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Col.Iocada Ia 1a pedra
de Ia futura Llar de Día
de Ia 3a Edat del Port

La Creu Roja d'Alcúdi
posa una nova ambulància

al servei del poble

n aquest n° trobareu:
EDITORIAL:

El port necessita una
Oficina de Correus.

Continúa Ia polèmica
entre PP i PSOE.

• "Qüestió d'Ètica"
PerXavierViver

MUttlL.
• Convocat un concurs

per disenyar el
logotipus de
l'Obreria "Amics
de Ia Victòria".

• El mes d'Agost, tot
un calendari
d'activitats culturals
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;L"AREDACCIO D'AQUESTAREVI5TA'

:¿ VOL MANIFESTAR QUE SOLSEXPRg-

SSEN LA SEVA OPINIÓ L1EDrTORIAL I

ELS ARTICLES SIGNATS PER LA"

REDACCIQ. ELS ALTRES SON RESPON-

SABILITAT DELSAUTORS QUEEXERCI-

TEN ELDRET DELÀLLIBERTAT o'EX-

PRESSIÓ MITJANÇANT LA REVISTA.

EDITORIAL

UN SERVEI DE CORREUS
INSUFICIENT

Ja fa estona que ho patim, i pentura els mateixos responsables i
treballadors de l'oficina de correus d'Alcúdia són els primers que voldrien
que els problemes es solucionacin, però des d'aquestes línies hem de denun-
ciar que el poble d'Alcúdia no té, de cap manera el servei postal que es
mereix i que precisa, donades Ia seva població i l'activitat que s'hi du a
terme, econòmica, comercial i de tota índole.

Les deficiències del Servei de Correus (que pagam els ciutadans amb
els nostres imposts a nivell de l'Estat i a més amb els segells i d'altres
taxes), les estem patint tots els veïns d'Alcúdia.

Pot essef mai, que una carta, llançada des d'Alcúdia, i enviada a
algú d'Alcúdia, s'estorbi en arribar més de deu dies al seu destí?. O és que
ha d'anar a Palma, i tornar a Alcúdia voltant per Manacor per allò de que
som un poble turístic i fins i tot les cartes i envios fan turisme per l'illa
abans d'arribar al nostrepoble?.

Es raonable que el Port d'Alcúdia, amb tota Ia seva importància
econòmica, social i humana, no tengui una modesta, necessària i impres-
cindible oficina de correuspermanent?. L'Ajuntament se n'ha adonat de
que el Port d'Alcúdia es mereix unes oficines municipals, i també, una
biblioteca, i sembla queper aixòja hi haprojectes que en elspropers mesos
es posaran en marxa.

Ja ens agradaria que els responsables del Ministeri de Transports i
Comunicacions, no sabem a través de quina via, també se n'adonessin de
les necessitats d'Alcúdia i el seu Port en matèria de comunicacions postals i
les solucionacin.

També veiem que l'únic institut que hi ha a Alcúdia s'ubica al Port,
que el Port té dos col·legis, hi ha dispensari municipal, i d'altres serveis,
però no hi ha una oficinapermanent de Servei Postal, sinó una mòbil ija
sabem com funciona el tràfic en s'estiu i com es poden complir els horaris.

Es normal que no hi hagi apartats de correus i queper accedir-ne a
un s'hagi d'estar en «llista d'espera» a un poble com Alcúdia?.

Continúa en pag. 4
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07400 - ALCUDIA
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Passeig de Ia Mare de Déu
delaVictoria,3-10
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TeI. 54 77 06



Agost 1996

Continuación de Ia pág. 3

Es normal que les gestions
que a qualsevol altre poble es poden
fer des de Ia pròpia oficina que hi
ha a Ia vila, a Alcúdia t'hagin
d'enviar a Palma?. TaI volta faci
falta més gentperpoder atendre a
tothom com cal?, o a Io millor els
que hi són haurien de fer un esforç
perquè els usuaris no pateixin tant
les deficiències?.

Alguns bancs d'Alcúdia han
decidit, vist el temps que s'estorben
les comunicacions per carta, obrir
ells mateixos caselles per a Ia
correspondència entre l'entitat i els
seus clients. I no parlem dels
trastorns que produeix entre els
subscriptors de Ia Badia d'Alcúdia,
veure que passen els dies i no els hi
arriba el darrer número d'hora.

EIs turistes que venen al Port
d'Alcúdia, tenen Ia sort de que els
hotels ofereixen una bústia a Ia
recepció, on dipositar-hi les seves
postals i cartes, i el mateix establi-
ment hoteler s'encarrega de donar-
li sortida. On han d'anar els sofrits
veïns del Port si el dia i l'hora que
passa l'oficina mòbil no hi poden
acudir?.

Es tanta Ia inseguretat de
comunicar alguna cosa per carta,
que ningú se'n fia de que arribi, o
de que si ho fa, ho faci d'hora. No
trobeu que Alcúdia és mereix
alguna cosa millor?. Noltros si, i si
algú pot fer alguna cosa per soluci-
onar-ho, des de Ia direcció de Ia
mateixa oficina d'Alcúdia o des
d'on sigui, rebi des d'aquestes
modestes línies Ia nostra felicitació
i el nostre agraïment com a ciuta-
dans i usuaris.

LOCAL/PORTADA

EIs vigilants de Ia platja
d'Alcúdia

Les Platges d'Alcúdia no són com
les de Califòrnia, són molt millors.
Be, això ho deim perque estimam
Alcúdia però també perque ens sentim
orgullosos dels serveis que s'oferei-
xen des de Ia Platja a TOTS ELS
USUARIS, juntament amb les òpti-
mes condicions d'higiene de les que
gaudeix i que l'han feta mereixedora
del distintiu de Ia Bandera Blava con-
cedida pel Govern Balear i segons les
exigències de Ia Comunitat Europea.

Lafotografiade laportadad'aquest
mes d'agost ens mostra Ia barca de
salvament amb Ia que conta també Ia
Platja d'Alcúdia des d'enguany.
Aquesta barca forma part de l'equipa-
ment que l'Ajuntament ha posat en
marxa aquest estiu, per dotar com cal
a tot l'equip de socorristes que vigila
i presta un important servei als usuaris
de Ia que creim es Ia millor platja i Ia
més ben equipada del Nord de
Mallorca.

L'Ajuntament d'Alcúdia ha estat
el pioner en dotar Ia seva zona de
socorristes, i tal volta, des de Ia man-
comunitat del Nord s'organitzi en el
futur una vigilància conjunta, més efi-
caç perque cobrirà tota Ia zona i que
també serà tal volta més econòmica,
per repartir-se les despeses els munici-
pis que comparteixen Ia Badia
d'Alcúdia.

EIs socorristes de Ia Platja

d'Alcúdia van vestits de vermell, així
que se'ls pot veure d'enfora, i tenen el
punt coordinador a Ia zona de Ciudad
Blanca, en front de l'Avinguda Pedro
Mas i Reus.

Fins ara, les seves intervencions
més frecuents s'han referit a nombro-
sos nins que es perden entre Ia gent i
que els pares cerquen preocupats, però
gràcies a l'actuació conjunta amb els
vigilants de Ia Policia Local al cap de
poques hores es solen trobar tots.

També atenen les picades de
«medusses» o quolque «aranya» al seu
dispensari d'urgències, i amb Ia seva
«zodiac» han rescatat més de dos tu-
ristes despistats que ambs els
«velomars» i tables de «windsurf»,
amb un poc de vent han fuit més enfora
del que es pensaven.

Però també han pogut veure casos
dramàtics, com el d'un turista que va
pegar un «cap fico», des d'un senzill
«pantalán» de fusta, amb tan mala sort
que es va partir una vèrtebra cervical
quedant inmòvil del coll per avall.

Esperem que el que queda d'estiu
sigui més tranquil, i sinó, enhorabona
i que continui amb èxit Ia seva tasca
sota el sol.

flHH*i^wM>wsflasa*

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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LOCAL/PORTADA

Col.locada Ia
primera pedra de
Ia Futura Llar de
Dia de Ia Tercera

Edat del Port
d'Alcúdia.

El 16 de Juliol va esser un dia intens pels mitjans
informatius, ja que el mateix matí es varen col.locar les
banderes blaves al Port Turístic i Esportiu d'Alcudiamar i
a Ia Platja d'Alcúdia, i també es vacol.locar Ia primera pedra
de Ia futura Llar de Dia de Ia Tercera Edat del Port
d'Alcúdia.

A l'acte, com es pot veure a Ia fotografia, hi assistiren
membres de l'actual Govern Balear, i es que aquesta insti-
tució es Ia que es farà càrrec de finançar els 50 milions que
costarà Ia nova obra. EIs interessos del préstec, els cobrirà
l'Ajuntament d'Alcúdia.

IMPRENTTA: Escola, 15- TeI. 54 01 55

TENDA: Esco!a, 41 - TeI. 86 24 44

Fax: 54 01 55

07420 - SA POBLA (Mallorca)

TENDA: Tsa.MariàAguiló.9

Tel.546775

07400-ALCÚDW (Mallorca)

>avyie<U<uw<vnfe -

Ga9R GUARASSA
=&=S^

ARROCES
PESCADOS FRESCOS
CARNES A LA BRASA ̂

TeI. 86 4166
PIaya d'en Cuarassa - Pto. de Pollensa

Nova ambulància
per a Ia Creu Roja.

El mes passat l'Assemblea d'Alcúdia de Ia Creu Roja
presentava als mitjans de comunicació Ia seva nova ambu-
lància, excel.lentment dotada per a cobrir les necessitats del
nostre municipi en matèria de atenció a malalts i urgències,
per portar-los a l'Hospital més proper o a Son Dureta si cal.

Enhorabona, i endavant amb Ia vostra tasca!.

NIMACION, Sl,
C/. Marisco, 8

07400 - PTO. ALCUDIA

JAIME RAYO SERRA

UTE MICHAELA MOSER
ORGANIZADORES

OFRECE SUS SERVICIOS DE:
Animadores
Discotecas
Karaokés

y otros Espectáculos.

^gS3&OFICINA:
TeI. 54 63 64
Fax: 54 52 03

Vr f9i

^&eofau&anfe *^¿<Uá¿c
Pto.d>Afcudb

DmECCION; LFONTCLARA

: ;

NuestrasespeciaMadcs:;;^
Entrantes ;̂|IP*5f

Cocina MflííorqMÍMfl
,A¿' 7escaoosy Mariscos 1 Jf;:f

^|vfefi/ Postrescdseros ;S¡ JlF
y wtestro extèMsosurtiòo eMPpz<as

^ecue*<$i&M>mnv,8*'<&i*e*fo Je Cj4>Jctu&a • ®e/. 54 50 08
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LOCAL/ACTUALITAT

L'Obreria «Amics de La Victòria»
convoca un concurs de dibuixos per

elaborar el logotipus d'aquesta
associació.

Està obert a tothom, i els originals es poden entregar el dia 23 d'Agost a Ia Rectoria
d'Alcúdia, des de les l8'OO h. fins a les 22'OO h.

La Junta Directiva de l'Obre-
ria «Amics de Ia Victòria» ha decidit
convocar un concurs, obert a tothom,
grans i petits del poble d'Alcúdia que
vulguin participar, per elaborar el
logotipus d'aquesta associació.

El dibuix que els participants
presentin per il·lustrar el segell de
l'Obreria pot esser de tema lliure, i
els interessats gaudeixen d'un plaç
que finalitza el proper dia 23 d'agost,
dia en el qual es poden entregar els
originals al Saló Parroquial de Ia
Rectoria de Sant Jaume d'Alcúdia, ja
quedesdeles sisde l'horabaixa,fins
les deu del vespre, Ia rectoria roman-
drà oberta expressament per recollir
els treballs que es presentin al con-
curs.

Aquests dibuixos s' han de pre-
sentaren tamany DINA 4, enganxats
sobre un foli d'aquestes dimensions si s'han realitzat sobre
cartó.

En aquesta convocatòria no hi ha premi econòmic pel
guanyador, i el dibuix que resulti escollit per Ia realització

•F'liWMÍiE'fl" i ^~-~¿ J,>:-

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

DROGUERIA
Productos

de limpieza
Almacén de

plásticos
Muebles de

terraza y jardín

DISTRIBUIDOR PINTURAS BRUGUER
Distribuidora LLOMGAR, C.B.

VIa Pollentia, 45-B
07400 - ALCUDUV (Mallorca)

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

del logotipus serà propietat de l'Obreria
«Amics de La Victòria».

La resta de treballs presentats
que no siguin escollits es tornaran als seus
autors.

EIs participants, quan presentin
els seus treballs, ho hauran de fer en un
sobre gran tancat, a sobre del qual hi ha
d'haver un lema, el mateix que identifica-
rà el sobre petit que contingui les dades
personals de l'autor i que ha d'acompa-
nyar el dibuix.

D'aquesta manera Ia identitat de
l'autor no es coneixerà fins que s'hagi
escollit, per part de Ia Junta Directiva, el
dibuix finalment seleccionat d'entre els
que es presentin.

SEMPRE
I ARA

FIlUITCS

T6NDfl: Poseo Colon
Ctro. o Sonto Morgolido

TeI. 85 20 60 - Cfì'N PICfìFORT
(Mollorca)
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Ei Grupo Femenía i
Policlínica Miram

debido a Ia necesidad
de atenderte con una
mayor comodidadya

están a su servicio
enAlcúdia.

Otnis compañías que se aceptan:

ADESLAS-AGRUPACIÓMUTUA
AXA'FEMEN!ASALUD'L'ALiANZA

NOVOMEDIC • PREViASA • SANITAS • OTRAS aS8i i8S& iiSfc
W W W

S e r v i c i o s p e r m a n e n t e s
Urgencias 24 horas.
Laboratorio análisis 24 horas.
Hospitalización Médica y Pediátrica.
Consultas externas.

UCi • Radiología:
Técnicas Cardiológicas: • Simple
• E/ectrocord/otogío • Tetemando
• Eco - Doppler • Ho/íer • Ecografias

Cardiología.
Cirugía infantil.
Endocrinología.

• Ginecología.

C o n s u l t a s e x t e r n a s
Neurología.
Otorrinolaringología.
Reumatologia.
Traumatología infantil.

Neumología.
Cirugía general y plástica.
Digestología.
Medicina interna.

Oftalmología.
Pediatría.
Traumatología.
Urología.

PARA MAS
-.OW4C/rf

Hospital d'Alcudia
fy|7J7J * CENTRALALCÚDIA:
j4/ J I J -P C/. Formentera, 5 - Tel.: 54 73 73 - Fax: 54 85 07 - 07400 Alcudia - MALLORCA

fo , t̂Cr PTO.ALCÚDIA:
C A\ TC \V\ Avda.JuanCarlosl, s/n - Edif.ConchadelLago-Tel.:891835-Fax:891677-07410Akudia - MALLORCA"^iTB^
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EXCELENTES PISOS Y
PLANTAS BAJAS

conjardín privado desde 11.300.000 Pts

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 terrazas y hasta 115 m2 dejardín privado.

S De 2 a 3 dormitórios, 2 baños
v^ Cocina amueblada
v^ Baños con encimera de mármol y grifería monomando
v^ Aìre acondicionado y calefacción con mando a distancia
^ Antena parabólica
v^ Armarios empotrados
v^ Piscina con terraza y solarium, jardines
v^ Aparcamiento privado
V Acristalamiento "Climalit"

PADA MODMAQON Y VLSHM
PIaO PUOTO EN HODAa CONVEMDAa TeI. 73 6115
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FOTO - FLASH - INFORMATIU

La polèmica
d'una adjudicació

Un diari publicaba aquest mes
que els guanyadors del concurs
d'idees per a fer l'auditorium a s'Es-
corxador. Son amics del Conceja
d'Urbanisme i havien fet feina amb
ell. Es deixa caure que Ia decisió del
j urat podria haver estat condiciona-
da per aquest fet. Perquè serà que Ia
dubta planetja sempre sobre els
polítics?

+ 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 Q) 891889

El suplici dels
ciutadans

QUAN ACABARAN AQÜES-
TES mTERMINABLES OBRES
DE LA CARRETERA DE
CIRCUMVAL.LACIÓ?

No basten els embossos habitu-
als per mor del tràfic, que a damunt
hem de soportar els provocats per
les obres en ple estiu.

Per favor, feis via que en s'estiu,
els alcudiencs anam a fer feina i
tenim pressa per aribar d'hora.

GESTIÓ IMMOBIUAJUA

XISCOCOMPANY
EXPERT IMMOBILIARI núm. 244

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

i Ca'n Picafott
Tel./Fax: 54 02 63
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$OCIETAT/CuLTURA

«Agost a Ia Fresca», tot un ventall de
possibilitats

L'Ajuntament d'Alcúdia ha tengut Ia feliç idea d'edi-
tar el programa d'activitats que es reuneixen sota el nom
d'>>Agost a Ia Fresca», en un original ventall estiuenc.
D'aquesta manera, al mateix temps que acudinaquolqun
dels actes anunciats, si fa calor ens podrem ventar amb el
matexi programa, cosa que tan mateix feim tan si té forma
de ventall o no.

El ventall de possibilitats té, per tant un doble sentit,
es un ventall materialment, i en sentit figurat.

Aquest mes d'Agost ja encetat, haurem de parlar
forçosament de música i teatre, perque aquestes dues arts
són les que millor s'han aliat amb Ia fresca de Ia nit
d'estiu.

Reproduïm a continuació el calendari perque no se
vos escapi cap actuació des del dia que Ia revista ha sortir
al carrer, i no ens oblidam que Ia VIII Mostra de Teatre
va començar el passat diumenge dia 11 amb el debut del
nou grup de teatre alcudienc «Espires», i sobre el que
prest us oferirem una entrevista.

Dimecres, 14: VIII Mostra de Teatre
«Vostès perdonin». Grup de Teatre de Bunyola
Lloc: Teatre Romà de Pollèntia, a les 22'30 h.

Dijous, 15: Festa de Ia Mare de Déu d'Agost
Concert Filharmònic de Ia Banda Municipal de

Música.
LIoc: Plaça Constitució a les 22'00 h.

Dissabte, 17: VIII Mostra de Teatre

MOBLES

NOU
STIL

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

Ctra. Arta-Alcudia, 45^7 • TeI. 85 14 29
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«Twist & Txèhov», per La Iguana Teatre.
Lloc: Teatre Romà de Pollèntia a les 22'30 h.

Dijous, 22: Nocturns al Pati
Maria Victòria Cortès-Francesc Blanco.
Piano a quatre mans.
Lloc: Biblioteca Ca'n Torró, a les 22'30 h.

Divendres, 22: Ball de Bot
«Sarau Alcudienc».
Lloc: Plaça Constitució, a les 21'30 h.

Dissabte, 24: Festa de Ses Llanternes
Concentració davant l'Ajuntament a Ies 21'00 h.

Dissabte, 24: VIII Mostra de Teatre
«Sa Història del Senyor Sommer». Teatre Ciutat
Lloc: Teatre Romà de Pollèntia, a les 22'30 h.

Dijous, 29: Nocturn al Pati.
Trio clàssic: Violoncel-Clarinet-Violí
Lloc: Biblioteca Ca'n Torró a les 22'30.

Divendres, 30: Exposició d'escultures
de Lorenzo Quinn al Centre Social i de Participació

Ciutadana
(Casa de Cultura de Ia Fundació Torrens).

Divendres, 30: Recital de Música
a càrrec deI grup «Sarau Alcudienc»
Lloc: Teatre Romà de Pollèntia a les 22'00 h.

Dissabte, 31: VIII Mostra de Teatre
«Teresetes i rondalles». Migjorn Teatre
Lloc: Passeig Pere Ventayol a les 20'00 h.

DIETÉTICAYNUTRICIÓN
OBESIDAD, CELULITIS, MESOTERAPIA

TRATAMIENTO VARICES Y ARAÑAS VASCULARES
(Eliminación poresclerósis)

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, 3B17°, 1a - TeI. 73 82 77

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

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

^^ IL MIJOR PARQUIACUATICO
UDIVERSIONMASFRiSCA THiBISTAQUATICPARK

THiMOSTÜVlLYíNTERTAINMiNT DIRBESTEAQUATICPARK
DIISPABI0STI UNTERHALTUNG

wu

ABIERTO CADA DIA
OPEN EVERY DAY

GEOFFNET JEDEN TAG
ABIERTO DESDE LAS 1ÖÄM
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Gesa
Gas y Electricidad SA
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ACrUALimr/PamcA

«S'Encrulla», el full informatiu del PSM-NM
d'Alcúdia surt al carrer amb el num. 1

En aquest full el PSM-NM s'acosta als ciutadans fenMis arribar les seves opinions i
valoracions, per bé i per mal, de les coses que passen al poble

Ja ha sortit al carrer el núm. 1
de «S'Encrulla», el full informatiu
que escriu i difon l'Agrupació
d'Alcúdia del PSM-NM, i
mijançant el qual aquesta formació
política opina, critica, recomana o
felicita, allò que considera més adi-
ent respecte al'actualitat del nostre
poble.

Així per exemple, a aquest
número, critica que Ia normalitza-
ció lingüística no arribi «més enllà
de Ia Plaça de Toros», ja que «La
Policia Local es segueix comuni-
cant amb els ciutadans en castellà»,
afirma el PSM en el full, presentant
com a prova una còpia d'un avís
habitual.

«S'Encrulla», al número an-
terior, es a dir el núm. 0, denuncia-
va entre d'altres coses Ia manca de
netedat als carrers Major i del MoIl
els dissabtes i diumenges, així com
certes deficiències als Punts Verds
de recollida selectiva de fems.

Ara, al núm. 1, també recolleixen
que després d'aquestes cridades

d'atenció, sembla que se'ls ha fet
cas i els carrers Major i del MoIl
estan més nets els caps de setmana,
i que s'han col.locat contenidors
per a piles als Punts Verds.

Una crítica que s'ha d'escol-
tar amb atenció es Ia que es refereix
al Programa de Festes de S ant Jaume
d'enguany. Sobre aquest punt afir-
maelPSMmitjançant«S'Encrulla»
que «enguany tenim un nodrit pro-

S<Encrull*
*i*bM*M PSM-mA***u-*

ICBWAQUD1ALCUOU

[i fSm-m 4'Àicídit m d<sitji ua bota fetta rfc Sat Ju*e.\

M*f>**,Ou
»*<*«*. r.k.,

ntHtfHc7*. Uk dic<r7l«<«ol<»

MM4M*«^«H«2HteKtf*«B»W¿r

«mrf * «uè fl f*ei ta*ftr. â « 6 *4 m*
iHi iHii i^i i i i i l * i t f i i i i | i i i i i i i r . í i l f -

f~* «I SJb, í m* ««, » fmt «M rf

EL PSM-NM DONA LA BENVIKGVDA
A LA TfLMVISIO D'ALCVOIA.
ENDAVANT I BONA FJtIMA PER
MOLTS D'ANYSI

*****ssssssKEKEEEEEMMMMMEEEB

grama, però nodrit d'activitats es-
portives en les quals el poble planer
no hi pot prendre gens ni mica de
part. I nosaltres ens demanam:
Potser l'Ajuntament s'hauria de
plantej ar per 1 ' any que ve Ia partici-
pació ciutadana? O canviar el nom
de les festes i anomenar-les «Festes
Esportives de Sant Jaume».

S'ha de dir en aquest sentit
Continúa en pag. 14

ninu
PirUnt *nb *It p.grioi d«l pobt*, eni hun iiub*Bt*t que éi «oLt niltor LIívi
h*rt*i d« U nuner* lndicwniI. *» • dir. inb un iip6o un. *iud*, q» no ..quilM*r-l.i
*nb h*rbieldei quc coBUminen *t MdI wnbl<nl I poden perJudk*r Ui infMli q i ~
vt|in * «cnjir-ni. En Ul »i, «n. .,rad. m*, v.ut. l'h*rtM v*rd* ta •! c.mJ, que '
gtog» I miiji mori. itti que un atp ciquiluu> no U l l tven .

-U MES CANS_

Em »ir.Jrn mol( cl. ,.»i Wi cm MnUn rd i «f.
deti qw rf icwm i dir íi d*b KM ine-t, ptiqut
•fuCttCM tb CiM 1 lhMire i KfueiKi Kmbrmn( d
pobk de VM)MKU* i ea*etunHt ki ut>>tt* deb

l e i t i u ui ukif ha ». win PIK QUAN UNA
NO*MATIVA?

I ARA... UNA KULJLA

M*mfenMUM*fcri*MnM*b*i
«C toU, pttTfuí "ittfm' 4« rAjunU««L ,"W"**"»,

»GBUPACtó D-ALCUtNA

C/. MorerVermell, 8 • 07409-ALCUDIA (Mallorca)
TEL./FAX: 54 62 81

30aitf8
LAVANPERIA^MAMA/dV W1^V FENT

FEINA A ALCdlplA, 30 ANYS
D'EXPERIÈNClAALSERVEI DE L1HOSTELERIA

SEVENDENPISOSÄESTRENÄR
En zonamastranq u ila deSon BaU Io

(Càri Picàfort)
1 Saíón deestar/comedor con terraza,
3 H^bitac|pnesdobtes con armaripiO|

1 Banocompleto,1Aseo, 1Gocinacon
;;;.:::;;̂ "S înda a terfa±aycoladuría

Plazag|r^e y cuartptrastero
Materiales 1aÒaliç(ad :'^:EiS

PRECIO:A0artiril.OOOiOOOPtas|t
jnforrries85 0006 y85 0428
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que en declaracions a un mitjà de
comunicació escrit local, el concejal
de Cultura i Participació Ciutada-
na, Miquel Ferrer, deixava caure Ia
reflexió d'organitzar, per a les fes-
tes de l'any que ve, una Comissió
de Festes, per motivar Ia participa-
ció del poble.

EIs nacionalistes de Mallorca,
finalitzen «S'encrulla» amb «una
rialla», diguent que:

«Comenta el poble que el lle-
doner que han sembrat davant La
SaIa, és el que va més bo de tots,
perquè «xupa» de l'Ajuntament».

Panadería y
Pastelería

TORRES
Fábrica y oficina:

Jaime Il
Urb. Ca Na Saloma, s/n

TeI. 54 79 68

Tienda:
C/.d'EsMoll,19

TeI. 54 52 49
ALCUDIA - Mallorca

SOGIETAT/CoMUNiGAGi6

Breus
Álcúdia Ràdio.- L'Emisora municipal al llarg del mes d'agost ofereix a

Alcúdia una programació especial i cada divendres, a les 12'00 h. del migdia
retransmetrà un concert musical dels que han tingut lloc al nostre poble amb
motiu de les festes patronals tant de Sant Pere com de Sant Jaume. Així sembla
que tot s'estiu estiguem de festa, no ho trobau?.

Atalaia T.V. d'Alcúdia.- Hem de felicitar i donar Ia benvinguda a les
pantalles dels televisors alcudiencs, a Ia Televisió Local d'Alcúdia. EIs seus
col.laboradors estan fent molta de feina per retransmetre d'un dia perl'altre, i fins
i tot en directe tots els actes i esdeveniments que ens interessen als alcudiencs.
Amb el seu entusiasme ens fan arribar també el que passa als pobles veïns. Anim
i endavant!.

Ens copien eIs focs?.- No sabem si Pollença a copiat a Alcúdia, si ha estat
al revés o si pel contrari ambdos pobles han copiat a un tercer, però el cas es que
els focs artificials de les dues localitats veïnes, han estat els mateixos, amb Ia
mateixa música i casi, casi, amb els mateixos problemes de un poc de inseguretat
entre els espectadors. Això sí, s'ha de dir que tant a un lloc com a l'altre,
l'espectacle ha valgut Ia pena. EIs focs de Sant Jaume a Alcúdia han estat molt,
molt, guapos i tothom en parlava aquell vespre de l'originalitat i espectacularitat
de tot el conjunt tant dels focs com de Ia música.

Vidres trencats a l'escol.Ia.-Ara bé, a Alcúdia, durant l'espectacle dels focs
artificials Ia intensitat de l'ona expansiva de les explosions a terra dels covets,
abans d'enlairar-se cap al cel, va provocar importants desperfectes al Col.legi
Porta des MoIl. Gairebé totes les classes tenien vidres romputs. Es dona Ia culpa
als focs però també n ' hi ha que mig en broma diuen que tal volta va esser Ia música
«a tope» que acompanyava l'espectacle piromusical.

LAURI
TERAPIAS MANUALES,

QUIROMASAJE,

QUIROPRACTICA,

REFLEJO TERAPIA PODAL

C/.CRUZ,S/N-Tel.545912
07400 ALCUDIA

Apartado Correos 181
HORAS CONVENIDAS

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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NISSAN

Nos hemos
vuelto

MicraioL3p
1.384.000ptas.

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 CV oDLESEL2.0 75 CV
3 añOS de garantía Ó lOO.OOOKm

Aprov

Almera 1 .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

^MMOTOR INSULAR, S.A.
POLI60NO INDUSTRIAL DE MANACOR - TEL. 55 00 28

INCA: A. HORRACH - TEL 50 51 04 - MALFERrTS, 50 • STA. MARGARTTA: COVEAUTO - TEL 52 39 94 - MIQUEL ORDINES, 7
SA POBLA: AGUSTl S.L - TEL 54 18 05 - CTRA INCA, 35 • CAMPOS: RAFAEL POMAR - TEL 65 07 83 - HISTORADOR TOLLEDAS, 9

FELANTTX: AUTOMÓVILS PERELLÓ - TEL 58 12 60 - WV ARGENTINA, 57 MANACOR: CAN PERELLÓ - TEL. 55 00 51 - PLAZA CONCORDA, 7
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L'AJUNTAMENT tif#*i
LA MOSTRA DE TEATRE COMPLEIX VUIT EDICIONS

ilpOP5/ AftÇUMENrAL DCaiSßiM

VHIMOSTRADETEATRE
Dles 11, 14. 17, 24 i 31 d'agost

al TEATRE ROMÀ

AJUNTAMENT D'ALCUDIA

<JVNVv

AREA DE CULTURA

*

L'any 1989 s'inicià per primera vegada Ia Mostra de Teatre
amb l'objectiu de crear una programació de teatre estable al
municipi durant l'estiu i per recuperar un espai escènic únic a Ia
nostra illa: el Teatre Romà de Pollèntia.

Tots sabem que el
petit teatre romà no re-
uneix les condicions
òptimes per fer repre-
sentacions, però també
tots sabem que no tot-
hom pot gaudir d'un
marc com aquest per
dur a terme activitats
culturals.

Enguany Ia VIII
edició de Ia mostra
compta amb el suport
del Consell Insular de
Mallorca, que ha inclòs
Ia nostra programació
dins el Circuit de Tea-
tre, fet que suposa una
important ajuda per
consolidar Ia mostra.

La VIII Mostra de
Teatre inicia Ia seva programació amb Ia posada en escena d'una
obra del grup de teatre ESPIRES TEATRE, «Groc Molière» dia
11 d'agost, Ia resta de representacions es duran a terme els
dissabtes del mes d'agost 17.24 i 31 i Ia víspera de Ia Mare de Déu
d'agost. Un any més participaran a Ia mostra, el GRUP DE
TEATRE DE BUNYOLA que ens representaran l'obra «Vostès
perdonin», LA IGUANA TEATRE, amb l'obra «Twist &
Txèkhov», dia 17d'agost, el dia 24 comptarem amb Ia presència
del GRUP DE TEATRE DE CIUTAT i l'obra «Història del
senyor Sommer» i posarà punt i final a Ia VIII edició de Ia mostra
el grup de teatre de titelles MIGJORN TEATRE que ens narraran
dues rondalles mallorquines «Sa rondalla des fraret» i «Esjai de
sa barraqueta».

Consell Insular
de Mallorca

iSlOOlCULTURA

Dimecres, 14 d'agost: «Vostès perdonin»
Grup Teatre Bunyola
«Dues presentadores ens conviden a veure una actuació

extraordinària. Almanco, aquesta és Ia seva intenció, però són
interrompudes constantment per una sèrie de personatges que
intervenen en l'espectacle contant Ia seva història particular, de
manera que l'actuació anunciada no arriba mai... o sí?... Música,
llum, color són els principals ingredients de l'espectacle».

Dissabte, 17 d'agost: «Twist & Txèkhov»
Iguana Teatre
«Es un muntatge en el qual es barregen diferents registres de

l'autor. A partir de contes còmic i d'altres emotius, l'espectacle
crea una atmosfera que transporta l'espectador al món irònic i
tendre de Txèkhov. Passant per una galeria de personatges
divertits i sempre entranyables, es crea un joc dinàmic en el qual
els objectes prenen un protagonisme insòlit, i es converteixen en
allò que no són, mentre els actors prenen el lloc d'objectes o
d'animals, sorprenent el públic i envoltant-lo en una màgia.

Dissabte, 24 d'agost: «Sa història des senyor sommen>.
Teatre de Ciutat.
«Un xouman ens explica anècdotes de Ia seva infantesa i

adolescència relacionades amb el senyor Sommer, un personatge
enigmàtic que no para de caminar. Fins al moment d'explicar-ho
al públic, mai havia descobert que aquesta història era Ia més
important de Ia seva vida».

Dissabte, 31 d'agost: «Teresetes i rondalles».
Grup de Teatre Migjorn
«La companyia neix a Barcelona l'any 1994, fruit de Ia

col.laboració entre Antoni Masegosa i Josep Gómez, ambdós
titellaires de diferents experiències i trajectòries professionals,
però a Ia vegada interessats amb l'expressió popular del teatre de
titelles tradicional: Pulcinella, Guignol, Karagoz, Punch and
Judy, Don Cristóbal. El seu treball ha consistit a adaptar i fusionar
aquella antiga essència del putxinel.li amb l'esperit també bell,
també antic, de Ia rondalla.

ALCUDIA SERA LA FUTURA SEU D'UNA NOVA ESCOLA-
TALLER DE PATRIMONI

L'èxit de Ia primera Escola-Taller (1993-95), una vegada
superades les dificultats del primer moment, sobre tot pel que
suposava Ia captació d'alumnes, ha animat a les autoritats locals
i autonòmiques a iniciarels tramits,juntament amb FODESMA
per sol.licitar Ia creació a Alcúdia d'una nova Escola-Taller de
Patrimoni.

La formació professional especialitzada, Ia recerca d'una
alternativa laboral per alsjoves aturats i l'impuls del sectorde Ia
rehabilitació de patrimoni han estat els ingredients que han fetque
a Alcúdia l'Escola-Taller fos un èxit.

EIs resultats estan a Ia vista, l'aspecte de Ia zona nord de

murades ha canviat extraordinàriament i sobre tot si recordam
l'aspecte que presentaven aquestes murades fa un parell d'anys.

PeI que fa als objectius socials podem dir que Ia majoria
d'alumnes, actualment han estat contractats per empreses relaci-
onades amb el sector de Ia construcció i per tant, consideram que
també aquests objectius s'han assolit.

La futura escola-taller posarà en marxa un nou projecte de Ia
Rehabilitació del Casal de Can Fondo i continuarà el procés de
recuperacio9 de les murades d'Alcúdia, així com contribuirà a Ia
consolidació i rehabilitació de Ia Ciutat Romana de Pollèntia.
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L'AJÜNTAMENT/HÍ^^i

REUNIO DE LA COMISSIO
ECOTURÍSTICA

A finals del mes de juliol es varen reunir els membres de Ia
comissió ecoturística, per tractar els distints informes realitzats
després de les inspeccions als establiments hotelers que han
sol.licitat a l'ajuntament d'Alcúdia, el distintiu ecoturístic.

En total presentaren Ia sol.licitud pel distintiu ecoturístic,
tretze establiments hotelers.

Després de Ia reunió de lacomissió ecoturística, nou d 'aquesls
tretze establiments hotelers superaren els mínims exigits pel
reglament sobre el distintiu ecoturístic. Seràen sessió plenària que
es donarà els noms dels distints establiments hotelers que han
conseguit Ia placa ecoturística, i que atorgarà finalment aquest
distintiu.

FIRA D'ALCÚDIA.

El primer cap de setmana del mesd'octubre es desenvoluparà
laja tradicional Firad'Alcúdia. S'estan preparant, des de distints
departament de l'ajuntament d'Alcúdia, les activitats culturals,
lúdiques, i festives d'aquesta edició de Ia Fira d'Alcúdia.

Al llargd'aquests dos mesos, tots els establiments comercials
d'Alcúdia interessats en disposar d'un stand aI recinte firal al
Passeig de Ia Victòria poden poasar-se en contacte amb l'àrea de
turisme de l'ajuntament d'Alcúdia, per sol.licitar aquest stand a Ia
fira, ja que pels establiments comercials alcudiencs gaudiran del
preu especial de 50.000 pessetes.

Concurs pel Logotip de Ia Fira d'Alcúdia.
Fins dia 21 d'agost els pintors d'Alcúdia i ciutadans alcudi-

encs, afeccionats a lapintura, o que hagin acudit als distints cursos
de pintura de Ia Tardor Cultural, poden participar al Concurs per
al logotip o anagrama de Ia Firad'Alcúdia' 96. Aquests originals
dels pintors alcudiencs que vulguin participar al segon Concurs
pel logotip de Ia Firad'Alcúdia, poden esser entregats fins dia21
d'agost a l'àrea de turisme de l'Ajuntament d'Alcúdia. Aquest
concurs està dotat amb un únic primer premi de 90.000 pessetes.
El logotip que es triï serà el que servirà per promocionar Ia Fira
d'Alcúdia i figurarà als Cartell principal, així com a tots els
materials promocionals que es facin de Ia present edició de Ia fira.

AGOST A LA FRESCA AL
CENTRE DE PARTICIPACIÓ

CIUTADANA

Després de Ia primera exposició de pintura de Josep Maria
Alaminos al Centre de Participació Ciutadana Fundació Torrens,
durant les festes de SantJaume, a aquest lloc durantel mesd'agost
i dins el cicle Agost a Ia fresca hi prossegueixen les activitats
artístiques.

Des de dia 9 d'agost i fins dia 23 d'aquest mes al Centre de
Participació Ciutadana hi romandrà l'exposició de pintura de
Miquel Mestre.

Mentrestant, els dies 30 i 31 d'agost, a aquest Centre es
comptarà amb Ia presència de l'artista Lorenzo Quinn, fill del
conegut actor Anthony Quinn.

Lorenzo Quinn serà a Alcúdia per mostrar Ia seva obra
escultòrica. Durant dos dies 1 'artista Lorenzo Quinn serà al Centre
de Participació Ciutadana, comentant i explicant als assistents les
seves Escultures.

VIU L'ESTIU 96.

El Viu l'estiu a Alcúdia 96, un any més, ha tengut una
participació important a les seves distintes activitats. Les activi-
tats que han comptat amb més participació han estat les del Viu
1 'estiu infantil i el Viu 1 'estiu d'aventura, aixícom també l'activitat
de Ia Natació.

TORNEJOS ESPORTIUS
ESTIUENCS

Per altra banda, des del Patronat Municipal d'esportsd'Alcúdia
s'ha intentat promocionar, durant els mesos d'estiu, els esports
relacionats amb Ia platja, així com Ia pràctica de 1 'esport encami-
nada a Ia diversió i l'entreteniment.

Aixís'han posaten marxaels tornejos de voleibol- platja, amb
el funcionament d'una escola durant l'estiu, així com l'escola
d'esquínàutic.

Durant les festes de Ia Mare de Déu d'Agost, es desenvoluparà
el torneig de futbol-platja, en Ia seva quarta edició.

El quart campionat de futbol-platjacomptarà amb Ia presència
de 16 equips formats per 12 jugadors, a distintes categories, Ia
senir, infantil i l'aleví.

El torneig de futbol-platjaes durà a terme a Ia zona de Ia Ciutat
Blanca des del dia 15 d'agost fins dia 22 d'agost.

També els dies 15, 16 i 17 d'agost es desenvoluparà, per
primera vegada, el torneig de 3 s 3 de bàsquet.

Serà a les instal.lacions del pavelló municipal d'esports
d'Alcúdia on es desenvoluparà aquest torneig de bàsquet de tres
jugadors contra tresjugadors, a les categories sub'16 i senior.

Per altra banda, el dia 16 d 'agost, es farà un concurs de triples.
Gràcies a Ia col.laboració de distints patrocinadors,juntament

amb el patronat municipal d'esports, hi haurà distints premis, tant
en metàl.lic com també un sopar i un viatge a Eivissa.

Per a més informació sobre aquests tornejos es poden posar en
contacte amb el pavelló municipal d'esports d'Alcúdia.
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Armadores y
Consignatarios de Buques

SERVICIO CONTENEDORES Y CRUPAJE
PENINSULA - MALLORCA

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

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

MESON
RESTAURANTE

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

CA1N PICAFORT - Reservas al TeI. 85 20 87 - Abierto de 10de Ia mañana a 3 de Ia madrugada

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

RECOMENDAMOS:
KOKOTXAS DE MEKLVZA

CHANQVETES
CHIPIRONES FRITOS

PVLPO A LA GALLEGA
FRITVRA VAKIADA

PAKKILADA DE PESCADO Y MAKISCO

CONEJO COM GAMBAS
POLLO AL A)ILLO

COKDEKO DE BVKGOS
CHVLETON GALLEGO
JAMON DE BODEGA
CECINA DEL BIEKZO

MAKISCADAS SOLOMILLO Y FILETE DE AVESTRVZ
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LOCAL/ACTUALITAT

MIQUEL RAMIS: «Como alcalde estoy
totalmente en contra de Ia oferta «todo
incluido» porque perjudica globalmente

a toda Ia sociedad».
Con motivo de las fiestas patrona-

les que recientemente ha celebrado
Alcudia, Ia prensa local ha entrevista-
do al alcalde de nuestro municipio,
Miquel Ramis. También Badia
d'Alcúdia ha realizado al primer edil
de nuestra ciudad algunas preguntas
sobre cuestiones de actualidad que a
todos nos preocupan.

Badia d'Alcúdia.- Señor alcalde,
¿cómo se percibe Ia marcha de Ia
actual temporada turística desde el
equipo de gobierno?.

R.- Pues Ia verdad es que con un
poco de preocupación ya que las noti-
cias que nos llegan nos indican que
está siendo muy inestable. Estamos
especialmente preocupados por las
consecuencias que esto tiene sobre Ia
oferta complementaria. Los clientes
que han llegado este verano a nuestro
municipio no parecen tener mucho
dinero y Ia gente Io está pasando mal,
y esto al final repercute en toda Ia
economía de Alcudia.

P.- ¿Es el problema causado por
Ia oferta del «todo incluido» el más

grave de Ia temporada?.

R.- Lo del «todo incluido» es algo
muy preocupante. Creo que Ia oferta
complementaria crea más puestos de
trabajo que Ia hostelería y como alcal-
de de Alcudia me preocupa. La verdad
es que desde el Ayuntamiento poco
podemos hacer, ya que una práctica
comercial que no está explícitamente
prohibidaestápermitida. Lo que suce-
de es que considero que incluso desde

un punto de vista comercial esta prác-
tica es muy cuestionable, y desde el
punto de vista de Ia comunidad, en
conjunto, Io es totalmente. En Ia medi-
da de mis posibilidades como alcalde,
que ya digo que son pocas porque
jurídicamente laoferta «todo incluido»
no está expresamente prohibida, estoy
totalmente en contra».

P.- ¿Que iniciativas está llevando
a cabo eI Ayuntamiento
actualmente?.

R.- Tenemos muchos proyectos
bastante definidos que están a punto
de ser una realidad, como es el caso del
Centro Multifuncional que parece que
va a tener una buena acogida de cara a
futuras subvenciones, también está en
marcha el futuro Centro de Salud y las
Llars de Dia de las asociaciones de Ia
Tercera Edad tanto del Puerto como de
Alcudia. Seguramente en septiembre
adjudicaremos estas obras. También
está en marcha el proyecto de un gim-
nasio en el Col.legi Porta des MoIl,
que en Alcudia no teníamos ninguno,
y después hay otras ideas que estamos

Continúa en pág. 20
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perfilando pero que aún no están total-
mente definidas, como es Ia piscina
cubierta o Ia rehabilitación de las Ca-
ses de Ca'n Ramis, un espacio que el
Ayuntamiento ya ha adquirido y que
pretendemos revertir a los ciudada-
nos, Ia remodelación de Ia Casa del
Mar, el edificio municipal en Ia C/.
Mariners, en el Port d'Alcúdia, donde
probablemente ubicaremos unabiblio-
teca. En fin, tenemos muchas ideas y
algunas creo que son fantásticas.

P.- ¿Cuál es en su opinión Ia gran
baza de Alcudia?.

R.- Sin duda es el futuro. Alcudia
tiene un futuro impresionante porque
gozade las bases paraconvertirse en el
centro turístico del Mediterráneo
dentro de su estilo, pero es importante
al mismo tiempo que no perdamos
nuestra identidad.

P.- ¿En qué sentido?.

R.- Alcudia es un municipio
turístico que constantemente recibe
una barbaridad de influencias
exteriores. Tendemos a mirarnos en el
espejo del tipo de turismo que
recibimos. Por eso considero muy
importante el trabajo que se hace desde
el área de Cultura para que nuestras
tradiciones sigan bien enraizadas en
nuestra comunidad. Pero siempre
estaremos sometidos al bombardeo de
Ia infuencia que nos llega del exterior.
Un hombre debe saber de donde viene
y a donde va, de Io contrario pierde Ia
perspectiva histórica y entonces es
cuando se despista.

LA VIDA Etf GLOSA

A LA MARE DE DEU DEL CARME

Es Port també ha celebrat,
com ve/5, 5a seva Patrona.
Vos qui sou 5'amfitriona
d'aque5ta tercera edat,

d'aquells queja no naveguen
i conserven sa bonança
sense perdre s'esperança,
segurs que amb Vós no naufraguen.

Com veis, en venir aquest dia
sempre me veig obligat,
perquè Vós, Verge Maria,
protegiu totjubilat..

Avui sa Tercera Edat
celebram aquesta festa;
segur estic que com aquesta
tot es MoII està encantat.

Tant en terra com Ia mar
mos guardau amb gelosia
perquè Vós sou s'alegria
de tot poble cristià.

Per això vull demanar
que mai mos abandoneu;
segur estic i Vós sabeu
que es Port amb Vós sempre està

Ja que hem tengut es conhort
d'arribar a tercera- edat
vos deman amb humildat
sempre mos faceu costat
fins a s'hora de Ia mort.

Ara que hem tengut sort
que sigueu sa Patrona,
mos protegigueu estona
a dins aquest món tan tort.

Qui en Vós confia mai s'erra,
per això tranquil confés,
Patrona des mariners
tant dins Ia mar com en terra.

Aquesta primera pedra
que ara acabam de posar
desig poguem contemplar
quan mos posin sa darrera.

Això serà s'alegria
de tota sa gent des Port
es poder tenir sa sort
de disfrutar cada dia...

Alcúdia, 18 de Juliol de 1.996
Miquel Ferrer Marroig

R*ESOTM TVESTAVnWNTE
LOCALES CLIMATIZADOS PARA

BODAS - BANQUtTtS - CQMUNIONtS - CONVtNCIONK
S1ALQUERIA ofrece sus servicios de cocina
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MENU y carta TODOS LOS DIAS

Les recomendamos nuestra especialidad
de cochinillo y cordero lechal (por encargo)

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

/NOCOMPRESUCAKKETE!
NOSOTROS LE KEGALAMOS UN CAKKETE POK CADA REVEiADO

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

Blanco y Negro en 1 Hora

AHORA EN ALCUDL^ • PLAZA CARLOS V,n° 2 • TeI. 54 61 56
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AREA DE REFLEXION (36}

NIVOLA DE LOS JUEGOS DE
PALABRAS

(continuación)

Por Luis Morano Magdaleno

A medio camino de mi Nivola, (cojo de Unamuno este
término con el que él replicaba a alguno criticones opinantes
de que sus Novelas no tenían tal categoría, pero Unamuno
tenía tal altura intelectual y moral y cívica que todo Io que
decía tenía una categoría superlativa), sigo: yo, en mi
escasísimo nivel literario, prácticamente al nivel del mar en
Alicante, cota cero, estoy llamando nivola a esta ensarta de
notas que vengo prodigando enjuegos de palabras, que no
son otra cosa que divagaciones ante las que tendría que
preguntarme, como alguna vez he hecho: ¿Por qué, para
quién y para qué escribo? Una: porque quiero hacer algo
y como son muy pocas las cosas que sé hacer, aunque
tampoco sepa escibir literatura, al menos tecleo Ia máquina
y, ¿quien sabe?, a Io mejor suena Ia flauta por casualidad.
Segunda respuesta: ¿Que para quién escribo?: Lógico y
natural, y agradecido, sólo para quien quiera leerme. Ter-
cera: escribo para hablar, muchas veces para solazarme,
otras veces por si entretengo, distraigo, lleno el tiempo de
alguien, otras por si puedo ayudar a algún amigo o a alguien
que después fuera amigo. Termino con Ia frase lapidaria:
En fin, patatas en latín.

El juego de palabras que viene ahora, es solamente un
grupo de verbos entre los que hay una sutil diferencia,
aplicables mayormente a Ia clase estudiantil. No se me han
perdido los treinta años que he ejercido Ia enseñanza en
Barcelona. Voy a hablar de los conceptos sucesivos de
ATENDER, COMPRENDER, APRENDER y SABER.
Algún buen profesor pude tener en mi juventud que me
propició el hacerme ese clarísimo lío y que yo he aplicado

y explicado en directo a miles de alumnos:

1°: El que ATIENDE, ENTffiNDE Io que Ie explican o
Ie dicen. Es decir, no Ie entran las cosas por un oído y Ie
salen por el otro sino que se Ie van aclarando las ideas, se Ie
va haciendo luz en el cerebro.

2°: El que ENTIENDE, COMPRENDE, es decir, se
compenetra suavemente con el tema, Io va redondeando en
su cerebro, Ie va entrando el gusanillo de enterarse de más
detalles del asunto.

3°: El que COMPRENDE, APRENDE, es decir, adquie-
re enteramente esos conocimientos, los asimila para sí y va
haciéndolos suyos propios.

y4: Finalmente,ELQUEAPRENDE,SABE. Yalsaber
consolida su formación, su cultura en Ia rama que esté
estudiando, ya sea técnica, manual, filosófica, matemática,
de trabajos manuales, arreglos de artilugios, etc., etc. Al
final queda esto: LA CULTURA, en Io que sea, ES LO QUE
TE QUEDA DESPUES DE HABER ASIMILADO LO
QUE HAS APRENDIDO

JURAR O PROMETER. Con las complicaciones que Ia
política está trayendo en muchas cosas en toda España,
Ayuntamientos, Comunidades, Gobierno Nacional y mu-
chas Instituciones, hay bastantes personas que se preguntan
como es que unos JURAN y otros PROMETEN ser buenos
en sus cargos, ¿qué diferencia hay entre Jurar y Prometer?:

La diferencia es abismal, y se basa fundamentalmente en
LO que se pone como testigo o garantía del cumplimiento

EXCURSIONES MARÍTIMAS

jfc

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

PTO. DE ALCUDIA • TEL. 54 58 11
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de su jura o promesa.

JURAR es asegurar algo tan profundamente, tan
sentidamente, tan de verdad, que se pone como testigo
ogarante a DIOS, a nuestro honor, a nuestra honra, a nuestra
propia familia, de tal manera que de no cumplir tu juramen-
to por tu culpa o mala fe, estás ofreciendo o aceptas Ia
pérdida de aquello por Io quejuraste. Jurar tiene una enorme
profundidad.

PROMETER es decir o afirmar que hará algo en el
ejercicio de su cargo, pero sin poner como testigo o garante
una «prenda» trascendental ni seguramente valiosa. No
adquieres otro riesgo que el que se pueda decir que no tenías
palabra. Recordar cuántas promesas no se cumplen y no
pasa nada, promesas de matrimonio, promesas de que
entregaré hoy Io que te debo, puede que haya promesas más
comprometidas como aumento de Ia deuda por los días que
pasen... aunque también habrá personas que se queden con
un gran dolor interno si no han podido cumplir su palabra,
es evidente que hay quien tiene Io que se llama palabra de
honor, palabra de ley. En fin, PROMETER es bastante
menos «comprometido» que JURAR en este tinglado de los
cargos políticos, sociales, etc. con que hemos empezado.

Esta Nivola se acaba, en otro estilo, en el número
próximo, Dios mediante.

GLOSES NOVELLES

Entrant a Alcudia unjardí
hi ha amb una gran palmera,
5a muralla est... darrere
i es quadre és cintat així.

Entrant per 5ant 5ebastia
hl ha una porta molt noble
amb una palmera torta
que é5 digna d'apredar.

Jo 5empre l'alabaré
sense quedar mai enrrere;
es quadre de sa palmera
l'Amo En Jaume é5 qul el va fer.

L'Amo en Jaume ens regala
es quadre de sa palmera
i es rellotge de barcella
també és ell qui el fa donar.

Es un homo intel.ligent,
com així ho ha demo5trat
i Io que ens ha regalat
56 Ii ha de tenir present.

Alcudia, Agostde 1.996
Glosador innominat

OnDllCaLCUDIA
IOLLENSA

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

GONZALO PLASENCIA BELENGUER
Óptico Optometrista Coí. 2.512.

MALLORCA

Vía Argentina
(esp. Philip Newman)

Tel.532514
07460 - POLLENSA
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Cien años de amor de una Alcudiense
Universal

Catalina VaIIs Cortés, religiosa alcudiense que
se escapó de casa para seguir su vocación,
cumplió el pasado dia 26 de Julio cien años,
motivo por el cual recibió un entrañable
homenaje del pueblo de Alcudia el dia de Sant
Jaume, en eI Ayuntamiento.

Sor Catalina no estuvo este día entre Ios vecinos
del pueblo que Ia vio nacer y huir a sus 25 años
para seguir Ia llamada de Dios en favor del
prójimo, però si acudieron algunas
representantes de Ia Congregación a Ia que

pertenece Sor Catalina para recibir en su nombre
el homenaje.

Badia D'Alcúdia, publicó, en 1.993, Ia única
entrevista que se conoce a esta singular mujer
y religiosa, y que realizó el ilustre alcudiense y
autor del pregón de Ias Festes de Sant Jaume de
este año, mossèn Joan Darder i Brotats.

Publicamos a continuación un artículo que
repasa un poco Ia historia de esta «monjita» y Ia
propia entrevista realizada por D. Joan Darder.

Victoria Vives.

Corría el año
1896. El 26 de Ju-
lio, precisamente Ia
misma fecha en Ia
que cada tres años
Alcudia celebra su

Triennal del milagroso Sant Crist, na-
cía en esta localidad una niña que con
el tiempo se convertiría en una gran
mujer, valiente, sencilla y emprende-
dora, al tiempo que llena de un gran
amor por los más débiles: Catalina
Valls Cortés.

Hija de Antonio Valls de «Ca
Na Gaspara», Alcudia, y de Margalida

ELÉCTRICA

TRAMUNTANA, S,t.

C/. Mayor, 41 - TeI. 54 58 29
TeI. Móvil: 989 68 75 47

07400 ALCUDIA

Cortés, pollencina de «Ca'n Bibi», Ia
religiosa que se ha ganado el sobre-
nombre de Ia «Madrecita Buena» y
que el dia de Sant Jaume recibió un
homenaje de parte del Ayuntamiento
de Alcudia, nunca ha sabido de patrias
chicas.

A Ia edad de 25 años, y llevada
de una fuerte vocación religiosa se
escapó de su casa y de Alcudia para
poder entrar en un convento a pesar de
Ia oposición de su familia.

Este detalle ya puede indicar-
nos Ia mujer y Ia persona que se oculta
tras ese nombre que en Alcudia sonaba

casi a desconocido hasta hace poco.
Convertida en Sor Catalina

Valls, aquella joven decidida y llena
de amor a Dios y al Prójimo, entró en
Ia orden de las Oblatas y llegó a ser por
espacio de 18 años (1952-1971) Ma-
dre General de Ia misma. Según narra
el vicario episcopal Joan Darder i Brotat
en una entrevista a Sor Catalina publi-
cadaenlarevistalocalBadiad'Alcúdia
(n° 58,) «La Santa Sede accedió a Ia
postulación para un tercer mandato
ante los deseos de laCongregación», y
es que ya había agotado el período
máximo permitido.

LABORATORIO
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

Colonya
Caixa PoUenca

Oficina
ALCUDIA

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

Oficina
PUERTO DE ALCUDIA
C/. CapitánCortés, 18

TeI. 54 76 60
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Hay que decir que Ia orden de
las Hermanas Oblatas es ciertamente
especial. Tiene como carisma Ia «mi-
sión» de acoger a las mujeres maltra-
tadas por Ia vida, a veces también
denominadas «de Ia vida», y a las que
desde Ia óptica de esta comunidad re-
ligiosa correspondería más denominar
«prostituidas» y no prostitutas.

Algunos autores, como Joan
Darder, datan Ia fundación de esta
comunidad en el año 1870 por parte de
Ia Venerable Antonia Ma de Oviedo y
Schöntal, «quien fue institutriz de tres
Infantas de España, antes de dejar Ia
corte para educar a Ia mujer
prostituida» y abriendo sus brazos sin
condición alguna: «A ninguna de las
rechazadas en otra parte se niegue Ia
entrada, cualquiera que sea su edad o
sus defectos físicos».

Otros, como Llorenç Cortés,
ubicansufundaciónenelaño 1961,de
Ia mano del padre benedictino José
Maria Benieto, quien erigió Ia Orden
de las Hermanas Oblatas del Santísi-
mo Redentor, con el fin primordial de
«acoger y salvar a las chicasjóvenes y
descarriadas que querían enmendarsus
errores».

Llorenç Cortès, autor del libro
«Nissaga de Xuetes», y familiar de
esta admirable hermana universal de
los más desfavorecidos, atribuye a los
origines «xuetes» de esta religiosa, su
ingreso precisamente en Ia orden de
las Oblatas. Así, afirma en su libro:

a&fr
Avd. Juan Mascaró Fornés, 2

(Antes Almacenes Plomer)
CA1N PICAFORT

«creo que escogió esta orden interna-
cional y con unos estatutos muy abier-
tos, porque alrededor de 1920 las mu-
jeres «xuetes» tenían todavía muchas
dificultades para entrar en un conven-
to mallorquín y llevar una vida comu-
nitaria».

Sin embargo Ia propia Catalina
Valls, atribuye estadecisión, en decla-
raciones a Joan Darder para Badia
d'Alcúdiaen Julio del 93, a otras razo-
nes:

«Pues mire, -dice respondiendo
a Ia pregunta de por qué eligió a las
Oblatas- porque vinieron a pedir al
pueblo (1921) y se hospedaron en el
colegio de las Agustinas. C-) Yo iba
siempre, cada día, y las vi allí. Me
gustaron mucho. Me hablaron mucho
de Ia obra. A mi me entusiasmó y les
dije a las Agustinas «Me parece que
me voy con ésas. Porque yo si me
quedo en Mallorca, cada dos por tres
vendrá Ia familia y me sacarán o me
darán disgustos».

Su escapada, en aquellos años,
fue casi una odisea, pero nada que no
fuera capaz de superar una mujer, de
cuya capacidad de trabajo, tesón y
ahinco, son ejemplo las 18 nuevas
casas que fundaron las Hermanas
Oblatas a Io largo de los 18 años en los
que ella fue Madre General.

Catorce casas además, funda-
das Ia mayoría en América: 4 en Espa-
ña, 4 en Venezuela, 2 en Portugal, 2 en
Estados Unidos, 2 en México, 2 en

• H ï pp̂ |i

LIMPIEZAS URBANAS
DE MALLORCA. S.A.

OFICINAS:
Ctra. Ca'n Picafort, s/n

TeIs. 52 30 07 - 52 35 92
Fax: 52 36 23

DOMICILIO SOCIAL:
C/. Juan Monjo March, 42

07450 - Sta. Margalida

Colombia, 1 en Brasil y 1 en Puerto
Rico.

Sencilla hasta el extremo, pro-
hibió varias veces que su «curriculum
vitae» saliera del Convento de
Cienpozuelos, Ia Casa de los Padres
Fundadores, donde vive ahora retirada
e impedida en una silla de ruedas, pero
seguro que con el espíritu aún vivo y Ia
mente despierta.

En dos ocasiones, sus familia-
res en solitario primero, y después
junto con el Ayuntamiento, intentaron
una celebración u homenaje a su per-
sona, pero Catalina Valls Cortés, quien
ya és centenaria, impidió siempre que
se diera publicidad a sus obras. Como
asegura Cortés en su publicación «No
quería fiestas. Todo Io había hecho por
amor a Dios».

Este verano Ie ha llegado un
reconocimiento del pueblo de Alcudia
como centenaria. Una humilde mues-
tra de gratitud por ser quién es y llegar
hasta donde ha llegado, y una felicita-
ción popular del pueblo que Ia vio
nacer y que Ie da los «molts d'anys»
por haber llegado a esa mágica cifra de
los lOOaños.Deningúnmodopuede
este acto, hecho desde el afecto y Ia
admiración, ofender Ia modestia de
esta vital y luchadora monja que ha
puesto su vida al servicio de las muje-
res más maltratadas por Ia vida, y todo
por Amor a Dios.

NOTA
REDAGCIO

A PARTIRDELPROPER
MESDE SETEMBREVAGRAÏ-
REMALSNOSTRESCOL--
L A B O R A D O R S Q U E E N S
FASSIN ARRffiARELS SEU^
ESCRITSALASEGÜENTDI-
REÇCIÓ: ,;.. . : . , . . , . . , . . , ; . : , ; ; , .

BAmA D1ALCUDIA
C/, ArcdeSantMartí, 14,1°
07400-Akúdia.
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SOCIETAT/ TEKCEKA EDAT

CELEBRADO EL PRIMER TORNEO DE
PETANCA ORGANIZADO POR LA

TERCERA EDAT CON MOTIVO DE LAS
FIESTAS DE SANT JAUME

El Ayuntamiento donó nueve trofeos para los ganadores y medallas
conmemorativas para todos los participantes.

Por Felipe Garmendia, presidente.

Ya hemos celebrado las fiestas de Sant Jaume. La
novedad de este año, fué el Torneo de Petanca, con nueve
trofeos donados por el Ayuntamiento, amén de medallas
conmemorativas a todos los que participamos. Fué un gran
éxito de jugadores y seguidores. Muy animadas y disputa-
das resultaron las partidas durante varios días. Los Trios
ganadores fueron:

Primer premio: Esteban Martí, Antonio Siminet,
Cipriano Campos.

Segundo premio: Miguel Font, Juan Font, Antonio
Marqués.

Tercer premio: Juan Ramis, Cristobal Ferriol,
Antonio Mestre.

Las entregas de medallasatodos los participantes fue
emotiva. Como anécdota, podemos contar, de un abuelo
que ganó el primer premio y se fue, acto seguido después de
recibir Ia copa, a enseñársela orgulloso a sus nietos, quienes
Io recibieron con gran ilusión.

En principio se pensó jugar por parejas, pero al ver
que el número de Ios que querían participar aumentaba, se
optó por tripletas (trio). A pesar de ello, quedaron sin poder
jugar algunos socios que quisieron tomar parte demasiado

Tel.891059

par &estaurant
foilp &oger

( Cl putañero )
JOANA SANDERSON

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

tarde, con listas cerradas. Ahoratienen ocasión de preparar-
se para próximos torneos o campeonatos que organizare-
mos asiduamente. Hoy mismo y al escribir esta crónica hay
más de veinte socios que juegan y niños que miran intere-
sados.

Aprovechando nuestra fiesta anual de San Jaime, el
Ayuntamiento nos invita a una suculenta merienda a base de
coca-dulce, helados y refrescos, con tres orquestas de re-
nombre, para poder bailar. Nos honraron con su presencia
miembros del consistorio e invitados. La entrega de pre-
mios Ia hicieron los concejales Mateo Salort y Miguel
Ferrer, desde el escenario antes de Ia actuación de Ia música,
haciéndome cargo de citar a todos ellos para que subieran al
palco uno a uno. También podían haberlo hecho los
encargados de Ia Petanca y Directivos todos, que prepara-
mos 600 meriendas trabajando incansablemente a pesar del
calor durante el día. Los socios saben que todo trabajo es
costoso, pero cuando se ven los resultados vale Ia pena
sacrificarse.

Hemos invitado a las mujeres (Io hice ya desde el
escenario en Ia fiesta y también por Alcudia Ràdio, en
entrevista) para que también tomen parte en Petanca, tene-
mos ya un ejemplo, que compitió con nosotros y Io hizo
bien. Incluso podemos preparar un torneo de féminas, para

iarCa

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

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

Puerto de Alcudia
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luego tomar parte con los hombres, sean con sus maridos o
demás socios. Los niños tienen interés en jugar por Io que
invitamos a Ios maestros para que los guíen y si es necesario
les enseñaremos nosotros.

Como siempre tenemos que agradecer a nuestros cola-
boradores (amigos) que vienen en nuestra ayuda. La
aportación del Ayuntamiento ya Ia hemos mencionado,
pero su aportación además de los trofeos, en gorras contrasol,
y cava para los participantes. También Miquel y María,
encargados del Bar de Ia Tercera Edad, no podían quedar
ausentes e invitaron a Cava. Para que pudiéramos ir
uniformados, UNIFORMES PASCALINO nos proporcio-
nó las camisetas necesarias. Otros nos proporcionaron las
gorras como CAIXA COLONYA, SA NOSTRA, VIAJES
ALCUDIA, PINTURAS MARTINS y Ia PANADERÍA
SERRA DE INCA, con cinco grandes ensaimadas.

Gracias también a FERRETERÍA ALCUDIA, de Mi-
guel Palou, por sus atenciones.

A todos en definitiva, y una vez más: MUCHAS
GRACIAS.

A NUESTRO BUEN AMIGO
DON NICOLAU PONS:

Sentimos y sentiremos mucho Ia ausencia dle Director-
Fundador de esta Revista Badia d'Alcúdia Don Nicolau.

Fué tal Ia insistencia y los ánimos que me dio para que
me decidiera a escribir que no pude negarme. Necesitaba un
impulso y ánimo para hacerlo y él, fué él, quien me hizo
tomar Ia decisión de hacerlo y después fueron los lectores,
pero sin su empujón no me hubiera decidido. A veces por
otros trabajos u ocupaciones tenía como pereza, pero al ver
cómo me apoyaba para hacerlo, no cesé y tan solo un mes
falté por causa de viajes.

Agradezco muy vivamente su ayuda y apoyo durante
estos años, ya que sin ella no hubiera osado hacerlo.

En nombre de nuestra Asociación de Ia Tercera Edad,
GRACIAS por el apoyo incondicional recibido. Grandes
éxitos en su nuevo cometido y el ofrecimiento de nuestro
hogar para cuando desee hacernos una visita.

Un fuerte abrazo.

DePAWlCULn^ATARnCULAE
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«Un any de realitzacions» (U)
PeI Grup Municipal Popular d'Alcúdia

(Continuació de l'aríicle publicat el passat mes, des del qual el Crup Municipal Popular respon a /es acusacions i
denúncies realitzades pel PSOE també en un article publicat a aquesta mateixa revista.)

En el tema de Serveis Públics, amics socialistes,
a Ia fi arrissen vostès el ris. Diven que Ia regiduria de
Serveis no existeix, que literalment «No s'ha creat
aquesta regiduria». Hem de fer un esforç de compren-
sió, que per cert ens costa, ho poden creure, per a
intentar descifrar les motivacions que els moven a
desacreditar-se de Ia manera que ho fan amb afirmaci-
ons tan fàcils de demostrar si són o no són certes, com
l'anterior (veure Badia d'Alcúdia, n° de Juliol'96).
Senyors socialistes, no sols existeix una regiduria de
Serveis Públics, de Ia que el responsable és el Senyor
Rebassa, sinó que a més així consta a tota Ia documen-
tació municipal oficial al respecte: nomenament per
PIe, al qual vostès va assistir; propostes, presentades
des d'aquestaregiduriaals plens als que vostès acudei-
xen, i a Ia fi a tota Ia documentació municipal que
evidentment si vostès ès molestassin en consultar s ' evi-
tarien ridículs com el d'ara. O són vostès, com va dir
el seu portaveu a un periòdic del nostre Batle, uns
ignorants, o menteixen a propòsit, o ambdues coses a
Ia vegada, Ia qual cosa pot esser també possible. Per
cert, el Senyor Alemany va dir que el nostre Batle era
un mentider a propòsit de Ia manca d'expedient de
contractació del càrrec que ocupa el portaveu socialista
en el CIM, Senyor Alemany, per a continuació i-a Ia
mateixa entrevista, reconèixer que era cert, que ocupa
un càrrec de confiança, i que per tant, ha estat designat
directament, sense cap prova ni mèrit. Senyor cap de

DENT - ALCUDIA•̂̂ •̂  UUIVl - ALJJULUA

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

Dr. Vicente Martínez Busquets
MEDICO-ODONTÓLOGO

Coleg:3958-Colg.316

Plaza Constitución
(encima Farmacia)

TeI. 54 83 68

l'oposició, ¿no creu vostè que està fent el ridícul?, no
seria millor que callàs, i al menys no passaria, vostè sí,
per mentider?.

Des d'aquí posam a Ia seva disposició, i Ia de tot
aquell que vulgui consultar-la, Ia documentació que
acredita aquests fets.

Be, al cap i a Ia fi, és veritat que des de Ia regiduria
de Serveis Públics no hem resolt tots els problemes de
gestió d'Alcúdia, es veritat que seguim tenint assump-
tes pendents, i és veritat que hem posat les bases, els
fonaments necessaris per a millorar aquests serveis:
Hem potenciat l'Empresa Municipal de Serveis
(EMSA), hem contractat un Gerent perquè el nivell de
funcionament sigui similar al d'una empresa privada,
així com el grau de satisfacció dels usuaris, és a dir, tots
els ciutadans d'Alcúdia, i així tractam de seguir millo-
rant aquests serveis.

En el tema de Seguretat Ciutadana, dir simplement,
que hem potenciat i incrementat Ia presència -no coac-
tiva- policial en els nostres carrers, de l'única forma
que coneixem: contractant més efectius policials i
tractant que el servei que presten sigui de cada vegada
més amable, correcte i humà. Altres consideracions,
sobre Ia col.laboració amb altres forces de seguretat,
com les que els Senyors Socialistes, les mateixes i les
seves conseqüències. No intentin introduir discòrdia i
enfrentament entre Ia Guàrdia Civil i Ia Policia Muni-
cipal, perquè no existeix; Ia col.laboració és total, i Ia

TELEFONO MOVIL: 908 73 26 19
C/. Nou, 27 • TeI. 52 21 56
07430 - LLUBI (Mallorca)
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relació entre ambdues institucions excel.lent, i per tant
si volen esser una oposició sèria i crítica, no es
descalifiquin vostés mateixos, que, percert, posatafer-
ho, ho fan vostès molt bé.

Ija finalitzant aquest repàs al seu desgraciat article
titulat «Un any d'incumpliments», hem de ¿com no?,
parlar d'hisenda, d'economia. I creieu-nos quan us
deim que és on precisament ens trobam més còmodes.
La seva incompetència, manca de voluntad o desconei-
xement dels temes econòmics fan que sigui
tremendament fàcil donar resposta a les seves absurdes
afirmacions. Vostès confonen superàvit amb bona
gestió econòmica, parlen de quebra tècnica -quan
tècnicament l'Ajuntament no pot quebrar-, i no conei-
xen - o no volen aprendrer-ho perquè estam disposats
a ensenyar-lis de franc- Ia qual cosa significa una
pèssima gestió econòmica, que no significa que ningú
no hagi robat res, ni que vostès siguin uns vulgars
«chorizos econòmics». No, Senyors socialistes, el
superàvit - ija deu esser l'enèsima vegada que els ho
intentam explicar- és un simple fet econòmic que poc
té que veure amb el bon o mal estat patrimonial de
l'Ajuntament. El superàvit, o remanent líquit, sols
significa que dintre d'un determinat exercici econòmic
han sobrat doblers, o bé perquè s'ha ingresat més del
que hi havia previst, o bé perquè no s'ha gastat o
invertit tot el que hi havia previst. El remanent líquid,
Senyors socialistes, inclús en moltes ocasions, pot
esser sinònim de PESSmA GESTIO ECONOMICA,
Ia seva, Ia que tantes de vegades els hem recordat, i que
tant els fa mal que facem, i Ia que l'Auditoria realitzada
va acabar de confirmar, amb tota una sèrie d'irregula-
ritats econòmiques i contables que -i no ho deim
nosaltres- uns professionals lliures i independents
posaren de manifest. I aquesta és Ia realitat econòmica
que hem heredat de vostès, i no d'altre, i aquesta és Ia
realitat econòmica que hem assumit, i que per molt que
els pesi seguirem duguent a terme. Senyors socialistes,
els repetim una vegada més, ningú, absolutament nin-

gú, des de les files del grup municipal popular, els ha
acusat de robar al municipi, o de malversar caudals
públics, sí que ho hem denunciat en altres ocasions, i
els recordam una vegada més, que foren vostès, uns
nefasts i incapaços gestors de l'economia municipal, i
el poble d'Alcúdia, per això, i per altres raons, els va
passar factura. Paguin-la, no facin aquest exercici de
demagògia i despreci a Ia voluntad popular que fan
quan demanen que el Poble prengui bona nota i no es
deixi convèncer per falses promeses. Senyors Socia-
listes, el Poble d' Alcúdia és savi, és llest, i no necessita
dels seus consells... ni dels nostres, és clar. El Poble
d'Alcúdia, estam completament segurs, sabrà apreciar
i castigar políticament a qui es faci acreedor d'això,
però ho farà sense necessitat de les seves presions,
tranquilament, amb seny, posant a cada un al seu lloc,
en el lloc que durant aquests quatre anys ens hagem
guanyat, amb el nostre treball o amb Ia nostre absència.

Volem acabar aquest article d'opinió, amb una
reflexió, amb una cridada cap a l'optimisme i al futur
d'aquesta, Ia nostra ciutat.

Ens trobam en unes dates, en plena temporada
estival que creim que és un temps ideal per a tractar
d'infondra ànims a tots els nostres conciutadans: als
petits comerciants, als treballadors d'hosteleria, als
empleats de banca, als empleats públics, als empresaris
en general, als autònoms, i finalmentatots els habitants
d'Alcúdia, que sàpiquen que Ia seva ciutat està «viva»,
que avança, que avui en dia quan algú es refereix a Ia
nostra ciutat, Alcúdia, ho fa en un tó d'admiració, de
reconeixement per un Poble, en majúscules, que està
prosperant, que està fent les coses bé, que mira cap al
futur des del respecte al seu passat, cap a un grup de
persones que en definitiva tenen un argument molt
seriós, molt fort per sentir-se orgullosos, EL FET
D'ESSER D'ALCUDIA, I DE COL.LABORAR EN
AQUEST PROJECTE COMU QUE ES LA NOSTRA
CIUTAT.

•RESTAURANTE,
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ETICA

Per Xavier Viver Llompart

EIs darrers dies, hem viscut, a casa nostra, a través dels
mitjans de comunicació, una batalla campal de
descalificacions personals i professionals, iniciades pel cap
de l'oposició i contestades per l'equip de Govern.

Pareix esser que el principal motiu o l'argument de pes
és l'Etica Política dels governants, paraula queja semblava
desterrada del diccionari de Ia llengua, perque el diccionari
polític ja fa més de 12 anys, que es va sustituir pel mot
esportiu de «pelotazo».

Sentir parlar d'ètica a l'any 1.996, es com una espècia de
músicacelestial, cantde passarells, o idiomachinès, perque
el trist del cas es que ja mos hem arribat a acostumar a
prescindir d'aquell adagi emprat per els avants-passats
quan deien que «la mujer del César no basta que sea
honrada, además debe de parecerlo», i d'aquí hem passat a
que basta guanyar Ia votació per 7 a 6, o per 100 a 99, i els
fets, els robatoris, les trampes, trampons, enxufes, comisions,
arreglos, compensacions, canvis d'us, colocacions, i tantes
d'altres mangarrufes quedan aprovades; i les actuacions
totalment reprobables en Io ètic i moral però a vegades no
en lojudicial per manca de proves, passen desapercebudes,
i ja pareixen normals.

Son tants de milers de milions els que s'han robat, i cap
el que s'ha tornat, perqueja ho veureu d'aquíados anys, tots
hauran sortit de Ia presó, Roldans i d'altres, emperò podran
gaudir de tots aquests kilos de lletugues, com diuen els
pagesos, que avui están ben guardadets a caixers de quolque
banc de Suissa.

Era de veure que quolque dia, per qualsevol motiu o
emprenyadura per haver perdut privilegis, drets, o sous, o
«ics», s'encengués Ia xispa, perquè malgrat ningú no digui
res, pel que deia abans, hi ha ulletes que miren i observen el
desenvolupament econòmic i social de Ia classe política, i
els números no surten, perquè les pagues no són tan grosses,

i no tothom se xupa el dit, quan uns polítics diuen que les
auditories són correctes. No en faltaria res més, que les
auditories no quadrassin les contes, són fets els balanços per
professionals. Emperò el que hauriem de conèixer no són
els sumands, sinó els continguts. Es bò d'entendre. Les
factures dels restaurants on s'han fet les bauxes, estan
sumades bé i contablement quadren, emperò políticament
són un abús de poder i una malversació dels caudals públics,
especialment quan els polítics tene sou i cobren, per tant els
dinars i sopars i d'altres celebracions, s'han de pagar de Ia
butxaca, no hi ha res a dir dels dinars tradicionals de Ia
Victòria o del Sant Crist, per exemple. Les despedides del
càrrec, o les arribades si es celebren amb sopars o dinars, les
ha de pagar el qui convida, mai l'Ajuntament, i sembla que
hi ha un pacte de silenci dels qui estan a l'oposició, per si
quolque vegada arriben al govern, de no dir res, per poder
fer el mateix.

Es important que el govern governi, però també molt
important que l'oposició doni a conèixer tot el que passa als
ciutadans, les factures extranyes que es paguen i són
conegudes per l'oposició han d'esser denunciades als
ciutadans. S'ha d'acabar d'una vegada per totes, fer negoci
damunt els càrrecs polítics. La política ha d'esser una
vocació, i el que hi ha, ha de perdre doblers i no forrar-se.

El debat sobre el tema de l'ètica no ha d'acabar, ha
d'esser una referència i un punt de partida, i els partits han
d'esser valents i treurer-se de damunt els «chupópteros» i
els qui es volen enriquir de mala manera, i així, els ciutadans
contribuents, es fiaran i respetaran a Ia classe política, tan
desprestigiada per culpa de tantes ovelles negres, que han
arribat a fer rares a les blanques.

*fc. ^%M'Jt'
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Serveis Municipals
AJUNTAMENT; Major, 9
Centraleta 548071/72-545917-546667

548174
547362
547476
546163

Telefax 546515
Nu tto deixis anar,

particípa

TÏwTTITI»:
WM&

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, 11-12
(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
RECAPTACIÓCONTRIBUCIONS (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. La Victòria 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-Port Alcúdia 892241
A. Oliver. Teodor Canet, 58 (Port) 545851
A. Pujadas. PlaçaConstitució, 17 548172
A. Ventayol. Prínceps d'Espanya 548558
A. Vizoso. Pere Mas i Reus, 45 890530
CENTRES MÈDICS
Casa del Mar. 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. MestreTorrandell s/n 502850
Anàlisis clíniques i radiologia 504601
Insalut 503882
EVSS 500146
Ciutat:
Ambulatori del Carme. Carme, 18 726224
HospitalSonDureta.AndreaDoria,55 175000
Hospital Provincial. Plaçade l'Hospital, 3 723800
INSALUT. Reina Esclaramunda, 9 175600
Planificació Familiar

Informació
Servei de Participació Ciutadana... 010

J Cl. Major, 9 - 07400 Alcúdia
Horari:9-14i 17-19hores

EMPRESA"MUNICIPALDESERVEIS 547291
CENENTIRIViadeCorneliÀtic 548596
CULTURA I ESPORTS
Biblioteca Can Torró. Carrer Serra, 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
EscolaMunicipal de Música 546423
ALCUDIA-RÀDIO 547799
DEPURADORA MUNICIPAL. Puig de St. Marti892597
INFORMACIÓ TURÍSTICA 892615
JUTJAT. Major, 8-A 545303
SERVEIS I POLICIA. Bastió de Sant Ferran, s/n
Policia Local 545066-545078
Urgències 092
Serveis generals i magatzem 546908-546313

Altres serveis i entitats

AIGÜES CANALITZADES D'ALC., Pl. Carles V,3. 545410
ASSOCIACIÓ TERCERA EDAT.
Alcúdia. C/. de l'HistoriadorPere Ventayol 547929
MoIl. Torreta 548167
AUTOBUSOS
Oficines 545696
BOMBERS
Inca , , , . . , 500080

... 085

545256
545191

545367
547651
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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
Concesionario Oficial:

AUTOVENTA MANACOR, S.A.
Fusters, solar 43. Polígono Industrial de Manacor. TeI. 84 34 65. AAANACOR.

RED DE AGENTES:/ATC4: HNOS. RUJULA. TEL. 50 56 15. POLLENCA. JOSE FRONTERA. TeI. 53 06 98.
STA. MARGALIDA: MOREY-ROSSELLO. TeI. 52 36 70. SA POBLA. CLADERA-RIGO. TeI. 86 21 56.

SINEU: MARTW FERRIOL. TeI. 52 07 91
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