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Temps per conviure
Alcúdia és un poble petit on gairebé mos coneixem tots. D'això n'es una

prova el contingut de Ia Badia d'Alcúdia d'aquest mes on podreu veure
com, molt o poc, segur que coneixeu a totes les persones que surten a las
diferentes imatges que il.lustren els reportatges i entrevistes que vos oferim.

Recentment han estat notícia a diferents mitjans de comunicació escrita,
això és, diaris locals, primer les declaracions del PSOE a aquests mitjans
de comunicació i després Ia contundent resposta del grup municipal del PP
a aquestes afirmacions que qüestionaven l'actuació dels membres de l'actu-
al govern de l'Ajuntament d'Alcúdia.

La revista Badia d'Alcúdia difícilment podrà informar sobre Ia roda de
premsa del PSOE perque no va ser convidada amb Ia mateixa antelació
que els altres mitjans, i se'ns va comunicar amb tres hores d'antelació Ia
roda informativa. A més, degut a altres compromisos adquirits anterior-
ment i a lapremura de tempsper comptar amb els nostres col.laboradors
no hi poguérem asistir. De totes maneres, les pàgines d'aquesta revista, des
de Ia seva independència informativa, estan obertes a totes les sensibilitats
i parers polítics i així esteim contents de contar amb les opinions que el
Grup Municipal Socialista ens fa arribar des de fa uns mesos, per donar a
conèixer Ia seva valoració sobre Ia gestió de l'actual equip de govern.

En aquest número, també el Grup Popular, acudint a Ia tribuna (aques-
tes pàgines) des de Ia que parla el PSOE, respòn des de Ia seva òptica a les
afirmacions del grup actualment en l'oposició.

El fet de que aquesta publicació surti al carrer amb una periodicitat
mensual es el que fa que més que una informació puntual i actual dels
esdeveniments que es produeixen al nostre municipi, des de les nostres
pàgines el que es trobi sigui més aviat un reflexió.

I a aquest exercici de reflexió convidant a tots els nostres lectors, (que per
cert, cada cop sou més, des d'aquígràciespel vostro recolzament).

El PSOE, aquest mes dejuliol ha tret de l'Ajuntament Ia seva tasca
d'oposició i Ia porta a les rodes de premsa, i el PP, obligat per «la gravetat
dels atacs i apesar seu» (això ho digueren ells davant vuit mitjans de
comunicació) contesta amb una contundencia documental apabullant que
deu haverfetpujar els colors a més d'un, això sí, també digueren que era Ia
primera i darrera roda de premsa que feien per aquests motius.

Deixant un poc de banda el contingut d'aquest debat que el temps i els
fets s'encarregaran de posar al seu lloc, creim que podem treure en positiu
Ia necessitat que amb aquests fets es veu en els polítics del nostre poble de
parlar al poble. El més normal, o el que està dins Ia normalitat democràti-
ca, es que aquests debats es facin a les institucions nascudes amb aquesta
finalitat i amb arguments sòlids i polítics, i que el debat sigui entre els
representants de Ia societat elegits a les eleccions municipals.

EIs mitjans de comunicació no constituim cap institució però sí un
canal obert permanent i directe, que permet que els ciutadans i els polítics
estiguin en contacte.

Per això veim com a bò, al manco, que en determinades circumstàncies
els polítics es vegin obligats a parlar directament als ciutadans i ho facin, i
que allà on es sembra Ia dubta s'hi posi claretat i es respongui davant
l'electorat, sense «rodeos».

Es bo que si algú té alguna cosa que denunciar ho faci amb valentia i
també es bò que qui té coses que aclarir també hofaci i amb contundencia,
perque al cap i a Ia fi, vist des del nostre punt de vista com a ciutadans,
mos interessa que els polítics se molestin per informar-nos, fer denúncies o
donar explicacions als votants que els otorgarem Ia confiança en un o altre
sentitpolttic, no que domés se'n recordindels ciutadans cada quatre anys
per que els votem, i llavonces sí que els trobam fins i tot en Ia sopa.

Des de l'oposició, al llarg de Ia legislatura s'ha de fiscalitzar l'acció de
govern dia a dia, i si a un moment donat hi ha renou es quan s'han d'acla-
rir les coses, si fa faltapúblicament, no amagar el cap d'avall l'ala i espe-
rar a que venguin temps millors per a demanar el vot.

I amb tot això el que volem dir també, finalment, es que a un poble hem
de mantenir els nivells de convivència social necessari pel bé de Ia comuni-
tat que som tots.

Ara que venen les Festes de Sant Jaume, aprofitem aquest temps.
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PORTADA/LA poro

En s'estiu, les nostres festes són
notícia.

La portada d'aquest mes de juliol fa referència no tan
sols al contingut informatiu de Ia Badia d'Alcúdia que ara
teniu en les mans sinó al fet de que les nostres festes, les
festes patronals d'Alcúdia, que esclaten en s'estiu i de les
quals, els mitjans informatius audiovisuais de Mallorca i
també d'Alcúdia s'han fet ressò.

Per primer cop en Ia nostra història com a poble hem
tengut al llarg de les Festes de SantPere i de La Mare de Déu

d'Alcúdia, tres televisions que han cobert
informativament aquests esdeveniments: Televi-
sió Espanyola, Canal 4, i Atalaia televisió- T.V.
Alcúdia.

Això és bò.
Primer perque demostra que Ia salud dels

mitjans informatius de Ia nostra illa està en bona
forma i cada cop n'hi ha més i més bons, i segón
perquè ens fa veure als alcudiencs que som un
poble interessant no domés pels nostres ciutadans
i veïnats sinò també per Ia resta de pobles de
Mallorca.

Es saludable veure aquest interès perque tal
volta així, d'any en any, participarem més amb

'' ~r*j- això tan nostro que són les nostres festes patro-
; P j nals, on el poble celebra les seves trobades socials

i culturals i reforça Ia seva identitat com a comu-
nitat humana.

A Ia foto que acompanya aquestes lletres, els gegants de
La SaIa es preparen per donar Ia benvinguda al Patró
d'Alcúdia, Sant Jaume.

Au idò. Ara que venen aquestes altres festes que són casi
les «majors» de tot l'any, a participar-hi s'ha dit.

fe de errors:
- Una amable lectora ens ha comunicat, respecte a Ia informació publicada al darrer número sobre Ia manca de places

escolars, que no sols han estat nins del Port d'Alcúdia de tres anys els que es varen quedar sense plaça, també n'hi ha hagut
alguns d'Alcúdia.

- En el passat número no es varen publicar les gloses dels nostres amics i col.laboradors Miquel Campins i Miquel Ferrer
per un error d'edició. Demanam disculpes i oferim als nostres lectors aquestes gloses i en el número d'agost esperam
publicar com toca les noves col.laboracions.

Gràcies.

Pida presupuesto sin compromiso

Aire acondicionado, Calefacción
Deshumificadores

Maquinaria Hostelería en General
C/. Sureda, 55
TeIs: 24 54 16 - 42 10 00 Paseo Colón, 70
Fax:278652 Tel.851958
07007 PALMA DE MALLORCA 07458 - CA1N PICAFORT

FAX EN PAPEL NORMAL
Canon Sistemas de

Oficina
d'Es PIa, SA

Gran
Vía Colón, 146

TeI. 50 53 91
Fax: 50 51 25
07300 - INCA
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Apol.lònia Ballester Vidal, una dona
marinera, revolucionària i amb un

esperit d'eixida constant
Pels alumnes de cinqué i sisé curs del C.P. Norai 95'96

APOL.LONIA BALLESTER
VIDAL na néixer a Campos el 16 de
març de 1936, l'any en què esclatà Ia
Guerra Civil Espanyola, tal volta amb
el desastre d ' aquest fet tan inhumà feia
falta que vingués al
món una persona tan
humana com ella.

Estudià el batxille-
rat, era mol entra-
maliada, sobretot quan
estudiava Ia Biblia; es-
tudià, llavors magiste-
ri, d'aleshores ençà
sempre s'ha dedicat a
l'enseñança.

N'Apol.lòniaésuna
persona sincera, ami-
ga, companya, alegra,
divertida, un poc «mari-
mandona», viva...i per-
què viu, les coses boni-
ques l'entusiasmen.

La seva tasca docent
és el pilar que aguanta Ia metodologia
de les escoles on ha treballat, és una
revolucionària pedagògica que des de
fa molts d'anys fa «REFORMA» amb
les seves classes pràctiques, funcio-
nals, afectives amb «a» i efectives amb

«e».
A l'escola Norai Ii ha donat el nom

i molts d'anys d'esforç, treball, huma-
nitat, sensibilitat cap a l'entorn, dedi-
cació i caràcter, amb ella aquest centre

En el centre de Ia Imatge, n'Apol.lònia amb uns bons amics.

ha esdevingut diferent. La seva
emprenta no despareixerà mai.

Es coneguda per a tots Ia seva esti-
mació a Ia mar i a tot allò que hi
pertany. Te una barca en Ia qual va a
pescar sovint, s'aixeca en bon matí i

surt a Ia mar. Li agrada menjar-se el
peix fresc que pesca. Aquesta passió
per Ia mar Ia transmet a Ia gent que
l'envolta. Es una marinera de cap a
peus que sempre sap d'on bufa el vent.

També Ii encanta Ia
ceràmica, fa virgueries
amb el fang, Ii agrada
Ia música, els viatges,
anar en bicicleta, cami-
nar per Ia platja, l'art,
els mobles antics,
col.leccionar objectes
que trobapel carrer, per
exemple té quatre por-
tes de rentadora, guar-
dades a algún lloc de Ia
casa, esperant pacient-
ment que se'ls trobi al-
guna utilitat.

Una altra de les se-
ves passions són els
cotxes antics. En té un
que és una meravella.

L'ha restaurat amb l'ajuda d'un gran
amic, en José, i quan el condueix sem-
bla una fada d'un conte dins Ia seva
carrossa de fantasia.

En tenia un altre de cotxe, un
Continíía en pag. 6
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Entrantes

Cocina Mallorquína
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Postres caseros
y nuestro extenso surtioo en Pizzas
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«citroën», no tan antic però també
molt vellet. Quan anava a l'escola
convidava els alumnes a anar amb el
cotxe, però a les costes eren ells els qui
l 'havien d'empenyer perquè el
«citroën» es renegava. Una vegada
pujant al Puig de Santa Magdalena
amb una amiga se va aturar, el varen
deixar a Ia vorera del camí i seguiren a
peu. A Ia tornada i tot cap avalljali va
semblar bé seguir, i arribaren al poble
ben fresquetes.

N'Apol.lònia aprofita tots els ins-
tants de Ia vida per aprendre, per ense-
nyar i per gaudir... Ha fet tantes coses
que difícilment les podriem explicar
totes, fins i tot ha fet una pel.lícula,
ALBERCUTX.

Tothom l'estima, quan se Ia coneix
es pot dir que s'ha guanyat una amiga.
Te amistats de tota Ia vida, de molts
d'anysidenovesque, segurament,se
sumaran en el seu enfilall d'amics que
no té fi.

Aquesta biografia és Ia recopilació
de les entrevistes que hem fet els i les
alumnes de cinquè i sisè curs a nou
persones que coneixen molt

fim6 üoLiïos
¿?oM sa Més guapa

~<^ ^^^*""Js__-̂
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jApol-lònia fany 1.996

Aquest adhesiu el vafer
n'Apl.lònia per a celebrar

amb els seus amics
l'homenatge que H varen

preparar

n'Apol.lòniaiqueenshanparlatd'ella
amb l'emoció als llavis. Aqueste per-
sones són na Margalida Tugores, na
Joana Ques, na Margalida Alemany,
n'Aina Maria Rigo, en BepCarreras,
na Conxa Trobat, en José Saura, na
Maite Tomas, en Jaume Poma.

Quan una persona despert aquesta
emoció a Ia gent que Ia coneix i Ii
agraden els infants i Ia natura és per-
què és una gran persona.

Això és n'Apol.lònia.
Enguany deixa Ia feina, ja n'ha feta

molta, ara Ii toca fer tot allò que desitgi
i un poc més. Una de les amigues Ii ha
fet una dedicatòria que, creim, tots
compartim:

«APOL.LONIA, NO ET PENSIS
QUE LA JUBILACIO ES RESTAR
PASSIVA SINO TOT EL CONTRA-
RI, ES FER TOT EL QUE ET PASSI
PEL CAP, ICOM MES COSES PEN-
SIS MES BE FARAS ALS QUE T' EN-
VOLTEN, PERQUE TU ETS UNA
MAQUINA DE BONES PENSA-
DES».

T'ESTIMAM MOLT.

Y

Dia 30 de Juny es va inau-
guraral GarrerMariners, n° 9
delPort d'Alcúdia, unanova
tenda de A&A SHOPS. La
fotografia correspon a aquest
dia.Qï&.?-A

Carrer dels Mariners, 9- Port d'Alcúdia
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DISTRIBUIDOR PINTURAS BRUGUER
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DENT - ALCUDIA

f
M^ JLlKINl - AlALlJIA

iL9 CLINICA DENTAL
SEGUROS:
IMECO
ASISA
SANITAS
PREVIASA
MEDIFIAC
MARE NOSTRUM

Dr. Vicente Martinez Busquets
MEDICO-ODONTÓLOGO

CoIeg: 3958-Colg. 316

Plaza Constitución
(encima Farmacia)

TeI. 54 83 68
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«Los Tres Sudamericanos»: Volvemos
al escenario después de muchos años

sin actuar.
Per José Antonio Fernández

P.- ¿El nombre de vuestro grupo responde al hecho
de que sois de América Latina?.

R.- Si, somos sudamericanos, en total tres. Un compañe-
ro es de Argentina, y los otros dos somos de Paraguay.

P.- ¿Cuántos discos habéis llegado a grabar a Io largo
de vuestra carrera discográfica y musical?.

R.- Imagínate los que habremos grabado desde el año 60,
pues muchísimos. Creo que son alrededor de 96 o 98
«elepes», o quizás alguno más. Luego, hace dos años
grabamos el último, que fue, creo, muy bueno, y aquí
seguimos, después de estar algunos años sin trabajar, hemos
vuelto.

P.- ¿Cómo os ha respondido Ia gente del Puerto de
Alcudia?.

R.- Muy bien. Llevábamos muchos años sin venir a
Mallorca, y esperamos en el futuro visitar Ia isla con más
frecuencia para que Ia gente retome las canciones de los tres
sudamericanos, porque vuelven a estar de moda las cancio-
nes de los años 60 y 70, verdad que sí?.

P.- ¿Qué os gusta de Mallorca?.
R.- Uf!. Todo!!. Imagínate. Cantamos el «Vuelo 502»,

«Me Io dijo Pérez», en fin, imagínate, cómo no nos va a
gustar Mallorca.

^e&fauwtotte

^Vff&UJi'

Ttov#, WfoU*M,

Especialidad en pescados y
cocina italiana

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

AUTOGÍCUGLA
POLLGhTIA c.B.

Passeig de Ia Mare de Déu
delaVictoria, 3- 19

ALCUDIA
TeI. 54 77 06

Cases de ^
Son Sant Martí $&
BODAS, BANQUETES Y COMUNIONES

LOCALES CLIMATIZADOS
CONGRESOS

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

MURO (Mallorca)
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ACTUALITAT/IïïFORmcíó GtàFicA

La nova Obreria «Amics de La
Victòria», present a les Festes de Ia

Mare de Déu.
L'Obreria «Amics de LaVictòria», que ha nas-

cut de Ia ma de Ia Parròquia per a recuperar les
cel.les de damunt l'Ermita, va montar un trast
devora el ballador des d'on donar-se a conèixer als
alcudiencs i enamorats de LaVictòria que vulguin
fer-se socis i participar en Ia recuperació d'un
patrimoni que tant estima aquest poble. Es feren
més de 80 socis, així que araja n'hija més de 300.
Si algú vol més informació que es posi en contacte
amb Ia Parròquia de Sant Jaume, que es Ia seu
d'aquesta associació. Telèfon: 54.86.65.

Els alcudiencs participaren amb devoció de Ia Missa amb
motiu de Ia Festa de Ia Mare de Déu de La Victòria,
passant després a adorar a Ia Imatge i recollir un

manadet de camamil.la.

+ 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 0) 891889

Auoi

<E)

I

P o I a u t o,sl
Avinguda d'lnca, 54 - TeI. 54 58 72
07400 - ALCUDIA (Mallorca)
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pE5fE5 VE LA VlCTORIA/%EPORTAT3E

A fer camamiI.la per Ia Mare de Déu
Per Dora Riutord

AM|M«JppMt
> *•«* *m*. Una tasca, fins avui poc coneguda, és Ia d'anar a fer Ia

camamiI.la per Ia Mare de Déu de Ia Victòria. Aquells
ramets tan apreciats que ens reparteixen el dia de Ia festa de
La Victòria, abans d'arribar a les nostres mans han hagut de
passarperun procés gairebé desconegut per a molts d'alcu-
diencs.

A les 6 hs. del matíd'un dissabte, cin homes alcudiencs
s'espolsen Ia son per anar cap al Cap del Pinar, on els espera
Ia camamiI.la per Ia Mare de Déu.

Van al «Camp de futbol» del Cap del Pinar, una extensa

EIs Alcudiencs solen conèixer més el darrer
pas de Ia camamiI.la, quan se regala un
manedet a Ia Mare de Déu, el dia de Ia Mare
de Déu de Ia Victòria, després d'adorarla.

L'equip de collidors de camamiI.la, en mig d'una planúria
florida.

planúria on els militars hi volgueren fer un camp de futbol,
però que ho hagueren de deixar anar perquè hi ha moltes
roques.

La planuria del «camp de futbol és plena de camamil.leres
florides, i els acantilats dels seus voltants també ofereixen
un bon esplet d'aquesta planta aromàtica.

EIs cinc alcudiencs que es fan càrrec de Ia collita són: En
Pere Rovet, el seu germà Antoni, en Biel CoII Tort, en
Tomeu Banya i en Tomeu de Ca'n Baltasar. «Enguany mos

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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faltaen Guillem Seguinetqueté un peu fotut», diu un d'ells.
Quan són al lloc de les camamil.leres, l'amo en Biel,

l'amo en Toni i en Tomeu Banya, s'en van cap als acantilats
on diuen que s' hi fa més bona. Per davallar tenen una escala
de ferro amagada darrera unes mates que els espera allà any
rera any. L'amo en Pere i en Tomeu de Ca'n Baltasar
queden a dalt a collir Ia de més aprop.

Es posen a tallar Ia camamil.la. Ho fan amb un trinxet o
guinavet de tallfi i sempre procuren tallar Ia més llarga i més
madura. «Amb aquestes coses no se pot anar arreu , perquè
ben aviat hauriem destrovit ses motes» diu en Pere Rovet,
«sa camamil.la s'ha de saber fer».

Van tallant Ia camamil.la i en fan manats travant-los amb
elàstics de goma, un manat i un altre fins que van omplint
els sacs.

Quan ha tocat les deu del matíja en tenen sis sacs ben
plens i decideixen de partir. Amb els sacs a l'esquena van

cap al camí i els
carreguenalafur-
goneta. «Arahem
de dur ets sacs a
ca'n Tito Cana-
maque, que és allà
on continua en-
guany es procés de
fer ets ramets».

I a Ia Victòria
ens donaran a-
quests ramets be-
neïts durant Ia mis-
sa, ofrena tradici-
onaliestimadaper
elsalcudiencs,que
abans d'arribar a
aquets moments,
ha hagut de passar
per diverses mans
que mereixen un
recone ixement
popular, i així ho
volem fer de d'a-
quest reportatge.
Que Ia Mare de

Déu de La Victòria vulgui que hi puguin anar molts d'anys
a fer camamil.la per Ia seva festa!.

En Pere Roset, tallant camamil. Ia amb
seny per no espenyar les motes.

VE PA KTICULA K A PA KTICULA R
VENDOSOLAR

EJiCARRETERAPTO. POLLEWSA
^EXCELEÏÏTESITUACIOiï

POSIBILIVA D EDIFICA R VA RIA 5
VIVIEWAS

: VISTAS A TRES CALLES ts#
IÏÏFORMES: S? 56 O9 / S? 53 +8

MALLORCAANIMACION,S.L,c—y C/. Marisco, 8
07400 - PTO. ALCUDIA

JAIME RAYO SERRA
UTE MICHAELA MOSER

ORGANIZADORES

OFRECE SUS SERVICIOS DE:
Animadores
Discotecas
Karaokés

y otros Espectáculos.

t^fOV<^ "PÄ^SVOFICINA:
TeI. 54 63 64
Fax: 54 52 03

.<*$S&o

GESTIO IMMOBIUAWA

XISCOCOMPANY
EXPERT IMMOBILIARI núm. 244

Venda d'apartaments:
Port d'AIcùdia, PIatja de Muro

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

CLINICAMEDICOESTETICA
DIETÉTICAYNUTRICIÓN

OBESIDAD1CELULITIS, MESOTERAPIA
TRATAMIENTO VARICESYARAÑAS VASCULARES

(Eliminación por esclerosis)
ENVEJECIMIENTO CUTÂNEO

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. Fortí, 3B, 7°, 1a- TeI. 73 82 77



12 Juliol 1996

CINQUECENTO
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Ahora tu Cinquencento Young se acerca más a tí,

con barras laterales de seguridad, sistema de protección contra

incendios (FPS), antirrobo electrónico, con motor de 40 c.v.

de mínimo consumo y como no con Radiocassette con frontal extraíble.

Además este mes con una financiación única en el mercado.

940.000
AUTOVENTA MANACOR, SJl.
Fusters, solar 43. Polígono Industrial de Manacor.
TeI. 84 34 65. MANACOR.

UULJU
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LA VIPA Etf S¿OS4

CLINICA O RESIDENCIA?

Quan veig Io que a Alcúdia passa
creis-me que estic assustat.
Voldria ocupar una plaça
dins sa nostra autoritat

per veure Io que ha passat
sobre aquesta residència
que feren amb tanta urgència
i que ara mos han llevat

Tothom està alarmat
i no sap per a on prendre;
és cert, no podem comprendre
Io que pugui haver passat.

Es qui varen protestar
perquè allà no els agradava
són es que remuguen ara
perquè no ho volen deixar.

I donem gràcies a Déu
que hem tornat recuperar
es club que ens feren buidar
i a tots mos sabia greu...

Jo no don tota sa culpa
a sa nostra autoritat
perquè sé que es preocupa
d'aquesta tercera edat...

Han enrejolat carrera
i mos han posat barreres;
també mos fan carreteres
pes camions carboners;

així és que es nostros vells
han de tenir paci-ència;
si no tenim residència
ja Ia faran es novells

Però tot s'arreglarà
quan poguem anar a sa plaça.
Sa casa serà molt guapa
i a tothom agradarà...

Es cert, mos han fet tornar
an es local que deixàrem
perquè més de dos ploràrem
Io bé que estàvem allà...

Mos convé a tots procurar
que tot quedi arreglat,
així sa tercera edat
sempre contenta anirà...

Enc que no poguem ballar
ni fer sopars ni dinars
mai hem de perdre es compàs
perquè tot pugui marxar.

Aquí me convé acabar.
Podria dir moltes coses,
però crec que algunes gloses
podrien agraviar...

Alcudia,5deJunyde 1996
MIQUEL FERRER MARROIG

C/. Morer Vermell, 8 • 07409 - ALCUDIA (Mallorca)

TEL./FAX: 54 62 81 -

LAVANDERIAAMALIA,30 ft**J FENT

FEINA A ALCÚDIA, 30 ANYS
D'EXPERIÈNCIA AL SERVEI DE L1HOSTELERIA

SE VENDENPISOS A ESTRENAR
En zonamastranquila deSon Baulo

(Can Pïcafort)
TSalón de estar/comedor con terraza,

3 Habitacionesdobles con armarios,
1 Baño completo,1 Aseo, 1 Cocina con

salidaaterrazaycoladuría
Plaza garajey cua r to t ras te ro^ |

Materiales 1a Calidad
PRECIO: Apartir 11.000.000 Ptas.

lnformes85 00 06 y 85 04 28
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COMUflICACIO/ O p i N I o

Atalaia Televisión Alcúdia, y II.

Con satisfac-
ción estos días he-
mos podido com-
probar que se ha
abierto otra ven-
tana para Ia infor-
maciónlocalytra-
tar temas que nos

puedan afectar de nuestro municipio.
La «Asociación Cultural Atalaia»

que se creó hace algunos años con una
docena de personas preocupadas en
fomentar nuestra lengua y
constumbres, y que no querían bajo
ningún concepto que Alcudia fuera
menosque otros municipios con tele-
visión local, fundó para el municipio
de Alcudia una televisión, instalando
en el Puig un repetidor, y en Ia plaza de
Alcudia unos estudios para Ia graba-
ción y emisión.

Aquel grupo formado por Juan
Viver , Francisco Romero, Juan
Ventayol, José Llabrés, Jaime Seguí,
Xavier Viver, Rafael Viver, Antonio
Naranjo, Toni Camps, Miquel Ferrer
Rigo, Bartolomé Fiol, y yo mismo,
tuvo toda clase de problemas e impe-
dimentos; jamás se contó con ningún
tipo de ayuda, ni municipal ni de Ia
Comunidad Autonoma;jamas se reci-
bió subvención ni ayuda, sino antes al
contrario, se quemaron tres veces to-
dos los cables del Puig, intencionada-
mente; incluso algunos partidos, los
más poderosos, aún adeudan a Ia Aso-
ciación los espacios publicitarios pac-
tados en una campaña electoral, ex-
cepción hechadel P.S.M.,que sícum-
plió con Io contratado: de tal forma
que pagamos cara nuestra indepen-
dencia política, ya que desde el primer
momento Ia Asociación quiso ser ob-
jetiva e independiente.

A esta problemática se Ie debe aña-
dir que se contaba entonces con unos
equipos caseros debido a las dificulta-
des económicas, y se suplían solo con
esfuerzo y dedicación las muchas ca-
rencias que se tenían; pero en cual-
quier caso aquella fue una primera
piedra para que en un futuro Alcudia
no fuera menos que otros municipios
como Inca, Felanitx, Lloseta, SaPobla,

Por Antonio Mir

Andraitx, Sencelles, etc... que tenían
su propia televisión local.

Se contó exclusivamente con Ia
ayudaeconómicade los socios, y algu-
nas publicidades que hacían posible
pagar las cintas y las facturas de los
equipos; y gracias a Ia ayuda de las
presentadoras y colaboradores como
Gonzalo Laborda, Carmen Garzón,
Amparo Fuster, José Ferrer, Wolfang
Barnola, José vich, Rosario, Yolanda
Seguí, Gabriel Burguera, Francisca
Aloy, Ramón Estades, Victoria Vives,
y otros que no nombramos porque Ia
lista sería interminable, quienes apor-
taron mucho de su tiempo libre y es-

nazca Ia televisión de Alcudia.
En el Canal 27 se emite ya esta

televisión local, y es muy agradable
ver como desde nuestros domicilios se
observan acontecimientos de carácter
local, como las Fiestas de San Pedro,
La Victoria, informativos, etc...

Desde este artículo, y puesto que ya
no tenemos nada que ver con esta
iniciativa, me permito felicitar al nue-
vo equipo y desearle suerte en su tra-
bajo, a Ia vez que desearía que todos
losAlcudienses participen en el man-
tenimiento y ayuda de esta televisión
local.

Si no queremos que Alcudia sea

fuerzo, se pudo emitir durante casi dos
años.

No obstante ello, y puesto que este
grupo no era profesional, sino que
tenían solo ilusión y ganas de trabajar,
nos vimos abocados a dejar de emitir
porque las trabas que se ponían eran
insalvables.

Ahora, otro grupo de personas car-
gadas también de ilusión y ganas de
hacerdeAlcúdiaunaciudadmásgran-
des, más informadaymás participativa,
ha tomado el relevo, y para el lo
losantiguos miembros de Ia «Asocia-
ción Cultural Atalaia» les han cedido
todos los derechos que ostentaban en
Ia Asociación, ya que ahora se cuentan
con más posibilidades económicas y
mejores equipos materiales, y así re-

menosqueotrosmunicipiosdesimila-
res características, debemos aportar
nuestro grano de arena para que pue-
dan continuar las emisiones.

Alcudia tiene ahora una buena Re-
vista, una buena Radio, y una buena
Television;y hay que recurrir al tópico
de que una persona sin información es
una persona sin opinión, y por consi-
guiente deben subsistir los tres me-
dios, porque esta ciudad se Io merece.
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L/og Esf>eranzo

Mesón Los Potos
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Hotel Re/o/
Mediterráneo L'Hospital

El nou Hospital General de

Muro, únic hospital privat

que actualment funciona a

Ia zona Nord de Mallorca,

compta entre els seus

múltiples serveis amb:

70 llits, UCI, 2 quiròfans,

tac-scanner, RX, ecografies,

cardiologia, medicina

interna, traumatologia,

urgencies i laboratori

les 24 h. del dia,

Qeneral de Muro
ja compta amb

l'experiència del millor
equip de professionals

en atenció mèdica
i tecnologia

d'avantguarda

pediatria, aparell digestiu,

otorrinolaringologia,

ginecologia,... a més de tot

un equip tècnic i humà

especialitzat, que Ii garantirà

Ia més moderna, qualificada

i completa assistència

mèdica sanitària.

_ Hospital General de Muro
Veler, s/n Urbanització Làs Gaviotas

TuI OQ IQ On 07408PlatjadeMuro.Fax:8923S2
ICl.O/ I / V/V/ BADIAD'ALCÚDIA.MALLORCA.
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EXCELENTES PISOS Y
PLANTAS BAJAS

conjardín privado desde 11.300.000 Pts

• CAH PICAFQtT

Una excelente ubicación en una zona tranquila y bien
orientada. Junto al mar y con un esmerado diseño
arquitectónico que combina Ia luz y el color, con

amplias terrazasyhasta 115 m2 dejardín privado.

S De 2 a 3 dormitórios, 2banos
^ Cocf*ha amueblada
v' Baños con encimera de mármol y grifería monomando
v^ Aire acondicionado y calefacción con mando a distancia
^ Antena parabólica
v' Armarios empotrados
^ Piscina con terraza y solarium, jardines
^ Aparcamiento privado
v' Acristalamiento "Climalit11

PAPAINTODMACION Y VLSITAa
PIaO PttOTO EN HODA6 CONVENIDAa TeL 73 6115
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ECOLOGIA/ £> TREVi$TA

Parla el GOB
per José Antonio Fernández

P.- Qui és el president del GOB de Ia nostra ciutat?
R.- Ningú, per mor de que a nivell de tota l'illa hi ha un

president de Ia Junta Directiva del GOB a Mallroca, que és
qui en definitiva és el cap o representant final d'aquesta
associació però a nivell local com és el nostre cas tots estam
per fer feina, no per figurar; alguna vegada per simple lògica
com és el cas d'aquesta entrevista algú ha de representar als
altres, però funcionam per acord comú i sense que ningú
presideixi.

P.- Qué preteneu fer amb aquest grup ecologista?.
R.- Les nostres pretensions són molt simples, però no per

això senzilles d'aconseguir, basta Ia contemplació un poc
objectiva de l'estat en que es troba Mallorca i Ia lògica ens
indica que així ens precipitam cap un turisme massificat,
desorganitzat i sense recursos naturals per oferir; nosaltres
no estam en contra ni molt manco del turisme i de Ia riquesa
que comporta, ben al contrari, pensam amb una explotació
mesurada i amb seny dels nostres recursos paissagístics, per
això mateix creim que són barbaritats les darreres obres que
s'han fet al nostre municipi, exemples en sobren (Ia carre-
tera de circumval.lació, apartaments del Club Nàutic, un
futur camp de golf, etc.). El sentit comú, que és el menys
comú dels sentits, ens diu que per el benefici econòmic a
mig termini és negatiuja que Ia gent que ens visita no voldrà
contemplar una murada de ciment, en lloc de Ia belesa
natural del nostre entorn, i ja no parlam del seu valor
ecològic o paissagístic, per això l'única pretenció es pot
resumir en que el sentit comú s'imposi i que abans de
prendre una desició es pensi amb les conseqüències i sinó és
així, aquí estam nosaltres per recordar-ho a Ia institució o
persona responsable.

P.- Quants socis hi ha ara mateix?.
R.- En aquests moments som 40 socis a Alcúdia, encara

que sabem que hi ha molts de simpatitzants i a més esperam
que de cada vegada siguem més.

P.- Si algú està interessat a formar partd'aquest grup, on
es pot dirigir?.

R.- Sense cap tipus de problema sigui soci o no, ja sigui
per comunicar-nos alguna informació damunt alguna qües-
tió en que el GOB pugui intervenir, per participar en alguna
de les nostres activitats paral.leles com excursions, cursos,
etc., o simplement per informació general es pot posar en
contacte amb els telèfons següents : 54.82.45 per parlar amb
en Ferran o 54.74.94 per parlar amb en Biel, que amb molt
de gust l'atendrem.

P.- Feis activitats o manteneu reunions?.
R.- Comja he dit abans, a part del seguiment damunt els

temes urbanístics i ecològics del nostre terme municipal,

també pretenem que aquestes activitats, a més d'ésser
efectives han d'ésser motivadores i interessants, per això
realitzam altres activitats com excursions mensuals, tenim
programades algunes conferències sobre temes ecològics o
problemàtica ecològica extrapolat al terme d'Alcúdia,
conectam amb les escoles del municipi per realitzar cursos
pels nins a més de concretar algunes activitats (visita al
municipi a llocs conflictius ecològicament parlant, destri-
ant problemes reals i proposant possibles solucions). A part
de totaixò tenim moltes idees, tot depenent de l'interés que
aquestes despertin a Ia gent.

P.- Soleu fer qualque acte de protesta dins el poble
d'Alcúdia?.

R.- Més que actes de protesta el que pretenem és que Ia
gent d'Alcúdia estigui al corrent del que l'afecte en temes
d'urbanisme, ecologisme, etc; en poques paraules infor-
mar-la i creim que aquesta és Ia nostra tasca. Però desgra-
ciadament algunes vegades això no basta i s'ha de passar a
racciócomadarrerextremisempred'unamanerapacífica,
s'han de fer accions de protesta i reivindicació, com ho
férem en el cas de Ia cimera europea per reivindicar l'atu-
rada definitiva de les proves nuclears (en aquest cas es feia
presió davant tots els caps d'estat reunits a Alcúdia, en
contra de França per les proves fetes a Mururoa i als
voltants, per aturar-les i que no es tornassin a repetir) o
també l'acció directa per Ia carretera de circumvalació;
sempre mantenint una actitud oberta de diàleg i sense
oblidar altres vies com lajudicial. El que està clar és que
sigui Ia via que sigui farem el possible per evitar els abusos
i animalades, que es vulguin cometre a Alcúdia o qualsevol
lloc de Ia nostra terra. Sempre però, en Ia línea que ha
caracteritzat el G.O.B., l'efectivitat sense violència.

P.- Voleu dir alguna cosa per eIs lectors de Ia revista
«Badia d'Alcúdia»?.

R.- Només reiterar un altra vegada el nostre esperit
d'ecologisme del tipus reivindicatiu lúdic-efectiu, i repetir
que Ia nostra existència sense Ia col.laboració i Ia voluntat
al poble d'Alcúdia no té ni sentit ni raó d'ésser per això ens
oferim i obrim a tot tipus de col.laboració, suggeriment o
crítica o simplement els convidam a participar a les nostres
activitats com són les excursions mensuals i a pròximes
exposicions o conferències. També demanar a Ia gent que
s'aturi un moment a Ia seva frenètica activitat diària, i doni
un copd'ull a Ia seva illa, a més es plantegi si val o no Ia pena
lluitar per ella, s'ha perdutja molt però encaraqueda molt
per a defensar i així poder mirar als ulls als seus fil ls i nets,
sense haver de baixar-los per haver permès que alIò més
apreciat, Ia nostra terra, el nostre món, serà encara una terra
bella on es pot viure rodejat de colors i no de Ia grisor de
l'asfalt i el ciment.
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KEPOKTATQE

UN DIA D'EXCURSIO AMB EL SAFARI.

Isabel Porcel

L'estiu ja ha arri-
bat i com sempre
l'acompanya Ia calor,
allòpel que ens passam
sospirant els mesos de
l'hivern i que quan és
aquí és motiu de quei-

xa i de conversació.
Però... que seria de l'estiu sense Ia

calor? Aquesta calor és una bona excusa
per deixar les feines que estiguem fent i
anar una estoneta a Ia platja per gaudir de
Ia frescor de 1 'aigua i de Ia calentoreta del
sól que fa que ens endormisquem damunt
Ia sorra alhora que ens oblidam de tot.

A noltros, elsque tenim Iasortde viure
prop de Ia mar i també als que venen a
passar les vacances , l'estiu ens ofereix
moltes possibilitats per aprofitar el temps
lliure.

Si estàs cansat d'anar cada dia a Ia
platja i tens ganes de fer alguna cosa dife-
rent i no saps què, et recoman que facis
una excursió marítima amb el «SAFA-
RI» o «ALCUDIACAT» uns vai-
xells que et duran a visitar Ia costa nord de
Mallorca.

I com que no es pot recomanar res
sense haver-ho probat abans, jo mateixa
em vaig embarcar amb Ia nau
<<ALCUDIACAT>>peraixi poder-vos

Tófol Rebassa, un dels "alma mater"
d'aquests nous que volten cada dia Ia

Costa Alcudienca.

explicar de què va Ia cosa.
L'Alcudiacat és una nau molt còmoda

i ample, a Ia part del mig es troba el bar ,
està cobert per aquells als que no els

agradi sofrir ni el vent ni el sól, A dalt està
tot ple de cadires des d'on domines tota Ia
mar, i on està situada Ia cabina del capità
que és l'encarregat de dur a bon terme
l'excursió.

A les 9'30h. vàrem sortir des del Port
d'Alcúdia , el dia era molt bo per anar en
barca: Ia mar estaba bastant en calma i
bufava un ventet molt agradable.

Al cap de poc temps ens aturàrem al
pont del Sunwing per recollir als turistes
que s'havien decidit a venir amb noltros.

El lloc preferit per tots és lapart d' adalt,
on a Ia vegada que prens el sól gaudeixes
d'una vista maravellosa.

Aquest dia Ia mar tenia uns colors
preciosos, una mescla de verds i blaus que
no havia vistmai, l'aigua estava clara i
neta i feia ganes de tirar-s'hi i nadar.

Però per fer això vàrem haver d'espe-
rar una mica: Ia primera aturada es fa a Ia
platja d'Aucanada, on les aigües estàn tan
clares que et permeten veure el fons.

Després bordejant Ia costa arribàrem a
Cap de Pinar, allà vàrem poder admirar les
coves naturals que hi ha excavades a les
roques, no hi va faltar qui s'entretengués
fent fotografies per mostrar als amics i
tenir com a record.

Finalmentens aturàrem en el CoIl Baix
i poguérem pegar un «capfico» , va ser

1 J|1 1

Butlleta de subscripció
Cl. San Jaume, 15 • 07400 - ALCUDIA • Tel./fax 54 58 48

Sr./Sra.
C/.
Denominació comercial (si escau)

num. .Pis.

amb D.N.I.
porta CP

. amb domicili a.
telèfon

Si amb vull subscriure a Badia d'Alcúdia, i rebre mensualment els números d'aquesta revista al meu domicili per 1.500 pts. a l'any.

Forma de pagament: Q A DOMICILI Q A TRAVÉS DEL BANC

Dades per a Ia domiciliació bancària: Banc o Caixa
adreça , població província

Us preg que carregeu al meu compte núm.
ENTITAT OFICINA

el pagament del rebut que Revista Badia d'Alcúdia presentarà al meu nom.

aoaa aaaa aa aaaaaaaaaa
DC NÚMERO DE COMPTE

Firma del titular del compte:

de de 1996
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molt divertit, Ia gent es tirava de mil i una
formes a l'aigua i tot eren riaies i és que no
es pot tenir molt sovint l'oportunitat de
nadar a un Iloc tan net i tranquil com el
CoIl Baix , acostumats a «demanar per-
mís» a Ia platja per un poc d'espai allò és
com un paradís.

Passada una estona dins l 'aigua
haguérem de sortir, á més d ' un I i va costar,

La volta que ens possibilita "Cruceros
Brisas" ens permet conèixer un aspecte

nou de Ia Costa Alcudienca

i és que l'excursió havia de continuar. El
nostre destí era Formentor, allà ens espe-
rava Ia platja on hi podríem prendre el sól
i acabar d'aconseguir aquest «moreno»
amb el que presumir davant els amics.

A les dotze ja hi èrem i teníem per
davant tota una hora per ferallò que
volguéssim.

AFormentorapart delaplatjahihaun
bar restaurant per aquells que estiguin
cansats de tant de trui i vulguin seure una
estona, a més d' una parada on comprar
records, postals...

Finalment es vàren fer Ia una i per por
de que ens deixassin a terra començàrem
totsapujar, de totes maneres no importava
passar pena ja que aquesta no és l'única
nau que fa l'excursió, els Safaris també hi
eren i és que aquesta excursió es fa diàri-
ament.

Una vegada a dalt els mariners ens
convidaren a menjar i a beure, cosa que
ens va venird'allò més be després de tanta

activitat, ja se sap que Ia mar i l'exercici
obren Ia gana, i noltros en teniem molta.

Quan acabàrem de menjar tots, excur-
sionistes i tripulació Ia nau va iniciar el
viatge de tornada. Aquest dura poc més
d' una hora i per molts va ser temps per fer
una becadeta, Ia jornada havia estat molt
intensaiaixòunitalafresquetadel'horatge
va afavorir el que més d'un es quedàs
dormit.

EIs que no ens vàrem adormir
poguérem disfrutar una vegada més de Ia
maravellosa vista de Ia nostra costa, del
joc de llums i colors de l'aigua i de les
gavines que es deixaven dur per el vent i
que quan volaven pareixia que estaven
ballant. Aquest és un espectacle que no és
veu sovint.

A les dues i mitja arribàrem a Port,
havia estat per tots un dia marevellós i
inolvidable que no crec que estigui molt de
temps a repetir.

Tenc que donar les gàcies a Ia tripula-
ció pel seu bon tracte i per totes les atenci-
ons que vàren tenir i que vàren fer que ens
sentissim com a casa.

PARQUE ACUATICO • ACUATIC PARK • WASSERPARK
Avd. Tucán, s/n • Alcudia • Mallorca

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

__ EL MEJOR PARQUi ACUATiCO
LA DIVERSION MAS FRESCA

THE MOST LlVELY ENTERTAINMENT
DlE SPAßIGSTE UNTERHALTUNG

THE BEST AQUATiC PARK
DER BESTE AQUATiC PARK

ABIERTO CADA DIA
OPEN EVERY DAY

GEÖFFNET JEDEN TAG
ABIERTO DESDE LAS 10 AM
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L'AJUNTAMENTjU^
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pLSfiAKis
PLENARI EXTRAORDINARI DE DIA
21.O6.96

- EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDIT.-
S'aprova per majoria absoluta Ia modificació de crèdit de Ia pròpia

corporació, per un import de 80.870.000 pessetes.
S'aproven per unanimitat les modificacions de crèdit del Patronat de

Ia Ràdio, Patronat de Música i Patronat Municipal d'Esports, per un
import de 700.000, 220.000 i 2.725.000 pessetes, respectivament.

-ADHESIÓ AL PLA DE FAÇANES DE 1.996.-
S'aprova per unanimitat l'adhesió de l'Ajuntament d'Alcúdia al PIa

de Millorament de Façanes de l'any 1.996.
- SUBVENCIÓ CREU ROJA.-
S ' aprova per unanimitat concedir una subvenció de 1.400.000 pessetes

a Ia Creu Roja per l'adquisició d'una ambulància.
- ACTUALITZACIÓ PERCENTATGES SUBVEN-

CIÓ NORMATIVA LINGÜÍSTICA.-
S'aprova per unanimitat actualitzar Ia normativa en relació als

percentages de subvenció i els límits màxims, aixícom l'aplicació dels
esmentats percentatges i límits màxims a partir de l'aprovació del PIe.

PLENARI ORDINARI DE DIA 4 DE JULIOL
DE 1996.

- APROVACIÓ PROJECTE DOTACIÓ SERVEIS
LLAC ESPERANÇA.

S'aprova per unanimitat el projecte de Xarxa de Clavagueram zona
Estany Esperança i el seu anex per un import total de 47.388.307
pessetes.

- APLICACIÓ CONTRIBUCIONS ESPECIALS
LLAC ESPERANÇA.

S'aprova per majoriaabsoIutala aplicació de Contribucions Especials
com a conseqüència de l'obra «Clavagueram Estany Esperança i anex
ProjecteClavagueramEscomeses>>perunimportde20.535.831 pessetes
i aplicar com a mòdul de repart el volum edificable.

- ESMENT A LES OBRES COMPLEMENTÀRIES
CENTRE EDUCACIÓ INFANTIL.

S'aprova, amb els vots a favor del PP i UM i amb el vot en contra del
PSOE, acceptar l'esment d'Intervenció a una factura referent a les obres
complementàries del Centre d'Educació Infantil.

- RECONEIXEMENT DE CRÈDIT.
S ' aprova per unanimitat el reconeixement de crèdit per un import de

1.331.773 pessetes a favor del senyor Joan CoIl Garcia.
- CONVOCATÒRIA PLACES PERSONAL LABO-

RAL.
S ' aprova perunanimitat les bases que han de regiria convocatòriaper

a Ia provisió pel sistema de concurs-oposició de les places de personal fix
incloses a l'oferta pública d'ocupació, i al mateix temps, Ia seva
convocatòria.

Aquestes places són Ies següents: un picapedrer oficial primera, tres
places de netejador, una treballadora familiar, sis places d'auxiliar
administratiu i una plaça de graduat social.

- CREACIÓ COMISSIONS INFORMATIVES.
S'aprova per unanimitat suprimir l'actual comissió informativa per

Assumptes de PIe i constituir les següents comissions informatives:
Politica,Social,Tecnica,SeguretatiServeisGenerals,aixicoml'asignacio
dels membres que a partir d'ara les formaran.

Les comissions Social, Tècnica, de Seguretat i de Serveis Generals,

estaran compostes per dos representants del PP i dos del PSOE i el
representant d'UM. Es reuniran de forma ordinària una vegada al mes.

La comissió Política, estarà integrada per tres membres: Miquel
Ramis, Miquel Ferrer i Antoni Alemany. L'esmentada comissió es
reunirà cada vegada que un dels tres membres ho sol.liciti.

-PRECS I PREGUNTES.-
.L' oposició va demanar sobre el tema de les converses amb EXPLA-

YA. El Batle respongué que hi havia un prinicipi d'acord que EXPLAYA
retiraria l'expedient sobre Ia recuperació de l'explotació temporal del
Sector I de Ia Platja, encara que de moment no ho havien fet.

. Altres preguntes de l'oposició varen ésser sobre Ia retirada dins el
pressuposts de Ia plaça de Cap de Compres, a Ia qual cosa el Batle va
respondre que aquesta figura l'havia creada l'anterior equip de govern i
que el nou govern consideravaque hi haviaun departament de contractació
que podia assumir les seves tasques.

Altres preguntes de Ia oposició foren sobre el renou dels locals
d'àmbit nocturn i sobre Ia vigilància policial a Ia zona de s'Illot.

Un altre tema que es va tractar per part de l'oposició va ésser sobre
Ia revisió de les normes subsidiàries i el Batle respongué que era una
qüestió tècnica. També l'oposició demanà sobre el PERI i el batle
contestà que està aparcat en espera de que s'aprovin les NN.SS.

. Una altra qüestió que demanà l'oposició va ésser sobre
l'escolarització, encara que no sigui competència de l'Ajuntament. El
Regidorde Cultura, Miquel Ferrer, vaexplicarles converses mantingudes
amb les escoles i de l'espera de resposta desde Delegació Provincial del
MEC per a Ia creació d'aules que resoldrien el problema d'escolarització
en nins de tres i quatre anys. Miquel Ferrer també expressà que s'està
estudiant el creixement de Ia població alcudienca i Ia possibilitat de
construir un altre centre escolar al terme municipal a aquesta legislatura.

BANDERA BLAVA

El passat dia 9 dejuliol es va fer 1 entrega oficial de Ia bandera blava
al batle d Alcúdia, Miquel Ramis i a Ia regidora de turisme Carme Garzón,
a les instal.lacions de CaIa nova.

La bandera blava és atorgada per Ia Comunitat Europea per Ia bona
qualitat de les aigües de mar i de 1 arena de Ia platja.

El municipi d Alcúdia, un any més, ha rebut aquesta bandera blava
tant per Ia qualitat de Ia platja, com pels serveis que s hi ofereixen.

Per altra banda, 1 ajuntament, a través del departament de Medi
Ambient realitza periòdicament anàlisis d aigua i arena a les badies d
Alcúdia i Pollença per dur el control de les platges. A més també des de
laConselleriade Sanitates realitzen aquestes anàlisis de formaquinzenal
durant 1 estiu per controlar qualsevol focus de contaminació.

En base a tots els resultats i en base als serveis que s ofereixen a Ia
platja, Ia Comunitat Europea atorga Ia bandera blava.

La bandera blava romandrà issada al començament del passeig de Ia
Platja d Alcúdia.

PRIMERA PEDRA A LA LLAR DE LA
TERCERA EDAT DES MOLL

Dia 16 dejuliol està prevista Ia col.locació de Ia primera pedra al
solar on prest s alçarà Ia futura lIar de laTercera Edat del Port d Alcúdia.

A 1 acte de col.locació de Ia primera pedra hi seran presents les
principals autoritats polítiques autonòmiques, amb cl Conseller de Sanitat,
Francesc Fiol.

S ha de destacar que prest començaran les obres d aquesta llar per les
persones majors del MoIl i que, per altra banda, en breu es duran a terme
les reformes al casal del Carrer Major que serà Ia llar de dia de Ia Tercera
Edat.
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EL SERVEI DE CULTURAIESPORTS, INFORMA:

DSÍICIADALAGÁMPANYADEL'EXCAVACIÓDELpera Ia Rehabilitacióde Façanes. Eníactualitat lesdemandes de
FORO I CAPITOLI DEL'ANTIGÀPOLLÈNTlA 1996. S"bvencio presentadesa 1 ajuntament són més de 30.

Elsmesosdejulioliagost,comjaeshabitual,s'inicienelstreballs *,-or^TA DnoT-A r>cc \*rn T rv^*rr rAt>AET
d'investigaciódel quefoul 'antigaciutat de Pollèntiafundada pels L·BOCUL·A rUKlALmò MULL CUMFlAKA fcL
romans.Peraquestmotiu,ungrupd'investigadorsprocedentsdediver- PROPERCURSËSCOLAR 96/97, AMBUNA SALA

•spsindrets del món, es traslladen a Ja nostraciutat per anar descobrint les POLIVALENT QUES'LJTiLITZARÀ COM AGIMNÀS.
restes enterrades d'aquèlla civilització. L3 transformació de Iacasa situada ales dependènciesdel'Escola
: :Enguany,una brigada delConsell Insular de Mallorca integrada per Porta ¿esMoH. én l'actualitat deshabitada,permetra que aquest centre
deu peons i unaarqueòlogavarenésseraAlcúdiapernetejarelsolarque escolar pugui disposar d'un espai cobertper a Ia realitzaciód'actitivats
ocupavaelFòmmiCapitoli.d'herteiferlestasquesprèviésa d'educació física. Ambaquesta finalitat,elMimsteri d'Educaciói"

Peraltrabanda, s'hanorganitzatdoscampsdetreballd'arqueologia Ciencíáha apòrtatlOOO.OOOpessetesper una b a n d a i , p e r l a l t r a ,
perdonar suport a l'equip d'investigadors. Gràcies aun conveni amb l'Ajuntament haaportatuns2.500.000depessetes, perpoderduraterme
l'Institut Balear de Servei alaJoventut,J'Ajuntament manté Ia seva lesobresderemodelaciódel'antigavivendaquesolucionaràelproblerna
aportació i es fa càrrec de Ia manutenció i l'aLlojament de 34joves durant ¿e ja manca d'un gimnàs cobert,
el mes dejuliol, els quals participen als esmentats camps de treball sota
Ia direccióde Ia Fundació Bryant. ESCOLATALLERPATRDVlONI-

f > o r w A x tTKTTo c Laimportanciapatrimoniald'AlcudiajustificadebelInou,lacreacio
; ; N O V A UBICACIO DELESCOLAMUNICIPAL DE d-una EscolaTallerdePatrimoni. Després que laprimeraEscolaTaller
MUSICA-- posàs en marxa el projecte de Rehabilitació de les Murades d'Alcúdia,

Duranteipropercursescolarl996-19971anovaubicacioderEscoIa dónantunimpulsimportantalarehabilitaciódelafortificació.aralanova
Municipal de Música estarà situada al CarrérSerra, húm. 9, en espera que Escola Taller se centrarà en dos projectes de cabdal interes,<<La
esduguin a terme les obres de Ia futura seu de l'Escola de Música, que consolidació del Foro i Capitoli de Pollèntia» (projecte guardonatper Ia
serà al Centre Cultural a l 'edifici de l'Escorxaddor. Aquesta seu provi- Fundació «La Caixa») i Ia «Rehabilitació deCan Fondo» (futur seu de
sionalesunedificidegransdimensions,laquaIcosa,permetraquees l'ArxiuHistoric). :
puguin transformar els diversos espais per a ubicar Ies auIcs i els serveis Socialment l'Escola Taller vol ésserunaalternativa laboral per als
necessaris per alendre les necessitats de l'escola. joves quecerquen una primera feina i es troben cn situació d'atur. :

LaformacióespecialitzadaquepersegueixrEscolaTallerd'Alcúdia
NOUCENTRECULTURALAL'ESCORXADOR:EL respon a les necessitats del mercat laboralque hores d'ara en el cas

PROJECTE PRESENTAT SOTAEL TÍTOL«UNBAL- d>Alcúd¡a, ha apostatperla rehabilitació del seu Patrimoni. ^

CO PER A ALCÚDIA», HÀESTÁTELSELECCÍONAT. S^NT JAUME {995: ®
El projecte presentat sota el títol «Un balcó per a Alcúdia» va ser el

. . . - • . . , , . . , . , .. , DespresdelesfestesdeSantPere,iasestaelaborantelprogramaseleccionatperunjuratformatperpoliticsitecnics,perquesiguielque,,- v , „ . •'* ,
. , j - r - j c A r * r - ' ri'-ti.--"* dActesperlesFestesdeSantJaumedelqualcaldestacarqueeldial9esduguiatermealedifícidesEscorxadorcomafuturCentreCultural. - , , , _ , . _

_, . . c - ' - u j » i • . j j t dejuliolsobriranambelPregodeFestesacàrrecdelalcudiencJoanElprojectedefinitiuhadepresentar-sealaiuntament,perpartdeI _ . J . . _ • • • . . . e, _.. ..,. - j » , , , „,
. - , ,. ... DarderiBrotat-vicanepiscopal-,dia20dissabte,tmdraIlocalaPlaca

equipredactor,abansdedial5dagost. , „ ; a í r i i i ¿ c » * o A x r o A ^ - » T T A r r r > u - ^ ií. . ' , . t j A i < j - u i'. i - > u j deTorosunconcertdeGUILLEMSANSOGiALTALL.Pedia21,aPer altra banda, 1 ajuntament d Alcúdia ha fet gestions amb I a , _,, .„ . . ^^M&
„ „ . , _ . j i ^ n i A i f • .xjilaPlacadeTorospodreucomptarunanymesambelpopuaractorXESCConselleriadeTunsmedelGovernBalear,decaraaIafinanciaci6del ___J,__. r - * , , i , v > ,„ r, _ . . .- , x , . . •.... ... j- FORTESAqueensofenràlobrateatral«Classemitjaacomodada».ElfuturCentreCulturalasEscorxador,perqueelprojectesiguiinclosdins .... , . . . . ,,. „,,. . , . _.
i m j u n - j _ f i - i r dillunsnoobhdeulacitaambAlcudiaRàdioielconcursdePIay-back/e lPladembel l imentdexones tuns t iquesenlasevasegonafase . „ , _. -,•-** * • , • : . . • -_, ,, _, . , ., . , , , ,, .. , i,.., Karaoke.Dimartsdia23,estaprevistunextraordinanconcert u m c aElnouCentreCulturas,t^alsdardeiant,cescorxadoracolM

seudelE.scolaMumc,paldeMus,ca, laSaladeCongressos ,AudUon DE ß N BAND;GABINETECALlcfARVi LOQUILLO YLOS
ambcapaeia t pcr 450 personesaproximadament. TROGLODITAS. Dia24dejoHol:iio:pQdeuAtaraIa verbenaambels :
.Lobject,udaquestamb,c,OSprojecteescobnrl^

almunicipidequipamentculturalsisoctalscoméselcasdelEscolade ° . „ »
, » , . . ' . . ,.. . . 0 . . „ Peracabar,eldiadeSantJaume,amesdelsactesreligiosos,enguany? Musica i un espai destinat a Auditori i SaIa de Congressos per a Ja _ ._ _ ._ * ,

,. . , , . , . , . ' / t . .. . „ , comanovetatesfaràunpetithomenatgeaSORCATALINAVALLS,reahtzaciodactessocials,culturalsitunsticsqueestiguialabastdetots
. , , , . - . . » . i ] j j i . alcudiencaquehadedicattotalasevavidaalatascasociardajudaraleselsagentssocialsdelmunicipi,adaptatalesnovesdemandesquelanostra , . , J „

. - donesdel mon dela prostitució. Aquestmerescut homenatge a Sor
~, i i ' ' j - x L • CatalinaVallsesfaeldiaenqueecumpleixlOOanys.Daquesta manera, Alcudiacomptarà amb unaimportant xarxa _ . „ , , , . ,,, -/„„, .

j* . . , . ,. r >•» i * -A j » - Perposarpuntifinalalesfestes,dia25ales2400hores,hihauradequipamentssocialsiculturalsquegarantitzaranlaformacioeducativa • ^,,,o,^.,
.. . ,. . , : , ,. t . . • ,. , . unespectaclePIROMUSICAL(focsimusicasimultamament)queseraadiversosmvells,aixi comunaampIiapfertadeserveisculturals. ""."rr-^-gí

sensecapdubtedignedeservistisentit. ;î

PLADEFACANES.-
L'èxitaconseguitpelsdiversosprógrarnesderehabilitaciódefaçanes :

han fet queTAjuntament, atravésdelserveide Patrimoni,vulgui
impulsar Ia políticadajúdesa Ia rehabilitació, aportant de 13.200.000

:pessetes, 2.2QO.OOOpessetesmsdelqueesveniafent,perinvertiren
obresderehabilitaciódefaçanes.Enlactualitatsestanfentlesgestions
oportunesperqüèrorganismeresponsablèdelprograma.laComissióde
PatrimonidelCIM,signiamblAjuntamentun convenidecol.laboració : > :vï:
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HEM PASSAT UN ANY.. DE TREBALL (I)

Pel Grup Municipal del Partit Popular

Així doncs, ja ha passat un any de govern
popular a l 'Ajuntament d'AIcudia. Un any,
evidenimentd'encerts i errors, un any d'alegri-
es i tristeses, un any, aI cap i a Ia fi com Ia vida
mateixa, amb moments bons i amb moments
dolents. Però el que si hem fet, des de Ia nostra
responsabilitat de govern municipal, i aquest és
el missatge que ens agradaria que arribas a!s
ciutadans, és treballar, treballar molt, amb
il.lusió, i hem tractat de fer les coses de Ia
manera millor que hem sabut, ens hem equivo-
cat, hem rectificat quan ha estat necessari, però
sempre i en qualsevol cas, fent en cada moment
el que hem crcgut que era el millor per Alcúdia.
Creiem que aquest és un bon moment per fer
una pausa, reflexionar, i fer inventari dels er-
rorsi acerts. Rellegirel nostreprogramad'ac-
tuació municipal, i fer ús de Ia racionalitat que
anunciàvem al mateix, veure quines etapes
s'han cobert, i quines ens queden encara per
cobrir.

Es fàcil, sincerament, caure en Ia demagò-
gia en Ia qual habitualment es mou el grup
socialista municipal, quan com en el número
anterior de Ia revista «Badia d'Alcúdia» parla-
va de «un any d'incompliments». Solament de
passada, hem de referirnos a ells i a aquest
article d'opinió, que com a tal, quedi molt clar,
respectam.

Comencen diguent que ells han «fiscalitzat
i controlat l'acció de Govern», ¿Com, amb un
«mandO» a distància?, o des de Palma, o des de
les seves cases. Mirin, senyors del Grup Mu-
nicipal Socialista d'Alcúdia, com ja vos
diguérem en una ocasió, l'única persona que
llevat de raríssimes excepcions, s'acosta a
l'Ajuntamentd'Alcudia,eselsenyorJoseMaria
González, el qual molts de dies a Ia setmana,
pren un cafè davant l'Ajuntament, visita el
Registremunicipal,ise'nvacapacasaoallaon
vol, Ia qual cosa és molt lliure de fer.

En quan a Ia resta, començant pel cap de
l'oposició, Sr. Alemany, i continuant amb els
demes,noguaitenniperequivocacioperl'Ajun-
tament.

Quan fan referència a l'àmbit sanitari i de
serveis socials, els nostres amics socialistes,
literalment senyalen al seu article que hem
«entregat «La Residència» a una empresa pri-
vada per instal.lar un Hospital», que «no totes
les persones d'Alcúdia es poden permetre una
assistència privada on primem els serveis a
canvi de doblers i assegurances privades amb
un ànim purament lucratiu».

Excel.lcntexercicid'amnèsiapolíticainte-
ressada, de lectura parcial i demagògica d'un
tema que hauria de ser no polític, l'assistència
sanitària i social del nostre poble, de Ia nostra
gent. Senyors socialistes, siguin vostès un
poquet més seriosos, o al menys intentau ésser-

ho, encara que vos costi, ho sabem, però
intcntau-ho.

Anem a veure, el que nosaltres hem fet ha
estat afrontarun problemaquela seva ineptitut,
falta de previsió i ineficàcia varen crear.
Construiren vostès, a imatge i semblança d'al-
trcs Ajuntaments socialistes -Calvia-,un macro
edifici, un monument a Ia seva pròpia estupide-
sa política, senseteniren compteles necessitats
reals, ni un estudi econòmic fiable i veraç del
cost de manteniment de Ia Residència. Va estar
tancada i en procés de deterioració durant més
d'un any, i aquatre dies de leseIeccions Ia varen
transformar en un centre de Ia 3a Edat que
costava 230 milions. Aquesta fou Ia seva
brillant gestió. La nostra ha estat reprendre eI
tema, negociar-lo amb una empresa privada,
efectivament, i tancar un acord queja permet,
ara mateix, al poble d'Alcúdia disfrutar d'un
Hospital privat, supòs ques'atreviran a estaren
contra de que Alcúdia compti amb serveis
hospitalaris, UVI, quiròfans, internament, etc.,
propis, perquè llavors haurem de creure que
efectivament han perdut vostès Ia raó i el nord
polític-, que compte amb una residència
geriàtrica totalment gratuïta perl'Ajuntament,-
i també, previ l'estudi de cada cas concret, per
a tots els ciutadans que no puguin permitir-se
soportar econòmicament una part o el total del
cost, així com tota una bateria d'adventatges
socials -sis milions actualizabIes en serveis
mèdics, o 30 menjades diàries- i econòmiques-
36 milions de pessetes a pagar en cinc anys, el
pagament d'unes 400.000 pstes. cada mes per
Ia renda vitalícia que vostès concertaren. Però
a més, aquest equip de govern, el nostre, i dintre
de l'àmbit social, amb Ia demostració d'una
sensibilitat que vostés durant set anys no vareu
ésser capaços de demostrar, ha tancat convenis
amb el Govern Balear que permitiren dotar a
Alcúdia d'una xarxa sanitària -nou Centre de
Salut públic i gratuït, reforma de Ia Casa del
Mar del Port- i social -
nous Llars de Ia 3a Edat
tant a Alcúdia com al
Port- que vostès no
poguéreu o no vol-
guéreu fer durant set
anys. Nosaltres ho hem
iniciat sols en un.

Espermetenparlar-
nos de Turisme, amo-
nestar-nos perquè hem
continuat endavant amb
Ia carretera de circum-
val.lació, o perquè a-
plicam Ia legalitat vi-
gent per a Ia construc-
ció de noves places.
Mirin, en Turisme com

en altres àmbits d'aquesta vida hem d'anar
sempre endavant, i les coscs tenen el seu propi
«tempo» i el moment adequat per a cada cosa.

La carretera de circumval.lació va tenir,
efectivament el seu moment per ser canviada:
quan vostès governaven i res varen fer en
aquest sentit.

Ara sí, ara que no hi ha responsabilitat de
govern per Ia seva banda, podcn permitir-se el
joc brut fàcil, el discurs polític buit i demagògic
sobre Ia conveniència o no de Ia carretera, del
seu traçat. Idò mirin vostès, encara amb el risc
d'equivocar-nos,l'equipmunicipalvaassumir
Ia seva responsabilitat, va prendre una decisió
i Ia va dur endavant, amb Ia convicció de que
estava fent el millor per Alcúdia, una vegada
més.

Ara, a sis mesos vista, encara esteim con-
vençuts de que ferem el correcte.

Per cert, no enganeu més, ni digueu més
mentires: el traçat alternatiu ERA SUSCEPTI-
BLE D'ESSER FINANÇAT, com cents de
projectes a tota Europa, només que d'aquest en
concret, del nostre, ni tant sols n'havia sentit
parlar Ia pròpia Secretària d'Estat de Medi
Ambient, Sra. Narbona, o sigui que Ja ens
explicaran vostès quines possibilitats reals hi
havia d'ésser finançada.

Per cert, això no ens ho va dir ningú, no és
una informació que tenguem de terceres perso-
nes, com laque vostès manejen: El nostre batIe,
personalment, es va desplaçar a Madrid, es va
entrevistar amb l'esmentada Senyora, i nosal-
tres sí que ens varem preocupar dc saber què hi
havia de cert en els històries que vostès conta-
ven. Això és gestió eficaç, segueixin prenint
nota.

I continuin amb les seves demagògies que
nosaltres seguiremtreballant i governant.

Nota: Degut a problemes d'espai, publica-
rem Ia resta d'aquest article en el proper núme-
ro.

MULTLSERVEI

en
Tels.851123

movil908534761

encàrrecs
montatge
reparacions
en general

fontaneria
electricitat
construccions
pintura ...
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rupoFemerwayla T
Policlínica Miramar

debido a Ia necesidad
de atenderle con una
mayor comodidad ya

están a su servicio
enAlcúdíaJ

•A At, nUPUUJ&SA

t A INCA**"X ;jefrt"1***
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Otras compañías que se aceptan:
ADESLAS-AG8UPACIOMUTUA

AXA-FEMENiASALuD-L1ALiAMZA
NOVOMEDtC • PREVIASA • SAtJITAS • OTRAS

• Urgencias24horas.
• Laboratorio análisis 24 horas.

Hospitalización Médica y Pediátrica.
Consultas externas.

• I I^*lwv*l

• Técnicas Cardiológicas:
• Eíectrocardiofogía
• £co - Doppler • Ho/íer

Radiología:
• Simpfe
•Tekmando
• Ecografias

C o n s u l t a s e x t e r n a s
Cardiología. • Neurología. • Neumología. • Oftalmología.
Cirugía infantil. • Otorrinolaringología. • Cirugía general y plástica. • Pediatría.
Endocrinología. • Reumatologia. • Digestología. • Traumatología.
Ginecología. • Traumatologíainfantil. • Medicinainterna. • Urología.

PARA MAS
-.O^M /̂o- Hospital d'Alcúdia
f47573 " CENTRALALCÚDIA:
J*tl J IJ ^P C/. Formentera. 5 - TeI.: 54 73 73 - Fax: 54 85 07 - 07400 Alcudia - MALLORCA

^lTO#* Avd;i. Juan Carlos I. s/n - Edil'. Conc-
PTO.ALCUDIA:
.aao-Tcl.: 89 1835-Fax: 89 l677-074IOAlcud ia - MALLORCA

aidson • vian;)']v.a 'ivj.idson - vicin;)iv.a ivi.idsof
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NISSAN

Nos hemos
vuelto

MicraioL3p
L384.000ptas.

Aire Acondicionado
Cinturones con pretensores

lnmovilizador Anti-robo
Limpia luneta trasero

BarraS estabilizadoras delanteras/traseras

Volante regulable en altura

Motor16v55Cv
3 añOS de garantía Ó lOO.OOOKm

Aire Acondicionado
Cierre centralizado

lnmOVilizador Anti-robO según versiones
Limpia luneta trasero

Retrovisores eléctricos
Air-Bag de conductor

Dirección Asistida
Elevalunas eléctrico

Motor 16V 100 CVoDIESEL2.0 75 CV
3 añOS de garantía Ó lOO.OOOKm

Aprov

Almera i.e sLx 0 2.0 o cx
2.199.000ptas.

chate
RECUERDA QUE HAY UN MICRA DESDE 1.244.000 ptas. Y UN ALMERA DESDE 1.744.000 ptas.
Precios recomendados en Península y Baleares. Incluyen: Nissan Assistance, IVA, Transporte, Impuesto de
Matriculación y Descuento promocional. Válido para vehículos en stock hasta fin de mes. No acumulable con
otras promociones existentes. Excelentes condiciones con NISSAN FINANCIACIÓN

MOTOR INSULAR, S.A.
Poh'gono de Manacor fiunto ITV) TeL 55 00 28 - MANACOR Z°™
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CARTASAL VIRECTOR

A Reveure D. Nicolau Pons i Llinas.

Per ventura, molta gent del nostre
municipi no sap qui es D. Nicolau
Pons, però tothom coneix i sap que
existeix una revista que puntualment
surt a Ia llum cada més des de ja fa un
munt d 'anys , que es diu Badia
d'Alcúdia, i s'ànima d'aquesta publi-
cació, ademés de sa Revista Ca'n
Picafort, ha estat D. Nicolau Pons i
Llinàs.

Crec que es molt important si heu
pensam bé, conèixer més s'obra que
s'autor, perque aixó vol dir dues coses,
primer que s'obra es bona i s'autor es
senzill,iunadesesvirtutsdeD.Nicolau
es precisament sa senzillesa.

M'agradaria conèixer més sa per-
sonalitat d'aquest capellà, que ha estat
molt de temps a Ca'n Picafort i que ha
fet una gran labor tant pastoral com
social, i fins i tot ha posat en marxa sa
construcció d'un nou temple Parro-
quial, i me consta que tots els esta-
ments, grups de joves, i de totes les
edats, Ii volen demostrar s'apreci i
valorar tot el que Nicolau Pons ha fet
per ells.

Com he dit abans, els alcudiencs,
coneixem més s'obra que no sa perso-
na, però vos puc assegurar que es molt
difícil el mantenir una revista, encara
que sigui mensual, no t'en dones comp-
te i ja ha passat un mes i no tens fet
s'escritet o col.laboració i moltes pu-
blicacions han fracassat perque ha fal-

Per Xavier Viver

tat una constància, volunta t i especialment molt de temps de dedi-
cació.

ComaciutadaaIcudienc,quetengut
s'honor de fer quolque col.laboració a
n'aquesta revista, Ii vull agraïr de tot
cor s'entusiasme i disposició que
Nicolau Pons ha tengut amb el nostre
poble, i aquesta revista enquadernada,
que guard any darrera any es a Ia fi sa
nova història d'Alcúdia.

No he dit adéu, sino a reveure,
perque persones com Nicolau Pons
sempre han d'esser recordades,
tinguent s'esperança, de que en qual-
sevol moment pot tornar a col.laborar
amb Badia d'Alcúdia encara que esti-
gui enfora.

A reveure D. Nicolau.

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

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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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)

BAR - RESTAURANTE

£a
Ca'n Sebastià

LOCAL
CLIMATIZADO

ABIERTO TODO
EL ANO

Lunes y Martes por
Ia tarde cerrado

MENU ESPECIAL NOCHEVIE]A
ler. Plato a elegir 26 Plato a elegir
Bullavesa Solomillo Wellington

Consome Juliana Entrecot Plancha
Crema Navideña Salmón con Salsa de Marisco

3er. Plato a elegir
Crema Catalana Menorquina

Bananas ESPLITS
Puding de Requesón

Vino Peñascal - Cava Freixenet
Café y Copa - Surtido de Turrones

UVAS DE LA SUERTE Y COTILLON
Después de las campanadas Chocolate con Ensaimadas

P.V.P. 4.200 PTS.
Información y Reservas al TeI. 85 18 53 C/. Jaime III, 63 • Ca'n Picafort
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AREA PE REFLEXIOW (BS)

Juegos de palabras

No me refiero a Ia acción dejugar con
algunas palabras como si fueran utiliza-
bles para provocar bromas o equívocos o
para enredar al prójimo, sino que deseo
hablar de algunas combinaciones o
dualidades de palabras en las que cabe Ia
posibilidad o el vicio de usar algunas de
ellas en lugar de las otras que se parecen
entre sí pero no significan Io mismo. Hay
juegos de cosas diversas, como «juego de
sábanas», «juego de cubiertos», «juego de
café», etc. en los que da igual usar Ia
sábana encimera o Ia bajera cambiadas de
sitio, o puedes usar el cuchillo de postre
para cortar Ia carne y nadie tiene por qué
decir nada, o puedes usar una taza con el
asa a Ia derecha en vez de una con el asa a
Ia izquierda.

Pero en misjuegos de palabras Ia cosa
es algo distinta, quiero decir que en el uso
corriente y con mucha asiduidad se em-
plean palabras en un sentido no correcto
según Ia gramática, liándose un poco los
significados.

Por supuesto que estoy hablando del
uso del idioma nacional de España, del
español castellano. No es que sea docto ni
mucho menos en Ia lengua de Cervantes,
por tanto no haré de Maestro Ciruela; sí
que he tenido siempre un gran interés y
preocupación por emplear las palabras en
el sentido más genuino posible, eso sí, con
el pesar de no conseguirlo muchas veces.
Y está claro que solo puedo hablar de ese
español castellano, porque si parlo algo de
las otras lenguas españolas, alguna inten-
samente amada y leída como es el caso de
Ia del lugar geográfico en que vivimos, no
semeocurríahacerdisquisicionessobrela

Por Luis Morano Magdaleno

lengua de Ramón Llull, de Mosén Alcover,
de Lorenzo Riber, etc. etc., aunque sí sea
un eterno consultor y un redomado pre-
guntón. Y pongo como testigos a mis
numerosos libros y libritos en lengua
vernácula y a cierta persona de Alcudia
que sí es versado en su lengua natal, en Ia
lengua nacional y en algunas foráneas, y,
pese al rapapolvo que me espera, diré que
estoy hablando de D. Miguel Campins
Tous, compañero en esta Revista y com-
pañero en Ia guardia que hacemos los
martes en el Museo Parroquial.

Y para no andarcon más rodeos, !Hala¡,
ponemos el tapete verde en Ia mesa y... a
jugar con las palabras.

LLEVAR Y TRAER. Son dos verbos
de significados contrarios. LLEVAR es
alejamiento y TRAER es acercamiento,
siempre desde el lugar en que está el que
habla. Le dice el padre al hijo: «LLévate
este trasto, aléjalo de aquí todo Io posi-
ble». Otra vez Ie dice «Juan, ¿quieres
traerme un vaso de agua?», y Juan contes-
ta: «Ahora te Io traigo», mal dicho porque
Ia respuesta sería «Ahora te Io llevo». En
mallorquín el verbo DUR ampara los dos
viajes, llevar y traer, pero al traducirlo se
separan.

IRYVENIR. Estejuegodepalabras
tiene mucho parecido con el anterior.
«Juan, ¿Quieres venir un momento? y
Juan contesta «Sí, ara veng», está diciendo
«Ahora vengo» cuando el sentido es «Aho-
ra voy». Ir y venir es alejarse y acercarse
respectivamente. Enmallorquín, losabéis
mejorqueyo, existen los dos verbos «Anar

y Venir». Ya sé que Ia costumbre es Ia que
es, si yo hablara mallorquín corrientemen-
te, me vería en un compromiso entre Ia
costumbre y los verdaderos sentidos de las
palabras.

VER Y MIRAR. VER es Ia simple
observación de alguna cosa por elsentido
de los ojos. No requiere Ia atención del
sujeto observante. Hay cosas que se ven
sin querer, «preferiría no haberlo visto»
habremos dicho más de una vez. MIRAR
es poner Ia atención en Io que está a Ia vista
y hasta escudriñamos para verlo bien. «Por
más que miro, no consigo verlo». O esta
otra: «Sí que Io veo, pero como si no Io
viera porque no me interesa». Mirar es
como buscar. Ver es simplemente obser-
var algo que está a Ia vista.

OIR Y ESCUCHAR. Es el mismo
juego que Ver y Mirar. Se oyen los ruidos,
se escuchan los sonidos. Se oyen los
truenos. Se escuchan los amores. Para
OIR solo se necesita que funcione el oído.
Para ESCUCHAR hay que tener sensibili-
dad y poner atención. «Hablaba tan fuerte
aquella persona, que solo se oían gritos. O
esta otra: «Hablaba suave, despacio, afec-
tuosamente, y Ie escuchábamos con gran
satisfacción», OIR... oye el oido, y puede
entenderse. ESCUCHAR... escucha Ia
inteligencia, escucha el alma, y se llega a
comprender.

Si me Io permitís, volveremos a Ia
timba en el próximo número de laRevista.

EXCURSIONES MARÍTIMAS

S ¿ñ
AMVRI

^•••••9

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

PTO. DE ALCUDIA • TEL 54 58 11
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OPINIO/PoLÍricA

L'ètica d'un Batle, el Batle d'AIcúdia
- Sr. BATLE,darrerament Ii ha donat

per fer manifestacions en els mitjans de
comunicació pràcticament cada dia i això
té diferents lectures.Nosaltres creiem que
els polítics que governen, quan han perdut
Ia força dels arguments,utilitzan els mit-
jans de comunicació per intentarjustificar
els seus propis errors.Vostè trallada les
dicussions polítiques a un àmbit que no és
l'adequat. En un intent de desprestigiar el
màxim òrgan de participació del poble
elegit per tots els ciutadans s 'amaga darre-
ra d'uns articles per tal de no donar Ia
cara.Això té una ventatja evident,ningu Ii
pot contestar i vostè sempre té Ia raó.Tal
vegada nosaltres també hauríem de canvi-
ard'estratègia.

- Sr.Batle,voste reiteradament acostu-
ma a omplir-se Ia boca amb una paraula, Ia
paraula «ÈTICA».Diu el diccionari de Ia
LLENGUA CATALANA que ÈTICA «
és Ia situació moral de Ia qual depen mo-
ralment cadascuna de les actuacions en
que es troben les persones sense possibili-
tat de remetre's a una norma objebtiva
prefixada». Per tant l'ètica suposa unes
maneres d'actuar,un prestigi personal i
moral.Saber estar per damunt dels interes-
sos particulars com a representant de tots
els ciutadans.

Sr.Batle,voste considera ètic:
- Justificar les contractacions a dit de

persones afins al seu partit diguent que no
havien tengut temps de realitzar un procés
de selecció, però que tranquils q u e n o

INSTALACIONES
ELÉCTRICAS

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

tornarà passar?.
- Manifestar públicament que els Soci-

alistes «són els primers que ho haurien de
comprendre perquè el seu portaveu està
contractat pel CIM sense que Ia seva plaça
hagi sortit a concurs

.Quan vostè n'és conscient de Ia dife-
rència que hi ha entre un càrrec polític i
una plaça donada a dit. TaI vegada vol
confondre a Ia gent per defensar una actu-
ació clarament caciquista i de possible
tràfic d'influències ? .Això si que és fer
demagògia barata Sr. Batle.

- Vostè troba ètic que un dia (23 de
Juny.Bal.)digui pels diaris que les majori-
es absolutes no són bones a l'Administració
Pública i al cap de quatre dies digui (28
Juny D.M.) a un altre diari que no està
content de Ia seva gestió i que s'ha trobat
amb «sorpresas i desenganos>>,per part del
seu propi grup polític i també per culpa del
regidor d' U.M. Es què no veu que Io que
diu són autèntiques barbaritats7.Es què
vostè vol governar tot sol?.- Es ètic voler
apuntar-se tot allò positiu i quan una cosa
no funciona el BatIe no és responsable
perquè Ia culpa ha estat dels seus com-
panys de grup i de govern que no es troven
a l'altura de les circumstàncies i no el
deixen fer feina?.

- S'ha de confiar en l'ètica d'un Batle
quediu(12-6-96Bal.)

que s'ha decidit a crear les Comissions
informatives perquè vol que Ia gestió mu-
nic ipa l sigui Io més t ransparent

possible,quan ha estat un any
d'oscurantisme i quan en realitat les Co-
missions informatives s'han creat no per
iniciativadevostèsinódelRegidord'U.M.
que va amenaçar davant Ia seva negativa a
pactar-les amb l'oposició ?.

-Hem de creure a un Batle que diu pels
diaris(23-6-96 BaI.) que encara no s'ha
acostumat a Ia Gestió Municipal ,perquè
ell ve de l'empresa privada i allies fan les
coses quan vols i com vols ,mentre que a
l'Ajuntament s'han de seguir unes passes
com són aprovació ,exposició
publica,concurs...etc. Esquela
seva deformació professional encara no Ii
ha permès adonar-se'n que l'Ajuntament
no es,per sort, una empresa privada i que
no és propietat del Batle sinó de tots els
ciutadans alcudiencs ?. Vostè n'ha sentit
parlar de Ia Constitució? de vegades ens fa
dubtar.

- Es ètic senyor Batle,que vostè que té
unainformacióprivilegiadapelcàrrecque
ocupa com a cap de l'Ajuntament es dedi-
qui en hores extres a assessorar jurídica-
ment a alguns ciutadans del poble
d'Alcúdia els quals Ii paguen per defen-
sar-los davant d'altres ciutadans també
alcudiencs que no es troben dins Ia seva
llista de privilegiats. Es que èticament se
pot discernir amb tanta facilitat Ia figura
del Batle de Ia de Mique l Ramis
(advocat),en funció de les hores que asse-
nyalael rellotge? .Nosaltres i vostèencara
que no ho vulgui reconèixer sabem que no

LABORATÇRIO
ANALISIS CLÍNICOS

Y BIOLÓGICOS

SEGUROS:
lmeco, Sanitas,

Asisa, Mare Nostrum
Alianza, etc...

Abierto de Lunes a Sábado

Ctra. Artá-Alcudia, 42
(Farmacia Gelabert)

TeI. 89 22 41
PUERTO DE ALCUDIA

Caixa d'Estalvis
de Pollença

Oficina
ALCUDIA

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

Oficina
PUERTODEALCUDIA
C/. Capitán Cortés, 18

TeI. 54 76 60
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és possible.
- Què ens diu d'unes màquines que

impedien l'accès a un hotel d'uns turites
mentre vostè « el Batle d'Alcudia>>,en Ia
seva doble feina de misser era davant i ho
consentia7.Quina vergonya per Ia imatge
turística del nostre Municipi.

- I que és això de que Alcúdia creix
com una bolla de neu que ningú pot aturar-
la quan vostè ha manifestat que el Munici-
pi encara podria acollir unes 4.000 places
hoteleres ,es a diruns 7 o 8 hotels més.Quins
interessos hi ha amagats? Com n'hem de
menjar aquest bollit? Ho diu el Batle7,ho
diu el advocatd'alguns sectors dominants?,
o ho diu Miquel Ramis «empresari»?.

-1 les declaracions (12-6-96.Bal.) on
es diu que el Batle d'Alcúdia té com a
objectiu prioritari quel'autopista arribi al
seu municipi.No s'haria de consensuar un

teme d'aquesta importància que pot fer
que el nostre poble hagi de suportar unes
pressions urbanístiques impensables o es
pugui convertir en un destí turístic de
desfet ?. No es poden crear aquestes
espectatives que tal vegada responen més
a interessos particulars que a una visió de
futur.

- Quan als apartaments d'Alcúdia
Mar,que vostè va dir en campanya que no
Ii tremolaria Ia ma si havia de signar el
document per tal de tomar-los, i ara resulta
quelitremolen els peus i tot el cos per unes
declaracionsquefaelregidord'U.M.ique
el Batle contesta (28-6-96 D.M.) diguent
que si fos per ell, ja hauria arribat a un
acord.

-Per acabar diu vostè que l'oposició
brilla per Ia seva absència que no venim a
l'Ajuntament,li assegurque s'equivocael

que passa es que es impossible que ens
pugui veure perquè darrerament vostè no
hi és mai.A nosaltres sempre ens diven «es
a Palma» i això fa pensar que,amb el
ridícul que han fet amb el canvi de Presi-
dent (per cert crec que vostè formava part
del «Clan de destitució») tal vegada inten-
tiobteniralgunacompensaciópersonal.Els
deures sembla que els hi du fets cada dia,
i s'ha convertit en un alumne avantatjat.
La veritat es que no ho sabem ni tampoc
ens interesa,pero deixi de fer afirmacions
gratuïtes perquè el poble d'Alcúdiaja co-
mença a conèixer de memòria « el seu
discurs i les seves intencions».

EL GRUP MUNICIPAL
SOCIALISTA

ftorrcrs P%EmA

El President de Ia Comunitat
Autònoma, Jaume Matas, i el
president de l'Associació de Premsa
Forana, Miquel Company, varen
signar el passat dia 8 un conveni de
col.laboració pels anys 95, 96 i 97.
L'acte va tenir lloc a Ia seu que
l'Associació té al poble de Sant Joan.

&.
&&*

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

CA1N PICAFORT

LIMPIEZAS
URBANAS DE

MALLORCA7 S.A.
OFICINAS:

Ctra. Ca'n Picafort, s/n
C/. Juan Monjo March, 42
TeIs. 52 30 07 - 52 35 92

07450 - Sta. Margarita

PRODUCTOS
INDUSTRIAS

CARBÓNICAS S.A.

Refrescos

O I C S
Agua

UYALFAS
Carretera de Muro

LAPUEBLA
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SOCIETAT/ fèRCERA EDAT

«Preparamos con ilusión las Fiestas de
Sant Jaume»

Una vez más, toda Ia Junta directiva, se vuelca para conseguir el
bienestar de todos.

Preparativos para Ia fiesta de San Jaime, que como cada año se
celebrará en el Paseo Pedro Ventayol, frente a nuestro Local Social.
Dios Mediate, y con sana alegría, Io pasaremos «GUAY», como
dicen ahora losjóvenes, buena meriendaybaile, patrocinadas porel
Ayuntamiento. Allá nos encotraremos todos ya que es una fiesta
entrañable cada año. Veremos a muchos socios que asisten menos
veces a nuestras fiestas, pero ahora, son las «Festes de Sant Jaume»
y todo el mundo asiste, pasaremos del medio millar.

El grupo de Gimnasia con sus 68 componentes, queríamos hacer
una demostración popular en el Paseo, una demostración de Ia
Tercera Edad en Marcha, peró Ia hemos pospuesto para las fiestas de
Ia Mare de Déu d'Agost ya que estas fiestas estan cargadas con otros
actos. Ya disponemos de camisetas.

Lo que sí estará presente por primera vez será el Torneo de
Petanca. Ya hay inscritas más de ocho parejas, más otras que se
añadirán. Los Directivos encargados Io han tomado con mucho
interés y los éntrenos diarios a partir de las siete de Ia tarde se ven muy
concurridos, tanto que hasta laT.V.Local Atalaya D'Alcúdia, se unió
a nosotros con sendas entrevistas a los jugadores. Ya tenemos los
trofeos que nos proporciona el Ayuntamiento, tal como Io hace todas
las veces que solicitamos.

Para las fiestas de Ia Mare de Déu d'Agost, ya estamos preparan-
do, Ia parte musical que queremos que sea totalmente local, con
conjuntos de Alcudia que actuarán para deleitarnos. Los «Xara»,
amigos nuestros, y ya de Ia tercera edad casi todos, nos delitarán con
sus canciones de hace más de 20 años, de aquellos buenos tiempos.

El moderno conjunto de Habaneras, no faltará, pues tienen vivos
deseos de homenajear a Ia Gent Gran, y Io harán Io msimo que Io
hiceron formidablemente en La Sardinada de las Festes de San Pere
des MoIl.

Y Ia Coral de Alcudia, no queremos que falte tampoco, ya uqe
queremos demostrar que Ia culutra musical en Alcudia, estám uy
elevada, tanto como para comparar con Ia ciudad más culta musical-
mente ya que a estos conjuntos corales, podemos añadir nuestra
Banda Municipal de Música, Ia escuela de música, con sus clases
diarias de solfeo e instrumental, y cómo no hemos de recordar a más
de 400 niños y niñas «mis niños» que han pasado por Ia Banda de
Trompetas, Cornetas y Tambores de Alcúdiay que siguen actualmen-

Tel.891059

par &eataurant
JoUp &oger

( Cl putañero )
JOANA SANDERSON

PISCINA
NOCHES DE FIESTA Y BARBACOA

Lago Meñor - Pto. Alcudia, (Mallorca)

te.
Y hablando de Ia Banda Musical Juvenil de Trompetas, Cornetas

y Tambores, queremos agradecer públicamente, mis niños y yo, las
atenciones que recibimos y el cariño con que somos recibidos por
todos. Gracias a los Hermanos Rebassa, por sus invitaciones y
excursiones en las barcas Safari por nuestra bahía. A Francisco
Gelabert de Hidropark por las deliciosas horas que por ejemplo esta
pasada semana hemos pasado con su invitación como varias veces
cada año. A Toni Armenteras por los traslados gratuitos con sus
autocares a todas las zonas de Alcudia, con un personal muy amable
con los niños, necesitados de pacianecia de los mayores, tanto en
autocares, en Barcas Safari como en el Hidropark, ya que por ejemplo
actualmente tengo en mi grupo cuatro que no han cumplido los ocho
años. Especialmente a estos pero en realidad a todos les gustan los
Helados La Menorquina con el que son obsequiados cada vez que
visitamos su Factoría-Almacen, enAlcúdia.

Esta seman, recibiremos unas camisetas para ir algo uniformados
con el escudo de nuestra ciudad, que nos ha prometido nuestro
Ayuntamiento y otra Entidad nos ha prometido que solicitará para
tener faldas y pantalones del mismo estilo y color. Esta es Ia gran
suerte, que todo el mundo nos ayuda en nuestras actividades y esto
hace que trabajemos cada vez más y con más ganas por Io que damos
las gracias a Dios.

A toda Alcudia, deseo unas muy felices fiestas.

'U-

ORO 18 K.
QOLD 18 KARAT.
D1OR 18 CARAT.
PLATA DE LEY

iarCa victoria .^rauiíó?'
Paseo Marítimo, 58 - TeI. 54 52 09

Puerto de Alcudia

^tf MAc* v BAILEDE
£&*J»g^i4 SALON¿v ̂ 2^ <^ 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.

GRANDES SALONES CLIMATIZADOS PARA BODAS,
COMUNIONESY TODA CLASE DE CONVENCIONES

Ctra. Can Picafort - Ro. Alcudia, Km. 26'300 - TeIs. (971) 89 03 50 / 55
PLAYAS DE MURO - BAHIA DE ALCUDlA - MALLORCA
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El control de los procesos de ansiedad
en Ia gimnasia deportiva

El análisis psicológico de Ia Gimnasia
Deportiva constituye el principal medio
para determinar los factores psíquicos que
puedan condicionar al adolescente en su
evolución deportiva.

Factores como: MOTIVACION-CO-
NOCIMIENTO-EJECUCION-CON-
TROL, que a través de los años serán las
pautas que marcarán el camino a seguir al
gimnasta y sobre todo a su entrenador.

El rendimiento suele considerarse
como una función de Ia motivación y de
las capacidades psico-físicas del deportis-
ta. Precisamente los factores emocionales
representan con frecuencia un problema
considerable relacionado con
inestabilidades frecuentes del gimnasta,
ya sea en los entrenamientos cotidianos o
competiciones de alto nivel.

El estudio psicológico de gimnastas ha
demostrado que los practicantes de esta
disciplina deportiva tienen, en compara-
ción con otros deportistas de otras moda-
lidades, una media de inteligencia supe-
rior y una mayor seguridad y confianza en
si mismos.

En el plano competitivo, suelen rendir
mejor los gimnastas introvertidos, tanto
hombres como mujeres. El neurotismo
ejrce un efecto más bien negativo, sobre
todo en competiciones difíciles.

En el aprendizaje de las habilidades

Por Antonio Serra
Ldo. en Educación Física

motoras gimnásticas pueden aparecer pro-
cesos distorsionadores que dificulten los
objetivos planteados por el entrenador.
Uno es conocido en psicología como
ANSIEDAD.

Bajo ella, el estudio del fenómeno ha
de hacerse en base a tres formas de res-
puesta.

1.- La fisiológica (tasa cardíaca, ten-
sión muscular...)

2.- La motora (gestos faciales, movi-
mientos de huida).

3.-Lacognitiva(rechazo,atraccion...).

En entrenamientos cotidianos el entre-
nador comprueba Ia verdadera imagen del
futuro gimnasta en base a comportamien-
tos de inadaptación como: (Huida-Miedo-
Rechazo-Ansiedad exagerada...)

También podemos encontrar compor-
tamientos adaptados al problema como:
(Curiosidad-Atracción-Motivación).

Laansiedadlapodríamosdefinircomo
un proceso emocional en Ia cual el trabajo
clásico se ve desajustado dando lugar a
comportamientos incontrolados, desorga-
nizados, inhibitorios y evitativos del pro-
ceso de entrenamiento, pudiendo dar lu-
gar a situaciones de verdadero peligro.

Por tanto, el elemento clave es Ia infor-
mación que Ie llega al sujeto y Ia forma
como Io procesa. Cualquier vía de admi-

nistración como: instrucciones del entre-
nador, ejecuciones de compañeros, co-
rrecciones de errores, respuesta del grupo
después de ejecutar un ejercicio, caídas
con dolor físico, refuerzos ya sean del
entrenador- familia etc.; puede estar afec-
tando al aprendizaje en conductas de an-
siedad.

La claridad informativa y sobre todo el
control del entrenador de situaciones
aversivas: caídas, golpes, lesiones; evitará
traumas psicológicos al deportista.

Mi postura para finalizar este tema y
dirigido a todos los entrenadores es tratar
de conseguir que los niños no muestren
conductas de miedo ante ejercicios gim-
násticos, sino de CONTROL Y UN GRAN •
PLACER POR EL MOVIMIENTO LI-
BRE Y CONTROLADO POR EL MIS-
MO.

KETTAL

MUEBLE,
MErSTRE

C/. Jaime II, 48 - C/. Pollentia, 75
TelyFax:5471 16-548620

Alcudia

C/. Joan XXIII1 96
TeI. 86 56 47

Puerto de Pollensa

C/. Ten, 23, TeI. 24 03 02
Polígono Son Fuster Qunto Toys "R"us)

Palma de Mallorca

Centro Comercial Mallorca ALCAMPO
Local 3 y 4 - TeI y Fax: 60 40 97

Marratxi

SM PORTO Pl CENTRO
Local 2408, TeI. 40 23 57

Palma de Mallorca

MUEBLE RUSTICO Y PROVENZAL, CORTINAS - MANTELERÍAS
ALFOMBRAS - TAPICERÍAS, MOBILIARIO: HOSTELERÍA, BARES,

APARTAMENTOS, OFICINAS, ETC.., MUEBLES DE TERRAZAYJARDIN
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LA VWA E# QLOSA

ER MAJOR (BIS)

Com vos deia es mes passat
parlant des carrer major,
ha quedat d'una finor
com mai haguéssim pensat.

Pareix que hi ha més espai,
hi fa més bon circular,
però... brutícies de ca
no n'hi ha hagut tantas mai!.

Per començar, ja sa plaça
pareix una exposició
de tota aquesta brutor
que es transeünts amenaça

i per tot es carrer arreu
perillau, si no anau viu,
trepitjar Io que no es diu
i si un va distret no veu...

Joja n'heestatafectat:
una mala llenegada
i sa sabata emporcada
a un tros poc il.luminat

Això avui és ben normal
i s'hauria d'establir
que es cans, qui en vulgui tenir,
se tenguin en es corral

0 dins es seu domicili,
on hi puguin fer ses feines
1 es disposi de ses eines
i es necessari utensili

per una higiene total,
evitant males olors
d'humitats i altres humors
que desprèn tot animal...

Ho fa net s'ajuntament
emperò no és això,
ja que tot surt des tresor
des poble contribuent...

Crec que cada propietari
que desitgi tenir ca
Io primer ha de procurar
nn molestares vesindari...no

I anem a un segon capítol:
esburbats també n'hi ha,
ja que si hem de parlar clar
no mereixen altre títol.

Un estol d'atlots tots sols
a tota hora en es carrer
no tenen altre quefer
que rebentar es cossiols

que adornen cada façana;
ningú els controla ni renya
ni compon Io que s'espenya;
pitjor que una tramuntana.

Aquest grupet infantil
du remogut es carrer;
a més des gran renouer
un no hi passar tranquil.

Aqueixes criaturetes
tot ho duen en redol
amb sos patins, es futbol
i proves de bicicletes...

(Es per demés: s'alegria
d'aquest món mai és complida;
és amarga llei de vida

que comprovam cada dia...)

Alcúdia, Juny de 1996
MIQUEL CAMPINS TOUS

Laboratorio fotogràfico

¡NO COMPRE SU CAmTE!
NOSOTROS LE REGALAMOS UN CARRETE POR CAVA REVELAVO

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

Blanco y Negro en 1 Hora

AHORA EN ALCUDIA • PLAZA CARLOS V, n° 2 • TeI. 54 61 56

TIVOLI - TERRACE

Especialidad en:

Carnes a Ia Brasa,
Pizzas, Helados y su
Exótica Cocktelería

MUSICA EN VIVO

Avd. Pedro Más Reus, s/n
PTO. ALCUDIA - MALLORCA
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ACTUALITAT/SANtTAT
El 2 de Juliol començà a funcionar l'Hospital d'Alcúdia

Està ubicaí a l'edifici de «La Residència» i compte amb 59 metges.
(Texte recollit de EL DIA DEL MUNDO-Joan J. Serra, 2/07/96)

L'Hospital d'Alcúdia va començar a
funcionar a ple rendiment a principis del
mes dejuliol,concretament a partir del dia
2. L'edifici, que en un principi va esser
construit com a llar per a persones majors
ha estat reconvertit en un plaç de gairebé
un mes per les Clíniques Femenia i
Miramar.

Aquest hospital, inaugurat oficialment
poc temps després de iniciar-se el seu
funcionament, comta amb una plantilla de
131 persones: 72 empleats no metges i 59
metges.

Les especialitats es reperteixen de Ia
següent manera:

Traumatologia - 7 metges; Medicina
interna - 3 metges; Anestèsia - 3; Cirugia
infantil - 1 ; Cirugia general - 5; Cardiolo-
gia - 4; Neumologia - 2; Neurologia - 2;
Servei de Radiodiagnòstic - 4; Pediatria -
1 ; Urgències - 5; Unitat Cuidats Intensius
(UCI) - 5; Obstetrícia i ginecologia - 3;

etc., etc.
Hi ha en total 65 llits 27 a medicina

interna, 4 a maternitat, 5 a Ia UCI i 4 als
«boxes» d'observació.

Preus especials.
La clínica funciona bàsicament a tra-

vés de companyies d'assegurances, si bé,
segons declaracions del director adminis-
tratiu, Francisco Juan, a El DIA DEL
MUNDO, els residents d'Alcúdia i els
espanyols en general que vagin individu-
alment a Ia Clínica, gaudiran de preus
especials.

Segons informaba EL DIA DEL
MUNDO el mateix 2 de Juliol, l 'Ajunta-
ment d'Alcúdia va fracasar en el seu intent
d'habilitarunaresidènciademajors.Prest
es va comprobar que Ia seva viabilitat
econòmica era gairebé imposible: Ia de-
manda no era tan elevada com perjustifi-
carl'inversió realitzada i el pagament fixat
de 90.000 pts. mensuals resultaba massa

alt pels posibles usuaris, uns 50 segons les
previsions inicials.

Permord'aixo,l'Ajuntamentvaposar
com a condició per adjudicarl'ús de l'edi-
fici com Clínica Privada, que hi hagués 19
places per a gent major, una quantitat més
raonable atenint a Ia demanda.

L'ocupació d'aquestes places serà
gratuita tant per l'Ajuntament com pels
usuaris.

Aiximateix, l'Hospital d'Alcúdia
entregarà diàriament 30 dinars a domicili
que seran repartits per l'Ajuntament, que
també determinarà qui les rebrà i quins
vellets tendran opció a ocupar una de les
places de residència. Com es natural, es
donarà prioritat a les persones més neces-
sitades.

HhAkoÉ
Tel.8911 00-908732412

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

SERVICIO AMBULANCIAS 24 H.

SEGUROS PRIVADOS
Ctra. Artá-Alcudia, 46-B

TELEFONO MOVIL: 908 73 26 19
C/. Nou, 27 • TeI. 52 21 56
07430 - LLUBI (Mallorca)

RESTAURANTE ,

Nueva Dirección
Frito Mallorquín
Lomo con CoI

Palomo con CoI
Bacalao

Escaldums

Cordero Asado
Lechona

Calamares Rellenos
Lengua con Alcaparras

Conejo con CeDolla
Pescado a Ia Mallorquina Paletilla de Cordero

Sopas Mallorquínas 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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ACTUALITAT/REVISTA DE PREMSA

12/06/96-Ultima Hora
«El equipo de gobierno decide recuperarlas comisiones informativas»
El alcalde quiere que Ia gestión municipal tenga el máximo de

transparencia.
El equipo de gobierno del Ajuntament d'Alcúdia implantará

nuevamente las comisiones informativas que se suspendieron con Ia
llegada al poder del grupo conservador.

14/06/96- Diari de Balears
«Els promotors d'Alcudiamar poden ser multats amb 180 milions de

pessetes».
El regidor Miquel Ferrer exigeix Ia demolició de dos dels blocs

d'apartaments i els promotors domés s'avenen a enderrocar els 19
apartaments que més impacta visual provoquen.

17/06/96 - Diari de Balears
«Un castell mallorquí, territori alemany»
El CIM no ha contestat a l'Ajuntament si pot donar llicència per

reformar les cases de Manresa
18/06/96 - Diari de Balears
«Setmana nàutica del coI.legi Norai»
«Un balcó per Alcúdia», Ia proposta per al Centre Cultural
19/06/96 - Diari de Balears
«Turisme entre Ia pols al Port d'Alcúdia»
EIs primers clients d'un hotel en construcció comparteixen l'espai

amb els obrers.
«L'esmentat hotel, de Cerda-Llompart,ja va tenir problemes amb Ia

llicència d'obres, Ia qual cosa no va ser cap impediment perquè començàs
a construir-se peI desembre de 1995 i aconseguís el permís municipal, el
mes d'abril del 96.

20/06/96 - Diari de Balears
«El GOB denunica l'activitat il.legal a Ia pedrera de Ca na Siona».
L'Ajuntament ha presentat una al.legació al PIa de Pedreres
21/06/96 - Diari de Balears
«El Centre Cultural costarà 300 milions»
Abans del dia 15 d'Agost, els arquitectes hauran d'entregar el

projecte final.
. 22/06/96 Diari de Balears

«Polèmica peI deute de Riera Marsà»
Si no s'arriba a un acord, dia vuit se subhastaran béns per més de mil

milions.
23/06/96 El Dia del Mundo
«ElAyuntamientodeAlcúdianegociaconContefmanciarlafundación

municipal de música»
Como compensación al palacio que el multimillonario italiano

SEMPRE
I ARA

T6NDfl: Poseo Colon
Ctro. o Sonto Morgolido

TeI. 85 20 60 - Cfì'N PICfìFORT
(Mollorco)

construye en Bonaire.
23/06/96 Diari de Balears
Miquel Ramis, batle: «Alcudia és com una bolla de neu, que creix i

no hi ha qui Ia pugui aturar»
24/06/96 Diari de Balears
«Critiques per l'enderroc de Ia façana de l'antic escorxador»
El nou centre cultural suposarà Ia destrucció del vell edifici
25/06/96 Diari de Balears
«28 milions de pessetes per a Ia nova rotonda d'entrada a Alcúdia»
Les obres començaran passat l'estiu, el mes d'octubre
26/06/96 Diari de Balears
«El quarter de Ia Guàrdia Civil, una ruïna»
L'Ajuntament estaria disposat a negociar Ia construcció d'un nou

edifici.
28/06/96 Diari de Balears
«Els hotelers presenten a l'Ajuntament el projecte de Ia ciutat

esportiva»
EIs arqueòlegs trobaren restes d'antics edificis on es volen fer els

camps de joc.
«Ara Ia Comissió de Patrimoni del Consell Insular de Mallorca haurà

de decidir si deixa fer el projecte o inicia excavacions arqueològiques».
01/07/96 Diari de Balears
«Pollentia, l'antiga ciutat romana que pot tenir una moderna zona

esportiva».
Si Ia Unesco Ia declara patrimoni mundial, no es podran ferels camps

d'esports.
4/07/96 El Dia del Mundo
«Trece establecimientos de Alcúdia piden al Ayuntamiento el

distintivo de «hotel ecoturístico»
El año pasado hubo cinco peticionarios y sólo dos obtuvieron Ia

calificación. El Ayuntamiento exige unos estrictos requisitos y sólo
concede el distintivo durante un año «para que no se estanquen. Una
comisión municipal realizará auditorías a los aspirantes a Ia concesión.

5/07/96 Diari de Balears
«Riera-Marsà paga 35 milions de pessetes i evitalasubhasta dels seus

béns».
L'empresari tenia un deute de 100 milions de pessetes, d'imposts i

tributs, des del 1989.
6/06/96 Diari de Balears
«Projecten un gran parc arqueològic»
L'Ajuntament fa les primeres passes per renéixer Pollentia
«Llac Esperança tindrà clavagueram a partir del mes d'octubre»

LIMPIEZAS

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

Tratado de barro y
cerámica.
Desinfección.

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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Serveis Municipals

Inca
Urgències
BUTÀ
Factoria. Alcanada, s/n
Suministres. Médico Reynés, 3
COL.LEGIS
Porta del MoIl. Plaça Carles V, s/n
Norai. Les Balears, 25 (Port)

AJUNTAMENT D'ALCUDIA
Albufera (Port), Mossen A. M. Alcover 546332
Germanes Agustines. Urb. Ca Na Ferrera 545843
Institut 548600
Casa de Cultura C/. Hostal, l l-12
(Biblioteca, SalaEstudis) 547902
CORREUS 545440
GAS Y ELECTRICIDAD
El Murterar 890301
Averies (Inca) 880077
GUARDIA CIVIL
Alcúdia. Castellet,20 545149
Port. Èol, 8 545295
PARRÒQUIES
Sant Jaume (Alcúdia) Rectoria, 2 548665
Ntra. Sra. del Carme (Port), Hostaleria 545547
RECAPTACIÓ CONTRIBUCIONS (CAIB) 548981
PROTECTORA D' ANIMALS 547240-547202
PORTS
Institut Social de Ia Marina. Ciutadella, s/n 545968
Duana. Afores, s/n 547103
Ajundantia de Marina. Gabriel Roca, s/n 545301
Port Esportiu. Cap. Cortés, s/n 546000
TAXIS
Ràdio Telèfon 892187
Parades:
Alcúdia. Ps. LaVictòria 545653
Ps. Marítim 545797
Ciutat Blanca 890015
Servialsa Estació de Servei, obert 24 hores 548670

Serveis Sanitaris
URGENCIESMÉDIQUES 061
AMBULÀNCIES
CreuRoja 545421
Ambulàncies Insulars 204111
APOTECARIES
A. Gelabert. Crta. Artà-PortAlcúdia 892241
A. Oliver. Teodor Canet, 58 (Port) 545851
A.Pujadas.PlaçaConstitució, 17 548172
A. Ventayol. Príncepsd'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
INSS 500146
Ciutat:
Ambulatori del Carme. Carme, 18 726224
Hospital Son Dureta. Andrea Doria, 55 175000
Hospital Provincial. Plaça de l'Hospital, 3 723800
INSALUT. Reina Esclaramunda, 9 175600
Planificació Familiar

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

548174
547362
547476
546163

Telefax 546515

Informació
Servei de Participació Ciutadana... 010

* C/. Major, 9 - 07400 Alcúdia
Horari: 9-14i 17-19hores

EMPRESA"MUNICIPAL DE SERVEIS 547291
CENENTIRIViadeCorneliÀtic 548596
CULTURA I ESPORTS
BibliotecaCanTorró.CarrerSerra, 15 547311
CENTRE SOCIALIDE PARTICIPACIÓ CIUTADANA.
CarrerHostal, 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 CANAUTZADES D'ALC., Pl. Carles V,3. 545410
ASSOCIACIÓ TERCERA EDAT.
Alcúdia. C/. de I'HistoriadorPere Ventayol 547929
MoIl. Torreta 548167
AUTOBUSOS
Oficines 545696
BOMBERS

500080
085

545256
545191

545367
547651



36 b'ÁlcÉk Juliol 1996

VIUC'ESTIU 1996
Comcada any, I ajuntament d Alcúdia, a travésdel Patronat Municipal d Esports ha posat en marxael

cicie d activitats esportives, físiques i lúdiques d estiu, durant els mesos dejuliol i agost, 1 anomenat «Viu
1 estiu a Alcúdia 96»;;

Una de les activitatsque s han duit a terme Iaprimera setmana del mes dejulioJ ha estatel cinquè campus
de bàsquet Tomàs Jofresa Nike, amb Ia participació d uns 25 nins i nines. Per altfa banda, una altrade les
novetats a aquest programa ha estat Ia posada en marxa de 1 escola municipal désquí nàutic.

Però al piQgrama«Yiu lestiu a Alcúdia 96», segueix obert per a les inscripcions, a|llarg dels propers
dies, tant als que són socis del patronat com als que no ho són. L oferta és e$ensa pe||mes joves i també
pas aJsterf

fconcretament, hi trobam IeI següents activitats: «Viu 1 estiu d aventura», adrëçat anins inihesde 12 a
15Anys. «Natació», amb distijp nivells d iniciació i aprenentatge i perfeccionament. «Viu 1 estiu infantil»,
deBinata nins ijpn^s de 4 aífc anys.

«dtres actJpitats p<fe totsSfs públics són: manteniment físic, kàrate, estada permanent de voleibol de
platja, aérobig, esteps|tonifi|acio muscular, preparaciófísicai musculacioperalestiu,judo, manteniment
t'ísie amb natació, ginfiàstica correctiva i manteniment per a Ia gent més gran.

Malgrat les activitats hagin començat encara hi ha Ia possibilitat de poder-se inscriure a qualsevol d
aquestes opcions. Per a més informació sobre el «Viu 1 estiu a Alcúdia 96», podeu cridar al telefon54 66
67,i el54 8071, alsmatinsde les9:OOh.ales 13;00h. dedillunsadivendrès.Tambépodeu informar-vos
alaconsergeriadel pavellómunicipal desports, cadacapvesprededilluns adivendresdeles 18:00h. a les
21:00 h. ialtelèfon 8915 93.
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