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Aquest número de Ia revista BADIA D'ALCUDIA surt al carrer durant
Ia encesa semana dels foguerons de Sant Antoni i San Sebastià, que son

Ia traca final de les festes nadalenques i hivernenques. Prest vendran,
emperò, les festes de Carnaval, un altra fita del nostre rodar i de Ia nostra

alegria. Que us aprofiti a tots tanta festa!

CENT ANYS.-
No es de cada dia,
ni de cada any,
complir una persona
cent anys, com va
passar, al acabar el
passat Desembre,
a Alcudia amb na
Joana Carretero Martí,
(a. MIONS). La duim
ara a Ia portada de
Ia nostra revista,
enrevoltada de Ia
seva familia, feta tota
una Matriarca d'Alcúdia.
Molts d'anys!
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Ca'n Sebastià

LOCAL
CLIMATIZADO

ABIERTOTODO
ELAÑO

Lunesy Martes por
Ia tarde cerrado

MENU DIARIO
DeLunes a Sábado: 700 pts.

Domingos, MENU ESPECIAL: 1.400 pts.
ESPECIALIDADES EN COCD4A MALLORQUTNA

Arroz Brut
Paletilla de Cordero

Lomo con CoI
COMIDAS PARA LLEVAR POR ENCARGO

COMIDAS COMPAÑERISMO
COMUNIONES Y BAUTIZOS

SALON CON CAPACIDAD PARA 80 PERSONAS
Información y Reservas al TeI. 85 18 53 C/. Jaime III, 63 • Ca'n Picafort

¿¿oña^e^a^aana/ u<e&

ewcwYv&iafye&c&ta*/
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OnDlKaLCUDlA
R)LLENSA

Viste tus ojtfs áe color
Azul profundo

Verde intenso

Gris

Azul amanecer

Verde luminoso

¡Infórmale ahora!

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

GONZALO PLASENCIA BELENGUER
Óptico Optometrista CoI. 2.512.

MALLORCA

Vía Argentina
(esp. Philip Newman)

Tel.5325 14
07460 - POLLENSA
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fel. 8501 15-Fax: 85 11 00

Col.laboren:
Laboratorio Fotogràfico Quick

Seudònims:
Es Pintoret d'Aucanada

Onualba

Imprimeix:

_S_[BA
Disseny i Fotocomposició:

Gra

C/.Eng. Felicià Fuster, 21
TeI. 52 32 44 - Sta. Margalida

Associats a Ia Premsa Forana
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ScUCofUai
Quan surti al carrer aguesf número de

BADIA D'ALCÚDIA s'hauran apagatja /es
darreres flamarades dels nostres grans
foguerons de SantAntoni, elsnostres
dimonis blancs hauran romput Ia negror de
les nostres nits de foc, i tot, a Ia nostra vida, haurà tornat a esser una bassa
d'oli i un auorriment de feina. Abans, els nostres nins esclataren d'alegria i
d'il.lusió davant Ia màgica vetllada de l'arribada dels Reis d'Orient, carregats
de tantesjuguetes, flor d'un dia d'hivern, que, pels nostres nins, es llarg i ple
d'emocions. Tots també visquérem i amb gran emoció les festes de Nadal i
Cap d'Any, rodejats de les persones estimades, tal volta allunyades i aquest
dies prop de noltros.

Ara tot tomarà a prendre el ritme de sempre, angoixós, i sense estímuls. PeIs
petits, l'escola de cada dia, i pels pares i majors Ia suor de Ia feina i Ia preocu-
pació del futur, sempre imprevisible i feroç.

No obstant tot, aquest any nou ens durà novetats i sorpreses. No es el
despertar de cada demati una sorpresa?. Tenim dins pocs mesos les eleccions
municipals i autonòmiques. Les primeres seran com sempre fascinants, com
un western dels millors. A les pàgines
d'aquest número reproduïm Ia nova
imatge, Ia nova cara, d'.unpersonatge
que entra perprimera vegada dins Ia
pel.lícula, ens referim a Ia nostra, i que,
durant aquests propers mesos, segura-
ment anys, Ia veurem dins un dels
bàndols que lluiten i corren per Ia
nostra causa i Ia superació d'Alcúdia.
La democràcia té això de bo, que, al
manco, els polítics durant Ia legislatura,
i inclús abans de esser elegits pel poble
sobirà, ens entretenen i ens ho fan
passar de meravella. Sempre Ia realitat
supera Ia pantalla. Sempre Io viu es
molt millor que Io que un hagi pogut
imaginar o somniar. Convé que ens
preparem per aquests mesos que
s'acosten, i que e/s aconteixements no
ens agafin desprevinguts. Les nostres
pàgines aniran obrint camí, sempre
mirant el bé de
tots, i el bon
sentit democràtic
que ha d'imperar
en tot.

La tasca
nostra, emperò
com també Ia
dels polítics,
continua. Seria
bo que no Ia
deixéssim de mà.
Les festes passa-
ren i les coques
ens menjarem...

O O DISCO
CA'N PICAFORT

UNA
NUEVA ERA

EN LAS NOCHES
DE LA BAHIA
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REHABILITACIÓ

No tot han de esser males noticies.

Xavier Viver

M'alegrat molt veure al diari, com si fos un regal del Reis,
que el nostre Ajuntament destinarà aquest any 150 milions per
rehabilitar el casc antic; tot d'una vaig pensar que si s'hagués
seguit aquesta política durant una vintena d'anys a Alcúdia no Ia
coneixerien ni els alcudiencs, 3000 milions ben invertits hagues-
sin canviat Ia fisonomia urbana, l'estètica, i s'haguessin
revaloritzat els immobles, inclús hagués estat diferent el «modus
vivendi» del ciutadans que contemplaven com ses infraestructures
de les zones costeres anaven millorant i ells es quedaven fora
aigua potable i els pous contaminats, però com diuen els forasters
«nunca es tarde si Ia dicha llega», i encara que tard, pareix que
d'una vegada per totes aquesta nova mentalitat sa plasmarà a tots
els programes electorals de tots els partits amb un compromís de
posarlo en practica, ja que rehabilitar el Centre Històric es una
assignatura pendent que no pot esperar setembre, xerrant en
termes estudiantils.

Si cada any es destinés un deu per cent del pressupost a
n'aquesta tasca, dins poc temps tindríem una ciutat atractiva que
valdria Ia pena esser visitada.

El que interessa es que Ia partida que aquest any es destinarà
a infraestructura no desaparesqui els anys vinents i continuïn
millorant-se els altres carrers i placetes. Amb una paraula, que
no sigui una arrancada de cavall i arribada d'ase.

El meu vot ciutadà està a favor de que els empedrats o
enmacats dels carrers fossin com sempre han estat de llosa
mallorquina.

I pegant a una altra banda, no em pensava que sa darrera
opinió de desembre, Una llista independent, tengués tant de reso.
No deixava d'esser un comentari, una opinió, i una idea, ja que
en tot cas jo voldria fer de Capità Aranya, embarcar els altres i
jo quedar el terra, però he de dir que inclús molta gent que està
afiliada a Partits, estaria disposta a col.laborar i donar suport, el
que fa falta es que un grup important de gent i especialment un
nomber one, es posin al front. Hi ha un gran nombre de gent que
no es vol afiliar a cap partit, però estarien disposats a col.laborar
i participar d'una manera altruista i no professional a defensar
els interessos ciutadans per espai de quatre anys.

Ara es un bon moment per fer un Grupo Alcudiense Liberal
(G.A.L.) i se propaganda de sa llista seria gratuïta. Es broma.

Una abraçada.

SEMPRE I ARA
FAUITCS OVNßlNinCO

Ctro. aSontQ Margalida

TeI. 85 20 60 - Cn1N PICnFORT
(Mollorca)

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

AUTOeÇCUGLA
POLLGMTIA CB.

Passeig de Ia Mare de Déu
delaVictòria, 3- 1Q

ALCUDIA
TeI. 54 77 06
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OPINIÓN

¿QUE HACER?

medio año vista de eleccio
nes, se nos plantea -a quienes
seguimos con cierto interés eI

acontecer político que tanto afecta a nues-
tras acciones cotidianas- qué hacer cuan-
do próximamente se nos convoque a
depositar el voto en Ia urna. Si bien es
verdad que rechinan las decisiones y
gestos de unos y otros, también es verdad
que Ia inhibición ayuda a prolongar el
actual estado de cosas con el consiguiente
perjuicio general.

Es difícil Ia objetividad en éstas cues-
tiones, pues al final, resulta que el criterio
expresado queda teñido por las propias
convicciones personales, cuando no por
Ia inercia que impone Ia fuerza de Ia
costumbre. Pero hecha ésta puntualiza-
ción, uno percibe Io que sucede a su
alrededor y saca sus conclusiones. Una de
mis conclusiones es que a los pueblos, o
sociedades, no se les dogmatiza ideológi-
camente. No digo que no se intente, y que
en determinados casos no resulte o haya
resultado positivo el esfuerzo. (Cosa dis-
tinta es Ia duración del efecto). Se podrían
poner muchos ejemplos, y es por eso que
surge Ia pregunta cuando ocurre Io ocu-
rrido en Austria tras las últimas eleccio-
nes. ¿Cómo puede ser que un pueblo elija
democráticamente a un gobierno social-
demócrata durante veinte años y de re-
pente cambie su voto hacia opciones
radicalmente opuestas y apoyen actitudes
filonazis?. ¿No será que Io de las ideolo-
gías es más teoría que práctica y que con
Ia teoría sólo se queda una minoría?. Me
refiero, naturalmente, al ámbito en que
estamos y donde el mínimo necesario y

Enrique Llanos Luque
algo más está conseguido.

Vistas así las cosas, ¿qué hay de
incoherencia en cambiar el voto a una
opción de derecha por quien Io haya
hecho tradicionalmente por otra opción
de izquierda?. Desde un análisis simplis-
ta, Ia acción de gobierno, ya sea nacional,
autonómico o municipal, viene resultan-
do Ia misma. Y concretando en Io local,
¿qué diferencia notaríamos entre que en
Alcudia gobierne el Partido Popular o el
Partido Socialista?. Posiblemente en és-
tos momentos, y pensando en positivo, a
los dos Ie muevan las mismas cosas:
arreglar calles, recuperar las murallas,
prestar atención al turismo, organizar
fiestas y ferias, etc. Quien
aspire a recibir de Ia
acción de gobier-
nosóloésasco-
sas, no tendrá
muy difícil Ia
elección., Esta
vendrá dada
por simpatías
o por Ia con-
sideración de
mejor gestor
aplicada a unos u
otros. Y desde ese
punto de vista, teniendo en
cuenta Io hecho por quienes nos gobier-
nan, el suspenso en cuanto a gestión Io
han ganado por propio mérito. Si ade-
más, Io habitual es que el aspirante ponga
más empeño en Ia cuestión, aunque sólo
sea para impresionar o demostrar cuali-
dades, Ia cosa está clara.

Es, cuando por los medios de comu-

nicación y por Ia parcialidad que a una
mayoría de ellos mueve, cuando reflexio-
nas y contrastas actitudes del partido
gobernante y sus apoyos, con Io equiva-
lente del principal partido opositor, que
percibes el mismo olor a podrido de los
casos Rubio, Naseiro, Roldan,
Hormaechea, Filesa, Calviá, etc. Así
que, incluso en eso, además de en los
modos cotidianos de gobierno, se pare-
cen.

Hay soluciones. Casi utópicas, pero
las hay. Una de ellas sería, que quienes
tienen responsabilidad sobre Io ocurrido
para que Ia general desilusión sea tal,
dimitieran de sus cargos o renunciaran a

presentar candidatura para
sureelección cuando venzan

los plazos para los que
fueron elegidos. De
forma ordenada, pero
que abandonaran. Y
al decir ordenada,
quierodecir,abrien-
do un proceso de
renovación por per-
sonas limpias. Y
manteniendo Ia
máxima colabo-
ración con ésas
personas.Ende-

finitiva, que devuelvan algo de Ia expe-
riencia y riqueza profesional acumulada
gracias al tiempo que han ocupado los
cargos -que entre todos hemos pagado- en
forma de colaboración.

A partir de ésa situación, ¿por quién
decidirse?. ¿Qué ha dicho y dice Ia opo-

Continúa en pág. 6

VENTA
DE LEÑA

'Csiufa y Chimenea)
Olivo - Amendro - Agarrobo

TeI. 85 18 59 - Cira. Sta. Margarita
Km. 1 - CAN RCAFQRT

.<s

TELEFONO MOVIL: 908 73 26 19

C/. Nou, 27 • TeI. 52 21 56
07430 - LLUBI (Mallorca)
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Continuación de Ia pág. 5

sición ante situaciones concretas que re-
quieren planteamientos alternativos?. «La
situación es insostenible...», «las empre-
sas necesitan otro marco para...» Pero no
se oye cómo y de qué manera Io harían
ellos. Todo es crítica y descalificación
pero sin aportar soluciones claras. Por
otro lado, y dejando de lado los ruidosos
y huecos mensajes que nos llegan, ¿cuál
es Ia línea de actuación que se les adivi-
na?. Todo apunta a Ia implantación de un
liberalismo salvaje, obediente a los dicta-
dos de multinacionales y afines; el «todo
vale» si se consiguen los objetivos y Ia
dejación de atenciones sociales o su trans-
ferencia menguada a instituciones que
suelen calificar de «caridad» unos dere-
chos que son de justicia y no otorgados.
¿Qué cultura de respeto al interés general
o de solidaridad con los más débiles nos
pueden exhibir?. A mí me parece que -en
general- se agradecería más, menos ruido
y más explicación diáfana de cómo afron-
tar los problemas. Se esté -personalmen-
te- de acuerdo o no con las proposiciones
que se hagan, para el bien general seria
bueno percibir Ia posibilidad de alternan-
cia y no Ia actual sensación de deseo
desorbitado de tomar el poder.

La otra opción -posible y práctica-
hoy, par mi, es el PSOE. Precedido del
proceso de renovación apuntado anterior-
mente. Estoy en Ia creencia de que el
espíritu de justicia y solidaridad que ha
movido a tanta gente y durante tanto
tiempo en ese partido, permanece. Creo
que con el apoyo de todas las fuerzas de
progreso y con un programa flexible, que
marque pautas a Ia acción privada, que
acote las intervenciones públicas a los
asuntos de interés social que Ia iniciativa
privada y el libre mercado no resuelvan
por falta de rentabilidad, se podría gene-
rar ilusión, riqueza y Ia implantación de
otros valores que no sean los puramente
económicos.

Cuestión aparte es Ia de los sinver-
güenzas y aprovechados de turno. Y

cuestión mucho más aparte aún sería el
mantenimiento o rectificación de Ia polí-
tica seguida hasta ahora con respecto a los
nacionalismos. Es, en mi opinión, una
cuestión que el PSOE debería tratar inte-
riormente y resolver con claridad en Ia
manera que demande no solo su militancia
o votantes, sino el conjunto de Ia socie-
dad. Es una cuestión que a ese partido Ie
ha costado una sangría en votos y que
nació con Ia arribada y ocupación de
cargos relevantes por gentes con prepara-
ción e inquietudes políticas de signo na-
cionalista más que socialista. Que no
conseguían nada presentándose ante Ia
sociedad tal como eran y supieron apro-
vechar «el tirón» que tenía el partido en
los comienzos de su gobierno. Y el resul-
tado de todo eso se puede apreciar clara-
mente en las autonomías llamadas histó-
ricas y en otras que si no se les da esa
consideración, al menos, tienen implan-
tación de partidos nacionalistas. El último
y sangrante ejemplo está en las últimas
elecciones del País Vasco. La tendencia a
presentarse como «más papistas que el
Papa» promovida por dirigentes delPSOE
en esas comunidades y Ia convivencia o
inhibición de Ia dirección nacional del
partido y el gobierno en cuestiones que
han interesado a sectores nacionalistas
haciéndolas crecer en base a otras deja-
ciones, traen como consecuencia el aleja-
miento de su voto natural que no está por
ésa labor. ¿A ver cuándo Ie van a ganar
unas elecciones a Arzallus o a Pujol
manteniendo -en el fondo- un mensaje
similar, aunque presentado -en Ia forma-
mucho más difuso?. Porque, en Galicia,
¿qué pasa?. ¿De dónde salen las mayorías
absolutas de Fraga?. ¿No será que el
mensaje de éste, no tiene fondo
disgregador y Ia gente entiende que Ia
defensa de intereses locales y próximos
son compatibles -e incluso pueden ser
beneficiados- con Ia defensa de otros
intereses de mayor ámbito en Io que
conocemos como España?.

Ejemplo de Ia actual forma de hacer

de quienes nos gobiernan, es el auge y
efectividad de las organizaciones no gu-
bernamentales y Ia respuesta a sus peti-
ciones por parte de Ia sociedad. Y no es
que yo piense que eso no deba ser así. ¡Ni
mucho menos!. Lo que me planteo es,
¿por qué no Io hacen nuestros gobiernos
que dilapidan tanto dinero de presupues-
tos multimillonarios?. Ahí está de total
actualidad, Ia petición del 0,7% del PIB
para desarrollo del llamado tercer mun-
do.

Volviendo a Io local, yo no sé con
quién se podría efectuar ésa renovación.
Algún miembro del equipo gobernante en
el Ayuntamiento, ya ha anunciado públi-
camente que no va a optar a Ia reelección.
¡Menos mal!. El resto del equipo, en mi
opinión, hace tiempo ya que tendría que
haber anunciado Io mismo. En fin, Ia
decisión habrá de tomarse en función de
Io que nos presenten unos y otros. Hasta
entonces, sería bueno analizar éstas cues-
tiones porque los lamentos cuando ya
unos u otros están instalados por cuatro
años, de poco valen. Sobre todo lajuven-
tud debería concienciarse y tomar cartas
en el asunto. No pretendo yo una obse-
sión por el quehacer político, pero sí,
estar al tanto. Recuerdo cuando yo era
más joven, -y sin haber destacado nunca
en nada de Io que ahora pudiera sentirme
orgulloso- con las dificultades que había
simplemente para expresar públicamente
tu forma de pensar si era discrepante, Io
estupendo que era sentirse partícipe de
una ilusión casi general entre Ia gente de
tu edad. Se palpaba el final de un sistema
que no nos gustaba y flotaban en el
ambiente susurros e ilusiones conproyec-
tos soñados de cambios para mejor.

Ahora se puede hablar, se puede par-
ticipar y se puede influir decisivamente
para que las cosas sean como los ciudada-
nos queremos que sean. Y los jóvenes,
que mañana mismo van a tomar el relevo,
diría yo que son los más indicados para
ejercer su influjo.

DENT - ALCUDIA« B t̂ LJEiWl -AL·i\^UMJU\

_fil CLINICADENTAL
SEGUROS:
IMECO
ASISA
SANITAS
PREVIASA
MEDIFIAC
MARE NOSTRUM

Dr. Vicente Martínez Busquets
MEDICO-ODONTÓLOGO

CoIeg: 3958-CoIg. 316

Plaza Constitución
(encima Farmacia)

TeI. 54 83 68

GESTIÓ IMMOBILLUUA

XISCOCOMPANY
EXPERiIMMOBILlARl núm. 2 4 4 ;

Venda d'apartaments:
Port d'AIcudia, Platja de Muro

i Ca'n Picafort
Tel./Fax: 54 02 63
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ENTREVISTA

AAiquel Ramis primer de Ia Llista de Ia Candidatura del PP a
Alcúdia

«El Partit Popular, a Alcúdia, i per tot arreu, viu
un moment històric. Es viu Ia possibilitat i

l'iUusió de Ia victòria i de fer coses»

• ' • • ; ' VanéixéfMiqüelRamis So-
cias aMuro, l'any 1.958, /per tant,
en aquest 7.995 teBßanysd'edaK
De nin o al.Iot, vaestar vuit anys
intern en el cp/;/eg/c^5ant |rancei>c
de Palma,acabantets estudisde
COU a Sant Francesc d'inca l'any
7.974. Després, vcnguerencihcanys
d'estudisde Dret a Ia Universitat de
Palma/perdedicar'se^seguidament,
com aAdministratiu a diverses
Empreses (1,9:81-83)^Cerenta Ia
Panificadora d'Alcúdia (i.984-85)i
Assessor Tècnic de Turisme a
l'Ajuntafhentd'Àlcúdïa (7.936-8$.
Des deL988, Miquel Ramis reb
com a Míser, aun Dèspatxenel Port
d'Alcúdia.

Hëm de'dirtambé que Miquel
Ramis es casà l'any í .984 amb Cata-
linaVentayolyentayol, d'Alcúdia i
d'aquesimatrimoni son efeSèus fills
Rafel, de vuit anys, i Miquel Angel
de 4. MiquelRamises fillde Rafel
Ramis, uns 40anys Director de LA
CA/XAa/a nostra plaça Constitució,
ara jubilat.

AAlQUEL RAAAIS, EL POLÍTIC

P.-Com, ara, Miquel, has tornat home polític?
R.-La política, tots Ia portam dedins. Des de que tenim idees pròpies sobre

el que passa al nostre entorn, podem afirmar que som polítics. En aquest sentit,
jo sempre he estat polític. Mai no
m'hanfaltatinquietuds,il.lusions,
punts de vista, damunt tot Io que
ens passa com a col.lectivitat i
com a poble. Però, arrel de que
m'han convidat d'un modo més
formal a entrar dins Ia política
activa, he fet el salt per entrar dins
Ia nostra política municipal
d'Alcúdia, acceptant esser el pri-
mer de Ia Llista de Ia candidatura
del PP a les pròximes eleccions
Municipals d'Alcúdia en el pro-
perMaigde 1.995.

P.-Com va esser aquesta
designació o elecció?

R.-D'un modo democràtic el
passat 9 de Desembre els respon-
sables o participants de Ia Junta
Local del Partit Popular d'Alcúdia
ens reunirem per votar el cap de
Llista. Hi havia dues opcions, Ia
encapçalada per Lluís Morano, i Ia meva. Va esser Ia votació molt ajustada.
Com es pot veure, eren dues opcions renyides, dos candidats joves, ambdós
amb molta d'il.lusió, i cada un amb suport de part de Ia Junta. Crec que en

Continua en pag. 8

t

^
NUEVA DIRECCION

Avd. Juan Mascaró Fornés, 2
(Antes Almacenes Plomer)

CA1N PICAFORT

Panadería y Pastelería

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

Tienda:
C/. d'Es MoII, 19- TeI. 54 52 49

ALCUDIA - Mallorca
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Continuación de Ia pág. 7
Lluís tenia, i té, totes les qualitats que es
poden demanar a un candidat a una elec-
ció com Ia nostra. Però, eljoc democràtic
es així. I el grup de votants va demostrar
posseir un alt grau de maduresa política,
perquè, en aquesta elecció, no hi podem
trobar ni vencedors ni vençuts. El grup,
ara, segueix fet una pinya, davant el repte
que suposen per noltros aquestes elecci-
ons municipals del proper Maig, i puc
constatar que no va guanyar pràcticament
una opció sinó el partit, tot el partit.

P.-Com veus en aquest moment
el Partit Popular dins Alcúdia?

R.-E1 Partit Popular, a Alcúdia,
i per tot arreu, viu un moment
històric. Es viu Ia possibilitat,
l'il.lusió de Ia victòria i de fercoses.
Es patent a tots que dins el pla
nacional el Partit Popular puja
mentres que els socialistes estan a Ia
baixa. Basta veure les estadístiques
del moment. Ademés, aquí, entre
noltros existeix una forta unió.

P.-Com ha acomplit el Partit
Popular dins Alcúdia el seu rol
com Oposició, aquests darrers sis
anys?

R.-Haestat això comuna traves-
sia del desert, i no puc jo jutjar
d'una forma directa aquest sis anys.
Però, mirat des de fora, crec que ha
acomplit el rol d'una Oposició se-
ria, i critica, no explosiva, ni de
grans eloqüències o grans titulars,
sempre de gran respecte al equip
governant, fiscalitzant, i deixant que els
qui governen, governin. Per sistema, per
tant, ha estat una Oposició constructiva.
Una tasca no sempre grata durant aquests
sis anys. I que tal volta, no sempre, és una
manera de fer oposició que se valora
adecuadement. Per tant hi ha que dir que
el nostre grup municipal actual ha acomplit
dignament el seu rol.

P.-Com jutjaries Ia gestió que ha
duit a terme l'equip governant que
encapçala en Toni Alemany aquests
passats sis anys?

R.-Aquest grup que governa Alcúdia
des de fa sis anys ha fet Ia política típica
que fa el PSOE per tot arreu. Duu enda-
vantelsserveissocialscomplatges,obres,
neteja, etc, peròcarregantdamuntl'Ajun-
tament tot el cost de les despeses, obligant
a crear, per això mateix, una estructura
súper administrativa molt feixuga. S'ha
creat un monstre burocràtic de por, per
exemple, empreses municipals allà on no
n'hi havia. El problema es saber donar
serveis a un cost adequat i a un preu
ajustat. Ajustar Io que se paga per Io que

es reb. Aquí es on s'ha fallat. No hi ha
hagut control de les despeses dels serveis
que s'han donat i això ha estat una cons-
tant dins el govern municipal dels socia-
listes. Grosses inversions no semprejus-
tificades i grans gastos. Jo opino que
s'han de prioritzar les coses i buscar Io
més convenient.

TURISAAE DINS ALCÚDIA

P.-Com s'ha duit l'àrea turística deI
Municipi?

R.-El Turisme es el sector econòmic
del nostre Municipi. Alcúdia es una de les
zones més importants de Mallorca en
relació al Turisme. I qui diu això també
pot assegurar que Alcúdia ocupa un lloc
de preferència dins tota l'àrea mediterrà-
nia. El desenvolupament turístic arribà
tard a Alcúdia i això ajudà perquè no es
cometessin barbaritats urbanístiques. Te-
nim una primera línia de mar excepcio-
nal, que hem de mantenir i inclús millo-
rar. Alcúdia pot esser encara una referèn-
cia turística internacional que ens pot
beneficiar molt.

En principi, ha estat bona Ia feina que
ha fet Ia Delegació de Turisme de Antoni
Gelabert durant aquests anys. Jo vaig
esser el primer Assessor Turístic que
tingué l'Ajuntament. I també son de se-
nyalar les directrius començades dins
aquest orde durant les Batlies de Toni
Ferrer i Mateu Salord, que han anat
continuant, de tal manera que ara tots
veim ben clar que ens movem dins un
Municipi eminentment turístic. Son unes
70.000 persones les que elegeixen durant

l'estiu, el nostre Municipi per les seves
vacances; durant l'hivern, son unes
15.000. Disposam d'una zona costera de
7 quilòmetres de llargària. Abans, l'any
1.986, encara no fa deu anys, quasi no
arribaven a Ia meitat de les places que
tenim actualment. Tota Ia dedicació que
donem al tema turístic és poca.

ELECCIONS MUNICIPALS
DE PROPER MAIG

P.-Miquel el temps passa, i prest ens
despertarem dins el Maig del 95,
mes de les pròximes eleccions
Municipals. Com et trobes, i com
us preparau, davant aquestes
eleccions?

R.-Com es de suposar, anam
donant passes cap a aquestes elecci-
ons. Ara ja està elegit el primer de
llistadelanostracandidatura.Prest,
dinsunmes, tendremelsaltresacom-
panyants de Ia llista. Vendrà també
el programa a realitzar, i una prepa-
ració cap a les eleccions. De mo-
ment puc comprovar que per mi, i
per tots, existeix una gran il. lusió de
anar endavant. Tots desitjam fer
feina. Es tracta d'un grupjove i amb
imatge nova dins el partit, malgrat
que respectam Ia gent que duu anys
treballant dins el partit, i que venen
a esser les autèntiques arrels dins
aquesta terra.

P.-Podria dirigir, senyor
Ramis, una salutació peI poble
d'Alcúdia amb ocasió d'aquesta

entrevista?
R.-Em sento sorprès pel bon acolli-

ment que tothom m'ha fet, i de cap
manera em veig tot sol dins les responsa-
bilitats que el meu partit ha posat dins les
meves mans. Estic content i il.lusionat
davant Ia tasca que m'espera, i agraiesc Ia
bona acollida que el poble i Ia ciutat
d'Alcúdia ha tingut per mi. Dins les
meves possibilitats intentaré no defraudar
les expectatives que damunt mi s'han
posat. Hi haurà dedicació, i hores. Estaré
entorn d'un grup de gran capacitat de
treball i política que, com jo mateix,
anam a Io millor i a aconseguir Io que per
bé d'Alcúdia es pot somniar i esperar.

Ja veis, estimats lectors de BADIA
D'ALCÚDIA, comes,iquepensa, aques-
ta cara nova, aquest home nou, que, com
altres, serà noticia i esperança per tots
noltros durant aquest primer semestre del
nou any 1.995.
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AaiVITATS SOCI-CULTURALS
A CAS CAPELLÀ

af,
£*£

Ca's Cap&ltâ
Cl. Serra, 36
Tel.547314

Alcúdia

-Va constituir un èxit Ia loteria nadalenca cantada,
havent entrat en els números nous noms. Hi hagué molta
participació, i durà del 12 de Desembre fins el 10 de
Gener. L·iformà de tot, i a tota pàgina, el Diari de
Mallorca.

-Hi ha gestions per realitzar un gran viatge a Ia índia
i al Nepal. No serà un viatge convencional, sinó atípic,
cercant desconegudes cultures, visquent aventures. Per
informació i inscripcions, CAS CAPELLA.

-El proper 21 de Gener hi haurà gran FOGUERÓ a
n'es MOSQUITO, acompanyat de ximbombada i glos-
ses. Començarà a les deu del vespre fins a les tantes.

-Està en marxa Ia composició de Ia Associació de
PIMEN-ALCUDIA. Associeu-vos, que val Ia pena.
Acudiu aquí. TeI. 547314.

-Fèlix Nicolau González va participar a Ia selecció
regional de CAMEL-TROPHY que enguany va recórrer
tot el mon maia-Mèxic. No entrà Fèlix Nicolau dins els
seleccionats, però per ell va esser tota una aventura poder
participar a aquest CAMEL-TROPY

-El passat 13 de Gener, divendres, començà el tercer
Curset de Ia Historia de Ia Música a càrrec de Bernat...
i que, com s'esperava tingué també participació.

-PeI darrer dia del Carnaval us convidam pel tradici-
onal ENTERRO DE LA SARDINA, que s'efectuarà per
quart any consecutiu. Serà el vespre i us-hi esperam.

PRODUCTOS INDUSTRIAS
CARBÓNICAS S.A.

Refrescos

P I C S
Agua

UYALFAS
Carretera de Muro

VESPRE DE REIS

Per A. Muntaner

El passat dia de Reis, 6 de gener de 1995, al vespre
cap a les 20' 15 hores, es presentà a l'Església Parroquial
de Sant Jaume, el llibre HISTÒRIA DELS CARRERS I
PLAÇES D'ALCÚDIA del Sr. Bartomeu Serra i Martí,
molt conegut per molta gent de Ia nostra ciutat.

Després de Ia presentació, on hagué molta de gent al
recinte, Ia Banda i alumnes de l'Escola de Música
d'Alcúdia, mos felicitaren les festes amb un programa
plens de cançons nadalencas, algunes conegudes com:

«El cant dels ocells» de Pau Casals, amb acompanya-
ment musical de Violoncel i Piano.

I dins de «Postals de Nadal» de Michael Lesley, els
coneguts:

«Adeste Fideles», «Santa Nit» i «El trineu».
Altres cançons que animaren foren: «El vals de nadal»

de JuIe Styne. «El violinista en el terrat» de Jerry Bock.
La gent present a l'acte disfrutaren de valent durant el

concert dels Reis.

Tel.891059

par &eataurant
follp &oger

( €i pucanero )
JOANA SANDERSON

PISCINA
NOCHES DE FIESTA Y BARBACOA
Lago Menor - Pto. Alcudia, (Mallorca)
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CAMPANYA PER A DEFENSAR EL PORT
D'ALCÚDIA

Un grup de veïnats, junta-
ment amb el G.O.B. ha iniciat
una campanya de conscienci-
ació a l'opinió pública i de
recollida de firmes en contra
de Ia construcció que s'està
fent en el Club Nàutic i que
segons totes les opinions cau-
sa un impacte visual i ambien-
tal molt negatiu.

Per el moment les obres
s'han aturat perquè Ia cons-
trucció s'ha excedit en 1'7O
m. d'altura del que tenen per-
mès, però sembla que s'està
estudiant fins a quin punt va
esser legal l'autorització en el
seu moment d'aquesta obra.
Si no es pogués demostrar Ia
ilegalitat dels permisos, una
vegada modificat l'excés d'al-
tura les obres es podrien
reanudar.

^c4ttuwtotte
Pvff&ÚG,

Tfov4, THanut&
NUEVA DIRECCION

Especialidad en pescados y
cocina italiana

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

Servialsa
Les ofrece muy buenos preciós en
venta a domicilio de Gasóleo para
calefacción.
24 HOFiAS A SU SERVICIO

Avd. Corneli Àtic, 5
Tel.: 54 56 32 - 54 86 70

Fax: 54 87 22
07400 - ALCUDIA

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

DE

LAURI
TERAPIAS MANUALES, QUIROMASAJE,

QWROPRACTICA, REFLEJO TERAPIA PODAL
C/. CRUZ, S/N - TeI. 54 59 12 - 07400 ALCUDIA

HORAS CONVENIDAS
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ES CENTENARI DE AAADO
AAIONS

En que fos es es mes passat,
encara ho vullpubl/car:
cent anys vareu celebrar
plena de felicitat.

Espoble, entusiasmat,
una festa organitzà
perquè an aquesta edat
pocssón que hlpoden arribar.

Com sabeu, Madò nions
cent anys va complir
/jo Ii deslg d'aqui
aquestparellde cançons.

Una dona apreciada
que tothom ha respectat
i ara que és major de edat
encara és més estimada.

Quan era mésjoveneta
anava més sandunguera
i ara, segons diu ella,
encara s 'aguanta dreta...

EIIa de tothom fa cas,
tot es poble l'aprecia,
desit|ant que cada dia
ella sempre mos guiàs

i mos pugui dar consells
de sa seva experiència,

ja que és dona de consciència,
I doni sempre remeis...

Jo Ii desig des d'aquí
Déu Il dó molts anys devida,

ja que és sa nostra padrina,
i mos doni bon cam/...

Li desig pau I salut,
amb amor/ tranquil·litat;
aquest any que hem començat
elpugui veure acabat

Ja que ésun ser estimat
que a tot es poble ha volgut
i a tothom ha apreciat.

Ja que aixíl'hem començat
passau-lo amb alegria:
tots volem de cada dia
visqueu una eternitat...

Miquel Ferrer Marroig

AAOLTSD'ANYS
AAADÒAAIONS!!!

Piefoto:MadoMionsacompanyada
delsfamiliars que Ia cuiden ique

celebraren ambella elgoig d'aquestqi
data.

MADO JOANA CARRE- ¡
TEROMARTIva celebrar aprin-
eipis de les festes de Nadal el seu
100 aniversari. Un esdeveniment |
com aquest no es podia celebrar í
d'altre maneraque amb unagran J
festa iper aquest motiu, tantels
familiars, com els veïnats, com f
l'Ajuntamentjes volcaren tots per
a donar-li els mpIts anys comca- :1
lia. La festa fbu de<<pinyolver- |
mell», ì a MadoMionsli varen fer f
molts de presents.

; Hi:ianarena cantar- l i<<Els
Xaras», Ia Banda de Tambors i
Cornetsd'Alcúdia, sel'endugue- |

;iren ärribgaleräa missai M a d ò M
Mions va rebre totes aquestes mos- ï
tres d'afecte amb una;gran il.lusió ¡
i més de dos pics es vaemocionar. I

.¿. Desd'aqu{tambelides|tjam
«per rriólts d'anys, Madò Mions».

MOBLES
N O U
STIL-

Moblestots estils -Mobles a mida
Cuines, Tapisseria i Cortinatge

Moblesteífassa
"Orosfillex"

Ml i

Ctra. Arta-Alcudia^45-47 - TeI. 8514 29
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NO Hl HA PAU EN EL MON !
Volen que tinguem pau a Ia terra!
Volen que Ia terra tingui pau,
i tot es foc pels carrers de les ciutats,
cantant el sagrat himne de Ia pàtria.
I criden que volen Ia pau en el mon
els mateixos que declaren guerra.
I tots, amargats, desesperen;
cada dia es Ia mateixa historia.
No volen veure armes pels carrers.
Volen veure els coloms com volen,
però, cerquen gent per matar,
i corr Ia sang, com un ample riu.
Ningú es salva de les flamades del foc,
i es llarga aquesta fastigosa guerra.
El poble està trist, i plora,
i toquen a mort les campanes.
Pareix que ha arribat Ia fi del mon,
mentres que ens mostra Ia TeIe
com es maten tots, uns els altres,
i veim els morts tirats pel carrer,
precisament quan noltros estam a Ia taula.
I cauen, i cauen, les bombes del cel,
i volen que hagi pau a Ia terra !

~- '¡St.
**.a/ -

> ^

Pep Toni Fernandez - Alcúdia, 1995

¿fíéas&y¿csefa& <yt/uas*¿¿¿m&& *y&6c<ut&as, 5^*^b.

Armadores y
Consignatarios de Buques

SERVICIO CONTENEDORES Y GRUPAJE
PENINSUU * 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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XIPrXAP

La nostra petita història
contada i descrita

Per es Pintoret d'Aucanada

DEFENSA DEL PORT

En aquest mes de rebaixes, tothom mira els mostradors de les
tendes, i guarda dins Ia butxaca un manadet de bitllets verds, per
si, a prop o lluny, troba qualque ganga. Les rebaixes, emperò,
no s'ofereixen només en els supermercats. També hi ha rebaixes
per foravila, quan, per quatre dècimes, venem als estrangers
finques i horts que valen una milionada. I per més inri, entre
noltros, quasi hem estat a punt de vendre a un preu irrisori el
nostre majestuós, irremu-
nerable i valuós Port. Qua-
si pel preu de poder estar
ben instal.lats i ben
encarxofats en mig de Ia
mar un grupet de estiue-
jants «butxacaplenes» i
«ullsoberts», el nostre Port
d'Alcúdia ha estat en perill
de perdre Ia seva identitat i
de desapeixer com a tal. Es
a dir, se Ii ha posat preu, i
se l'ha volgut vendre.

Preocupats per aquesta
situació, els veïns del Port
d'Alcúdia

es varen reunir i es va
crear una Coordinadora en
defensa del Port d'Alcúdia,
Ia qual començaràuna cam-
panya a fi de aconseguir Ia
demolició dels edificis que
s'estan construint damunt
Ia plataforma del port esportiu.

L'opinió pública alcudienca s'ha unit a aquest desig i estima
que el nostre Port, i mol i manco en rebaixes, mai per mai no es

pot vendre, no es pot can-
viar en res, ni es pot regalar
a ningú. Què trobau a n'ai-
xò?

EL MAL PAS

EIs nostres Ports no
només s'espenyen i reben
una ferida mortal quan, en
ells, es construeixen apar-
taments o locals comercials
com és en el cas del Port
d'Alcúdia, sinó que també
perden Ia seva fisonomia i
el seu encant quan,, a mans
plenes, , es tira ciment a Ia
mar per allargar ribes i
ampliar el número d'amar-
raments. Es Io que passa al
MaI Pas on es vol eixam-
plar el port esportiu que

duu per nom EL COCODRILO, que, com sabeu, es un rèptil
amfibi del orde dels sauris, de quatre o cinc metres de llarg,
cobert d'escames duríssimes i que té una boca molt llarga i que

Continúa en pag. 14

LIMPIEZAS

#fc. flfc*M*
Limpieza de cristales, moquetas, alfombras, comunidades,

discotecas, obras, chalets, hoteles, etc...
Pulido, abrillantado y vitrificado de suelos.

Tratado de barro y cerámica.
Desinfección.

';l< ''"liir ' .- |]| ' | i1 '

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
Ca'n Picafort: 85 12 74 - El Arenal: 49 14 31

Son Servera/Cala Millor; 58 61 44 - Manacor: 84 49 90
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MVC
GRUPO MAJORCAN VOCATION CONSULTING SL

Equipos de empresa
Instalación redes

Programas estándary a medida

7.947ptas./mes| n7.574ptas./mes| ̂ g
CaJa semitorre + 3.900 / Caja Torre + 9.750

Procesador Intel 486DX2/66 Caché
8 Kb caché interna
256 Kb caché en placa
Placa ADL multiprocesador Triple Vesa Local Bus
Memòria RAM 4 Mb. (Clase A)
Disco duro 430 Mb. reales
Floppy 3'5 " (1'44 Mb)
Montor Super VGA (1024x768)
Tarjeta SuperVGA (IMb. 1024x768x256 col.)
2 salidas serie, 1 paralelo, 1 Game
Teclado mecánico 102 teclas
Eatón Microsoft comp. 3 bot.
MS DOS &.2 preinstalado con licencia en castellano
Caja minitorre

Precios válidos hasta agotar existencias / Precios sin IVA. excepto los pagos mensuales

MVC COMPUTERS
Paseo de Ia Victoria, 11-1° - 07400 ALCUDIA

TeI. 54 74 10 - FAX: 54 52 98

MODELO RAM HDD OTROS PRECIO

PC-S
S86SX33

>86DX40

486DX33

486DX4O

486DX2/66

486DX33

486DX2/66

PENTIUM 60

2 MB

« MB

4 MB

4 MB

4 MB

B MB

B MB

B MB

MO MB

S40 MB

MO MB

MO MB

MO MB

MO MB

MO MB

MO MB

Intel, 512Kb, grf

AMD, 1Mb, grf

Intel, 1MB, grf

CYRIX, lMb,grf

lntol, 1MB, grf

lflblntol,lMb,grf

Vlblntol,lMb,grf

Mblntol,lMb,grf

119.470

129.870

154.570

150.670

162.370

197.470

205.270

246.870

NOTEBOOK

386SX33

486SX25

4865X25

486DX2/50

•86DX33

2 MB

4 MB

4 MB

4 MB

4 MB

120 MB

120 MB

2OO MB

250 MB

200 MB

B/N, i/trackball

I/N, trackball

Color, Trackball

B/N, Trackball

Color, Trackball

159.769

175.370

406.770

231.270

471.770

COMPONENTES

SIMM

SIMM

CD-ROM

5. BLASTER

MODEM/FAX

Monitor 14 BR

Monitor 17 BR

FILTRO

FILTRO POLAC

1 MB

4 MB

Panasonic, 2V.

16 Bits

Int. 24OO/96OO

Color Philips

Color Philips

roma tiorra

roma tiorra

5.980

22.750

22.370

16.760

8.450

44.850

115.050

2.000

8450

Continuación de Ia pág. 13

engoleix tot i molt, i del que convé sempre estar lluny.
Doncs bé, també els veïns de EL COCODRILO han fet

sonar el corn de guerra, perqué els desnuca-ports s'han
deixat veure amb males intencions per aquests paratges,
que, fins ara, el nostre creixement urbanístic no s'havia
atrevit a ensumar i manco toquejar. De moment, son 156
firmes que demanen que els eixampla-ports vagin terra
endins a esbatanar terrosos.

ELS DOS FUMERALS O XEMENEIES
DE GESA

També es parla de posar preu i destral a les nostres dues
famoses xemeneies o fumerals de Ia antiga central de
GESA just arran de Ia mar en el nostre Port d'Alcúdia.

Uns diuen que es poden vendre al millor postor i
comprador, i que, com fan els tallapins dins els nostres
pinars, s'en duguin a cremar aquestes dues llargarudes
soques que no fan sinó espenyar el blau del nostre cel, i que
donen una mala imatge pels nostres exigents turistes que ho
desitgen tot net i llampant com una patena. Altres, emperò,
afirmen que aquestes dues nostres torres de Ia antiga GESA
son un símbol de Ia nostra identitat alcudienca, i son
intocables i que, reformades o pintades, poden esser dins
el nostre cel blau un llampugueix atractiu i original, que
cridi l'atenció als nostres turistes, mentres que, pels
nadius, podria esser una bandera que voletejàs sempre molt
amunt, cridant a lajoventutper recollir-se a Ia seva ombra
per millor formar-se i aprendre més. TaI seria el pla de Ia
Delegació de Cultura del nostre Ajuntament que creu que,
dins les antigues instal.lacions de GESA del Port, es podria
edificar un centre cultural de gran importància per Alcúdia
i el Port. Això, sí, que seria convertir pedres velles en un
pa menjivol i profitós. Voltros, lectors, de quin parer sou
a aquest respecte?

LES CASES DEL CASC ANTIC

Unes pedres sense preu, es a dir de gran valor històric
i urbanístic, son també les velles parets que conformen les
nostres cases del casc antic d'Alcúdia, cosa que ha desco-
bert el nostre Govern Balear i que, perquè ningú caigui a
Ia temptació de vendre aquests casals a estrangers o gent de
fora terme, ha declarat aquest entorn zona d'actuació
preferent a fi de que tothom adobi i refaci aquest sagrat
pedregam on va brollar de principi Ia nostra cultura i on
varen néixer els nostres avantpassats. El Govern Balear
concedeix un 30 per cent de subvencions per a Ia rehabi-
litació d'aquestes vivendes o habitatges. Juntament amb
aquest pla, el nostre Ajuntament preveu també pel 1995
una sèrie de projectes dins Ia mateixa zona del casc antic
per un valor de 67 milions de pessetes entre les quals es
considera Ia peatonització del carrer d'es MoIl.

Per tant, res dins Alcúdia té preu, sinó que gelosament
es guarda, i es millora!!!

" ' . ., ..".V.,., . . '., ".V . - . . : . . : . ..' . ..



Gener 1995 15

AREA DE REFLEXIÓN (2)

Luis Morano Magdaleno

Hablar en reunión (Segunda parte)

ecíamos el otro día que el
I diálogo es plática entre dos o
más personas que hablan uno

detrás de otro, respetándose, de Io que
haya que hablar. Es una conversación
civilizada, no egoísta en cuanto que nadie
se apropia del tiempo sino que todos
pueden expresar sus ideas durante los
minutos necesarios y suficientes. Vamos
a decir algunas palabras sobre las diver-
sas formas del diálogo en público.

EL COLOQUIO, que sigue a una
conferencia o una explicación sobre un
tema determinado, por ejemplo, los pro-
blemas de una asociación de vecinos, o
los de un gremio, como taxistas, comer-
ciantes, cazadores, etc.; o temas cultura-
les, como Ia instalación de una biblioteca
o crear una agrupación teatral, etc. etc.
En todos esos casos, las cosas van como
sigue: el conferenciante o el Director,
una vez que ha terminado su exposición
sobre el tema anunciado avisa que va a
empezar el coloquio; éste no lleva una
marcha muy formalista sino que cual-
quiera de los concurrentes pide Ia palabra
y dice Io que quiere sobre el tema de que
se trata, en lenguaje coloquial, es decir,
en lenguaje corriente, como Dios Ie da a
entender. Luego habla otro y otro y otro
hasta que se acaba el tema. En resumen:
en el coloquio hay un director o presiden-
te; hay un tema prefijado al que hay que
atenerse; nada de rigurosidad, aunque sí
hay un cierto orden para que no se arme
jaleo. Las opiniones o pareceres no son
vinculantes, son orientativos de Io que
piensan los que están interesados en el

tema... Suelen ser muy significativos.
LA TERTULLA es un grupo de perso-

nas que acostumbran a reunirse para
hablar de Io que sea, para entretenerse en
juegos de sobremesa, o simplemente para
pasar el tiempo o Ia velada; un ejemplo de
épocas pasadas eran las reuniones en las
reboticas, ahora se prodigan más algunas

que necesite cada uno; los temas no son
prefijados sino los que vayan surgiendo.
Aunque una de sus características es Ia
afabilidad, más de una vez se arma alguna
«pelotera» y entonces debe de intervenir
el «presi» para llevar las aguas a su cauce.
La tertulia no requiere conclusiones ni
acuerdos, sino que es frecuente acabar

cenas de amigos que son más bien para
hablar de viajes o de política, por ejem-
plo. A veces Ia tertulia es Ia excusa 'para
echar una partida de cartas, algún que
otro bingo particular. En fin, siempre hay
motivos para una agradable conversa-
ción. Suelen ser distendidas, cómodas.
Hay un coordinador, pero sólo a efectos
de regular el tiempo de cada tertuliano, no
tiene porqué ser tiempos iguales sino el

como aquello de «cada loco con su tema»,
aunque en buena paz y armonía, si nó no
seria tertulia sino trifulca y esto ya no
vale.

El DEBATE es Ia forma más seria del
diálogo, Ia que requiere mas formalida-
des porque de los debates hay que sacar
conclusiones, acuerdos, decisiones tras-
cendentales algunas veces. Basta nom-

Continúaenpág. 16

CENTRO TVIEDICO DE ACTLJF>TLJNTURA
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-7s-1a. TeI: 73 82 77
(Horas convenidas. Información sin compromiso)

MESOTERAPIA, DIETÉTICA Y
NUTRICIÓN EN EL DEPORTE
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brar algunos ejemplos para calibrar Ia
importancia que pueden alcanzar: Debate
sobre el estado de Ia Nación y Ia Ley de
Presupuestos, o sobre Ia Ley del Código
Penal... otros no serán tan trascendentes
aunque si interesantes y curiosos, por
ejemplo, algunos debates que se ven en Ia
Televisión o que se suscitan en Ia Radio o
en Ia prensa. La palabra DEBATE viene
del verbo DEBATIR que significa discu-
tir, sostener opiniones opuestas
sobreDETERMINADO ASUNTO... el
debate requiere un DIRECTOR que dará
Ia palabra a cada interviniente, es decir,
se habla por turno a tiempos medidos más
o menos, y al final, hay que fijar las
conclusiones, acuerdos o desacuerdos, si
es preciso se dispone Ia votación nominal,
mano alzada, o por aclamación, si tan
serio es el asunto, o por consenso, y hay
veces que Ia cosa acaba como el Rosario
de Ia aurora.

En el DEBATE se contempla Ia CON-
TROVERSIA, que ya tiene carácter de
disputa, discusión extensa y concretada
entre dos o mas personas, que puede
degenerar en POLÉMICA y ésta ya lleva
consigo ciertos términos casi guerreros,
como ataque y defensa de las respectivas
opiniones, conozco de puño y letra algún
ejemplo de una y otra airada conversa-
ción, como ésta: Un periodista famoso,
Don Emilio Romero, polemizaba desde
el ABC con otro periodista de INFOR-
MACIONES, no recuerdo su nombre
pero tal para cual de peleones. El segundo
escribió...» el Sr. Romero un día es
socialista y otro día es conservador». Y
Romero Ie contestó: «Mi contrincante
lleva razón, porque yo soy conservador
de Io que tehgo y socialista de Io que no
tenía»

GENEROS Sl, BENEITS NO!

(No mos deixem engañar)

Es que tenguem 53 mà oberta
per tot aquell qul té fam
no vol d/r que si donam
dobler5 no haguem d'anar alerta,

perqué són molts es plllets
que demanenju5tpe5 vid
/ així es nostro 5acrifid
el roben a n 'es pobrets

prlvat5 de Io nece55ari
tant de vestir com menJar;
a ells 5/ que els hem d'ajudar,
és un deure humanitari,

i més aquest temps d'hivern
que sa pobresa és més dura.
Tota humana criatura
és filla del Pare Etern;

així és que tots 5om germans.
Obrem, per tant com a tals,
mostrem-nos més lliberals,
I obriguem ses nostres mans

envers des més poc dotats
amb dàdiva generosa,
cordial i amorosa,
com a germans estimats...

Emperò si això ho donam
an es qui no ho han mester,
perquè saben fer es paper,...
és talment com si ho tlram

i és realment llastimós
que vagisa nostra ajuda
a quisabem que Ia tuda
donant-li un ús viciós...

VaI més que Io que donam
vagi a centres de rebuda
on tota espècie és volguda
/ és cert que no ho malgastam.

Miquel Campins Tous

MUEBLE;
ME;

KETTAL
TRE S.L.

GrosfillexC/. Jaime II, 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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FIESTA DE LA ASAMBLEA
ANUAL DE LA TERCERA EDAD

DE ALCUDIA

Felipe Garmendía

Con gran animación los más de 400
socios que asistieron al Barbacoa Casas
de Son Sant Martí, disfrutaron de las
horas transcurridas y de ver que nuestra
Asociación va por buen camino. Asistie-
ron las Autoridades Locales, el Sr. Alcal-
de con los concejales del Consistorio,
amén de Directores de las tres Caixas de
Ia localidad.

Fue una amena reunión, sin grandes
discursos, hablando en concreto de Io que
interesaba a los socios. El Presidente
tomó Ia palabra par hacer un esbozo de Ia
situación dando cuenta de las veinte fies-
tas que se han celebrado en Ia Asociación,
siendo Ia mitad de ellas gratis gracias al
interés que toma toda Ia Junta Directiva,
para Ia que pidió un aplauso y a Ios
amigos de Ia Tercera Edad que nos ayu-
dan continuamente en mayor o menor
escala. Dió paso al Tesorero para que
diese cuenta detallada de ingresos y sali-
das del año 1.994, añadiendo que se
expondrían en el centro en el Tablón de
Anuncios en varios folios los detalles de
las entradas y salidas en Caja. Para fina-
lizar Ia parte seria, se solicitó de D. Toni
Alemany (Alcalde de Alcudia) para que
se pusiera en contacto con todos por
medio del micro para poder dar detalles
de Ia Nueva Residencia y Nuestro Nuevo
Local Social, poniéndose a disposición de
todos los que deseen más aclaraciones en
Ia Alcaldía, y deseándonos un próspero y
Feliz Año Nuevo.

Acto seguido gracias a La Caixa,
pudimos disfrutar de Ia Orquesta PUIG,
que nos deleitó con su música. Son cuatro
los componentes y Ia verdad es que pare-

cen más, con trompetas, clarinete, saxo,
piano, guitarras, etc., sonaba maravillo-
samente. El baile fue muy animado y
durante largo tiempo ya que no había
prisas, y el coordinador de Tercera Edad
con La Caixa, Pep María Fuster, dejó
bien claro que deseaba que disfrutáramos
mucho, y así fue.

Un año más y seguimos adelante.

PREPARATIVOS
PARA LA FIESTA DE

FOGUERONS DE
SANT SEBASTIA

Como cada año se prepara Ia «Fiesta
del Foguero» en Ia que confiamos ver
como siempre a los «ximbombers y
cantadors» que nos animarán Ia Fiesta.
Recordamos el año pasado, que hasta el
Alcalde Toni se animó y cantó en compa-
ñía de Salvadora, esposa del presidente
de Ia Tercera Edad. Este año no faltarán
todos ellos y no los quiero ir nombrando
ya que es tal Ia animación, que tememos
dejar de nombrar algunos de ellos y no
nos gustaría, así pues por medio de estas
líneas les animamos para que nos hagan
compañía.

El Ayuntamientonospreparará, como
cada año los dos foguerons, Ia arena
necesaria y Ia leña, siendo los empleados
de Ia misma que con tanto interés hacen a
todo Io que sea para nosotros los que

montarán los foguerons, uno para calen-
tarnos y otro para «torrar» los butifarrons
y llonganises. Habrá vino y refrescos...

Esperamos a todos nuestros socios
que sabemos serán más de quinientos, ya
que ésta fiesta gusta mucho, tanto para
celebrarlo con nosotros en los foguerons
como en sus casas los imposibilitados a
los que no les faltarán su paquete corres-
pondiente.

Así pues ánimo y a divertirse.

LOS CARNAVALES

Sin quedar dormidos en laureles, Ia
Directiva prepara una cena-baile a poder
ser en el mismo Alcudia o en lugar
cercano, Ia fiesta del carnaval. Se infor-
mará próximamente de este evento.

Laboratorio fotográfico ¡NO COMPKE SU CAKKiTE!
NOSOTKOS LE KEGALAMOS

UN CAKKETE POR CADA KELEVADO
AHORAENALCUDlA

PLAZACARLOSVrf2
Tel.547017

¡MIRA EL PAJARITO!
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AHORA

Micra Sunny Primera

Motores 1.0, 1.3, 16 válvulas
Versiones 3 y 5 puertas
Dirección asistida y
aire acondicionado

AHORA
Micra\
desdeiMotores 1-4> 1-6y2-°16v

i Diesel y gasolina

AHORAi
Sunnyl

desde i Motores 1.6, 2.0, 16 v.
' gasolina y 2.0 diesel

AHORA
Primera

desde
aireaconaicionaao A A^n nnn «*^. ,vnmmyymavmi . CQA ¡\nn _+_ ¡a<>="iiiiayi..uuicaci . oo>i nnn ~t-~
(Opcionales) 1.170.000 ptS. | 3, 4 y 5 puertas 1.684.000 ptS. | 4 y 5 puertas 1.834.000 ptS.

Serena Terrano IL Patrol GR

Motores 1.6 y 2.0
gasolina y 2.3 diesel
5, 6 y 8 plazas

AHORA!
Serena]

AHORA
Terrano II.

desde ! Motores 2.4 gasolina dfiSd6 i Motor 6 c. turbo diesel
«n« !y2.7turbodiesel _ «?ne nnn !115CV

2.095.000 ptS. ! Versiones 3 y 5 puertas 2.695.000 ptS. ¡ Versiones 3 y puertas

AHORA
Patrol GR

desde
4.298.000 pts.

Patrol 6 C
Motor 6 C
95CV

AHORA
Patrol 6 C

desde
2.710.000 pts.

AHORA
Nissan

VENGA A PROBARLOS
r.nVFAI ITi

COVEAUTO Sl.
Miguel Ordinas, 7

07450 - STA. MARGALIDA
Tel./Fax: 52 39 94

Móvil. 908 83 83 05

PETRA
INCA

CAN PICAFORT
* P.V.P. recomendado (IVA, impuesto de matriculación y transporte incluidos) en Península y Baleares. Oferta válida para vehículos en stock. Promoción no acumulable con otras existentes.
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VESVZLA PARROOUIA

PREPARAAA UN SÍNODE DIOCESÀ

Francesc Ramis

|Recto de Sant Jaume d'Alcúdia]

Qui mes qui menys dels cristians que s'acosten per l'Església
ha sentit dir aquests darrers mesos que el Sr. Bisbe de Mallorca
ha convocat un Sínode Diocesà. Però molts es demanaran: i què
és això? La pregunta és lògica si tenim en compte que fa trenta-
quatre anys que acabà el darrer sínode que hi ha hagut a
Mallorca.

Què és un Sínode Diocesà

La paraula "sínode" és una paraula grega que significa
"assemblea" i antigament era sinònim de "concili". Amb el
temps es reservà Ia paraula sínode per significar una assemblea
de bisbes d'una església local o una assemblea de membres
qualificats d'una església particular, es a dir d'una diòcesi. En
el nostre cas serà una assemblea de membres escollits de
l'església mallorquina.

Dit en paraules ràpides, encara que impròpies, allò que seria
un concili a nivell universal, seria un sínode a nivell d'una
diòcesi com Mallorca.

Parlam, sí, d'unsúiode diocesà, i no d'un sínode de bisbes
que a nivell universal convoca sovint el Papa o a nivell local es
reuneixen per reflexionar conjuntament a nivell de varies
diòcesis.

Així, doncs, quan sentim, ara i aquí, laparaula "sínode" hem
de pensar amb unes trobades del Bisbe amb capellans, religiosos
i laics -o sigui amb molts de feels en general, homes i dones- que
conjuntament reflexionen, analitzen, programen i decideixen
totes aquelles passes: que semblen necessàries o convenients per
a purificar més i més l'església mallorquina i fer-la més i més
semblant al camí de Jesucrist, segons les circumstàncies del
temps actuals i del lloc concret de Mallorca.

Dk amb altres paraules: Sínode vol dir

FER CAMI JUNTS

Això suposa:
1- Quetots hem de prepararja ara, amb il.lusió i entusias-

me, aquest Sínode Diocesà. El Sr. Bisbe ens ha donatunes pistes
de reflexió que més envant transcriurem. Ho val Ia pena. Ens hi
jugam -en part- el present i el futur immediat de Ia nostra església
de Mallorca.

2- Això vol dir que tots hi hem de participar de manera
directa, ja sigui aportant suggeriments des de Ia realitat que tots
tocam i vivim diàriament, ja sigui participant en Ia reflexió
comuna i en veu alta a les sessions sinodals de Ia gran assemblea.

3- La revisió ha de ser a Ia llum de l'Evangeli perquè
s'oferesqui el missatge cristià a Ia gent del nostre temps i del
nostre lloc... amb un llenguatge entenedor, amb un compromís

1995

d'acció real i efectiu.
4- Tot seria inútil sense l'eficàcia que dóna l'Esperit. Perpart

nostra això suposa pregària, compromís i obertura de cor
personal i comunitària.

5- També hem d'animar, ambientar les comunitats cristianes
de Mallorca d'un clima "sinodal" o sigui d'il.lusió i de partici-
pació d'homes i de dones, dejoves i d'al.lotes en el sínode i en
Ia renovació i actualització que ha de suposar per l'església
mallorquina.

Què fer de forma immediata?

La resposta és del Sr. Bisbe:

1- Personalitzar Ia fe. Això suposa un esforç renovat i
constant per viure Ia pròpia fe dins "l'experiència de Ia trobada
amb Déu i, des d'Ell, amb l'Església i amb els germans"...
escoltant Ia Paraula de Déu, responent positivament a les seves
exigències, vivint en esperit de servei com expressió d'amor, de
comunió i de corresponsabilitat eclesial.

2- Reflexionar sobre els elements que serviran de base per
"construir el Sínode" que són:

a- "On es troba Ia soledat mallorquina actual?"
Realitats positives i mancances de Ia nostra societat mallor-

quina.

Continúa en pag. 20
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I això suposaveure -des d'una perspectiva cristiana- els
valors i els contravalors de Ia nostra "Mallorca" a tots els
nivells: personal, familiar, soci-cultural, econòmic, polí-
tic, etc...

b- "On es troba l'Església mallorquina actual"
Realitats positives i mancances de Ia nostra església

mallorquina
I això a tots els nivells: edats, estaments socials,

organismes, estructures diocesanes, col.legis, hospitals,
residències de tercera edat, celebracions sacramentals i
manifestacions pietoses, etc...

c- "Què demanam al Sínode diocesà"
En general i en concret. AIs capellans i al poble feel. AIs

religiosos/es i als laics. A les celebracions i a Ia vida...
Es pot respondre a aquestes preguntes participant en

grups organitzats per les parròquies o be en grups sorgits
espontàniament. També es podem elaborar i contestar
individualment. Les parròquies informaran a tots els
interessats dels grups organitzats. Les respostes personals
es poden entregar a Ia mateixa parròquia o directament al
Bisbat.

Es això tot?
No. Ni molt manco. N'haurem de parlar encara moltes

vegades. Haurem de parlar de les "pretensions" sinodals,
del camí que es va fent, de les necessàries mediacions, de
l'organització per el funcionament, dels projectes que es
van elaborant, dels resultats que s'aniran donant... etc.

Organitzativament parlant podem dir que el dia 14
d'aquest mes de gener el Sr. Bisbe ha tingut Ia primera
reunió amb els 21 membres que formen Ia comissió
preparatòria del sínode diocesà. Formen aquesta comissió
capellans, religiosos, religioses i laics... encara que hi ha
més capellans que laics i més homes que dones.

Anirem informant. Tots anem treballant. Demanau tot
tipus de detalls.

Facem camíjunts.

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

07450 - Sta. Margarita

Cases de ^
SonSantMartí ̂
BODAS, BANQUETES Y COMUNIONES

UDCALES CLIMATIZADOS
CONGRESOS

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

MURO (Mallorca)

S'AUFABI
^Ytt3N PHAN/7"S

THAI RESTAURANT
Cerramos

Domingos tarde y
Lunes por Ia mañana

We are closed
sunday evening &

monday lunch

C/. SERRA, 5 - TeI. 54 89 48
07400 - ALCUDIA - MALLORCA



Gener 1995 21

MES DE GENER

Com vels, anam de fe5ta en festa.
Ara tenlm foguerons
de xuia I botlfarrons
i 5Obre55ada coenta...

Un altre any ha començat,
ànim i no tengueu por;

Jo voldria fos tan bo
com es que ara hem acabat.

Convè vos divertlgueu,
no mìreu prlm en gastar,
perquè esgovern s'endurà
tot Io que estalviareu,..

EIIs han de mester doblers
perses coses arreglar
I molts més perpassejar
a s 'esquena dets obrers...

EIIs arreglen sanado,
sempre van per camí
mentres se puguln ompllr,
com podeu veure, es sarró.

fío/tros hem d'estalvlar,
si és precís, fer quarentena
perqué ells amb sa bossa plena
se puguln més passejar...

Però aIxò s'arreglarà
/ no serà fent cançons,
perquè ara surten racons
queja fa estona que hi ha...

Jo no me vull allargar
perquè de ningú me fil;
ferglosses ès un per///
i ningú m'escoltarà...

Perlo tant, peracabar,
que tothom faci es cap vlu;
si podem arribar a s 'estlu
tal volta se compondrà...

Miquel Ferrer Marroig

/¿KÛNOMI-
cAMt^jre,

1 65UÉ7AL"

£>C^-
LU- ^.H*ts

/Ï-JO ME PU&DO QUEOAR...
/COMMlPAuA vWEMlMLUEPl
AVUDOA Ml yERK/O,GOLABo'

I RO GON M/ HnA,ArfFNDO
V^AMIS MIETDS...

' YO RASO
CONLOCíUEl
ELU3SME

HAN

CRISTALERIA>A,LCUDIA

ACRlSTALAMlENTO DE OBRAS - CRISTALES DECORADOS
VIDRIERAS EMPLOMADAS - MANPARAS DE BANO - MARCOS

Para un mejor servicio, nos hemos trasladado a
C/. Elipse, 3. (Urb. Ca na Saloma)
TeIJAX: 54 8213 • ALCUDU (Mallorca)

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

CUARIOS —|
QUA - MAR |

VISIT(NOS SIN

COMPROMISO
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LLEGIM LLIBRES

Per Alexandre de Muntaner

Aquests són els llibres més venuts en el mercat nacional:

LLENGUA CASTELLANA
«Peso de las sombras» d'Angeles Caso
«Paula» de n'Isabel Allende
«Cruz de S. Andrés» de Camilo José CeIa
«Mundo de Sofia» de J. Gaarder
«Cámara de Gas» de J. Grisham
«40 ladrones» de F. Vizcaíno
«Novela de Pepe» de G. Torrente
«Del amor y otros» G. Ga Márquez
«El estrangulador» de M. Vázquez M.
«Melena es un nombre» de A. Grandes

NOVETATS, FuiaIs de 1994
Biografies, Relats actuals:
«Don Juan» de L. M. Ansón
«Cruzando el umbral de Ia esperanza» de Juan Pablo II
«Florido Pensil» de A. Sopeña
«Discurso de Ia R» Ga Trevijano
«Carrillo miente» de R. Cierva
«España, Ia segunda transición» de J. Ma Aznar
«Secretos del poder» de J. Díaz Herrero
«Breve historia de España» G. de Cortázar
«Mario Conde (M.C.) Un intruso» de Jesús Cacho
«Yo sí me acuerdo» de P. Castellano

Narrativa:
«Suerte para todos» de Herbert Morate, Edi. Seix Barrai, 236

pág. (Buena)
«Aimée y Jaguar» de Erica Fischer, edi. Seix Barral, 249

pág. (Buena)

ULTIMES NOVETATS
«CLAUDIO PRIETO: Música, belleza y comunicación»,

escrit per en Victor Prieto i editat per l'Institut Complutens de
Ciències Musicals. En Claudio Prieto, compositor prestigiós,
que acaba de complir 60 anys; és un dels millors de Ia seva
generació. D'obra àmplia i sòlida en diversos gèneres. La seva

presentació, com a llibre es celebrà en l'Auditorio Nacional de
Música de Madrid.

«Le passage» d'en Valéry Giscard D'Estaing. Anterior
President de Ia República Francesa. Ha escrit una novel.la
d'amor. De 232 pàgines impreses a l'edicions Laffort. Mos
contan sa història d'un home que s'enamora bojament d'unajove
a Ia que veu en el carrer quan es dirigia a caçar.

«Nombre de torero» del Xilè Lluis Sepúlveda. Mos conte Ia

CentroMédko+Akudia
Tel.8911 00-908732412

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

SERVICIO AMBULANCIAS 24 H.

SEGUROS PRIVADOS
Ctra. Artá-Alcueüa, 46-B

Jbo^oV5>it?
RESTAURANTE

SELECTA COCINA
MARINERA

UNA CITA OBLIGADA

C/. Teodoro Canet, 2
PTO. ALCUDIA

(frente Muelle Pescadores)
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recerca d'un misterios botí, en els anys del nazisme i es
desarrolla dins Ia dècada dels 40-50. Es un Thriller.

«La vida és un caravasar» d'E. Sevgi Ozdamar. Aquesta
escriptora turca, mos narra el relat d'una al.lota anònima que
avarca el període comprendit entre Ia seva gestació i Ia seva
adolescència.

«Casi un objeto» d'en Josep Saramago.
«La rosa i el fuet» La rosa y el tátigo de Fco. Umbral i

preparat per Miguel Ga Posada.
«La salud» un manual enciclopèdic de medicina de l'A a la

Z. Per aficionats, hipocondriacs, etc. Per el Mallorquí Dr.
Bartolomé Beltrán.

«Todo sobre el embarazo» Una guía per futures mares. Dr.
B. Beltrán.

«España Ia segunda transición» de José María Aznar. Presi-
dent del PP Espanyol. Dins el llibre, resum el seu pensament
polític i analitza els problemes més coneguts de l'Estat espanyol.

Juvenils:
«Tom y Liz» de l'Eric Wilson. Edi. S.M.
«La flaca y el gordo» de Luis Olaizola. Edi. S.M. a partir de

7 anys.
«Quiero ser famosa» de Paloma Bordons. Edi. S.M. para

prime. lectors.

Poesía:
«Otra vez Eros» de Cristina Peri Rossi. Edi. Lumen
«Visitando a Ia muerte» de Rosina Ballester. Edi Devenir

Ensayo:
«España sueño y verdad» de Ma Zambrano. Edi. Siruela
«Mundo novelesco de Carson Mc. Cullers» de Constante

Glez. Groba, Edi. Universidad.
«Otro bicho, No!» d'Esther Caño. Grupo libro
«Frankestein» de Ma W. Shelley. Edi. Laertes

ÚLTEVffiS NOVETATS
«Saladino» de Genevieve Chauvel
«Los de Chile» de S. Fanjul
«La búsqueda científica deI alma» de Francis Cirk
«Brando» -edit. Anagrama
«El dircurso de Ia República» de Antonio Ga Trevijano
«¿Quién cuida al cocodrilo?» de A. Flor Ada.

NOVETATS LLITERÀWES EN LLENGUA CATALA-
NA

«Memòries Cíviques (1950-1975)» de en Joan Gomis. Edi.

Ti iffilßftt ^o<Ho

CARPINTERIAYCOLCHONERIA
MOBILIARIODECOCINAYBAÑO

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

TeI. 54 57 60

La Camana
«Em tregueres el cor» de na Natalia Molero. Edi. El Medol
«Un temps del diable» de en Robert Saladrigas. Ed. Columna
«Tres d'amor» d'en Victor Batallé. Premi Octubre de Ia

narrativa (1994). Edi. 3 i 4
«Intel.lectuals i escriptors de Ia vida de l'Edat Mitjana» de na

Lola Badia i n'Albert Soler. Publ. L'Abadia de Montserrat.
«Alexis o el tractat del combat inútil» de na Marguerite

Yourcenar. Edicions Pirene-Tàndem.

CA'N TORRÓ

Durant el mes de desembre, sa nostra biblioteca de Ca'n
Torró, adquiriren nous llibres, exposats a prop de l'entrada del
pati de Ia mateixa. Algunes novetats exposades varen ésser:

Castellà:
«El gran libro de decoración» Laura Ashley
«La eternidad por fin comienza el lunes» E. Alberto
«El gran libro de Ia cocina de Ia caza» de Olgierd EJ. Graf

Kujawski. Editorial Everest S.A.
«Venus Bonaparte» de Terenci Moix
«Cumbres borrascosas» de Emily Bronte
«Jóvenes jinetes» de Lucinda Green. Guía per aprendre

l'equitació.

Català:
«Nostradamus» de Francis X. King
«Una campana de vidre» de Mercè Rodoreda
«D'esquerra a dreta, respectivament» M. de Pedrolo

I també hagué cassettes com:
«Universal Mother» de Seaned O'connor
«Antologia, sus 30 grandes canciones» de Mocedades VoI. I

yII .
«Los mejores villancicos»
«Esquinas» de Djavan
«El amor» de Azúcar Moreno

Apa i dó! Aquí teniu algunes novetats que mereix una ullada
durant les vostres visites al centre.

+
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 (3) 891889
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TEKCEKA EVAT

TOTS ENVELLIM

11 món occidental ha conegut un
important envelliment de Ia

(seva població. Aquest procés,
però, no es dona per igual. Aquesta
diferenciació respon a l'existència de di-
ferents dinàmiques soci-econòmiques. En
el cas de Mallorca és fapalesa l'existència
de diferències soci-demogràfíques entre
diverses zones. A l'hora d'analitzar-ho
s'han de distingir alguns conceptes que
sovint es confonen. L'augment de l'espe-
rança de vida, que ens indica que les
persones per terme mig viuen més anys.
Es producte de l'avanç de Ia medicina i de
Ia millora de Ia qualitat de vida. A Mallorca
està situada als 72 anys pels homes i als 79
per les dones. Un altre concepte que s'ha
de tenir en compta és Ia taxa d'envelli-
ment, el qual relaciona el nombre de
persones majors amb el nombre de me-
nors de 15 anys. La taxa més elevada
correspon a àrees que pateixen una situ-
ació de depressió econòmica que conei-
xen un despoblament especialment dels
sectors de població amb mes edat de
treballar, que coincideix amb Ia capacitat
de reproducció. També es poden relacio-
nar amb qüestions culturals i amb socie-
tats que han assolit un alt nivell de vida i
una baixa taxa de natalitat. A Ia Part
Forana de Mallorca hi ha clarament dife-
renciades zones en funció de l'estructura
de població. Així podem parlar del pla de
Mallorca, Ia Tramuntana més Campos i
Artà, pobles costaners que no han desen-
volupat Ia indústria turística i que són
zones envellides. La resta de zones costa-
neres més el Raiguer són poblacions
madures ojoves. El cas de Sta. Margalida
concretament correspon al d'una pobla-

ció envellida. A Ia Part Forana com zona
rural és un àmbit on tradicionalment Ia
responsabilitat assistencial es dipositava
sobre el teixit social i en especial sobre el
nucli familiar. EIs canvis produïts sobre
el model familiar els darrers trenta anys
ha afectat a Ia seva capacitat assitencial
envers els membres de Ia família obligant
a l'Administració a incrementar els re-
cursos assistencials. En un primer mo-
ment augmentaren Ia capacitat dels recur-
sos tradicionals ja existents, assistint a
aquelles persones majors que no podien
esser ateses per Ia seva família en el seu
entorn, o per manca d'aquesta, internant-
los en centres residencials. EIs darrers
deu anys i paral.lelament al desenvolupa-
ment d'uns serveis socials moderns,
aquests han anat orientant Ia seva inter-
venció a donar suport a Ia família, i més
concretament el que es coneix com Servei
d'Ajuda a Domicili (SAD). Aquest servei
s'ha implantat de manera generalitzada a
partir de Ia implantació que hi ha hagut
per part dels Ajuntaments. El SAD ha
conegut els darrers anys un creixement
important, tant a nivell qualitatiu com
quantitatiu. EIs motius del creixement
responen a vàries raons: -L'entorn fami-
liar i social d'una persona és un element
bàsic pel seu desenvolupament. -Treure a
Ia persona d'aquest entorn per ubicaria en
un ambient estrany a ella pot afectar el seu
estat d'ànim i a Ia seva conducta. -EIs
sistemes residencials responen més aviat
a Ia idea dels serveis socials com a instru-
ments únicament assistencials. -EIs cos-
tos econòmics es fan molt elevats quan
han de contemplar Ia normativa actual
necessària per garantir els mínims de

qualitat. L'atenció, a les famílies que
tenen cura d'una o vàries persones majors
es una passa més a l'hora de millorar i
completar l'atenció. Hem exposat Ia con-
veniència de mantenir a les persones
majors en el seu entorn. Aquesta opció,
però, obliga a una major dedicació de Ia
família que enels casos de malaltia pot
arribar a ocupar una part dels serveis
socials amb Ia importància que té. La
família cuidadora es converteix en objec-
te d'atenció en benefici de Ia qual s'hau-
ran de crear diferents formes de suport.
Per cobrir l'atenció a les famílies
cuidadores s'ha iniciat des del Servei
d'Acció Social del Consell Insular de
Mallorca, a través de l'Equip de Gent
Gran i en col.laboració amb els Serveis
Socials dels diferents municipis, un pro-
grama de suport a aquestes famílies. Pre-
tén crear una dinàmica d'autoajuda entre
els familiars afectats, un espai on poder
intercanviar les preocupacions i on pu-
guin trobar actituds solidàries. Per altra
banda, hi ha un nombre important de
persones majors que viuen soles. A aquest
sector de població se Ii presenten princi-
palment dues problemàtiques. La sole-

Continúa en pag. 25
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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

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

C/. Mayor, 41 - TeI. 54 58 29 - 07400 ALCUDIA
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Continuación de Ia pág. 24
família cuidadora es converteix en objec-
te d'atenció en benefici de Ia qual s'hau-
ran de crear diferents formes de suport.
Per cobrir l'atenció a les famílies
cuidadores s'ha iniciat des del Servei
d'Acció Social del Consell Insular de
Mallorca, a través de l'Equip de Gent
Gran i en col.laboració amb els Serveis
Socials dels diferents municipis, un pro-
grama de suport a aquestes famílies. Pre-
tén crear una dinàmica d'autoajuda entre
els familiars afectats, un espai on poder
intercanviar les preocupacions i on pu-
guin trobar actituds solidàries. Per altra
banda, hi ha un nombre important de
persones majors que viuen soles. A aquest
sector de població se Ii presenten princi-
palment dues problemàtiques. La sole-
dat: El sentiment d'estar aïllat de l'entorn
social i familiar, Ia manca o impossibilitat
de comunicació de sentiments, de preo-
cupacions. La sensació de no importar a
ningú. La solitud: Com més gran és fa una
persona més disminueix Ia seva autono-
mia, Ia seva capacitat de desenvolupar-
se. Aquesta problemàtica s'agreuja quan
viu sola, quan recau sobre ella tota Ia
responsabilitat de les tasques domèsti-
ques o de les gestions necessàries. EIs dos
aspectes no necessàriament han d'anar
plegats. Veiem casos de persones majors
que viuen soles però que mantenen una
bona relació amb els veïnats i amics, que
reben amb freqüència les visites o suport
de Ia família extensa o que participen
sovint amb les activitats comunitàries,
d'associacions, de l'església... Hi ha per-
sones majors, en canvi, que conviuen en
un nucli familiar però que se senten aïllats
d'aquest, no participen en Ia presa de
decisions, no troben moments ni atenció
per les seves preocupacions. Es donen
casos on són els propis majors que es van

aïllant a vegades per malaltia. Des dels
Serveis Socials d'Atenció Primària cal
intervenir sobre aquestes dues problemà-
tiques. En el primer dels casos aportant
ajudes tècniques en el propi domicili de
manera que Ia persona major mantingui
unes condicions de vida digne. En el
segon dels casos s'estimularà Ia relació de
Ia persona a diferents nivells. Recuperar
el contacte familiar a vegades romput,
facilitar Ia comunicació amb altres perso-
nes majors amb les quals comparteixi Ia
mateixa situació personal. A un altre
nivell cal fomentar l'intercanvi d'infor-

mació i coneixement amb persones molt
mésjoves. Des del CIM i per donar suport
a 1 ' atenció primària es realitza un progra-
ma que intervé sobre les persones majors
que viuen soles i especialment treballa els
aspectes relacionals.

CAPD'ANY
Gira,elnion.Giraienrevolta.
EIs homes del nostre temps ho tenen clar
i, per això, haníet costum celebrar, aiil
per cap d'any,el principi d'una volta.

Nit que fa Ia gent camini revolta,
i festa pagana que s'ha de pagar.
Descoritrolat sopar, cantariballar
fins que l'ànima es queda molta.

• • . " ' : . . : . . . :i-.- - . . -: ! • / • ; • • : . . " : . - : - • '•! '. -. • ' • :

Ja no pensam que el món farà un tro.
Continuarvisqüent es;el queimporta,
i afrontar el que sigui, sense por.

L'esperança ha tornat més forta.
Al AnyNou, semprecreient que serà bo,
obrim, àlegreS'i confiats, Ia porta.

':Llorenç FontDalmau.

El sistema más rápido y
eficaz de comunicación

Sistemas de
Oficina
d'Es PIa, SA

Avda. Ciutat
de Lompoc, 146

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

Caixa d'Estalvi«
de Pollença

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

Oficina PUERTO DE ALCUDIA
C/. Capitán Cortés, 18
TeI. 54 76 60
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FERRETERIACIFRE

HERRAMIENTAS, PINTURAS,

MENAJE, DROGUERÍA, ETC..

=3 Nuevo Local [=
C/. Xara, 19 (Ctra. MaI Pas) - TeI. 54 80 67 - 07400 ALCUDIA

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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AJUNTAMENT D'ALCUDIA

Serveis Municipals

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

548174
547601
547362
547476
546163

010
546515
547291
548596

Informanció i atenció ciutadana
Telefax
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS
CENENTIRIViadeCorneliÀtic
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. CiadeCorneliÀtic, 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. Marti.... 892597
IÑFORMACIÓTURÍSTICA 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 CANALFTZADES 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.Iegi 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
Sant Jaume (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
PortEsportiu. Cap. Cortés, s/n 546000
TAXIS
RàdioTelèfon 892187
Parades:
Alcúdia. Ps. LaVictòria 545653
Ps. Marítim 545797
CiutatBlanca 890015
Servialsa Estación de Servicio, abierto 24 horas 548670

Serveis Sanitaris

AMBULÀNCIES
CreuRoja 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. ReinaEsclaramunda,9 175600
Planificació Familiar
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MAÑANA: 9 A 13.30
TARDES:16.30A20.00
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TÜCáM
TeI. 89 08 75
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AVDA. TUCAN - PTO. ALCUDIA


