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Reflexions davant el nou
curs escolar

Jaume Serramona

\esulta comprensible que
ek pares donin Ia benvin-

^guda a l'inici del curs
escolar; després d'hauerconstatat
novament com resulta de difícil tenir
l'exclusiua responsabilitat educatiua
durant les uint-i-quatre hores del dia.
Res millor que unes vacances per-
llongades com les de l'estiu per
valorar Ia tasca de l'escola i de/s seus
professionals. Evidentment, l'inici de
curs no acaba amb Ia responsabilitat
educativa de/s pares, que és perma-
nent, però sí que passa a ser compar-
tida parcialment amb iescola,
perquè ningú no dubtarà que l'escola
és una institució educativa, a més
d'informativa.

Ben segur que molts pares hauran
trobat en les vacances d'estiu Ia
constatació clara que cal renovar els
esforços per a incidir educativament
sobre els hàbits de convivència, el
respecte a les persones i a ientom, el
llenguatge verbal, e/s hàbits de
treball id'estudi, l'autocontrol, Ia
capacitat de renúncia a gratificacions
immediates,... i tota una llista
d'aspectes que es vinculen directa-
ment amb el món de les actituds
personals i collectives.

Ben segur que molts pares han
arribat a Ia convicció queja no és tan
important Ia quantitat d'informació
que es domini, atès que hi ha múlti-
ples maneres d'obtenir-la en qualse-
vol moment, com l'adquisició ben
arrelada dels valors que tenen a
veure amb totes les
dimensions abans
esmentades.
Segurament són
conscients que és
molt més fàcil
adquirir certs
coneixements que
no pas canviar
certes actituds.

La resultant
d'aquestes reflexi-
ons hauria de ser el
compromís de col-
laborar decidida-

ment amb iescola per a fomentar
conjuntament tot aquest seguit
d'aspectes de Ia personalitat i de Ia
relació interpersonal que creiem
necessaris per als fills i per al futur
del nostre país. Aquest compromís es
pot materialitzar en cada centre
mitjançant les corresponents associa-
cions de pares, que tenen presència
en e/s consells escolars i que, si més
no, poden contactar de manera
representativa amb Ia direcció dels
centres.

La normativa de Ia vigent refor-
ma, que obliga cada centre a elabo-
rar un projecte educatiu propi, ha de
servir de motiu per debatre i determi-
nar quins seran els valors que es
fomentaran explícitament en tota
l'activitat escolar, així com Ia concre-
ció de com es pensa encarar aquest
procés formatiu i quin ha d'ésser el
paper dels pares en aquest. Perquè és
clar que sense l'actuació coordinada
d'ambdues institucions, família i
escola, serà molt difícil aconseguir
resultats educatius en aquests aspec-
tes que es vinculen mes profunda-
ment amb Ia personalitat. Així i tot
caldrà vèncer inèrcies i enemics
externs, en forma de mitjans de
comunicació i de models socials
quotidians, però sense unitat d'acció
Ia batalla està perduda per endavant.

Fa pocs dies, concretament els
passats nou i deu d'aquest mes, es

Continúa en pag. 4
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reuniren a Castelldefete (Barcelona)
representants de les federacions
europees d'associacions de pares, i Ia
seua maxima preocupació era com
aconseguiruna col.laboració estreta
entre pares i professors per capgirar
el que significa un progressiu menys-
preu deis hàbits educatius en benefici
de l'adquisició de coneixements:
idiomes, informàtica, matemàtiques,
tecnologia, etc. Evidentment, no es
tracta de considerar opcions contra-
posades una i altra dimensió de
ieducació, però potser ha arribat el
moment de fer més èmfasi precisa-
ment en aquella que no és aprendre
directament de/s llibres ni dels
ordinadors.

Ara que s'ha fet habitual que les
escoles reuneixin els pares per a
informar-los de manera general i
concreta per cursos de l'activitat a
dur a terme durant el curs, aprofitar
iocasió perparlar d'aquestes qüesti-
ons. L'èxit o el fracàs educatiu no es
pot mesurar solament per unes
qualificacions acadèmiques; es pot
fracassar educativament encara que
hi hagi bones qualificacions. L'èxit i
el fracàs educatiu, en el qual estan
compromesos parés i professors per
igual, s'ha de mesurarper Ia capaci-
tat desenuolupada en efe filte i
alumnes per comprendre i actuar en
un món que demana esforç, compro-
mís, renúncia, col.laboració, respec-
te, desig de millora, si tot això no hi
és, no ens podrem sentit tranquils
davant el futur, si és que el volem
millor que el present, és clar.

OPIfllÓ/LOCAL

Xavier Viver

PORT ESPORTIU DEL
BARCARÈS. NO GRÀCIES!

"n altra vegada, un grup de
ciutadans, tornen cercar
signatures per oposar-se a sa

construcció d'un Port esportiu a sa zona
del Barcarès.

Jo no sé qui és o qui son els promotors
d'aquesta idea, emperó crec que amb el
que tenim en el Port, enorme, espaiós i
perquè no dir-ho, magnífic i en sa mesura
que passa el temps, va quedant millor. Ja
en tenim prou, i endemés tenim el de Bon
Aire, que va destrossaruna zona preciosa
de sa nostra costa, amb unes roques de
Manresa, quasi negres i un racó que,
record, quan anava a Ia Victòria, racó
molt atractiu, convertit amb un polígon
industrial, sense vista i ple de vaixells
embetumats, quan abans hi rompien ses
ones i Ia mar tenia un color especial.

Si això es el que es vol fer a n'el

Barcarès es un atemptat contra s'estètica,
sa naturalesa, i crec perfectamentjustifi-
cat que els alcudiencs defensin un tros
estimat igual que ho feren quan una
princesa es va atrevir a tancar amb barre-
res el bossi de davant casa seva.

Després del Barcarès podrà venir s'Illot
i llavors el Cap del Pinar, i voltant per
Aucanada podrem rompre tota sa costa.

Es que els qui no tenim llanxes, no
tenim dret a disfrutar de sa costa?. Tants
de milions deixa a n'el poble un port
esportiu, o el qui s'embutxaca els duros es
Obres de Port o alguna Administració, i
per ventura aquests doblers van a qualque
Port peninsular com està passant en tot.

Ja anam ben servits amb dos ports
esportius i no en volem més. Si volem fer
inversions que acabin d'una vegada el
Port d'Alcudia que ho necessita.

iTodo un
tomate!

Un quilo y
cien gramos en
una sola pieza,
cosechada por un
vecino de Alcu-
dia.

Agosto, 1994

- ^ - ?

AuOi P o I a u t o,s.i.
Héroes de Toledo, 54
ALCUDIA - TeI. 54 58 72
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Passeig de Ia Mare de Déu
delaVictoria,3-19

ALCUDIA
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TRIBLMA OBERTA

Per Dora Riutord

EL AAUSEU OBLIDAT
| arrer de Sant Jaume, 30, can
tonada de l'Església. Són les

'onze d'un matí qualsevol. El
carrer només és transitat per qualque
cotxe que va camí del centre del poble. El
sol, ben vitenc, llueix damunt el campa-
nar.

L'edifici nombre 30 del carrer de Sant
Jaume s'alça amb Ia seva senzilla majes-
tuositat gòtica. Un silenci absolut envolta
les velles parets suportades per dos arcs
ogivals, unes parets que han vist passar
molts d'anys i moltes històries durant
gairebé 400 anys.

Aquest petit edifici d'arquitectura
gòtica va esser construït cap al segle
XVI i Ia seva primera funció fou
Ia d'hospital. Tot això segons
les dades que ens descriu l'his-
toriador Ventayol. Un Hospi-
tal on segurament s'hi amun-
tegaren els alcudiencs d'aque-
lla època afectats per les pestes
que arrasaven Mallorca.

Però nosaltres creim que en-
cara ve de més enrera. Aquest
edifici segurament va formar
part del Convent de Santa Cla-
ra, que segons plànols ben an-
tics estava situat al mateix lloc. A més,
fixau-vos que té l'estructura d'una Esglé-
sia, és gairebé bessona de l'església de
Santa Anna, que fou construïda al segle
XIII. Són deduccions que per Ia situació
i Ia forma poden esser ben possibles, a
més, fixau-vos també que a Ia façana, part
damunt el portal hi ha una creu gòtica.
Creim que valdria Ia pena investigar-ho,
tal vegada ho farem.

Deixant aquestes suposicions de ban-
da continuarem amb Ia història sabuda
d'aquest edifici. Després de deixar Ia
seva funció d'hospital va estar durant un
llarg temps abandonat i sense fer servei.
Fou en els anys 20 quan es va habilitar per
«escola graduada de nines» i funcionà així
fms als anys 70 que es construïren les
«escoles noves». Quan va deixar d'esser
«escola de nines», va passar a esser el lloc
on «L'Escola de Balla de Bot d'Alcúdia»
hi feia els seus assaigs i també hi anava Ia
Banda de Cornetes.

Uns anys més
tard,

essent regidor de cultura en
Gabriel Alenyar, aquest edifici va passar
a esser el MUSEU MONOGRÀFIC DE
POL.LENTL\, a l'any 86. Fou restaurat
i adequat per a tal cosa i des de fa 8 anys
guarda gelosament una petita mostra de
peces trobades a Ia Ciutat Romana.

Les peces que s'exhibeixen en aquest
petit museu són de gran valor i seria molt
bo que els alcudiencs les coneguessin.
Tot això ho deim perquè sabem ben cert
que Ia majoria d'alcudiencs desconeixen

el contingut
ielvalorhis-
t ò r i c
d ' a q u e st
museu.

L'edifici
té molta his-
tòria, però les peces que guarda encara en
tenen molta més, encara que tenen una
part molt trista d'aquest història que és el
poc cas que els seus successors, nosaltres,
habitants de l'Alcúdia del segle XX, els hi
feim.

De d'aquestes línies vos volem enco-
ratjar a estimar el nostre passat. Nosaltres
existim gràcies a ell, sense passat no hi ha

ni present ni futur.
Qualcú va dir: «Un poble que

coneix i estima el seu passat i se'n
sent orgullós, és un poble sabi i digne

de futur».
Francament: el nostre passat és un

passat molt digne de recordar, molts de
pobles el voldrien per ells, i nosaltres que
el tenim, no en sabem quasi res i Ii
mostram el mínim interès.

El Museu està muntat per a esser
visitat. La ciutat de Pol.lèntia està allà
deixada de Ia mà de Déu sense que
ningúde nosaltres Ii faci Ia més mínima
visita, i el Teatre, que queda més lluny,
encara està més solitari.

Són els nostres monuments, són el
nostre passat, Ia nostra història, no els
oblidem, no s'ho mereixen.

EXCURSIONES MARÍTIMAS

¿h

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

PTO. DE ALCUDIA • TEL 54 58 11
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LOCAL/ToTs PER RwANPA*OriNi6

Por Antonio Mir Llabrés

Alcudia responde
11 título de Ciudad Fidelísima
se concedió a nuestra ciudad,

fpor Ia fidelidad de los habitan-
tes de Alcudia a unas ideas de firmeza, y
porque en un momento determinado los
alcudienses supieron responder al Rey
Carlos V.

Ahora, Después de tantos años, Alcu-
dia ha sabido responder nuevamente, no
solo a unas ideas sino también a unos
sentimientos.

A Ia llamada que se ha hecho en favor
de Rwanda, los alcudienses en mayor o en
menor medida han aportado, no solo su
comprensión sino también su apoyo, por
ello Alcudia responde cuando se Ia nece-
sita.

Se debe felicitar a todos los organiza-
dores y patrocinadores del evento musi-
cal que tuvo lugar en Ia Plaza de Toros en
favor de Ruanda. Encabezado por el
Ayuntamiento, y también de forma espe-
cial por Ia Cruz Roja y numerosos volun-
tarios se organizó este espectáculo musi-
cal que tuvo gran asistencia de público y
Ia lista de colaboradores fue intermina-
ble. Fue una velada magnífica, no solo
por Ia actuación de los conjuntos partici-
pantes sino porque Ia afluencia de público
demostraba que los sentimientos hacia los
necesitados no son ajenos a los alcudienses.
Una noche espléndida, con presencia físi-
ca en Alcudia pero de corazón en pleno
continente Africano.

Desde aquí quiero felicitar a todos los
que colaboraron, organizadores y
patrocinadores de Ia velada que, conduci-
da también de forma perfecta por

Margalida Socias, hizo sentirme orgullo-
so de pertenecer a Ia comunidad
alcudiense.

Ignoramos cual fue el resultado eco-
nómico, pero el resultado emocional fue
sobresaliente. Ojalá que Alcudia siga res-
pondiendo tal como Io ha hecho en esta
ocasión.

Y aprovechando el optimismo que
ocasionó esta velada quiero también feli-
citar en otro orden de cosas a los organi-
zadores del programa VIU L'ESTIU, por
cuanto ahora que se acaba el verano se
puede hacer balance de unas actividades
que han tenido como objetivo entretener
y fomentar Ia cultura a los niños de
Alcudia. Son numerosas las actividades
que se han hecho, sobresaliendo el cursi-
llo de natación el cual ha sido muy concu-

rrido y las mejoras en esta enseñanza
deportiva han sido notables, por tanto, si
en alguna ocasión desde aquí se ha criti-
cado al departamento de cultura del mu-
nicipio, en honor a Ia Justicia, correspon-
de ahora aplaudir Ia iniciativa no solo del
departamento de Cultura y Deportes del
Ayuntamiento, sino también a los profe-
sores y monitores que han tenido Ia pa-
ciencia y profesionalidad de ayudar de
distintas formas a los niños de Alcudia.
Enhorabuena.

.

DENT - ALCUDIA

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

^ v<tf M^C/ *

&*3K&*&«*
* COCINA
MALLORQUÍNA
E INTERNACIONAL

* CARNES Y
PESCADOS
FRESCOS

GRAN TERRAZA • BIERGARTEN
PARQUE INFANTIL

Ctra. Ca'n Picafort - Pto. Alcudia, Km.26'300 • TeI. (971) 89 03 50/55
PLAYAS DE MURO - BAfflA DE ALCUDL^ - MALLORCA
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LOCAL/ACTUALITAT

Alcúdia replega prop de
tres milions de pessetes per

el campament de nins
Orfres a Rwanda

11 projecte pertany a l'orga
nització d'ajuda humanità

fria Medicus Mundi (Met-
ges del Mon) de Balears.

Gràcies a Ia iniciativa de celebrar
un concert de música el poble
d'Alcúdia ha aconseguit replegar prop
de tres milions de pessetes que es
destinaran al Campament de Nins
Orfres de Rwanda, que l'entitat
Medicus Mundi (Metges del Mon) vol
dur a terme amb l'ajuda de Ia Taula
per Rwanda.

El concert es va celebrar el diu-
menge dia 4 de setembre a Ia Plaça de
Toros d'Alcúdia, i en ell hi participa-
ren de manera totalment altruista i
gratuïta els grups MUSICA NOS-
TRA, AIRES FORMENTERENCS,
ELS VALLDE-MOSSA, DANIEL I
LA QUARTET DE BANYO BAND,
TOTS SANTS, J'HA T'HO DIRE,
JOAN BIBILONI, STUPEN-DAMS,
SAU, I L'ORQUESTRA MIQUEL
MASSOT.

Les col.laboracions més enllà de
l'escenari foren també molt nombro-
ses, de fet, Ia conductora del concert,
i locutora de Ia ràdio municipal, Mar-
galida Socies, va citar a totes les

persones i entitats que havien
col.laborat d'alguna manera i Ia llista
era pràcticament interminable.

Qui més qui manco es va oferir per
a vendre entrades del concert, anar a
penjar cartells a altres pobles, i parti-
cipar en l'organització. Molta gent
major va comprar les entrades, que
tenien el mòdic preu de 1.500 pesse-
tes, sols amb Ia idea de col.laborar a
Ia causa, però així hi tot, Ia Plaça de
Toros va romandre plena, malgrat Io
ensen demà fos dilluns i laborable.

La Plaça de Toros, que durant les
passades festes de Sant Jaume es va
veure plena de jovenèia amb el con-
cert per exemple del grup alcudienc
VaI 9 i dels catalans Sau, el diumenge
dia 4 semblava una seriosa sala de
concerts. I es que Ia qualitat i varietat
dels grups que havien acceptat Ia
invitació de l'Ajuntament d'Alcúdia,
il'emoció amb Ia que els aIcudiencs hi
assistiren, va fer que Ia Plaça de Toros
d'Alcúdia es convertís fins i tot amb
alguna cosa més que un Teatre o
Auditòrium provisional.

:••s;::!;:'.'. ' I I

UNAPINZELLADA
DESOLIDARITÄf

et pintors alcudicncs
Jdonaren obrcs pcr a

replegar més dobIers Set pin-
torsaIcudienesdonarencadaun
un quadre quedesprés es va
rifar eriire el públic assistent.
Amb aquesta iniciativas'acon-
seguircnjunta casi 250.000 pes-
setes. ' ]•••: ':;-lSi'

Elspintors aIcudiencs fo-
ren en Pedro Company i eI seu
fiURanion Company,qui va
exposarrecentment a Ia Biblio-
teca Ca'n Torró, En Vicenç
Ochoa, autor aixi mateix de les
te|es antincianteI conçertque
penjaven de Ia Porta de Sant
Sebastia,Tomeu Ventayol iBel
Forteza,veteransicotitzatspiri-
tors aIcudiencs, així com el ma-
teix Alaminos, i al grup s'hi
afegiael pintor nordeuropèu
Peter Widmari, que acaba
d'obrirun taller-escol.la de pih-
tura al cascantic d'Alcúdiai
quesembIa hatengut una gran
acceptació.

La donació d'aquestes
obres, totes eUes d'una gran
qualitat i preu, ques'atracaa
vegades al total de Ia recoI lecta,
dona unaidea delagenerositat
d'aquests artistes aIcudiencs.

X*ESO>I
KtSTAVOWNTt

Ctra. Sta. Margarita a Ca'n Picafort, Km 2'5
Teléfono: 52 37 11 - Sta. Margarita

BODAS • BANQUtTtS - COMUNIQNtS • CONVtNCIONB
S'ALQUERIA ofrece sus servicios de cocina

mallorquina y nacional
MENU y carta TODOS LOS DIAS

Lunes cerrado,por descanso del personal .
Sábados noche, BAILE DE SALON XÍ\

LOCAL CLIMATIZADO -<c^ *
Bufet y entrada: 1.300 pts*<i

SoIo entrada: 300 pts. ^ê
¿*
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LOCAL/CULTURA

Per Ramon Company

OFERTA DE QUALITAT A LES GALERIES
D'ALCUDIA

1res esplèndides exposicions de
pintura estan a l'abast dels al
cudiencs al llarg d'aquest mes

de setembre
Durant els mesos d'estiu el nostre

municipi acolleix el nombre més gran
d'exposicions que es fan durant tot l'any
a Alcúdia.

Puc dir que l'oferta i Ia qualitat cada

vegada és més present a les galeries i
centres institucionals d'Alcúdia i això es
pot comprovar visitant les mostres que hi
ha actualment en aquests llocs.

A Ia Biblioteca Ca'n Torró, podem
trobar una divertida exposició, Ia de Ia
barcelonina Núria Garcia i Caldes, on el
tema principal, que també dona títol a
l'exposició, són els cotxes. Una exposi-

ció monotemàtica carregada d'una forta
expressió, representada amb Ia tècnica
del gouache, i que es podrà visitar fins el
dia vint i cinc de setembre.

A Ia Galeria Pedrona Torrens, hi
tenim «Les imatges dins les imatges»,
exposició de l'obra del pintor britànic
resident a Mallorca James Lambourne,
una interessant mostra, que amb una

L'Exposició de Núria G. Caldés es pot veure a Ca'n Torró

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
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progressió d'imatges encerta una curiosa
bellesa cromàtica i una textura visual molt
ben cercada i en representa Ia fon de
inspiració: S'Albufera, amb Ia notable
influència del gravat. La podem visitar
també fins a finals de Setembre.

Finalment a Ia Galeria Les Arts, nou
pintors participen al'exposició col.lectiva
que romandrà oberta fins els darrers dies
d'octubre. En ella hi podem trobar obra
d'artisteshabitualsencol.lectivesd'aques-
ta galeria com son en Josep Radal, Jose
Maria Alaminos, Pedro Company, Alicia
Anguera, Teresa Palmer i Ramon Com-
pany. A més podem contemplar l'obra
de'n Granda, Jordi Poquet i Llabrés Llull.
La nota que reflexa l'exposició és Ia
varietat d'estils, on tots ells conformen
una seria proposta artística.

JAMES LAMBOURNE
Tècnica mixta sobrepaper

90x84,5cms. 1994

«ALCUDIA PER
RUANDA»

Qué esta pasando en el pueblo de Ruanda
No ves ningún niño jugando en la calle
pobres criaturas que cada día mueren
por no comer un trozo de pan.
En Alcudia solo se habla de Ruanda
Todos los Alcudienses llevamos pegatinas
en el jersey
que pone «Alcudia per Ruanda»
todos colaboramos, colgamos carteles
vendemos entradas para recaudar fondos.
Aunque estemos cansados de recorrer
en pueblo en pueblo, ayudamos aquellas
gentes
que necesitan ropa, medicinas y comida.
Cuando puse Alcudia Radio
hablaron sobre el pueblo de Ruanda
que raro que hablasen de Ruanda
porque solo nos dan las noticias
de nuestro Municipio.
Cuando vine de Campanet
me fije en un detalle
¡Que puñetas hay en Ia muralla!
¿Qué significan esos letreros?
que cuelgan en Ia puerta de San Sebastián.
Estuve a punto de atropellar
a una ancianita
me puse las gafas y comprendí
que era un bombazo en Alcudia
ese cartel que ponía
ALCUDIA PER RUANDA

Pep Toni

PRODUCTOS INDUSTRIAS
CARBÓNICAS S.A.

Refrescos

p i c s o
Agua

UYALFAS
Carretera de Muro

Tel.891059

par &eataurant
Boiip ftoger

( €1 putañero )
JOANA SANDERSON

PISCINA
NOCHES DE FIESTA Y BARBACOA
Lago Meñor - Pto. Alcudia, (Mallorca)
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BAR - RESTAURANTE

Ca'n Sebastià
MENU DIARIO

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

ESPECIALIDADES EN COCü^A MALLORQWNA
Arroz Brut

Paletilla de Cordero
Lomo con CoI

COMTOAS PARA LLEVAR POR ENCARGO
COMIDAS COMPAÑERISMO
COMUNIONES Y BAUTIZOS

SALON CON CAPACIDAD PARA 80 PERSONAS

Información y Reservas al TeI. 85 18 53 C/.

LOCAL
CLIMATlZADO

ABlERTOTOt)O
EL ANO

LunesyMartes por
Ia tarde cerrado

Jaime III, 63 • Ca'n Picafort

MESON
RESTAURANTE

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

CA1N PICAFORT - Reservas al TeI. 85 20 87

FREIDURÍA

FRITURAESPECIALRAPHA1S
FRITURACANTABRICA

FRITURADE...
CHANQVETES
ttp>iaS|LLOS
CH1Pin|MES
CAtAMARVN

BOQVE^ONES
EMPERADOR

ROSADA
SARBlN1LtA

OTRAS ESPiCIALIDADES:
CHV^ETWIuEg^1C1A

PESCADOS Y MAR1SOE>SfRESCOS
PVU>OALAGAp^GA

COKt)ERO A^^O:5^&ufis^4^
JAMOHT>EBODEOA
QVESOMANCHEGO

YPROWCTOS t>EtB1ER2O

ESPECIALIDAD ENPALETILLAS DECABRITO
FRITURASESPECIALES PARALLEVAR
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LOCAL/SANTA AiWA

Victòria Vives

El retorn de ses Carreres de
Santa Anna

83 cavalls participaren el diumenge
dia 11 de setembre en Ia IV edició de les
carreres populars amb motiu de Santa
Anna.

83 cavalls participaren a les IV carre-
res de Santa Anna, que tingueren lloc per
segon any consecutiu a Ia finca de Ca'n
Vauma i que foren organitzades per
Rancho Ses Roques amb el suport de
l'Ajuntament d'Alcúdia i Ia col.laboració
de multitud d'entitats que han permès un
vertader estol de premis.

La novetat més destacada d'enguany
ha estat sens dubte Ia pista, que oferia
unes condicions molt millors a anys ante-

Lapista enguany, estava en
molt bones condicions, Io que
permetia seguretat a l'hore de

córrer

El segon classificat de Ia Carrera
del Poble i Ia guanyadora de Ia
Carrera de Dones, els germans
Llorenç i Magdalena Ferrer
Martorell.

riors tant per correr com per a Ia seguretat
de cavalls i genets.

També ha estat destacable Ia forta
participació dels cavalls de fora poble,
amb Ia presència dels Ranchos «Rancho
Grande» de Pollença i «Ley de Ley» de
Ca'n Picafort.

Les carreres de trot enganxat i trot
montat foren un altra de les novetats
importants de Santa Anna'94, i l'atracció
del dia; juntament amb Ia carrera de
cavalls del poble.

MOBLES-= - *•• -m

SXIL
Moblestots estils- Mobles a mida

Cüines, ïapisseriai Cortinatge
Moblesjerrassa

"Grosfíllex"

;3aSt

Qira.Arta-Aiciliiia,45-i7-lel.85 Ì429
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ORDENADOR 386SX
Ordenador: W-MEGA 386 SX

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

Programa: M.S. DOS 6.2
WINDOWS3.1

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

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

(IVA incluido)

*Acadèmia
* Venda d'ordinadors
* Materialinformatic
*Prqgramcs

^
3K<i

DISTRIBUIDOR

W-MKA
PoHentia, 29-A

I. 54 51 81
07400 - ALCUDIA

Mallorca

cfazstáfb&sefab *yvwase¿¿¿m0¿< ^&&MM&e&, 5\^&.

Armadores y
Consignatarios de Buques

SERVICIO CONTENEDORES Y CRUPAJE
PENINSULA ' MALLORCA

TEODORO CANET, 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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LOCAL

EN LA DESPEDIDA DE ALCUDIA DE AAOSÉN
FELIP GUASP I NADAL

EI domingo 14 de Agosto, en
Ia misa de las 20.30, se
despidió de Ia Parroquia

que ha regido durante ocho años,
Mosén Felip Guasp. Se vatraslada-
do a Ia Parroquia de Santa Teresa
del Niño Jesús en Son Armadans y,
aunque con retraso, Ie enviamos
nuestros parabienes.

De dicho Acto, esta Revista ha
podido conocer una grabación, de
I a q u e ofrecem os a n u estros I ecto res
las palabras que, en nombre del
ConsellParroquial,pronuncionues-
tro colaborador D. Luis Morano,
quien nos ha aclarado algunas im-
perfecciones de Ia grabación, sólo
aproximadamente ya que el autor
no había escrito su dedicatoria.

«Ya hemos oído que el Consell
Parroquial ha organizado algunos actos
para Ia despedida de D. Felip Guasp
Nadal, después de permanecer ocho años
como Rector de esta Parroquia.

Lo que pasa es que, entre otras cosas,
ha contado para ello con los dos hombre
más viejos de este Grupo de Apoyo a Ia
Parroquia, uno, D. Miguel Campins,
para que haga fotografías en verso que ya
las ha hecho y Ie han salido muy bien: las
plegarias que hemos oído; y el otro, que
soy yo, para que haga fotografías en
prosa y que sabe Dios cómo me van a
salir. Lo que no sé es si nuestros amigos

del Consell Io han hecho así como un
homenaje a Ia vejez, en cuyo caso aún
tendríamos que agradecérselo, o si Io han
hecho como una paliza a los viejos sa-
biendo que ya no tenemos fuerzas físicas
para resistirnos. Permitáseme esta pin-
celada de humor que sólo ha sido para
echar un poco de azúcar a esta despe-
dida.

Bien, aquí estoy yo, y tengo que
cumplir con Io que se me ha encarga-
do:

Sobre dos puntos quiero decir
algo en relación con Don Felip: el
primero es una afirmación, el se-
gundo es un ruego, un deseo.

Primeramente diré que no creo
equivocarme cuando pienso que
Ia cualidad más descollante de su
actuación como Rector en Alcu-
dia ha sido su enorme
comunicatividad, su inmenso
poder de relación con todas las

personas de esta ciudad, de tal manera
que ha llegado a conocer quizás a todas
las familias de su grey parroquial. Y si
bien es verdad que su propia profesión del
sacerdocio Ie ha facilitado estos conoci-
mientos, porque nosotros los feligreses Ie
contamos nuestras cuitas, nuestras ale-
grías y nuestras penas, nuestros propósi-
tos y tal y cual, también es cierto que él ha
hecho muy bien este trabajo de atender-
nos y aconsejarnos, y ésto es un mérito
que todos deberíamos de reconocerle.

En segundo lugar, me atrevo a decir
que si algún feligrés o parroquiano, por
ejemplo, yo u otro cualquiera, hubiéra-

mos molestado o incordiado, no diré
ofendido, a D. Felip, yo Ie ruego a D.
Felip que nos perdone, que nunca pudo
haber mala intención.

Y viceversa, que si D. Felip hubiera
molestado o incordiado, no diré ofendi-
do, a alguno de nosotros, por ejemplo a
mí o a cualquier otro, también sepamos
perdonar, que nunca pudo haber mala
intención. En ambos casos, Io que pediría
es un aire fresco de perdón cristiano y de
generoso olvido.

Finalmente quiero dirigirle a nuestro
Rector, en su marcha, un telegrama de
tres líneas:

Don Felip:
Recuerde bien a Alcudia.
Hable bien de Alcudia.
Muchas felicidades en su nuevo

Rectorado. Vaya Usted con Dios, Don
Felip.»

Felip Guasp i Nadal

©

TELEFONO MOVIL: 908 73 26 19

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

LAVANDERÍA Reinigung
TINTORERIA Färberei und Wäscherei
LAVADO FA/ <5FCO LaundryL·fiVf\UU C/V OCOL^ rj MAach/no

LIMPIEZADEALFOMBRAS Teinturerie
Laverie

PTO. ALCUDIA
Teodoro Canet, 35 - A

Tel.545529-Part.541277
PUERTO ALCUDIA
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EflTREVISTA/MsiCA

Per BeI Porcel

PRIVATE ZONE «Vàrem començar fent
cançons d'amor»

UARRERA ELS TEUS ULLS VEIG LA LLUM

I PUC SENTK COM EL MEU ESPERIT CREEX

QUAN LO MES PROFUND ES FA IMMENS

SENT EL CEL, EM SENT TAN FORT

MES FORT QUE LA VEU DEL SH,ENCI

TAN PLE D*AMOR..

ixí comença una de les can
çons de PRTVATE ZONE

.un grup format per dos amics,
en Jaume Viver i en Javier VidaI.

En Jaume viu a Alcúdia però ara està
estudiant a Palma i en Javier es d'inca.
Quasi totes les cançons que canten són en
anglès però entre el seu repertori en
podem trobar en català. Diuen dedicar-se
a Ia música com a hobby però no els faria
res arribar a ser coneguts. De momentja
han gravat un disc «Medicine of love».

Vam quedar a Ca's Capellà per xerrar
un poc més d'ells i conèixer els seus

començaments i les '•••'
seves aspiracions. %

Aquesta vegada
l'entrevista no Ia vaig
fer tota sola, m'acom-
panyava en Pep Toni Fernández, un al. lot
a qui Ii agrada molt aquest grup i que
segons diu no es perd cap actuació.

- Com es va formar el grup?
En Javier i jo anàvem a classe junts,

fèiem cou. Un dia ell va venir amb
l'autocar de l'escola perquè tenia que
anar a casa seva a Malpàs. Jo em vaig
oferir a acompanyar-lo, així que va venir
a casa. Feia poc que m'havien regalat un
teclat i em feia il.lusió que el veiés. Vaig
tocar una cançó i ell es va posar a cantar.

Després el vaig acompanyar.
Al dia següent em va venir amb Ia

lletra d'una cançó, però Ii vaig dir que era
millor en anglès, Ia traduírem i Ii vaig
posar música. Li va agradar i a partir
d'aquesta en feram altres.

En teníem 5 o 6 però sense idea de fer
res més, només passar una estona.

No teníem nom pel grup i mirarem del
llibre d'anglès un parell de noms que
quedaven bé i finalment ens quedàrem
amb aquest.

- Per què les vostres cançons són en
anglès?

No ho sé realment, més que res per-
què el tipus de música que ens agrada és
en anglès , i pareixia que tenia més
sonoritat de cara a Ia nostra música queja
de fet es diferent a tota Faltre.

- Qui compon Uetra i música?
En Jaume. En principi hem fet qual-

que lletrajunts, però les darreres cançons
les ha fetes en Jaume. Es més fàcil fer Ia
música primer i desprès treure Ia lletra.

Enprincipijo Ii donava Ia lletra i eIl Ii

CENTRO MEDICO DE ACUF>UNTURA
Dr. ALBERTO MORANO VENTAYOL

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-7=-18. TeI: 73 82 77
(Horas convenidas. Información sin compromiso)

MESOTERAPIA, DIETÉTICA Y
NUTRICIÓN EN EL DEPORTE
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posava música però ens donarem conta
que anava millor si ho feia ell. Si cantes
en anglès és més difícil, estàs més limi-
tat.

- Quin tipus de cançons composau?
Vàrem començar fent cançons d'amor

perquè a tothom Ii tira i és Io més fàcil de
tot, i ara ens hem ficat més dins els
problemes com és Ia relació amb un amic
quan estàs trist i el necessites o bé
l'incomprensió en segons quines coses.

L'amor tampoc no l'hem abandonat
de cop, també hem fet cançons cap el
sentiment de l'amor, no tant superficial.
Un tipus d'amor més espiritual.

- Per a quin tipus de públic és Ia
vostra música?

Per a qualsevol que ens vulgui escol-
tar. No feim Ia música pernomés una
gent, es per Ia gent que ens vulgui
escoltar, tant gent major com més jove
que es sent identificada amb les cançons.

Es una música que pot agradar a Ia
gent major perquè té melodia com als
joves.

- Com feis Ia música, bo teniu tot
gravat a l'hora d'actuar?

En principi pareix que aquest tipus de
música està enregistrat per fer-se
per ordenador, però realment
no és una cosa així, és un
procés bastant laboriós. Pri-
mer de tot has de crear Io que
són els sons, no te donen res
fet, no és això de pitjar
piano i et surt un piano.
Es un renou
que

has de convertir en música. Això du una
feinada de por. I després Ia bateria que té
com a bombos i caixes i n'hi deu haver
uns noranta, tu has de triar Ia més ade-
quada.

Sempre hi ha alguna cosa gravada, jo
no ho puc tocar tot a Ia vegada, sempre
em deix alguna cosa ,jo no tenc ni 16
mans ni 16 teclats i per tant deix enregis-
trat Ia base rítmica, Ia bateria i el baix,
l'instrument solista el deix per poder
tocar-lo en directe, sinó seria molt avor-
rit.

-Ja teniu un disc «Medicine oflove»,
pensau gravar-ne un altre?

Això depèn, ara, Io que es ara hem
gravat un minidisc, a partir d'aquest
farem cintes per els amics, un parell per
les cases de discos i per Ia radio i Io que
p u g u i passar. Noltros no

crec que ens arris-
quem una altra
vegada. Són
molts de
dinersino
hopotsfer

perquè si.
- Teniu moltes actuacions en pers-

pectiva?
Ens han dit per tocar moltes vegades

però el que passa es que tenim exàmens
i una vegada que ens hi posam no tenim
temps.

Aquest any n'hem deixat bastants de
concerts, però els estudis són importants
i no els podem deixar.

La música per a noltros és un hobby.
- Què opinau dels concursos pop-

rock?
Què no ens hi podem presentar!.

Noltros hi vàrem anar un any i hi concur-
sàrem. Després ens van dir que abans de
les actuacions ja es sabia qui era el
guanyador. Es va haver de tomar repetir
perquè va ser una presa de pèl.

La nostra música és molt distinta,
allà quasi tots canten en català amb

guitarra i bateria, en
canvi en teclat a
part de noltros
res.

0sMwe>
BOUTIQUE
Home i done

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

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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XIPiXAP

Ia nostra petita història
contada i descrita

Per es Pintoret d'Aucanada

LA GOTA FREDA

Moltes gotes calentes i sofocants cai-
gueren aquest estiu arreu del nostre front,
i suarem desesperats, acoconats per Ia
calor, i per un sol enorme, tot foc, que
relliscava sense misericòrdia damunt
Alcudia, i ens feia pensar en l'infern, on
totes les espires cremen, i les gotes del
front couen de valent.

Ara bé, per cada nigul que guaita ara
damunt Ia Badia (recordant aquells rui-
xats del 89) ara tenim por de que vengui
al nostre, fins ara, calurós Municipi Ia
famosa gota freda que amolli aigua, a
grifo obert, les 24 hores del dia, i ens
deixi xops, arrasant tot quan trobi cap a Ia
mar.

Que no caigui del nostre tranquil
Municipi, tanta barrumbada. Basta que
ploguin gotes normals -no fredes- i així
els nostres camps ara tan secs i deshidra-
tats recobraran el color i Ia verdor, i els
nostres esmerlits fruitals recobraran Ia
alegria i començaran , de bell nou, a
treure punta i a inflar fruit, que, els
pobres, estan ara quasi per tombar el coll,
i eixamplar els potons.

Deu de les misericòrdies, enviau-nos
a Alcudia per mitigar Ia nostre sed!

RWANDA

Compassius, sí, hem estat noltros da-
vant Ia sequera que sofreix, des de fa

temps, l'allunyat país de Rwanda on tam-
bé, com noltros, les veuen negres per
sobreviure. La diferència, emperò, es
que a ells els falta el pa, i a noltros 1 ' aigua.
I així, tots els alcudiencs han aportat de Ia
seva petita butxaca per col.laborar a una
causa humanitària, i per ajudar al qui
pateix, malgrat un sigui negre, i ho ve-
gem tots noltros més negre que Ia mateixa
nit.

Noltros sempre tenim el consol de
poder anar, o haver anat, a nedar dins Ia
mar, i després poder menjar un bon
trempó de pebre i tomàtiga, amb pa blan
i, a falta d'aigua, beure un tassó de
cervesa o una copa de vi. Què més voleu,
assedegats de Ia vida?

ESTIU TURÍSTIC

Si no ha plogut aigua damunt el nostre
Municipi, han plogut aquest estiu molts
de turistes. Que això es bo, i posa en
remull les nostres il.lusions, i sobretot els
milions que guanyen els nostres comerci-
ants i hotelers. Tots els nostres hotels
enguany s'han omplit de gom a gom, i
han vessat els turistes per finestres i
cantonades de tot el nostre Municipi.
Això ha estat una torrentada, una riada,
una aigua freda que ha caigut providenci-
alment damunt Ia nostra seca economia
(s'entén hotelera, i també municipal) que
converteix al nostre Municipi, com sa-
beu, en un Municipi, no només benanant

i fèrtil, sinó opulent, adinerat i fastuós, i,
com diuen els diaris, el més ric d'Espa-
nya. Aixó nostre es com una cort babilò-
nica on els doblers corren com l'aigua, i
el nivell de vida puja com els nostres
estanys i llacs després d'haver caigut Ia
gota freda.

Hi ha hagut turistes italians, suecs i
peninsulars que, inclús volguent i pagant,
no han pogut aquest estiu venir a Alcudia,
degut al nbstre «overbooking». Pareix
que Ia bona ratxa de turistes seguirà
aquestes setmanes fins que acabi l'estiu.
Només hi importa, segons diu el nostre
batle, don Toni Alemany, que els hotelers
pugin preus, a fi de que Ia nostra gota
freda de turistes -això ho dicjo- ens pugui
seguirdesplaçant i traginant encara més
riquesa i més benestar al nostre, fins fa
poc temps, pobre Municipi.

D'aquesta manera, com veis, totes les
gallines mon ponen i ens va millor de Io
que creim. Inclús es comenta que prest
començaran a venir també a les nostres
platges els turistes de l'Europa del Est,

TRE
MUEBLE

ME
KETTAL

GrosfíllexC/. Jaime 11, 48
C/. Pollentia s/n
TeIs. 54 71 16 - 54 86 20 - Fax:54 71 16

MUEBLES EN GENERAL
CORTINAS - MANTELERIAS
ALFOMBRAS - TAPICERIAS

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

07400 - ALCUDIA - MALLORCA
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que ens duran «rubles» que esperam si-
guin moneda forta, de bona soca, i revin-
guda, que es Io que a Alcudia necessitam!

TAXISTES

No es estrany que davant tan sumptu-
oses realitats, el nostre Ajuntament hagi
proposat ampliar fins a 55 el número de
taxis dins el nostre Municipi -ara son
només 41-, doncs els qui ara fan aquest
servici no basten per servir adecuadement
als clients que demanen taxi.

Però, com passa sempre en aquests
casos, l'Agrupació de Taxistes d'Alcudia
consideraundisbarat,iunbunyol, aques-
ta iniciativa, es a dir, un disbarat de cara
a ells, i el bunyol de cara al Ajuntament
que així tendrà més ingressos. Ija sabeu
voltros que un bunyol sempre és bo i està
ben confitat. Ja veurem, idò, com acaba
aquest conflicte de Ia bunyolada!

MES QUALITAT
TURÍSTICA

Però, el nostre Batle que es viu com
una geneta, dins aquest marruell de Ia
gota freda dels turistes fica cullera, i
esmenta que això de tant de turisme dins
el Municipi es una enganyifa i un «enga-
nya-bobos» perquè el que passa en reali-
tat, es que, com mai, els turistes d'ara no
duen dues dècimes dins Ia butxaca i els
hotelers el que han fet es omplir-mos
d'aquesta xaragall de gent que, per altra
part, fa que l'Ajuntament hagi de arram-
bar amb molts de gastos i pocs beneficis.
Així es que es pensa que per l'any qui ve,
el turista que arribi a Alcudia amb butxa-
ca buida o foradada, s'el consignarà a
n'orris o a un altre municipi on els cans
puguin anar fermats amb llargues i tur-
gents llonganisses. Creu el Batle que
mentre les coses no millorin no es pot
pensar en augmentar el número dels turis-
tes del Municipi. La superpoblació, com
s'ha dit darrerament pel Cairo, es un
perill i un risc. No sigui cosa que tants de
turistes com una descomunal gota freda
ens ofegui, i ens capfiqui a tots cap el
fondal, dicjo!

A DON FELIP (DESPEDIDA)

Aquí va sa despedida
que vull donar a Don Felip,
perquè era un bon amlc
I tot es poble el volia.

Ja no tenim Don Felip,
que tothom l'apreciava;
però un altre en tenim ara
que pareix molt desxondit.

Vuit anys amb no/tros va estar,
tothom estava content,
perquè era un homo prudent
I es poble el respectà.

El trobarem a faltar,
ell que a tots mos feia cas;
però estam confiats
que es nou també agradarà...

A n'es que ara han enviat
Jo Il desig molta sort.
Ellserà es nostro conhort
/per tots ben arribat.

Es poble està alarmat,
molts no hipoden consentir,
tants d'anys que el vàrem tenir
/ ara mos ha delxat...

5egursera apreciat
allà on ara l'han duit
isi no fa cap descuit
amb tothom farà amistat...

Jo, és cert, no h/puc consent/r
I no comprenc certes coses/
enc que això ho digui en glosses
ho tenc mal d'encobelr...

Perquè era molt encertat;
quan predica s'evangeli,
sin'hi ha cap que es distregui
aviat l'ha espavil. lat...

5egur que l'enyorarem
perquè tothom l'apredava;
ses històries que contava
araja no les tendrem...

Aquest que han duit és d'Algaida,
pareix molt espavil. lat...
Amb tothom farà amistat
enc que ara no en tenguigaire.

5egur que d'ell aprendrem
altres coses també bones
tantper homos com per dones,
que noltros no les sabem...

Don Felipja se n 'ha anat,
com vels, en tenim un altre,
perquè a Alcúdia mos fa falta
un homo experimentat.

fío admetia tontería,
era un homo moltsensat,
però sa seva bondat
a tothom dava alegria...

Peracabar, DonFelip,
sa darrera vullposar:
si un dia vol tornar
segur estic que trobarà
en ml, sempre, un bon amic!...

Miquel Ferrer Marroig
Alcúdia, Setembre 1.994

Laboratorio fotografico ¡NO COMPKE SU CARRETE!
NOSOTROS LE REGALAMOS

UN CARRETE POR CADA RELEVADO
AHORAENALCUDlA

PLAZACARLOSVrf2
TeI. 54 70 17

¡MIRA EL PAJARITO!
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LA POLICIA LOCAL
INFORAAA

En muchos casos, al producirse un accidente, los
implicados desconocen de que forma actuar en relación
a una posible reclamación por lesiones personales, daños
materiales o falta de acuerdo entre los conductores.

1.- Reclamación por vía penal:
Plazo: 2 meses
Lugar: Cuartel policía Local
Condiciones indispensables:
LESIONES PERSONALES que precisen tratamien-

to médico o quirúrgico (no mera asistencia facultativa).
En caso de heridas leves se debe presentar en el

momento de Ia denuncia parte facultativo, indicando
tratamiento o bien baja médica

DAÑOS MATERIALES por valor superior al seguro
obligatorio (4.5OO.OOO pesetas por siniestro).

Para presentar denuncia por este concepto deberá
presentar presupuesto realizado en un taller.

2.- Reclamación por vía civil:
Plazo: 1 año.
Lugar: Juzgado de Ia. Instancia de Inca
Condiciones indispensables:
FALTA DE ACUERDO DE LAS PARTES para Ia

reclamación de daños y/o perjuicios. Es conveniente
contactar previamente con un abogado. Es conveniente
saber si el seguro del vehículo cubre Ia cobertura de
defensa y reclamaciones, en ese caso Ia Compañía debe
facilitarlo, en caso contrario el afectado deberá asumir el
coste de las minutas.

Una vez transcurridos los plazos fijados, no es posible
iniciar el proceso a través de denuncia.

La presencia y actuación de Ia Policía en el lugar del
accidente, no inicia por si mismo proceso alguno, para
iniciarse es IMPRESCINDIBLE Ia denuncia por parte de
alguno de los implicados o de sus representantes.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

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

çyiïuRA
LLSGim ALAFKSSCA

BeI Porcel

CLAAOSiIN
Faün paréÚdesetmanes, quanvaig anar a Ca'n Torró

a cercar un llibreque poder recomanar-vos em vaigdur
una sorpresa, quasi no hi haviaUibiesper triar. Emva
alegrarveurequehi:ha mésgentaqui Ii interessala
lectura.

Així és que hi vaig haver de tornar un altre dia.
El Hibre quevaig triar es diuEIMossen.
EI Mossèn és el resultat d'unaextensa investigació

damunt Ia controvertida vida d'en Jacint Verdaguer,
poeta i capellà, és una conegudafigura delaliteratura
catalana.

La seva vida fou atzarosa. Havia sofert acusacions de
tot tipus: que anava amb mala gent, amb dones, que tirava
elsdiners...

Va acabar els seus dies alIunyat;de Barcelona, sense
amics, només acompanyat d'unafamítía a Ia que protegia
i alimentava.

I Ara, estantaprop de Ia mort, mossèn Cinto recorda
>els anys passats;

L'autoraesnaIsabel-ClaraSimo(Alcoi 1943), llicen-
ciada en filosofia.

Premi Víctor Català 1978 ambelrecull de contes Es
quan miro que hi veig clar; premi de Ia crítica del País
Valencià 1986 ambla novel.la ídols.

A més d'aixòés periodista, autorateaíral, assagista i
tdarreramenthaconreat Ia novel.lapoliciaca.

Fitxa tècnica:
El Mossèn, de Isabel-Clara Simó,
Edicions 62,Col.leccio «El Balancí»
Novembre 1993.

n° 257.

TIVOLI - TERRAGE

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

Especialidad en Carnes a Ia Brasa,
Pizzas, Helados y su
Exòtica Cocktelería
MUSICA EN VIVO
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AGUAPEMAMNTIAL

Por ONUALBA

El hombre hecho a si mismo.
a'mcontá, ¡huyy! famolts
d'anys, es meu bon amic

faulio Camba, el Humoris-
ta n>erico, para mi el humorista más
fino de España, a cuenta de uno de
sus múltiples viajes, éste a Nueva
Yorken 1.9...?

Los Nort-Americanos, porque
ellos hablan así, y, en España y otros
países, Ia gente cursi o pedante,
dicen «self-made-man» al hombre
que se dice «hecho a sí mismo».

-¿Cómo se llama su padre de
usted? -Ie preguntaron a un señor
tomándole una declara-

ción.
-No tengo padre.
-¿Y su madre de usted?
-Tampoco tengo madre. Yo soy

un «self-made-man»... (creo que
habría sido más claro decir que era
un gilipollas, así en español).

Hacerse, en versión americana,
quiere decir hacerse rico, hacerse

con mucho dinero. Por ejemplo: el
hombre que es rico por herencia, es
un hombre «hecho» por sus padres.
El que gana una fortuna gracias a su
propio esfuerzo, ese sí que es un
hombre hecho a sí mismo, un self-
made-man. Y el hombre que no tiene
fortuna, el hombre que va saliendo
del paso a trompicones y escaseces,
ese es un hombre «sin hacer» (ver-
sión americana, eh?).

Allí lejos se les nota fácilmente
esta clasificación: los que se han
hecho a sí mismos (?) parecen dema-

siado de traje nuevo, demasiado
«fanfas», nos cuentan siempre
sus batallas y se ponen como
ejemplo... «haz como yo, que
salí de Ia nada y hoy soy un
potentado, me he hecho a mi
mismo». Algunas veces reco-

nocen que son bastante bru-
tos, pero Io compensan con que

les clasifiquen de «self-
made-man», allá ellos.

Existe el self-etc-etc
en Ia política, en los ne-
gocios, en el arte, en
todo, hasta en Io de las
drogas, en Io del güis-

qui, y llegan a eso como
sea, empujando, trepan-

do , cepillando espaldas...
Incluso hay algunos que

presumen de su incapacidad.
A Io mejor sale, por ejemplo,

un escritor teatral o científico verda-
deramente brillante, con talento,
con cultura, con buena pluma... y
de éste dicen los self-made-man
que qué méritos hay en su triunfo,
que eso es porque Dios Ie dio una
facultad y él Ia administra, que eso
no es un éxito, «éxito es Io mío,
que, sin saber ni jota, estoy en Ia
cumbre» (versiónamericana, eh?).

Cuento un chiste acaecido en

las Cortes Españolas, que así se
llamaban, del anterior Régimen, allá
por los años sesenta, que vino con
todo detalle en los periódicos, ¡qué
mala uva...»: Empezó a hacer un
discurso un Procurador, Io que aho-
ra es un Diputado, el Sr. Esperabé de
Arteaga, hombre muy culto y educa-
do y, al parecer, con algunas dificul-
tades o imperfecciones notorias, y
en su momento dado dijo: «Yo, que
soy un hombre que me he hecho a mi
mismo...». Y, saltando como un
rayo, otro Procurador, periodista
incisivo y correoso, D. Emilio Ro-
mero, Ie lanzó esta andanada cruel
pero que hizo reír... «pues podía
Usted haberse hecho mejor». Se armó
Ia marimorena, pero, en fin Ia polí-
tica tiene a veces cosas de éstas.

Mi opinión es que el hombre que,
honradamente, haprogresado, seha
hecho personaje, llega a guardar
unos cuantos billetes, etc., etc., tie-
ne su mérito siempre que sepa recor-
dar que, enotros tiempos, también
fue tan menesteroso o tan corrientito
como el 94'5% de los mortales. (Si

es que Io fue,
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SORPRESAPARALOSNINOS
SURPRISEFORCHUDREN

MITÜBERRASCHÜNGENFÍRKINDER

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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CINQUANTA ANYS!
(A sa meva filla, danesa de residència)

Fa cinquanta anys hl va néixer
a ca nostra una ¡l.lusió
en forma d'un Infantó
que dla en dla va créixer,

I així talment com crelxla
sa il.lu5io anava en augment
I aquell infant Innocent
era un font d'alegria...

Mana Angels es seu nom,
escaient a sa figura;
aquella dolça cristiana
era s 'eno's de tothom...

vivaratxa, moreneta,
ullsgro55O5, caramenuda;
mai enlloc més benvenguda
hl haurà hagut cap nlnetal.

Dins una família unida
ets anys anaren passant
i ella va anar madurant,
preparant-sepersa vida.

Anys d'estudis I d'eufòria,
de somnis i realitats,
d'èxits i contrarietats
/ a Ia fi, cants de victòria,

lliure endavant de tota ànsia,
amb un hermós horitzó
de futurprometedor
fruit de sa seva constància...

Més ai, s'Amorlagulà
cap a una terra novella
llunyana, però... molt bellal,
on té avulsa seva llar;

una llarplena I feliç
que a mi em plau molt vlsltar.-
Es un encant habitar
a tan amable país,

de llengo I usos estranys,
però que acollíamb amor
aquella nostra il.lusló
que nasqué fa cinquanta anys...

Miquel Campins Tous
Alcúdia, Setembre 1.994

Caixa d'Estalvis
de Pcllença

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

Oficina PUERTO DE ALCUDIA
C/. CapitánCortés, 18
TeI. 54 76 60

Sa?3S^!
?££"'•:.
tC-^;^tt

'ar(a

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

victorla ^raníló
Paseo Marítimo, 58 - TeI. 54 52 09

Puerto de Alcudia

S'AUFABI
^Y*UN PHAJV/rç

THAI RESTAURANT
Cerramos

Domingos tarde y
Lunes por Ia mañana

We are closed
sundayevening&

monday lunch

MARKET

^AR PARK I MERCADQ
APARCAMIENTO

C/. SERRA, 5 - TeI. 54 89 48
074OO - ALCUDIA - MALLORCA
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BENVINGUT SIAU!
(A D. Francesc Ramis, nou Rector d'Alcúdia)

Ja tenim es nou Rector
que el5enyorBlsbe ha envlat.
vet aquíque aquest ramat
no roman sense pastor...

5a nostra feligresía
Ii dóna sa benvenguda
i amb sa més coral rebuda
mostra sa seva alegria.

Ara és mester que entre tots
Ii ajudem a dursa creu
is'alegr/a que es veu
no sigui només de mots,

de paraula i no de fet.
Tots podem col.laborar
poc o molt I procurar
que estigui aqufsatisfet

I dugulsa nostra nau
en feliç navegació
per a/gos de germanor,
de convivència i de pau...

Don Francesc namls, de nom,
mos consta que és gran persona:
Que elpoguem conservarestonal
Crec que és desig de tothom...

Miquel Campins Tous
Alcúdia, Setembre 1.994

iS&fiasfaohjMna/ u&&

ewcamMcweJiaww/

d&tu&o^o&?

OrQlKaLCUDiA
R)LLENSA

Viste tus ojos de color
Azul profundo

Verde intenso

Gris

Azul amanecer

Verde luminoso

¡Infórmate ahora!

C/. Pollentia, 6
TeI. 54 64 52
07400 - ALCUDIA

GONZALO PLASENCIA BELENGUER

Óptico Optowetrista Coí. 2.512.
MALLORCA

Vía Argentina
(esp. Philip Newman)

Tel.532514
07460 - POLLENSA
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CURIOSIDADES

Jaime Guasch Cardona

QUE SABEMOS DE LAS RAYAS, HOY CASI
EXTINGUIDAS.

En sus extensas variedades : ya que
se conocen unas 340 especies pertene-
cientes a varias órdenes, ya que no
ignoramos que las «ratas eléctricas de
Ia familia TORPEDINIDAE» ya que
se supone o mejor dicho «agarra a
Ia raya eléctrica por Ia cola
y no te ocurrirá nada»
si las manos con
las que uno aga-
rra a Ia raya por
Ia cola están se-
cas.

Los viejos pes-
cadores tienen ra-
zón, ya que los
aparcados órganos
eléctricos de Ia raya es-
tán situados en las aletas
pectorales junto a Ia ca-
beza. Teóricamente, un
ser humano podría agarrar
a una raya y sosteniéndola una
aleta pectoral en cada mano
y recibir una descarga
mortal a través
del pecho y
del cora- ¿jjp^ z ó n
electro- M/ cutándose a sí
m i s - jar mo, en algunos de
e s - Jr tos peces se han medi-

do descargas del orden
de los doscientos voltios, aun-

que Ia mayoría de ellas no producen
más de setenta y cinco u ochenta
voltios ya algunas incluso menos de

veinticinco. Lógica-
mente el voltaje des-

ciende con las
sucesivas

descar-
gas,

pao

p a r a
que una

descargavuelva
a cargar su batería y

cobre fuerza eléctrica
normal se requieren varios

días.
Se manifiesta que en Ia Antigua

Roma que el remedio más eficaz apli-
cado contra Ia gota era una descarga
de una raya eléctrica o torpedo. Y
dicho pescado emplea su voltaje para
aturdir totalmente a sus presas vivas
destinadas a su alimento, si se produ-
cen microvoltajes Ie pueden servir
como un sentido de orientación y

ayudando al pez a evitar los obstácu-
los y Ia descarga puede funcionar
como una especie de radar submarino
o como los chirridos de alta frecuen-
cia emitida por los murciélagos; ya
que las rayas tienen una vista muy
débil, porque mora habitualmente en
aguas fangosas, y esta capacidad de
orientación resulta esencialmente en
algunos casos un medio de comunica-
ción con otros peces de Ia misma
especie.

Os garantizo que cualquiera de
ellas en escabeche son inmejorables.

En otro comentario Dios median-
te, detallaremos los problemas del
atún hoy tan perseguido por las flotas
extranjeras con los menos cabos de
las españolas y el perjuicio pertinen-
te.

Un cordial saludo.

: -m,,i-.-:-V;- rr^.w

CRISTALERIA->^ LCUDIA

ACRlSTALAMlENTO 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)

VISITCNOS SIN COMPROMISO

CUARlOS —j
QUA-MAR |

ACUARIOS - PECES - PLANTAS TROPICALES Y ACCESORIOS
INSTALACIÓN DE ACUARIOS DE AGUA SALADA
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Estiu 94: AAotius per a l'
FERRAN PORTO

President de Ia Federació Empresarial Hotelera de MaUorca

avant el títol que encapça-
|la aquest escrit, alguns
diran: «Ja hi tornam a ser

amb el victimisme. Aquests hotelers
es queixen de vici». Expressions com
aquesta -i algunes de pitjors- malaura-
damentja no me sorprenen. Dissorta-
dament, l'hosteleria, motor de Ia nos-
tra economia, és una gran desconegu-
da.

Les previsions per a enguany han
alimentat l'optimisme xifrant l'aug-
ment de visitants en un 20%, aproxi-
madament. Però feia quatre anys que
no pujàvem els preus. Mentrestant es
produïen forts increments en els cos-
tos de personal i en Ia pressió fiscal.
Malgrat Ia disminució d'ingressos, es
demanaven crèdits en moneda estran-
gera per a Ia tan necessària modernit-
zació i, a causa de Ia devaluació de Ia
pesseta, els interessos varen pujar
fins a un 20% de Ia nit al dia. Per si
això no basta, hi afegirem els impa-
gats i fallides de touroperadors i mi-
noristes.

Enguany recuperamnivellsd'ocu-
pació, però amb preus negociats Ia
temporada passada, quan les perspec-
tives no eran tan optimistes, per Ia
qual cosa es varen pactar increments
moderats, substancialment inferiors
als que s'han signat per al'any vinent.

En tot cas, no oblidem que és
pràcticament impossible que puguem

compensar amb una temporada tots
els elements negatius que arrossegam
de tan enrera.

D'altra banda s'ha creat Ia falsa
imatge que l'Illa es troba plena de
gom a gom i que i aquí no hi cap ni una
agulla, quan en realitat hi ha hagut
hotels amb places buides pel juliol i
agost i touroperadors que han hagut
de baixar els seus preus en origen per
acabar de vendre el seu producte.

Es va començar a parlar molt prest
de sobreocupació. La malentesa «pri-
mícia» i l'espectacularitat de Ia notí-
cia han estat una vegada més pes
damunt del rigor i Ia responsabilitat,
creant una eufòria in-
justificada.

Perbéopermal,
depenem d'un equi-
libri molt fràgil, que
es ressent al primer
copd'aire... Elsre-
tards aeris provocats
pel centre de con-
trol de Marsella han
suposat enguany Ia
nota negra i han es-
tat a punt de perju-
dicar greument Ia
imatge de qualitat i
de servei que tants
esforços ens ha cos-
tat d'aconseguir.
Això, al marge de

les pèrdues econòmiques, molèsties,
feina i sobrecostos que ha hagut d'as-
sumir el sector.

Confiam, així i tot, que el balanç
de Ia temporada serà del tot positiu,
però hem de posar els peus a terra.

La Federació Hotelera de Mallorca
ha promogut -com ja va fer l'any
passat- una sèrie de reunions amb els
principals majoristes turístics que
operen a l'Illa, i tots han estat d'acord
que, al marge d'altres factors de so-
bres coneguts, Ia recuperació de Ia
demanda de Ia nostra destinació s'ha
degut a l'augment de Ia qualitat.

La qualitat s'ha de vigilar de ma-
nera constant, i s'ha de llui-

tarperella.Les

Platges d'Artà
BAR - RESTAURANTE

CASA
NAVAL BïîlM

COLONIA DE SAN PEDRO
Especialidad en pescado fresco

RESERVAS AL TELEFONO 58 90 12

Jb(UioV5ntg
RESTAURANTE

SELECTA COCINA
MARINERA

UNA CITA OBLIGADA
C/. Teodoro Canet, 2

PTO. ALCUDIA
(frente Muelle Pescadores)
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estructures hoteleres, pel simple fet
del seu ús, es veuen sotmeses a una
necessitat constant d'inversió.

La introducció de noves tecnologi-
es i, en resum, Ia il.lusió per millorar
i complementar el producte que ja
tenim, és el destí
mes desitjable per
als nostres esforços.

Innovacionstec-
nològiques, creació
i millora de serveis
complementaris,
instal.lació d'em-
preses turístiques a
noves destinacions,
potenciació d'es-
tructures de coope-
racióempresarial...
són alguns dels
camps d'actuació -
incentivats pel ma-
teix PIa Futures-
que s'obre com un
ventall d'opcions
d'òptimrendiment i de millora del
producte global, amb Ia qual cosa no
només s'aconsegueix el benefici indi-
vidual, sinó també el col.lectiu.

Apunt aquests exemples en un in-
tent de deixar clar que hi ha altres
possibilitats, sortides positives i inno-
vadores amb les quals podem seguir
creixent sense fer mal bé el que ja
tenim.

Confés el meu temor que aquest
tan necessari i desitjat canvi de signe
que marca Ia nostra economia, animi
aquells que encara somien un paradís
per fer fortuna fàcil i ràpida en anys de
bonança i condicions favorables. Se-
ria un error que no ens podem perme-

onfés elmeu temorque
aquest tannecessaríi
desitjat canvide$igne
quemarca Ia nostra

gconomiajanimiaquells
iqueeniarasoniienun
jparadísper fer fortuna

fàcil

tre, i més imperdonable encara pel fet
que seria una reincidència. ¿O és que
no hem après res?

Un conegut empresari i ex-polític
va dir recentment que «si ens deixassin
fer, urbanitzaríem tota Ia serra de

Tramuntana». La
presumpta «cons-
ciènciaecològica»
corre un seriós
perill amb el sò de
les monedes.

TaI vegada no
es vagi tan enfora,
almenys de mo-
ment. Tot i això,
tremol qual
m'adon del'espe-
culació que ame-
naça qualsevol
producte novedós
iatractiu,comper
e x e m p 1 e
l'Agroturisme i el
TurismeRural,els

quals varen néixer amb Ia més benè-
vola de les filosofies. ¿Es que també
farem malbé l'interior amb una mal-
entesa aplicació d'una fórmula que va
néixer precisament amb Ia intenció de
protegir-lo?

Sempre m'he manifestat contrari a
l'excessiu intervencionisme de
l'Administraci6, però entenc que no
queda més remei que posar uns límits
i unes normes al creixement, determi-
nant quantitats, qualitats i usos.

Si en època de crisi Ia Federació
Hotelera de Mallorca ha demanat in-
sistentment una eina que finalment ha
estat anomenada PIa d'Ordenació.:
de l'Oferta Turística -POOT-, no hi

ha dubte' que ara es fa ja urgent Ia
seva aprovació per tal que compleixi,
abans que sigui massa tard, Ia seva
funció com a eina reguladora i
catalitzadora del creixement urbanís-
tic a les zones turístiques, un creixe-
ment que sabem que s'ha de donar,
però subjecte a unes normes.

Que quedi clar: no es tracta de
posar portes al camp, i molt menys
qüestionar el necessari creixement de
les empreses, però estic segur que Ia
inversió i Ia reinversióes poden se-
guir fent recorrent a fórmules origi-
nals, allunyades dels productes de
sempre, amenaçats per Ia saturació.

Es vital per a Ia nostra supervivèn-
cia exercitar Ia nostra imaginació.

Tl )ffllpSiifl ^co l̂llo

CARPINTERÍA Y COLCHONERÍA
MOBILIARIO DE COCINA Y BAÑO

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

TeI. 54 57 60

+ CLINICA BELLEVUE
URGENClAS MEDICAS

SERVICIO PERMANENTE

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

SERVICIO AMBULANCIAS
BELLEVUE - Urb. Bellevue - Pto. Alcudia

(Servicio 24 horas)

891800 (D) 891889
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SES NOVES ELECCIONS
Ja hem tornat ten/r eleccions.
Aquestes són europees,
per veure ses coses fees
de dlns aquestes nacions...

Mos han fet moltes promeses,
tots volen ten/r raó,
però escoltem bé es sermó,
que no mos donin sorpreses.

Ja estam cansats de mentides,
llavor no compleixen res,
però es pobleja ha comprès
que mos compliquen ses vldes.

Tots voleu tenir raó,
a ningú voleu dar mal...
però voltros procurau
omplir bé es vostro sarró.

Ara, amb ses eleccions
dluen que tot canviarà;
segur est/c que acabarà
que altres s'en duguln milions...

Aixíno podem anar,
es que han entratsón més bons,-
en que facl llamps I trons
noltros haurem de pagar...

Nota de Ia Redacció: degut a Ia
falta d'espai, a Ia revista d'Agost, no
es va poder inclourà aquest article.
Per tant el col.locam ara.

Ara mos podran posar
si ve a n'es cas més Imposts,
perquè aquests nous senyorots
més se puguln passejar...

Amb això de ser europeus
mos augmentaran ses pagues
perpoder criar més lladres
que mos fot/n es fideus...

Molts varen aprofitar
per anar a escoltar es mit/ns,
perquè aquests homos tan flns
eren dignes d'escoltar...

Mos tenen desenganats,
promeses hisón demés:
ells s'en dulen es doblers
l noltros... perjudicats!

Diuen que s'arreglarà,
però no mos diuen quan;
serà pit|or que En Roldàn,
que en cara elpoden cercar/

Es moltguapo es passejar
en parlar que paga un altre.
EIIs van d'una part a s'altra
I noltros hem de pagar,

Wk:

però tenim es consol
que són perdones molt llestes;
ells sempre s'en van de festes
I noltros... fent es mussoll

I sense perdre es compàs
sa darrera vos faré:
si mudes de moliner
de lladre no escaparàs...

Miquel Ferrer Marroig
Alcudia,Julioll.994

Ctra. a Santa Margalida
Finca CA'N BINIACO

CA'N PICAFORT (Mallorca)

Cases de ^
SonSantMartí ̂
BODAS, BANQUETES Y COMUNIONES

LOCALES CLIMATIZADOS
CONGRESOS

Ctra. Muro-Ca'n Picafort, Km.8
TeI. 53 74 50 • Apdo. núm 2

MURO (Mallorca)
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COMTE'M UW COMTE

Per Victòria Vives

EN BERNAT DELS OUS
qualque lloc del mon un

nin plora desconsolat al
. veure morir un aucell cai-

gut del niu. SoIs té sis anys, però ja
està cansat d'anar i tornar per aquests
sembrats, recollint ametlles i garro-
ves, llevant herbes i pedres. Amb els
peus plens de calls de tan d'anar
descalç per amunt i per avall no se
n'adona de Io calentes que estan les
pedres al cap del dia, ni de les espines
dels betzers que invaeixen el camí que
el porta a casa.

La pena és immensa,
perquè aquest infant havia vist néixer
el petit aucell, Ii duia de tant en tant
mosques i d'altres insectes enfilant-
se, no sense perill, per aquella alzina
generosa que oferia al viatger l'única
ombra del camí en un bon tros. EIl
sempre s'hi aturava una estona quan
anava cap al poble a vendre els ous
que Ii donava Ia predina.

Però no era tant Ia mort
del petit aucell com Ia manera en que
havia passat el que Ii produïa aquella
gran tristor. Certament els homes no
són els únics que poden esser violents
de franc. EIs nins també. Ja d'enfora,
després de Ia darrera capamunta es
podia veure ben bé 1 ' alzina on hi havia
aquell niu d'una au misteriosa. Mis-
teriosa, al manco per En Bernadet des

dels seus sis anys. Devora aquell
arbre hi podia veure un esbart d'al. lots
que feien molt de trui. Allò no podia
dur res de bo. Cridaven, botaven,
truiaven. Va començar a caminar més
depressa. Aquells al.lotots s'acota-
ven i agafaven pedres!. Començà a
correr més aviat i sentí l'angoixa de
no poder arribar a temps. EIs seus
peuets copejaven enterra amb força
però no podia fer més via. Ho va
provar de bell nou, trepitjava més fort
i de sobte va semblar que les seves
cames seTenduiencap allà. Vacorrer
fins que quasi es va treure l'ànima. I
arribà. Però arribà tard.

L'esbart dejovenots se n'anava
a correnços altre pic cap al poble,
cridant, esclafint de rialles, pegant-se
sempentes. Enterra romania malifet i
espenyat el niu, i dedins, l'aucellet
silenciós, aixencat i amb el coll tort,
el bec badat...

L'angoixa es va conver-
tir en ràbia, i Ia ràbia en impotència,
i Ia impotència i Ia ràbia començaren
a redolar per les galtes de'n Bernadet.
La mare del malaurat aucell feia un
escàndol, plena de por omplia l'aire
de plomes escampant-les amb les ales
que no podien estar-se quietes.

El petit de sis anys, va
replegar coratge, agafà a l'animaló,
més plomat que plomut per Io tendre,
i el va enterrar tal i com havia vist fer
a Ia seva padrina amb els moixets de
na Revell, una moixa tan vella com
peluda que cada dos per tres tenia
moixets. La idea de pensar amb Ia
moixa de Ia seva padrina el va com a
consolar. Després de dedicar una
mirada de condol a Ia mare que encara
no s'havia tranquilitzat, agafà els
atepins i va desfer el camí fins que es
va trobar al lloc on havia arrancat a
correr. Tots els ous que havia de dur
al poble per a vendre estaven trencats
enterra. Sabia que Ia seva padrina el
renyaria per allò malgrat Ia tragèdia
de Ia que havia estat testimoni. Se'n
va anar cap a les cases. Pensava amb
el trist episodi que no havia pogut
evitar, amb els ous trencats i amb Ia
moixa Revell... Ia vida sí que ho era
un revell... i tornar gran ben dolorós.
Des de aquell dia no va consentir que
ningú Ii tornàs a dir Bernadet. El seu
nom era Bernat, malgrat que
haguéstrencat els ous. No volia que
per considerar-lo petit i sense plomes
encara per volar, qualqu el volgués
tombar també del niu.

• . : • V ::: : íiiíliiTO

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

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

07450 - Sta. Margarita
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DEPORTES

Juan Payeras

[Fotos QUICK]

LA U.D. ALCUDIAx HACIA LA
CONSOLIDACIÓN DEPORTIVADE TODOS

SUS EQUIPOS.
Con especial atención al fútbol base y

con el primerequipo con Ia mirada puesta
en el ascenso.

Si para el Alcúdia, Ia pasada tempora-
da-la primera de Ia era Vilches- supuso el
inicio del saneamiento económico de Ia
entidad, Ia presente campaña quiere ser Ia
del inicio de Ia consolidación y supera-
ción deportiva de todos los equipos que
configuran Ia estructura del club norteño.
Una consolidación deportiva que pasa
por dotar de los medios eficaces a los
equipos de base y hacer del primer equipo
uno de los punteros de Ia Regional Prefe-
rente, para abordar sin prisas y con firme-
za, en el momento oportuno el asalto a Ia
Tercera División.

Para intentar el alcance de estos obje-
tivos, esta temporada se ha asentado Ia
primera piedra, consistente en reforzar Ia
primera plantilla dirige Fernando Cercos
y en prestar una especial atención a los
equipos de base poniéndoles en manos de
entrenadores cualificados, como son el
caso de Luis Cela y José Fuentes, O'de
otros no tan experimentados, pero sí con
grandes dosis de ilusión como Antonio
Sarrio.

Asimismo se ha incrementado el nú-
mero de equipos inferiores con Ia inscrip-
ción de un Sub-19, que ofrece a los

jugadores de Ia comarca que finalizan su
etapajuvenil, ejercitarse un año más en Ia
práctica del fútbol, antes de pasar al
equipo amateur.

Así, pues, serán en total ocho los
equipos que este año pasearán el nombre
de Ia U.D. Alcudia por toda Ia geografía
isleña; equipos formados por niños desde
los 7 años de edad, hasta jugadores ya
definitivamente formados como tales y
que integran el primer equipo.

Pero no acaba aquí Ia especial aten-
ción de Ia directiva alcudiense hacia el
fútbol base, pues actualmente se está
gestionando Ia posibilidad de incorporar
en el seno del club una amplia sección de
fútbol Sala, que sería una auténtica nodri-
za para los equipos de fútbol tradicional,
pasando por Ia modalidad de fútbol-7.

Para controlar toda esta actividad,
que podría acoger a más de 200 niños,
más losjugadores del primer equipo, ha
sido determinante Ia integración en Ia
junta directiva de varias personas con
evidente espíritu de dedicación y capaci-
dad de trabajo para controlar el buen
funcionamiento de toda Ia estructura de-
portiva de Ia entidad.

Para el presidente del club, Antonio
Vilches, el esfuerzo que está realizando Ia
directiva, «creo que merece Ia pena, ya

que una ciudad como Alcudia requiere,
porquepuede,estarrepresentadaporunos
equipos punteros en todas las categorías y
eso es Io que pretendemos lograr, si
nuestro esfuerzo en pro del proyecto que
nos hemos trazado, se ve recompensado
con Ia ayuda de nuestros organismos
municipales, entidades y firmas comer-
ciales, además del pueblo en general y de
manera muy especial por los padres de
todos estosjóvenes a los que pretendemos
formar social y deportivamente».

Vilches apunta y se lamenta de que las
principales dificultades para el buen desa-
rrollo de Ia labor emprendida en el terre-
no deportivo, vienen dadas por las caren-
cias enmateria de instalaciones adecua-
das, pues «tanto el campo como los ves-
tuarios resultan insuficientes para el buen
desarrollo de los entrenamientos», si bien
confía en que el Ayuntamiento dará una
pronta solución a este problema, ya que,
«al parecer y según nos han comentado,
van a construir un campo auxiliar y van a
proceder a Ia ampliación de vestuarios y
otras dependencias, todo ello indispensa-
ble para llevar a término nuestra actividad
deportiva».

"Lri
^JlbsS~~

Pida presupuesto sin compromiso
Aire acondicionado, Calefacción

Deshumificadores
Maquinaria Hostelería en General

C/. Sureda, 55
TeIs: 24 54 16 - 41 51 00 Paseo Colón, 70
Fax:278652 Tel.851958
07007 PALMA DE MALLORCA 07458 - CA1N PICAFORT

fëeafawtcutte
Pvff0U6,

Tfow& Ttt&ttKá,
NUEVA DIRECCIÓN

Especialidad en pescados y
cocina italiana

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

U.D. ALCUDM

!*PREFERENTE
REGIONAL

U.D. ALCUDM

SUB-W

U.D. ALCUDLA

B LIMPIEZAS
v*Ti

fl& %"«*Limpieza de cristales, moquetas, alfombras, comunidades,
discotecas, obras, chalets, hoteles, etc...
Pulido, abrillantado y vitrificado de suelos.

Tratado de barro y cerámica.
Desinfección.

';»< '' r n-|||i|i1'

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
Ca'n Picafort: 85 12 74 - El Arenal: 49 1431

Son Servera/Cala Millor; 58 61 44 - Manacor: 84 49 90
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/

GRUP
VIU L1ESTIU

NUEVO

CentroMeÉo+AlcuÉ
Tel.8911 00-908732412

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

SERVICIO AMBULANCIAS 24 H.
SEGUROS PRIVADOS

Ctra. Artá-Alcudia, 46-B

^__^mefaa.

=i-pa/to&
BAR RESTAURANTE

Especialidades
típicas
mallorquínas

Bahía de Alcudia

Información
y reservas:

89.09.51
89.02.65
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AJUNTAAAENT
D'ALCÚDIA

Serveis Municipals

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

548174
547601
547362
547476
546163
.... 010
546515
547291
548596

547311

546413
891593
891595
547903
545395
547799
892597
892615
545303

545078
.... 092
546313

Informanció i atenció ciutadana
Telefax
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS
CENENTIRIViadeCorneliÀtic
CULTURA I ESPORTS
Biblioteca Can Torró. Carrer d'En Serra, 15
BibliotecaMunicipal. Carrerd'Hostal, 11-13
Museu de Pollentia. Carrer de St. Jaume, 32
Poliesportiu. Cia de Corneli Àtic, s/n
Camp de futbol. Via de Corneli Àtic
Plaça de Toros. Plaça de Ia Porta Roja
Albergue i Campament de La Victòria 545823
ALCUDIA-RÀDIO
DEPURADORA MUNICIPAL. Puig de St. Martí....
INFORMACIÓTURÍSTICA
JUTJAT. Major, 8-A
SERVEIS I POLICIA. Bastió de Sant Ferran, s/n
Policia Local 545066
Urgències
Serveis generals i magatzem 546908

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. Médico Reynés, 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
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
Alcúdia. Castellet,20 545149
Port. Èol, 8 545295
PARRÒQUIES
SantJaume (Alcúdia) 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
Creu Roja 545421
AmbulànciesInsulars 204111
APOTECARIES
A. Gelabert. Crta. Artà-Port Alcúdia 892241
A. Oliver. Teodor Canet, 58 (Port) 545851
A. Pujadas. PlaçaConstitució, 17 548172
A. Ventayol. Prínceps d'Espanya 548558
A. Vizoso. Pere Mas i Reus, 45 890530
MÈDICS
Casa del Mar. Ciutadella, s/n 545968
Creu Roja (Port d'Alcúdia) C/ Mn. Alcover 545421
Dispensari Municipal. Porta Roja s/n 546371
URGÈNCIESNOCTURNES 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



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 FRESCA EL MEJOR PARQUE ACUATICO
THE MOST LIVELY ENTERTAINMENT THE BEST AQUATIC PARK

DIE SPABIGSTE UNTERHALTUNG DER BESTE AQUATIC PARK

OPEN EVERY DAY
GEÖFFNET JEDEN TAG

ABIEDTA DEfiDE LAfi IO t \




