicalisme a
Mallorca i, concretament, del
Sindicat de Treballadors de
l'Ensenyament de les Illes
Balears, més conegut com l'STEI.
Què et va impulsar a fer-ho i de
quina època estam parlant?

Vaig començar la meva feina de
mestre fent una vaga perquè quan
vaig anar a Sant Feliu de Codines
em vaig trobar amb dues unitàries
que estaven dins una casa particu-
lar adaptada i ens vàrem trobar
que a l'hora de començar hi havia
tota la mateixa brutor de l'any pas-
sat més tota la que a l'estiu s'hi
havia posat. Vàrem anar al batle i li
vàrem dir que d'aquella manera no
començàvem i vàrem estar dos
dies fent net i després començà-
rem. Una altra raó va ser que quan
vaig venir a Campos l'escola tenia
moltes mancances d'infraestructu-
ra i tot d'una ja ens varen avisar
que anéssim alerta a dir segons
què, que ens podien pegar una sin-
glada. Al Port de Felanitx, a l'esco-
la pública com que només era de
nins no hi havia wàters,havien d'a-
nar a la pietà del costat... És a dir,
al principi de la meva carrera em
vaig trobar amb tota una sèrie de
deficiències i vaig veure que no que-
dava més remei que protestar
sempre que fos necessari.

Davant totes aquestes qües-
tions quan va començar a haver-hi
un poc de moviment sindical vaig
procurar esser-hi. En principi, a
l'STEI hi vaig entrar perquè era un
sindicat apolític i de nova planta. Jo
en aquell moment no estava ficat
en política i vaig trobar que era el
meu lloc per fer una sèrie de rei-
vindicacions del tot necessàries.

Érem cinc els que vàrem presentar
els Estatuts.

- Com veus el sindicalisme en
l'actualitat, especialment el de
l'ensenyament. Les reivindica-
cions són les mateixes que pro-
pugnàveu vosaltres en un princi-
pi?

Em sembla que s'ha seguit una
línia bastant coherent per part de
tots els sindicats. El que passa és
que els sindicats s'han d'adaptar al
món que els ve davant. Fins i tot els
sindicats més polititzats se n'han
sabut desfer ben molt dels seus lli-
gams polítics i actuen bastant pel
col·lectiu que han defensar que són
els treballadors.

- / ara no estàs a l'STEI sinó a
la UGT. Per quin motiu?

Jo em vaig passar a la UGT per
honradesa. Tot el temps que vaig
estar a l'STEI jo no estava definit
políticament i vaig fer tota la feina
que trobava per reivindicar tota una
sèrie de necessitats per als mes-
tres.

Després en Gori Mir em va
engrescar a entrar en el PSOE. I en
el moment que jo em vaig definir
políticament, no vaig voler que
ningú em pogués retreure que ja
no era neutral políticament. Davant
això, vaig dir-ho i em vaig passar a
la UGT, un altre sindicat i que allà
dins ser del PSOE no era estrany.

- Anem més envant i parlem
d'una altra qüestió, segurament
enllaçada amb l'anterior: la teva
militància a un partit polític com
el PSOE. Com t'hi introduïres i en
quina època?

M'hi vaig introduir a través d'en
Gori Mir i vaig creure, ben igual que
ho vaig fer amb el tema de la
Residència i del Club de Tennis i
totes aquestes coses, que era bo
que al poble hi hagués l'opció políti-
ca també del PSOE. I com que per
aquí hi havia poca gent, em va
tocar introduir-me molt dins el
PSOE i estic ben content d'haver-ho
fet.

- Quina ha esta la seva vita-
litat a Campos?

A dins Campos principalment la
gent és molt enfora de les qües-
tions polítiques i, per tant, és molt
difícil, dur endavant un partit no
guanyador. A més aquí es dóna la
circumstància que la gent ja li va bé
que hi sigui però s'estima més que
ho dugui un altre. A mi sempre
m'ha xocat molt sentir molta de
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gent que diu "aquests de s'ajunta-
ment" com si fossin persones
apart, que no tenguessin res a
veure amb ells. A Campos pareix
que no hi ha molta afició per aques-
ta opció i crec que és més per
seguir amb allò que hi ha hagut
sempre que per no anar a cercar
si es pot millorar o si es pot fer
diferent.

- Som a l'any 1979. Es fan les
primeres eleccions democràti-
ques i no t'hi presentes. Haurem
d'esperar a les del 82.

No m'hi present perquè el par-
tit no està constituït ni jo tan sols
estava dins el partit. Després a les
següents eleccions en Fèlix Pons
em va demanar per anar a la llista.
Jo, entremig, ja havia estat el cap
del grup d'educació de la Federació
de Palma. Supòs que també ja
coneixien la meva tasca sindical. I
també en Fèlix Pons considerava
que a la seva llista hi havia d'haver
gent de per tot. Totes aquestes
raons em van dur a presentar-m'hi
al na 14, de tal manera que si a les
eleccions de llavors Unió
Mallorquina hagués pactat amb el
PSOE en lloc de fer-ho amb el PP jo
hauria estat Diputat. Però no va
anar així i vaig seguir fent feina dins
el partit allà on em varen dir. Com
que en Fèlix Pons va passar a
Madrid i el llucmajorer Toni Garcies
va passar a ser Senador, varen
quedar dos llocs buits i em va tocar
ser Diputat durant un any.

- L'any 83 va guanyar Unió
Campanera amb Guillem Mas i tu
que ja et presentaves com a
PSOE quedares a l'oposició. Com
recordes aquesta etapa d'estar a
l'oposició? Què penses que hi
vares aportar?

Aquesta etapa com a regidor

de Campos em va suposar una
experiència agradable, en certa
manera. Jo, en principi, sempre
m'ha agradat estar informat i si pot
ser de primera mà, millor. Vaig
intentar fer una oposició així com
trobava que havia de ser: en pri-
mer lloc, controlar la majoria de l'a-
juntament, denunciar tot allò que
trobava que no feien bé i donar
suport a tot el que considerava
correcte. No em vaig oposar en
principi a tot ni ho faré mai a cap
lloc que estigui, però també s'havia
de denunciar tot el que fos inco-
rrecte. Pens que vaig fer tota la
feina que em va tocar i en vaig fer
molta, perquè essent un tot sol
vaig haver de llegir-me tots els
expedients dels plens, totes les
actes, preparar els plens...

- Passen quatre anys de feina
al consistori i arriben les elec-
cions del 86 amb unes perspecti-
ves millors per al PSOE a Campos

per la feina feta i se segueix
traient un regidor. Com vius
aquests moments?

A mi em varen decebre bas-
tant. Em pensava haver fet una
feina ben feta i que el poble ho valo-
raria i no em va caure gaire bé.
Vaig assumir la meva feina de regi-
dor el millor que vaig saber però
vaig veure que no havia de seguir
molt més perquè, clar, si a pesar
de fer tota la feina que fas, a pesar
que procures esser a tots els llocs
que creus que has de ser, no millo-
res, i la circumstància afegida que
a les eleccions generals trèiem el
doble que a les locals, no era molt
il·lusionant per part meva. Era pen-
sar que ja d'entrada a molta gent li
queia bé en Felipe González que no
el veien i no li queia bé en Toni
Ballester.

— Pens que vaig fer
molta de feina estant a l'o-
posició i s¡ no estàs a la
Comissió de Govern és
debades.

- A la teva segona estada a
l'Ajuntament va tornar guanyar
en Vinyola amb Unió Campanera
però sense majoria absoluta. I
serà aquí on t'oferiran el càrrec
de regidor d'Hisenda per mante-
nir una majoria estable?

No em varen oferir res. Un
regidor del grup d'en Guillem des-
prés d'un any o dos em va dir "si ho
haguessis dit per ventura hagues-
sis pogut ser batle un any o dos".
Evidentment a mi no m'interessava,
ser batle d'un poble amb una majo-
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— Vaig creure que era bo per al poble que
també hi hagués l'opció política del PSOE.

ria dels contraris i que havies de
tenir una comissió de govern amb
la majoria dels contraris, ben igual
que les comissions. No, no m'ha-
gués interessat mai i a més, és
impensable.

El que vàrem fer els altres tres
partits (PSOE, PP i PDP) que no
eren Unió Campanera va ser fer
una "entente" i arribar a un acord
amb en Guillem: que tots estaríem
a la Comissió de Govern amb les
proporcions que tocava, que els
altres tres caps de llista seríem
tinents de batle, la qual cosa va
costar un poc (perquè n'hi havia un
que de sempre havia estat assignat
en aquest càrrec) i després ens
vàrem repartir les comissions i a
mi em va tocar la d'Hisenda. Però
no és que m'oferissin res, va ser
amb la negociació aquesta que vaig
tenir aquest càrrec.

- Com visqueres aquests qua-
tre anys d'oposició dins l'equip de
Govern? Foren més còmodes,
més gratíficants, més valorats....
o menys de tot?

Jo no hi vaig veure diferència
perquè va resultar que la coalició
dels tres partits (PR PSOE i PDP)
que havíem fet, va ser feblíssima.
Encara no devia haver passat vuit
mesos o nou i ja el PP estava entre-
gat en cos i ànima a Unió
Campanera. Nosaltres havíem que-
dat que abans de cada Ple ens veu-
ríem per parlar-ne un poc i el del
PP per ventura varen venir només
a tres reunions d'aquestes, les
altres les vàrem fer en Miquel i jo,
que no servien per a res perquè
érem dos contra onze. De l'únic

que va servir aquesta entente era
que estàvem dins la Comissió de
Govern que al cap i a la fi és la que
mendrunga tot el que hi ha per dins
l'Ajuntament. Estar fora de la
Comissió de Govern suposa que fan
exactament el que volen.

- Tu només vares conviure
amb un batle, en Guillem Mas
"Vinyola". És ver que ho acapara-
va tot i la resta del seu equip eren
simples mandats? Com el valo-
res?

Si he de jutjar en Guillem com a
Batle crec que en moltes qüestions
va ser un bon Batle. És a dir, sem-
pre que el poble de Campos havia
de discutir amb un poble o entitat
externa, ja sigui el Consell Insular,
el govern o el qui fos em sembla
que és de justícia dir que el defen-
sava i bé. En les actuacions inter-
nes, ja no puc dir el mateix.

Hi havia un parell de coses que
coneixia molt bé i en moltes d'altres
coses, no és vera que ho manàs
tot, però sí que tenia molt a les
ordres als que manaven les altres
coses. Hi havia una o dues perso-
nes més amb ell que manejaven
altres àrees i tot d'una que hi havia
qualque cosa difícil o conflictiva
havien d'estar a les ordres del
"jefe". No hi va haver mai un
Ajuntament "descentralitzat", tot
passava per ell.

Jo essent Tinent de Batle
d'Hisenda em tocava fer els pres-
suposts, però al final al Ple els can-
viaven així com volien. No és ver
que al Ple jo pogués fer els pressu-
posts, jo feia la feina dels pressu-
posts però si una partida no els
anava bé la canviaven i com si no
hagués fet res. És un poc traumà-
tic però era així.

- / com valores aquesta entén-
te que féreu?

Jo supòs que els dos grups que
es varen entendre és perquè esta-
ven condemnats a entendre's i l'ú-
nic que vaig veure era que un grup
que no era molt fort va arribar a
esser-ho amb l'amenaça de "hi
haurà el Pacte". El PP va poder uti-
litzar en algunes ocasions el pacte
com a arma.

Es vulgui o no a
Campos, durant molts
d'anys, hi ha hagut una
dicotomia "escoles-
col.legi" que ha creat un
mal ambient.

- Es prengueren grans deci-
sions. Quines són les que recor-
des que varen tenir major incidèn-
cia damunt Campos?

Va ser l'època d'Es Trenc i aquí
va ser una de les grans errades
que va fer el poble de Campos.
Campos no va saber defensar-ho
així com tocava. El problema dura
actualment i és una qüestió de
molts de doblers i com sempre
amb qüestions d'aquest tipus hi ha
influències molt rares. Jo tene la
idea ben clara que hi havia uns pro-
fessionals que el que volien fer era
guanyar el màxim de doblers, pos-
tura clara i que puc entendre, i
havia un Ajuntament que jo creia
que havia d'estirar el màxim de
doblers per al poble. I això tots els
anys que hi vaig esser no ho vaig
veure molt clar.

A mi no em pareixia clar, per
exemple, que un any determinat el
Batle digués que els qui tenen el
xiringuitos han decidit per pròpia
voluntat augmentar-se un deu per
cent o un vint per cent, perquè jo
feia els comptes, i els vaig fer
públics moltíssimes de vegades, i
comptant-ho tot tocava donar una
milionada als que els tenien. Tenen,
evidentment, molt de dret a guan-
yar-hi la vida però l'Ajuntament ha
d'anar al màxim i no ho vaig veure
mai. I això cada any era la mateixa
història, i com a anècdota et diré
que un any els mateixos xirínguiters
varen decidir augmentar-se un tant
per cent, i n'hi va haver un d'ells
que o no degué escoltar bé o el que
sigui, va resultar que es va aug-
mentar just el doble. I clar, tot
d'una vaig pensar: si aquest
voluntàriament s'ha augmentat el
40 i els altres només s'han aug-
mentat el vint, aquest no deu ser
tan beneit de pillar-se els dits. Això
vol dir que els altres tots tenen un
vint per cent de benefici afegit.
Amb això ja vaig veure que era més
"merienda de negros" del que em
pensava.

I després va venir l'any de la
construcció dels xiringuitos i la
meva postura sempre va ser ben
clara: l'Ajuntament fins i tot endeu-
tant-se havia de construir els xirin-
guitos i jo estava d'acord que, per
ventura per un any no, però per
quatre que eren els anys que dura-
va una legislatura els concedissin,
que els subhastassin, però alman-
co sempre deixar lliure la següent
legislatura perquè al que li tocàs
ser batle pogués tornar subhastar-
los i tornas ingressar un doblers
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d'acord amb la subhasta. Però no,
la idea no es va acceptar i es va fer
la subhasta de construcció i hi va
haver totes les irregularitats del
món ( i es va veure perquè al final
hi va haver un judici i es va perdre
per part de la concessió que s'ha-
via fet de l'Ajuntament) però des-
prés t'has trobat que uns i altres el
que han fet ha estat posar-se d'a-
cord i ara resulta que els xiringuitos
que estaven donats el màxim per
deu o dotze anys, ara estan donats
per dotze més dels que ja tenien. I
resulta que ara l'Ajuntament que
entri està hipotecat, si allò no va bé
els ho aferraran pels morros i si
van bé, o més bé del que es pugui
esperar, no se'n traurà ni un duro
més dels percentatge respecte al
cost de vida que és així com estan
donats.

- Després de 8 anys decidei-
xes no presentar-t'hi més. Per
quin motiu: senzillament estàs
cansat, et pressionen... ?

El motiu és ben clar, a part de
tota l'altra feina que no havia estat
política a Campos i després de vuit
anys de política, trobar-te que ni
amb el que s'havia fet abans ni amb
el que s'havia fet ara augmenta el
teu valor, per dir-ho d'alguna mane-
ra, el millor és que ho provi un
altre.

- Com veus que hi hagi aques-
ta diferència tan gran de vots
entre els vots que aconseguiu a
les Generals i els vots de les
locals?

Això per a mi té una explicació
i és que hi ha una aportació a
Campos que tenen antecedents
socialistes i que es desentenen
totalment del que és Campos. I
quan les eleccions són a Madrid i hi
ha el dubte que guanyin els socia-

listes o guanyi el PP no tenen dub-
tes, han de guanyar els socialistes
per a ells. Però quan són a
Campos, que guanyi el PP amb dos
o tres socialistes o el PP amb un
socialista els és ben ¡gual.

— De la Residència no
puc dir que hi posas la pri-
mera pedra però sí la pri-
mera intenció.

- Passant a la vida política
mallorquina, per primera vegada
s'ha desbancat el PP del Consell
de Mallorca i ara és governat en
coalició pel PSOE, PSM i UM, el
Pacte de Progrés. Com ho veus?

Com a fet el veig molt positiu a
pesar dels entrebancs i dificultats
que hi hagi pogut haver. S'ha vist
una manera diferent de fer les
coses i això també ha servit per
donar idea d'aquesta confrontació.
Per ventura haurà servit perquè
"aquest" no pugui fer per tot tot el
que li doni la gana i que "aquests
altres" tampoc no faran tot els que
els doni la gana, a partir d'ara
endavant. I això sempre és positiu.

- / per acabar, parlan'ns una
mica del futur. Quin creus que és
el futur de Campos?

La futurologia és fatal sempre
però em fa la impressió que
Campos en aquest moment està
totalment desorientat, no sap
ningú ben bé el que se'n vol fer de
Campos. De l'Ajuntament de
Campos sempre he criticat una
mateixa cosa i és que l'he vist
poques vegades decidir què en vol
fer. Per regla general, ha vengut un
urbanitzador i ens ha dit "vull urba-
nitzar això", ha vengut un camp de

golf i vol fer allò altre, ve un camp
de polo i ens diu que hem de fer
una plaça... No has vist mai una
política a Campos d'enfrontar-se
als problemes i decidir quin ha de
ser el seu futur. No s'ha discutit
mai si se'n va abaix l'agricultura tra-
dicional quina alternativa pot pro-
moure l'Ajuntament. Al revés, el
pressupost que té l'Ajuntament
posat en agricultura fa riure. Clar,
va desapareixent l'agricultura tradi-
cional de Campos però no s'ha cer-
cat cap alternativa i no s'ha vist per
part de la gent que tocaria estar
més preocupada donar un camí al
poble, no s'ha vist gens d'iniciatives
de cap tipus.

Hi ha un polígon industrial mar-
cat als plànols, però què es fa per-
què a aquest polígon es faci
qualque cosa? Sempre fa la
impressió que el poble de Campos
anam a remolc. Que interessava
l'agricultrua ¡dò venga agricultura,
que ara interessa llogar cases a
foravila ¡dò lloguem cases a foravila
però jo no he vist mai una persona-
litat de què som, cap a on volem
volem anar. És ben necessari veure
unes directrius clares i que no
siguin terceres persones externes
que ens conduesquin Campos sem-
pre a remolc dels seus interessos.

Antònia Sitjar Valls
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Estan els nostres fills i filles
preparats per a les frustacions?

Qualsevol pare i mare ha comprovat els efectes
que produeix en els infants la no satisfacció d'algun
desig. Quan un nin o una nina vol aconseguir una cosa
i no pot o no li ho permeten, si és petit, pega potade-
tes, plora, gisca, crida, s'enfada, etc. Si la cosa desit-
jada no era convenient i som capaços de calmar-lo
sense donar-li, estam posant les primeres palades de
ciment per aixecar l'edifici que li servirà per vèncer les
frustracions, l'edifici d'un desenvolupament cap a una
maduresa com a persona, que malauradament n'hi ha
que no aconsegueixen mai.

Amb l'exemple posat ja podem entendre què és
una frustració. Però també la podem intentar definir,
és l'estat d'insatisfacció, és la conseqüència que
segueix a la impossibilitat d'obtenir un desig. Quan l'in-
fant és petit, sempre depèn dels pares i de les mares
aquesta satisfacció de les necessitats bàsiques, com
poden ésser l'alimentació, l'aixopluc, el descans i el
dormir, la salut, etc. Però aviat poden començar a
voler coses que no els convenen, i la primera vegada
que en volen aconseguir una que no els convé, per
exemple, menjar caramel.los en excés, si cridant i plo-
rant els obtenen, hem posat les bases perquè no cres-
qui ni sigui capaç de superar les frustracions.

Això es pot veure a qualsevol lloc públic on hi ha un
infant amb els seus pares: pastisseria, restaurant,
parc públic, lloc de jocs infantils, etc. Més d'una vega-
da hem vist com aquell nin o nina s'ha tirat per terra
plorant com un desesperat, perquè vol caramel.los,
pastissos, menjar una cosa que no li donen, no se'n vol
anar del joc que estava realitzant, etc. I això queda en
evidència, que a aquest infant no se l'ha ajudat a supe-
rar les frustracions, no se l'ha ben educat en aquest
aspecte.

Quan aquest al.lot o al.Iota té diferents educadors,
pares, padrins, concos, germans, etc., arriba a apren-
dre també amb quines de les persones que estan amb
ell, ha d'intentar dominar la frustració o no. Les con-
seqüències de la frustració no tan sols són les de
malestar i d'inquietud, sinó que també poden afectar
seriosament l'evolució dels infants o dels adolescents,

i això també es nota quan són adults.
Si el pare o la mare, que vol educar bé el seu fill o

filla, no té la seguretat d'obrar bé i dubta, dubtar és
bona cosa perquè fa pensar, ha de saber que si ha
satisfet les necessitats bàsiques de supervivència i
especialment ha resolt les seves necessitats afectives,
estarà en el bon camí per aconseguir una persona
madura que després serà capaç de vèncer cada una
de les frustracions que tenim durant l'època de la vida
adulta.

Les persones necessitam estar preparades per
superar les situacions de fracàs que ens proporciona
la vida: suspendre assignatures, repetir curs, no tenir
tot el que voldríem, no trobar feina, suspendre unes
oposicions, etc. Si no hem reforçat aquest aspecte
des de petits, després vénen diferents signes i símp-
tomes que poden aparèixer a qualsevol part del cos,
allò que es diu sobre si un té nervis a la panxa, a l'es-
tómac, que no pot dormir, etc.

Cal educar la tolerància a la frustració, ja que
durant la vida se n'han de patir moltes, i a més s'ha de
tenir en compte que la tolerància a la frustració és
susceptible d'aprenentatge. Això és un repte que tenim
tots els educadors i educadores.

Joan Lladonet
Q
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Botiga

CA NA MEL
Alimentació, Merceria,

Perfumeria,

Ceràmica Mallorquina

Carrer, Sant Blai, 3 • Tel. 971.65.07.44
07630 CAMPOS

CA'N MELERO
FRUITES I VERDURES • CONGELATS

FRUITS SECS • PRODUCTES DIETÈTICS

VINSAL'ENGRÒS

POLLASTRES A L'AST

Carrer Ferrocarril, 1 »Tel. 971.65.06.30

07630 CAMPOS
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• Lletres a la tieta

Lletres a la Tieta
Benvolguda tieta, de vegades em sap greu no lenir la ploma més lleugera per con-

tar-vos iotes aquelles coses que vénen al cap amb molta més diligència.
Pot semblar que en un poble relativament petit com és el nostre els esdeveniments

s'Han de succeir en comptagotes, idò això no és així, i com sempre hauré defer un poc de
íriadella.

L'allre dia, lieta, em vaig fixar amb l'estàtua de Sant Julià que culmina el campa-
nar de l'església i em vaig adonar que està molt esblanqueït, el temps ben segur que hi ha
contribuït però no sé si deu ser l'única raó, crec que cada vegada que baixa els ulls i mira
un poc el que passa als seus peus n 'està ben content de lenir la posada allà dalt, lluny dels
cotxes, de vegades sembla que es posi de puntetes, perquè no, lluny de les persones.

Verge i màrtir, Sant Julià no ens perd de vista, ell sí que en deu saber moltes d'a-
quelles que nosaltres no acabam de tenir clares i d'aquelles altres que no gosam dir per

por a no sabem què, per ventura qualque dia serem capaços d'esmentar les coses pel seu nom i aleshores posarem d'esquena i lle-
varem careles a tants com se n 'aprofiten de la nostra covardia.

" Aferra-pilla" espart d'un joc, tieta, que moltes vegades es feia servir quan cadacús'havia de cercaria vida com millor pogués, 33
¡' en aquest moment tot valia. Quan a "l'aferra-pilla " se li afegia "tocs i bufetades " llavors, a més de valer tot hi prenia part la força,
els dèbils, els que no tenien bons braons i els que no tenien l'ombra d'unes bones orelles ho tenien cruu i automàticament es decan-
taven, es posaven a una vorera i esperaven que els altres compassin amb la seva. Quan no quedava res i si els altres encara tenien
juguera, t'hi podies tornar arrambar.

Tene la impressió, tieta, que aquí i ara ( i ve d'enrera), ens troba/n en un constant "aferra-pilla, tocs i bufetades, que quan tres-
ques un poc les coses sempre apareixen els mateixos noms i persones -que per covardia tampoc no diré ara- i relacions molt sem-
blants i que de vegades arriben a punts de sofisticació més propis de les novel·les d'en Pedrolo que no de la vida quotidiana. Aquí
s'ha passat de la bicicleta al cotxe amb rodes amples, amb una velocitat assombrosa i se'n riuen i et passen la mà per la cara i et
quedes amb el convenciment que els fas pena i que és una gran sort per a tu que et deixin respirar i que el que realment et voldrien
és veure't espirat com el sant que diuen robava garroves. Quants de campanars hauria de tenir aquest edifici: A l'ombra d'unes bones
orelles i a l'empar d'uns bons braons tot és possible, encara ara avui.

Bé, tieta, que ja ho deix anar que s'acosten les festes i no és qüestió d'aparèixer amb cara de set pams d'oli.
No us havia dit res de la plaça de Can Pere Ignasi, lieta, i és que ben poques coses en sabia, ara ja s'ha presentat el projecte i,

com més o manco sempre, les notícies ens han arribat a través de la premsa, fins a la propera campanya electoral no cal que els
polítics conlactin amb els electors, la importància de cada un rau en el petit detall que suposa posar una papereta dins un sobre i
llavors en deixar-lo caure dins una urna, a partir de llavors has acabat les feines i fins d'aquí a quatre anys deixes de ser elector i
passes a ser contribuent.

L·i notícia a premsa deia que l'empresa concessionària, "Aparcaments sa Plaça S.L. " invertirti 200 milions en l'obra i que a
canvi també construirei uns aparcaments subterranis. Entenc que una plaça de 200 milions ha de ser una meravella, a no ser que
l'esmentada quantitat sigui per fer els aparcaments i que a canvi també es faci la plaça. De moment s'ha tornat alçar la llebre, els
regidors de l'oposició es queixen de no haver vist l'expedient i que no passàs per Ple, alguns veïnals han volgut veure el projecte i
res, l'empresa concessionària s'ha constituïda en motiu d'aquesta obra, la casa de Ca na Quart ara sí, ara no. No basta, tieta, que
el que es faci es faci bé, també ho ha de semblar que està ben fet. Res, tieta, que es parla d'una gran catifa, de l'ombra del fasser de
Can Pere Ignasi i de mitja dotzena, o més, de bancs que han de convertir un gran solar en un gran solàrium; de moment es pasta,
ja veure 'm què serà en ser cuit.

Obres, lieta, no només se'n faran a plaça, també n'hi ha de previstes a lesforanies i d'aquestes, a part de la rotonda que es fa
a l'Avinguda de la Verge -que no se què ha de florir aquesta, amb tantes all res que són ben necessàries-, sembla que la més urgent
és acondicionar el camí de Ciutat Vell: voreres netes, enllumena!... és part del casc urbà i no es pol desatendre. Fins aquí bé, les espi-
res sorgeixen quan saps que aquest projecte no arriba fins a la vila, que s'atura devora el po/iesportiu i que l'interès i la percepció
de l'abandó ha coincidit, coses d'aquelles que passen, amb /a possibilitat de continuar establint-hi determinats negocis. Són suposi-
cions -altra vegada apareix la por- que s'aniran confirmant o no. Però sigui el que sigui, ben segur que una cosa no nega l'altra,
dignificarà la zona qualsevol millora que es faci, però si han de començar pel principi, arribem primer, amb les obres previstes, fins
al Camp d'Esports i ja en parlarem del que segueix. Seguim aconseguint que en parlar de Campos -capital del Migjorn- molls es
tapin la boca i el nas amb la mà i llavors es veu com s'alcen ¡es celles.

El darrer divendres del mes de juliol vàrem tenir l'oportunitat de veure els campaners que participaren al Grand Prix, concurs
que emet TVE i que s'havia enregistrat fa uns mesos.

No és que aquest sigui un dels meus programes preferits, de fet no record haver-lo vist més que una estona ara i una, suara. No
m'agrada veure com el moments de màxim esplendor coincideixen amb les trompades que un parell de vedelles fan als concursants
o quan es posa a prova la resistència de les cervicals en una cinta que gira sense parar. Què voleu que us digui? Es xocant veure
coneguts per televisió, però poca cosa més, tots són maneres de matar puces i com que no crec que ningú hi anàs obligat ja està bé
així.

El que per ventura va sobrar, em va dir Madò Catalina, col/idora de tàperes de Iota la vida, va ser el plat d'aquest típic pro-
ducte que enguany hem hagut de deixar florir perquè ningú no en pagava ni un cèntim; "vés a saber si eren de la vila" em va dir
poc abans de recordar-me que li aniria bé trobar un parell de cases per anar afer net. "Per poc que valguessin en menjàvem lot l'es-
tiu cada dia i encara sobrava per comprar alguna pecela d'or en acabar la ¡emparada, ara em fa mal al cor passar pel tros i veu-
re'l tot tacat de blanc"

Ara tieta, les festes ja són aquí i cadascú les passarà com millor pugui, si lot va bé ens tornarem a trobar el mes vinent, fins
aleshores salut i força.

Una abraçada i a reveure!
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34

Declaració Universal
de Drets Lingüístics [X)

A l'article 9 podem llegir: "Tota comunitat lin-
güística té dret a codificar, estandarditzar, preser-
var, desenvolupar i promoure el seu sistema lin-
güístic, sense interferències induïdes o forçades".

En aquests moments la llengua catalana té un
grau de codificació de la seva llengua com té qual-
sevol llengua majoritària (anglès, francès, castellà,
etc.). Durant aquest segle s'ha duit a terme la nor-
mativització de la llengua a través de dos congres-
sos (1906 i 1986], la redacció de la Gramàtica i el
Diccionari de Fabra, i a través dels constants estu-
dis actuals, el Diccionari de l'Institut d'Estudis
Catalans, el nou que s'està fent ara i totes les
orientacions que provenen d'aquest organisme que
és el que té l'autoritat.

Quant a l'estandardització tenim una sèrie de
problemes. Des de la desconnexió de les
Comunitats Autònomes que tenen el català com a
llengua pròpia, passant per la incomprensió de
certa gent, que no entenia que l'Informatiu Balear
ha d'usar la llengua estàndard, la llengua de com-
prensió de tots els parlants, aquesta llengua estàn-
dard que vàrem aprendre els de la meva generació
i d'altres a l'escola, però en castellà. Quan sembla-
va que ja s'havia entès que una televisió en els seus
programes preparats ha d'utilitzar el registre for-
mal, surten altres televisions com Canal 4 i Tele
Nova, que no compleixen aquest requisit, i pensant-
se que s'acosten més al poble,el que fan és allun-
yar la nostra llengua de la normalitat, perquè no
aconseguim el nivell d'estandardització adequat.
Les autoritats fan tot el possible perquè aquest
registre formal no sigui emprat.

Preservar, desenvolupar i promoure no està
en mans de les persones corrents. Això està en
mans de les autoritats competents, en el nostre
cas del Govern Balear. El Govern Balear, com hem
dit tantes vegades, no té cap intenció de preservar,
ni de desenvolupar, ni de promoure el sistema lin-
güístic, perquè si els interessas, el primer que
farien seria treballar conjuntament amb els altres
territoris dels Països Catalans (ells prefereixen que
es digui altres territoris on es parla la llengua cata-
lana), però no, no ho han fet, no ho volen fer i dubt
molt que ho arribin a fer si segueixen en el poder.
Ells només es preocupen de les modalitats balears,
¡gual que els de "sas llengos baleas". Tenir el punt
de mira en les modalitats, significa voler arribar a
la destrucció de la llengua i de la cultura.
Imagina'm uns quants exemples per demostrar-ho,
deixarem de banda el cas de València que mereix
molts de comentaris a part, i parlarem només del
Principat de Catalunya.

- Quan a la Comunitat Autònoma de Catalunya
es fa una llei avançada de protecció del català, aquí
a Balears, s'hauria de presentar la mateixa, que
abans s'hauria d'haver consensuat, però el que es
fa és no fer-ne ni cas, i així no els treuen a l'ABC.

- Quan a aquella Comunitat lluiten per tenir més

cinema en català, aquí com si sentissin ploure. Així
no junten els esforços, ni els costos que possibili-
tarien que els empresaris arribassin a veure-hi
negoci i tot fos possible, perquè a València volen
doblatges en Valencià i aquí volen doblatges en
"modalitat" o no en volen de cap casta, i així no hi
ha manera.

- Quan al Principat de Catalunya tenen una
modalitat d'ensenyament que possibilita la immer-
sió, que és l'única forma d'arribar al final de l'en-
senyament obligatori amb un nivell adequat de
català, aquí s'inventen cinquantes per cent, que
milloren la misèria que teníem, però que no són
suficients.

Quan hi ha aquesta total desconnexió entre els
territoris que parlen la mateixa llengua, no podrem
parlar ni de preservar, ni de desenvolupar, ni de
promoure, no hi ha voluntat política i els exemples
que ho demostren podrien multiplicar-se fins a l'in-
finit.

Per tant, també es falla a l'article 9 de la
Declaració Universal de Drets Lingüístics.

Joan Lladonet

Ee> necessita
personal pera

carnisseria amb
experiència:

informació a SYP
Campos
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• Local

En dues paraules
• Les obres de la plaça de Can Pere Ignasi les farà

l'empresa Aparcament Sa Plaça S. L
• L'Ajuntament de Campos concedirà per 75 anys

l'explotació dels aparcaments a Aparcaments Sa Plaça
S. L

• L'aprovació d'aquest projecte l'ha fet la comissió
de Govern, no ha passat per Ple.

• El període d'execució de les obres és de 10
mesos.

• Les obres que es fan al nou PAC no s'ajusten al
que es va explicar que es faria el dia que es va posar
la primera pedra.

• Els mesos d'estiu els contenidors es fan nets
cada mes.

• S'Eixam s'ha venut.
• S'arreglarà el camí vell de ciutat, des del

Poliesportiu fins a la carretera de Ciutat. De la vila fins
al poliesportiu, no.

• El C.E. Campos va guanyar de B a 1 a Santanyí.

• En Jaume Vermell és a prova a un equip capda-
vanter de la Primera Divisió alemanya.

• A l'equip de categoria Cadet del Campos la majo-
ria dels jugadors són externs.

• El Batle ha tornat a fer que l'oposició demani tots
els documents que vol veure per escrit.

• S'ha obert una nova immobiliària a Campos.
• La paperera del Carrer Major, una de les poques

de la vila, sol vessar per damunt de plena.
• El Batle va patir una desgràcia, el seu cotxe es

va calar foc.
• Una bona partida de campaners publiquen lli-

bres: D. Gabriel Reus, Miquel Roig, Joan Pomar i
Antoni Mas.

• Per la concessió dels aparcaments de la plaça
de Can Pere Ignasi l'Ajuntament rebrà un cànon de O
(zero] pessetes anuals.

Q
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Per a qualsevol informació a Ressò, trucau al:

971.16.01.00 (Antònia) • 971.65.24.59 (Esteve)

RENAULT

JUAN ARTIGUES, S.L
Renault Campos
Antelm Obrador, s/n.

Servei de grua permenent
Tels.: 971.02.62 - 971.65.04.00

Tel. Mòbil 908.63.81.99

Lloguer de vehicles
Disposam de vehicles de

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

a preus molt especials

X Ressò/ 103



• Opinió

Depressió i Accidents de carretera
Fa temps que va acabar l'era de l'angoixa; l'incon-

venient és que va donar pas a l'era de la depressió, en
la qual encara ens trobam immergits. Si en aquella
sembla que hi va haver una mica de corrent filosòfic,
moda i esteticisme, en aquesta no hi concorren idèn-
tiques circumstàncies, ja que la depressió és una
autèntica patologia mèdica, i de les més freqüents.
Una de cada deu persones ha patit, pateix o patirà
aquesta malaltia, i la proporció entre sexes és d'una i
mitja a dues dones per cada home. La ignorància
sobre la depressió és gran per l'escassa tendència d'a-
nar a la consulta mèdica, a la qual se sol acudir quan
els transtorns psíquics i emocionals ja són molt impor-
tants. No obstant això, la simptomatologia es presen-
ta amb nitidesa. Tret d'alguns casos de caiguda brus-
ca en la depressió, com el transtorn bipolar, o la psi-
cosi maniaco-depressiva, en què es pot passar d'una
fase d'eufòria total a una altra de tristesa profundíssi-
ma d'un dia per l'altre, el començament de les depres-
sions sol ésser lent i es manifesta per l'entrestiment,
les sensacions hipocondríaques i un estat d'astenia i,
com a conseqüència, un descens de l'activitat normal,
fins al punt que gairebé l'única activitat del deprimit és
la desenvolupada per manifestar el lamentable estat
d'ànim, que s'expressa amb sospirs, queixes, gestos
desesperats i plor. La culpa, la ruïna i la hipocondiria
poden arribar a ésser delirants. En els casos extrems,
aqueixos sentiments, units a la manca total d'autoesti-
ma, poden conduir el malalt al suïcidi.

En una conferència sobre la depressió, el Doctor
Mestre va assenyalar que alguns accidents de carre-
tera podien ésser autèntics suïcidis. Jo pens, i així ho
vaig exposar en el col·loqui que va seguir la dissertació
del psiquiatre esmentat, que sí, que hi pot haver algun
suïcidi aillât volgut, preparat i cercat per mitjà de l'au-
tomòbil, però que deuen ésser casos molt esporàdics,
ja que en la ment del malalt sempre hi pesarà la pos-
sibilitat de no morir en l'accident-suïcidi i de resultar
afectat per terribles seqüeles que farien més penosa
encara la seva depressió. Crec, al contrari, que es
poden donar, més sovint, accidents causats per la
nul·la autoestima del conductor que es troba dominat
pel transtorn depressiu i pel seu desafecte a la vida.

En aqueix estat perd molta d'importància l'accident i,
fins i tot, es pot arribar a propiciar-lo, cercant la mort
d'una manera insconscient.

Els qui han tengut la desgràcia de perdre qualcú
molt estimat en un accident de circulació saben que,
mesclades amb l'intens dolor, sorgeixen una sèrie de
preguntes. La primera i més reiterada és "per què ell
(o ella)?" Però no és infreqüent autoformular-se aques-
ta altra qüestió: "es deu haver volgut matar?", que tur-
menta els desgraciats familiars, encara que les cau-
ses de l'accident apareguin delimitades (matinada del
divendres al dissabte, cotxe potent, llarg senyal de fre-
nada en entrar en un revolt, se'l va veure bevent en
una discoteca...) i encara que el mort fos una perso-
na alegre i optimista.

Resulta absolutament desaconsellable la conduc-
ció d'automòbils en processos depressius, i la persona
malata hauria de pensar en el que he assenyalat
abans, és a dir, en les gravíssimes conseqüències que
poden sobrevenir a un accident sense resultat de
mort. Això, sense tenir en compte els danys que pot
causar a unes altres persones com a conseqüència
d'una conducció fluïda pel seu desinterès per a la vida.

Javier Coramina
Cap de Trànsit de les Balears
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INSTAL·LACIONS
ELÈCTRIQUES

Mateu Ballester Mas

Carrer Aigua, 39
07630 CAMPOS

Tcl.:97l 6502 18
Tel. Mòbil: 939 67 69 69

R e s t a u r a n t

CANPEP

Av. Miramar, 16
Tel. 64 0102
Sa Ràpita.
CAMPOS
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A partir
dels 55 anys,

tot està a favor seu

A BANCA MARCH
FEIM FEINA PER MERÈIXER LA SEVA CONFIANÇA
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expert
Avantatges en cadena

ELÈCTRICA

<e=ik1 iz*^4e+\
Cristóbal Calafat Juan

Ins ta l · l ac ions - Servei Tècnic
Electrodomèstics - Objectes de Regal

En comprar qualsevol
d'aquests frigorifies:

Bosch KGS 3704 EE
C r o l l s ó F G - 7 6 1 0 N

Crolls 6FS-9685

Bru Cooler FR 400

Et regalam una gelera de 32

litres plena de 24 llaunes de
Coca-Cola

C/. Sa Firo, 3-Tèl.: 971.66.19.01
Llucmajor

C/. Nou, 85-Tel: 971.65.28.36
Campos

ANTIQUARIA
Llibres antics - Moderns - Rars
Curiosos - Esgotats - Ex Libris

Edicions especials - Mapes
Gravats - Etc....

COMPRA - VENDA - VALORACIÓ

Telèfons: 971 65 06 18 - 64 03 56
Cont. / Fax: 971 64 02 54
Apartat de Correus, 91

07630 - CAMPOS - MALLORCA

CENTRE D'ESPECIALITATS MÈDIQUES
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Iguaiatori
Medicina General

Pediatria
Ginecologia i Obstetrícia

Cardiología i Aparell Respiratori
Otorrinolaringologia

Aparell Digestiu
Anàlisis Clíniques
Cirurgia General

Neocirurgia
Cirugía Plàstica i Reparatoria

Nutrició i Dietètica
Dermatologia

G.£M

A.T.S.
Clínica Dental - Ortodòncia

Màxilo-Factal
implantologia

Psicologia
Traumatologia i

Cirurgia Ortopèdica
Reumatologia

Ortopèdia
Rehabilitació i Pisioteràpia

Atenció primària per a deportistes
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: 971120064 - LLUCMAJOR
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• Xerrades d'en Pere Qualsevol

Xerrades d'en Pere Qualsevol
i la seva filla

Aquesta vegada no creía que
pogués transcriure cap xerrada
d'aquesta familia mallorquina de
Campos, que ja coneixem. De
fet, no hi havia hagut manera de
trobar-nos, però, quan ja estava
a punt de lliurar els meus escrits
a RESSÒ, m'ha arribat per
correu una casset, on he trobat
enregistrada la xerrada següent.
Abans de res he d'explicar-vos
que la família d'en Pere qualsevol
xerra com tots nosaltres, però
m'han donat permís per trans-
criure les seves converses en el
registre formal i aquí teniu la
transcripció:

"- Estic molt content, el nostre
Ajuntament donarà feina al
poble- va dir més alegre que
unes pasqües, en Pere.

- 1 ara, quina mosca t'ha picat. Des de quan has vist
tu que el nostre Ajuntament es preocupas per donar
feina al poble. A vegades dóna feina a alguna persona
del poble, però ha de ser dels seus- va replicar la seva
filla amb contundencia.

- Amb aquesta urbanització que faran devora es
Trenc ens donaran feina a tots, t'he dit.

- Però si ells no donaran feina a ningú, a no ser a
alguns que seleccionaran. Ja saps que els alemanys ho
volen tot de primera i no es fien de ningú. Tot el que
poden ho duen d'Alemanya.

- Segur que hi haurà feina per fusters, picapedrers,
llanterners, ferrers, vidriers, etc., i després n'hi haurà
molts que podran anar a fer feina allà.

- L'únic que ha fet l'Ajuntament ha estat deixar que
es tudi un altre tros de territori a canvi d'un plat de llen-
ties, uns quants de milions per al poble, devers 100 i
segurament alguns compromisos.

- Amb aquests doblers farem una bona plaça.
- 1 segurament haurem d'utilitzar-los també per com-

prar aigua a Tarragona o a on sigui. Et penses que l'ai-
gua quan arribi al poble de Campos serà bona? Tant de
repartir-la per aquí i per allà. Si no n'hi ha!

- I doncs beurem aigua de la cisterna, ja hi estam
avesats.

GRANJA
POMAR

Especialitat en berenars

Carrer Major, 2
07630 CAMPOS Tel. 971 65 00 48

- Aquests del PP amb urbanitzacions per aquí i urba-
nitzacions per allà ho faran malbé tot. Aquesta terra és
massa petita persuportar tanta de gent.

- Que va! El creixement pot ésser infinit, la qüestió és
que tots tenguem feina i que el poble prosperi.

- Aquest creixement l'únic que du és la prosperitat
per a uns quants escollits i la misèria per a la majoria.

- Com pots dir això, com pot ésser que no vegis que
aquest creixement és positiu?

- Perquè tenim un territori petit, perquè no tenim
aigua, perquè tenim poca energia, perquè ja començam
a no produir, perquè el camp se'n va a n'orris, perquè
quan no ens quedi paisatge, ni aigua, ni energia, ni
camp, ni res, no en vendran més de turistes i després
tots haurem d'emigrar.

- Però això nosaltres no ho veurem.
- Ah, clar, això sí, tudar avui i no pensar en el demà.

Això és el que ens varen ensenyar els nostres padrins.
- Amb això tens una mica de raó, els nostres padrins

sempre pensaven en el demà.
-Ah, però això no entra a la filosofia liberal dels nos-

tres governants. Quan arribi el fracàs, segur que s'hau-
ran ben guardat les seves espatles. I no en parlem més
que me'n vaig a fer nudisme a es Trenc, ara que enca-
ra queda platja."

Joan Uadonet
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£5 Campanar
) Autoservei

Seccions de:

Congelats

Fruiterio

Carnisseria

Cansaladeria

Major, 36 - Tel. 971.65.07.69

07630 CAMPOS
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• Esports

Entrevista a n'Antònia Manresa

EI mes passat vam anar a
veure a n'Antònia Manresa
amb la intenció de parlar uní
poc més amb ella, però s'en
h a via ; d'a nar ca p ;; a Mo ntsó
per participar a!s Campionats
Autonomies ï vam deixar ia
xerrada per un poc més enda-
vant; : IIP

Entre moltes altres cosis
n'Antònia ens ha contat "ell
següent, cosa que ens ha
permès a profans com nosal-ï
tres conèixer un poc més el
món de l'atletisme, í: ;;;;£;;

- No fa massa vas participar
als Campionats Autonomies,
com van anar?

- Enguany el nivell era molt alt.
Jo vaig participar als 400 metres
i vaig quedar en el Bé lloc, a més
també vaig disputar els relleus 4 x
40O metres on aconseguirem el
2n lloc amb una marca de 3' 55"
44 que és el rècord de Balears
absolut.

- Per què vas començar a
practicar l'atletisme?

- Abans havia provat d'altres
esports, però no m'agradaven. A
l'escola feien carreres i una amiga
que ja practicava l'atletisme em va
dir que ho provas, hi vaig anar i
ara ja fa set anys.

Ara m'agrada i em va bé i
segueixo per això, i mentre ho
pugui dur seguiré.

- Quina sensació es té quan
es comença a practicar un

esport, podríem dir que per
casualitat, i es comença a guan-
yar competicions?

- No ho sé. Vaig començar
perquè m'agradava córrer i els
resultats van arribar tot sols. Ara
qualque vegada vaig a córrer per-
què no queda més remei, ja que
sinó perdria la forma aconsegui-
da.

- Qui més qui manco té una
idea de com van els entrena-
ments d'esports més coneguts
com poden ser el futbol, el bàs-
quet...; quan parlam d'atletisme,
com van els entrenaments?,
només vos dedicau al que és la
vostra especialitat?

- No, jo corr els 20O metres i
els 400 metres, però també he
d'agafar potència, força, resistèn-
cia. Jo, per exemple, he de fer
sèries de 600 i 800 metres o
sèries de 30 metres per treballar
velocitat. A més així evites proble-
mes si qualque dia vols canviar
d'especialitat.

- Ens podries contar el que
fas a un entrenament normal?.

- Primer fas estiraments.
Després corrs un quartet d'hora.
Llavors pots fer tècnica de cursa
o de tanques, i això és el que fas
cada dia. La segona part ja varia
un poc ja que fas bots, sèries,
piràmides, és a dir curses de 80,
100, 150 i 20O metres i tornes a
baixar de 150, 100 i SO metres.

- Hem pogut llegir què en
pista coberta tens problemes, ja
que ets massa alta, com és

40

això?
- Les pistes cobertes són de

200 metres i amb peralta i clar jo
tene les cames molt llargues i el
centre de gravetat amunt, això fa
que hagi de córrer corbada. En
canvi si fos més baixa podria
córrer més dreta.

A més a Palma només tenim
una pista que no és coberta i no
està en molt bones condicions.

- Sempre he tengut la
impressió que comparant l'atle-
tisme amb els esports d'equip,
l'atleta s'ha de sentir molt tot
sol. Hi és aquesta sensació de
solitud?

- No ho sé, jo vaig provar
esports d'equip però entre altres
coses el que no m'agradava era el
fet que si tu fallaves perjudicaves
els altres. Aquí és diferent, si fas
una cosa malament et perjudiques

¿Si*a££- <¿¿ít~

SA PORTASSA
-s-sr1«̂ - -Sixr^- <5*r~*^. *ïs^—

Compra i venda d'antiguitats.
Es fan restauracions.

Sílvia Corcuera

Carrer Santanyí, 62 «Tel.: 971.16.00.91
07630 CAMPOS

TSiii - "ResMuísiM

dan TSzinadí
Miquel Coll i Franciscà Rurguera

C?<imí TvíiwiWa, a/n
'•Z f i - : 971 à f 2ò 32

\.i7t>)0 tiaiiifvs
(/h.ttti'tMÍ

X Ressò/ 103



• Esports

a tu i no ets responsable de ningú
més.

- La marca que teniu de 4 x
1OO metres és de 49" O3.
Podríem dir que correu els 1OO
metres en més o manco 12
segons. Hi ha temps de pensar
quan fas això?

- Quan fas els 10O metres
tens temps de pensar. Jo no tene
molta reacció i quan corria els
1OO metres començava molt
lenta i llavors me n'adonava que
havia de fer més via, però ja s'ha-
via acabat la carrera.

Els 60 metres és diferent;
aquí sí que és sortir i arribar, però
als 10O metres tens temps de
pensar.

Un exemple d'això és el que
vaig fer al primer Campionat
d'Espanya que vaig participar i on
vaig guanyar els 300 metres. A la
semi-final el meu entrenador em
va dir que sortís a matar i anàs al
màxim tot el temps, i vaig arribar
a la meta que no m'aguantava
dreta i em van haver d'aixecar de
terra perquè no podia amb la
meva ànima. Llavors a la final l'en-
trenador em va fer canviar la
manera de córrer. Em va dir qui-
nes eren les dues corredores que
havia de vigilar però que sortís
lenta fins a mitjan carrera. Als
15O metres anava la 5s de vuit
corredores llavors vaig accelerar i
vaig acabar primera.

- Crec que ha estat un polític
que no fa massa ha dit que és
més difícil guanyar la semi-final
del Roland Garros, que no la
final. L'atletisme també és així,
és més difícil passar la semi-final
que guanyar la final?

- No, aquí són difícil les dues.
A la semi-final tothom vol classifi-
car-se i a la final tothom vol guan-
yar. Si de cas pots especular una
mica si vas en primer lloc i amb
molt d'avantatge a la semi-final,
però si no és així és arriscar-se
molt.

- Com estam a Mallorca
d'instai, lacions comparat amb el
que coneixes de fora?

- No té punt de comparació, jo
ara he estat a Montsó, un poble
de 15OOO habitants i la pista era
fantàstica, molt guapa, molt ben
cuidada. En canvi a Palma, al tar-
tan, la part vermella de la pista, al
carrer número cinc que és el
millor ja toques asfalt.

Ara és d'esperar que aquests
problemes se solucionin amb
motiu de la Universiada. Però ja
s'havia d'arreglar l'estiu passat, i
el Campionat d'Espanya cadet es
fa fer aquí, i hi va haver moltes
queixes.

- Com sempre ens vam tor-
nar a lluir. Passem a un altre
tema. Les teves marques tan a
nivell de Balears com a nivell
estatal estan bé, quins plans
tens per al futur?

- Sempre m'ho demanen i no
ho sé. Jo l'any passat deia que pri-
mer serien els estudis; a més la
temporada d'hivern em va anar
malament, però llavors es veu que
vaig fer un canvi i la temporada
d'estiu em va bé, o sia que... si
tene ganes endavant i si me cans,
me cans i ja està.

- Ara què estudies?
- Ara he de fer segon de batxi-

llerat.

Doncs ara ja deus
començar a tenir problemes de
temps?

- Jo fins ara havia entrenat,
anava a anglès i estudiava. Però
són cinc dies a la setmana d'en-
trenament, i un cap de setmana sí
i l'altre no tene competició. O sia
que ara ja hauré de deixar
l'anglès.

- Enguany eres juvenil i has
participat als Campionats de
Balears absoluts; es nota molt la
diferència entre una categoria i
l'altra?

- No. Ara a Balears gent bona
gran n'hi ha poca, i per això l'en-
trenador ens recomana que anem
a córrer a fora sempre que
poguem.

- Això deu suposar unes
bones despeses?

- Sí, però el club ens ajuda.
Tant el club actual, Transports
Ramis-Sastre, com l'anterior me
paguen els desplaçaments als
Campionats d'Espanya d'hivern i
d'estiu. A més el Transports
Ramis-Sastre em dóna una taula
d'objectius i si vaig aconseguint les
marques em dona una prima.

- / per part de les institu-
cions?

- Tant el Consell Insular de
Mallorca com el Govern Balear
tenen unes beques per a esportis-

tes i si el teu currículum els sem-
bla bé et donen un petit ajut.

- Quina és la via d'accés a
centres com la Blume o el CAR
de Sant Cugat?; deuen ser
necessàries unes grans mar-
ques?

- Tu demanes d'anar-hi i si ells
consideren que tens bones mar-
ques durant una setmana et fan
proves i si et veuen condicions et
concedeixen una beca i pots anar-
hi. Però són molt dures.

- Els contactes amb altres
atletes de fora de Mallorca es
limiten a les competicions?

- No, si fas bones marques la
federació et convida a unes con-
centracions, on després de fer-te
una sèrie de proves físiques, psi-
cològiques,... es treballa per a
millorar el rendiment.

Enguany es fa a Pamplona a la
segona setmana d'agost, i jo hi he
d'anar. A més en aquestes con-
centracions pots treballar amb
entrenadors d'alt nivell.

- A quina edat està un atleta
al ple de la seva carrera?

- Jo encara som jove. Els atle-
tes estan al millor moment de la
seva carrera cap allà als 25 anys.

- Pel que has dit teniu molta
competició, qui s'encarrega d'or-
ganitzar-les?

- Aquí el que hi ha són els con-
trols que organitza la federació
per poder aconseguir la marca
mínima per poder participar al
Campionat de Balears.

- Com intentaries convèncer
a algú per a què practiqui l'atle-
tisme?

- Així en fred és mal de fer. Si
ves a algú que li agradas córrer i
en condicions per aguantar els
entrenaments li diria que ho
provés. Però així, és mal de fer.

Ja per acabar només ens
resta agrair a n'Antònia la pacièn-
cia que ha tengut amb nosaltres, i
l'ajut que ens ha donat el seu pare
que ens va proporcionar totes les
marques de n'Antònia i ens va
acompanyar tot el temps fent-nos
uns comentaris que ens permete-
ren tractar tots els temes més o
manco importants.

Miquel Oliver
Esteve Tomàs
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Jaume Vidal a prova a un equip
de la Bundesliga alemanya

El jugador campaner Jaume Vidal, que aquests
darrers anys ha jugat a I'At. Balears, ha anat a realit-
zar unes proves al Bochum, equip de la primera divisió
del futbol alemany. |

Segons ens han informat el vice-president d'aquest £
club té una casa a sa Ràpita i va veure uns vídeos d'en >
Jaume i li va oferir anar a realitzar aquesta prova. t>

A l'hora de tancar aquesta revista encara no es ¿j
sabia res, partia dia 3 d'agost, però el proper número o
vos donarem més informació.

FUSTERIA EN GENERAL

Guillermo Oliver Monserrcrt

Carrer Escorial, s/n Tel.: 971.65.07.59

(Travessia Rambla) 07630 CAMPOS

dENZINEKA

PLAÇA DE 6A CREU

Bon Servei

42

<ffl3íS&V%3&DA.

Nova direcció

£áfie¿¿a¿£fat en

"Tafzeâ, C ^fn&tavtä.

Carrer Nou, 94
07630 Campos Tel.: 971.16.01.80

TALLER MECÀNIC

Guillem Alzinas

Telèfon 971 65 01 00

Carrer 5ureda, 14 07630 Campos

NOU STIL
THencenéo, - ¿íettceuo,

C/. Antoni Maura, s/n

~^>asüsseti£s

(2-osA fiíwbvto. l'any 1902

Artesania i Qualitat
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Resposta d'en Toni Barceló
En el passat número vam dir que tractaríem de

parlar amb en Toni Barceló i així ho hem fet. Pel que
fa referència a la seva retirada l'any passat, l'únic que
ha volgut dir ha estat que la seva intenció era la de no
tornar a jugar, sense ratificar ni negar les paraules
d'en Tomeu Roig.

També ha volgut deixar clar que si enguany torna a
jugar, ha fitxat pel Felanitx, és degut a l'insistència de
l'entrenador del Felanitx, en Miquel Vilar, i del president
per fitxar-lo, posant-li unes condicions pels entrena-
ments que no li afecten a la feina.

CARNISSERIA

CAN IAUME BLANCH

VOSDESTKW
BONES FESTES
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&ZS, S2^

f ( S'ORIEET n
\S- ->7

C/. Creu, 14-Td.: 971 65 06 08
07630 - CAMPOS

Per/ïls
Perfumeria

Merceria

Joana Comila Moll

Carrer Creu, 32 - Tel. 65 23 41 - CAMPOS

FUNERÀRIA

CAMPOS

07630 CAMPOS

Tel. Mòbil 909 6 7 8 8 88
Tel. Mòbil 929 78 38 85

— 07650 S A N T A N Y Í —

Tel. 971 16 31 78
Tel. Mòbil 9 3 9 6 0 63 55

WWUQISW/À -£ST£r/CA

Maria i Susana

Carrer Santa Bàrbara, 2 - Tel.: 971.65.03.53
07630 CAMPOS

BAR CA'N JOAN

Creu, 11
07630 Campos Tel: 971 65 03 44
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VI Torneig de "Streetball"
(Bàsquet a 3). Memorial Pere Vicens,

Del 27 de juliol al 12 d'agost s'ha disputat una
nova edició del torneig de Bàsquet a 3 al Camp
Municipal d'Esports.

Organitzat aquest any pel Bàsquet Campos, s'ha
convertit en el Memorial Pere Vicens, jugador i entre-
nador de bàsquet campaner que ens va deixar tràgi-
cament el passat mes d'octubre.

Aquest any ha comptat amb una participació
rècord ja que han competit 14 equips a la categoria
masculina, B a la categoria mixta i 2 a la femenina.

L'entrega de trofeus es farà dia 1B d'agost al
Pavelló Municipal.
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M'Styeb Offers A&mr
Esteticista titulada

C/. Creu, 16- 1er.
Tel.: 971.65.09.15 07630CAMPOS

TABACS

Antònia
Mesquida

<íf /»ca//

Articles
Fumador

£OKl0£ F0ÔT0Ô

EffÛKm K»3 Carrer &nt»nyí, 56
•fel: W #"02 59

^^CRESPO^"100

Julio Crespo
Mana Crespo

Comunica als seus clients
el seu nou domicili a Campos

Francesc de Borja Moll, 2
Tel.: 971.71.47.17
07003 Palma

Historiador Talladas, 14
Tel: 971.65.26.37

07630 Campos

Dr. José A. Herrero Saura
OCULISTA

Comunica als seus clients
el canvi de domicili de la seva consulta

Historiador Talladas, 2

Horari: Dijous horabaixa
es prega petició d'hora. Tel.: 971.65.26.37

ASSEGURANCES: AS1SA, NOVO-MÈD1C, IMECO

Centre Reconeixement

Permís de conduir i d'armes

Horari:
Dijous de 17 a 19'30 h.

Comunicam als interessats el nou domicili:
C/. Historiador Talladas, 2

Tel.: 971.65.26.46
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El Campos de 3a Divisió comença a caminar
En Miquel Servera, que després de molts anys de

jugar a Campos es retira, en Miki, en Loren, en
Femenies, en Tolo Muñoz, en Pep Casals i en Joan
Pons són les baixes d'aquesta temporada en el primer
equip del futbol campaner, què enguany serà entrenat
per en Damià Barceló.

En Jesús, en Mateu, en Rafel Gardes, en Joan
Mas, en Toni Martí, en Gaspar, en Toni Roig, en Bernat

Roig i n'Obradon són els jugadors que seguiran en una
plantilla que reforçaran en Tomeu Ballester, que torna
a Campos, els Germans Raül i Rubén Olmo, en Toni
Rigo, n'Àngel i en David Vicens.

A més fan la pre-temporada amb el Campos els
juvenils Cosme, Ramon, Andreu, Joan Obrador, Toni
Roig i Joan Estelrich.

Inaugurada una penya mallorquinista a Campos
La cafeteria-bar "Es Vici" serà la seu de la Penya

Mallorquinista de Campos. Entre d'altres coses els
interessants podran renovar-hi el carnet de soci fins el
dia 18 d'agost. 45

&W

PEIXATERIA LLÚCIA

Carrer Nuny Sanç, s/n
Telèfon: 971.65.28.28

CAMPOS

RESTAURANT

SES ROQUES

Especialitats:
Cuina Mallorquina
Forcella
Cabrit al forn de llenya

Tel: 971 6555 1 4 - CAMPOS (Mallorca)

IbAH
MIQUELA / G A R C Í A S
Taller de restauració
de mobles

Carrer de Sa Ràpita, 57
07630 Campos

Tel.: 971.16.00.27

Recreativos Sur Mallorca

INSTAL·LACIONS DE MÀQUINES RECREATIVES

Carrer Mesquida, 16 • 07630 CAMPOS Tel. 971 65 03 56 - Fax: 971 65 25 19

Perruqueria i Estètica

Joan Ballester, s/n
07630 CAMPOS Tel. 971 65 00 80
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M Torneig de Futbolet d'aficionats estiu (98
Un any més torna a disputar-se, és el cinquè any,

el segon torneig de futbolet de l'estiu campaner, que es
caracteritza pel fet que cap dels jugadors està federat.

Enguany participen dotze equips, repartits en dos

grups de sis, que jugaran una lliga del 28 de juliol al
19 d'agost, per després jugar les semi-finals dia 21
d'agost i les finals dia 22 d'agost.

Guillem Bonet guanya
el Torneig del CIM de karate

El campaner Guillem Bonet Puigserver ha aconse-
guit el primer premi en el Torneig de Karate del Consell
Insular de Mallorca, que va tenir lloc el mes de juny al
Polisportiu Hermanos Escalas de Palma.

Guillem Bonet pertany al club del Gimnàs s'Elàstic
i està entrenat per Josep del Pozo i en aquest moment
forma part de la selecció balear.

PUBLICITAT A RESSÒ Carme Llaneras.

Tel. 971.65.21.32 • Fax. 971.65.01.47
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Entrevista a Damià Barceló,
entrenador del Campos de 3a.

la Temporada 1998-99
igual que àí càrrec de pre-

sidenti el d^entrenador del
primer* equipifîeî C, p, Campos
també hi ha Hagut carn/is. Al
capdavant hi haurà en Damià
Barceló, que fins la témpora-<
da passada era el segon'
entrenador. Amb ell també

? hem parlat per saber la seva;
opinió sobre la propera tem-
porada, • *••'••<-f¿*:-:'.-:'

- Damià, enguany has passat
de segon entrenador a primer del
Campos, com ho dus?

- Bé, jo crec que pártese amb
un poc d'avantatge, ja que conec la
plantilla. La temporada passada ja
la vaig viure aquí i això crec que
m'ha afavorit.

- Aquesta incorporació teva al
càrrec de primer entrenador
suposa seguir en la línea de joc
d'aquests darrers anys?

- Home, cadascú té les seves
¡dees, jo miraré d'gafar les coses
positives de l'any passat, però tot-
hom té les seves idees.

- Pel que fa referència a l'e-
quip hi ha hagut massa canvis o
els realment necessaris?

- Bé, els canvis que s'han
donat, principalment a la part de
davant, eren necessaris ja que se
n'ha anat una gent o perquè no
podia seguir o perquè al club no li
interessava i s'ha substituït per una
gent que no aportarà tanta expe-
riència, però pot aportar il·lusió.

- Què ens pots contar de les

noves incorporacions?
- En Toni Rigo, el porter, apor-

tará molt al joc per alt i donarà
temperament a l'equip. N'Àngel, és
un jugador jove amb molta tècnica;
l'any passat era juvenil i veurem el
rendiment que donarà. En David
Vicens, un golejador consolidat dins
la tercera, esperam que ens doni
això, gols. En Tomeu Ballester que
ens donarà experiència al mig del
camp. En Raül i en Rubén Olmo,
que ja havien estat aquí, el primer
aportarà moltes fluidesa enmig del
camp i l'altre és un bon defensa
experimentat dins la tercera.

- Enyoraràs qualque jugador
dels que no segueixen?

- Sempre t'agradaria tenir-ne
algun més, els entrenadors som
égoïstes en això, però estic molt
conforme amb la plantilla que tene
ara.

- Banya't un poc i digués quins
són els objectius per aquesta
temporada.

-No passar pena dins la terce-
ra, intentar donar gust a l'afició
campanera aquí dins Campos,
intentar no baixar dels deu primers
llocs i crec que si es fa feina ben
feta sempre es pot somiar.

- Tens pensat comptar amb
els jugadors de l'equip de segona
regional, o dels juvenils?

- Sí, de fet en aquest moments
tenim juvenils entrenant amb nosal-
tres i en Tomeu Prohens no pot
entrenar perquè està lesionat.
Aquests jugadors a més d'aportar
molta il·lusió ens poden ser útils i la
temporada és llarga i possiblement
els arribi la seva oportunitat.

- Vols afegir res més?
- No.

Moltes gràcies i sort en aques-
ta temporada que com aquell que
diu ja és aquí.

Redacció d'esports
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Entrevista a Jesús Guillén,
responsable del Futbol Base del C.E. Campos

El C. D. Campos ha creat la
figura del responsable del fut-
bol base que aquesta tempora-
da recau en la persona de
Jesús Guillén. Amb ell hem par-
lat d'aquest tema.

- En el Campos hi ha dues
directives?

- No, som una sola directiva,
però una part d'ella fa la feina
del futbol base sempre d'acord
amb la resta de la directiva.

- Quines seran les teves fun-
cions i responsabilitats dins el
club?

- Les meves funcions dins el
futbol base són les de coordinar
els diferents equips.

- Quins equips hi haurà
aquest any i qui els entrenarà?

- Enguany hi haurà: Futbol
Iniciació, entrenat per en Joan
Barceló; Futbol 7 Benjamí, entre-
nat per en Joan Mas i en
Silvestre; Futbol Aleví, entrenat
per en Tomeu Obrador; Futbol 7

Aleví, que encara no s'ha fermat
del tot l'entrenador; Futbol
Infantil, entrenat eper en Miquel
Rigo; Futbol Cadet, entrenat per
en Pep Sansó; Futbol Juvenil,
entrenat per en Miquel Rigo.

A més, com a novetat d'en-
guany, cada equip tendra un res-
ponsable dins la directiva, que
serem: en Rafel Barceló i en
Miquel, en Llorenç Burguera, en
Jesús Guillén, en Miquel Bordoy,
en Sebastià Sagreras i J. Carlos
Alia, i en Domingo Ferrari.

- Hi ha qualque equip amb
unes perspectives especials?

- Per dir-ho de qualque mane-
ra les perspectives més espe-
cials seran les dels juvenils, ja
que són el rebost dels equips
grans. A més hi ha juvenils que
fan la pre-temporada amb el
Campos, cosa que pot "afectar"
positivament a la temporada de
l'equip.

- Hi ha qui considera que la
presència de jugadors externs
és massa nombrosa; quants
n'hi ha enguany?

- Els jugadors externs seran
més o manco els mateixos de
cada any.

- Vols afegir res més?
- Sí, un parell de coses. En

primer lloc vull donar les gràcies
a totes les persones que ajuden
desinteressadament al Campos.
I vull demanar la col·laboració de
tots els pares i jugadors, a més

de fer una crida a tots els aficio-
nats perquè es facin socis i ven-
guin a veure tots els equips del
Campos, que en definitiva és el
més important.

Desitjam a Jesús Guillén
molta de sort en el seu nou
càrrec.

Redacció d'esports
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Tercer premi per als campaners al
Torneig d'Escacs de Sa Rapita

El passat diumenge dia 19 de
juliol va tenir lloc a sa Ràpita el IX
Torneig de Partides Semirapides
per a equips de quatre jugadors,
organitzat pel club Foment
d'Escacs i l'Obra Cultural Balear i
patrocinat per l'Ajuntament.
Enguany es va produir una dràstica
davallada de participants respecte
a l'any passat, ja que es va passar
de 11 equips i 44 jugadors el
1997 a només 5 equips i 20 juga-
dors, degut a la coincidència en dia
i hora amb un altre torneig a
Algaida. D'aquests equips n'hi havia
dos de Campos, dos de sa Ràpita i
un de Palma.

El torneig es jugà sistema lliga,
amb partides de deu minuts per
jugador. L'equip guanyador fou el de
Palma, format per Munar,
Gutiérrez, García i Ramos, que

aconseguí 4 punts. Els segons clas-
sificats foren els raplters L. Gil, J.
León, S. León i C. Gil amb 3 punts.
El tercer equip va ser el format pels
campaners M. Ollers, J. Lladó, B.
Manresa i R Julià, amb 2 punts.

Per altra part, cal dir que dos
jugadors campaners han participat
al Torneig Obert d'Estadilla (Osca).
El torneig va ser guanyat pel mes-
tre rus Korneiev i comptava amb
120 participants. Miquel Ollers va
sumar 6 dels 9 punts en disputa, el
que li va valer la posició 1 7, mentre
que Guillem Manresa en va fer 4'5
i va quedar a la zona mitjana de la
classificació. S'ha de destacar els
bons resultats assolits per Miquel
Ollers, qui va aconseguir unes
meritòries taules amb un mestre
internacional ucrania.

La propera cita amb l'escacs al

nostre poble serà el proper dia 15
d'agost, quan, en motiu de les fes-
tes patronals el Club Foment
d'Escacs organitzarà un torneig de
partides ràpides al carrer Creu,
davant el bar de Can Nina.

Jaume Lladó
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Sa Pesquera
Els més joves també compten

Moltes proves s'han disputat des de la darrera
vegada. Entre elles destacar la del 31 de maig, el
Campionat de Balears de Roquer "Mär-Costa" a la
zona de S'Estalella a Cala Pi. Els competidors campa-
ners tengueren una excel·lent actuació, millor encara
les competidores.

A la classificació sènior masculí es col·locà com a
segon en Miquel Salom amb un pes de 1830 g per
darrera d'en Toni Barcias del Club CIAS amb només
deu grams d'avantatge, que quedà com el campió. El
total d'inscrits foren vuitanta-vuit.

A la categoria de famines eren vint-i-una de les
quals sis eren del Club de Campos i la que segueix és
la bona actuació que tengueren:

15. Malen Amengual (Club CIAS) - 133O g
2°. Franciscà Ferrà (Club Campos) - 1325 g
3s. Maria Salas (Club Campos] - 1290 g
6-. Franciscà Villalonga (Club Campos] - 1015 g

A la categoria juvenils hi participaren quinze pesca-
dors i un sol representant del Club de Campos, n'Adrià
Aragunde, que es classificà el cinquè amb 1075 g.

El 7 de juny tenia lloc la tercera prova de regulari-
tat de Roquer a la zona d'Es Forti i Cala Egos de Cala
d'Or. Només un superà els dos kilos i aconseguia el pri-
mer lloc. La classificació fou la següent:

— El més beneficiat a la prova del raons fou en Mateu Mascaró.

Sènior Masculí:
1r. Miquel Salom - 2075 g
2n. Juan Arcas - 1915 g
3r. Rafel Cifre - 1 695 g

Sènior Femení:
1s. Francisca Ferrà - 1580 g
25. Franciscà Villalonga - 1545 g
3s. Apol.Iònia Barceló. 1160 g
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I el dia 14 de juny començava la primera prova de
la regularitat combinada pels més joves del club.
Aquestes joves promeses sorprengueren a l'hora de
fer les pesades ja que amb aquestes pescades ben bé
podrien competir amb els grans.

Categoria Juvenil:
1 r. Andreu Ginard - 1835 g
2n. Miquel Coll - 1810 g

Categoria Infantil:
1r. Miquel Capó - 2485 g
2n. Miquel Àngel Llompart - 2185g
3r. Antoni Salom - 1965 g

Categoria Aleví:
1 -. Antònia Fullana - 1140 g
2a. M§ Ventura Martínez - 995 g
3r. Joan Manel Cañamero - 1 75 g

El 21 de juny començava la regularitat d'embarca-
ció, enguany la zona era lliure, és a dir que cada barca
anava fins on volia. I els que es col·locaren per davant
foren:

1r. Joan Llompart Gayà - 3140 g
2n. Toni Salas - 2840 g
3r. Toni Huguet - 2560 g

El diumenge 28 de juny acabava la regularitat de
pesca submarina amb una brillant actuació de
n'Andreu Vidal, com ha fet durant tota la temporada.
Aconseguí 3990 punts seguit d'en Llorenç Gelabert
amb 2880 punts i n' Andreu López Molina amb 2070
punts.

El dia 5 de juliol acabava una altra modalitat, la de
Roquer també amb poques sorpreses a la classifica-
ció:

1r. Miquel Salom - 1430 g
2n. Juan Arcas - 1205 g

3r Toni Salas - 1080 g

Les famines que encapçalaren la seva classificació
foren:

1a. Francisca Villalonga - 1490g
2s. Maria Salas - 1270 g
35. Sebastiana Estelrich - 1059 g

Cal dir que en aquesta damera prova s'agafà la
peça major de la regularitat, pesava 328 g i la va treu-
re na Francisca Villalonga.

El mateix dia i per una altra banda tenia Hoc la sego-
na prova dels més joves. Les pesades, com a la pri-
mera prova posaren els pèls drets a alguns dels pes-
cadors sèniors. Aquests joves enpenyen fort.

Categoria Infantil:
1r. Miquel Capó - 2570 g
2-. Aina Ms Mascaró Rigo - 1340 g
3 r. Antoni Salom - 1255 g

Categoria Aleví:
1s. Antònia Fullana - 1720 g
2n. Sebastià Mascaró - 1190 g
3-. M§ Ventura Martínez - 1170g
4t. Joan Manel Cañamero - 960 g

El diumenge següent es va fer una de les proves
més esperades. La prova dels raons, on només pun-
tua aquest tipus de peix. I si era molt esperada no era
només pel trofeu sinó perquè les captures havien d'a-
cabar dins la pella del restaurant Sa Canova, pel que
tots hi guanyaren.

El primer classificat fou en Mateu Macaró amb
1311 g, seguit d'en Jaume Martínez que n'agafà 9O8
g. El raó més gros l'havia agafat en Toni Huguet, pesa-
va 73 g. Tots ells reberen un trofeu donat pel restau-
rant Sa Canova.

Jaume Clar
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• Entrevista

Joan Garau, President del Bàsquet Campos

52

Com ja és normal a principi de temporada hem
volgut saber com es presenta la mateixa pel
Bàsquet Campos, que enguany inicia camí en solita-
ri. Per això hem entrevistat a Joan Garau, el seu
president.

- En primer lloc, per què vos heu separat del
C.D. Campos?

- No és que hi hagi res a dir del Campos, sempre
hi ha les divergències normals, ara el motiu principal
és a l'hora de demanar les subvencions, a l'hora de
demanar ajuts als comerços campaners,... et troba-
ves que et responien jo ja he donat pel Campos i difí-
cilment donaven res per al bàsquet. Així ja queda clar
qui demana l'ajuda i la gent o les institucions, ja saben
a qui ajuden.

- Qui forma la directiva del Bàsquet Campos?
- Som els mateixos que la temporada passada.
- S'ha canviat el color de les camisetes del club?
- És una proposta que hi ha, a fi de diferenciar defi-

nitivament els dos clubs, ara bé, si es fa s'anirà fent a
mesura que es faci necessari canviar els equipatges
actuals; no crec que es faci tot de cop.

- Deixant de banda el que són les diferents com-
peticions de lliga, teniu pensat realitzar d'altres acti-
vitats?

- A més dels equips que participin en les lligues
federades, esperam poder seguir participant als jocs
escolars. A part del que són els equips esperam
seguir organitzant les activitats fixes de cada any com
és el torneig de bàsquet 3 contra 3. Ara hem orga-
nitzat un curs d'entrenadors i miram d'organitzar la
continuació.

I si és necessari, i podem, organitzarem actes a fi
d'acostar gent cap al bàsquet.

- Ja sabeu quins equips hi haurà la propera tem-
porada, i qui se'n farà càrrec?

- Tenim les mateixes perspectives de l'any passat,
amb la possibilitat de substituir l'equip júnior per un
sub-22. I si els al·lots basten potser que algun dels
equips d'escolars passi a jugar federat, a fi de poder
disputar més partits.

- Quants d'esportistes formen l'entitat?
- Aquesta temporada passada n'hi havia al voltant

de 1 BO, i tenim el desig d'arribar als 20O.
- Tot això necessita un finançament, com teniu

pensat d'aconseguir-lo?
- La nostra intenció és que el club sigui autosufi-

cient, és a dir que tothom aporti la seva quota, a més
de l'ajut que rebem dels patrocinadors i mirar si
podem gratar un poc d'aqui i un poc d'allà.

- Ens podries fer un petit balanç de la tempora-
da passada?

- Els nostres objectius eren començar a alçar els
nostres equips i s'ha aconseguit evitar que els equips
campaners fossin els darrers de la classificació. Uns
han funcionat dels del començament i llavors ha baixat
el nivell dels resultats, d'altres han estat irregulars al
llarg de la temporada, i n'hi ha que s'han destapat als
play-off finals. En resum, ha anat bé.

- Quins són els objectius per a la propera tem-
porada?

- Anar millorant el que s'ha fet fins ara, seguint el
camí que hem començat aquests darrers anys. A més

d'intentar omplir l'escala d'equips masculins, a fi de
poder participar a totes les categories.

- Es canviarà el sistema de treball?
- No, no hi haurà canvis molt importants.

S'intentarà reforçar la part tècnica, com el que vam
fer amb en Xisco Amengual. Hem mantengut contac-
tes però encara no hi ha res, ja que nosaltres no
xerram de doblers.

- Jugadors externs al bàsquet campaner?.
- Nosaltres no estam tancats a cap possibilitat,

però encara està enfora. Nosaltres tenim la feina a la
base, si un dia volem posar un equip al número 1 hau-
rem d'anar a cercar gent. De moment si hi ha externs,
enguany hi ha hagut salineros, vénen a completar
equips que no tenen totes les fitxes ocupades per
campaners.

Si ara es volgués fer un equip de primera fila s'hau-
rien de dur molt externs i llavors és quan tens proble-
mes pel poble, ja que els campaners- haurien de que-
dar fora.

- Vols afegir res més?
- El de sempre. Tot l'ajut que ens puguin oferir és

ben rebut. Ens falten delegats, falta gent per fer feina
a tots els equips a fi de poder passar-nos-ho bé.

Desitjam al Bàsquet Campos tota la sort del món
en aquesta nova etapa i agraïm ai seu president el
temps que ens ha dedicat per aquesta entrevista.

Redacció d'esports
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Temps Mort
Dies de llum i ombres
a l'esport campaner.

Els mesos d'estiu tradicionalment eren mesos de poca informa-
ció i poc moviment esportiu fins que al voltant de la Mare de Déu
d'agost es jugaven un parell de partits amistosos i els equips parti-
cipants a competicions federades començaven a omplir el Camp
Municipal d'Esports per començar a preparar la propera tempora-
da.

D'uns anys ençà això ha canviat. L'obertura de la piscina i les
escoles esportives d'estiu han fet que els encarregats del Camp
Municipal d'Esports no puguin tenir vacances de tot l'any, però a
banda d'això un fet ha d'omplir de goig tots els aficionats a l'esport.

Enguany tres tornejos diferents, dos de futbolet i un de bàsquet,
han tornat donar l'oportuinitat als campaners de participar i gaudir
de l'esport. Aquests tornejos partiren de la iniciativa popular, i més
o manco compten amb el suport dels clubs i de les institucions.

El més veterà d'aquests tornejos, el de futbolet, va iniciar un
camí en què gent que no pot o vol seguir una disciplina al llarg de
l'any durant uns dies practiqui l'esport que li agrada amb la intenció
de passar una estona entretinguda i perquè no provar de gunayar.

El contra-punt a aquesta alegria l'han posada els clubs federats.
Els canvis que es produïren en acabar la temporada passada van
crear una certa expectació, almanco a mi, del que passaria aquest
estiu.

El fet que algú tengués el poc seny de fer-me coordinador d'es-
ports d'aquesta revista m'ha permès accedir als responsables d'a-
questes entitats per intentar conèixer quines són les seves inten-
cions per a la propera temporada.

En primer lloc els he de donar les gràcies per la seva col·labo-
ració a l'hora de realitzar les entrevistes aparegudes aquests
darrers números.

En segon lloc vull comentar des d'aquí una impressió que he ten-
gut després de parlar amb ells. He tengut la sensació que hi ha
certa por que la gent pugui conèixer quines són les seves intencions
per a la propera temporada.

No és que amaguin les seves intencions o diguin mentides, però
he notat poques ganes de parlar de segons quins temes. I m'ha
semblat que han volgut evitar aquests temes amb la intenció que ja
parlarem dels fets un cop hagin passat i així ens evitam mal de caps
abans de donar l'atsús a la temporada.

El fet que la gent pugui no compartir les seves ¡dees no els ha
aturat a l'hora de fer feina com ells creuen que l'han de fer, perfec-
te. Però per altra part els ha fet actuar evitant els temes que han
creat un poc de polèmica.

Potser vaig errat, i si és així deman perdó per endavant, però
crec que intentar evitar aquests temes no és la solució, ja que l'ú-
nic que provoca aquesta actitud és que la gent no pugui rebre la
informació de primera mà i es vagi creant una opinió en relació al
que sentin a dir per aquí i per allà, sense conèixer clarament les
seves idees o motius.

Ja per acabar només vull desitjar molta de sort a tots els equips
de futbol i bàsquet campaners, i també a tots els esportistes,
davant aquesta temporada que s'acosta i comentar que la gent hi
veu i hi sent i difícilment combrega amb rodes de carro.

Miquel Oliver
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