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Aquest número es un

número de festa. Sant Pere, La Mare de Deu de La Victòria i prest
Sant Jaume, queja arriba, com diu Na Dora Riutord en el seu
article, son elsprotago-nistes del reportatge que oferim a l'interior
d'aquest número dejuliol, dedicat pràcticament a les festes
patronals que el nostre municipi celebra al llarg de Vestiu. Tenim
també nombroses entrevistes amb diversos personatges, com
Madó Maria, Sa Madona de Ca'n Socies, o Ma Margalida
Malondra, que ha tornat a Alcúdia a passar uns dies de vacances
amb Ia seva família després de més de 50 anys lluny del nostre
poble. Ocults, el grup de rock que vingué a Alcúdia per Sant Pere
i el guanyador del campionat de precisió d'Ala Delta i Parapente
que es va celebrar també el passat mes de Juny.

El número que aquest mes us oferim compta a més a més,
amb noues col.laboracions que ens agradaria que animasin a
més alcudiencs, i a tots aquells que tenen qualque cosa que dir,
que contar o que narrar, a atracar-se a les pàgines de Badia
d'Alcúdia perparticipar en aquest mitjà i per a intentar millorar-lo
en cada edició. Badia d'Alcúdia necessita del vostro suport en
molts de sentits, i una manera de col.laborar amb aquesta revista
es proposar temes, reportatges, entrevistes, i també denunciar

aquells malifets i irregularitats que els ciutadans han de
conèixerper a poder avaluar ijut|ar millor el seu entorn a tots

els nivells, polític, econòmic i social, esportiu i cultural.
Però per això necessitam gent. "Precissam mans a les

mans" i tenim les portes obertes, depinta en ample,
perquè qui vulgui s'adreci a l'equip que, mes rera mes,

intenta dur aquest projecte a port. Una vegada més, us
convidam a participar de Ia Badia d'Alcúdia, i

esperam que en aquests dies de estiu, dies en que
ens retrobam tots al carrer, als concerts, als diver-
sos actes progra-mats amb motiu de Sant
Jaume, ens adonem de que sols parti-cipant,

les festes son vertaderament festes, i de Ia
mateixa manera, sols participant en Ia Badia

d'Alcúdia, aquesta serà Ia nostra revista,
que Ia tenim, però que l'hem de millorar.

Aquest es el nostre missatge per les
festes de Sant Jaume: Participau! i les
festes seran vertaderament festes, i Ia

revista ben de veres el mitjà de tots.

MOLTS D'ANYS!
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Dora Riutort

Isabel Porcel

SABA NOVA
Cati Ferrer, Isabel Porcel i CristinaFiol, sontres

alumnes de l'Institut d'Alcúdia que aquest mes han
realitzat diverses col laboracions per Badia
d'Alcúdia, com son les entrevistes i l'article que
respectivament han signat.

Isabel Porcel va esser guanyadora del concurs de
redacció convocat per Ia Comunitat Autònoma
precisament sobre el motiu "La meva comunitat",
i que varem incloure en el nostre número 68 del mes
de Març, i na Cati i Na Cristina entre altres coses son
membres de Ia Banda Municipal de Música. A totes
dues les hi agraden més les "ciències" però també
les hi ha agradat escriure i fer les entrevistes que
oferim.

També contam amb l'aportació de Dora Riutort,
presidenta de l'Associació Coral Ciutat d'Alcúdia,
escriptora (va guanyar el 2° premi de Poesia Ciutat
Fidelissima d'Alcúdia 1.985), pertany des de fa 14
anys al Grup Sarau Alcudienc, i és col laboradora de
Alcúdia Ràdio (recentment han finalitzat les
emissions a Alcúdia Ràdio del programa "La Caixa
de Pandora").

A totes: Benvingudes a Badia d'Alcúdia.

Caty Ferrer

Cristina

OPTÏiPiíEHIDA

offlito ïtyloMoào:

T)*. ^peàïô *o&niayol

Lentes de contacto
Lentes graduadas

Audiometria
Gafas de sol

INTERESANTES
OFERTAS EN:

Gafasdesol

p«« 00*

yprimeras
märcas

Avd. Príncipes de España, 5
07400ALCUDIA (Mallorca)

TeI. 54 51 54
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IMATGES D'UN ESTRJ
Primer va esser Sant

Pere, després Ia Mare de
Déu de La Victòria, i com
diu Na Dora Riutort, prest
tornarà esser festa amb Sant
Jaume.

Des de el mes de Juny
fins a finals de Juliol,
Alcúdia celebra, casi sense
aturar-se, un caramull de
jocs, diades esportives,
curses de tota mena (per
mar, terra i aire), concerts
i actuacions musicals per a
tots els gusts, habaneres,
jotes i boleros, rock i, pe-
ces de música clàssica, i els
carrers ples de gent. Sens
dubte l'estiu ha arribat.

Per Sant Pere, a més de
Ia tradicional sardinada

popular que organitza Ia
Cofraria de Pescadors
d'Alcúdia, des de faja dos
anys aquesta entitat ha afegit
al programa d'actes en
homenatge al seu patró un
concurs de paelles que cada
cop té més acceptació.

A més del concurs de
paelles, les barques de bou
enguany s'han decidit a
convidar a tothom a fideuà,
ja que pareix que Alcúdia
som més bons de convidar
a sopar que d'animar-nos a
participar.

EIs cuiners de Ia fideuà
multitudinària varen esser
els patrons de Rafael e
Irene, En Joan Llitrà, i el
de CaIa Agulla, en Domin-
go Serra Mascaró, ajudats
per un nombrós equip de
"pinxes" i ajudants de cuina
que no pararen de remenar,
bocar i vigilar.

Finalment es varen arri-
bar a coure 45 kilos de
fideus, repartits enunes set
paelles fora de concurs que
són una mostra de Ia
generositat d'aquests
patrons i també cuiners, que
prepararen una deliciosa
fideuà amb el recapte que
anaren reservant al llarg de
les setmanes anteriors totes
les barques de bou: Rafael
e Irene, Capdepera, La
Gavineta i Calla Agulla.

No hi va haver tanta
participació en el concurs
de paelles com a l'hora de
parar el plat, però al manco
n'hi va haver abastament
perquè qualcú guanyés el
premi.

EIs que es feren en el
primer lloc varen esser en
José Saura i n'Andres GiI,
tots dos d'Alcúdia i aquest
era el primer any que es
presentaren.

EIs segons varen esser
els representants del Bar
Mosquito, El Félix i n'Ana,
Ia cuinera. Finalment el
tercer i quart lloc varen
esser respectivament per
l'esposa del patró de labar-
ca Capdepera, i per
l'embarcació En Peso.

Pareix que aquesta
convocatòria cada any
s'anirà consolidant.
Esperem que a les festes de
Sant Pere del proper estiu
hi hagi més participants.

La gent espera que lafldeuà sigui cuita. Tot son mans a lafeina.

ELS GUANYADORS ENPLENA TASCA, José Saura i Andrés GiI
(1er. Premi PAELLAS SANT PERE'94)
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ELS SEGONS CLASSIFICATS, representant el BAR MOSQUFTO, en
Félix i na Ana

VMTGE A LES
ANÈCDOTES DE

LAMAR
Una altra de les coses

organitzades per Ia cofraria
i que també tenguè un èxit
gens despreciable va esser
l'exposició "ORMETJOS
DE LA MAR", que en
aquesta edició va contar
amb Ia col.laboració, no
sols de l'Ajuntament d'Al-
cúdia, sinó també de
l'organització no governa-
mental "AyudaenAcción".

La qualitat d'aquesta
exposició i l'estratègic lloc
on es localitzava (un local
de l'edifici Mantonia)
conseguiren que el nombre
de visitants i l'assistència a
l'inauguració fos molt su-
perior a Ia de l'any ante-
rior.

Respecte a aquesta
exposició hem de dir que Ia
Confraria de Pescadors està

^_

"Les Cartes Naútiques, modernes i antigues, també ten(en un lloc en
aqueste mostra "

BQDAS - BANQUtTtS - CQMUNIQNtS - CONVtNCIONtS
S'ALQUERIA ofrece sus seryicios de cocina

mallorquina y nacional
MENU y carta TODOS LOS DIAS

Lunes cerrado,por descanso del personal .
Sábados noche, BAILE DE SALON0X^

Viernes: Clases Baile Salon^H*^| *
Ctra.Ste.~Margãritá ã Ca'n Picãfort, Km 2'5 Bufet y entrada: 1.300 PtS^%jV^
Teléfono: 52 37 11 - Sta. Margarita Solo entrada: 300 pts. «\®

KAtSOX
TVESTAV/RA>4Tt
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intentant actualitzar el
quadre de fotografies de
gent de Ia mar ja desa-
pareguts. Des de aquestes
pàgines convidam a tots els
que tenguin alguna foto-
grafia de familiarso amics
que han fet feina a Ia mar i
que ja no son amb noltros,
a que les facin arribar a Ia
Confraria.

I entre concursos i
exposicions va arribar
també el dia de Sant Pere,
amb l'Ofici i Ia processó.

Enguany els nostre
pescadors tengueren un
record per els que varen
morir al tràgic accident de
l'Ana Rosa, llançant a Ia

mar, des de Ia barca que
duia a Sant Pere, cinc rams
de flors.

El vespre es varen en-
tregar els nombrosos premis
per els guanyador de les
diverses curses i compe-
ticions que se varen realitzar
al llarg de Ia setmana ante-
rior, i també els del concurs
de paelles i el premi a Ia
barca millor endomaçada,
que enguany ha estat per
En Fuat (foto de Ia porta-
da).

"La mar i tots els objectes i ormetjos relacionats amb ella, han estat
presents en aquesta exposició "

LA VICTOMA
Vetlar o revetlar?

Que Ii deu haver fet La Victòria a L'Ajuntamentperquè
Ia tengui tal i com Ia va deixar quan va tancar el donat?.
A Alcúdia tenim un pressupost de milers de milions ( 1.500
aproximadament), ens podem permetre una plaça de 30
milions que provoca a tots els criteris estètics de Ia majoria
de ciutadans, i que suposa un atentat, en Ia meva modesta
opinió, al sentit comú més elemental i fins i tot a Ia netedat
dels espais públics (tot son taques), però no es pot fer un
projecte de rehabilitació de La Victòria ni estudiar com
s'ha de fer?. Es tracta, supòs, d'un criteri polític.

El govern actual ha fet coses molt positives però d'un
temps a ara veim que es desfà Io que ja hi ha fet per fer-
ho no sé si millor o pitjor, a mi no m'agrada, però en canvi
Io que hi a per fer, allà està.

Cada any, per Ia Festa de Ia Mare de Deu de La Victòria
ens trobam amb les cuines tancades i les celdes també, i tot
perquè no guareixen les condicions higièniques i sanitàries
que pertoca, des de fa quants d'anys?.

El donat es va tancar i no s'ha fet res per a tornar-lo
posar "en marxa", com així?.

Malgrat això Ia festa, com sempre, continua. EIs
alcudiencs, feels a Ia seva patrona, pugen a La Victòria el
vespre de Ia Revetlla a cantar, ballar, menjar bunyols,
beure rom cremat i convidar al veïnat a sopar de trampó.
Es una de les poques coses que a Alcúdia no ha canviat, i
així hi tot, tampoc es Io que era. Ara hi ha més gent, més
cotxes, i això es positiu, també ho seria veure un poc de
cura per part dels nostres responsables polítics cap al
patrimoni social i cultural del nostre poble, i que vetlassin
perquè en un mig plaç La Victòria, torni a esser el que era,
una ermita amb un donat, i si es vol, que els errors d'abans
es corregesin, però no optar per allò de per a acabar amb
les pusses matar el ca.

La Victòria es quelcom més que un llogaret a Ia
muntanya, es el lloc on Alcúdia es retroba com a poble.

Victòria Vives

Battade oODular el Caovesnre del dia rìp In Festn
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MESON
RESTAURANTE

RAPHA1S
Avd. Diagonal - SON BAULO - (Frente Hotel SarahyJaneiro)

CA1N PICAFORT - Reservas al TeI. 85 20 87

FREIDURÍA

FRITURA ESPECIAL RAPHA1S
FRITURACANiABRICA

FRITURADEw.
CHANavpis
LtONíMtLpS
cHtrmdNEs
'%*ptf^
SOQV^R0NES
ÇMPE^^

tto$ApA
SAKt>W1LLA

OTRAS ESPECIALIDADAS:
CH^€TWí)€1GÁLiaA

^ESGAD0S ̂ MAR1SeOSFRESe0S
11 :,,, ^VU>oA,iA,GAtiECA.,:, *,.,

COKDERO ASADO ^eBwrgos)
JÁMONDfBOD^Á
a^SOM^CHtGÓ

YpR0Dwro$DEtBi
ESPECIALIDAD EN PALETILLAS DECABRITO

FRITURAS ESPECIALES PARALLEVAR

CENTRO MEE>ICO DE ACUF>UNTURA
Dr. ALBERTO MORAJSTO V'EN^TA."^OL

MEDICINA ESTETICA:
Obesidad, lipolisis, celulitisTRATAMIENTO DE:

Enf. Reumatológicas: artritis, artrosis, lumbago, ciatica,etc
Enf. Psíquicas: ansiedad, stress, depresión, insomnio.
Enf. Circulatorias: varices, piernas pesadas, hipertensión.
Enf. Ginecológicas: reglas dolorosas, menopausia, etc..
Enf. Respiratorias: tos persistente, rinitis, sinusitis.
Enf. Neurálgicas: Cefaleas, jaquecas, herpes zoster ALCUDIA: Plaza Carlos V, 1 - TeI: 54 61 61

PALMA: Plaza Es Fortí, 3B-7B-1a. TeI: 73 82 77
(Horas convenidas. Información sin compromiso)

MESOTERAPIA, DIETÉTICA Y
NUTRICIÓN EN EL DEPORTE

PRODUCTOS INDUSTRIAS
CARBÓNICAS S.A.

Refrescos

p i c s o
Agua

d'esTEIX
Carretera de Muro

par Restaurant
foll? Roger

( €1 Bucanero )Tel.891059

JOANA SANDERSON

PISCINA
NOCHES DE FIESTA Y BARBACOA
Lago Meñor - Pto. Alcudia, (Mallorca)
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ROCK A LA PLATJA

E/ passat diumenge 26
de juny, dins el

programa de les festes
de Sant Pere, es va

celebrar el Rock a Ia
Platja amb Ia actuació

dels grups Ocults i
Lax'N'Bustos.

Aquest és el segon any que es fa a
Alcúdia el Rock a Ia platja. La idea va
sorgir d'AlcúdiaRadio i l'Ajuntament.

A diferència de l'any passat hi va
assistir bastant de gent,

i molta d'ella va acabar dins
l'aigua, com és tradició en aquest
tipus de concert.

En un primer moment es va pensar
que no podria fer-se el concert degut
a les condicions meteorològiques,
però, malgrat el fred, es va celebrar.

Després de l'actuació dels Ocults,
vam tenir el plaer de fer-li una entre-
vista a un dels components, que , tot
s'ha de dir, va ser molt amable.

-Quants d'anys fa que el grup
està format?

En el gener del 95 farà deu anys.
De fet, tenim preparat fer una festa
molt grossa a Manacor, d'allà on som
i també a Barcelona que hi esteim
convidats.

-Quan feis Ia vostra música, que
és el que cercau?

Anam cercant un tipus de música
que sempre recordi a les arrels de
Mallorca, del Mediterrani, això és el
que pretenem; fer música folk que
sigui rock.

-Com es va formar el grup?
Doncs... va ser una cosa molt rara

perquè érem tres al principi, i, diguem
que cada component estava amb altres
grupstocant. Ocultsvanéixersobretot
per una actuació, aquesta ens va sortir
i vàrem dir: va, ensjuntam, assajam
quatre dies bé... Unes 20 cançons
vàrem montar i tocar i tenirem molt

d'èxit. A partir d'aquí ens ho vàrem
agafar més en serio. Era un grup que
havia tocat només per a una actuació
i no tenia ni nom ni res.

-Teniu estudis musicals?
Tots no. Be, el cantant té 5 o 6

cursos de piano i de guitarra i de
solfeig, el primer grau. Llavors hi ha
Ia saxofonista que també estudia. Jo
no faig res, jo toc perquè m'agrada i
perquè es veu que tenc oïda per agafar-
ho. El bateria també estudiava, araja
no.

OCULTS: "Cercam una
música que recordi les

arrels de Mallorca"

-Entre voltros, a part de
l'amistat, quinaeslaunióqueteniu?

Es que clar, duim tres anys vivint
a Barcelona i el bateria i en Carles
viuen a Manacor i per això esteim
molt separats i pràcticament només
ens veim quan tenim actuació.

-I per assajar?
O venen ells o hi anam nosaltres.
-Heu tengut alguna vegada ga-

nes de tirar Ia tovaUola?
Si, es clar que sí.
-Com vareu decidir fer eI canvi

de passar de cantar en castellà a fer-
ho en català i de fer cançons vostres
i no només versions?

Nosaltres al principi només fèiem

versions perquè era Io més fàcil.
Vàrem agafar cançons que ens
agradaven molt i les vam treure.
Llavors, clar, amb el pas dels anys
començarem a fer cançons nostres en
mallorquí, ja directament, no te
plantejaves si les havies de fer en
castellà o mallorquí, sortien així i ja
està.

-No va ser per Ia moguda del
rock català?

No. Quan nosaltres vàrem gravar
el primer LP va ser en el 87, i en el 87
no hi havia res del rock català. I en 89
quan vamtreure el "Pa amb oli nacio-
nal" a Catalunya n'hi havia, però aquí
ningú sabia res de rock català, va
venir després i ens hi apuntarem.

Varen ser els catalans que digueren:
Ostres! un grup mallorquí que canta
en català ! i ens agafaren.

-Quines influències de moviments
musicals teniu a l'hora de crear Ia
vostra música?

Pràcticament Ia totalitat de temes
del darrer disc les ha fetes en Toni.
Com ho fa?. Exactament no ho sé,
però ell escolta molta música popu-
lar, música folk mallorquina, grups
com Música Nostra i altres molt mes
antics, i damunt això intenta fer
melodies. No hem d'oblidar que hem
nascut a l'era del rock.

Cristina, Cati e Isabel.
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ORDENADOR 386SX
Ordenador: W-MEGA 386 SX

Monitor Monocromo
Teclado 102 teclas
Disquetera 3M> HD
DiscoDuro 170 Mb.
Memoria Ram 2Mb.
2 P. Serie y 1 Paralelo

Programa: M.S. DOS 6.2

P.V.P. (sin IVA): 135.675 Ptas.
IVA15%: 20.351 Ptas.
TOTAL: 156.026ptas

(IVA incluido)
Opción monitor color: +25.000 Ptas.

(IVA incluido)

ORDENADOR 386DX 40
Ordenador: W-MEGA 386 DX-40

Monitor Monocromo
Teclado 102 teclas
Disquetera 31/2 HD
DiscoDuro 170Mb.
Memoria Ram 4Mb.
2 P. Serie y 1 Paralelo

Programa: M.S. DOS 6.2
WINDOWS 3.1

P.V.P. (sin IVA): 157.525 Ptas.
IVA15%: 23.629Ptas.
TOTAL: 181.154ptas

(IVA incluido)
Opción monitor color:+25.000 Ptas.

(IVA incluido)

*Aeademia
* Vendad'ordmadors
* Material informàtic
*Programes

^N°x
.-A^2<C)i$^

DISTRIBUIDOR

W-MEGA
PoHent!a,29-A

TeI. 54 51 81
07400-ALCÚDIA

Mallorca

2fatsefyi<&sefa& *yv&aset#6m&& *^v>6c>udta>, a\^w.

Armadores y
Consignatarios de Buques

SERVICIO CONTENEDORES Y GRUPAJE
PENINSULA - MALLORCA

TEODORO CANET1 52
APARTADO 30
TeIs. 54 59 28 / 32 / 36 - 54 53 89

MUELLE 54 54 31
TELEGRAMAS: SOLCA
TELEX: 68784 SOC-E
TELEFAX: 54 73 56
PUERTO DE ALCUDIA
(BALEARES)
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PREST SERA FESTA

Quan volteu el cantó trobareu Sant
Jaume. Arriba, ja és aquí! EIs carrers
més cèntrics del pobleja s'estanvestint
de gala. S'empolainen de blanc i tot
sembla adquirir un altre to.

El paperí penja dalt els carrers i
ens regala aquell renouet suau quan
l'aire el fa bellugar. Un renouet que
ens fa sentir una sensació de frescor
agraïda dins les diades dejuliol.

A Ia plaça una gran cúpula. Un cel
obert reixat de blanc, des d'on els
vespres, prenent Ia fresca i un gelat,
es creen les tertúlies més diverses.

I Sant Jaume que s'acosta i va
prenent força i forma de festa. Uns
sons de clarinet cercant Ia nota afina-
da, es comencen a sentir en Ia
llunyania.

Un perfum d'oli de Ui envaeix
l'aire matiner. CaI abeurar les portes
per Sant Jaume. I emblanquinar les
parets de blanc. Que Sant Jaume és
festa gran.

Rera el cantó també vigilen els
dies venidors el Gegant i Ia Geganta.
Esperaran el "sus" del primer tro, i
frisosos de sortir, es vestiran amb les
seves millors robes de mudar i aniran
com cada any, amb Ia cara ben alta i
les galtes ben vermelles, apresidir les
festes des de La SaIa. Com dos enviats

de l'avior vetllaran pel bon camí de
les nostres festes.

I Sant Jaume amb el seu cavall
blanc galopa com el vent botant els
diesdelcalendari, ...18, ...19, ...20,
Santa Margalida Ii dóna pas, ...21,
...22, Santa Magdalena Ii obri les
portes, ...23,...24, Santa Cristina Ii
fa Ia reverència, ...25, Sant Jaume
Apòstol ja ha arribat.

Tot esclata en festa. Trons. Músi-
ca. Ofici Major. Vi d'honor. Bous de
lídia. Banderes onejants des de Ia
balconada de La SaIa. SoI de Justícia.
Ventalls de mil colors.

I tots els Jaumes Pataumes, tant si
són del carrer del MoIl com si són
d'un altre, celebren Ia festa gran. I els
que no són Jaumes també. La festa és
de tot aquell que en vol fer.

Obriu bé els ulls i badau bé les
orelles. Sentireu el trot del cavall que
ja és a mitjan camí. Començau a
planxar els vestits nous, que en un tres
i no res serà aquí. Obriu de pinta en
ample portes i fines-tres. Que entri
llum. Que surti Ia pols. Cercau el
ventall dins el calaix del guar-darobes.
I el capellet per anar als toros. I Ia
cadira plegadissa per si a l'església no
hi ha lloc. Teniu-ho tot ben apunt.
Que no hi manqui res.

Passaran uns dies de calor. Uns
dies de trui. D'anar i venir. De bots i
rialles.

I així, ulls espolsats i fora son,

arribarem a Ia darrera nit. Quin goig
tan gran per un alcudienc és anar a
seure a Ia plaça i sentir el concert
tradicional, i una vegada acabat,
tothom a córrer per veure els focs.
L'acte culminant de les festes és per a
molts, el millor de tot l'any.

L'olor de lapólvora ens dirà queja
s'ha acabat tot. Sant Jaume tornarà a
agafar el seu cavall i començarà el
compte enrera galopant cap al juliol
de l'any que ve. Rendits de tanta festa
anirem a dormir. Bona nit a tots. Bona
nit Sant Jaume.

Molts d'anys i bones festes!!!

Dora Riutort

TELEFONO MOVIL: 908 73 26 19

C/. Nou, 27 • TeI. 52 21 56
07430 - LLUBI (Mallorca)

LAVANDERIA Reinigung
TINTORERIA Färberei und Wäscherei
I AVAHO FN 9Prn LaundryLAVAUU tro ötOU D Washing
LIMPIEZA DE ALFOMBRAS Teinturerie

Laverie

PTO. ALCUDIA
Teodoro Canet, 35 - A

Tel.545529-Part.541277
PUERTO ALCUDIA
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SORPRESAPARALOSNINOS
SÜRPRISEFORCHILDREN

MITÍBERRASCHUNGENFÍRKINDER

Pase una buena tarde con sus hijos.
Come with your children to enjoy it.

Verbringen Sie einem Shönen Nachmittag mit Ihren Kindern
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RESUM DE LES ACTI-VITATS MES
DESTACADES DEL PROGRAMA DE
LES FESTES DE SANT JAUME'94.

-DIMECRES DIA 20: A les 22 hores, concert de
guitarra a càrrec del duo Miquel MoIl i Mateu Càneves a
Sa Capella del Sant Crist.

-DIJOUS DIA 21: A les 22 hores, Vetllada còmica i
musical en el passeig de Pere Ventayol amb els humoristes
Mariano i "DUO SACAPUNTAS".

-DIVENDRES DIA 22: A les 22.30 hores a Sa Plaça
de Toros, actuació de TOMEU PENYA i SANTI
VENDRELL.

-DISSABTE DIA 23: A les 22.30 hores, nit de Rock
amb els grups: VAL-9 i SAU. Únic concert a Mallorca a
Ia Plaça de Toros.

-DIUMENGE DIA 24: A les 22:00 hores berbena,
exhibició i concurs de ball d'aferrat amb les orquestres
HAVANA i MEDITERRÀNIA.

-DILLUNS DIA 25: SANT JAUME
A les 11 hores Cerca Vila a càrrec de Ia Banda

Municipal de Música d'Alcúdia.
A les 12 Missa Solemne.
A les 13 hores Refresc Popular a La SaIa.
A les 16 hores, final del Torneig de Futbol SaIa,

categories Alevi, Infantil-cadet en el pavelló municipal
d'Esports.

A les 18 hores gran novillada a Ia Plaça de Toros amb
els novillers VÍCTOR DE LA SERNA i RAUL
BLAZQUEZ.

A les 19 hores 3er i 4art lloc, final del torneig de Futbol
sala, categories absolutes enel Pavelló Municipal d'Esports.

A les 22.00 hores lliurament dels trofeus infantils i
juvenils festes de Sant Jaume ' 94, a Ia Plaça de Ia Constitució.

A les 22.30 hores, concert filermònic a Ia Plaça de Ia
Constitució a càrrec de Ia Banda Municipal de Música
d'Alcúdia.

FOCS artificials en acabar el concert, a Ia Plaça de
Carles V

-DIVENDRES DIA 29: A les 22.00 hores a Ia Plaça de
Ia Constitució, mostra internacional folklòrica amb grups
arribats per Ia ja famosa mostra de Sollerica.

0Sb¿&¿^&
BOUTIQUE
Home i done

Carrer des Pins, 23 - TeI. 54 86 23
PORT D'ALCUDIA (Mallorca)

SECTOR INCA
ATENClON AVERIAS

Gas y Electricidad SA

880077
TELEFONO EXCLUSIVO Y PERAAANENTE

PARA AVISO DE AVERIAS

AUTOeOCLA
POLLCMTIA c.B.

Passeig de Ia Mare de Déu
delaVictoria,3- 1e

ALCUDIA
TeI. 54 77 06

DENT - ALCUDIA« •̂•̂  UKJXl - AL·UUmA

Jïl CLINICA DENTAL
SEGUROS:
IMECO
ASISA
SANITAS
PREVIASA
MEDIFIAC
MARE NOSTRUM

Dr. Vicente Martínez Busquets
MEDICO-ODONTÓLOGO

Coleg:3958-Colg.316

Plaza Constitución
(encima Farmacia)

TeI. 54 83 68

LABORATORIO
ANALISIS CLÍNICOS

Y BIOLÓGICOS
SEGUROS:
lmeco, Sanitas, Asisa, Mare Nostrum
Alianza, etc...

Abierto de Lunes a Sábado

Ctra. Artá-Alcudia, s/n
(Farmacia Gelabert)

PUERTO DE ALCUDIA - TeI. 89 22 41
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RECORDANT FESTES PASSADES
Ia hempassatSantJoan
isesfestesdeSantPere,
totes amb sa gran solera
que maiméss'oblidaran.

EsMoIlse vestíde gaIa,
tothom hi va acudir,
ningú va tenirque dir
de sa festa que s'armava:

BaII, carreresisorpreses,
de totaílà se va fer;
tothom hicomparegué
per veure ses meravelles.

Feren sa gran processó
per dins sa nostra badia
í és cert que Io d'aquest dia
pertots va serIo míIIor...

Sipegam per dia Dos,
sa Festa de La Victòria
que tots duím dins sa memòria,
aquest dia tan hermós,

Tothom elvoIceíebrar
maIdamentfacicaIor,
volem aprofitar-lo
perIa Vergeanaraadorar,

Ia nostra Mare que està
a dins aquella muntanya,
per tots Io millor d'Espanya,
que sempre mos guardarà...

Quants d'aIcudiencs hiha
que amb EIIa han confiat,
que sempre a n 'es seu costat
tota ajuda hihan trobat
imaieIs va deixar!...

Es una festa encertada
que tothom voIceIebrar.
Sabem que tothom hi va
peragrairi venerar
sanostra Vergeestimada...

Jo som un tristpecador
que amb EIIa sempre confiï,
tantdespertcom sisomiï
sempre demanprotecció.

Audi P o I a u t o,s.l.
Héroes de Toledo, 54
ALCUDIA - TeI. 54 58 72

Perquè VóssouIomilIor
que dins espobIe tenim;
Vós sou Io que més estim,
Gran Mare deíRedemptorL.

De cada anyse fa millor
bunyoIada irom cremat...
EspobIe s'ho téguanyat
perquè és sa festa ma/or...

VuIIdonars'enhorabona
a n 'aquest grup d'ets obrers
perquè no planyen dobIers
/sa festa sortíbona.

Segurestic que com aquesta
no sepotferresmiIIor,
principalment es sermó,
que és Io millor de sa festa.

De res vaigquedarendarrer,
totsortíben encertat;
percert, /a estic apuntat
pertornar-hiI'anyque ve...

Verge, vosdemanaré
me doneu saIut com ara
perpu/araItra vegada:
SEGURESTICNOFALTARÉ!

Miquel Ferrer Marroig
Alcúdia, Juliol 1.994

MOBLES
N O U
SXI^

Moblestotsestils- Mobles a mida
Cuines, TapisseriaiCortinatge

Moblesterrassi|
"Grosfillex11

f i tt I Bj
, I H , H

Ctra.Arta-Alcudia,45-|7-Tel. 85 1429
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SfITKEVISTA

GABRffiL GODEVO BUSQUETS
PRESIDENTE DE LA JUNTA LOCAL DEL PP DE

ALCUDU

El PP de Alcudia, en Ia

oposición tantos años, ha

ido continuamente au-

mentando votos y afilia-

dos.

¿Existen aires de triun-
fo en el PP de Alcudia
ante los resultados obte-
nidos en las últimas elec-
ciones?

-Ha sido un triunfo es-
pectacular ya que hemos
obtenido el 49'12% frente
al 26'4% de los socialistas.
Sin embargo, hay que ser
prudente en extrapolar es-
tos resultados a unas muni-
cipales. Aunque existen

fundadas y reales posibili-
dades de obtener el próxi-
mo gobierno municipal.

¿Tan mal Io está ha-
ciendo el actual gobierno
municipal?

-Yo no sé si Io está ha-
ciendo bien o mal. Quien
debe decidirlo en última
instancia son nuestros con-
ciudadanos en las próximas
elecciones. Lo que si es
cierto es que el actual go-
bierno municipal adolece
de muchas carencias y una
de las principales es Ia falta
de planteamientos serios y
rigurosos sin un proyecto
de ciudad. El caso más ac-
tual y palpable es el de Ia
Plaza de Ia Constitución.
Además de ser un bodrio
patatero, nosotros votamos
en contra, y se realiza antes
de tener aprobado el Plan
de Rehabilitación del Cas-
co Antiguo.

También se les acusa a
Uds. de hacer un oposi-
ción llamémosle "blan-
da".

-Mire, cuando asumi-
mos Ia oposición pensé, y
sigo pensando, que uno de
los problemas prioritarios,
sin olvidar otros, que tiene
planteados el Ayuntamien-

to es el económico. Este ha
sido uno de los pilares bási-
cos de nuestra oposición.

El 99% de las obras rea-
lizadas por el gobierno
municipal están sufragadas
por instituciones supra-
municipales y por contri-
buciones especiales, es de-
cir, que además de pagar
nuestros impuestos, paga-
mos las obras que realiza-
mos. Mientras que las co-
rrientes, las que sirven casi
exclusivamente para gas-
tos se invierte nada o se ha
de recurrir constantemente
a Ia deuda pública, que otra
vez pagamos los mismos.

Además, el Presidente
Gabriel Cañellas en Ia últi-
ma Junta Regional hizo una
reflexión sobre las
crispación de Ia vida políti-
ca y social, que yo partici-
po totalmente, y que noso-
tros no debiéramos contri-
buir con actitudes negati-
vas a aumentarla. Aquí, en
Alcudia, no hemos caído
en esta situación generali-
zada por que nuestros plan-
teamientos han sido siem-
pre políticos y no persona-
les ni interesados. En defi-
nitiva esté donde esté pro-
curaré imprimir una actua-

ción política constructiva.
Entonces como Presi-

dente de Ia Junta Local
podemos decir que el PP
de Alcudia también parti-
cipa de esta política cons-
tructiva.

-Evidentemente. Pienso
que el diálogo y las aporta-
ciones son básicas para el
buen funcionamiento de las
instituciones políticas. De
esta manera vamos cons-
truyendo algo sólido de for-
ma participativa. En este
caso el Partido Popular de
Alcudia.

En Io que a mi respecta
siempre he practicado un
talante abierto, sin renun-
ciar a ninguno de los prin-
cipios básicas que me im-
pulsaron a militar en este
partido y a participar en
política, pero siempre dis-
puesto a ampliarlos si los
considero beneficiosos par
Ia sociedad. Tanto a nivel
ideológico como a nivel de
integrar personas y colecti-
vos con
sensibilidadesdistintas. Por
ello, el Partido Popular de
Alcudia, estando en Ia opo-
sición tantos años, ha ido
continuamente aumentando

O

Laboratorio fotográfico ¡NO COMPKE SU CAKKETE!
NOSOTKOS LE KEGALAMOS

UN CAKKETE POK CAVA KELEVADO
AHORAENALCUDlA

RAZACARLOSVrf2
TeI. 54 70 17 ¡MIRA EL PAJARITO!
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ALOUDIA LANGUAGE OENTRE
OENTRO DE IDIOMAS

Plaçeta de Ses Verdures, 4-A - ALCUDIA (Al lado del Ayuntamiento)

NIÑOS: Desde los 7 años. (E.G.B. etc...)
ADULTOS:Grupos y particulares, principiantes, conversación, turismo,

avanzados, etc..,
para empresas o hoteles (a domicilio)

ALSO SPANISH CLASSES FOR FOREIGNERS
HORARIO: A convenir
Llamar: P. Danks. TeI. 54 72 65 / 86 43 66

JbojJoV5ntc
RESTAURANTE

SELECTA COCINA
MARINERA

UNA CITA OBLIGADA
C/. Teodoro Canet, 2

PTO. ALCUDIA
(frente Muelle Pescadores)

Platges d'Artà

BAR - RESTAURANTE

CASA
NAVAL BiTLSM

COLONIA DE SAN PEDRO

Especialidad en pescado fresco
RESERVAS AL TELEFONO 58 90 12

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

C/. Mayor, 41 - TeI. 54 58 29 - 07400 ALCUDIA

TIVOLI - TERRAGE

Avd. Pedro Más Reus, s/n
PTO. ALCUDIA - MALLORCA

Especialidad en Carnes a Ia Brasa,
Pizzas, Helados y su
Exótica Cocktelerfa
MUSICA EN VIVO

S.l.

MUEBLE,
MESTRE

KETTAL
C/. Jaime II, 48 GrOSflllCX
C/. Pollentia s/n
TeIs. 54 71 16 - 54 86 20 - Fax:54 71 16

MUEBLES EN GENERAL
CORTINAS - MANTELERÍAS
ALFOMBRAS - TAPICERÍAS

RESTAURACIONES
MOBILIARIO: HOSTELERÍA, BARES,
APARTAMENTOS, OFICINAS, ETC..
MUEBLES DE TERRAZAYJARDIN

07400 - ALCUDIA - MALLORCA
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votos y afiliados.
¿Tantos años en potíti-

ca no han cambiado los
planteamientos ideológi-
cos en benefício de un
pragmatismo más renta-
ble?

-Considero que pueden
convivir perfectamente.
Resulta evidente que sin un
pragmatismo y consecuen-
temente Ia eficacia nos que-
damos en un plano teórico.
Pero en ningún momento
las decisiones que he tenido
que tomar, durante los 14
años que estoy en política,
han soliviantado fuertemen-
te los principios ideológi-
cos, éticos y pragmáticos
en que me sustento. Si hu-
biera tenido que actuar en
contra de alguno de estos
principios yo ya no estaría
metido en política. Ade-
más, Ie voy a hacer una
confidencia, de las muchí-
simas personas que he co-
nocidoy, sobre todo, en las
que he confiado sólo dos
me han defraudado. Por Io
tanto el balance es positi-
vo.

Después de tanto tiem-
po no ha pensado en algún
momento dejar Ia política
y volver a su antigua pro-
fesión.

-Mentiría si no dijera
muchas veces, pero tam-
bién es verdad que me gus-
ta. He dedicado y sigo de-
dicando los mejores años
de mi vida a hacer algo
positivo par mi pequeño
país, aunque sea insignifi-
cante o no se reconozca.

Sin embargo en su
momento, no consiguió Ia
alcaldía de Alcudia.

-Es verdad. Todos mis
amigos y compañeros sa-
bían Ia ilusión que me hacía
ser Alcalde de mi pueblo.
Pero las urnas y los acuer-

dos mandan y me coloca-
ron en Ia oposición. Aun-
que se ha de tener concien-
cia que cuando uno depen-
de de las elecciones ha de
estar preparado para el go-
bierno y para Ia oposición.

Pues a intentarlo en las
próximas elecciones mu-
nicipales con una buena
candidatura.

Esta ya es otra cuestión.
El PP de Alcudia siempre
ha practicado Ia renovación
del cabeza de lista cuando
no se ha gobernado durante
Ia legislatura y es un plan-
teamiento que yo comparto
plenamente. Aunque, aún
es pronto para hablar de
cabezas de lista y candida-
turas, estamos trabajando
en ello. En Ia última re-
unión de Ia Junta Local yo
presenté unos principios
inspiradores para Ia próxi-
ma candidatura municipal.

¿Algo más para los
alcudienses?

-Si, hacerunllamamien-
to a que participen más ac-
tivamenteenpolítica. Pien-
so que toda aportación por
pequeña o insignificante
que parezca, es positiva
para nuestro pueblo
altruisticamente. Los úni-
cos beneficiarios de Io que
hagamos a Ia corta o a Ia
larga serán las nuevas ge-
neraciones, es decir, nues-
tros hijos.

efâpœ^ -̂̂ iŒBBpp
L'estiues una bona epocaper /'oc/j e/ íemps

^iiureiilegiresunamagnificamaneradepassat'

elternps, fresquets, devora un ventilador. Ñ'lsabel

•Porcelens anima aagafar un llibre mitjançant

aque$t rela&S
-"Una hora desprésde l'emboscada,lapatrulla

següent que va passarper Ia carretera va descobrir el
cotxe oficialdestru'it pelfoc. EIs cadàvers delsocüpants
van ser duts a l'hospital més pròxim, eld'Al-Adan..."

-Riiiing!.
-"...prppdeFintàSjalacosta;,,"
-Riiiing!.
-Maria! què no sents el telèfon? Corre què penjaran.
-Ja hi tornam a ser,sempre quetenc unbon llibre a

les mans empassa el mateix.
Diga...
-HoIa som Ia Xisca,que

feies?
-Doncsmlra, aramateix

estava llegint un llibrela
mar de interessant, de'n
jrederick Forsyth que es
diu El Puny de'DéüHfp-.Vv

-Vaja, sent haver-te
interromput, aquestescrip-
tor, què no es l'autorde
ChacaI i de Odessa?.

-Si queho es. Caràm,
pareix quedarreramentt'has aficionat a lalectura .

-Dona, amb una amiga com tu... I de què va aquest
Eibre? :;'.;:

-Està escrit damuritIa Guerra del GoIf, en clau de
ficció. Lahistòria giraen tornd'unaterrible arma
secreta que tenen elsiraquians,amb Ia qualpoden
derrotar les forces aliades. La salvació estàen mans
d'un agent qUe s'ha d'infiltrar a Bagdad ambunamissió
suïcida.

-Pareixmolt interessant, quan el tornis a ca'n Torró
m'ho diusi l'agáfaré.

Per cert, et cridava per dir-te que eldia 28d'aquest
mes hi haurà un concertde pianoacàrrec delprofessor
Stephen Pav1ello, amblacol laboraçió deBernard
Villemagne.

Es farà aca'n Torro ipertanyal "cicle nocturns al
pati".

Què t'âgradaria anar-hi?
-Es clarque si. Aquina hora?
-A les deu i mitja.
-Ensveurem allà. Adéu.

IsobelPorcel.
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MPIXA?

La nostra petita història contada i descrita

Pes Pintoret d'Aucanada

MUNDMv'94

-Naturalment que el MUNDIAL
'94 ha tingut també, a Alcúdia un bon
manat de deixebles, prosèlits i
acompanyants. Per tots aquests, a
l'hora del futbol tot quedava
interromput, paralitzat i suspès. A
l'hora del futbol, no s'admetien visi-
tes a Ia casa, no hi havia sopar, i, si
sonava el telèfon, ningú anava a con-
testar al seu re-tin-tin. I es clar, quan
guanyava Ia nostra selecció, o, al
manco, empatava, tot era alegria a Ia
casa, i "hurras" i visques. Però, quan
a Ia fi perdé contra Itàlia, tot varen
esser protestes i paraulotes contra en
Salinas que hagués pogut fer un gol de
campionat, contra un àrbit húngar
que recolzava als seus veïns dels Al-

pes, i contra un barrut italià que va
xepar el nas d'en Lluis Enrique. Totes
les nostres esperances caigueren, així,
dins un pou. I pocs dies després tot
tornava a Ia normalitat: els nins davant
Ia TeIe amb els seus dibuixos animats,
Ia mamà tot el dia dins Ia cuina, i el
papà per Ia feina o de "picospardos"...

Ara, a esperar el MUNDIAL '98,
que serà a França, i per tant més prop.
Però qui es fia dels francesos...?

SENSE BANDERA
BLAVA PER ALCÚDIA

-I per més inri per Alcúdia, segons
el Diari de Mallorca del passat 11 de
Juliol, les platges d'Alcúdia enguany
no han aconseguit Ia Bandera Blava
que equival a dir que les nostres

platges no tenen l'aigua neta, que Ia
nostra arena ha tornat mustia, que els
nostres servicis al usuari son
deficients, i que el entorn de Ia nostra
platja s'ha embrutat. No sé que dirà a
tot això el nostre actiu Delegat de
Turisme de l'Ajuntament, Antoni
Gelabert, ell que tot el sant dia, i tota
Ia santa nit, Ii dona voltes al cap per
poder donar servicis de qualitat a tot

BAR - RESTAURANTE

AaIb
LOCALlll

CLIMATIZADO

ABIERTO TODO

Lunes yMartesj por
Ia tarde cerrado

Ca'n Sebastià
MENU DIARIO

De Lunes a Sábado: 700 pts.
Domingos, MENU ESPECIAL: 1.400 pts.

ESPECIALH)ADES EN COCEVA MALLORQUEVA
Arroz Brut

Paletilla de Cordero
Lomo con CoI

COMEDAS PARA LLEVAR POR ENCARGO
COMIDAS COMPAÑERISMO
COMUNIONES Y BAUTIZOS

Información y Reservas al TeI. 85 18 53 C/. Jaime III, 63 • Ca'n Picafort
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el nostre Turisme alcudienc. O es que
per mig de tot aquest aldarull hi ha
també un àrbit húngar que ens té
ràbia, i no vol que Alcúdia tampoc
guanyem aquest altre MUNDIAL,
també tan important per noltros?

Tot en el món son injustícies,
enxufisme i burles contra el més dèbil !

TEMPORADADE
CAÇA'94

-El passat diumenge 19 de Juliol
va quedar oberta Ia temporada de
Caça '94 que té entre noltros també
molts d'aficionats. Això es com un
MUNDIAL pel qui tot es deixa, inclús
fills, dona, i Ia paella del mig dia. La
qüestió es poder apuntar darrera un
conill i matar-lo, i passejar per Ia
garriga. Però, Ia desgràcia es que
cada vegada hi ha menys conills (i que
direm de les perdius?) pels nostres
pinars i que també darrera Ia caça un
sempre hi perd. Es que els conills fan
mil magarrufes com els futbolistes
italians, i no es deixen agafar, i Ia
pilota, vull dir, el tir mai entra a
porta. O es que els conills, com els
homes, s'han apuntat al control de Ia
natalitat, i ara les conilles no infanten
de deu en deu, com abans, sinó que els
conillets neixen un per un?

Així no es estrany que aquest
MUNDIAL dels conills i les perdius,
també vagi cop piu, i, aquí, duguem
també les de perdre...

CAP PEN^R, SENSE
SORT

-Tampoc a Cap Pinar Ii acompanya
enguany Ia sort ni cap xamba. Sabem
de bona tinta que el Govern de Madrid
feia les oportunes previsions perquè
Ia pròxima reunió del Consell Europeu
espogués celebrar a Mallorca,
coincidint amb Ia presidència
espanyola de Ia UE, i a tal fi Cap Pinar
sempre està en el pensament del nostre
president del Govern de Madrid, don
Felip Gonzàlez. Però, no hi ha mane-
ra de que el nostre Cap Pinar pugui
aixecar el seu caperret, malgrat al
nostre don Felip Ii encantaria tenir el
seu gran xalet de vacacions entre
noltros. També el nostre equip socia-

lista que ens governa a Alcúdia
remouria terra, i si pogués també un
trocet de cel, perquè el Govern de
Madrid, i el seu president, poguessin
fer el seu niaró estival dins el nostre
municipi, i concretament en Cap de
Pinar, com es el desig del President
actual del nostre Govern de Madrid,
fa molts anys.

Si tot això es pogués aconseguir,
això, si que seria guanyar un MUN-
DIAL. Per Alcúdia a cada instant
tendriem en KOLH d'Alemanya, o en
MAJOR de Londres, o en YELSIN de
Moscou, en CLINTON de EE.UU. i
també de rebot, en JOAN PAU II.

Però això es somniar massa. De
moment, Cap Pinar es queda buit i
mut. I que no prengui el foc en el seu
pinar, perquè així, si que ens quedarien
ben allisades les nostres il lusions, i el
Cap Pinar, ben palat.

Al entre tant, siguem feliços,
malgrat poguem perdre tots els
MUNDIALS!

FESTA DE SANT PERE
-Però us he de dir encara més

coses.
Cert que aquest mes Ia meva

crònica d'Aucanada no pot esser més
pessimista, més adolorida i més lúgu-
bre.

M ' oblidava però de fer-us memòria
de que si bé tot ens va tort vaig trobar
que enguany el nostre Sant Pere de Ia
processó del Port anava molt dret i
que feia un poc Ia rialla, i això vol dir
que estava content, i això es Io que
importa. EIl, com sabeu, sempre duu
dins labutxaca les grosses claus de les
portes del cel i estic segur que, quan
menys ho esperem, totes les nostres
desgràcies -que, com veis, son moltes-
es convertiran en favors i gràcies. EIs
qui té les claus (això no ho dic p'en
Rubio ni p'en Roldàn) obri i tanca
quan vol, i tanca el que vol, i obri al
qui Ii es simpàtic. Sant Pere enguany
més que mai va veure amb els seus
propis ulls tanta pauma i tanta murta
i sobretot tan bons cors pel nostre Port
d'Alcúdia que prest -no ho dubteu- el
cel s'obrirà i caurà un bon ruixat de
gràcies per tots.

Sant Pere meu, ja ho sabeu. A
buidar Ia senalla damunt Alcúdia i el
Port..

CONTEMPLANT
LAMAR

Ja fa molt que no hem parlat
de sa Marina AIcudieaca.
Sa temporada estiuenca
un altre aayha començat.

Mos ta entrat es Juliol
amb tota fúria /fortor;
gensd'aigo, molta calor
/ gent estesa a n 'es sol

que es torra com a dragons
a tot Io llarg de sa platja:
de s'estiusa vira imatge...
Però ¡o cerc es racons

on es solno hipot entrar.
Tenc triada una vorera
que s'horabaixa m 'espera
/ des d'on contemplIa mar,

que és com un llac encantat.
SoIc dur un llibre en ses mans
però... espensamentssóngrans
iesHibre roman tancat...

No he mestermés distracció
que miraria mar tan blava,
unspicsIlisa, altresmésbrava,
fontsempre d'inspiració...

Pens que si gran és l'Oceà
quepareixque no téfi,
tan gran com se puguí dir,
MÉSGRANÉSQUIEL VA CREAR!...

Perquè/o no he dubtatmai
que és tot obra d'un Autor
a quideim Déu Creador,
Senyor de s'Immens Espai.,.

A s'ombra espessa d'unpi
fruintde tanta bellesa,
s'àníma en queda corpresa
/no en voldria fugir.

Es una gràcia divina
que no me cans d'alabar:
podercontemplarIa mar
des de sa nostra Marina...

Miquel Campins Tous
Alcúdia, Julioll.994
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REPORTATGE

Dues alcudienques Kànéstaténtrevistades per El

DIA DEL MUNDO. Ambdues ténen molt que veure

amb aquestpoble peròdes de situacions ben distintes:

Madò Maria de Ca'nSocies, SaMadona de Ca'n

Socies com Ia coneixemaquí, va venir al nostre poble

amb 26 anys, desde Pollença. De llavors ençà ha

formatpartd'Alcudia,iha estattestímoni delprofund

canvi sociocultural que fia sufriïaqüest municipi: de Ia

pagesia al turismé.Désdefaurtsffanys, Ca'n Socies

no es conra, i els betzers iullastress'han feta seva una

finca que abans estava neta i era el lloc de feina de

nombrosos alcudiencs ialcudienqyes, fins que poc a

poc els homes varen baratarel fuçóper Ia servilleta de

cambrer i les dones deixaren d'anar a collir figues i

olives per a fer feíhatambéaàlgunhotel.

En canvi, na Catalina Malondra,comptava sols vuit

anys quan sonpare, en MiquelMalorídra, decidí agafar

vaixell ipartir capa Argentina a cercar millor fortuna.

Amb ell partiren laseya dona i|es tres filles del

matrimoni.

Na Catalina Malondra, no ha pogut oblidar mai el

seu poble natal i l'ha enyorat gairebé tota una vida.

Encara parla el mallorquí, no se liha esborrat de Ia

memòria gràcies a queamb Ia seva mare i les seves

germanes sempre elpaflàven: Ara^després de 55 anys

d'anyorança i conyidadaperlasevßfamilia a Alcúdia,

va tornarper a passarunsdies de retrobada amb Ia seva

infància.

Madò Maria i NaCatalina Malondra, comparteixen

aquestpoble. La primera fa55anys, ens conta, que és

a Ca'n Socies, Ia segona, na Catalina( en feia 55 també,

que no havia vist lasevaestimadaAlcúdia.

Aquestes dues entrevistes ¡és reproduïm en aquest

número de Badia d'Alcúdia, enriquides a més a mésper

aquelles anècdotes i viveììciés de léïprotagonistes que

per motius d'espai, sempre limitat 'a Ia premsa diària

local, no es varen poderincloure en el seu moment.

MADÒ MAMA DE CA'N
SOCIES, UNA MADONA DE

LA PAGES^ A LA
CAPITAL DEL TURISME

Alcúdia, comparatamb
altres pobles de Ia ruralia
mallorquina, no ha estat
mai molt pagès, això es el
que troben al manco els
que venen de pobles que
tenen més tradició pagesa,
com Ia mateixa madona
de Ca'n Socies, nada a
Pollença. Malgrat això,
abans, quan Ia terra era
l'únic queviure de Ia gent,
sí que hi ha hagut algunes
possessions i finques en
aquest terme com Ca'n
Vauma, Alcanada, Ca'n
Foseta, Son Simó, Son
Ciurana, Sa Torre, Gata
Moix..., on el camp es
conrava i treballava.
Emperò sempre n'hi ha
haguda una, a Alcúdia,
que era Ia més gran, i
també Ia que ocupava a
més personal: Ca'n
Socies. Madò Maria, ha
estat i és Ia madona de
Ca'n Socies, des de ara fa
55 anys,

-"Fa 55 anys que som
a Ca'n Socies, vaig venir
d'edat de 26 anys i en tenc
ja 84. De memòria no em
record quin any
venguérem, Io que sí sé és
que era pel moviment,
perquè a Ia possessió hi
havia una cova on es
guarien les ovelles i quan
ens varem donar compte,
Ia cova era plena de gent,
perquè sempre dèiem que
sí quan mos demanaven si

es podien amagar allà".
En aquell temps feia uns

tres anys que Madò Maria i
el seu marit duien aquesta
possessió que conserva en-
cara Ia tafona i el molí, i
després d'aquest temps ja
l'havien fetaneta iconrada,
i diu que l'esmentada cova
"feia olor d'ovella, peròja
ho crec que s'hi amagaven
«

Aquesta dona de cabells
grisos que conserva encara
el posat de madona de Ia
pagesia, va arribar a
Alcúdia, natural de
Pollença, per via de son
pare, qui era l'arrendador
de "U Vertent", com diuen
"u pollencins", una finca
que es localitza al creuer de
Ca'nBregat, anantalaCtra.
del Port de Pollença. En
aquesta finca, Vertent, el
pare de Madò Maria era
l'arrendador que feia sis,
"i ara hi ha un fill, germà
meu (diu), que es el que fa
set."

No deixa d'esser curio-
sa Ia manera en que aquesta
pollencina, que després de
55 anys encara no ha "girat
Ia llengua", com ella diu,
arribà a Alcúdia:

"El senyor de Vertent
eratambéeldeCa'nSocies,
en tenien moltes de finques,
i Ia veritat es que el senyor
no va agafar mai cap arren-
dador que no fos aconsellat
de mon pare. Quan 1 ' amo ' n
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Andreu, que era el que
estava a Ca'n Socies, ho va
deixar, va demanar consell
a mon pare, qui Ii va dir que
voldria que trobas una
família amb molts de fills,
perquè els fills -puntualitza
són força de braços-. N'hi
varen anar un parell de
Pollença, ademanar-liCa'n
Socies per arrendar: un tal
Martí que tenien molta força
de braços però que eren
veïnats de Vertent i Ia seva
part del torrent no Ia
xermaven mai, i quan hi
havia torrentades l'aigua
ens envestia a noltros.

També Ia demanaren els de
Mina

braços i quatre fills"
En aquesta part del relat

Madò Maria recordaparau-
Ia per paraula l'encís que
son pare feu al senyor i Ia
resposta que aquell Ii donà,
sens dubte va esser un fet
que Ii marcà Ia vida:

-"Els de Ca'n Mina
tenen tres fills i una al lota,
i un al lot es viudo i ha
demanat Na Maria Per
casars'-hi"

-"Ido no se'n parli pus.
Na Maria serà Ia Madona
de Ca'nSocies".

A q u e s t a
finca es de
terra prima,
afirma Ia
madona que
l'havistacon-
rar durant
aquests anys,
té cent quar-
terades "que
no son moltes
però ja n'hi
ha", ambcos-
ters, garro-
veres, alzines,
oliveres, Cada
tres anys es
feia una pas-
sada per tot,
x e r m a r ,
sequeiar..."

"EIs dies
que plovia els
sequeiadors

iarCa

ORO 18 K.
QOLD 18 KARAT.
D'OR 18 CARAT.
PLATA DE LEY

victoria ^Arauíló
Paseo Marítimo, 58 - TeI. 54 52 09

Puerto de Alcudia

llenegaven, així que aga-
faven un sac, per posar-se
damunt el cap, i amb una
xapa, un fuçò i una forca,
se n'anaven a xermar".

Un temps hi havia molta
de gent que feia feina a
Ca'n Socies. Entre colli-
dores d'olives i homes que
feien oli, -encara es con-
serven Ia tafona i el molí-,
podien arribar a esser 25
persones. També tenien
figareleres, quan era el
temps, dos missatges efec-
tius, tot l 'any, i tres
sequeiadors, que comen-
çaven per a Nadal "fins que
el temps s'encalentia".

Avuiperò, Ca'nSocies,
com Ia resta de Ia majoria
de finques i possessions ja
no és ni ombra del que era.
Així com va arribar el
turisme cada pic va esser
més mal de fer trobar gent
per el camp, i Madò Maria,
quan veul'estat actual de Ia
possessió i el compara amb
Io net i productiu que era
abans diu que "m'agafa
plorera quan ho veig com
està, i no es nostre...".

Explica Madò Maria que
fa una quinzena d'anys que
ja no hi fan feina:

-"Quan mos varen ven-
dre Ca Na Ferrera, que era
del mateix amo, ja com-
prarem un tractor, però així
hi tot no trobàvem gent.
Això d'hotels ha mort Ia

pagesia".
EIs propietaris de Ca'n

Socies, els senyors, no són
d'Alcúdia. Aquesta finca
pertany a una família
d'Artà, de llinatge noble, i
diu Madò Maria que avui,
els fills ja viuen a Palma, i
que "a un pis on abans n'hi
vivia un avui n'hi ha tres i
ben amples".

Madò Maria recorda
encara, quanerenaVertent,
i el senyor anava a Ia finca
amb una galera estirada per
dues mules "precioses", i
com també, el dia en que el
senyor vell es va casar,
portavaun "traje, d'aquests
de gala amb una banda
crusada damunt el pit i
medalles".

Avui Ca'n Socies és un
dels vedats de Ia Societat de
Caçadors d'Alcúdia, on
encara hi queden algunes
perdius, ("sembla mentida
com els animals tot d'una
se n'adonen d'on és que
estan més segurs", que diria
algun caçador"). Va estar
un temps en venta però avui
els senyors han mudat de
pensament i ja no Ia tenen
venal.

"Han sortit molts de
compradors, com En Cer-
dà, En Vidal, i noltros els
donarem l'adreça del se-
nyor, fins que un dia mos
va fer sabre que no Ia tenien
venal. Qui sap, potser, dic

O

Caixa d'EitaMs
de Pcllença

Oficina ALCUDIA
C/. d'Es MoII, 27
TeI. 54 55 31

Oficina PUERTO DE ALCUDIA
C/. CapitánCortés, 18
TeI. 54 76 60
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FERRETERIA
-Menaje
-Servicio en
general para
Ia hostelería
-Artículos
jardín y piscina

DROGUERIA
Productos

de limpieza
Almacén de

plásticos
Muebles de

terraza y jardín

DISTRIBUIDOR PINTURAS BRUGUER

Distribuidora LLOMGAR, C.B.
Via Pollentia, 45-B
07400 - ALCUDIA (Mallorca)

C.I.F.: E-07-106040
TeI. 54 51 64/65 FAX: 54 86 24

Panadería y Pastelería

TORRES
Fábrica y oficina:
Jaime II. Urb. Ca Na Saloma, s/n
TeI. 54 79 68

Tienda:
C/.d'EsMoll, 19-Tel.545249

ALCUDIA - Mallorca

S'AUFABI
^VVUN PHANlT>s

THAI RESTAURANT

r?Q
MARKET

APARCAMIENTO
C/. SERRA, 5 - TeI. 54 89 48

07400 - ALCUDIA - MALLORCA

CRISTALERÍA LCUDIA

ACRISTALAMIENTO DE OBRAS - CRISTALES DECORADOS
VIDRIERAS EMPLOMADAS - MANPARAS DE BAÑO - MARCOS

Para un mejor servicio, nos hemos trasladado a
C/. Elipse, s/n. (Urb. Ca na Saloma) TeI. 54 8213
ALCUDIA(Mallorca)

VISITCNOSSINCOMPROMISO

curios -n
QUA-MAR |

ACUARIOS - PECES - PLANTAS TROPICALES Y ACCESORIOS
INSTALACIÓN DE ACUARIOS DE AGUA SALADA

EXCURSIONES MARÍTIMAS

S ^
AMtRI

^•••••fl

SALIDA - DEPART - DEPARTURE - ABFAHRT
PUERTO DE ALCUDIA: 10.00 -13.00 -16.00

PTO. DE ALCUDIA . TEL 54 58 11
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jo, els senyors pensin que
algun dia el camp i Ia feina
a Ia terra tornaran, però
això ho veig molt difícil.
No crec veurer-ho, així com
va el mon".

Encara que deim que
Madò Maria ha viscut a
Ca'n Socies, això no vol dir
que hi fes feina en el camp.
De fet, Ia seva tasca era
sobre tot a Ia casa.

-"Tot el temps que vaig
tenir l'home bo, jo no me'n
vaig encuidar més que de Ia
casa. Després però, quan
ell es va posar malalt, i hi
va estar 13 anys, encara
dirigia el treball i tampoc
vaig sortir de Ia casa, però
llavonces, quanesvamorir
vaig haver d'agafar una
criada".

Però Madò Maria tenia
gent de confiança a Ia fin-
ca, i no havia de passar
pena per les feines.
"Madona, -Ii deien- no
passeu pena, no deixarem
cap oliva sense collir".

Però el turisme, poc a
poc, com diu aquesta
pollencina instal lada a
Alcúdia des de fa tants
d'anys, "ha mort Ia
pagesia".

-"Hi han de néixer en el
camp, ficar-s'hi de cap es
moltdifícü".

CATALmA MALONDRA:
"Ma mare em deia que Alcúdia era molt

guapa, però no m'ünagraava mal que ho fos
tant".

Va néixer el 28 de Gener de 1.935, i vuit anys i mig després son pare se Ia va
emportar, juntament amb Ia mare i les seves altres tres germanes a l'Argentina.

S'enrecorda com si fos ara:

"Mos varen despertar
molt prest, no sé perquè
ens havíem d'aixecar tan
de matí, ah sí, (recorda), es
que domés hi havia un
correu. Idò mon pare ens
va dur perquè aquí (i casi Ii
surt "acà" eren temps
difícils, després de Ia gue-
rra, i perquè un germà a
Argentinaes cridava, Ii deia
queallàestariamillor. Però
sempre s'en va "arrepentir"
perquè va resultar que
estavapitjor".

Catalina Malondra Aloy
parla un mallorquí endolcit
per l'accent sudamericà.
Sembla mentida que després
de cinquanta i un anys, no
se Ii hagi oblidat. Conta
que ella sempre hagués
volgut tornar a Ia seva
Alcúdia, però no era gens
fàcil.

"No podiem juntar els
doblers per tornar aquí.
Després tornarem majors,
ens casàrem i va esser més

difícil".
Ara, aquestaalcudienca

que malgrat Ia distància es
sent, i és, mallorquina, ha
tornat al seu poble amb una
de les sevesfilles (en té tres
i dos nets) fins al proper dia
21, en que tornarà a
l'Argentina.

"Les coses allà estan
millor (es curiosa aquesta
pronunciació de Ia "11" en
unamallorquina), lesmeves
filles treballen, ja son
majors, i així he pogutjun-
tar uns quants diners".

Però perquè na Catalina
s'hagi decidit a tornar al
seu poble, encara que
domés per unes setmanes,
ha estat fonamental el suport
i el recolzament dels
familiars a Alcúdia.

El dissabte que va arri-
bar, els dos nets de Ia seva
cosina, na Catalina Cerdà,
l'esperaven a l'aeroport
vestits de pagesos amb un
ram de flors i un paneret de

figues.
"Quan vaig veure les

figues... figues! Què les he
anyorades. I això que venia
amb l'il.lusió de tornar-ne
a menjar, però també me
pensava que encara no n'hi
hauria".

Te els records d'in-
fantesa vius i molt clars.
Alcúdia per a ella es el
paradís dels bons records,
d'un temps sempre anyorat.

"Amb Ia meva germana
petita veníem de Sa Rota i
pel camí menjàvem mores,
figues, collíem roses, mos
entreteniem com se sol dir
"amb aigua cuita", i quan
arribavena Sa Ses Monjes,
sempre mos renyaven
perquè feim tard. Ai...
(sospira) quin temps més
hermós".

Però també té records
molt desagradables, de fet
aquest es el primer que Ii
acudeix a Ia memòria.

O
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"Tenia tres anys i mig i
sé que era a Inca, vingueren
a cercar a mom pare els
soldats i quan noltros
volguérem anar amb ell ens
aturaren amb les armes
davant el pit". Es refereix
segurament al moment en
que varen reclutar a Miquel
Malondra, l'any 38.

Diu que Io més hermós
de l'illa es Alcúdia, "ma
mare em deia que era molt,
molt guapa però no me
imaginava que ho fos tant",
i Ia germanor i l'amistat
que veu entre Ia gent, i per
damunt tot, Ia seva família.

"Me emociono mucho
(a vegades comença a parlar
en castellà) Ia unión de Ia
gente en un funeral al que
fui, me pareció tan lindo y
tan bello, todo el mundo
acompañando a Ia fami-
lia..."

Però a na Catalina també
Ia va emocionar Ia rebuda
que els alcudiencs Ii
prepararen, amb banda de
cornetes i tambors inclosa,
i un cartell gros que deia:
" Catalina, benvinguda a ca-
teva, Alcúdia".

Una de les primeres co-
ses que va fer, fou tornar al
carrer on havia nascut, el
carrer Canyaret, onviviala
sevapadrina, i després anar
al carrer de Ia Pau, on es va
criar fins als vuit anys.

"No dejo de asombrar-
me de Io adelantados que
están aquí y de Io cultural.

El carrer i les cases estan
benigual que abans".

La seva filla Liliana de
24 anys que l 'ha
acompanyada en aquest
viatge no s'en pot envenir
de que es deixin les motos
i bicicletes al carrer, o de
que els carrers estiguin nets
i que Ia gent no tiri papers
enterra.

En el moment de
realitzar-se aquesta entre-
vista, na Liliana deia que
ella s'alegrava d'haver
vingut per poder veure Ia
festa de Ia Mare de Déu de
La Victòria (el dos de
juliol).

"Siempre he visto a mi
abuela con una estampita
de Ia Virgen de La Victoria
en Ia mesilla de noche, y mi
tia Magdalena sólo nos
decia que nos acordáramos
de llevarle una estampa y
unas "castanyetes".

NaMagdalena, lapetita
de les filles d'en Miquel
Malondra quan s'en varen
anar a Argentina (després
arribaren dos fills més), va
telefonar fa uns dies i deia
als familiars: "xerrau-

meenmallorquí, xerrau-
me en mallorquí". I diu na
Catalina "allà" sempre diu
que no es vol morir sense
haver tornat a Alcúdia. Idò
ja ho sap, "ca-seva" Ia es-
pera; i Ia seva germana
s'emporta ara nous records
de l'Alcúdia moderna.

Victòria Vives.

UNAAGRADABLE
RECORDACIÓN

Un grapo de ex-alumnas de Ia Escuela
Graduada de niñas, discípulas de Ia pro-
fesora Esperanza Lerga Baztán, se re-
unieron en una cena en Ia que recordaron
sus tiempos de estudiantes.

Con buen humor comentaron anécdo-
tas, recuerdos y travesuras, pero espe-
cialmente Ia figura de su maestra. Espe-
ranza llegó a Alcudia acompañada de sus
hermanas Nieves y "Conso". En el mes de septiembre de 1.959
se incorporó a Ia Escuela Graduada de niñas, que estaba situada
en el edificio que actualmente ocupa el Museo Monográfico de
Pollentia. Impartió clases a cuatro niveles diferentes en un
misma aula.

Esta profesora, natural de Olite, era conocida, junto con sus
hermanas, cariñosamente, como las "navarras". Todavía se
recuerdan sus rosquillas caseras elaboradas por sus hermanas en
su vivienda de Sa Plaça. Acabó su magisterio en nuestra ciudad,
jubilándose el 15 dejunio de 1.976.

La cena sirvió para rebrotar antiguas amistades, unidas por
el hecho de haber sido alumnas de Esperanza. Dada Ia imposi-
bilidad de venir hasta Mallorca desde su Navarra natal, las fotos
de sus ex-alumnas y Ia tarta, evocando este primer reencuentro,
fueron el nexo de unión entre alumnas y profesora a pesar de Ia
distancia.

Su alegría y su recuerdo quedó constatado después de
conocer Ia iniciativa de sus alumnas de Alcudia.

Apol.lònia Ballester, también profesora de Ia Escuela Gra-
duada, acompañó al grapo rememorando aquellos años tan
entrañables.

¿P
Ctra. a Santa Margalida

Finca CA'N BINIACO

CA'N PICAFORT (Mallorca)

CARPINTERIAYCOLCHONERIA
MOBILIARIODECOCINAYBAÑO

C/. Avda. Principes de España, 51-53
07400 ALCUDIA (Mallorca)

TeI. 54 57 60
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ESPORTS

CAMPIONAT DE PRECISIÓ

IGNASI BORRÀS, CAMPIÓ DE
PRECISIÓ D'ALADELTA I

PARAPENTE:
EIs dies 25 i 26 dejuny va tenir lloc el

Campionat de precisió d'Ala-delta i
parapente. Aquest és el primer any que es
fa a Alcúdia i va ser organitzat pel Patronat
municipal d'esports.

La competició havia de començar a
partir de les dotze, però es va retrasar
bastant degut al vent (aquest esport depèn
considerablement d'ell).

El bot es feia des de el Puig de Sant
Martí i el lloc d'aterratge era al final de
l'Avinguda Tucàn.

La prova consistia en fer quatre bots
(dos cada dia) i aterrar damunt una
circumferència, amb cercles de diferent
grandària a dins. Cada cercle tenia uns
punts determinats : 1000 punts el més petit
i500,250i lOOelsrestants. Laclassificació
es feia segons el nombre de punts
aconseguits.

CLASSIFICACIÓ
1 Ignasi Borràs 750 punts
2 Enrique 500 punts
3 Jaume Martorell 100 punts
4 Julián Gómez 100 punts

Una vegada acabada Ia prova vàrem
poder fer unes preguntes al guanyador del
campionat.

N'Ignasi te només dinou anys i aquest
es el primer campionat que ha guanyat, a

"Això es
parescut

com un

part d'una copa a una competició de
novells quan en tenia setze.

-Es necessiten
qualitats físiques
especials per practi-
car aquest esport?

No necessàriament
especials però si una
mica de força als braços
i cames. ___^___

-Hi ha algun club
a Alcúdia per que Ia gent s'hi pugui
apuntar?

A Alcúdia no. Hi ha el club de vol
lliure a Mallorca. Aquí hi ha una al.lota
que segurament volarà.

-Es un esport molt car?
Això es molt relatiu perquè hi ha tants

d'esports, el ciclisme per posar un
exemple, el que es dedica a competició o
vol tenir una bona bicicleta sempre va
comprant accessoris i Ii pot sortir car.

Per ala-delta, les ales de competició,
noves, valen devers mig milió. Ara si les
compres de segona mà et surt mes barat.
Aquesta Ia vaig comprar ja fa un parell
d'anys i em va costar 100.000 pts. Però
no es excessivament car ni barat.

-Hi ha molt de risc al practicar-
ho?

N'hi ha molt menys que anar en cotxe

Io més
a volar
ocell"

per Ia carretera, això està clar, perquè
normalment quanpassa alguna desgràcia,
és per una errada humana, a Io millor

surts i el vent encara no
està definit, però tu tens
nervis i vols sortir i te Ia
pegues amb Ia muntanya,
i l'altre és que normalment
ets imprudent, fas

^^^^^^ acrobàcies, les ales no
estan en molt bones
condicions i t'acostes molt

a Ia muntanya. Es com tot, jo no m'he fet
mai res, he tengut algun contratemps...
però ha estat petit.

-Es complicat manejar-lo, es
necessita molta pràctica?

Be, pràctica se n'ha de menester així
mateix.

El que has de fer es un curset i ja surts

'

L'entrevistat en un moment del vol.

+
CLINICA BELLEVUE

URGENCIAS MEDICAS
SERVICIO PERMANENTE

CENTRO PRIVADO
Odontología, Oftalmología, Traumatología,
Medicina General y Análisis Clínicos.

SERVICIO AMBULANCIAS
BELLEVUE - Urb. Bellevue - Pto. Alcudia

(Servicio 24 horas)

891800 CJ) 891889

Cases de ^
SonSantMartí ̂
BODAS, BANQUETES Y COMUNIONES

LOCALES CLIMATIZADOS
CONGRESOS

Ctra. Muro - Ca'n Picafort, Km.8
Tel.537450-Apdo.num2

MURO (Mallorca)
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¿3
,& LIMPIEZAS
\V?A Wr ^*»*

Limpieza de cristales, moquetas, alfombras, comunidades,
discotecas, obras, chalets, hoteles, etc...
Pulido, abrillantado y vitrificado de suelos.

Tratado de barro y cerámica.
Desinfección.

; k < « "-||i'!'
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

Ca'n Picafort: 85 12 74 - El Arenal: 49 1431
Son Servera/Cala Millor; 58 61 44 - Manacor: 84 49 90

NUEVO

CentroMAo+AlcuÉ
Tel.8911 00-908732412

J. CARLOS I, 46-B - PTO. ALCUDIA

SERVICIO AMBULANCIAS 24 H.
SEGUROS PRIVADOS

Ctra. Artá-Alcudia, 46-B

Jfrn^̂ i6&&~~
Pida presupuesto sin compromiso

Aire acondicionado, Calefacción
Deshumificadores

Maquinaria Hostelería en General
C/. Sureda, 55
TeIs: 24 5416 - 41 51 00 Paseo Colón, 70
Fax:278652 Tel.851958
07007 PALMA DE MALLORCA 07458 - CA1N PICAFORT

El sistema más rápido y
eficaz de comunicación

Canon Sistemas de
Oficina
d'Es PIa, SA

Avda. Ciutat
de Lompoc, 146

TeI. 50 53 91
Fax: 50 51 25
07300 - INCA

^etásutMMte

Pvft0U#,

Ttov4, %zu*ta
NUEVA DIRECCIÓN

Especialidad en pescados y
cocina italiana

Passeig Marítim, 10 - Puerto Alcudia
TeI. 54 53 09

LIMPIEZAS
URBANAS DE
MALLORCA, S.A.
OFICINAS:
Ctra. Ca'n Picafort, s/n
C/. Juan Monjo March, 42
TeIs. 52 30 07 - 52 35 92

07450 - Sta. Margarita

BAR - RESTAURANTE
D
¿et

'L
Especialidad en paellas

y carnes a Ia parrilla

MALPAS - ALCUDIA - TeI. 54 62 06
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una mica preparat. Home, practiques així
com vas fent hores . Cada vegada ets més
bo.

No és difícil si un en té ganes.
-Es molt difícil l'aterratge, fer

diana?
Això si que es difícil, s'aconsegueix

amb Ia pràctica.
-Això és un poc personal, quins

motius t'han induït a practicar
aquest tipus d'esport?

Des de Ia infància m'ha agradat volar,
ser pilot, i encara ho vull ser, però no tenc
doblers a bastament, i això es Io més a
prop , Io més accessible per a una persona
que no te doblers per volar. Comparat
amb un motor es una altre història, això
es Io més parescut a volar com un ocell,
es més ecològic.

-I què se sent quan estàs volant?
Lo que se sol dir sempre és que allà

dalt se sent llibertat, és un plaer. Ho trobo
un miracle volar d'aquesta manera, poder
imitar als ocells.

Hi ha dies en que a Io millor
t'avorreixes una mica perquè és molt
monòton, aleshores aprens a fer acrobàcies
com Ia muntanya russa.

-El temps que es pot estar volant
es limitat o pots estar tot el que vols?

Depèn de les condicions i de tu.
Mentres hi hagi vent i vengui bé pots
volar el temps que vulguis, fins que et
cansis. Hi ha dies que no fa vent i
t'aguantes.

Isabel, Cati i Cristina.

FUTBOL-SALA

DL^DA EN BENEFICI DE LA CREU
ROJA CAMPIONES EN LA MORAL

Un recent format equip femení de
futbol-sala es va enfrentar a unes
professionals d'aquest esport.

El passat dia 3 de Juliol, un dia després
de Ia Festa de La Victòria i a les 18 ' 30 h.,
l'equip femení de futbol-sala format tan
sols dos mesos abans, es va enfrentar, en
una partit benèfic en favor de Ia Creu
Roja, al'equip deS'ARENAL, de Palma,
que teniajugadores que feia tres, quatre,
i fins i tot set anys que jugaven a Ia lliga
professional.

El resultat parla per si sol del que va
ser aquesta trobada entre les nostre
"amateurs" i els "tanques" de
S'ARENAL: 14aOafavordelesvisitants.

CaI dir que l'equip femení d'Alcúdia
s'acabava de formarjust dos mesos abans
del partit i tot per col.laborar en Ia diada
benèfica en favor de Ia Creu Roja.

El que no era d'esperar es que el rival
de les nostres jugadors fos un equip
professional, allà on les que integraren a
l'equip alcudienc eren, en Ia seva majoria
"mamàs" dels alevins, voluntàries que
participaren en Ia tasca d'esser solidaris
amb el altres.

La recaptació dels doblers en benefici
de Ia Creu Roja es feia a l'entrada del
Pavelló Municipal d'Esports, i el preu de
l'entrada era tan sols de dues-centes
pessetes. Així i tot hem de dir, que fins i
tot per dues-centes pessetes en benefici
d'una entitat no lucrativa, es més benèfica,
idò així i tot n'hi va haver que s'excusaren
en Ia seva condició de jugador, per no

pagar.
Respecte al partit, cal assenyalar que

malgrat Ia superioritat física i tècnica de
les professionals, com es natural, davant
les voluntàries de l'equip alcudienc,
aquestes lluitaren amb una moral digna de
lloança.

Qui va tenir molta de feina al llarg de
tot el partit va esser Ia portera, na Ma

Victòria, Ia mésjove també de lesjugado-
res, ja que durant quasi tot el temps eljoc
es va fer en el camp de l'equip de Ia Creu
Roja i si al final l'equip de S'Arenal va
marcar 14 gols, ben segur que na Ma

Victòria en va aturar el doble.
El partit va acabar amb les forces de

les jugadores però no amb Ia seva moral
i ganes de fer-ho Io millor que sabien.

A les grades tothom comentava emperò
que eren una llàstima que no s'hagués
cercat un rival que hagués fet del partit
una trobada esportiva més igualada.

Però en aquesta diada es varen dispu-
tar dos partits més, que sí foren entre
equips de més o manco el mateix nivell.

A les imatges l'equip infantil, que han
quedat subcampions de Ia lliga i que
reberen abans del partit els seus trofeus i
l'equip masculí.

FESTESESPORTIVES PER A
SANT JAUME

Alilargd'aqueStd4esescelebrajran:;
nombrosos actes i competicions
espórtivesamb motiu de les festesde
SaütJaunie. ^.v- :...:¿'.•:•'•••'^./ï'-:

En e lprograrna ed i t a tpe r
FAjuntamentsotael nom de"Viu
rEstiu'94"s'anomenen iéssegüents
activitats esportives:

:-Torneig Futbpl-Sala.
-Curs2fiae TriaÜo. "l3lI
-Torneig de Volei Platja.
-Cursade Mountain-Bike.
-TornèigdeTenis Taülà.
-Exhibició de Gimnàstica.
-Torneigd'Escacs,
-Exhibició d'Aeròbic.
-TornèigdeTenis. | |¡||
-Gimcana CooperatiyaPopular.
-Torneigd'Esquaix.
Competició dePatinsen línia.
Per a tótesaquestes activitats,cur-

ses i diadeses publicaran programes a
port, a mésd'anunciar-se en elprogra-
ma de Festes de Sant Jaume'94
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CHARLA-CONFERENOA, RUEGOS Y PREGUNTAS EN
EL LOCAL SOCML DE LA TERCERA EDAD DE

ALCUDM.
El pasado martes día 7

de junio, con gran anima-
ción y asistencia de socios,
que llenaron por completo
el salón, ocupando todas
las sillas del centro, se ce-
lebró Ia anunciada charla
par ponerse en contacto con
los que buscamos Ia salud
por medio del deporte.

Inició Ia charla Toni
Serra, para darnos cuenta
de todo Io que hasta ahora
se ha hecho en el Pabellón
de Deporte durante los
meses anteriores y Ia pre-
paración de Ia temporada
de verano. Nos demostró
con su charla Io perniciosa
que es Ia ociosidad y Ia
necesidad de que acuda-
mos a hacer gimnasia apro-
piada a Ia tercera edad que
él imparte y a Ia que asisten
ya socios de tercera edad
algo más decididos. De las
ventajas de los que Ia prac-
tican, pudiendo vivir feli-
ces sin los achaques que
causa Ia inactividad. Nos
dio ejemplos palpables de
Ia necesidad de que tome-
mos en serio y que no des-
cuidemos nuestra salud.
Además de ser una amena
charla por Ia claridad de su
exposición, convenció a
más de uno ya que al fina-
lizar pedían detalles que de
como tienen que hacer para
inscribirse. Fue despedido
con un fuerte aplauso ya
que es reconocido por to-
dos su esfuerzo como
monitor en el Pabellón y
Colegios, sean jóvenes o
menos jóvenes, dedicando
su simpatía y muchas horas
por el bienestar de los de-
más.

Acto seguido Biel
Monrroig dió detalles de Ia
posible organización para
las actividades este verano,

quedando casi todo supedi-
tado a consultas y gestiones
que Ia consejera de Acción
Social, tiene que hacer a
petición del Presidente de
Ia Asociación como son:

Como poder trasladar-
nos desde Alcudia a Ia pis-
cina de GESA (tres kilóme-
tros) encargándose Dña.
María Simó de entrevistar-
se con los representante de
Ia Cruz Roja, para ver que
nos trasladaran con el mini-
bus, como indicó el presi-
dente, ya que esta entidad
siempre ha estado a dispo-
sición de Ia Tercera Edad
de Alcudia, en todas nues-
tras peticiones.

El segundo punto fue
que no se consideraba idó-
neo el Polideportivo par
hacer las pistas de petanca,
ya que según Ia petición de
los socios han de construir-
se y comenzar a jugar Io
antes posible, en losjardi-
nes del nuevo local de Ia
tercera edad a inaugurar.

Casi todo quedó pen-
diente con Ia promesa de
que en fechas próximas se
anunciarán las decisiones
que se tomen, según indicó
Ia consejera de Acción So-
cial y Sanidad.

Terminó con unas ga-
lletas y refrescos, con Ia
esperanza de que a no tar-
dar mucho, tendremos so-
luciones.

GRANDES
FŒSTAS DE SAN
PEDRO EN
NUESTRO
PUERTO DE
ALCUDTA

Tanto para los niños, Ia
juventud, como para los

mayores, han sidounas fies-
tas muy completas y gratas
para todos.

La "Fiesta Andaluza",
fue seguida con mucho in-
terés, tanto por los penin-
sulares andaluces, los ex-
tranjeros que nos visitan y
por los mallorquines aman-
tes de esta música y fiesta.

Para los jóvenes hubo
toda clase de deportes don-
de nos demostraron que
muchos de ellos están muy
bien preparados por los
monitores que tenemos.

Un acto a destacar es Ia
TRA D I C IO N AL
SARDINADA POPULAR,
muy bien organizada y con
muy buenos resultados. La
Cofradía de Pescadores,
tiene un buen Presidente,
Don "Pep Rebassa" al que
añoraremos mucho el día
en que se decida a dejar su
cargo. Muydifícil será par
su sucesor, seguir en Ia
pauta por él señalada. Tie-
ne muy buenos colabora-
dores, que más bien son
amigos de pesca. La
sardinada, como cada año
fue muy bien organizada
por ellos y sabemos por
experiencia Io que cuesta
preparar estas fiestas. Es
necesario mucha dedicación
y sacrificio y Io demostra-
ron todos los marineros que
tomaron parte en Ia organi-
zación. Un momento de
emoción viví, entre otros,
cuando uno de ellos al ser-
vir el vino y cuando Ie de-
cían que Ia sardinada esta-
baestupenda, dijo... "estas
sardinas son de un pueblo
pequeño de Norte, llamado
ONDARROA". Entonces
pregunté si conocía este
pueblo, pues es mi pueblo,
donde Ia mayoría de Ia gen-
te se dedica a Ia pesca. Hay

muchas fábricas, pero to-
das ellas de pesca. Todo el
mundo vive de Ia pesca pues
no hay nada más y Ia gran
suerte, centenares de bar-
cos que se dedican a ello.
Mi padre fue también ma-
quinista naval y por eso
tengo tanto cariño a los
pescadores. Uno de los
motivos por el que vine a
Alcudia, fue porque me
dijeron en Palma que era un
pequeño pueblo de pesca-
dores con playas.

El grupo de Habaneras
BERGANTI, muy
compenetrado y con pre-
ciosas canciones que fue-
ron del agrado de todos.
Desde estas líneas anima-
mos a los organizadores de
esta sardinada, abundante
sardinada, bien preparada
y felicitamos en nombre de
los más de mil asistentes a
Ia fiesta.

Los juegos en el mar
fueron muy buenos y del
agrado de toda Ia
chiquillería que tomó parte
en ellos. También y para
nuestros peques, fue muy
acertada Ia elección de Ia
obrateatral "EnJoanPetit",
que con muchísima asis-
tencia, Ia "Placadel Vicari"
resultó pequeña, cosa nun-
ca vista.

Fueron muy aplaudidos
y para final de fiesta, los
fuegos artificiales gustaron
mucho. Felicitaciones a
todos los organizadores de
las Fiestas de San Pedro.

Como colofón Ia novi-
llada con Ia grata noticia de
una sustentosa reducción en
el precio de entradas para
Ia Tercera Edad. Gracias a
Ia comisión organizadora.

Felipe Garmendia.
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Serveis Municipate

AJUNTAMENT; Major, 9
Centraleta 548071/72-545917-546667

548174
547601
547362
547476
546163

Informanció i atenció ciutadana 010
Telefax 546515
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS 547291
CENENTIRI Via de Corneli Àtic 548596
CULTURA I ESPORTS
Biblioteca Can Torró. Carrer d'En Serra, 15 ....547311
BibliotecaMunicipal. Carrerd'Hostal, 11-13
Museu de Pollentia. Carrer de St. Jaume, 32....546413
Poliesportiu. Cia de Corneli Àtic, s/n 891593
Camp de futbol. Via de Corneli Àtic 891595
Plaça de Toros. Plaça de Ia Porta Roja 547903
Albergue i Campament de La Victòria . 545823-545395
ALCUDIA-RÀDIO 547799
DEPURADORA MUNICIPAL. Puig de St. Martí
892597
INFORMACIÓTURÍSTICA 892615
JUTJAT. Major, 8-A 545303
SERVEIS I POLICIA. Bastió de Sant Ferran, s/n
PoliciaLocal 545066-545078
Urgències 092
Serveis generals i magatzem 546908-546313

Altres serveis i entitats

AIGÜES CANALITZADES D'ALC., Pl. Carles V,3. 545410
ASSOCIACIÓ TERCERA EDAT.
Alcúdia. Avda. de l'Historiador Pere Ventayol .547929
MoIl. Torreta 548167
AUTOBUSOS
Oficines 545696
BOMBERS
Inca 500080
Urgències 085
BUTÀ
Factoria. Alcanada, s/n 545256
Suministres. MédicoReynés, 3 545191
CASA DE CULTURA. Carrer de l'Hostal
COL.LEGIS
Porta d'es MoIl. Plaça Carles V, s/n 545367
Públic Norai. Tabarca, 25 (Port) 547651

AJUNTAMENT D'ALCÓMA
Col.legi s'Albufera (Port) 546332
Hermanas Agustinas. Urb. Ca Na Ferrera 545843
Institut 548600
CORREUS 545440
GAS Y ELECTRICIDAD
El Murterar 890301
Averías (Inca) 880077
GUARDIA CIVIL
Alcudia. Castellet,20 545149
Port. EoI, 8 545295
PARRÒQUIES
Sant Jaume (Alcudia) Rectoria, 2 548665
Ntra. Sra. del Carme (Port), Hosteleria 545547
RECAPTACIÓ CONTRIBUCIONS (CAIB) .... 548981
PROTECTORA D'ANIMALS 547240-547202
PORTS
Instituto Social de Ia Marina. Ciutadella, s/n.... 545968
Duana. Afores, s/n 547103
Ajundantia de Marina. Ing. Gabriel Roca, s/n .. 545301
Port Esportiu. Cap. Cortés, s/n 546000
TAXIS
RàdioTelèfon 892187
Parades:
Alcúdia. Ps. LaVictòria 545653
Ps. Marítim 545797
CiutatBlanca.. 890015

Serveis Sanitaris

AMBULÀNCIES
CreuRoja 545421
Ambulàncies Insulars 204111
APOTECARIES
A. Gelabert. Crta. Artà-Port Alcúdia 892241
A. Oliver. Teodor Canet, 58 (Port) 545851
A. Pujadas. Plaça Constitució, 17 548172
A. Ventayol. Prínceps d'Espanya 548558
A. Vizoso. Pere Mas i Reus, 45 890530
MÈDICS
CasadelMar. Ciutadella, s/n 545968
Creu Roja (Port d'Alcúdia) C/ Mn. Alcover .... 545421
Dispensari Municipal. Porta Roja s/n 546371
URGÈNCIES NOCTURNES 546371
SEGURETAT SOCIAL
Inca:
Ambulatori. Mestre Torrandell s/n 502850
Anàlisis clíniques i radiologia 504601
Insalud 503882
I.N.S.S 500146
Ciutat:
Ambulatori del Carme. Carme, 18 726224
Hospital Son Dureta. Andrea Doria, 55 175000
Hospital Provincial. Plaza del Hospital, 3 723800
INSALUD. Reina Esclaramunda, 9 175600
Planificació Familiar
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PARQUE ACUÁTICO • ACUATIC PARK • WASSERPARK
Avd. Tucán, s/n • Alcudia • Mallorca

TeIs. 89 16 72 - 89 18 01 • Fax: 89 18 27

LA DIVERSION MAS FRESGA EL MEJOR PARQUE ACUATICO
THE MOST LIVELY ENTERTAINMENT THE BEST AQUATIC PARK

DIE SPAßIGSTE UNTERHALTUNG DER BESTE AQUATIC PARK

ABIERTO CADA DIA
OPEN EVERY DAY

GEÖFFNET JEDEN TAG
ARIEDTA nEPCnC IAC IA A
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