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ElifFORli I
Gairebé tots els mitjants informatius quan duen un temps de rodatge solen

fer un petit balanc d.el seu funcionament.Fa dos anys que la "Revista Campanet"
va sotir al carrer i al llarg d'aquest temps hem anat tot plegats -lectors i
col.laboradors constituint una petita crònica de la nostra vida quotidiana i
una reflexi5 del nostre passat històric.

S'ha intentat,dins les posibilitats constatar tot quant anava passant al
llarg dels dies,encara que no tot el que ha omplit aauestes ines centes planes
ha estat sempre del gust de tots.Som ben concients que hem estat ériticats des-
de diferents aspectes,uns perquè qualque aspecte dels que s'ha tractat no les
ha caigut en gràcia;altres pensavan que la seva presentecié podria esser millof
que s'haurien d'haver dedicat espais a coses que no han sortit, i aixi un llarg
etc. Ara bé , els nostres lectors poden estar segurs que s'ha intentat dur a-
auesta tasca de la millor manera possible, malgrat no tenir uns materials ido-
nis ni uns coneixaments periodIstics massa elevats. No volem,peró cercar excu-
ses per justificar les critiques que ens ha4n pogut fer;ans el contrari voldri
em que aquestes critiaues ens arribàssin l per millorar en tot quant sigui possi-
ble la "REVISTA CAMPANET" ,encara en plena adolescència.

Voldfiem també que tots aquells que poguessin hi col.laborasin,i no és la
primera vegada que feim aquest convit. La revista està oberta a tothom, des del
més petit fins al més gran i no pretén esser altra cosa que un mitjà de comuni-
caci6 entre els Campaneters. Vol esser la revista de tots i per a tots.
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inforimazió
MUNICIPAL 

El primer ple de l'any, que va tenir lloc precisament el darrer
dia de gener, donà molt poc de sí. Assistiren tots els regidors menys
En -4aume Ordines (PSM). Molts eran els punts que figuraven a l'ordre
del dia, per ó cap d'ells destacava per la seva importància. La lectura
de l'acta anterior, correspondència oficial i un gran nombre de peti—
ions per part d'entitats i particulars així com la desi nació de les

festes locals pel 84, componien
l'ordre del dia.

DESIGNACIC1 DE LES FESTES LO-
ULS.

.Un dels acords presos a
aquest primer ple de l'any va
esser designar com a festes lo-
cals, amb caràcter retribuible
i no recuperable, les següents:
el dia 24 d'Abril, (festa de
la Romeria a l'Oratori de Sant
Miquel); el 26 de desembre, (
segona festa de Nadal). Així
veim que enguany el dia 29 de
setembre, festa patronal del
poble, no es declara festiu. El
motiu es senzill: cau en dissab
te. Un fet curiós es produía al
moment en què s'havien de desig
nar les festes: El batle propo-
sava que es declaràs el dia de
St. Abtoni, dia en què els camlbeneters traballaren normalment i je en
el poble passà sense cap cosa especial, sinó més aviat com una jornada
laboral normal,

MOLTES PETICIONS.

Nombroses foren les peticions que s'havien difigit a l'Ajuntament
per'part de diferents entitats, i de l'arxiver municipal, Josep Segura.
En principi, pareixia due cap d'elles havia de resultar problemàtica.
Però no va esser així: La netició de l'Soorting Futbol Femení Camoanet,
va provocar una discussió entre el President de la Comissió de Cultura
i Esports, Jaume Pol i el regidor Damià Pons, una discussió que la po-
dem considerar de personalista. Aquesta Detició, consistent en una aju-
da econòmica per a l'adquisició de pilotes i material sanitari, no es



concedí, i es decidí —al final— que l'Esporting F.Femení, especificàs
la quantitat.

Respecte d'una altre petició económica per part del Col.legi Públi
de Campanet, per a subsanar unes despeses a dos alumnes que han d'anar
a classes especials a Palma, es determinà subvencionar en un 50% el
transport.

Va quedar pendent d'estudi, la mecanització dels rebuts referenta
a l'aigua i a la recollida de fems.

ACLARIMENT A L'ENTREVISTA AMB JAUME POL

L'dbra Cultural Balear i la-redacció de la "Revista CamPanet",
es veven en el deure de comentar les declaracions fetes Pel regidor
de Cultura de l'Ajuntament, Jaume Pol, quan diu: "quan entra dins el
tema de política se decanta cap a un Partit. Tenc proves molt concre
tes. Per ses festes va sortir una crbnica a sa "Ultima Hora", de què
jo havia marginat s'C.C.B. i. a sa revista va sortir una que prèctica
ment era sa mateixa. I essent sa revista de s'O.C.B. no s'havia de
publicar mai per què sabia que no era vera lo que afirmava sa crbni-
ca" etc.

En primer lloc, creim que la crbnica únicament manifesta quan
a aquest tema, el cue es va dir, i deixa de banda tot comentari. No
és la revista la que opina sinó que dóna compte del que succeí a l'es
mentada sessió olenèria. Agrairíem que llegís la crbnica per tal de
comprovar la nostra postura.

En se,gon lloc, no creim que ens pugui trpctar de partidistes,
ja que les nlanes de la revista "Campanet" han estat obertes i ho es
tan ara a tots aquells que vulguin tant siguSn par-
tits polítics, entitats culturals, esportives, església, escola, etc.
Com ja hem reiterat en altres ocasions mitjançant les planes de la
"Revista Campanet.

 IP

LA PROBLEMPTICA A L'ESCOLA

Un dels temes que més preocupen els ciutedass del nostre poble és el
funcionament de l'escola. Per diversos motius, des de que ha entrat
aquest nou grup escolar en funcionament, els problemes no s'han aca-
bat mai. Ens atrevim a dir que acuets darrers anys han augmentat de
forma considerable i s'espera que en els propers sigui encara més pro
blemàtic, sobre tot, davant el canvi massiu de professors que es pre-
veu a fi d'aquest curs.

Per aixó, la revista "Campanet", ha crecut oportú entrevistar als
màxims representants de l'associació de pares i de l'escola, percu'e
ens donin la seva opinió damunt aquestes i d'altres coses que afecten
a l'ensenyament a la nostra vila.



ENTREVISTA AMB: CATAL1NA ROSSELLO

(DIRECTORA DEL COL.LEGI PUBLIC)

1.—Quines són les funcions que té un director d'un centre escolar?
—a) Pedagògiques: és el coordinador de les activitats que fan possi

ble un model de funcionament del centre.
—b) Humanes: Tenint en - compte que treballem amb persones.
—c) Burocràtiques,
Resumint, es podria dir que el director és el responsable davant

l'administració de tot el cue passa en el centre.

2.— Com és elegit un director? La teva eleccié, va esser
—Fins ara l'elecció d'un director es feia de la següent manera: a)

Es reunia el claustre cue elegia una terna, aquesta es presentava al
consell de direcció que elaborava un informe i l'administració decidia
b). La meva elecció no va esser fcil ni difícil, més be va esser ines
perada. No hi havia un candidat clar per part del claustre i els pares
"recolzaren la candidatura d'En Mi—  •
quel Oliver, aquest va renunciar per
motius personals. Per trobar una sor
tida, el ctrec va recaure en la me
va persona, de manera provisional i
per un any.

Es pot dir que he estat nomenada
per l'Administració, encara que pens
que un crrec sempre es pot rebut-
jar, ja que crec que la Constitució
empara aquest dret.

3.— Mallorquí o Català?.
—Catal, ja que crec que aquesta

qüestió és fonamentalment de tipus
linoüístic.

4.— Entre els mestres, hi ha "dos
bandos", o feis feina en eauip?.

—Pens que dir Que hi ha "dos ban
dos"entre nosaltres és simplificar molt la problemtica que vivim. En-
cara que som ben conscient que això es diu i es comenta pel carrer. Jo
diria que l'escola viu i participa un poc de les contradiccions que es
donen dins la nostra societat de Campanet. Crec cue el model d'escola
pública ha d'esser pluralista i que les discrepncies que hi puguin ha
ver ha d'afavorir l'enriquiment de tots, obrint noves perspectives
als alumnes, pares, professors i —en definitiva— a la comunitat.

Intentam fer feina amb equip perquè és un dels principals objectius
que ens \Arem proposar a l'inici d'aquest curs.

5.— Quin llibre llegeixes actualment?
—"Aigües d'enlloc" de Ramon Pinyol.



6.— L 'escola , està influenciada per cap ideologia política en concret?.

—Pens que no es fa política per ningú en concret. La neutralitat és
una condició important i necessària. Per, corn és natural, la visió de
món que té cadascú a nivell personal el pot acostar més o nenys als
pressupost que def ensen uns determinats partits.

7.— Quina relació hi ha entre 1 'escola i 1 juntament?.

—La relació s 'estableix a través dels representants d questa enti-
tat al consell de direcció i a la junta económica del col. legi. També
hi ha una comissió que de tant en tant s 'ocupa d'anar a veure el batle.

8.— La programació de les activitats extra—escolars és una f° eina només
de 1 'escola 6 és fa con juntament amb 1 'A ssociació de Pares?

—Es una f eina dè tots que canalitza el c3nse11 de direcció,on estan
representades totes les persones que intervenen en el procés educa tiu.

9.— Quins problemes hi ha ha gut amb la programació del viatge d 'estud
A nivell de carrer s 'ha parlat bastant d'aquest terna. Qué hem dius

d a ixè .?

—Té una petita histèria Es va f er una proposta de viatge per als
nivells de 7 i 8, per part dels rof essors de la segona etapa.Per
llei, es va dur al consell de direcció que no la va aprovar. Davant a-
questa situació, va ig pensar que lo millor era arribar a un enteniment
a través del diàleg i formar un grup integrat per representants dels
pares dels prof essors interessats, que, con juntament, pro jectassin
el viatge per a 8. Posteriorment, aquest pro jecte de via tge va esser
aprovat pel consell de direcció.

10.— El curs de 7 pareix que està molt desnivellat. A qu'è atribueixes
aquest f° et?.

—Cada nivell té les seves singularitats i en aquest es dóna la c ir-
cumstància que és molt heterogeni, això ha f° et necess -ària una adapta-
ció per part de la segona etapa, quant a organització, a les peculiari
tats d auest curs. Del funcionament de 7 se s "ha informat deudament a
1 'autorita t competent i f ins ara no ha tengut res a dir.

11.— Trobes que els alumnes de 8è se'n van ben preparats per seguir
estudis de BUP o F .P.

—En teoria ,si s 'han desenvolupat els programes i s 'han superat les
avaluacions amb èxit, tocaria anar ben preparats. El problema dinada
tació en passar d 'E.G.B. a uns estudis superiors està bastant genera--
litzat i els nostres alumnes de 8è no són una excepció a aquesta norma
Per poder opinar amb fiabilitat, es neces•itaria f er un estudi seriós

amb profunditat.

12.— Que nenses de la L.O.D.E.?

—La L.O.D.E. més que els centres públics afectar als centres pri-
vats que estiguin subvencionats. Es prest per f er una va lora ció, enca-
ra que, un dels aspectes positius és que proposa una escola pública
gestionada democràticament a través dels consells escolars, ampliant
la gestid dels organs col.legiats.



13.— Quina música t 'a gra da?

—Dins dels clàssics m'acrada molt en Bach i també els "chansoniers"
francesos, Mustaki, Brel, Brasseas i la catalana, que rea certes in—
f luències d'aquesta cançcí francesa: Serra t, Llach, Maria del Mar Bonet
Dins la castellana En Paco Ibariez, N ute i En Guerrero.

14.— A vegades, 1 'edif ici de 1 'escola ha estat objecte de cert gambe-
rrisme. Quina ha estat 1 'actua ci6 vostre.?

—Aquest curs, la nostra acció ja esta t la de presentar denúncia a
les autoritats competents, demanant que facin complir la normativa le-
ga 1 vigent damunt la protecció dels edif icis públics.

15.— Estàs satisfeta cra teva f eina com a directora?

—No 11 don una importncia especial al f et d 'esser directora crec
que som una més dins 1 'escola i que si aquesta va bé o va malament és
perqué les persones ho valen així. He intenta t mantenir una línia d 'ac
tuac icí coherent, adoptant una visió cr ítica del que faig i carregar am
tota la responsabilitat que me pertoca quan prenc una decisió 6don
una

16.— Opinió de la revista "Campanet". Que és el que t 'agrada més
que trobres que hi manca?.

—Crec que és una publicació interessant per al nostre poble. A ni-
vell personal el que més m'agrada són els treballs damunt població
lingüística.

Hi trop a fa ltar qualque pàgina més polémica a on tengui cabuda
la gent que no participa de les vostres idees.

Ja que tenc aquesta oportunitat voldria dir que si qua lcú. té res
oue dir damunt la nostra labor a la nostra escola, té les portes ober-
tes per venir a exposar les seves crítiques, els seus pensaments i els
seus dubtes. Crec que aquesta és la manara més directa i clarif icadora
per acabar amb aquesta imatge negativa que, al dir de la gent, té 1 'es
cola de Campanet.

Col.lectiu "ALOMA ".  

BAR
CAS

RETO
GELATS

TAPES
VARIADES  

VARIATS
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AMB

ENSAIMADES         



ENTREVISTA AmB: ANTONIA ALCINA

(PRESIDENTA DE L'ASSOCIACIó DE PARES)

• Cuines funcions té l'Associació de Pares?

-Ajudar a l'escola, als mestres i als alumnes.

2.- Quines són les funcions del president?

-Coordinar els membres de la junta directiva.

3.-Com s'elegeix la directiva de
l'Asssociació?.

-Mitjançant el vot del-s socis.

• Activitats que heu fet durant
quest curs, quines pensau fer?

-Mantenir un professor de gim
àssia; prsparar el fi de curs;
ecaptar les ajudes possibles per
l'escola,-del Consell, per exem'

le-; el campament,

•- Teniu activitats planificades,
anau improvisant durant el curs?

-No, anam improvisant.

Creus que seria interessant cue
'Associació programàs xerrades in
ormatives sobre temes d'educació
er als pares?. En cas afirmatiu:
erqué no es fan?.

-Si, seria interessant, però al
ostre poble •es activitats per al nostre poble les activitats per adul
o tenen assisténcia.

7.-Estan tots els pares de l'escola dins l'associació.?

-Alguns no.

8.- Relació escola-associació de pares. Quins pares estan dins • el con-
sell de direcció en representació de l'associacie.?

-Quatre pares.

9.-De cuina manera 'influeix l'associació en les activitats extra-esco-
lars:(viatge estudis, campament, excursions...?

-L'associació no programa cap d'aquestes activitats, ara bé, ajuda
monetàriament i personalment,

•

t s



10.— A quina causa atribueixes que el curs de 7é sigui un curs tan des
nivellat?.

—Els mestres en sabran la causa. Jo no som mestre de l'escols.

11.— Ues de fcra, dóna la imoressió que l'associació - està influenciada
per una certa ideologia . Que en penses?

—No, i és trist pensar que es pugui supeditar el bé de l'escola a
una ideologia política.

12.— Llibre que llegeixes„

—"Mszurca para dos muertos" de Camilo José Cela.

13.— Música qt.e t'agrada?.

—Maria del Mar Bonet, Sisa, King Crimsom, Beatles i Mocedades.

14.— Actuació de l'associació davant el gamberrisme, que a vegades té
l'escola com a objectiu.

-Dónam suport a l'actitud dels mestres.

15.— Estàs satisfeta de la teva labor com a president de l'associació?

—He fet el que he pogut.

16.—Opinió de la L.O.D.E.

—Pens que manté un control l tal vegada no suficient, respecte de la
privada. I una participació més ampla dels pares.

17.— Opinió de la revista "Campanet". Qué trobes que li falta? Qué és
el que t'agrada més?.

—Es bona, és de Campanet i es fa per campaneters,

"ALOMA"

la Caixa
C. O. P. E.
MALLORCA

ESCCLTAU CADA DIMARTS A LES 1315

a la frequència modulada de

RÀDIO POPULAR
EL PROGRAMA MALLCRCA AVUI AM3 INFORMACIC DE CAMPANET



Novci junto p(Irroquicti
A partir del 14 de febrer, l'Església de Campanet compta amo

un Consell Parroquial. Ja amb anterioritat -fa uns quants anys- exis-
tí un petit consell, però gaireoé no arridà a entrar en funcionament.
Ara, stha constitult aquest nou consell, que està format per catorze
membres,.més el responsable parroquial.

Dels membres que el componen, nini ha hagut tres olelegits per
tot el poble -han emZs vot unes 110 persones-. Són Miquel Oliver, Ca-
talina Pericàs i Joan Mairata.

A més, componen aquesta Junta; Guillem Mora, Maria Cerdà i An-
toni Femenias pel grup de Catequesis; Pere Reinés, Isabel Amengual i
Jaume Vives com a representants oel Cor Parroquial, i Pere A. Reinés
Joana Capó i Maria Amengual en representació del grup de la tercera
edat. Per part de les Religioses hi seran Sor Francisca i Sor Consue-
lo.

Aquesta Junta tendrà com a missió treballar oins el camp de l'a-
nimació de la catequesis, de l'acció social i de la llitúrgia; així
com també s'hauran de preocupar de la conservació de la parròquia i
dels seus béns.
  DE SNT MIQUEL DE CPET INC 1283)

smr=N=
Baptismes 19 Casaments 13 Defuncions 43

BAL8NC ECONGXIC 
ENTRADES 

Rossec any 1982 210.791,-
Col.lectes:(misses,baptismes
casaments ,funerals) 700.217,-
Comunie de bens ..56.000,-
Donatius i culte .. 126.278,-
Col.lectes especials 202.165,-
Interessos 10.359,-
Sobres 1983 ....410.100,-

Totals  1.715.910

ROSSEC EN

SORTIDES 
Personal 288.300,-
Conservació i reparec 312.870,-
Aportació parroquial a
la instal.àació elèctri-
ca O. S.,..iquel 423.361,-
Despeses funcionament.  142. 1499-
Activitats pastorals 135.742,-
Col.lectes especials 199.165,-
Donatius..  21.610,-
Alt -r.es 2  300,-

1.525.497

190.413,- pts.

INSTAL/LACIO ELECTRICA EFECTUADA A L'OR=RI DE S. MIQUEL 
ENT=ES 

Ajuntament de Campanet....30.000,-
Consell Insular ïI .125.000,-
Caixa de Pensions..  35.359, -
Donatiu particular 19.865,-
Grup de Teatre 
Banca March 3  000,-
Rifa porcella 21.200,-
Aportacir5 poble.. . 252.000,-
Aportacio parroquia......423.361,-

,ORTIDES 
GESA  300.000,
Electrica Rayó 470.016,
Material i feina cons-
trucció caseta conta-
aor 164.665,-
Despeses gestoria 20.945,-
Porcelles 8  800,-
Sopar Comediants 5  000, -
Interessos bancaris 10.359,-

• nn4;11n•••n•nnnn•



S'HA TANCAT L'ABOCADOR DE " SA UNASTRETA

Després de vuit anys ce tirar els fems a "Sa Canastreta", aquscs
ara són duits a Binissalem, El passaz oia primer ce gener es tancà
definitivament l'abocador, la qual cosa ha estat ben vista -com pou
suposar- pel poble. Els dos partits que formen el :;onsiszori hi esti-
gueren d'acord des del primer dia que es constituí el nou Ajuntament.
El P.S.M. anunciava al seu programa electoral que una oe les primeres
passes que realitzaria seria aquesta. El grup de A.P. ha fet, des que
és al davant de la gestió municipal, tot quant ha estat possible per
tancar-lo. Hem de concloure que aquesta tasca ha estat duita conjun-
tament pels dos partits.

I què suposa per a Campanet el tancament del femer? uposa, en
primer lloc, una millora higiènica sota el punt de vista de la conta-
minació, ja que a partir cara no s'han de sofrir les conseqüències
del fum que produla la crema de
fems. A més, hem d'afegir que no
tan sols érem victimes dels nos-
tres residus, sinó que també ens
havíem de menjar els de veinat.
I per què tot això? Simplement,
perquè un dia es decidí eliminar
els fems sense cap tipus ce con-
trol.

Aquest tancament també su-
posa que els qui tenen finques
prop de l'antic femer, ara no pa-
tiran les males olors, ni les
rates que hi pasturaven, les quals
han viscut tranquil.les durant
aquests vuit anys, en què no s'han
emprat els suficients materials
per al seu extermini, malgrat
les queixes d'uns quants veinats.
Sigui com sigui, ara hem guanyat
no tenir un femer, mo el vist-
i-plau del C.I.M. i de la Comu-
nitat de Raiguer.

Hem d'advertir, per altra
banda, que hi ha hagut un canvi en l'hora de la recollica. I,
a l'Ajuntament se li ha oblidat fer pGblic el nou horari.

I pel que fa a la part econòmica, què passarà? D'entrada, les
despeses seran més elevades i els campaneters haurem de més per
aquest servei. Tot perquè ens resultarà més car cur els fems a Binis-
salem ja que hi ha més quilometratge i es necessita més temps. Per
tant, cins uns dies veurem augmentat aquest impost. Si, com és inevi-
taole, es prooueix aquesta puja, no es complirà el cueel programa o'al
gun partit politic anunciava a la seva campanya electoral en relació
als imposts.

Moltes altres interrogants es pocen anar suscitant soore l'eli-
minació cels fems. Però la pregunta la hi posau vosaltres i la respos-
ta també. Qualque dia les vos comentarem.

Joan Pons

per cert,



RESUM METEOROLOGIC
DE LANY 1983

Gener  0 L/m2
Febrer  28 fl
Març  88 o

Abril  C m

Maig  20
J uny  7
Juliol  0 ,t
Agost  bb
Setembre 

• 53 fe

Octubre  47
Novembre 

^ 

44
jesembre 

• 

81 /1

TOTAL 434 L/m

La auantitat d'aigtia caiguda sobre Campanet al llarg de
l'any 1983 és de 434 litres per m2,xifra que just arriba a
la meitat de la pluja normal registrada durant la d'ecada
passada.

Com en el reste de F.allorca es Pot dir que ha estat un
any marcat per la sequera.Z4omés,gràcies,a la pluja dels da-
rrers cinc mesos,sense ésser la que se necessitava,es va
poder disminuir el deiicit acumulat fins el moment.
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1972.... 1090
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Les restants observacions meteorolbgiques fetes des de
el Col.legi Públic fan refer'encia als següents aspectes:

Les nevades a la muntanya tengueren lioc els dies 10 i
11 de febrer,e1 25 de marc i el 13 de desembre.51 dia 11
de febrer la neu arribà al pla,cobrint de blanc jampanet.

Quatre dies del any,arribaren o baixaren dels 0 graus
(observació feta a les 9 hores del matí).

Els dies de tempesta més forta foren el 20 de setembre,
el 5 i 11 d'octubre,e1 11 de novembre i el 21 de desembre.

Els dies de rorta ventada foren el 31 de gener, el 7 de
febrer,e1 28 de novembre i el 22 de desembre.

Per acabar hem de dir que uns 20 dies hem sobrepassat
el 100% d'humitat.

ALUKNES 5e del COL.LEGI PCBLIC
•

UE PASSA EN EL CEMENTIRI ?

Ja ho sabeu: si voleu anar al cementixi anau a la Cas e del Sr.

Batle i ell vos donar è la clau. Això vol dir que el cementeri està

tancat. Per què deu esser?. Idó bé ,segons paraules de la mèxima a

autoritat, es 2er evitar que no hi hagi vandalisme i no s'espenyi

res. Ens pareix be, però hi ha altres solucions més bones i altres

passes a fer. Per què no sev deveb haver fetes? Per què no s'ha es

tablert un horari ? Per què no hi ha uns cartell que indiquin a q

qui anar en cas de necessitar entrar-hi?,Per què fa uns anys no es

va prendre la mateixa sol.lució auan els desastres varen esser gro

ssos ? Per què l'Ajuntament no l'ha fet públic ?.

Moltes altres 7,reguntes és oodrien fer. Però creim aue tot a

això no solventa res. No cregui Senyor at1e que d i aquesta manera

solventl el problema,ja que els qui venen a demanar-li la clau per

anar al cementiri no feran cesestrer. percuè hi van oer coses més

series. I de fet aquest sistema implantat ha creat problemes a faml

lies: unes troben tancat d'altres deixen les flors a les portes,fan

marxa enrera etc, i així un llarg etc. Lercui altrep solucions

més positives i menys molestes per a la gent.

••••



ES PUJG DE SANT MIQUEL

Es campaneter ja saben quin puig és ; se diu es Puig de Sant Miquel
s 'alça dins sa vall d "a quest ma teix nom.

A ca—nostra teniem un missatge vei, que nomia el sen Tomeu . de Son
ron jo, i mos contava, com jo era menut, que en aquest puig hi havia her
es que eren bones f erm per curar dif erents malalties. Deia que una ve

da a un campaneter, , es moros el f eren catiu i el sen duen en Alger per
esclau, i el comprà un senyar molt ric, eró que era sego.

Com aquell senyor va sebra que ta 1 esclau era mallorquí i de Campa
net, un dia el cridà depart, i. li diu:

—Se conté veritat que tu ets ma llorquí i de Campanet?
—Si, senyor, que ho som —diu s
—Si tu, —diu es senyor— ara me donaves oaraula d 'homo de fer lo qu

jo te diré, jo te donaria sa llibertat, en haver—me feta aquesta cosa.
—Des d 'ara le hL promet!—,diu s 'esclau—. fre diga qué és que he de

er
—Prou que t 'ho dir é! —diu es senyor moro—. Tu deus sebre es Puig ce

ant Miquel.
—I moltes de vegades que hi som estat! —diu s 'esclau.

bé —diu es senyor moro—: jo et danaré unes sabates cue negú
les ha ja duites mai. Ten vas a Mallorca i les ten dus ; i, en esser en
que.11 puig, les te poses, i el tresques tot; i en haver—lo tresca t, le

te treus sense espolsar—les ni fregar—lee gens, i partexes tot d 'una ca
quí, i me presentes aqueixes sabates, basterà que jo les me pas davant

ets uis per tot d'una cobrar la vista !.

—I aquesta m'és vera? —diu s Thsclau.

—Massa que ho és —diu es senyor—. Sobre tot, facem ses proves! Ves
te'n a n es Puig de Sant Miquel, i f é—hi lo que t 'he dit, i, en tornar
quí, tocaràs amb ses mans si dic ver o si t 'engan

- ara mateix puc partir ! s 'exclama s 'esclau.

—Es senyor moro dóna ses saba tes noves de trinca, i fa amb elle
lo que li havia dit es senyor: se'n va a Mallorca , se'n va an es Puig d
ant Miquel; tot d 'una que hi entra , s e posa ses seba tes noves de trin-

ca que negú havia duites ma i; tresca tot aquell puig; i, tresca t, se
treu acuelles sabates, i les s oe esto ja ben esto jades ; i cap a Alaer man-
ca gent!.

Hi arriba, s 'entrega a cas senyor moro, li presenta aquelles saba
tes, es senyor no fa més que passar—les—se unes quantes vegades oer da-
vant ets uis ; i qué men direu?. Ell cop en sec cobrà la vista. Era que



agenda (le a vila.
NAIXAMENTS 

.PERE REINES REINES
Fill de Pere i Magdalena

.JAN AMENGUAL PONS
Fill d'Arnau i Margalida

.ANTONI TRUJILLO BENNASSAR
Fill de Rafel i M Magdalena

.JAUME ORDINES JUAN
Fill de Jaume i Sebastiana

.PERE BERNAT SASTRE
Fill de Vicens i Catalina

DEFUNCIONS

. Felip Femenia Alcina

.Margalida Mestre Cerda

.Margalida Crespi Crespi

.Antonia Bennassar Bennnassar

.Jaume Capo Torrens

.Jaume Tortella Pons

.Maria Fe Carbonell

.Damià Can2vés Segui

.Josep Reines gelabert

•E1 matrimoni format per Cristófol Beanassar i Antonia Capó han fet

les noces d'or del seu casament, Enhorabona.

CMAN'''12RC-f- ; ya CS.:3

s esclau havia tenguda la bona sort de trepi jar aquella herba mera ve-
llosa .

I es senyor moro, 6qué fa?: Dóna a 1 'acte sa lliberta t an aquell
esclau, que prengué a igo tot d 'una cap a [\.la llorca ; i f in que fonc a
Campanet no s

-Mirau! -mos deia el sen Torneu-. Es segur que encara se n 'hi fa
d queixa herba en aqueix puig. Qui 1arribs a conèixer, , ser ia ric per
tota la vida, perqué cercant a queixa herba, en por ia dur a tots es qui
no hi veuen, que a qualsevol preu la hi prendrien. Cr eis-me que se fa-
ria sa barba d 'or.

Jaume Morell

( 1)A da p ta c ió de "Es Puig de Santa Cirga": veure ALCOVER
"Ronda ies Mallorquines". Ed. moll. Torn XXIII pàgs88-
91.

ESTANC

PA PE RER1A

LL IBRES
I !4!ATER I AL
ESCOLAR



CA)MMARC H.
primer adric de les BaCears

EI President Cafiellas tyb la
«PREMSA FORANA »

Per part de la Comunitat Autónoma, la revista "Campanet" na
reout una subvenció que ens fou entregada pel President Gaoriel Ca-
nwelles, durant les passaoes festes de Cap d'Any i en un acte cele-
brat al Consolat de Mar. Hi assistírem tots els representats oe
la Premsa Fcrana.

A continuació, visitàrem l'exposició "Els Reis de Mallorca i
el seu Poole (1229-1349), instal.lada a la Llozja. El presioent La-
nyelles es posà a disposició de totes les puolicacions foranes i re-
marcà el caràcter institucionald'aquesta ajuda a la premsa que més
ho necessita.

Des dtaquest dia, a més, la revista "Campanet" rep setmanal-
ment un butlletí informatiu Oe la Comunitat Autònoma, entre Otal-
tres publicacions. Aixl, reoem també "Daoes oe les Balears 1932,
publicació de la Conselleria dtEconomia i Hisen0a. Tamoé sens ha
lliurat material fotogràfic.

AC



Possuren les Festes.
Passaren les f estes de Nadal i Cap d 'Any. Unes f estes bastant po-

bres, on els ornaments al carrer eran pràcticament nuls. Un pi damunt
la plaça era 1óni símbol de 1 'esperit nadalenc i ben magre, ja que
ni tan sols se 1 'ha via decara t. Passats uns quants dies li foren col.lo
cats uns objectes de paper, com a homenatge al desaparegut pintor "Joan
Miró. Algó coment que molt poquÉla f eines devien tenir els que adorna-
ven l'arbre. Comentari que no compartim, ja que creim que 1 'obligació
de engalanar la plaça li correspon a 1 'A juntament.

Una novetat si u e tengueren les f estes nada lenques: a més les aco
tumades matines, es pogué escoltar el tradicional cant de la sibil.la
el cant de 1"ànge1, per ó també es va fer, després de molts d'anys, el
sermó de la calenda. No- tan sols queda aquí la novetat, sinó que aquets
c ants varen esser of erits a tot el poble mitjançant uns altaveus insta 1
lats al campanar, que llavors serviren per oferir música, els altres
dies.

-ELS REIS-

La cavalgada dels Reis rflàgics arribà molt carregada de juguetes,
totes elles molt grosses. Enguany hi mancaven carroses, però aixe) no

va esser obstacle perquè aquets no arribassin. Esperam ç u e l'any qui
ve l'animació a 1 'hora de realitzar la cavalga ta simi més grossa,
questa tengui una ma jor participació, "er ta 1 de mantenir i si pot es-

ser incrementar la il.lusió dels nos tres infants.

3



in:ormació A.L 
El 28 de febrer l'Ajuntament va fer el ple ordinari corresponent.Com  la ma-

joria de plens ordinaris que ha fet aquest Ajuntament des de que es va constituir.

Els punts que figuren a l'ordre del dia tenen una importància mínima. A aquest ple

assistien tots els regidor menys Jaume Pol del Grup Popular, per lo que les forces

polítiques de l'Ajuntament estaven nivellades. Hi havia cinc regidor de cada grup.

Les actes de les seccions anteriors no pogueren esser aprovades degut a que en-

cara nc havien estat redactades.

En quant a la correspondéncia es donà compte d'un escrit enviat per D. Gabriel

Mateu, on venia a manifestar que ell té dos quadres depositats a l'Ajuntament de

dues personalitats com son D. Bernat Salas i Miquel Bisquerra, i que si el Consisto-

ri abans de dia primer d'octubre d'enguany no les anomena fillsil.lustres del poble

retirarà els quadres. Aquest escrit quedà pendent d'estudi per la Comissió de Cul-

tura.

PLA D'OBRES I SERVICIS 1984

El punt que feia reféréncia al pla d'obres

i servicis de 1984,va esser lo que entablir

més diàleg entre els regidors. En relació al

d'Obres,es pensen demanar-ne unes quantes,pe-

ró la més important és la que far referéncia

al projecte de reforna de les aisues potables

Projecte que l'Ajuntament ja té, Se va acor-

dà demanar que el Consell subvencionas el ce

cent per cent ,en dues o tres fases aquest

projecte, i així, el poble no hauria de pagar

res.

El Batle donar conta que durant el pa

ssat any just d'electricitat dels pous de

"Sa Cova" s"havien entat uns 3.600.000 pts.

S'acordà comprar tna fotocopiadora .

LA L.O.D.E. 7.7  n1>

La L.O.D.S. ,també figurava a l'ordre del di.a,pero la proposta del grup popular

no va poder esser lletsida degut a que el Batle manifestà que un dels empleats de

l'Ajuntament havia perdut un dels fols del que constava la proposta. Cosa estranya,

sembla el motiu que es donà, per no lletgir 0,1.ta proposta. Tot fa pensar que va

esser una jugada d'A.P. degut a que no podia guanyar la votació. Si no és aix8 el

motiu hem de pensar que a l'Ajuntament els papers no hi estan segurs perqué les

perden.


