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EDITORIAL

AQUESTA JOVE
TERCERA EDAT

D'ALCUDIA
En el número que vos presentam avui podreu veure que a Ia portada tots

els protagonistes són gentjove, al.lots i al.lotes del nostre poble, o que estudien
al nostre poble i que aquest mes de maig han estat notícia. El grup més
nombrós el formen aquesta trentena d'al.lots que reberen Ia Confirmació el
passat dissabte 11 de maig, i esperem que tot anàs bé, perquè en el moment
de tancaraquesta revisteta encara no s'hauia celebrat Ia ceremònia.

I e/s altres, són un grupet de l'lnstitut d'Ensenyança Secundària d'Alcúdia,
que rebé el dyous 9 de maig, un premi pel treball realitzat sobre l'Unió Euro-
pea, i del qual trobareu més informació a les pàgines interiors de Ia BADIA
D'ALCUDIA d'aquest mes, i que ara teniu a les mans.

Com veis, Ia gentjove ocupa molt d'espai a les planes del número present, i
si llegiu i fulletjau amb interès aquesta publicació, obsewareu també que
justament a n'aquesta ocasió no oferim els escrits que habitualment parlen de
iAssociació de Ia Tercera Edat d'Alcúdia. Ho vos preocupeu, que el mes qui
ve, si Déu vol, tornarem a informarsobre les activitats d'aquest colectiu tan
important al nostre municipi, i tan actiu, a través de les cròniques del seu
president Felipe Garmendia.

Parlam de Ia Tercera Edat com un colectiu actiu i deim bé quan així ho
afirmam i encapçalam el títol d'aquesta editorial amb Ia frase «jove tercera
edat». En el moment de sortir al carrer aquesta publicació, els nostres padrins i
padrines són, molts d'ells, segurament de viatge, perque estava previst una
visita al Nord de Ia península del día 14 al día 18 de maig.

EIs nostres majors sónjoves, perque no paren de fer coses, viatjar, anar a
ballar, sopars, dinars, escursions...

I anar de festa en festa, o fer bulla i no tenir mai «asiento» en lloc, tenir
moltes activitats í ganes de fer coses al cap, es, o solia esser, sinònim de
«jove». Tan de bó, sigui aixíper molts d'anys, perque quantes vegades no
hem sentit a dir allò dels «joves que passen», «joves inactius», «joves sense
iLlusió»...

Si ens descuidam, en veure algú amb passejera, ganes de ballar i d'estar
actiu, Ii haurem de dir que sembla «un padrí dels d'ara». Però afortunadament,
malgrat els comentaris i les corrents d'opinió, es ver que encara elsjoves, i
també e/s d'Alcúdia, (al manco tots aquells que veureu al present número de
BADIA D 'ALCUDIA) són dinàmics, creatius, lluitadors, i tenen Fe.

Així idò, té sentit parlar de Ia nostra «jove tercera edat», perque l'adjectiu
jove no ha perdut encara el seu sentit, i els nostres padrins són també força

actius i están prou
il.lusionats amb Ia
vida, com sembla
que hi estan els
al.lots ial.lotes
que aquest mes de
maig omplen les
nostres pàgines.

I si no ho creis,
llegiu Ia Badia
d'Alcúdia i veureu
si en fan de coses.

PF PAKTICULA R A PA RTICULA R
VENDO SOLAR

E^CARRETERA PTO."
POLLEÏÏSA

EXCELEflTE SITUACIOH
POSIBILWAO EPIFICAR

VARIAS VIVIEWAS
VISTASA TRESCALLES
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32 JOVES ALCUDIENCS REBEN LA
CONFIRMACIÓ

Trenta dosjoves d'Alcúdia reberen el passat dissabte dia
11, el sagrament de Ia Confirmació que els hi fou trasmés
pel Vicari Episcopal, mossen Bartomeu Suau, en
representació del Bisbe de Ia Diòcesi de Mallorca.

L'ofici va ser un èxit de participacio,ja que foren molts
els familiars i amics d'aquests al.lots que assistiren al
mateix, ielsmateixosjoves,quejaestanconfirmats,tambe
tenguéren una presència destacada, no domés perquè eren
els protagonistes, sinóperque havien preparat conscientment
l'acte religiós i hi participaren amb molta d'il.lusió.

Aquest joves confirmats, per aquest nou sagrament
rebut, han dit que sí al Baptisme, i han rebut en plenitut
l'Esperit Sant, quese'ls vatransmetreen partquanels seus
pares i padrins els presentaren per primer pic a l'Església.

Aquestsjoves alcudiencs s' han estat preparant al llarg de
dos anys per rebre el sagrament de Ia Confirmació, i en el
curs 95/96 han celebrat dues trobades o convivències, una
d'elles al Puig de Maria de Pollença i l'altra a l'Ermita de
Ia Victòria.

En aquestes convivències algunsd'aquests al.lots i al.lotes
han manifestat que els hi agradaria continuar el curs que ve
o com a catequistes, o celebrant reunions de post-
confirmació, o d'altres activitats, conseqüència del
compromís amb Crist que han adquiritformalment el passat
dissabte 11 de maig.

Son unsjoves optimistes, al.legres, i amb ganes de fer
coses i donar testimoni amb Ia seva vida. Enhorabona i
endavant!

La fotografia que il.lustra Ia portada d'aquest mes de
maig, fou presa durant un dels assaitjos de Ia celebració, ja
que no hi havia temps de treure una fotografia del dia de Ia
Confirmació per aquesta edició.

,MQUityme^ws*&***
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UN GRUP D'ALUMNES DEL I.E.S.
D'ALCÚDIA GUANYADORS DEL PREMI

EUROPA.

Per I s a b e I P o r c e I

Na Miquela Vanrrell i
Martorell, en Joan Francesc
Rubio Castilla, en David
Bisbal Van Bylen i na
Catalina Serra , tots ells
alumnes de l ' Inst i tut
d'Alcúdia, han estat gua-
nyadors de Ia 2a edició del
Premi Europa, convocat pel
Centre Balears Europajun-
tament amb el Parlament
Europeu i Ia Comissió.

EIs objectius d'aquesta
convocatòria són: Interes-
sar elsjoves per Ia Comuni-
tat Europea, per les seves
institucions,perlesdiferents
polítiques comunitaris, i
sobretot que s'esforcin per
comprendre Ia diversitat de
cultures dels diferents paï-
sos que conformen Ia Co-
munitat, per així poder res-
pectar millor aquestes dife-
rències i evitar els casos de
racisme i xenofòbiatan fre-
qüents avui a Europa.

Aquest grup d'alumnes
ha assolit els objectius de-

manats i s'han fet mereixe-
dors del premi, que consis-
teix en viatjar a Bruseles, Ia
capital comunitària, assistir
a un ple del Parlament Eu-
ropeu, visitar una escola
europea i Ia Comissió. El
Centre Balears Europa en Ia
seva carta de felicitació pel
autors del treball «INFO
EUROPA XXI. 2a quinzena
de marc...2008>> destaca Ia
seva «bona presentació i
edició, aportació personal,
originalitat e imaginació, a
més de treball de investiga-
ció en temes d'actualitatque
interessen a lajoventut».

Entre tots m'expliquen
el treball: « Podíem triar un
monogràfic sobre un tema
lliure relacionat amb
Europa o fer un butlletí.
Decidirem que el millor era
fer una revista on noltros
som 4 periodistes amb Ia
nostra directora que és na
Carme González i on cadas-

Continúa en pag. 6
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cun escriu Ia seva crònica
sobre un tema.

Ens vàrem dividir els
temes que més ens preocu-
paven sobre Europa. Lo bo
és que estam escrivint des
de l'any 2008, està escrit en
passat imaginant que tot ha
succeït.

EIs temes que tractam
són: les proves nuclears a
París, Ia guerra de Bòsnia,
el racisme, ETA; i com a
subtemes les drogues, sec-
tes, Internet, i per acabar
una pàgina de societat i un
itinerari per veure que es
pot fer el cap de setmana a
Alcúdia.

A més afegirem un su-
plement de les festes im-
portants que hi ha durant tot
l'any, de gener fins a de-
sembre, a Ia nostra localitat
i una pàgina de gastronomia
mallorquina amb plats com
frit, tumbet... tot ben expli-
cat.

A part de tot això enre-
gistràrem tot el contingut de
Ia revis ta en un mini
compact disc per a que les
persones cegues no esti-
guessin discriminades.

ALCUDIA RADIO ens
va ajudar a enregistrar-lo, a
posar so, efectes especials...

PREGUNTA. ¿Perquè
l'heu situada cronològica-
ment en el

2008?

RESPOSTA. Està feta
en el futur però contant el
passat, concretament l'any
1996, explicant tot el que
havíem viscut.

Es una manera de dir:
teníem 15 anys, estàvem a
punt d ' entrar en el segle XXI
i encara vàrem haver de so-
frir una guerra. Ara som
molt més conscients del que
va passar.

Noltros no donam solu-
cions. Tothom sap ja com
s'ha arreglat.

EIs polítics són els que
tenen Ia solució, és molt bo
d'arreglarperquè tot és a ni-
vell de govern, però hem de
dir que a l'any 1996 encara
hi ha això.

Per exemple, a les pro-
ves nuclears que tractem a
1 ' any 2008 es veuen les con-
seqüències: les malforma-
cions i les morts que hi va
haver a Mururoa. I així
explicam tots els problemes
de les proves nuclears.

No tot és imaginari per-
què hem agafat molta infor-
mació i ens basàvem en fets
reals, noens ho inventàvem,
tot eren coses que havíem
trobat.

Ens vàrem ficar molt
dins el nostro paper i vàrem
arribar a ser uns experts en
el tema.

P. ¿ Creis que eIsjoves
s'adonen, realment ,del
que està passant en el

món?
R. Pensam que no.

Noltros vàrem descobrir
moltes coses. Si, clar, tens
una petita idea, però com
més vas llegint més coses
descobreixes.

Tot el dia t'agobien amb
el que passa aquí i allà i
arriba un moment en que te
perds i ja no saps el que
passa.

P. ¿ Què vos va dur més
feina , Ia documentació o
Ia elaboració?

R. Hem estat un més i
mig cercant informació, lle-
gint revistes, llibres, fent
entrevistes a gent del GOB,
Greenpeace, a l 'Ajunta-
ment...amesd'estudiarpels
exàmens.

Clar, el més fàcil és l'edi-
ció, ja estan els textes, les
fotos seleccionades...

Noltros funcionàvem
com una revista, era com si
cada un estigués allà des
d'on informava.

Després Ii entregàvem el
texte escrit a na Carme, Ia
directora i ella deia si estava
bé.

Llavors tot va ser feina
de correcció de faltes, de
passar-ho a l'ordenador.

P. ¿Pensau editar Ia re-
vista per a Ia gent que
vulgui llegir-Ia?

R. Be, en un principi Ia
Fundació Balears Europa
farà un recull amb els 4 pre-

Maig 1996

mis, perquè hi ha tres grups
més premiats, i ho editarà
per a tots els centres de jo-
ves.

I a més, quan disposem
dels mitjans farem còpies
per noltros, l'institut...

P. ¿Teniu pensat parti-
cipar en un altre concurs?

R. No, de moment no.
Pareix que no però realment
du feina. Noltros no vivim
al mateix lloc i costa posar-
se d'acord.

Aquest treball era més
difícil que el que fereml'any
passat. Anarem a veure un
monogràfic sobre Ia cultura
del Gon i després ferem un
treball damuntaixò, era més
bé imaginari.

Aquí hem investigat
molt i ho hem hagut de pre-
sentar d'una manera inte-
ressant pelsjoves..

Temes d'actualitat que
interessen a lajoventut».

Entre tots m'expliquen
el treball: « Podíem triar un
mon Arial a subtemes les
drogues, sectes, Internet, i
per acabar una pàgina de
societat i un itinerari per
veure que es pot fer.

FERRETERIA
-Menaje
-Servicio en
general para
Ia hostelería
-Artículos
jardín y piscina

DROGUERIA
Productos

de limpieza
Almacén de

plásticos
Muebles de

terrazayjardín
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EìlTRSVlSTA

LLUM BARRERÀ, O L'OPTIMISME
SOBRE L'ESCENARI

«LA MEVA IL.LUSIO ES ALGUN DIA «SER ALGU» I PODER-ME PERMETRE EL LUXE
DE VIURE A ALCUDIA». «A BARCELONA HITENC AMICS I BONS PERO ELS D'AQUI
SON ELS MEUS AMICS DE TOTA LA VIDA». «A ALCUDIA HI MANCA UN BON
AUDITORI, UN BON TEATRE».

Per V i c t ò r i a V i v e s

A Alcúdia Ia coneixem bé, perqué aquí ens coneixem
gairabé tots, i a més a més, na Llum ès una persona
dinàmica, extrovertida i topadissa, i Ia seva mare, na
«Jesu», es també una alcudienca que sempre et
trobes ajudant i donant una ma allà on hi manquen
voluntaris.
Na Llum té vint-i-set anys, i ha cursat els seus estudis
universitaris a Barcelona, on es va llicenciar en
Periodisme a l'Universitat Autònoma i en Art Dramàtic
al prestigiós i exigent Institut del Teatre de Barcelona,
per tant, té dues llicenciatures.

El periodisme Ii agrada però Io seu de veres ès el
teatre.
Les primeres passes en el món de I'art dramàtic les
ha donades al desaparegut Grup de Teatre d'Alcúdia
i amb Taula Rodona, companyia amb Ia que va
representar «Les Troianes», de Jean Paul Sartre i «La
deixa del geni grec», de Miquel Costa i Llobera. Avui
lluita per fer-se un lloc com actriu professional en
aquest difícil mon deI teatre.

ElIa mateixa ens ho explica:

Badia d'Alcúdia.- Tu anaves per
periodista, Llum, com et decidires a
passar a l'escena?.

Llum.-Després d'acabar Ia carrera
de periodisme vaig fer feina per diver-
sos mitjans, com ABC, Ia SER, o el
DIARI DE BARCELONA, i solia fer
Ia secció dominical de Teatre i Dança,
Ia majoria de coses que feia eren «es-
pectacle» . La veritat ès que entrevistaba
als actors i em feien enveja, com més
em relacionava amb ells i Ia seva
profesió més m'adonava de que Io
molt que m'estirava. En acabar les
entrevistes em quedava més Ia relació

amb l'entrevistat com a persona.
Finalment me vaig animar a entrar

a l'Institut, m'hi vaig presentar tot i
sapiguent que les proves eren molt
difícils i que domés hi ha cada any 24
places.

B.A.-1 ho vares conseguir.
Llum.- Si. I a partirdel moment que

vaig entrar a l'Institut del Teatre de
Barcelona Ia meva vida va canviar.
Cada cop me resultaba més difícil con-
tinuar fer feina normalment, i el fet
d'haver-hi entrat era tota una oportu-
nitat. Veia que disfrutaba molt més i
m'omplia molt més el teatre que el

periodisme. I ja fa dos anys que vaig
acabar.

B.A.-1 a partir d'aquí?
Llum.- En acabar els estudis de

teatre un parell de companys de lTns-
titut formarem un grup i montarem
l'obra «Estrelles en un cel de Matina-
da», de n'Alexandre Galine, de nacio-
nalitat russa, dirigit per Jaume
Melendres. Va ser una obra amb una
escenografia molt important i difícil
de transportar, per això no poguérem
venir a Ia Mostra de Teatre d'Alcúdia.

Just després de l'obra, els Comedi-
Continúa en pag. 9
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ants em cridaren per anar a Port Aven-
tura per a fer s'animació de carrer.

B.A.-1 com es que et cridaren Els
Comediants?

Llum.- Idò mira, passa molt po-
ques vegades Io que me va passar a mi.
I ès que vaig fer un «casting» amb ells,
feia molt de temps, però se coneix que
se quedaren amb mi, i em varen telefo-
nar per aquesta feina moltíssim de
temps després. No m'ho creia. EIs
comediants sempre fan coses, i de lla-
vors he participat en varies coses amb
ells. M'agrada fer animació peò m'es-
tim més fer teatre, amb l'animació
aprens molt com actor però ès molt
dur.

B.A.- Quin tipus de teatre t'agra-
da més?.

Llum.- M'agrada el teatre de caba-
ret, on et pots ficar amb Ia gent, i Ia
comèdia, m'agrada molt Ia comèdia.

B.A.-1 actualment, en què estàs
treballant?.

Llum.- Faig una obra amb en Julio
Cortazar, però encara no Ii ha posat
títol. Es una obra en castellà on els
diàlegs són molt importants i ès juga
molt amb el llenguatje i els jocs de
paraules, i per tant ès molt difícil de
traduïr.

B.A.- La professió que has triat,
ès moIt difícil, no?.

Llum.- No pots estar mai aturat.
Quan no tens feina, no et pots quedar a
cateva,sinopreparartextes,cantar,isi
pots fer cursets mol millor. Has de
tenir molta moral i amor propi. No hi
ha gaire feina, i has de lluitar molt. No
me vull morir amb Ia sensació de no
haver-ho intentat i amb el temps
m'agradaria fer cine o treballar amb
autors importants. Però pel cine es
«super important el físic». Es una fei-
na de molta constància, dedicació i on
has de fer servir molt Io que en mallor-
quí deim «vivó». En el teatre no hi ha
res «fixo».

B.A.- No et fa vèrtig?.
Llum.- Aquesta tensió m'estimula

molt, veure que vas pujant escalonets
t'anima. Però a vegades t'agradaria
deixar-ho.

B.A.- Dins Ia teva vida tan agita-
da com actriu, quin lloc ocupa
Alcúdia?.

Llum.- Estim molt Alcúdia, Ia meva
infantesa va ser molt agradable i si
algún dia he de tenir fills m'agradaria
que poguessin créixer aquí. A
Barcelona hi tenc amics, i bons, però
els de tota Ia vida els tenc aquí. La
meva il.lusió es poder arribar a «ser
quolqú» i poder viure aquí, però enca-
raestic en formació, i on aprenc ès allà.
Seria molt important que Alcúdia tin-
gués un bon auditori, un bon teatre, i
que Ia gentjove tingués un lloc on anar
diferent dels bars. Es molt necessari.

B.A.- D'anècdotes, mil, no?.
Llum.- N'hi ha de tot color. Mira,

de desagradable, Ia darrera fins avui es
que hi ha un director molt bo a
Barcelona que prepara «La Verbena
de LaPaloma», ijo, ingènua, em vaig
deixar animar i me vaig presentar al
«casting» (que tots són horrorosos, no
t'imagines Io durs que són), sense anar
que clar, tractant-se d'una «zarzuela»
el que voldrien era actors-cantants

d'aquest tipus. Idò arrib, puig
al'escenari,jo allà tota sola, el pianis-
ta, quatre persones, i amb això que el
pianista dona Ia primera nota amb el tò
molt alt. M'havia preparat Ia cançó
però era un tò quejo no podia dur, però
ja me tens allà dalt, amb Ia veu de
«falsete» i sentint que estava al lloc
equivocat, desitjant que per favor
aturassin i me'n pogués anar, però no,
vaig cantar fins al final, i ho vaig
passar fatal.

B.A.- Però també n'hi deu haver
de dolces.

Llum.- Si, l'estiu passat a Port
Aventura, per exemple, fent animació
de carrer, erem a Ia Polinèsia i el grup
nostre representava una escena on
feiem de membres d'una tribu polinè-
sia,jo amb els meus cabells llargs, dos
cocos als pits, i com que amb els balls
tenc «mana»,tot d'una vaig captar Ia
forma de ballar dels autèntics poline-
sis, i amb això que se m'atraca un
visitant espanyol amb Ia càmera de
fotos i amb senyes i parlant «a Io
indio» em diu, «a mi gustar mucho tu
tierra y mujeres de tu tierra», ijo Ii vaig
contestar després imitant el seu ac-
cent, i quan va veure que era espanyola
es va quedar de pedra.

B.A.- Com actriu, tu has de ves-
tir els personatges però, els perso-
natges també t'aporten coses a tu?.

LLum.- Aprens molt d'alguns per-
sonatges. A «Estrelles en Ia matina-
da» interpretaba una dona dolenta, i ès
molt difícil perquè els «dolents» tot
d'una cauen malament al públic i so-
len ser interpretacions complicades,
has de fer coses a 1 ' escena que a Ia vida
no faries mai, però aprens. Va ser
aquest de «estrelles...» un personatge
molt enriquidor, aprens molt, de
ingenuitat, picardia... Per això m'agra-
da aquesta professió. Aprens molt de
les interpretacions i de tu mateixatam-
bé perquè t' has de conèixer per aportar
i vestir els personatges.
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FELIÇ ANIVERSARI, CA'N TORRO!
Del 18 al 28 d'Abril s'han celebrat nombrosos actes amb motiu de l'aniversari
d'aquesta especial biblioteca a Alcúdia.

Un 23 d'Abril de 1.990, obría les seves portes Ia Fundació
Biblioteca Ca'n Torró, per això, coincidint cada any amb Ia festa de
Sant Jordi, i amb el dia del llibre, Ca'n Torró celebra el seu aniversari
amb un bon grapat d'activitats i aprofita també per a presentar les
novetats editorials i per donar a conèixer Ia seva memòria de l'any
anterior als mitjans de comunicació.

D'aquesta memòria, referidapertant al balanç de 1995, són moltes
les dades que destaquen, però Ia que més crida 1 ' atenció es Ia que posa
de manifest que el nombre d'usuaris de Ia biblioteca a l'any 95 queda
més o manco estancat o similar al d'altres anys, mentre que pel
contrari, augmenta notablement el nombre de préstecs. Es a dir, que
els mateixos usuaris han utilitzat més vegades els serveis de Ia
Biblioteca Ca'n Torró.

En xifres els números són impactants, perquè l'any 95 foren
51.180 persones les que passaren per Ia Biblioteca Ca'n Torró, els
quals han realitzat 44.385 préstecs, quan a l'any anterior el nombre
fou de 42.554.

La Setmana de l'Aniversari de Ca'nTorró ha estat farcida d'actes
culturals de tot tipus, conferències literàries, concerts, exposicions
diverses... Així per exemple els dijous i divendres 18 i 19 d'abril,
l'escriptor Pere Morey, guanyador del «Premi Guillem Cifre de
Colonya 1993», tingué una trobada amb les escoles d'Alcúdia i
Pollença.

El dissabte 20 d'Abril, al migdia, es celebrà l'acte «Auca de Ia
rondalla», a càrrec de Sara Martínez MoIl, i el diumenge 21, a les
12'30 h. un concert-vermut amb el trio: Pep Banyo, Balta Bordoy i
Miquel Ferrer.

El dijous 25 d'abril, i dins el cicle «vespres culturals» Miquel
Cardell parlà sobre «El menjar a les rondalles», i després de Ia xerrada,
es va fer una degustació dels plats típics de ses Rondalles.

Per acabar, el diumenge 28 d'abril a les 12 del migdia es varen
entregar els premis i s'inaugurà l'exposició del concurs de dibuix:
«Què és per a tu Ca'n Torró», i a les 12'30 h. i dins el cicle «Matinals
Musicals», tingué lloc el concert de guitarra i violí a càrrec d'Agustí
Aguiló i Smerald Spahiu, interpretant obres de Paganini.

Les Rondalles Mallorquines i els seuspersonatges
també estigueren presents a Ia setmana d'activitats de

Ia Biblioteca.

NOU
STIL

Mobles tots estils • Mobles a mida, Cuines,
Tapisseria i Cortinatge, Mobles terrassa "Grosfillex"

Ctra. Arta-Alcudia, 45-47 • TeI. 85 14 29
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L'any95s"haincrementatel
fons documental de Ca'n Torró
en 1.530 documents, dels quals
el 73%son llibres i el 27% són
«no llibres>>(com audiovisuais,
cintes devideo,compacies,
discs, etc.). Actualment el fons
global documental de Ia biblio-
teca es de 12.901 docs., i
d'aquests, un 27% són llibres
infantils, un59% sónper adults,
i u n l 4 % són el que s'anomena
com a <<no-llibres>>.Les previsi-
ons són que, jaque existeix una
gran demanda en aquest sentit,
de cara a l'anyque ve el percen-
tatge de documents audiovisuais
augmenti finsaun 15%.

Però com sabeu, Ca'n Torró
es caracteritza perquè és molt
que unabiblioteca. Així ho de-
mostra quanrecorda que I'any
95 s'han realitzat 11 exposici-
ons, amb 2.190 participants, 18
conferències amb 755 partici-
pants, 16concerts amb 1.7lO
participants, a iriés dels quatre
tallers on hi han participat 120
usuaris,9 espectacles diversos
amb 1.745participants, 3 en-
contres amb escriptors i d'altres
activitats que hanreunit gairebé
l.OOOpersonesmés.

:,-::"""""'

EXPOSICIO DE JUGUETES
ARTESANALS EN FUSTA A CARREC

DE WILMA RAVESTEIN
Romandrà oberta del 23 d'Abril al 19 de Maig a Ca'n
Torró.

WiIma Ravestein va començar fa cinc anys amb el «hobby-treball» de crearjuguetes en
fusta, del qual en podem veure eIs resultats a Ca'n Torró del 23 d'Abril al 19 de Maig. Es
una exposició fantàstica que sorprèn per Ia gran bellesa de les obres exposades, i també per
Ia imaginació i Io ben acabades que estan totes les peces de Ia mostra.

Wilma Ravestein, explica al tblIetí de presentació d'aquesta exposició que sempre l 'hi
han agradat les manualitats i les labors, i que varen esser els seus pares qui ja de petita Ia
introduïren en el món de les manualitats.

«Amb fantasia i paciència he anat fent moltes coses. Sempre m'han agradat les
manualitats i les labors. EIs meus pares són molt «manetes» i m'han ensenyat moltes coses».

També es desprèn de les seves paraules
que Ia vocació per a Ia creació de juguetes
neix en ella del seu entorn familiar més
proper.

«Els meus primers treballs foren unacasa
de pepes per una amiga, un cavallet-balancí
per el meu fill i un bres per Ia meva
filla»(...)»El meu padrí va treballar tota Ia
seva vida en una fàbrica dejuguetes en fusta
i els seus regals han estat un poc Ia meva
inspiració».

Diu que el seu estil ha anat canviant amb
el temps i ha passat de Ia sobrietat de l'aire
antic a una decoració més al.legre i col.lorida.

«Les meves primeresjuguetes les vaig pintar a l'estil antic, en fusta obscura, decorada
amb pintura daurada.

Després vaig començar a emprar més color. Ara m'agrada pintar tot en color i decorar-
ho amb dibuixos d'animalets, flors, llaçades, etc...».

De lesjuguetes que construeix es confesa una enamorada de les cases de pepes.
«La meva gran passió són les cases de pepes. Entre Ia meva filla i jo en tenim set. La

primera va ser un regaI del meu padrí i l'interior ho vaig ferjo. En un curset de macramé
vaig fer les cortinetes i les vànaves, i les teules de Ia casa les vaig fer en un curset de
ceràmica».

Wilma Ravestein, qui dedica l'exposició que es pot contemplar a Ca'n Torró, al seu
padrí, recentment desaparegut, treballa habitualment a ca seva, i assegura que Ia seva
imaginació encara no s'ha esgotada i Ii queda molta feina per fer.

«El pati de ca nostra és el meu taller, allà puc tallar i muntar. La cuina de casa es
converteix en taller de pintura. Així Ia meva família també «gaudeix» amb el meu treball,
trobant fusta i juguetes per tot arreu. Encara tenc moltes idees per fer coses noves, però poc
espai a casa. La majoria de les coses són de disseny propi i d'altres són tretes de revistes».

GESTIÓ IMMOBIUARL^

L XISCO COMPANY
EXPERT IMMOBILIÀRInúm.244

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

i Ca'n Picafort
Tel./Fax: 54 O2 63

PRODUCTOS INDUSTRIAS
CARBÓNICAS S.A.

Refrescos

p I C S
Agua

UYALFAS
Carretera de Muro
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un grupo de profesionales a su servicio

viAJES acromar TOURS s.A.

IATA
AGENTEAUTORlZADO
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JAIME RAYO SERRA

UTE MICHAELA MOSER
ORGANIZADORES
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Animadores
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y otros Espectáculos.
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EL CLUB DE AJEDREZ DE ALCUDIA, CAMPEÓN DE
MALLORCA POR EQUIPOS 1996

Sin duda 1996 es el año del Club de
Ajedrez alcudiense. Su primer equipo
consigue, por primera vez en su histo-
ria de 29 años desde su fundación, el
máximo trofeo del Ajedrez mallor-
quín.

La lucha ha sido durísima, los otros
dosaspirantes,TropicoCostadeCalvia
e Inca, mantuvieron una dura pugna
hasta Ia última ronda. Y es que Ia
suerte este año ha estado aliada con los
representantes de Ia Ciudad Fidelísima,
además del buen juego y el alto nivel
demostrado por susjugadores, prime-
ro fue el empate que firmaron sus dos
competidores en Ia ronda 7a y que situó
a los alcudienses en cabeza de Ia clasi-
ficación, después por Ia derrota del

José Oneto Zarco
Presidente del Club Ajedrez Alcudia

Tròpico-C.C., en Ia misma ronda en
que se empataba con el Club Palma, y
finalmente en Ia última ronda, con el
Club Son Españolet que jugándose el
descenso de categoría con un resulta-
do de 3 a 2 y a falta de Ia partida del

joven alcudienc,
BielVallespir,con-
siguió unas tablas
que significaron el
título.

El Club finali-
zó con 9'5 puntos
en una liga de 12
equipos, con una
sola derrota ante el
Trópico-C.C. y el
mencionado empa-
te, el resto han sido
victorias en esta
competición que se

disputa a 6 tableros y que ha estado
formado por: Alejandro Martínez, Ja-
vierCisneros,SantiagoJuan,Anselmo
Sanabria, Alfonso Loeffler, Biel
Vallespir, José Oneto, Alfredo Aguiló,
José Oliver y Toni Riutort.

La labor del club se ve reflejada
también en que su segundo equipo que
milita en Ia 1a categoría, marcha se-
gundo de 14 equipos con muchas op-
ciones de ascender a Ia Categoría Pre-
ferente, y el 3er. equipo de Ia 2a catego-

ría y dondejuegan los más noveles, se
mantiene en Ia misma. Losjugadores
que forman estos equipos, además de
los citados, son: Toni Serra, Gonzalo
González, George Simmons, Hilario
Rodríguez, Toni Ferrer, Juan Olives,
Antonio Romero, Bernat Nadal, Fer-
nando Oliver, José L. Herrero, Manel
Ayala y José I. Mejuto.

Dentro de esa labor de fomento y
divulgación del ajedrez, el Club orga-
niza periódicamente cursillos para es-
colares y actualmente acaba de co-
menzar uno con Ia participación de
una veintena de niños y niñas que
además participan en un torneo en el
Bar Cas Capellà.

Habría que resaltar que los pocos
practicantes de este minoritario de-
porte, actualmente 23 federados y una
decena más de simpatizantes, que for-
man este entusiasta Club de Ia Funda-
ción Torrens, ha conseguido el más
alto nivel de su especialidad, a diferen-
cia de otros deportes que con gran
masa de participantes, en general, no
destacan en sus competiciones oficia-
les.

Enhorabuena a los amantes del
«Deporte-Ciencia» de Alcudia.

DIETÉTICAYNUTRICIÓN
OBESIDAD, CELULITIS, MESOTERAPIA

TRATAMIENTO VARICES Y ARAÑAS VASCULARES
(Eliminación por esclerosis)

ENVEJECIMIENTO CUTÁNEO
TRATAMIENTO FACIAL. Peeling químico:
Arrugas, Manchas, Acné, Piel Seca, etc...

ACUPUNTURA: Dolor, Artrosis, Ansiedad, Cefaleas, etc...

Dr. ALBERTO MORANO VENTAYOL

ALCUDIA: PIz. Carlos V, 1 - TeI. 54 61 61
PALMA: PIz. Fortl, 3B, 7°, 1a - TeI. 73 82 77
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CARRER MAJOR

Es carrer major, empedrat,
ha quedat una monada;
es cap darrer està acabada
s'obra que tant ha durat!...

5'ha corregit es defecte
que Ii trobam a sa plaça,
que es ciment ressalta massa
iprodueix mal efecte.

Lo d'ara és bastant més fi,
més pedra i més poc ciment;
ara, en es dir de sa gent,
dona gust passejar-hi,

sens circulació rodada,
més quietud, menys renou
i a més, es dies que plou,
s'aigo no hi queda embassada.

Abans això no era així,
tot es carrer era un torrent
que exigia de sa gent
coratge perpassar-hi

Es un carrerpreciós,
amb sensació de més net
i no pareix tan estret
si nó molt més espa/ós.

Es veïnats n'estam contents
/ n 'hi ha qualqún que diu
que en fer-hi fresca, en s'estiu,
hi seurà com altre temps.

EtI

(Es carrer, que estava trist
sense 5ant 5ebastia,
ara se torna alegrar
perquè hi tenim el 5ant Crist!.

MIQUEL CAnPlr15 TOU5

OrQll@LCUDIA
K)LLENSA

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

GONZALO PLASENCIA BELENGUER
Óptico Optometrista Coí. 2512

MALLORCA

Vía Argentina
(esp. Philip Newman)

TeI. 53 25 14
07460 - POLLENSA
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ESCRIPTORS MALLORQUINS SIGNEN LLIBRES A ALCUDLA,

ESCRIPTORS RECONEGUTS MALLORQUINS SIGNAREN LLIBRES A LES PARADES QUE ELS LLIBRETERS
ALCUDIENCS MUNTAREN A LA PLAÇA CONSTITUCIÓ, CARRER MAJOR I CARRER DEL MOLL.

PRIMERA DIADA DEL LLIBRE A ALCÚDIA, AMB MOLT D'ÈXIT DE PARTICIPACIÓ.

Dia 23 d'abril, Alcúdia va viure Ia
primera Diada de Sant Jordi amb molt
d'èxit de participació per part dels alcudi-
encs, tant els adults com també les escoles.
A més, va coincidir amb Ia declaració per
part de Ia UNESCO del 23 d'abril com a
Dia Mundial del Llibre.

El Dia Mundial del llibre a Alcúdia es
va desenvolupar a distints indrets. La Bi-
blioteca de Can Torró va celebrar el seu
sisè Anviersari, amb tot un cicle d'activi-
tats culturals i lúdiques que es dugueren a
terme de dia 18 a dia 28 d'abril.

L'altre indret, varen ésser els carrers
del Centre Històric. La Plaça de Ia Consti-
tució, el Carrer Major i el Carrer del MoIl,
que serviren com a punts de parades de
llibres, desprès que, a través del Departa-
ment de Cultura, l'Ajuntament cursàs una
invitació als llibreters del terme municipal
d'Alcúdia, perquè participassin a Ia Dia-

da. El bon ambient es va notar sobretot al
matí, pel bon temps i per caure en dia de
mercat.

En total hi va haver cinc parades que
des de les 9 del matí fins a les vuit del
vesprededia23 d'abril, varen tenirexpo-
sats i a Ia venda les darreres novetats
editorials aparegudes, amb descomptes
especials del 10%.

L'Ajuntament d'Alcúdia també va
instal.lar una parada amb llibres editats
per Ia institució municipal, i va obsequiar
amb una rosa a tots els que al llarg de Ia
jornada adquiriren un llibre.

Gairebé es varen regalar unes 900 ro-
ses all llarg de tot el dia, el que demostra
l'èxit de Ia convocatòria de Ia Primera
Diada de Sant Jordi a Alcúdia.

Per altra banda, al llarg de tota lajorna-
da visitaren les parades de llibres a Alcúdia
reconeguts escriptors mallorquins que

s'apuntaren al dia del llibre, com Miquel
Segura, Alexandre Balester, Llorenç Cor-
tès, Toni Xumet, Pere Morey i Miquel
Rayó.

S'ha de destacar l'interès que varen
demostrar els propis llibreters de continu-
ar en propers anys aquesta primera expe-
riència de Ia Jornada del 23 d'abril a
Alcúdia.
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L1AJUNTAMENT ;4<>^
Amb el nou Consistori, s'ha posat en funcionament Ia Regi-

doria de Participació Ciutadana. Aquesta regidoria té com a
objectiu immediat i fonamental el d'apropar Ia gestió municipal
al ciutadà i al mateix temps, servir de canal per conèixer de tots els
problemes que afecten els alcudiencs.

El principal instrument per dur a terme Ia tasca abans esmen-
tada, és eI Reglament de Participació Ciutadana, que actualment
es troba pendent d'aprovació definitiva.

El passat dia7 de febrer, es va signarun conveni de col.laboració
amb Ia Fundació Torrens i l'Ajuntament, a través del Servei de
Participació Ciutadana passarà a gestionar directament els locals
amb què compta Ia Casa de Cultura: sala d'estudis, aules, sala
d'actes i secretaria. També hem de fer referència a que s'ha tornat
reobrir un dels espais més importants d'aquest Centre, i és Ia
Biblioteca Municipal.

La creació del Centre Social de Participació Ciutadana a
l'antiga seu de laFundació Torrens, és un intent d'aconseguir, per
una banda, Ia dinamització d'uns espais en l'actualitat pràctica-
ment infrautilitzats, i per l'altra, posar a l'abast dels ciutadans
d'Alcúdia unes instal.lacions adients que facin possiblel'organit-
zació de conferències, taules rodones, reunions de veïns i tots
aquells actes destinats a afavorir Ia participació dels ciutadans en
Ia vida pública del municipi.

Per poder fer ús de les mateixes, heu d'emplenar una instància
amb una certa antelació per sol.licitar l'espai i també heu de fer
referència aI nombre de persones que hi assistiran. Aquestes
instàncies Ies trobareu al Servei de Participació Ciutadana de
l'Ajuntamentel mati,obe,l'horabaixaalaBibIiotecadeIaCasa
de Cultura, de 16 a 20 hores. Si heu de menester més informació,
podeu cridar a Ia Biblioteca, telèfon 54.79.02.

Aviat es durà a terme una remodelació de l'edifici amb Ia

conseqüent reforma de l'espai per tal de fer del Centre Social i de
Participació Ciutadana un lloc més atractiu on tothom qui ho
desitgi trobi un espai per a Ia comunicació, Ia informació i
intercanvi d'idees.

Per altra banda, Ia Regidoria de Participació Ciutadana ha
realitzat reunions periòdiques amb distints sectors de Ia població:
amb veïns, ambjoves, amb empresaris, aixícom amb entitats de
diferent àmbit, intentant conèixer els seus problemes i inquietuds,
a més de les suggerències per ajudar el millor funcionament de Ia
institució local i per fer front, amb Ia mesura de les nostres
possibilitats, a les seves demandes.

A més, cal recordar que Ia Regidoria de Participació Ciutada-
na ofereix els següents serveis, queja es varen reflectir a un futllet
informatiu que teniu a Ia vostra disposició, al mateix Ajuntament:

- Facilitar informació sobre activitats de l'Ajuntament, obres
i serveis.

- Consulta d'arxiu i registres.
- Recepció d'iniciatives i propostes de ciutadans per a Ia

millora de l'estructura i funcionament dels serveis municipals.
- Recepció de queixes ocasionades en els serveis que ofereix

l'Ajuntament.
- Servei d'informació al ciutadà.
Hem de ressaltar que Ia Regidoria de Participació Ciutadana

compta amb una línea telefònica directa, elOlO, a través de laqual,
podreu rebre informació sobre telèfons d'interès, serveis muni-
cipals, activitats culturals, festives educatives o esportives, i
també, sobre altres aspectes relacionats amb el municipi, a més de
poder manifestar també les seves queixes.

Aquesta oficina, situada al mateix Ajuntament, també està
oberta l'horabaixa de 17 a 19 hores.

BREUS BAPIA VAiCÚPIA

Escola de Vela.-
El departament de Cultura del'Ajuntament ha iniciat un torn de converses amb els

responsables de l'Escola Nacional de VeIa de Calanova per fer possible un conveni
de col.laboració amb l'objectiu de posar en marxa l'Escola de VeIa d'Alcúdia.

Conveni camp de treball Pollentia.-
S'acaba de signar el conveni de col.laboració entre L'Institut Balear de Joventut

(IBJ) i l'Ajuntament per a larealització durant els mes dejuliol de dos camps de treball
a Ia ciutat Romana de Pollèntia.

Programa de dignificació ciutat romana de
Pollèntia.-

Una vegada finalitzi el projecte de tancament del solar de "Sa Portella", es posarà
en marxa un ambiciós programa de dignificació del jaciment (neteja, retolació i
ajardinament), axií com una important promoció del mateix que consistirà en visites
guiades,materialdepromocioilacreaciod'unlogotipqueidentifiquilaciutatromana
de Pollèntia com a conjunt.

Cafè de Plaça.-
En breu, es procedirà a Ia reedició del llibre "Cafè de Plaça", d'Alexandre Cuéllar,

en aquest moment exhaurit, per posar-lo a l'abast dels ciutadans alcudiencs.

PLENARI CELEBRAT
DIA23 D'ABRIL 1996

L'Ajuntament en PIe, va celebrar
sessió èxíraordinariciel passat23
d'abril, amb el següent ordre del
día:

L- Aprovació esborrany acta anterior.
2.-Modificacio Tarifa Aigua Potable

Font Son San Joan.
3.- Camvi titularitat concessió Telefò-

nica.
4.-Expedient modificació de crèdit,

núm 4.
5.- Reconeixement dc Crèdit.
6,- Anonienament substitut represen-

tantalConsellsEscolars.
7.- Informe Estudi proposta de modifi-

cació instal.lacions Explaya S.A.
Tots eIspunts es varen aprovarper

unamitat,llevat del 4que s'aprovà per
majoria,amb el vot afirmatiu dels Grups
PP i de l'UM i el vot en contra del PSOE.
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L'AJUNTAMENTf4^ m
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ELS PLENS T'INTERESSEN
L'AJUNTAMENT RECOLZA LES PRETENSIONS DE L'INSTITUT D'ALCUDIA. Volen
disposar dels cicles de Formació Professional d'Hosíeleria

L'Ajuníament d'Alcúdia va decidir per unanimitat
en el ple celebrat el passat dia 3 de maig, donar
suport a Ia sol.licitud de l'institut d'ensenyament
secundari d'Alcúdia de disposar dels cicles
formatius corresponents a Ia Formació
Profesional d'hosteleria, donat que Alcúdia és
un municipi eminentment turístic. D'aquí que
tant el claustre de professors com el Consell
Escolar de Plnstitut, en una reunió celebrada el
passat 24 d'abril, acordassin per unanimitat fer
aquesta sol.licitud i demanà el suport a
l'Ajuntament.
L'Ajuníament en ple, i per unanimitatva aprovar
recolzar aquesta petició de I'institut d'Alcúdia
que se farà arribar al Ministeri d'Educació i
Ciència.

Suport a Ia Diada de Ia Llengua
El següent punt a l'ordre del dia era adherir-se a Ia

sol.licitud feta per l'Obra Cultural Balear de que l'Ajunta-
ment doni suport com a d'altres entitats i institucions
públiques i privades a Ia Diada de Ia Llengua que se farà a
Ciutat el proper 18 de maig. Aquest punt també s ' aprovà per
unanimitat.

El cinqué punt va ser Ia subsanació de les deficiències
del PIa Parcial AS-16, referit a Montaña Mar S.A.. Es tracta
del pla parcial situat a Ia zona del Camí VeIl de Ca' n Vauma,
prop de Ia Cova de Sant Martí. Aquest punt era el referit a
que després que Ia Comissió Insular d'Urbanisme remetés
les deficiències del pla, s'han complimentat i subsanat
aquestes deficències, amb els informes favorables dels
tècnics municipals i dels serveisjurídics. Després d'aques-
ta subsanació es tornarà a remetre Ia documentació del PIa
Parcial i l'aval corresponent a Ia Comissió Insular d'Urba-
nisme. Aquest punt també se va aprovar per unanimitat.

L'Ajuntament fa un credit de 186
milions de pessetes

El ple de día 3 de maig aprovà igualment amb els vots de
tots els regidors, adjudicar un préstec de 186 milions de
pessetes al Banc Central Hispano. Aquesta operació de
crèdit té per objectiu finançar tres obres concretes supedi-
tades a tres convenis amb Ia Conselleria de Sanitat, conve-

nis pels quals Ia mota d'aquest préstec serà finançada en un
100 % pel Govern Balear, mentre que l'Ajuntament haurà
de pagar els interessos.

Aquestes obres són Ia realització d'un Centre de Salut,
l'edifici de Ia Llar de Dia de Ia Tercera Edat del Molli Ia
rehabilitació de Ia casa que serà LLar de Dia de Ia Tercera
Edat d'Alcúdia.

Antoni Alemany digué que no empraven Ia demagògia
i per això recolzaven aquest tema perquè veien que l'Ajun-
tament tenia capacitat d'endeutament.

Precs i preguntes

El darrer punt de Ia sessió plenària va ser el referit a precs
i preguntes, el punt més llarg del ple, que vos recordam
vareu poder seguir a través d'Alcúdia Ràdio. AIs precs i
preguntes elcapdel'oposicióAntoni Alemany vademanar
si el punt que va quedar damunt Ia taula en una anterior
sessió, referit a una permuta d'uns terrenys situats devora Ia
depuradora per uns terrenys a través d'un conveni d'urba-
nització, es tornaria dur a ple.

Miquel Ramis respongué que no s'ha duit a ple perquè
es va trobar un expedient que semba que aquest tema ja
s'havia tractat en ple l'any 87, i que Ia redacció del conveni
no estava gaire clara. El convenien qüestió recollia Ia
permuta i si fos així no seria necessari que es tornàs dur a
ple.

Altres preguntes es referiren a un escrit de Ia Secretària
d'Estat de Turisme, Cristina Narbona, en el qual sembla que
es recollia l'opinió de que era incompatible el traçat de Ia
carretera de circumval.lació amb Ia recuperació com a parc
de Ia zona humida de Maristany. Segons Alemany, Ia
secretària explicava a Ia Conselleriad'Obres Públiques que
era una pena que no es pogués recuperar Ia zona humida.
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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)

BAR - RESTAURANTE

- -•

LOCAL
CLIMATIZADO

ABIERTOTODO
ELAÑO

Lunes y Martes por
Ia tarde cerradoCa"n Sebastià

MENU DIARIO
De Lunes a Sábado: 750 pts.

Domingos, MENU ESPECIAL: 1.400 pts.

ESPECIALIDADES EN COCINA MALLORQUÍNA
Arroz Brut

Paletilla de Cordero
Lomo con CoI

COMIDAS PARA LLEVAR POR ENCARGO
COMIDAS COMPAÑERISMO
COMUNIONES Y BAUTIZOS

Información y Reservas al TeI. 85 18 53 C/. Jaime III, 63 • Ca'n Picafort
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EL AYUNTAMIENTO INVIERTE 13
MILLONES DE PESETAS EN LA

PROTECCIÓN Y SALVAMENTO DE LA
PLAYA DE ALCUDIA

Se ha adquirido una embarcación y contratado a 5 socorristas

El Ayuntamiento de Alcudia se hará cargo de los servi-
cios de seguridad e higiene de Ia playa de este municipio,
invirtiendoparaellounos 13millonesdepesetas. Estacifra
corresponde entre otras cosas a Ia adquisición de una
embarcación para Ia vigilancia de Ia costa, así como a
diverso equipo sanitario preciso. También se han contrata-
do cinco socorristas, distribuidos en tres puntos principales
de atención ubicados en Ia misma Playa de Alcudia, de los
cuales el situado en Ia zona de Ciudad Blanca será el centro
coordinador de las tareas de salvamento.

Estos servicios de protección y salvamento se pusieron
en marcha oficialmente el pasado dia 6 de mayo.

La intención del Area de Turismo, Sanidad y Medio
Ambiente, según su responsable Ia regidora Carme Garzón,
es ofrecer las máximas prestaciones a los turistas y usuarios
de Ia Playa de Alcudia. Para ello, a Io largo de Ia presente
temporada, se efectuarán dos turnos diarios en las tareas de
limpieza de Ia arena, uno por Ia mañana y otro por Ia tarde.

La playa será arada diariamente y dos veces por semana
se procederá a Ia criba de Ia arena, Io que significa duplicar
Ia higiene de esta zona ya que en años anteriores solo se
llevaba a cabo una limpieza por día.

Para el control sanitario de las aguas de Ia Bahía de
Alcudia, el Ayuntamiento, independientemente de los con-
troles que efectúa laConsellería de Sanitat cada quince días,
efectuará análisis semanales de siete puntos de Ia Playa de

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

Alcudia.
Carme Garzón asegura que es importante «que todos los

servicios que gestiona el Ayuntamiento en Ia playa estén
coordinados, porque esto ofrece más seguridad al turista
que nos visita y además da una buena imagen al municipio».

Entre las tareas de vigilancia también se encuentran las
que llevan a cabo Ia Policía Local, a través de un servicio
especial que patrulla Ia playa en bicicleta.

AUTOercUGLA
POLLGMTIA c.B.

Passeig de Ia Mare de Déu
delaVictoria, 3- 19

ALCUDIA
TeI. 54 77 06

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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XIPIXA?

La nostra petita història
contada i descrita

pes Pintoret d'Aucanada

Nota de Ia Redacción: Contra
nuestra voluntad, se nos
descuelga hoy ES PINTORET
D'AUCANADA con Ia crònica que
a continuación publicamos, y que
a punto hemos estado de no
publicar, porque sabemos que
los lectores de nuestro famoso
PINTORET no estarán conformes
con que él se vaya y llorarán Ia
pérdida (más que nunca
irreparable) del amigo que dice
irse. Comprendemos, sin
embargo, que en Ia vida hay
situaciones en que uno no es
dueño de su destino, y que, tanto
si quiere como si no, se ha de
dejar llevar por los
acontecimientos. En fin, les
dejamos con nuestro PINTORET,
y Uds. mismos juzguen los
hechos.

«ES PINTORET
D'AUCANADA DIU
«ADEU» ALS SEUS
LECTORS»

Estimadets meus, en aquest mon
tot acaba, tot s'esflora i tots apuntam
cap a Ia tomba que es on els nostres

ossos están (estaran) més quiets, i més
panxacontents. Nousassusteu,empe-
rò, que encara no m'he mort. Al seu
dia (si encara em queda una miqueta
de veu) us avisaré de Ia meva defunció,
i, així, tots, amb les exequies tan so-
lemnes que sap fer el nostre Rector
d'Alcúdia, pregarem (pregareu) al Deu
Misericordiós que em lliberi del foc
etern (que deu ser de veure, sufocant
com les nostres festes de Sant Jaume,
i de fum negre com el del Murterar), i
me deixi entrar gloriós al Regne Etern
on (supòs) ni hi ha diaris, ni revistes, ni
cap aparatde televisió perperdre temps,
perque, allà dalt, sí, que el temps es or,
i no es tracte de perdre-lo miserable-
ment, llegint o mirant calamitats (que
allà dalt no n'existeixen) i tampoc
partits de futbol (que allà dalt, ningú
no pega coces, maldament sigui a una
pilota, i així ningú va de pilotades).
Dic que encara som viu, malgrat el
títol de lacrònicad'aquest mes vagi de
despedides perquè a Ia vida, abans de
que a un el tirin dins Ia fossa, va morint
a poc a poc, i un poquet cada dia, i ara
em toca deixar de col.laborar a aquesta
«prestigiosa» revista que es diu Badia
d'Alcúdia a Ia que col.labor des de

Novembre de 1990, i cada mes, amb
una, o dues, o tres pàgines. Sumen ja
75 cròniques, i, per tant, complesc les
Noces de Diamantamb Ia revista, i així
m'he donat compte de sobte que ja
som vell, i que hi ha que donar oportu-
nitats als més joves, que quasi tots
estan a l'atur, i no saben perquin medi
poden guanyar-se les sopes
(maldament aquestes siguin escalda-
des, i sense tallades). Tant escriure he
acabat ja Ia tinta, i he dit tot el que
havia de dir, i, per pintar, ja no em
queda ni pinzell, ni tela, ni pintura. No
us passa també a voltros que un dia us
trobau que tot ha desaparegut, i us fuig
el cap, i no us endivinau Ia boca per
prendre el café amb llet?. Les meves
mans ja em tremolen per poder escriu-
re i descriure les coses, i, quan el sol
tomba, em pareix que el mon s'enfon-
sa, i que tot es oscuritat. No es, lectorets
meus, quejo hagi caiguten unadepresió

V
TOMEU LLOMPART
COLCHONERÍA Y COMPLEMENTOS

DEL HOGAR

C/. Avda. Principes de España, 15
07400 ALCUDIA (Mallorca)

Tel./Fax 54 57 60

MAc/>
ESTA*.4<d

*+*
t*$ JSPU*4

BAILE DE
SALON

TODOS LOS
VIERNES

Y SABADOS
Y si Io desea, puede cenar con nosotros a Ia carta o

con nuestro exquisito MENU ESPECIAL por 1.500 Pts.

GRANDESSALONES CLIMATIZADOSPARA BODAS,|
COMUNIONES Y TODA CLASE DE CONVENCIONES |

Ctra. Can Picafort - Pto. Alcudia, Km. 26'300 - Tels. (971) 89 03 50 / 55
PLAYAS DE MURO - BAHIA DE ALCUDIA - MALLORCA
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tant freqüent, ara, en primavera, sinó
que l'inoportú destíem treu d'Alcúdia
(com si fos un dimoni boiet
d'Aucanada) i fora terme em serà difí-
cil, per no dir impossible, poder co-
mentar i especularde les nostres coses,
com havia fet fins ara.

No falta esmentar que tot aquest
temps que he estat amb voltros m'ho
he passat «bomba» com diuen els nins
(i també les nines) i se m' ha fet Ia boca
mel poder escriure totes les ventures i
desventures que passen al nostre re-
dol, que, sempre, i cada mes, són
nombrosses i ben inflades. DeI 90
ençà han passat moltes coses a Alcúdia,
i per Ia SaIa nostra han desfilat
periòdicament cares noves. El nostre
Municipi Alcudienc es va modernit-
zant i anam, cada any, més amunt en
habitants i reformes. I les placesdels
nostres hotels no baixen sino que aug-
menten. Per l'any 2.000, Alcúdia re-
bentarà, i tots ens farem (ens fareu)
rics. Però, no poden dir blat fins que
està dins es sac. I Alcúdia té massa
sangoneres que ens venen a xupar, i a
robar-nos de Ia taula, no les miques
que sobren, sin el plat gros de tota Ia
porcella. No té, per tant, agafall, això
dequebastaesserbons. Loqueimpor-
ta es anar ulls espolsats, i que no ens
fassincreurequeMarianomJoana. Pa
amb pa es menjar de beneits, i noltros
Ia suam i desxuiam. No us pareix?. I
això serien els consells de l'amic que
sen va fora, i us deixa.

I de tot el que he contat durant
aquests sis anys, si qualquú no ho creu,
que ho vagi a cercar, perque el qui té
ales (com jo, de vegades he volgut
tenir) vola, i, qui no en té, rodola...

Molts anys, i que siau feliços!!!

BREVES

-Visitas al CentroHistórico de Alcudia.-El Ayuntamiento ponéen
marchavisitas guiadas al Centro Histórico de Alcúdia. Estas visitas pueden
efectüafse los martes a partir de las 10 de Ia mañana, ygraciaSa ellas los
turistas que visitan Alcudia podrán conocerpor300pts. Pollentia, el Museo
Arqueologico,la Iglesia Parroquial, las fachadas de casas señoriales, etc.
El Ayuntamiento está esperando ver como responde el mercado a esta
nueva ofertaparareforzar o no Ia iniciativa.-^

-Mas hoteles ecoturisticos.- Hasta el día 15 de mayo se abríaen
principio el plazo, con posibilidades de ser ampliado, para Ia inscripción de
lqs hoteles o establecimientos hoteleros para el acceso a Ia obtencióndel
logotipo «ecoturístico». La divulgación efectuadapor laAsoeiación Hote^
léradeAlcúdiaentre sus miembros hace pensar que tras esteverano varios
hoteles másse cuenten entre losestablecimientos que más respetanel
medio ambientede nuestro municipio. ::;;;:; ; i; i ;,

-Sube el paro en Alcudia.- Según los datos facilitados por el DSfEM y
publicados en El Dia del Mundo el 9 de mayo,Alcudia es uno de los pocos"
municipios de Mallorca en los que el paro ha crecido durante el primer
trimestre de este año. El área de ServiciosSociales, atribuye estehechoa
las expectativas que se han creado de que en Alcudia había mucho empleo,
provocandounaumentodelaofertaquelademandanohapodidoabsorber.

-Elgrupd'havaneres<<Sotavent>>treballaapartird'araamblacompanyia
«MallorcaSo»,i aquestmes de maig, concretamente el dia 12, oferiren un
concert a Sóllef, amb motiu de les festes d'aquesta localitat.

-L'Associaciód'Opera de Mallorca hafelicitat expressament al pro-
grama d'Alcüdia Ràdio «Estimem l'Opera», que sota Ia direcció de
Benjamí Fuster cada dilluns de set i mitja a vuit del capvespre, ens atraca
a tots al món de l'òpera. Semblaser que aquest: programa cada cop té més
audiènciadins el nostre poble, i a més a més és l 'únic d'aquestes
característiques de tota Ia radiodifusió a la Part Forana de Mallorca.

LAURI
TERAPIAS MANUALES, QUIROMASAJE,

QUIROPRACTICA, REFLEJO TERAPIA PODAL
C/. CRUZ, S/N - TeI. 54 59 12 - 07400 ALCUDIA
Apartado Correos 181 - HORAS CONVENIDAS
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LOCAL/Opiïïio
CAKTAS ALuIKECTOR1,

Sr. Director:
Podem estar satisfets,ja tenim el que voliem, un dels majors

atentats ecològics, paissagístics i culturals s'està duent a terme a
Alcúdia.

El tram II de Ia carretera de circumval·lació d'aquesta pobla-
ció, ja ha arribat a Ia Bassa de Ca'n Ferrer Nou, milers d'alzines,
pins i altres arbresja han estat arrabassats. Tot això, ho podem
agrair a Ia ineptitut, manipulació, obscurs interessos i ignorància
dels polítics de Ia nostra ciutat i Ia comunitat autònoma, a Ia
caparrudesa i arrogància dels enginyers de Ia conselleria d'obres
públiques per negar-se a tenir en compte millors alternatives i
també per Ia manca d'interés, passivitat i despreocupació dels
habitants d'aquesta illa.

Es ben cert que tot el que no tingui un afecte directe a les
nostres butxaques no ens fa moure de les nostres còmodes
butaques d'espectadors d'aquesta trista realitat; tots hem d'assu-
mir Ia nostra part de responsabilitat, i no basta amagar el cap
darrera les mateixes paraules de sempre «araja no hi ha res a fer...»
les obresja no s'atureran»; pot ser sigui així, però si ens queda un
mínim de dignitat, al manco hem d'expressar el nostre profund
rebuig a aquestes actuacions. Segurament les màquines acabaran
per arrassar-ho tot i Ia protesta sigui un gest inútil, però al manco
serà un gest.

Poc ens quedaja per defensar a Ia malmesa terra; els diners
ràpits són molt propers, però en els que ens venen darrera
convendria deixar-los alguna cosa més que no ciment i aparta-

El GOB es manifesta totalment contrari a l'autovia que
atravessa l'espai natural de Ia Imatge.

ments, encara que només sigui perquè no sentin vergonya dels
seus que només els deixaran tristor i els records d' un poble que un
dia fou hermós.

Signat: GOB-ALCUD^.

MESON
RESTAURANTE

FRElDORm

Avd. Diagonal - SON BAULO - (Frente Hotel SarahyJaneiro)
CA1N PICAFORT - Reservas al TeI. 85 20 87 - Abierto de 10de Ia mañana a 3 de Ia madrugada

SOMOS ESPECIALISTAS EN PRODUCTOS GALLEGOS Y DEL BIERZO (León)
Precios especiales para Grupos - Gran variedad en Raciones y Tapas

;OMENI
KOKOTXAS DE MEKLVZA

CHANQVETES
CH1P1ROMES FRITOS

PVLPO A LA GALLEGA
FRITVRA VARIAt)A

PARRILADA DE PESCADO Y MARISCO

COME)O COM GAMBAS
POLLOALA)ILLO

CORDERO DE BVRGOS
CHVLETOM GALLEGO
)AMOM DE BODEGA
CECIMA DEL BIERZO

MARISCADAS SOLOMILLO Y FILETE DE AVESTRVZ
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LOCAL/OPINIO
JRIBUflA,ABlERTA

DOCTOR, MIREME USTED»

Por Fco. Javier Torres Naya
Propietario del Bar Crazy-Horse

Queridos pacientes, un análisis anual me da unos resulta-
dos que indican que de Ia «tos ferina» ya estamos casi curados,
esta enfermedad fue causada por los hoteleros cuando implan-
taron los buffets, y desde entonces los que nos dedicamos a Ia
restauracionpasamosmornentosmuydificiles,pueslatosferina
era crónica.

Una vez repuestos de esta enfermedad aunque convale-
cientes a base de jarabes y pastillas, esto es reducción de
personal, peor calidad y servicio y todo Io que conlleva, pues
el poder adquisitivo del turista deja mucho que desear; nos
llega el «cáncer», que no es otro que Ia fórmula del «todo
incluido», y que se nos va introduciendo poco a poco pero que
terminará con nosotros.

Lo de «Todo Incluido» es Ia peor enfermedad con Ia que
podemos enfrentarnos, pues los «turistas», vienen con todos
los gastos pagados; en cambio nosotros nos tenemos que
arreglar con los negocios vacíos o semivacíos. El «todo
incluido» conlleva desde las 8 de Ia mañana hasta las 24 horas,
comida, helados, etc., etc. Como podrán ver no salen ni
siquiera del hotel para ir a Ia playa, pues dentro del recinto
hotelero, Io tienen todo a mano y gratis; como decían unos
estupendos amigos ingleses a los que conozco desde hace
años: «para qué queremos ir a Ia playa a ponernos el culo de
arena, si en el hotel estamos tan bien y si queremos crema para
el bronceado Ia compramos dentro, y así no nos vemos
obligados a comprar artículos como pueden ser colchonetas,
flotadores, cubos y paletas para los niños, pagar por amacas,
sombrillas, etc...».

Si el Sr. Doctor no pone remedio a esta enfermedad nos
veremos obligados a dejar nuestros negocios y si los de Ia
pequeña y mediana empresa nos vemos obligados a cerrar, no
nos salvamos ni en Ia U.V.I.

Solamente se salvarían los hoteleros y de momento, pues

Tel.891059

par &tótaurant
follp &oger

( €1 putañero )
JOANA SANDERSON

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

también caerían enfermos. ¿Quién iba a venir a esta maravillo-
sa isla sin ofertas complementarias, que les hacen más amenas
y distraídas sus vacaciones a los turistas?.

El dinero que tenían que traer los turistas para gastar en Ia
oferta complementaria, ni siquiera ingresa en el hospital, pues
se queda en el país de origen del turista, ya que se Io pagan a
Tour Operadores, y en el hospital no tenemos suficiente sangre
para tantas transfusiones.

Sres. Hoteleros, todos somos conscientes de que ustedes
han pasado por momentos muy difíciles, pero dejen que
sigamos sobreviviendo, aunque sea a base de pastillas y
jarabes, pues el cáncer aún es posible de extirpar, en una Isla
en Ia que puede haber un trabajo digno para todos ustedes y
nosotros.

Le pedimos aI Sr. Doctor, (todo gobierno, administración,
o responsables que puedan tomar cartas en el asunto) que
analicen el problema con un buen diagnóstico, pues estamos
en fase terminal en un plazo demasiado corto.

<$>
««*

NUEVA DIRECCIÓN
Avd. Juan Mascaró Fornés, 2

(Antes Almacenes Plomer)
CA1N PICAFORT

TIUOLI - TERRACE

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

Especialidad en Carnes a Ia Brasa,
F>izzas, Helados y su
Exótica Cocktelería
MUSICA EN VIVO
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FIRMADO EL CONVENIO ENTRE EL
AYUNTAMIENTO Y LAS CLINICAS

FEMENIA Y MIRAMAR
El Ayuntamiento cede por diez años el edificio de La Residencia a cambio de
contraprestaciones sociales y económicas

El pasado día 3 de mayo se firmó en el
Ayuntamiento de Alcudia el convenio por
el cual se adjudica Ia cesión del edificio
conocido como La Residencia a Ia empre-
sa Realizaciones Sanitarias de Levante
S.L., empresa en Ia que participan las dos
clínicas privadas Femenia y Policlínica
Miramar.

Esta cesión se hará oficial a partir de Ia
firma de este convenio, y tendrá una dura-
ción de diez años, y durante los cinco
primeros Ia empresa concesionaria deberá
abonar al ayuntamiento 600.000 pesetas
mensuales, cantidad que según el alcalde
Miquel Ramis, servirá para financiar Ia
creación de dos nuevos centros para Ia
Tercera Edad, uno en Alcudia y otro en el
Puerto.

La empresa que se ha adjudicado esta
cesión por su parte, instalará en este edifi-
cio un hospital en el que se dispensarán,
entre otros, servicios de traumatología,
U.V.I., paritorio, etc.

El Ayuntamiento recibirá seis millo-
nes de pesetas anuales en servicios médi-
cos, Io que permitirá según el alcalde,
Miquel Ramis, «cubrir las necesidades
sanitarias de colectivos tan importantes
como son el Patronato Municipal de De-
portes o los colegios de nuestro munici-
pio».

Además, en el mismo edificio de «La

Residencia» queda reservada una planta
destinada a esta actividad, en Ia que Ia
empresa Realizaciones Sanitarias de Le-
vanteS.A. pondrá a disposición del Ayun-
tamiento y de forma totalmente gratuita un
total de 18 plazas a cubrir por personas
necesitadas.

A estas condiciones hay que añadir
además otras contrapartidas, como son
por ejemplo que a Io largo de los diez años
Ia empresa coparticipada por Ia Clínica
Femenia y Ia Policlínica Miramar, elabo-
rará 30 menús diarios que el Ayuntamien-
to destinará al Servicio de Ayuda Domici-
liaria que tiene previsto poner en marcha
próximamente.

Realizaciones Sanitarias de Levante
S.L. se hará cargo durante el tiempo que
dure su concesión de abonar al propietario
de los terrenos donde se ubica «La Resi-
dencia» Ia renta vitalicia acordada en Ia
anterior legislatura como pago porlacom-
praventa de Ia finca de Ca Na Ferrera.

Como garantía del cumplimiento de
las condiciones por las que se cede este
edificio, el Ayuntamiento recibirá un aval
bancario por un valor de 75 millones de
pesetas que deberá renovarse anualmente,
reduciéndose cada vez en una décima par-
te, esto es de forma proporcional al tiempo
que resta de adjudicación.

Miquel Ramis, alcalde de Alcudia, ha

valorado muy positivamente esta adjudi-
cacion,calificandolacomode<<muybene-
ficiosa desde todos los puntos de vista,
porque permite aprovechar un edificio
hasta ahora infrautilizado, mejorando Ia
oferta sanitaria en nuestro pueblo y ade-
más con unas contrapartidas sociales y
económicas que favorecen desde todos los
puntos de vista a Alcudia».

Hasta ahora, el edificio de «La Resi-
dencia» servía como local social para Ia
Tercera Edad, gimnasio y Escuela de
Música. A partir del momento de Ia adju-
dicación, Ramis ha asegurado que pronto
se pondrán en marcha los nuevos centros
para los mayores en el municipio.

En cuanto al gimnasio el Ayuntamien-
to dispone de otros locales, y por Io que se
refiere a Ia Escuela de Música, ésta seguirá
instalada en La Residencia hasta que fina-
lice el curso escolar.

Posteriormente se instalará provisio-
nalmente en alguno de los localesde los
que dispone el Ayuntamientos, hasta Ia
apertura de Ia primera fase del Centro
Cultural Multidisciplinarque quiere cons-
truirse en «S'Escorxador», y que que-
dará lista para el curso 97/98.

Caixa d'E§talvi§
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

+ 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 CS) 891889
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LA IMPORTANCIA DE LA PSICOMOTRICIDAD

S.I.P.C.E. Gabinete de Psicología Clínico y Escolar

LaPsicología, aún hoy gran
desconocidaparamuchos, debe
ser, ante todo, útil parala socie-
dad. En nuestra opinión, dicha
utilidad debe centrarse, en pri-
mer lugar, en informar adecua-
damente sobre temas de Psico-
logía y Salud, con el fin de
prevenir posibles trastornos a
los que todos estamos poten-
cialmente expuestos.

En este sentido, considera-
mos importante abordar en este
artículo el tema de Ia
Psicomotricidad.

Entendemos por Psicomotricidad Ia base del aprendizaje y
conocimiento del mundo que el niño, desde los primeros años de
vida irárealizando, a través del conocimiento de su propio cuerpo,
y de Ia interacción de su cuerpo con el medio que Ie rodea. De
modo que gracias al movimiento, el niño se desarrollará, física y
psicológicamente.

Es preciso recordar que Ia Educación Psicomotriz no sólo
debe atenderse en guarderías y escuelas, sino que debemos ser los
propios padres los más interesados en reforzar Ia psicomotricidad
de nuestros hijos, desde los primeros años de vida.

Educarlapsicomotricidad denuestrohijodebe ser,antetodo,
un placer. Por ello, Ia debemos plantear como unjuego, como una
actividad que mejore Ia relación entre padres e hijos y facilite,
asimismo, el desarrollo intelectual, físico y afectivo del niño.

Para trabajar Ia psicomotricidad desde casa contamos, ante
todo, con un material esencial: el propio cuerpo del niño. Porello,
será sencillo comenzar ayudándole, con ejemplos claros y atrac-
tivos, a diferenciar las distintas partes de su cuerpo. Asimismo,
podemos utilizar materiales como aros, pelotas, cuerdas, sillas,
espejos, globos, telas, colores, papeles, plastilina...para favorecer
Ia coordinación tanto física como mental de los movimientos del
pequeño.

Es importante recalcar Ia importancia del lenguaje que utilice-
mos con el niño durante Ia realización de las actividades, ya que
a través de estos ejercicios, nuestro hijo aprenderá conceptos
como «dentro-fuera», «arriba-abajo», «izquierda-derecha», etc.
De este modo, utilizando, porejemplo, el aro, lepediremos que se
sitúe «dentro» y «fuera» del mismo.

Igualmente, debemos desarrollar Ia imaginación y creatividad
del niño proponiéndolejuegos que Ie estimulen: cartas, rompeca-
bezas, representar obras de teatro, disfrazarse con materiales
básicos como telas, papeles, colores...

La educación psicomotriz es fundamental desde una edad
temprana pues, sin duda, facilitará el proceso de escolarización
del niño, previniéndole del fracaso escolar, y desarrollando en
nuestro hijo un sentimiento de seguridad y alta autoestima.

No olvidemos que para que todo este proceso se lleve a cabo,
el contacto físico que mantengamos con el niño es esencial;
siendo las caricias, los besos y Ia expresión de afecto en general,
estímulos que nuestro hijo siempre agradecerá.

Nuestra labor como padres se centrará en facilitar y reforzar Ia
adaptación física y psicológica de nuestro hijo, de modo que es
fundamental que observemos cómo se lleva a cabo dicho proceso.
Si apreciamos en nuestro hijo signos evidentes de falta de equili-
brio, poco ritmo, rigidez en sus movimientos, poca habilidad para
realizar movimientos simples como correr, saltar, coger objetos
con las manos, recortar, colorear, etc, sería necesario que consul-
tásemos con un profesional, a fin de evitar problemas futuros.

EJERCICIOS PARA DESARROLLAR
LA PSICOMOTRICIDAD DESDE
CASA

Los consejos que a continuación se enumeran, facilitarán el
correcto desarrollo de Ia psicomotricidad de nuestros hijos, siem-
pre que se lleven a cabo con cierta frecuencia, y cuenten con Ia
participación de ambos progenitores.

1.- Ayudar al niño a conocer su propio cuerpo, nombrando y
distinguiendo las diferentes partes del mismo. Este ejercicio
puede llevarse a cabo al mismo tiempo que realizamos activida-
des cotidianas, como vestirse-desvestirse, duchares, etc.

2.- Desarrollo de Ia Psicomotricidad gruesa a partir del uso de
aros, cuerdas, pelotas, globos, cojines, etc., Io cual nos permitirá
enseñarle al niño conceptos com «arriba-abajo», «dentro-fuera»,
«izquierda-derecha». La bicicleta, además de divertir al niño,
mejora Ia coordinación de brazos y piernas.

3.- Desarrollo de Ia Psicomotricidad fina para facilitar el
futuro aprendizaje escolar, especialmente, Ia adquisición de Ia
lectura y Ia escritura.

Para ello, podemos emplear Ia plastilina (amasar como si fuese
harina;hacercanicas,figuras...) Asimismo,esmuyutillapractica
del recortado y el coloreado.

4.- Desarrollo del juego simbólico para potenciar Ia creativi-
dad y Ia imaginación. El niño se disfraza con periódicos, telas,
sacos... Escenificar cuentos que previamente Ie hemos contado.
Construir cabanas o «casitas», utilizando para ello elementos del
propio mobiliario de Ia casa (por ejemplo, cubrir una mesa con
una sábana para hacer una «cabana»).

Juegos de cartas, (las «familias», «el burro», etc.)
5.- Desarrollo del Ritmo.
. Marchas. Se combinan marchas de velocidad media, lenta y

rápida.
. Marchas con paradas. Ante una orden nuestra (por ejemplo,

una palmada), el niño se debe detener.
. Sucesión de órdenes rápidas. Debe ejecutar Io más rápida-

mente posible, una serie de instrucciones: «sentado, de pie,
agachado...»

. El niño deberá imitar alguna acción que realicemos (ejemplo:
dar dos golpes sobre Ia mesa).

. Bailar siguiendo el ritmo de Ia música.

. Cantar.
6. Ejercitar Ia Relajación y Ia Respiración para evitar Ia tensión
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LA CARTILLA DE AHORRO

Le llamo cartilla, y no libreta. El
segundo nombre es el oficial más o
menos. El primero, cartilla, es como
más entrañable y, por supuesto, más
acorde con su verdadero sentido. Uno
y otro son como libros pequeños, pero
parece como si Ia cartilla fuera delga-
da, con pocas hojas, y Ia libreta suele
tener más volumen, más grande y más
gruesa. De Ia cartilla, creo yo, que se
ha pensado siempre para Io poco... ¿de
qué cartilla nos acordamos como Ia
primera que tuvimos?. No hay duda,
Ia de las primeras letras, de cuando no
teníamos ningún, o poquísimo, cono-
cimiento del abecedario, es decir, cuan-
do teníamos que administrar y reunir
Io poquito que íbamos adquiriendo...
Pasan los años y nos caen encima las
cartillas de racionamiento para recibir
y gastar poco a poco los escasos víve-
res que había, para comprar las escasas
toallas, sábanas, etc. tan necesarias en
las familias, tabaco para los fumado-
res que podían echar poco humo a no
ser por las cartillas de los no fumado-
res que se las dejábamos... Ia cartilla,
siempreparalopoco. Yllegamosala
cartilla de ahorro; de Io poco que se
ganaba, había que gastar menos, si te
descuidabas no llegabas al día 15; so-
bre los años 40, ¿recordáis? íbamos a
Ia caja con un par de pesetas, un duro

Por Luís Morano Magdaleno

a Io mejor, y te ponían unos sellos en Ia
Cartilla y a los años mil tenías unos
céntimos de intereses, prácticamente
comprabas humo.

Y me preguntaréis que a qué viene
ahora hablar de las cartillas de ahorro:
Pues para «dolerme» de ladelgadez de
los intereses que te dan los Bancos y
Cajas. A final de año te ponen en Ia
cartilla unas cantidades minúsculas,
tratas de calcular el tanto por ciento
que significan y descubres que es irri-
sorio, es decir, que hace reir cuando
tienes motivos para llorar, «económi-
camente hablando». En este punto de
Ia conversación, pongo de manifiesto
mi buena relación, mi buena amistad,
con los Directores y demás empleados
de las Entidades bancarias de Alcudia,
quienes de ninguna manera tienen cul-
pa algunade Io «malo» de esta película
y sí, en cambio, son protagonistas re-
solutivos en mil atenciones que nos
tienen multitud de veces. Lo cortés no
quita Io valiente y las cosas son como
son.

Ahora bien, no se me oculta el
hecho de que existan cartillas de aho-
rro muy potentes, con mucha «pasta»,
así como tampoco ignoro que las Enti-
dades tienen otras ofertas a los
ahorradores, como son las libretas a
plazo fijo, otras de tipo de seguro,

otras condicionadas a unos mínimos
muy elevados, etc., etc. En esta con-
versación de hoy, estamos tratando de
Ia CARTILLA DE AHORRO A LA
VISTA, Ia verdad es que se podría
llamar «de intereses mínimos», que
las otras que he nombrado dan algo
más y no me extrañaría que fueran de
intereses negociables de una u otra
forma.

A mí se me caen los palos del
sombrajocuando veo que tales Bancos
o Cajas sortean o regalan no sé cuantos
coches o cuántos millones diarios o
semanales, o los grandes viajes a gran-
des hotelesde los grandes paraisos...Y
al buen ciudadano Ie surge Ia pregun-
ta... ¿y de dónde sacan todo ese capital
si tienen que dar unos intereses
limosneros a las humildes cartillas de
ahorro porque seguramente no tienen
para más? Creo que hay que leer Ia
oración por pasiva, es decir, que GAS-
TAN ESA ENORMIDAD en sorteos y
regalos PORQUE HAN EXPRIMI-
DO HASTA LO INTOLERABLE
LOS INTERESES QUE TE PONEN
EN TU CARTILLA. ¿Por qué no
prueba un gran banquero, que los
hay,suprimir regalos y volcar todo ese
presupuesto en mejorar los insignifi-
cantes intereses de las cartillas de aho-
rro a Ia vista?.

•RESTAURANTE,

,ornam
Nueva Dirección

Frito MaUorquín
Lomo con CoI

Palomo con CoI
Bacalao

Escaldums
Pescado a Ia Mallorquína

Sopas Mallorquínas

Cordero Asado
Lechona

Calamares ReUenos
Lengua con Alcaparras

Conejo con Cebolla
Paletilla de Cordero
Berenjenas Rellenas

Príncipes de España, s/n • Centro Comercial ES CLOT
TeI. 54 65 44 • 07400 Alcudia - Mallorca

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

Avd. Corneli Àtic, 5
Tel.:545632-548670

Fax: 54 87 22
07400 - ALCUDIA
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El otro día, tiré de lápiz y me salió
que por los pequeños ahorros que uno
tiene en Ia cartilla, salía Ia cosa por el
uno por ciento de intereses «i encara
noarriben». Yasabemosquelosprés-
tamos que hacen los Bancos y Cajas a
las personas que se los piden, no se
nutren solamente de las cartillas de
ahorro que allí tienen los modestos
ahorradores, sería curioso saber qué
promedio del «pequeño ahorro» se
utiliza para los grandes préstamos,
imposible saberlo, pero tendría salero
Ia siguiente consideración: Tu pones
un dinero en Ia cartilla, es como si se Io
prestas al Banco, se Io dejas para que te
Io guarde y está claro que puede utili-
zarlo y por esto te dá un uno, ponga-
mos dos, por ciento.

Viceversa: Te deja el Banco una
cantidad prestada para que tú Io uses
en condiciones bien amarradas y te
cobra por ello un 10, 12 o 14 por
ciento, además de una serie de gastos
por fas y por nefás que te dejan tem-
blando. No, y aún he leído que en no
sé qué país, creo que Alemania, se ha
propuesto por el Gobierno detraer un

uno por ciento de los intereses de las
Libretas de Ahorro, ahora he dicho Li-
bretas, puede que allí den más de sí que
aquí, para financiar Ia construcción de
viviendas... si aún contaran con los
libretistas como partícipes en los benefi-
cios de Ia financiación, pase, que si no, a
otro perro con ese hueso.

Final: utilizando una expresión de
moda, diremos que es POLITICAMEN-
TE INCORRECTO, SOCIALMENTE
REPROBABLE Y TÉCNICAMENTE
MEJORABLE el hecho de que los
infinitésimos intereses que nos dan por
las cartillas de ahorro a Ia vista, en rela-
ción con los casi-infinitos intereses que
nos cobran en sus préstamos; los casi
infinitamente pequeños que nos dan y
los casi infinitamente grandes que nos
cobran.

Y Ia paz, que solo he querido hacer
unas disquisiciones de aritmética finan-
ciera y vislumbrar un gran PARTIDO de
cartillistas de ahorro. Y, ¿quién sabe?, a
Io mejor los grandes Consejos de Admi-
nistración de los grandes Bancos y Cajas
se reúnen y arreglan este pastel.

EXCURSIONES MARÍTIMAS

S ¿N
AFAJlI
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SALIDA - DEPART - DEPARTURE - ABFAHRT
PUERTO DE ALCUDIA: 10.00 -13.00 -16.00

PTO. DE ALCUDIA • TEL 54 58 11

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

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

ORO 18 K.
QOLD 18 KARAT.
D1OR 18 CARAT.
PLATA DE LEY
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Paseo Marítimo, 58 - TeI. 54 52 09

Puerto de Alcudia
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SES ELECCIONS
ELECCIONS

(Passades i per més de
dos oblidades)
Do5ja han passat
que vàrem tenlr eleccions
i creis-me que aquells sermons
han donatpoc resultat.

Ara han hagut de pactar
perpoder formargovern;
això és pitjor que l'infern,
quan tothom vol comandar,..

Així es podran passejar
a damuntsa nostra esquena,
disfrutar de sa balquena,
però res volen posar.

Consider que és per demés
que anàssem tots a votar
perquè res varem lograr
darrere aquesta bagassera.,.

mos feren moltes promeses
de tot Io més bo / millor,
però veig que aquestsermó
és estatple de sorpreses.

5'han acabat es panxons
I no fen més propaganda
però ells van de parranda
damun es nostros racons...

Ara tots'arreglarà
segons es bons mos han dit;
si qualqún està dormit
totsolse despertarà.

Estam ben curats d'espants
dins sa nostra nació,
hem aprés bé sa ///ço,
darrera aquests governants...

Estam ben desenganats
tant d'esquerres com de dretes,-
volem ses coses condretes
i tot ho han ca girat.

Cansats de sentir mentides,
tots anàrem a votar
i ara hem d'aguantar
es que les va d/r més fines...

Estam tan acostumats
a que mos facin sermons
per ells replegar milions
des pobres desgraciats;

Per Io tant, per acabar,
trobs que no diré res més:
sé que amb sos nostros doblers
ells se podran passejar...

HERMOSA
PRIMAVERA

Ja tenim sa primavera
que tothom tant desitjava
perquè d'ella confiava
s'època més vertadera.

Tant de temps de temporal,
tothom n 'estava cansat;
ara que tots'ha calmat
sa vida segueix normal.

Ja se veuen estrangers,
es carrers ben arreglats,
ets hotelers animats,
perquè tocaran doblers...

no desitjava res més
que sortís un sol lluent
perquè vengués molta gent,
ja que això és demés.

Ara que tots'ha compost
I veig que es temps va de bones
tantsisón homos com dones
podran fondre es presupost,

perquè tothom compra coses,
ningú vol quedar darrere;
diuen que sa primavera
solen florir moltes roses...

Jo me tenc a conformar
a dins aquest mes de Maig
ses quatre gloses que faig
me puguin dar per menjar...

Alerta sí, tenc a estar
a no fer moltes bravates
I conservarses sabates
que es mes passat vaig comprar.

Perlo tant, peracabar
vos ho diré amb tot es seny:
qui dies passa anys empeny;
sa primavera ho treurà...

MIQUEL FERRER MARROIG

AHORA ya puede tener sus ampliaciones desde
15x20, 20x25, 20x30, 30x40 y revelados en Color y

Blanco y Negro en 1 Hora
¡NO COMPRE SU CAmTf!
NOSOTROS LE REGALAMOS

UN CARRETE POR CAVA REVELADO

Laboratorio fotográfico AHORA EN ALCUDIA ' PLAZA CARLOS v< n° 2 ' Tel' 54 61 56
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TEMA VI: LAS PARALELAS
ASIMÉTRICAS

Antonio Serra Cánaves

Las paralelas asimétricas de gimnasia artística femenina
son y serán un aparato emocionante que exige una serie de
cualidades motrices como: fortaleza, concentración, agili-
dad, etc., ya que incluye muchos elementos de peligro.

Sin embargo, no hay que desanimarse con ellas, simple-
mente tratarlas con respeto.

Todas las gimnastas están de acuerdo sobre un hecho: de
los cuatro aparatos de que consta esta disciplina, las paraleleas
son las más difíciles de dominar. ¿A qué se debe esto?.

Las paralelas exigen resistencia, velocidad, flexibilidad,
equilibrio y una gran coordinación espacio-temporal, cua-
lidades que no se pueden desarrollar sin un entrenamiento
considerable. Las Paralelas Asimétricas son una variación
de las Paralelas Simétricas de Gimnasia Deportiva Mascu-
lina.

Hasta el año 1.930, las gimnastas las usaron para entre-
nar pero comprobaron que exigían demasiada fortaleza.
Como resultado, sufrieron varias modificaciones. Desde
entonces es el aparato gimnástico con más innovaciones
donde las destrezas motoras se han desarrollado a una
velocidad vertiginosa.

El aparato está compuesto por dos barras de 3'5 m. de
largo, Ia barra superior está a 2.3 metros del suelo y Ia
inferior a 1.5 metros. La gimnasta puede ensanchar o
estrechar Ia distancia entre bandas para adaptarlas a su
altura y necesidades de composición.

ENTRENAMIENTO

La gimnasta tiene que llevar un cuidado especial de sus
manos utilizando cremas y pomadas especiales.

La preparación debe estar dirigida a fortalecer los bra-
zos, hombros y Ia región abdominal. La gimnasta debe

TELEFONO MOVIL: 908 73 26 19

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

poseer una gran fexibilidad en las caderas. Únicamente con
un cuidadoso entrenamiento Ia gimnasta puede convertirse
en una ejecutante competente en este difícil aparato.

Las paralelas exigen mucha valentía y un gran sentido de
Ia responsabilidad, siendo esta una razón para llegar a ellas
con paso firme y seguro. Una vez han sido dominadas, Ia
gimnasta distrutará del desafío al peligro, a Ia velocidad y
a Ia regulación del tiempo (coordinación espacio-tempo-
ral).

W^

Las paralelas asimétricas son un aparato difícil, pero no hay
que desanimarse.

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

07450 - Sta. Margarita
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LOCAL/OPIÏÏIO
C4 r̂45,4I,PaiiiP^

Sr. Director:
El pasado 22-04-96 estuve intentando cenar con un compañero en el Rtte. Asador La Traviatta de Puerto de Alcudia, con un nefasto

resultado. Tanto fue así que después de haber satisfecho una cuenta de 11.021'- pts. ni uno ni otro fue capaz de cenar. Todo comenzó
por un servicio poco decoroso con los vinos que nos sirvieron y que dicho sea de paso el último Muga (4.500'-pts.) quedó en el citado
establecimiento fruto del escándalo que sí nos sirvieron. Porque eso sí, una carta extensa de vinos, pero en existencia «...lo sentimos
señor, no nos queda».

Como remate, mi compañero pidió un Strogonofcon Ia advertencia de que si no era de su agrado Io devolvería. He de aclarar que
estoy hablando de un profesional con muchos años de experiencia y a un nivel bastante respetable. Talmente, el plato en cuestión no
fue deI agrado y al requerir al responsable se oyó desde Ia cocina ¿Qué venis de bacileo?. Hasta que llegó a Ia mesa y se trataba del que
al parecer es quien regenta el «asador». Al momento Io acompañó Ia responsable de Ia cocina, ¿su esposa...?, con flemas por Ia boca,
y con todo tipo de insultos y amenazas. A todo esto llaman a Ia Policía Local, que lógicamente personados en el establecimiento no
pudieron por menos que alucinar de tanta profesionalidad.

¡Qué pena señores!, que un establecimiento con cierto acierto decorativo esté regentado de esta forma.
Piénseselo dos veces antes de entrar en Ia TRAVIATA, allí no se come Io que uno quiere.
Ah!, y a todas estas yo que había pedido un cordón blue, me quitaron el plato y tampoco cené.
Le adjunto fotocopia del tiket del pago del escándalo. No conviene que se pierdan Ia segunda parte. Saludos.

Firmado: Carlos María Manuel TORRECILLAS GONZALEZ

C A R T A S A L D I R E C T O R

Badia d'Alcúdia ofereix als seus lectors Ia possibilitat d'expresar-se públicament i denunciar o agraïr allò que vulguin.
El que han de fer es senzillament enviar les seves cartes escrites a màquina amb una extensió màxima d'un fol i mig, escrits
per una sola cara, i una fotocòpia del carnet d'identitat del qui Ia signa. La revista es reserva el dret de resumir el contingut
dels escrits per raons d'espai.

£t LIMPIEZAS
%

' . » * '

#C- fe«*»*
-|| l>!"

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

Tratado de barro y cerámica. Desinfección.
Ca'n Picafort: 85 12 74 - El Arenal: 44 14 31 - Inca: 88 00 16 - Fax: 81 34 09
Son Servera/Cala Millor: C/. Molins, 23 • TeI. 58 61 44 - Manacor 84 49 90

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

SEMPRE I ARA
FRUITCSCA'NßlNIflCO
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AJUNTAMENT D'ALCUDIA

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

548174
547362
547476
546163

Telefax 546515

Informació
Servei de Participació Ciutadana... 010
Cl. Major, 9 - 07400 Alcúdia
Horari:9-14i 17-19hores

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS 547291
CENENTIRI Via de Corneli Àtic 548596
CULTURA I ESPORTS
BibliotecaCanTorró.CarrerSerra, 15 547311
CENTRE SOCIALIDE PARTICIPACIÓ CIUTADANA.
Carrer Hostal, 11-13 547902
Museu de Pollentia. Carrer de St. Jaume, 32 547004
Poliesportiu. Cia de Corneli Àtic, s/n 891593
Camp de futbol. Via de Corneli Àtic 891595
Plaça de Toros. Plaça de Ia Porta Roja 547903
Albergue i Campament de La Victòria ... 545823-545395
Escola Municipal de Música 546423
ALCUDIA-RÀDIO 547799
DEPURADORA MUNICIPAL. Puig de St. Marti892597
INFORMACIÓ TURÍSTICA 892615
JUTJAT. Major, 8-A 545303
SERVEIS I POLICIA. Bastió de Sant Ferran, s/n
Policia Local 545066-545078
Urgències 092
Serveis generals i magatzem 546908-546313

Altres serveis i entitats
AIGÜES CANALITZADES D'ALC., Pl. Carles V,3. 545410
ASSOCIACIÓ TERCERA EDAT.
Alcúdia. C/. de l'HistoriadorPere Ventayol 547929
MoIl. Torreta 548167
AUTOBUSOS
Oficines 545696
BOMBERS
Inca
Urgències
BUTÀ
Factoria. Alcanada, s/n
Suministres. Médico Reynés, 3
COL.LEGIS

500080
.. 085

545256
545191

Porta del MoIl. Plaça Carles V, s/n
Norai. Les Balears, 25 (Port)
Albufera (Port), Mossen A. M. Alcover
Germanes Agustines. Urb. Ca Na Ferrera
Institut
Casa de Cultura C/. Hostal, 11-12
(Biblioteca, SaIa Estudis)
CORREUS
GAS Y ELECTRICIDAD
El Murterar
Averies (Inca)
GUARDIA CIVIL
Alcudia.Castellet,20
Port. Èol, 8
PARRÒQUIES
Sant Jaume (Alcúdia) Rectoria, 2
Ntra. Sra. del Carme (Port), Hostaleria
RECAPTACIÓ CONTRIBUCIONS (CAIB)
PROTECTORA D ' ANIMALS 547240-
PORTS
Institut Social de Ia Marina. Ciutadella, s/n
Duana. Afores, s/n
Ajundantia de Marina. Gabriel Roca, s/n
Port Esportiu. Cap. Cortés, s/n
TAXIS
Ràdio Telèfon
Parades:
Alcúdia. Ps. La Victòria
Ps. Marítim
Ciutat Blanca
Servialsa Estació de Servei, obert 24 hores

545367
547651
546332
545843
548600

547902
545440

890301
880077

545149
545295

548665
545547
548981
547202

545968
547103
545301
546000

892187

545653
545797
890015
548670

Serveis Sanitaris
URGENCIESMEDIQUES 061
AMBULÀNCIES
CreuRoja 545421
Ambulàncies Insulars 204111
APOTECARIES
A. Gelabert. Crta. Artà-Port Alcúdia 892241
A. Oliver. Teodor Canet, 58 (Port) 545851
A.Pujadas.PIaçaConstitució, 17 548172
A. Ventayol. Prínceps d'Espanya 548558
A. Vizoso. Pere Mas i Reus, 45 890530
CENTRES MÈDICS
CasadelMar.Ciutadella, s/n 545968
Creu Roja (Port d'Alcúdia) C/ Mn. Alcover 545421
Dispensari Municipal. Bastió de Sant Ferran s/n . 546371
URGÈNCIES NOCTURNES 546371
SEGURETAT SOCIAL
Inca:
Ambulatori. Mestre Torrandell s/n 502850
Anàlisis clíniques i radiologia 504601
Insalut 503882
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¿VOLEU REBRE LA BADIA D'ALCUDIA,
CÒMODAMENT A CA VOSTRA, I

PAGAR EL MODIC PREU DE 1.5OO PTS.
ANUALS?

IDO NO VOS ESTORBEU MES, I RETALLAU, OMPLIU I
ENVIAU-NOS AQUESTA BUTLLETA DE SUSCRIPCIO A LA

SEGÜENT ADREÇA:

REVISTA BADIA D'ALCUDIA
C/. SANTJAUME, N° 15

O74OOALCUDIA MALLORCA

r ~i
BUTLLETA DE SUPSCRIPCIO A LA REVISTA BADIA D'ALCUDIA

BOLETIN DE SUSCRIPCION A LA REVISTA BADIA D'ALCUDIA
Si, hem vull suscriure a Badia d'Alcúdia, i rebre Si, deseo suscribirme a Badia d'Alcúdia, i recibir

mensualmente els números d'aquesta revista al meu mensualmentelosnúmerosdeestarevistaenmidomici-
domicili: Uo:

A PARTIR DEL MES DE:
Les meves dades són:

NONVNOMBRE:

M/s datos son los siguientes:

ADREÇA/DOMICILIO:
POBLACIO/POBLACION: C.P:

TEL:

Peragilitzarelpagamentdelacuotaanual(1.500pts), Para agilizarelpago de Ia cuota anual (1.500pts),
senyal com adreça Ia del següent banc o caixa d'estalvis: señalo como domicilio el del siguiente banco o caja de

ahorros:
ENTITAT^NTIDAD OFICINA DC COMPTAN°/CUENTAN°

TITULAR:
BANC 0 CAIXA:
AGENCIA:
ADREÇA/DOMICILI:
C.P.: POBLACIO:

Dón el meu consentiment al banc o caixa abans esmentat A utorizo al banco o caja antes citadopara que cargue
perqué carregui en el meu compte el rebuts de Ia Revista en mi cuenta los recibos de Ia Revista Badia d'Alcúdia.
Badia d'Alcúdia

SIGNAT/FIRMA:

L J




