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LES ANTIGUES TORRES DE GESA DEL PORT
D'ALCÚDIA, OBJECTA DE REFLEXIÓ:

S'HAN D1ESBUCAR?

En aquest n° trobareu:
REPORTATGE
• Fira d'Alcúdia:

un any més, Ia pluja fou
Ia protagonista

ECONOMIA
• Bellevue signa amb

l'Ajuntament un conveni de
legalització i es perfila com
possible "ViIa Olímpica"

• PÀNIC ENTRE ELS PETITS
EMPRESARIS PER LES
CONSEQÜÈNCIES DEL
"TOT INCLÒS"
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074lÜ|pTa,attíUDIA - MAlLORCA

BAR - RESTAURANTE

6a Fo
LOCAL

CLIMATIZADO

ABIERTOTODO
ELAÑO

Lunes y Martes por
ía tarde cerrad o

Ca"n Sebastià
MENU DIARIO

De Lunes a Sábado: 800 pts.
Domingos, MENU ESPECIAL: 1.475 pts.

ESPECIALIDADES EN COCINA MALLORQUÍNA
Arroz Brut

Paletilla de Cordero
Lomo con CoI

COMIDAS PARA LLEVAR POR ENCARGO
COMIDAS COMPAÑERISMO
COMUNIONES Y BAUTIZOS

Información y Reservas al TeI. 85 18 53 C/. Jaime III, 63 • Ca'n Picafort



Octubre 1996

Dflock
ÍSW^ii:iïtev:isía mensual

^COetubrel.996
N^p;|
í Oíreçtor^H 1

Fca. VÍd^Ha ViVel|JTruyols
C/. ArcU&|antMarf, 14-ler

Tel.^ax:.54|i^8

¿
ColJaborado|is

'V MiqüelHÇampins Tpus
JoséAntdíjio Fernández
Jpquel Ferrer Marroig
||*Felipe Garmendía

JOsé Ma González Dueñas
„íLuis Morano Magdaleno

Antoni Mir
Es Pintoret d'Aucanada

Isabel Porcel
Miquel Ramis Socias

Antoni Serra
Associació 3a Edat Alcúdia

Xavier Turradó
Xavier Viver
Fotografies:

Archiu i Laboratorio Quick

Fundador:
Nicolau Pons i Llinàs

Disseny i Fotocomposició:
R. Badiad'Alcúdia

Imprimeix:

SIBA
C/.Eng.FeliciaFuster,21

TeI. 52 32 44 - Sta. Margalida

Associats a Ia Premsa Forana
Dipòsit Legal: PM-329-1988

EA REDACCIÓ D1AQUESTA REVlSTA

VOL MANIFESTAR QUE SOLS EXPRE-

SSEN LA SEVA OPINIÓ L1EDrTORiALI

;ELSARTICLES SIGNATS PER LA »•.

REDACCIÓ. ELS ALTRES SON RESPON-

SABILITAT DELS AUTORS QUEEXERCI-

TEN EL DRET DE LA LLIBERTAT D'EX-

PRESSIÓ MITJANÇANT LA REVISTA.

EDITORIAL

CUATRE PARAULES
SOBRE EL «FUTUR

ALCUDIA» A LA VISTA
DEL PRESENT

Fa uns anys, i aucspiciat pel magnífic escriptor i crític d'art, bon advocat i
també destacat polític, Josep Melià, qui ha estat des del primer moment el sue
moderador, va néixer el Futur Alcúdia, com un foro de debat on discutir els
problemes i solucions al futur de Ia nostra ciutat, enfocat emperò des del punt de
vista de municipi turístic.

Va ser a una de las convocatòries del Futur Alcúdia on es va començar a parlar
de municipi ecoturístic, i més tard, en succesives edicions, es va anar presentant
el Reglament Ecoturístic, el distintiu, i finalment les entregues del distintiu als
hotels que s'ho mereixien i ho havien solicitât.

El Futur d'Alcúdia es plantejava idò, com el debat entre tots els interlocutors
implicats en el disseny del futur d'un municipi turístic que havia d'aprofitar i
conservar el seu extraordinari entorn natural i llançar al mercat un producte
turístic competitiu i de qualitat. Així va néixer el concepte ecoturístic, dintre el
qual, quedava inclosa també Ia riquesa històrica del nostre poble que ens permet
gaudir d'un valuós patrimoni artístic: Pollentia, les Murades, les Cases Anti-
gues...

Al llarg dels darrers anys el mercat ha anat canviant a una gran velocitat i així
com hem pogut ens hem posat al dia per procurar no perdre el tren. S'han fet
importants inversions perque els nuclis turístics d'Alcúdia tenguin una màxima
qualitat, i estam parlant dels milers de milions que han costat, entre d'altres,
l'embelliment i dotació de serveis dels carrers Pedro Mas i Reus i l'Avinguda
Tucan.

I ara que tenim Alcúdia gairebé enllestida, ara que cada cop més hotels
s'animaven a sol.licitar el distintiu ecoturístic per ser més competitius i vendre
més qualitat; ara que els petits restaurants i comerços començaven a florir i a
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Aquesta exposició, que reuneix tots els números publicats de Ia
Revista, des de Ia seva fundació fins el dia d'avui romandrà oberta
alpublicdell5al30deNovembre.
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amortizar les inversions fetes aquests
darrers anys i es decidien a contractar
més personal... ens arriba el temible
«tot inclòs» que ja ha començat ha fer
«estragos» en alguns sectors econò-
mics d'Alcúdia.

Per començarja hi ha alguns bars
de l'AvingudaTucan que han hagutde
tancar, i això es el començament de les
deutes que venen, dels empleats a I ' atur,
de Ia imatge penosa de llocs tancats i
que es faran malbé, devaluant Ia bona
imatge d'Alcúdia, com ja ho fa prou
abastament Es Clot.

Veus ben informades ens han
comentat que els Apartaments
Bellevue están interessats en tirar en-
davant també amb aquest tipus de con-
tractació del «tot inclòs», i des de Ia
RevistaBadiad'Alcúdiaensdemanam:
¿i qué passarà amb el carrer Pedro Mas
i Reus, un dels que fins ara generava
més riquesa d'Alcúdia?.

També ens han narrat lectors
preocupats com aquest estiu es veia als
clients dels Hotels Reina com si esti-
guessin a un país del Tercer Mon:
quasi amagats darrera de les valles del
seus hotels, separats d'una important
oferta complementària que dona feina
a molta de gent i que tenia els locals
buits mentre els clients del «Tot
inclos», apinyats darrera Ia porta de
l'hotel, esperaven l'autobus que els
portaria a Ia platja i els tornaria després
a l'hotel (i així, de passada, no havien
de fer cap gasto pel camQ. Fins i tot,
aquests clients que han arribat a
Alcúdia per passar els 10 dies de va-
cances SENSE UN DURO A LABUT-
XACA PERQUE NO ELS FEIA FAL-
TA, a vegades han sortit de l'hotel per
visitar els establiments de l'Avinguda

Tucan, i amb una barra que se Ia
trapitjaven o amb una ignorància in-
sultant per un destíturístic de Ia quali-
tat d'Alcúdia, es pensaven que els pro-
ductes de, per exemple, el supermer-
cat del davant, també entraven amb el
«Totinclòs»inocaliapagar-los. Això
no és turisme. Això és una vergonya.
Més encara. Això és TURISME-
BASSURA. (I si aquesta paraula no
està recollida al diccionari tal volta es
el moment de que es reconegui).

Directors d'hotels ens han comen-
tat que aquest tipus de client, demana
un refresc, i quan ha pegat dos glops,
en demana un altre per què ja s'ha
encalentit. Es una gent que tuda les
coses, i que si no anam alerta, ens farà
tudar Ia copinyeta del Mediterrani que
ens esforçam per fer d'Alcúdia.

Ara que s'atraca el dia de celebrar
el «Futur Alcúdia», no caldria tocar un
poc amb els peus a terra, i tenir en
compte que si a les passades fires de
turisme es va vendre el tot inclòs molt
millor del que es pensava, és el mo-
ment de començar a pensar què es pot
fer de cara a les properes per frenar
aquestes contractacions, abans de que
sigui massa tard?. Abans de que ven-
gui un estiu, darrera el qual, tots els
alcudiencs ens mosseguem les ungles?.

Quan encara no hem acabat Ia tem-
porada 96, ja tenim al davant Ia prepa-
ració de Ia propera. Novembre es el
mes en que comencen les fires a mer-
cats tan importants com Alemanya, i
després en venen d'altres. El Futur
Alcúdia, amb molt bon criteri, reuneix
en torn d'una mateixa taula a Tours
Operators, Hotelers, Comerciants, i
Administració. No hem d'oblidar que
els polítics, són els que representen a

tota Ia societat i estan legitimats per
unes eleccions democràtiques i per
tant, són els que en certa manera repre-
senten a tots els sectors i a tots els
ciutadans. Sabem que el mercat ha
d'esser lliure, però també sabem que
cal regular-lo un poc, sempre d'una
manera mínima, per corregir i adaptar
les tendències que ens poden conduir a
Ia mort econòmica.

Des d'aquestes línees, demanam
als polítics del nostre poble, a tots
tretze però sobre tot a l'equip de go-
vern, que siguin valents; que no es
quedin de mans plegades i posin en
marxa, com deia Subirats, polítiques
públiques preventives i si no poden
perquè no tenen competències, que
lluitin perquè aquells que en tenen
actuin, perquè ara que el mal no s'ha
extés del tot, ès el moment d'actuar.
Llavonces ja serà massa tard, i de res
ens servirà fer un bon plos.
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Pida presupuesto sin compromiso

Aire acondicionado, Calefacción
Deshumificadores
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FAX EN PAPEL NORMAL
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Fax: 50 51 25
07300 - INCA
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LOCAL/POKTAPA

LES TORRES DE L'ANTIGA CENTRAL DE GESA,
OBJECTE DE REFLEXIO:

¿S'HAN D'ESBUCAR?.
Els lectors que volgueu fer arribar a Ia revista Badia d'Alcúdia Ia vostra opinió ho

podeu fer telefonant al número 54.58.48.

La notícia Ia llançava un mitjà de
comunicació local, concretament un
diari, que es feia ressò de l'exigència
dels hotelers de que s'haurien d'esbu-
car les torres de l'antiga central de
Gesa al Port d'Alcúdia, visibles gaire-
bé des de tots els punts del poble, i
sobre tot des de Ia mar.

Consultat el batle sobre aquest ex-
trem, Miquel Ramis ha confirmat a
Badia d'Alcúdia que hi ha converses
amb els propietaris dels terrenys sobre
els quals s'aixeca I'antiga central, per-
què I ' Ajuntament es pugui fer amb els
dretsdereversió. Aixòsignificaquesi
l'Ajuntament «es sortia amb Ia seva»,
les instalacions de Gesa, una vegada
aquesta empresaja no les faci funcio-

narperres,revertirienarAjuntament.
Perel batle això és Io vertaderament

important: que l'edifici industrial
revertesqui al Port d'Alcúdia i s'hi
puguin instalar allar espais públics i
d'us general pel ciutadà.

PeI que fa a les torres, si s'hauran
d'esbucar o no, Ramis va ser molt
prudent, recordant que Ia silueta del
Port d'Alcúdia no s'enten sense el
perfil d'aquestes dues torres, que desde
fa dècades serveixen als pescadors de
calamars, entre d'altres, per trobar
bones pesqueres.

Sens dubte, aquest tema serà fruit
de polèmica.

Badia d'Alcúdia vol recollir l'opi-
nió dels veïns d'Alcúdia i del Port

A Alcúdia hi ha dos elements
arquitectònics molt diferents i també
molt emblemàtics: Les torres mitjavals
de Ia Porta de's MoIl, i les industrials
de l'antiga central.

d'Alcúdia. Podeu cridar a qualsevol
moment al número 54.58.48 i deixarel
vostre missatge: ¿Trobau que s'han
d'esbucarlestorresdelPortd'Alcúdia,
o que s'han de conservar com un ele-
ment sentimental?. ¿Que en trobau?.
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ECOflOMIA/Orwio

Pànic entre l'oferta complementària
alcudienca davant les conseqüències
que ja es comencen a sentir del «todo

incluido»
Al manco els hotels Reina, i l'hotel Lago Monte, han funcionat amb aquesta

contractació durant aquest estiu. Les conseqüències són visibles a l'Avinguda
Tucàn, on diversos establimentsja han tancat i d'altres no saben si podran

superar Ia temporada.

El sector del petit comerç i de Ia
restauració, oci i diversió del Port
d'Alcúdia no parla d'altre cosa. El
«todo incluido» ja ha començat a fer
sentir els seus efectes sobre l'oferta
complementària.

Lectors, subscriptors i
col.laboradors d'aquesta revista s'han
fet ressò dels perills que inclou aquest
tipus de contractació hotelera

L'efecte dels hotels que posen en
marxa aquest sistema sobre el seu en-
torn Js el mateix que si romanguesin
tancats: NO HI HA GENT.

EIs clients no surten per res de
l'establiment hoteler, Ia qual cosa sig-
nifica pràcticament Ia desaparició dels
petits restaurants i bar que hi ha al
voltant.

Això repercuteix directament so-
bretotal'economiaalcudienca,jaque
si no hi ha un bon estiu, l'hivern es
nefast perquè desapereix l'efecte mul-
tiplicador, i amb ell arriba Ia ruïna.

Un d'aquests petits empresaris, i
subscriptor de Ia Revista Badia
d'Alcúdia, Francisco Torres, propie-
tari aixímateix del Crazi Horse, ens va
remetre una carta a principis d'aquesta
temporada on ja exposava els perills
d'aquest estil de turisme de baixíssima
qualitat.

Avui publicam una segona carta,
que confirma per l'experiència, els
temors que hi havia al principi de l'es-
tiu.

La carta diu així:

«Señores Hoteleros: cómanselo con
tornate.

A punto de terminar Ia temporada
estivaly viendo los resultados del «todo
incluido» podemos resumir.

No es de extrañar que los primeros
hoteles los hayan colocado cerca de Ia
depuradora.

Pongan ustedes el «todo incluido»
las 24 horas al día, así no me veré

obligado a tener que apagar las luces
de mi establecimiento para no tener
que recibir a sus «huéspedes» tanto
adultos como menores de edad en un
estado etílico impresionante.

En mi carta anterior al principio
de esta temporada con el título «Señor
doctormíreme usted», comentaba que
si Ia administración noponía manos al
asunto, esto iba a ser el desastre
ecológico turístico, y aquínadie hace
nadaporevitarlo,muchabanderaazul,
mucho ecoturismo enAlcúdia, cuando
Ia realidad es bien diferente, y si no,
dense una vuelta por Ia noche por el
Lago Menor.

Así pues señores hoteleros,
cómanse ustedes con «tomate»,
métanselos en sus guetos, pués, si Io
quieren «todo incluido», también
impuestos incluidos, pues yo no tengo
porqué pagar unos servicios
municipales, alumbrado, sanitarios,
policiales, de limpieza, depuradora,

IMPREMTA: Escola, 15 - TeI. 54 01 55

TENDA: Escola, 41 - TeI. 86 24 44

Fax: 54 01 55

07420 - SA POBLA (Mallorca)

TENDA: Tsa. Maria Aguiló, 9

TeI. 54 67 75

07400 - ALCUDIA (Mallorca)

^eataum*tte

Pvffl&Ua

Tfovtf, %&U*M,

Especialidad en pescados y
cocina italiana

Passeig Marítim, 10 - Puerto Alcudia
TeI. 54 53 09
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etc., para que no nos dejen más que
mierda, y una imagen bochornosa.

Hace años ustedes les daban
alojamiento y nosotros distracciones,
ahora Io quieren ustedes todo, pues
eso, con «tomate», pero paguen
también el «tomate».

P.D.: Sres de Ia Administración, si
no toman ustedes medidas rápidas esta
será «La Alcudia del todo incluido».

Firmado: Francisco Javier Tor-
res Naya

Crazy Horse. Pto. Alcúdia-Lago
Menor. »

3eCCcvwe--

Elbátled'Alcúcliaenvia una carta al
Secrétari d'EstatdeTurisrne

advertint dels perjudicis del «todo
. : " - :-- -. incluido». 'f1S<

La carta també ha estat remesa a Ia Conselleria de
Turisme ialtrësorganisméscompbtehts.

Segons informava Alcúdia Ràdio, el batle d'Alcúdia, Miquel Ramis, ha
escrit una carta onexposaels perjudicis de Ia contractació turísticadel tipus
«all included» (tot inclòs), per les zones turístiques com Alcúdiayque s'ha
enviada a diversos organismes i competents,com ara són el Secretari d'Estat
deTurisme,elConseIlerdeTurismeialtresinstitucions.

A Ia carta, Miquel Ramis exposaelque d'alguna maneraja va exposar a
l'entrevista que vapublicar Ia Revista Badiad'Alcúdia el passat mes d'agost,
èsa dir, que el <<toddiricluido>> es una pràctica comercial no prohibida pero
«alegal», i que necessita un marc de regulació.

Com es recordarà, Ramis es manifestaba personalment en contra de les
ofertesamb «todoincluido», perque<<perjudiquen globalmentatotala
societat».

Amb aquesta carta, el batled'Alcúdia f a u n gest en favor de l'oferta
complementària alcudienca, que segons les seves paraules a l'entrevista ala
qual feim referencia<<es el sector econòmic que possiblement crea més llocs
de feina». ; ..•,.

ALARMA!!!

Vos imaginau què passaria a
Alcúdia si el proper estiu aquests

hotels i d'altres estiguessin
tancats?

Idò el mateix que si els
seus clients venen amb

"TODO INCLUIDO"

CENTRO INDUSTRLaL

INSANT, S.L.
I N S T A L A C I O N E S "̂a*t°lítL

V-̂ ^ • C/. CORAL, n« 3
07410PTO.ALCUDIA

V^TELF. 54 78 65 MALLORCA J

SERVICIO TECNICO DE
REPARACIONES

SUMKVISTROS PARA LA HOSTELERÍA Y EL HOGAR
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GRANO
PRK

MASTCR
1 ALA
CALIDAD
EUROPEA

1.989 i

*MAQUINARIA HOSTELERÍA
Y FRIO COMERCIAL

*AIRE ACONDICIONADO
*REGISTRADORAS Y TERMINALES

PUNTODEVENTA
*CENTRALES TELEFÓNICAS HOSTELERÍA
*INFORMATIZACION OFICINAS
*MAQUINAS Y PRODUCTOS LIMPIEZA
*SISTEMAS DEALARMAYSEGURIDAD
*INSTALACIONES DE GAS PROPANO

*HIPERVAJILLA, LENCERIAYMENAJE
*MOBILIARIO INTERIOR Y TERRAZA
*MUEBLESCOCINAYBAÑO
*MUEBLES ESTANTERÍAS COMERCIO
*CERRAMIENTOSYTOLDOS MOVILES

ALUMINIOYPVC
*TOLDOS Y PARASOLES LONA
*ROTULOS LUMINOSOS
*TRATAMIENTO AGUA
*HORMOSIS
*OZONO

A LA HORA DE MONTAR SUNEGOCIO, PASENA VER NUESTRA EXPOSICIÓN
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BELLEVUE DEBERA DERRIBAR
VARIOS ELEMENTOS «DEGRADANTES»

PARA LEGALIZAR SU SITUACIÓN
El pleno aprueba el convenio urbanístico y el PSOE se abstiene

El Complejo Bellevue del Puerto de Alcudia deberá
derribar varios elementos considerados «degradantes» por
los técnicos municipales, para cumplir con las exigencias
del convenio urbanístico que legaliza su situación, además
de tener que cumplir con otras estipulaciones.

El pleno extraordinario del Ayuntamiento de Alcudia
celebrado el pasado mes de septiembre aprobó el Convenio
Urbanístico a firmar con Coreasa y el Grupo Inmobiliario
Corporación Banesto S.A., propietarios de Bellevue, en
virtud del cual, este complejo turístico quedará integrado
dentro del ordenamiento urbanístico de
Alcudia, incorporándose a las NN.SS.
que actualmente están en revisión. La
aprobación definitiva de Ia legalización
de Bellevue pasa sin embargo por Ia
Comisión Insular d'Urbanisme, del
CIM.

El convenio aprobado por el pleno
del Ayuntamiento de Alcudia con los
votos a favor del equipo de gobierno
(PP-UM) y Ia abstención de Ia oposi-
ción (PSOE), contempla entre otras co-
sas que se derriben Io que los técnicos
municipales consideran «elementos
degradantes», y que principalmente son:
una depuradora a Ia vista, una torre de electricidad, una
carpa donde se ubica una sala de juegos recreativos, un
parque infantil, un escenario en el que se solían efectuar
espectáculos de flamenco, y una pequeña casa de planta
baja.

A esto hay que añadir Ia compensación económica de
135 millones de pesetas, más 25.000 metros cuadrados de
zona verde como resarcimiento al exceso de edificación del

Complejo Bellevue.
Laoposición porsu parte,lideradaporAntonio Alemany,

se abstuvo en Ia votación de este convenio, alegando varias
razones que en su opinión, si bien no eran suficientes para
votar en contra, sí justificaban Ia abstención, como era el
hecho de una cierta ambigüedad en Ia redacción del texto
que por un lado se refiere a Ia legalización de Bellevue «en
su estado actual», y porotro matizaque «en los términos que
refleja el convenio».

Otros motivos se concretaban en el hecho de que el

Elementos degradantes como esta carpa tendránque ser eliminados

expediente no se acompañaba de un informe por parte de un
arquitecto que expusiera con detalle qué equivalencia con
los metros cúbicos construidos de más se había aplicado;
qué ordenanza se había utilizado para extraer Ia valoración
de 135 millones de pesetas, ya que esto significaba legalizar
una infracción urbanística, así como que el convenio al
hablar de las zonas verdes, dejaba su uso directamente a
Bellevue reservándose el Ayuntamiento el derecho de re-

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

TEL./FAX: 54 62 81 -

LAVANDERIAAMALIA,Sv^**V FENT
FEINA A ALCUDIA, 30 ANYS

D1EXPERIENCIA AL SERVEI DE L'HOSTELERIA

SEVENDEN PISOS A ESTRENAR
Enzona más tranquila de Son Baulo

(CanPicafort)
1Salon deestar/comedoreon terraza,
3 Habitacionesdoblesconarmarios,

1 Baño completo,1Aseo,1 Gocina con
salida a terraza y coladuría

llIpfPlázá garajey cuarto trastero
Materiales18 Calidad

PRECIO: A partir12.000.000 Ptas.
Informes 85 00 06y85 0428
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clamarlas en cualquier momento.
Sin embargo para el PSOE, Ia razón de fondo principal

para no apoyar el convenio, es que considera que existe una
cláusula de dispensa respecto a Bellevue, y que no se han
elaborado unos criterios generales que poder aplicar a otras
edificaciones igualmente ilegales o irregulares.

Hay que decir en este sentido que el convenio urbanís-
tico contaba con los informes favorables de los servicios

técnicos y jurídicos
•" *f «ßMÄ^Sia del Ayuntamiento de

^ ̂ ^ m^ Alcudia.
El Gobierno Mu-

nicipal de Alcudia
(PP-UM), rechazó
totalmente esta argu-
mentación, expo-
niendo que Ia volun-
tad política del ac-
tual equipo de go-
bierno es aplicar los
mismos criterios y
actuar del mismo
modo frente a otras
edificaciones que
han quedado fuera de
ordenación. Puede
afirmarse que este

tipo de situaciones (ilegalidad por exceso de construcción)
son frecuentes en Alcudia, y entre otros complejos turísti-
cos importantes pueden citarse los Edificios SIESTA o los
Hoteles REINA.

Por su parte Miquel Ferrer (UM) lamentó que el PSOE
formulara en el pleno estas alegaciones, ya que el grupo de
Ia oposición según afirmó Ferrer «ha tenido oportunidad de
exponerlas previamente porque se Ie ha dado Ia oportunidad
de participar en todo momento y no Io ha hecho».

Este convenio pues, soluciona al fin Ia situación irregu-
lar de Bellevue, y ha surgido por iniciativa de sus propie-
tarios, el Grupo Inmobiliario Corporación Banesto S.A.,
quienes se dirigieron al Ayuntamiento haciendo una pro-
puesta para dar salida a una incómoda situación de ilegali-
dad. Dicha ilegalidad dio al traste con una millonaria
operación de venta hace algún tiempo, al considerarse que

Bellevue es una zona muy completa

Banesto había ocultado intencionadamente las irregulari-
dades urbanísticas de Bellevue que impedían entre otras
cosas, acometer necesarias obras de reforma y rehabilita-
ción, y que ahora, tras Ia legalización tendrán luz verde.

Bellevue podria ser Ia villa olímpica
donde residan los universitarios

deportistas participants en Ia
Universiada'99

Existen conversaciones entre Ia Fundación Universidad
99 y los representantes de Ia empresa COREASA, con el fin
de llegar a un posible acuerdo que de llegar a buen fin, haria
de Alcudia una «villa olímpica», ya que se pretende que el
complejo «Bellevue» sea Ia zona de residencia de los
universitarios deportistas que participaran en Ia
Universiada'99.

Bellevue es un complejo que, además de contar con un
gran número de plazas, incluye en su zona todo tipo de
servicios, y además, en el año 99 se prevé que ya esté
funcionando a pleno rendimiento Ia carretera de circunva-
lación, Io que permitiría un acceso rápido y directo a Ia
autopista a Palma, facilitando en un breve trayecto de 40
minutos el acceso a las instalaciones deportivas.

Por el momento no hay ningún acuerdo cerrado, y se
mantienen las conversaciones.

Bellevue podria acoger a los miles de participantes de Ia
UNIVERSIADA'99

GESTIÓ IMMOBIUARL<V

XISCOCOMPANY
JtÍ:r EXPERT IMMOBILIARI núm.244

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

i Ca'n Picafort
Tel./Fax: 54 02 63
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POLITICA LOCAL/ Orwió
TRIBLMA OBEKTA

' ' ' - .. .- . -'-.--'- :-- - --.--.-.- "-:--- -

EFECTIVAMENT REFLEXIONEM

PeI Grup Municipal del PSOE

Una vegada més el Batled'Alcúdia
«Miquel Ramis», aprofita Ia Institució
a Ia qual representa per fer una espècie
de missatges epistolars i polítics de
consum intern del seu partit, quan ha
de presentar una festa o una fira del
Poble d'Alcúdia, això demostra Ia seva
prepotència i falta del mínim sentit de
responsabilitatpolítica. Sr. Batlevosté
no és l'Ajuntament, no faci recordar Ia
frase «El Estado soy yo».

Per un altre banda trobam que sig-
na massa xecs en blanc cap al seu soci
de Govern tant és així que de vegades
ens fa pensar si només governa un
grup polític format per 7 regidors, o
U.M. està tan identificat amb Ia políti-
ca de dretes del PP que comparteix al

cent per cent el mateix programa.
Tornant de nou al seu desgraciat

article de presentació de Ia Fira, el
Batle vol tornar confondre a Ia opinió
públicaequiparantl'èticapersonalamb
les discussions polítiques pròpies dels
diferents punts de vista dels Partits
Polítics. Tots esteimd'acord en que és
convenient no «crispar» els ànims, però
també és cert que no renunciarem a
criticar les actuacions personals no
ètiques dels membres del PP i de vostè
particularment.

Aprofitar els mitjans de comunica-
ció per fer aquestes reflexions en veu
alta de Ia situació política del seu propi
partitanivellautonomic,nomess'ente
quan ens enterem que ha estat triat per

formar part de l'Executiva del PP dins
el sector CANYELLISTA. Vosté té
dos tipus de discurs, un de tranquilitat,
de reflexió; l'altre de continuitatd'ide-
es (inmovilistes i retrògrades) i de
persones que com l 'expresident
«Canyellas», ha perdut tota Ia seva
dignitat política, si és que qualque
vegade en va tenir, i que sembla que
vostè recolza personalment i política-
ment. La qüestió per Io que se veu és
sortir a Ia foto.

Analitzant un altre tema, el PP i
UM van criticar al Grup Socialista en
el darrer plenari per no donar suport a
Ia signatura del conveni per tal de
legalitzar el complexe de Bellevue.
Van defensar que les infraccions urba-

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

TeIs. 89 16 72 - 89 18 01 • Fax: 89 1827

«_ & ®MO* PARQUE ACUATICO
LA DIVIRSiON MAS FRISCA TH| mj AQÜAT|C mm

1 DiRBISTEAQUATICPARKTHIMOST LIVELY ENTIRTAINMINT
DIE SPAßIGSTE UNTIRHALTUNG

ABIERTO CADA DIA
CIPEN EVERY DAY

GEÖFFNET JEDEN TAG
ABIERTO DESDE LAS lOAM
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nístiques es podien legalitzar amb do-
blers. Encara no s'ha donat l'aprova-
ció definitiva per part del Consell In-
sular d'Urbanisme i el mateix dia se
comenta Ia possibilitat de convertir-lo
en Seu Olímpica per l'any 1.999, això
no ens creiem que hagi estat una coin-
cidència, al manco fent com diu el
Batle un reflexió tenim els nostres
dubtes.

Per una altra banda ens fa sospitar
que Ia construcció d'un menjador dins
aquest complexe de BELLEVUE per
2.500 persones, facilitarà amb tota se-
guretat que aquest complexe pugui
ofertar el «TODO INCLUIDO» ben
aviat. Com és que no s'ha tengut en
compte aquesta possibilitat abans de
signar eI conveni?. Noltros no volem
ser responsables d'aquesta situació
produïda per un afan sospitós de re-
captar doblers a canvi de hipotecar i
desertitzar tota l'oferta complementà-
ria de Pere Mas i Reus. Ja vostès
s'encarregaran d'explicar als afectats
Ia il.lusió que vàrem mostrar a l'hora
de donar el consentiment a un conveni
precipitat.

Hem de dir per finalitzar que darre-
rament s'està detectant una utilització
pcr par de l'Equip de Govern dels
mitjans de comunicació locals (TV.
d'AIcúdia, Ràdio Municipal...), ens
hem acostumat com a les telenoveles a
veure Ia figura del Batle o d'altres
membres del seu grup, fer declaraci-
ons habitualment en aquests mitjans
sense que ningú els hi pugui rebatre,
també farem un exercici de «reflexió»
d'aquest tema.

Tranquils, SI, reflexionem, SI, però
tots els alcudiencs. No només el Batle

en representació de tot el Poble, això
democràticament és perillós. El Poble
d'Alcúdiaéssuficientmentmadurcom
per poder tenir les seves pròpies idees
i fer les seves pròpies reflexions. ENS
FACI UN FAVOR: NO PENSI PER
NOLTROS.

CARTAS AL PlKECTOR

Sra. Directora:

L'altre dia a l'especial que un diari va dedicar a Ia FIRA
D'ALCUDIA, el nostre Batle Miquel Ramis, va escriure un article
titolat «Tranquils.reflexionem». Icomaciutadàd'Alcúdiali voldria
fer cas a Ia convidada.

La primera part de l'article és marcadament de consum intern del
PP, on amb franquesa reconeix Ia pèrdua de credibilitat i Ia crisi
institucional com a conseqüència dels fets vergonyosos que tots
sabem. TaI vegada Ia valentia de Ia reflexió ve donada per Ia
seguretat, al autocalificar-se de líder del seu partit.

La segona part de l'article fa referència a fets polítics locals, on
dona Ia sensació d'un «mea culpa» en tota regla. Sembla que ha fet
un rebobinatge dels assumptes que esmenta (roda de premsa, insults
personals...) i és clar que no és discutible que pel bé d'Alcúdia les
batalles polítiques estiguin acotades des de Ia perspectiva de
l'atmòsfera pública, mai personal; sempre se navega millor amb
bonança que amb llamps i trons.

Tots sabem que l'ètica política comença per un mateix i és bona
notícia reconèixer talants equivocats respecte a persones del seu
propi grup i de Ia seva oposició política.

Es evident que en política Ia solució de problemes n'implica
d'altres, mai se té content a tothom, de Ia mateixa manera que una
bona oposició, eficaç, fa bo un govern, Io demés es retòrica.

Firmat: Nicolau Gelabert Portells

MOBLES

NOU
STIL

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

Ctra. Arta-Alcudia, 45-47 • TeI. 85 14 29
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EXCELENTES PISOS Y
PLANTAS BAJAS

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 de

jardín privado.

S De 2 a 3 dormitorios, 2 baños

COnA C^A^TAÍ̂ T*8 ' s"rita </e mam,o, yZONA, CALIDAD Y PRECIO EN grifería monomando
fFVNl ra fl\ IfIlIl f\\ ^ fl\ Nl B>Iir*1 A\ EfAiP;T1 ^ A'"re acondicionado y calefacción con
Wm BnPLP * QUI rlOUrORf mandoadistanaa

v^ Antena parabólica
v^ Armarios empotrados
v' Piscina con terraza y solarium,

jardines
v^ Aparcamiento privado
v' Acristalamiento "Climalit"

PARA INFORMACIÓN Y VLSITA<S
PI<SO PILOTO EN HORA<S CONVENIDA<S TeL 73 61 15

OrQlKaLCUDiA
K)LLENSA

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

GONZALO PLASENCIA BELENGUER
Óptico Optometrista CoL 2.512

MALLORCA

Vía Argentina
(esp. Philip Newman)

Tel.532514
07460 - POLLENSA
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LOCAL/ Opwio

«Y MAS SOBRE LA FIRA»

Por Antonio Mir Llabrés

Con toda seguridad, Ia mayoría de
artículos de este mes comentarán Ia
Fira d'Alcúdia, que muy a pesar de
todos ha sido pasada por el líquido
elemento, pero precisamente por Io
desgraciada de ella, merece Ia pena
seguir comentándola.

Cierto es que los esfuerzos que
efectuó el sempiterno concejal y ami-
go Mateo Salort no se vieron compen-
sados debido a las incidencias del tiem-
po, por Io que es evidente que Mateo
no tiene mucha influencia en las Altu-
ras Divinas.

Fn todo caso pienso que es loable
qtic un nño iras otro, y a pesarde que el
Leniadc Ia lluviaes reincidente, vale Ia
pena intentarlo; el único pero que cabe
interponer a Ia Fira es el elevado coste
de Ia misma, ya que el gasto que oca-
siona debe ser sin duda elevado, y si no
se toman previsiones de cara a Ia posi-
ble suspensión de determinados actos,
habríamos pagado para nada; es de
suponer que el responsable del evento
tuviese prevista Ia posibilidad de anu-
lar algunas actividades y el coste haya
sido mínimo.

A pesar de Ia maldita lluvia, hubo
bastante gente, y es una verdadera
pena que muchas ilusiones se hayan

ido al traste; me viene a Ia memoria Ia
ilusión que debían tener los niños de
los Colegios «Portades Moll» y «Nues-
tra Señora de Ia Consolación», entre
otros, que habían instalado su pequeño
stand para recaudar fondos para su
tradicional viaje de estudios.

Es precisamente esta ilusión Ia que
me induce a escribir sobre Ia Fira. No
nos podemos extrañar de ver por nues-
tras calles que los niños de 12 jo 13
años vendan algunos boletos de rifas o

sorteos de cuadros, etc...; estos peque-
ños no tienen ni ánimo de lucro ni
ninguna ambición desmesurada,
simplemente intentan recaudar algu-
nas pesetillas para hacer más cómodo
un viaje que durante algunos años es-
peran. La mayoría de ellos es Ia
primera vez que salen sin sus padres y
acompañados solo de algunos profe-
sores y amigos, y trabajan con verda-
dera ilusión y con mucha imaginación

Continúa en pág. 14

Imagen de Ia Calle Major, elfln de semana de Ia Feria. Todo estaba a punto para
recibir a mucha gente, con muchas bombillas por todas partes del pueblo, pero el

tiempo no acompañó.

ABIERTO SABADOS YDOMINGOS
FERRETERÍA
-Menaje
-Servicio en
general para
Ia hostelería
-Artículos
jardín y piscina

DROGUERÍA
Productos

de limpieza
Almacén de

plásticos
Muebles de

terrazayjardín

DISTRIBUIDOR PINTURAS BRUGUER

Distribuidora LLOMGAR, C.B.
VIa Pollentia, 45-B
07400 - ALCUDIA (Mallorca)

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

Serv7cr/sa
Les ofrece muy buenos precios en
venta a domicilio de Gasóleo para
calefacción.
24 HORAS A SU SERVICIO

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

Fax: 54 87 22
07400-ALCUDIA
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para recaudar este dinerillo.

Si vemos a algún chaval con estos
boletos, no es bueno darle Ia espalda,
al contrario, ya que han tenido un día
desgraciado en Ia Fira, debemos ayu-
darles, sean del Colegio que sean, ya
que todos hemos sido niños y Ia ilusión
sana que existe en ellos no debe ser
truncada.

Distinto es el afán de lucro que
puedan tener otros vendedores, ya que
apesar de que es mala suerte que un día
esperado como es el de La Fira, llueva,
tienen otras posibilidades para poder
vender y dar a conocer sus productos;
en todo caso ha sido una verdadera
lástima el aguacero y viento que todos
hemos sufrido estos 2 días de Fira.

A pesar de ello, y lejos de amedren-
tarnos por Ia frecuencia con que llueve
en el dia de Ia «Fira d'Alcúdia», se
debe continuar con este evento, y no
hay que hacer caso a las voces que ya
se han oido de cambio de fechas. La
primera semana en Octubre es Ia me-

jor, ya que todavía residen en Alcudia
bastantes turistas, y además es un co-
lofón muy bonito para el final de Ia
temporada veraniega, amés de que al
ser de las primeras que se celebran en
los municipios de alrededor se presen-
tan algunas novedades que son dignas
de ser vistas.

Que no decaiga pues el ánimo, a
pesar de las inclemencias del tiempo,
a continuar con el trabajo y a solicitar
del amigo Mateo Salort que se ponga
en contacto con San Pedro via fax y
pida para el próximo año el SoI y el
calor que nos ha faltado estos días.

DENT - ALCUDIA«^HH^ UKINl - ALUUUJLA

jJ 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

n>RESTAURANTE.

Kpmani* v. • •^^

Nueva Dirección
Frito Mallorquín
Lomo con CoI

Palomo con CoI
Bacalao

Escaldums
Pescado a Ia Mallorquina

Sopas Mallorquinas

Cordero Asado
Lechona

Calamares ReUenos
Lengua con Alcaparras

Conejo con Cebolla
Paletilla de Cordero
Berenjenas ReUenas

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

^ACTUALITAT/BReus.

Iniciats els cursos parroquials
a AIcudia.- La Parròquia de Sant
Jaume d'Alcúdia ha començat els
curs parroquial 96/97. Així estan a
punt d'iniciar-se cursos de confir-
mació i postconfirmació, així com
també el segon curs del Sinode
Diocesal, Ia catequesi per a Ia pri-
mera comunió, i també está en pre-
paració el curset prematrimonial. Per
a més informació us podeu adreçar a
Ia Rectoria de Ia Parròquia de Sant
Jaume, o telefonar al número
54.86.65.

. Jasoni 10.222 habitants de
dret.- Alcúdia creix i ho fa de mane-
ràcoristant. El padró nou d'habi-
tants ja s'ha tancat i s'ha aprovat pel
ple de l'Ajuntament i ara roman a
exposició pública, arribant a Ia xifra
del0.222habitants. S'hadedirque
contràriament al que sol passar a
altres llocs, Ia població alcudienca
es moltjove, i amés a més, hi ha més
homes que dones.

NIMACION, Sl,
C/. Marisco, 8

07400 - PTO. ALCUDIA

JAIME RAYÓ SERRA
UTEMICHAELA MOSER

ORGANIZADORES

OFRECE SUS SERVICIOS DE:
Animadores
Discotecas
Karaokes

y otros Espectáculos,

**sgS^OFICINA:
TeI. 54 63 64
Fax: 54 52 03 ¿P*1
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Després de "CAFE DE PLAÇA"
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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
RESTflUR6NTE

FRElDURm

Avd. Diagonal - SON BAULO - (Frente Hotel SarahyJaneiro)
CA1N PICAFORT - Reservas al TeI. 85 20 87 - Abierto de 10 de 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 PE MEKLVZA

CHANQVETES
CHIPIRONES FRITOS

PVLPO A LA GALLEGA
FRITVRA VARIAPA

PARRILAPA PE PESCAPO Y MARISCO

CONE)O CON GAMBAS
POLLOALA)ILLO

CORPERO PE BVRGOS
CHVLETON GALLEGO
)AMON PE BOPEGA
CEClNA PEL BIERZO

MARISCAPAS SOLOMILLO Y FILETE PE AVESTRVZ
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SOCIETAT/LA VWA £W 3LOSA

COSES QUE SOLEN PASSAR

M'agrada, de tant en quant,
5i pot ser, dar una passada
perquè sa festa m'agrada
enc que no s/gu/ un encant

^ Alcúdia, poble encertat,
es veu que ten/m dob/ers:
j'a mos desfan es carrers
abans que estigui acabat.

Es mestre que han contractat
se veu que té paciència,
és homo de conciència
i tot quedarà arreglat...

Es cert, est/c admirat
quan veig sa feina que han feta;
ja ho veurem en estar llesta
si darà bon resultat...

I si pegam per sa plaça,
amb sos regruixos que hi ha,
més de dos, en sopegar
hi deixen mitja sabat.

Tant per places com carrers
aquí tenim una prova,
n'hi ha que se n'han fet roba
damunt es nostros doblers...

Pewrtot podran fer mercat,
aniran de porta a porta
sense mirar Io que costa
quan tot estigui arreglat.

Ja han arreglat es bugat
de devers ca'n Caragol
i s'ha acabat es renou
perquè totja s'ha arreglat.

Cre/s-me que estic admirat
quan veig Io que a Alcúdia passa:
Io bé que estava sa Plaça,
amb so carrer tot alçat;

però tot se compondrà
enc que tot va tira tira;
hem tengut una gran fira
per "cabar-ho d'animar...

Però no vull allargar;
com ve/s, s'acaba s'estiu.
Pegant p'es port deport/u,
crec que val més es callar...

Ara volen fer tombar
Io que havien construit
i es poble està adormit
perquè mos toca pagar.

Podria m'es allargar,
perquè sé moltes més coses
però sé que aquestes gloses
ningú les escoltarà;

així és que per acabar,
es «cuento»ja s'ha acabat.
Déu ajudi a s'enganat,

Ja ho veurem qui pagarà...

Alcúdia, Octubre de 1.996
Miquel Ferrer Marroig

S E R LfI D E R N O E S CAS I N U N C A UN A C A S UALI DAD

A LlMPlEZAS *6. fe**«'«'
PRESUPUESTOS

SIN COMPROMISO

PULIDO1ABRILLANTADOY
VITRIFICADO DE SUELOS,

TRATADO DE BARRO Y CERAMICA,
DESINSECTACIÓN

LIMPIEZA DE CRISTALES, MOQUETAS,
ALFOMBRAS, COMUNIDADES,

DISCOTECAS, OBRAS, CHALETS,
HOTELES, ETC...
EXTRACCIONES DE HUMOS Y FILTROS

Son Servera
CaIa Millor El Arenal Can Picafort Manacor Inca

*S*586144 @441431 @851274 @844990 @880016 Fax:813409
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TARDOR CULTURAL 96.

Coincidint amb Ia Fira d'Alcúdia va sortir el programa
dels cursos de Ia tardor hivern, organitzats a través de l'àrea
de cultura, educació i participació ciutadana de l'ajuntament
d'Alcúdia.

El regidor Miquel Ferrer a Ia presentació de Ia Tardor
Cultural 96 expressa que «la Tardor Cultural és una aturada
profitosa després de 1 'estiu, una aturada lúdica i didàtica que
es prepari per a Ia lluita diària per al futur».

L'oferta del programa de Ia Tardor Cultural 96 recull els
cursos del centred'adults, els cursosd'oci i temps lliure així
com els cursos de llengua catalana per a adults.

La informació i Ia matrícula sobre aquests cursos es
poden dur a terme de Ia següent manera:

-Educació d'adults i cursos de català. Centre d'adults,
c.den Bennassar, de dilluns a divendres de les 16 h. a les 18h.

-Cursos d'oci i temps lliure i cursos de català. Area de
Cultura, Educació i Participació Ciutadana, c.Albellons
núm. 2 de dilluns a divendres de les 9 h. a les 14 h. i al
capvespre pel Servei de participació ciutadana, a les depen-
dències de l'Ajuntament, de dilluns a divendres de les 17 h.
ales 19h.

Ampla oferta didàctica i lúdica.
A través del Centre d'adults s'oferta distints nivells

d'educació bàsica per persones adultes, graduat escolar,
formació cultural per estrangers, preparació de proves lliu-
res de formació professional, accés a Ia Universitat, així
com Idiomes, anglès i alemany a distints nivells i Informà-
tica.

Per altra banda, els cursos d'oci i temps lliure recullen Ia
següent oferta: tall i confecció, ceràmica, pintura i recer-
ques plàstiques, ball d'aferrat, taller de teatre, brodats,
escacs, caurs elemental de fotografia i laboratori, pastorets
i figures de fang, introducció als mitjans audiovisuais, curs
de llatra, de ball de bot i de reciclatge i manualitats amb
paper reciclat.

Per últim, els cursos de llengua catalana per a adults
tenen distints nivells, des dels grups de conversa, passant
per classes per catalanoparlants, a nivell elemental, mitjà i
superior, a més dels cursos per a no catalanoparlants.

EN S'HFVERN NO TE ROVELLIS, FES ESPORT, AMB EL
PATRONAT D'ALCÚDIA.

Des del Patronat municipal
d'esports d'Alcúdia ha començat el
període d'activitats pels mesos dela
tardor i de l'hivem, de Ia temporada
96-97. El lema per animar als ciuta-
dans en Ia pràctica esportiva ha estat
«En s'hivern no te rovellis...fes es-
port»

Aquest programa 96-97 recull les
activitats esportives per als més joves
des de l'educació infantil fins a quart
d'ensenyament secundari, dins el ci-
cle de les Activitats Extraescolar
intercol.legials.

Per altra banda també al programa
es reflecteixen les activitats que pro-
posen les distintes escoles esportives:
de bàsquet, de gimnàstica esportiva,
dejudo, de kàrate, de tennis, de volei-
bol de platja, d'equitació, a més de
patinatge i de futbol-sala.

Després estan les activitats pels
adults i persones majors, les físico-
esportivesqueinclouen: aeròbic, steps

i tonificació muscular, manteniment,
preparació física i musculació, gim-
nàstica correctiva de rehabilitació,
manteniment per Ia gent gran, kàrate,
judo i tennis de taula.

Perapoder-se inscriureaqualsevol
de les activitats vos podeu passar els
matins per l'ajuntament d'Alcúdia, i
els capvespres per Ia consergeria del
pavelló municipal d'esports, de les
17,30h.ales20,30h.

Carnet de soci del
Patronat.

A més d'altres activitats físico-es-
portives que s'oferten a través del Pa-
tronat d'esports, ara és al període per a
Ia renovació del carnet de soci del
Patronat.

Les quotes del carnet de soci per a
Ia utilització de les instal.lacions es-
portives i activitats programades són
les següents:

Empadronats.
Familiar, 7.000 pessetes.
Individual (a partir de 14 anys),

4.000 ptes.
Infantil, 3.000 ptes.

No empadronats.
Familiar, 14.000ptes.
Individual, 7.000 ptes.
Infantil, 5.000 ptes.

Activitats municipals.
2.000/3.000 ptes.

Escoles esportives.
2.000 ptes mensuals.



Octubre 1996 19

L'AJUNTAMENT/»»^*
POSTER DE PATRIMONI.

L'ajuntamentd'Alcúdia ha editat un póster de patrimoni
amb el títol «Alcúdia, una història apassionant».

Aquest póster de patrimoni serveix com a promoció del
municipi, a través d'imatges fotogràfiques sobre
l'arquitectura, Ia història i Ia cultura a Alcúdia.

Aquest póster de patrimoni va ser presentat durant Ia
passada fira d'Alcúdia i es pot adquirir acudint a l'àrea de
cultura de l'ajuntament d'Alcúdia.

HISTORIA D^ALCÚDIA.

A través de l'àrea de cultura de l'ajuntament s 'ha atorgat
Ia redacció de Ia història d'Alcúdia a dos experts en inves-
tigació, Ramon Rosselló i Antoni Mas.

La redacció de Ia història d'Alcúdia se realitzarà en
devuit mesos i s'espera que per l'any 1998, en motiu del
cinquè centenari de Ia Fundació de Ia Ciutat d'Alcúdia
estigui llesta aquesta redacció.

Aquest estudi històric que tendrà un cost d 'un milió vuit-
centes mil pessetes abarca el període des de l'època musul-
mana fins a les Germanies, època medieval.

COMPACT-DISC DE L'ESCOLA
MUNICIPAL DE MÚSICA.

En motiu de Ia fira d'Alcúdia es va presentar el Compact-
Disc de l'escola municipal de músicad'Alcúdia. Un total de
quinze peces composen aquesta gravació, en Ia qual hi han
participat tant el grup d'iniciació musical, com també el
grup de violins, el qurtet de flautes de bec, el quartet de
clarinets, el grup de metall, el quartet de saxofons, aixícom
Ia banda municipal de música i Ia colla de xeremiers
d'Alcúdia. Aquest Compact-disc de l'escola de música
d'Alcúdia es pot adquirir a l'àrea de cultura de l'ajuntament.

ESCOLARITZACIÓ.

Les obres al centre annexe al col.legi Norai del Port
d'Alcúdia, duites a terme per tal de crear les tres aules que
serviran d'escola d'educació infantil estan finalitzades.
Aquestes obres han estat cobertes, econòmicament, a través
de l'ajuntament d'Alcúdia.

Segons el regidor Miquel Ferrer s'espera que les classes
pels nins de tres, quatre i cinc anys puguin començar abans
de dia 21 d'octubre. A més, segons M.Ferrer a l'hora de
tancar aquesta edició, dels desset alumnes d'educació in-
fantil, matriculats per setembre de moment n'hi deu que

estan per escolaritzar i es fan gestions perquè puguin esser
escolaritzats.

Per altra banda, també s'ha procedit al tancament del
carrer situat entre el col.legi Norai i aquest edifici annexe.
Aquest carrer servirà com a pati per l'escola infantil.

JORNADES SOBRE AIGUA.

El batled'Alcúdia, Miquel Ramis, com a president de
Ia comissió d'assessorament de Ia Federació d'Entitats
Locals de les Illes va presidir Ia mesa de lesjornades sobre
gestió d'aigua potable i aigües residuals que es va realitzar
els dies 9, 10 i 11 d'octubre a Ia Fundació La Caixa de
Palma. A aquestes jornades es va parlar sobre aigua i
urbanisme, finançament del cicle de l'aigua i fiscalitat.
Aquestes jornades anaven adreçades tant a polítics com a
funcionaris de les Administracions locals.

PLACES PER LA RESIDÈNCIA DE
LA TERCERA EDAT.

Des de l'àrea de benestar social de l'ajuntament
d'Alcúdia, fins dia 15 d'octubre s'ha donat informació i
s'han realitzat les pre-inscripcions sobre les devuit places
de Ia residència de Ia tercera edat.

Fruit del conveni entre l'Ajuntament i l'hospital
d'Alcúdia, l'ajuntament podrà gestionar un total de 18
places. Entre totes les pre-inscripcions presentades s'haurà
d'estudiar cada cas de cara a adjudicar aquestes places per
les persones majors.

CAMPANYA PER BOSNIA.

Fins dia 30 d'octubre totes les persones que vulguin
col.laborar amb Ia Campanya de recollida de material
informàtic destinat a Bòsnia, poden acudir a l'àrea de
benestar social de l'ajuntament d'Alcúdia, al carrer Albe-
llons núm. 2. Tots els aparells informàtics que els ciutadans
tenguin en desús els poden fer arribar al'ajuntament fins dia
30 d'octubre, a través d'aquesta campanya organitzada per
Europa per Bòsnia a Mallorca.

NOU HORARI DEL TALLER DE
TEATRE

El taller de teatre anunciat al programa de Ia TARDOR
CULTURAL es realitzarà de les 10 a les 12 del vespre
perquè els interessats en participar-hi que fasin feina no
tenguin cap problema per assistir.
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ACTUALITAT/E$PECiAL «FiRA p'AicupiA»

La pluja i el mal temps fan anular
moltes activitats, però no impedeixen
una gran afluència de públic a Ia Fira

d'Alcúdia.
Unany méselcel s'haesbucatsobreAlcúdiaalllargdel

cap de setmana de Ia Fira. Des de que es va recuperar Ia
celebració de Ia Fira d'Alcúdia, cada any, cada any, ha
plogut, tret d'una vegada que el concejal Linares es va
animar a regalar «paraigos» i ens va fer una gran ventada,
o l'any passat, que després d'un bon xàfec el matí del
diumenge, s'estirà el
temps i va permetre un
gran dia de Fira.

Enguany emperò,
pel que fa a Ia
metereologia ha estat el
pitjor, per què ens va
ploure divendres, dis-
sabte i diumenge.

Divendres, així ma-
teix, es va poder inau-
gurar Ia Fira de Mos-
tres, però el dissabte es
va haver de cancelar Ia
sortida de «S'Estol del
Rei En Jaume» i també
Ia Nit d'Havaneres a
càrrec del grup alcudi-
enc «Sotavent».

El diumenge, el mal
temps va anegar qualsevol possibilitat de dur endavant Ia
gran exposició d'animals prevista i un dels majors atractius
del programa de Ia Fira. S'esperaven quasi 200 cavalls de

Coincidint amb Ia Fira es va presentar el Compact Disc de Ia Banda
Municipal de Música. La presentació va correr a càrrec de'n Quim

Redondo, director, i concejal de Cultura, Miquel Ferrer.

ramaders locals, hi havia previst un Concurs Hípic de SaIt
d'Obstacles que s'hagués desenvolupat al llarg de tot el dia,
Ia 313 Comandància de Ia Guàrdia Civil havia de fer una
demostració d'ensinistrament de cans per a Ia detecció de
drogues i explosius, i l'exhibició de races canines amb
concurs inclòs que s'havia de celebrar prometia una gran

participació, superior
fins i tot a Ia de l'any
passat, i no hi hagues
mancat una extraordi-
nària exhibició de Ca-
vallsdePuraRaça. Però
tot això es va haver de
sospendreperquè lafin-
ca de Sa Pilota va que-
dar tota enfancada, i
perquè no va parar de
ploure en tot Io dia.

Tot i això, els alcu-
diencs, un any més, po-
saren al mal temps bona
cara, i encara que tan
sols es pogués dur a ter-
me Ia Fira d'Alcúdia en
un 50 %, es va veure
molta de gent per tot i

les activitats que sí es pogueren realitzar varen ser un èxit.
Així per exemple, a les exposicions inaugurades amb

Continúa en pag. 23

EXCURSIONES MARÍTIMAS

¿H

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

PTO. DE ALCUDIA • TEL 54 58 11
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NUEV ' lNISSAN T E R R A N O I I

Ahora Turbodiesel con Intercooler y 125 CV

%^J? F*&*y MfS:<c?
*

Turbodiesel Con lntercooler o Gasolina Multiválvula • ABS • Airbag

Llantas de Aleación • Aire Acondicionado • Techo Solar • Cierre

Centralizado Con Mando a Distancia y Sistema Supercierre

Excepcionales Condiciones Con NISSAN FINANCIACIÓN

segur NISSAN

Garantía total 3 años, o 100.000 km
y 6 anos anticorrosión

INTERNET: HTTP:/WWW.NISSAN.ES

MOTOR INSULAR, S.A.
POLIGONO INDUSTRIAL DE MANACOR - TEL. 55 00 28

INCA: A HORRACH - TEL 50 51 04 - MALFERfTS, 50 • STA. MARGARTTA: COVEALTTO - 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 - HISTORWDOR TOLLEDAS, 9

FELANTTX: AUTOMÓVILS PERELLÓ - TEL 58 12 60 - W\ ARGENTINA, 57 • MANACOR: CAN PERELLÓ - TEL 55 00 51 - PLAZA CONCORDUV 7
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Laboratorio fotográfico

¡NO COMPRE SU CARRETE!
NOSOTROS LE REGALAMOS UN CARRETE POR CADA REVELADO

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

Blanco y Negro en 1 Hora

AHORA EN ALCUD^ • PLAZA CARLOS V, n° 2 • TeI. 54 61 56
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motiu de Ia Fira que es celebraven a cobri, com Ies de
brodats i les de Ca'n Torró, o a Ia Mostra d'Artesania i a Ia
Fira de Mostres, hi va haver molt de públic, i Ia presentació
de Ia segonaedició del llibre «Cafè de Plaça» (d'Alexandre
Cuéllar) el dissabte cap vespre a Ca' n Torró fou brillant, tant
pel que fa a l'assistènciade convidats com a Ia locució dels
presentadors (Miquel Ferrer, concejal de cultura, Josep
Melià, escriptor, i Francesc MoIl, editor).

Aprofitant també l'esdeveniment de Ia Fira d'Alcúdia
que marca un poc el començament de Ia Tardor, l'Ajunta-
ment va posar a l'abast de tothom els programes de Ia
«Tardor Cultural» i de les activitats esportives i extra-
escolars que organitza per a Ia temporada 96/97 el Patronat
d'Esports d'Alcúdia.

A l'stand del nostre Ajuntament, s'hi podien adquirir, a
més del llibre «Cafè de Plaça», un magnífic poster que sota
el lema «Alcúdia, una Història apassionant», recollia foto-
grafies que fan referència al gran patrimoni de Ia nostra
ciutat. Aquestes dues publicacions, el llibre i el poster sobre
patrimoni, encara es poden adquirir a l'Area de Cultura de
l'Ajuntament, a l'edifici de Ca Ses Monges.

L'Obreria "Amics de Ia Victòria" aprofità també Ia Fira de
Mostres per recaptar doblers que es destinaran a Ia necessària

rehabilització de l'Edicifi de Ia Victòria.

El Taller de Pastorets
de na Carme Garcies

va tenir una gran
participació

OCASION
TENEMOS LO QUE USTED BUSCA

YSELOGARANTIZAMOS
F=inandación &sf3&dai

y sfn entrada

Taller: Tel./Fax: 85 60 79
Móvil. 908 83 83 05

Exposición y Venta:
Tel.: 52 39 94
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No podem oblidar tampoc Ia presentació que es va fer del
compact disc el.laborat per Ia Banda Municipal de Música,
que pel mòdic preu de 1.000 pts. es pot comprar per
qualsevol interessat, i que va ser regalat gratuïtament als
alumnes de l'escola i també als participants en el concurs de
logotips que es va organitzar fa uns mesos.

Hem d'esmentar que una activitat que va tenir una gran
participació va serprecisamente el «Tallerde Pastorets» del
dissabte al matí, i que sota Ia direcció de Ia mestra artesana
Carme Garcias, tenia per objectiu ensenyar als més petits
com fer els seus propis pastorets de Betlem mallorquí.

La Fira d'Alcúdia'96, tenia en Ia seva organització, tots
els ingredients per ser Ia millor fira de Mallorca (després del
Dijous Bo, es clar), amb un nodrid programa d'activitats
tant de caire esportiu, com ramader, cultural, musical, (amb
actuacions cada vespre), artístic (amb notables exposicions
a totes les galeries i sales d'Alcúdia) i també de notable
interès comercial i econòmic, però Ia metereologia es va
posar en contra del nostre poble.

Així a partir de les cinc del cap vespre ja es veia a molts
de «fireros» que desarmaven els seus trasts perquè el temps
es mostrava totalment hostil, i efectivamente, a les nou del
vespre els participants de Ia Fira de Mostres,
sota una bona aigua, també desmontaven els
seus stands.

«Menos mal» que els alcudiencs i els nom-
brosos visitants que acudiren a Alcúdia, demos-
traren un esperit gairebé «britànic» i malgrat Ia
pluja sortiren a passejar i a firar. La gent
enguany, es Ia que ha salvat Ia Fira.

La mostra de "Jardins Bisanyes"fou un any més, espectacular i
d'una gran bellesa.

Una novetat d'enguany va ser l'exposició d'escultures
realitzades enferroforjat

ELECTRlCA

ÎRAMUNTANA, S,l,

C/. Xara, 21 - A • TeI. 54 58 29
TeI. Móviï: 989 68 75 47

07400 ALCUDIA

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 PoUença

Oficina
ALCUDIA

C/. d'Es MoII1 27
TeI. 54 55 31

Oficina
PUERTO DE ALCUDIA
C/. CapitánCortés, 18

TeI. 54 76 60
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ACTUALITAT/ESPECIAL FiRA p'AicupiA

Alcúdia Ràdio, o Ia Fira a casa

Alcúdia Ràdio s'esforça cons-

tantment per estar present a tot ar-

reu de l'actualitat del nostre poble,

especialment pel que fa a Ia infor-

mació que genera l'Ajuntament i

els organismes que depenen d'ell.

Hi ha vegades, emperò, que Ia

seva presència es especialment dig-

ne de tenir en compte, i Ia Fira

d'Alcúdia ha estat una d'elles.

L'aiguat caigut aquests dies que

havien de ser de festa a molts ens ha

impedit sortir al carrer tot el que

haguéssim volgut, però en contra-

partida, Alcúdia Ràdio ens portava

Ia fira a casa, i així, mirant com

queia Ia pluja darrera els vidres,

teniem l'ambient de festa, de les

presentacions, de les actuacions

previstes, i Ia veu dels protagonis-

tes de Ia Fira, a ca nostra.

&t&>
Avd. Juan Mascaró Fornés, 2

(Antes Almacenes Plomer)
CA1N PICAFORT

per Victòria Vives

Na Margalida i en Ferranfan possible
Alcúdia Radio, dia a dia.

Foto: Arxiu

També quan erem al carrer, Ia

veu d'Alcúdia Ràdio orientava als

vianants, visitants i ciutadans, que

amb tanta d'aigua i vent anaven un

poc despistats, recordant-nos qui-

nes exposicions podiem visitar i

quines s'havien hagut de cancelar.

LIMPIEZAS URBANAS
DE MALLORCA. S.A.

OFlClNAS:
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

A més a més, Ia música, tal volta

per allò de que «qui canta els seus

mals espanta», animava l'ambient

passat per aigua i ens empenyia a

sortir, a passejar, i a fer-ho amb

bona cara malgrat fos davall d'un

«paraigo».

Així que gràcies per esser-hi. I

bona feina. No sols a Alcúdia Rà-

dio, sino a totes aquelles persones i

entitats que d'una manera o l'altre

han salvat Ia Fira amb el seu entusi-

asme, i Ia seva presència, partici-

pant i passetjant aguantant «el

chaparrón».

NOTA
REDACCIÓ

A PARTIR D1ARA, AGRAÏ-
REM ALS NOSTRESCOL"
LABORADORS QUE ENS
FASSBS ARRIBAR ELS SEUS
ESCRITS A LA SEGÜENT DI-
RECCIÓ:

BADIA D'ALCÚDIA
C/. Arc de Sant Martí, 14, 1°
07400 - Alcúdia.
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ACTÜALITAT/EsFECiAL «FiKA p'ALCUPlA»
Gran acceptació pel públic de Ia segona edició del llibre

«Cafè de Plaça», de l'escriptor i
estiuetjant habitual d'Alcúdia,

Alexandre Cuéllar
A Ia presentació, a Ca'n Torró, hi assistiren nombroses persones entre convidats

i públic en general.

El llibre «Cafè de Plaça» que l'Ajuntament i l'Editorial
MoIl han tornat editar, es va posar a Ia venda des del dia de
Ia Fira d'Alcúdia, al mòdic preu de 500 pts. L'acceptació
per part del públic d'aquesta segona edició, ha estat, segons
informava Alcúdia Ràdio, molt positiva, i semblaque s'està
venent en gran mida.

El llibre «Cafè de Plaça» es un llibre que neix des de
l'amor pel nostre poble que sempre ha sentit el seu autor,
Alexandre Cuéllar, i que es va fer més patent una vegada va
haver de abandonar l'Illa, després de molts d'anys de fer
feina a Sa Pobla com a secretari de l'Ajuntament. Quan va
tornar a Olot, el seu poble natal i de tarannà més industrial
i comercial, el perfil mallorquí d'aquelles persones fetes
«de pasta d'ensaïmada» que havia conegut a Sa Pobla i a
Alcúdia, va ser una font irreprimible d'inspiració literària.

Aixínasqueren «CafèdePlaça», «HistòriesdeBinialfar»,
«La Visita Oficial i altres narracions», i «El bosc de Ia
Senyora Avia».

«CafèdePlaça»reubicaAlcúdiaenunadimensióliteraria,
amb personatges de ficció que tenen una gran semblança a
alcudiencs aItre temps ben coneguts i populars. No hem
d'obIidar que Ia primera edició de «Cafè de Plaça» corres-
pon a l'any 65, i per les generacions actuals es un testimoni
històric que no pot deixar d'estar present a Ia biblioteca de
qualsevol alcudienc de pro.

A això cal afegir una extraordinària qualitat literària que

farà les delícies dels lectors més exigents de qualsevol
indret, per quèd'alguna manera els personatges de «Cafè de
Plaça», tot i que s'ubiquen d'una manera molt concreta en
aquest poble enmurallat, destilen unes virtuts que més que
alcudienques, són el perfil d'una Mallorca d'altre temps.

«La Visita Oficial i altres narracions», publicat també
per l'Editorial MoIl, també té com a trasfons Ia nostra Illa,
iaixi,mentreque<<Unavisitaoficiab>sembladesenvoluparse
aSaPobla, les narracions «Comtallarun pi» i «L'Hostal de
Mar», són històries que transcorren clarament a l'Alcúdia
literària de Cuéllar.

S'ha de dir des d'aquestes pàgines que l'escriptor
Alexandre Cuéllar no ha deixat de banda el seu treball
literari relacionat amb Ia nostra ciutat, i a partir del proper
mes de novembre, i coincidint amb el llançament del
número cent de Ia Revista Badia d' Alcúdia, començarà una
novacol.laboraciópublicantenfasciclesunnoullibreonles
històries tenen com a contexte Alcúdia.

KETTAL

MUEBLE,
ME; TRE
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FIAT BRAVO O FIAT BRAVA. LA ELEGGION
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FIATBRAVO
Cilindrada (ce)

Potencia max. CVCEE a (rpm)

Velocidad max. (km/h)

Aceleración de 0 a 100 km/h (seg)

Consumo CEE (1/100 km) a 90 km/h

1.4S/SX

1.370

80(6000)

170

13,8

5,2

1.6SX

1.581

103(5750)

184

11

5,5

1.8GT

1.747

113(5800)

193

10

5,8

2.0 HGT

1.998

147(6100)

210

8,5

7,1

1.9DS

1.929

65(4600)

155

17,3

4,9

P.V.P.
1.951000
IVA y promoción incluidos, no acumulable a otras ofertas

FMTBRAVA
Cilindrada (cc)

Potencia máx. CVCEE a (rpm)

Velocidad máx. (km/h)

Aceleración de 0 a 100 km/h (seg)

Consumo CEE (1/100 km) a 90 knVh

1.4S/SX

1.370

80(6000)

170

13,9

5,3

1.6 SXTELX

1.581

103(5750)

180

11,5

5,6

1.BELX

1.747

113(5800)

190

10,3

5,9

1.9 S/SX

1.929

65(4600)

155

17,8

4,9

EQUIPAMIENTO SX: DIRECCIÓN ASISTIDA, SISTEMAANTIINCENDIOS, FPS, ELEVALUNAS ELÉCTRICOS, CERRADURA
CENTRALIZADA, VOLANTEYASIENTO REGULABLE EN ALTURA, ANTIROBO ELECTRÓNICO, RADIOCASSETE.

OPCIONES: AIRE ACONDICIONADO, ABS, DOBLE AIRBAG

Concesionario Oficial:
AUTOVENTA MANACOR, S.A.

Fusters, solar43. PoI. lnd. Manacor. TeI. 84 34 00. MANACOR

RED DE AGENTES:/A^C4: 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 ro
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Després de «Cafè de Plaça», Alexandre
Cuéllar escriu «Visions d'una ciutat

enmurallada», també inspirat en Alcúdia.

Aquest segon llibre inspirat en el nostre poble es publicarà a
través de Ia Revista Badia D'Alcúdia mitjançant fascicles, a

partir del mes de Novembre.

La Revista Badia d'Alcúdia publicarà el proper mes de
Novembreelnúmero 100. Aprofitantaquestesdeveniment
i a partir d'aquest número es posarà en marxa una iniciativa
que ha estat possible gràcies a Ia col.laboració entre Ia
Revista Badia d'Alcúdia i l'escriptor Alexandre Cuéllar i
que permetrà als lectors de Ia nostra revista col.leccionar el
que serà un nou llibre d'aquest magnífic escriptor inspirat
novament en el poble d'Alcúdia.

Entre Ia realitat i Ia ficció, Alexandre Cuéllar anirà
relatant sota el títol genèric de «Visions d'una Ciutat
Enmurallada», relats curts que es desenvolupen en un
contexte social i geogràfic fàcilment identificable amb Ia
nostra particular ciutat enmurallada: Alcúdia.

Badia d'Alcúdia posarà més envant a disposició del
públic que desitja fer aquesta col.lecció les tapes del llibre
perquè el puguin fer enquadernar. Per facilitar Ia tasca de
distribució de les revistes, i per poder quantificar el nombre
de tapes que s'han de realitzar, Ia Revista Badia d'Alcúdia
agrairà als seus lectors que comanin al seu estany habitual
l'exemplar de Ia revista cada mes.

Aquesta col.lecció tendrà una durada aproximada d'un
any. EIs fascicles aniran encartats a les pàgines centrals de
Ia Revista Badia d'Alcúdia, de manera que es puguin
separar i col.leccionar, i una vegada finalitzada l'edició del
col.leccionable, enquadernar-se en un llibre de butxaca de

l'estil de «Cafè de Plaça».
Amb aquesta iniciativa Ia Revista Badia d'Alcúdia vol

celebrar l'arribada del número cent i un increment de Ia
qualitat difícil però constant en el contingut de les seves
pàgines. Per Ia seva part, l'excel.lent i reconegut escriptor
Alexandre Cuéllar, s'aproparà cada mes a un poble que no
ha deixat mai d'estimar i que per altra banda, no ha deixat
mai d'inspirar-lo a ell literàriament.

El proper mes, els lectors de Ia Revista Badia d'Alcúdia
podran començar a saborir Ia prosa de Cuéllar parlant
d'aquestes «Visions d'una ciutat enmurallada».

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

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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MIRAPA RETROSPECTIVA

Ocho años en BADIA D'...,
rememorando ALCUDIA desde

medio siglo atrás.
En este mes Octubre 96 cumplo

ocho años como colaborador de Ia
Revista, fué en el número 6 de Octubre
1988 con motivo del fallecimiento de
uno de los mejores amigos de mi vida,
D. Santiago Oliver Capó. Y en este
punto deseo hacer mención de otro de
esos grandes amigos que Alcudia me
había deparado y que falleció recien-
temente, D. Bartolomé Suau Alabern.
Más aún, en el intermedio de estos dos
episodios también había fallecido otro
gran amigo, personal y en Io familiar,
D. Jaime Oliver Capó. Y no es que
esto sea una crónica necrológica, sino
que hace muchos años, casi enseguida
de que yo vine destinado a Cabo Pinar,
seguramente por haberse producido
alguna cierta afinidad de condiciones
psicológicas, morales, de juicio, de
sentimientos, etc., hace muchos años,
decía, formamos un grupo de cuatro
amigos, ellos tres y yo, inseparables en
cuanto nos veíamos... reuniones im-
provisadas, pequeñas excursiones en
bicicleta y algunas en barca... Este
grupo derivó en una intensa amistad

de cuatro familias que aún se mantiene
entre los hijos de los cuatro y, por
supuesto, entre los mayores que Dios
está permitiéndonos seguir en este valle
de suspiros, que somos Da María, viu-
da de D. Jaime, D" Catalina, viuda de
D. Bartolomé, mi mujer y yo, faltando
del grupo también por fallecimiento
Da Lola esposa entonces de D. Santia-
go. Tengo que pedir disculpas a los
amigos que puedan estar leyéndome
en esta recordación que me ha salido
un poco larga, pero por este tema de Ia
amistad nombrada nació mi relación
con Ia Revista y cumplo Io que consi-
dero mi deber moral y afectivo al re-
dactar estas palabras de recuerdo y de
afecto a todos los familiares de aquel
entrañable grupo que formamos hace
tantos años.

Cuando vino a casa quien ví que era
el Alma de Ia Revista, nuestro amigo
D. Nicolás Pons, para decirme que
siguiera colaborando en BADIA
D'ALCUDIA, Ie prometí que Io pen-
saría con buena voluntad; el caso era

Audi W
Po Ia uto.si

Avinguda d'Inca, 54 -
TeI. 54 58 72

07400 - ALCUDIA
(Mallorca)

AUToercuGLA
POLLGhTlA c.B.

Passeig de Ia Mare de Déu
delaVictoria,3-10

ALCUDIA
TeI. 54 77 06

que me preocupaba algo el hecho de
tener que inventar los temas, tenía que
crear el muñeco y vestirlo; hay que
pensar que el que escribe en un perió-
dico haga cuestión de dignidad, ser
entendido por el lector que normal-
mente pueda escucharte en razón, di-
gamos, de sus costumbres, sus aficio-
nes, sus conocimientos, etc., de ahí
que tienes que trazarte unas exigen-
cias de claridad, de sencillez, de evitar
el aburrimiento y Ia presunción... o te
haces entender y ser creíble... o te vas
a hacer gárgaras, en definitiva, Io que
uno cuenta, tiene que parecer vivido
por el escritor y por el lector. Muy por
su puesto que yo no me las doy de
escritor y, así después de l·m par de
artículos de temas que se me ocurrían
al buen tun tun, decidí organizar mi
pensamiento para Ia Revista en forma
de Recuerdos, mi memoria suele ser-
me fiel y, poniendo por delante de todo
que TODO Io que escribiera tuviera
relación con Alcudia, personas, situa-
ciones, localizaciones, hechos reales
que algunas veces habría que

PEPARTICULARA
PAPTICULAR

'VENDCT;
SOLAR

EN CARRETEKA PfO.:%
POLLENSA

EXCEÍENrESjrÜA CIOE-
iPOSIßßlPAPEPIFICAR

VAKIASVIVlëWAS
VISTAS A rftESÍCAÍLESf

'••m-.". INFORMES> • i··'·Í
S*560q/"5f:SO*&'



30 Octubre 1996

novelarlos un poco para difuminarlos,
si las cosas se centraban lejos de Alcu-
dia las haría referir cuanto pudiera a Io
que es esta nuestra tierra, repito, po-
niendo por delante mi amor a Alcudia
me decidí a escribir una serie que se
llamó RECUERDOS ALCUDIEN-
SES, de 16capitulos en los que descri-
bí con toda honestidad mis primeras
impresiones del terruño que, por los
azares de Ia vida y del tiempo que
vivíamos, me cobijaba. Después, otras
series de RELATOS DE VIAJES Y
RECUERDOS AFRICANOS Y
CUENTOS DE CABO PWAR, de 25
capítulos entre las tres. En todos ellos,
las referencias a Alcudia no podían
faltar, en unos porque habían nacido
aquí mismo, en otros porque hacía
venir las cosas para que recordaran
aquello de «a mi casa voy, de mi casa
vengo» o cosa por el estilo, o parodian-
do una expresión, creo que de San
Pablo, AMOR SIEMPRE, SIEMPRE
AMOR, yo podría decir de mis escri-
tos en BADIAD'..., ALCUDIA SEM-
PRE, SIEMPRE ALCUDIA.

Palabras sobre palabras: cuentaun
gran escritor, de Ia Real Academia
Española, que un brillante economista
Rector de una famosa universidad nor-
teamericana Ie preguntó, no muy fina-
mente como puede deducirse, al Deca-
no de Ia Facultad de Letras.. «Bueno,
y ustedes, además de Palabras sobre
palabras, ¿qué producen?», pensaba,
hay que suponer, que Io único impor-
tantes fueran las pesetas céntimos. Y
el preguntado, con Ia mayor dignidad,
Ie contestó: «Con las palabras trata-
mos de enseñar si nos toca enseñar,
procuramos afinar Ia sensibilidad de

los que nos estudian o nos leen, de
acostumbrarlosadudarydiscernirpara
evitarles el embotamiento de tanta
Televisión y cine como casi único
medio de análisis de las cosas de Ia
vida...» De Ia estupenda retahila de
argumentos del sabio Decano de Le-
tras, me quedó a mi muy grabada esa
expresión de Cosas de Ia Vida. Mira
por donde, un dia hablaba yo por telé-
fono con un nieto mío de unos seis
años y tanto hilo largábamos, que su
madre, un poco impaciente, Ie pregun-
tó «¿qué hablas tanto con el abuelo?»
Agárrate a Ia contestación del
seisañero: «Cosas de Ia Vida»... y así
nació otra serie de mis nivolas en Ia
Revista, ya lleva 32 capítulos y confie-
so que es en este tema donde he puesto
más a flor de piel sentimientos, para
mí profundos, que son expresiones
vitales inseparables de mi verdad inte-
rior.

Otra serie con Ia que habré dado el
tostón a mi paciente lector (en secreto:
seguro que uno por Io menos, sí que
tengo) es Ia que he llamado AREA DE
REFLEXIÓN, tí-
tulo que indica mi
deseo de conside-
rardetenidamente
asuntos nunca ma-
terialistas, siem-
pre relativos a te-
mas sobre Ia per-
sonalidad, sean
psicológicos, o de
relaciones socia-

flexión o Línea de Pensamiento, pue-
de que algún día escriba unas observa-
ciones entre una y otra cosa, tan pare-
cidas por otra parte.

Todo Io que he reseñado hasta aho-
ra iba con mi nombre y apellidos, pero
han salido varias cosas más con seudó-
nimos diversos que los voy a decir:
Onualba, Iefe Uno, Uno de tantos,
Redacción (entrevistas que me encar-
gaba Don Nicolás), etc. en títulos
como AGUA DE MANANTIAL,
ALCUDIA 2.000, Fotos antiguas, y no
séquémás. Anteeltremendoladrillo
que estoy colocando a mi amigo lec-
tor, me creo obligado a decir que he
querido hacer un homenaje a Ia Revis-
ta, muy especialmente a su fundador
D. Nicolás Pons y saludar a todos sus
lectores, que ocho años empujando sin
parar son muchos aunque uno tenga
poca fuerza.

les, etc. El último
capitulollevaeln0
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marle Area de Re-

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

19

Tel.891059

par &tótaurant
follp &oger

( €1 pucamro )
JOANA SANDERSON

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

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

oria 4 •/-^rauuoj
Paseo Marítimo, 58 - TeI. 54 52 09

Puerto de Alcudia



Octubre 1996 31

SOCIETAT/ PÀ3IÏÏA DSLS MAJORS

LA TERCERA EDAD DE ALCUDIA, DE FIESTA
EN FIESTA

Fiesta nocturna
Mucho antes de Ia hora señalada, ya estaban nuestros socios

colocados en las mesas, para darcuenta de Ia merienda-cena. Mas
de medio millar. «552». Así pues, comenzó el reparto y
procuramos no perder tiempo, ya que teníamos amenaza de lluvia.
Menos mal que nos dejó tranquilos, pero dado que no confiába-
mos demasiado, comenzó el baile con media hora de antelación.

En uno de los intermedios, se hizo Ia entrega de trofeos de
Petanca. Unas breves palabras del Presidente y del Vicepresiden-
te, agradeciendo al Ayuntamiento todas sus atenciones para con
nosotros, como el proporcionar las sillas y mesas necesarias para
Ia fiesta. A Sa Nostra por donarnos los trofeos, Diez, del torneo
de petanca. A La Caixa, por alegrarnos Ia fiesta con Ia música para
el baile. También se agradeció a los Hornos de Ia ciudad, el de
Ca'n Corró y Ca'n Torres, que nos proporcionaron sendas ensai-
madas para celebrar Ia partida final de petanca, corriendo a cargo
de Miguel y Maria (del Bar) el cava para todos los jugadores y
socios presentes.

Las autoridades locales hicieron acto de presencia, encabeza-
dos por el alcalde Miguel Ramis. Los concejales Carmen Garzón,
Julian Hevia.

Por representación del Ayuntamiento y don Antonio Sastre
Delegado de Sa Nostra, en Alcudia, hicieron entrega de los trofeos
que fueron donados por Sa Nostra.

Excusó su presencia nuestro amigo y representante de Ia
Tercera Edad en el Ayuntamiento el concejal Mateo Salord, por
ser su santo. Aprovechamos estas líneas para felicitarle en nombre
de Ia Tercera Edad.

Las cocas, Ia uva y refrescos gustaron mucho, e incluso
algunos decían que había demasiada coca.

Como colofón final, el Presidente solicitó Ia presencia de
Antonio Llompart como merecedor del aplauso de todos, en Ia
organización de los Torneos de Petanca, con ayuda de otros
directivos que se desviven por Ia buena marcha de las competicio-
nes.

La lluvia nos interrumpió el baile y nos vimos obligados a
arrinconarnos en el Centro. Algunos socios pedían, seguir el baile

Por Felipe Garmendia
en el local social, pero es demasiado pequeño para estas ocasio-

~~ nes. En el nuevo local que nos proporcionará el Ayuntamiento
podremos hacerlo.

+
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)

89 1800 G) 89 1889

Fiesta anual de Ia uva
Con alegria y ganas de trabajar, nos trasladamos 17 volunta-

rios, socios y directivos, con nuestras esposas a las nueve en punto
de Ia mañana, para poder cortar Ia uva necessaria para Ia fiesta.
Como cada año nuestro colaborador Don Juan MoIl, de Merca-
Palma del CoIl d'En Rebassa, nos autoriza para que dispongamos
de Ia uva necessaria para Ia fiesta.

Una vez en Ia Finca, nos dedicamos a llenar las cajas, para
después de cargar en las furgonetas, reunirnos en una finca para
recortar los racimos, separar Ia parte mala y limpiarla toda. Es un
trabajo que cada año, hacemos que sea agradable, y de compañe-
rismo. Terminamos el trabajo después del medio día, que nos
paramos para merendarjuntos de uva y coca. Cada año nos gusta
más esta reunión de trabajo por Ia camaradería y compañerismo
que en ella se demuestra. Así pues todo preparado para el día
siguiente, dia de Ia fiesta.

Por Ia tarde a las cinco se jugaron las últimas partidas del
TercerTorneo de Petanca de Ia Asociación. Los trofeos para esta
competición fueron donados por Caixa Sa Nostra que una vez
colaboró con nosotros. La clasificación de este Torneo es Ia
siguiente:

Primer premio: La tripleta Miquel Font, Juan Font, Antonio
Marqués (La Caixa)

Segundo premio: La tripleta Antonio Simonet, Esteban
Martí, Cipriano Campos (Sa Nostra)

Tercer premio: La tripleta Felipe Garmendia, Guillermo
Ferrer, Gaspar VaIIs, (Caixa Colonya)

Sábado día 21 dia de Ia Fiesta
A Primeras horas de Ia mañana, los empleados de nuestro

Ayuntamiento nos proporcionaron las sillas y mesas necesarias

Cases de ^
Son Sant Martí ̂
BODAS1 BANQUETES Y COMUNIONES

LOCALES CLIMATIZADOS
CONGRESOS

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

MURO (Mallorca)
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para Ia fiesta. Gracias una vez más a nuestras autoridades, por el
apoyo que de ellos recibimos, ya que basta una indicación-
petición para que hagan Io posible para complacernos, y sacarnos
de apuros. Mención especial al operario, capataz del Ayunta-
miento, Jaime Amer,que incluso se preocupó de retirar las sillas
a primera hora de Ia mañana para que se colocaran los puestos del
mercado de los domingos, ayudado de Miquel (del Bar) y
Esteban «Matas».

AGENDA PARA LOS
MAYORES DE ALCUDIA

Excursiones.- Para el día 12 de octubre, ya se despachan los
tiquets para Ia excursión cultural y recreativa al Arenal de Palma,
AQUACITY. Diada en este centro Recreativo, después de visitar
otros lugares. La comida nos será servida en el mismo Centro
Recreativo con baile final.

Buñuelos por las «Verges».- Para el día 19 de Octubre,
sábado, preparamos Ia Fiesta de las Vírgenes con Ia buñolada
anual. Esta vez no creo que nos basten los 6.000 (seis mil)
buñuelos que prepararemos nosotros mismos, ya que somos cada
vez más socios y esta fiesta es también muy entrañable.

Teatro.- Al día siguiente de Ia fiesta, tendremos Ia actuación
del Grupo Teatral de Alcudia «Espires», en el Local de Casa
Torrens, que ha puesto a nuestra disposición el Salón-Teatro. Los
componentes de esta agrupación están muy contentos de repre-
sentar esta obra para Ia tercera edad, ya que este verano no
pudimos trasladarnos al Teatro Romano, porconsiderar algo lejos
y también peligroso para Ia gente mayor. Pero Ia DirectoraFara
Massanet y componentes del grupo se han ofrecido atendiendo
nuestra petición y en Ia confianza de que nuestro Ayuntamiento,
es decir nuestro concejal de cultura, pondrán todo Io necessario
como altavoces, micros, etc. para que sea un éxito. Es una obra
que gustó mucho a todos los que asistieron al Teatro Romano este
verano.

Otras actividades culturales y deportivas:

PETANCA: Todos los días a partir de las cinco de Ia tarde

GIMNASIA: Martes y jueves durante todo el año.
Horario de invierno: de cuatro y media a cinco y

media.
YOGA: Dos días por semana de octubre a junio.

CONTROL DE TENSION ARTERIAL: Todos los
sábados, a las cuatro de Ia tarde.

BINGO FAMILIAR: Lunes, Martes, Jueves y Viernes a
partir de las cinco de Ia tarde.

JUEGO DE NAIPES: Todos los días.

TELEVISIÓN: Todos los días.

SOCIETAT/ PÀGIÏÏA PHS MAJOKS

La Asociación de Ia Tercera
Edad del PUERTO DE

ALCUDIA también celebró
SU FIESTA DE LA UVA.

El domingo día 29 de Septiembre celebró su fiesta anual de Ia
uva Ia Asociación de Ia Tercera Edad del Puerto de Alcudia. A las
18'00 horas de Ia tarde en el local social, se preparó cerrando Ia
calle por las autoridades del Ayuntamiento para que no circularan
vehículos, por haberse montado mesas y sillas en Ia calle, como
ya se sabe el local es pequeño.

La orquesta era cedida por Ia «Caixa» para poder bailar. El
Delegado de La Caixa en Baleares y el director del Pto. de
Alcudia, D. Antonio Muñoz Mir, estuvieron presentes. El Delegado
nos aportó unas palabras de agradecimiento y se ofrecieron a esta
asociación para Io que necesitemos.

El Sr. Alcalde de Alcudia, D. Miquel Ramis Socias, también
tuvo unas palabras de agradecimiento a esta asociación, aporta
todo su empeño para que el próximo año y con mayor ilusión el
local esté terminado, pero ya dijo que las cosas del Ayuntamiento
van despacio, por Io tanto los socios pueden confiar en las
autoridades de Alcudia que lograrán su local.

Antes de despedirse el Sr. Alcalde dio las felicidades a todos
los socios, y también felicitó a todos los que se llaman Miquel,
Rafael y Gabriel.

Asistieron unos 200 socios y con mucha prudencia y respeto,
fueron pasando a recoger su bandejade merienda, Ia cual consistía
en Coca de Verdura, Coca de Trampó, Patatillas, Una gamba, uva,
y coca dulce, todo ello acompañado de fanta naranja y helado.

La fiesta terminó a las 21'00 horas de Ia noche, todos muy
contentos y hasta otra merienda si Dios quiere.

La Junta Directiva dá las gracias a todos los asistentes por
vuestra participación.

El Presidente
Pedro Bennassar

El Secretario
Manuel García

SEMPRE
I ARA

FRUITCS
<fl'N ßlNIACO

KNDn: Poseo Colon
Ctro. o Sonto Morgolido

TeI. 85 20 60 - Cn1N PICflFORT
(Mallorca)
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ESPORTS/ESCACS

El Club d'Escacs
d'Alcúdia, al Campionat
d'Espanya per equips

El Club d'Alcúdia es l'actual campió
de Mallorca. Aquest campionat

nacional agrupa a uns 150 jugadors
en dues categories.

Amb motiu de Ia fusió amb el Club de Santa Marga-
lida, el Club d'Alcúdia, actual campió de Mallorca,
participarà a Ia màxima competició estatal del 5 al 13
d'octubre a Oropesa del Mar (Castelló).

El Club alcudienc va necessitar unes subvencions de
l'Ajuntament, Repsol-Butano i Ia Fundació Torrens,
degut al seu caràcter amateur, y ha renunciat als fitxat-
ges de mestres professionals per disputar aquest tor-
neig, seguint ambla seva línea de promoció dels juga-
dors locals.

El campionat per equips agrupa a uns 150 jugadors
en dues categories: Ia d'honor, formada per 10 clubs, a
on participen els alcudiencs; integrada per jugadors
com Anatoly Karpov, campió del mon, que fuga amb
el club canari, entre d'altres grans mestres. I Ia primera
divisió, formada per dos grups de lOequips a onjugarà
l'actual campió deBalears, el Tropico-Costa de Calvià.

L'expedició estarà formada per Juan Gayà i Juan R.
Galiana procedents del Club margalida i Javier Cisneros,
Santi Juan, José Oneto, Biel Vallespir i José Ma Cànaves,
d'Alcúdia.

Desitjam molta sort a aquests entusiastes de «l'es-
port-ciència».

Firmat: President C.F.A. Alcúdia
José Oneto

PRIMAVERA D'HIVERN

CLUB ESCACS
ALCÚDL\

A Ia fi ha passat s'esOu
/ estam en temps de tardor;
ja no fa aquella calor
ni aquell alè de foc viu

que a molts resulta fatal;
només es pot aguantar
5i es vent se tira a bufar
entre mestral i gregal.

Va refrescant poc a poc,
ses nits es van allargant,
es solja no crema tant
ija no 5uu quan me moc...

A mi em resulta molt dur,
tant s'agost com esjuliol,
que és quan pica més es solç
i s'aire és espès i impur;

a un vell és quan tot Ii surt,
malures i malalties,
frissa que passin es dies
i s'estiu Ii sigui curt...

5a tardor és maravellosa
a Mallorca com enlloc,
es tempsja refresca un poc,
sa natura és generosa;

onsevulla us ofereix
fruita a l'abast de sa mà;
i dóna gust admirar
es colors de què es vesteix...

5'aire és net i el cel més blau,
també és més blava Ia mar
que us convida a contemplar
un món de serenor i pau...

5o som un enamorat
d'aquests mesos de tardor,
i és que per mi sa calor
és unjou' massa pesat.

' fJou=yugo)
Alcúdia, Octubre de 1.996
MIQUEL CAMPIM5 TOU5

CLINICAMEDICOESTETICA
DIETÉTICAYNUTRIClÓN

OBESIDAD, CELULITIS, MESOTERAPIA
TRATAMIENTO VARICES Y ARAÑAS VASCULARES

(Eliminación por esclerosis)
ENVEJECIMIENTO CUTÁNEO

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

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

Dr. ALBERTO MORANO VENTAYOL

ALCUDIA: PIz. Carlos V, 1 - TeI. 54 61 61
PALMA: PIz. Fortí, 3B, 7°, 11 - TeI. 73 82 77
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ACTUALITAT

Revista de Premsa
L'abocament d'aigües fecals és Ia causa de Ia mort

deIs peixos del llac Menor.
12 de setembre, Diari de Balears, P.R.

EIs nins de 3 anys sense plaça escolar ja han trobat
escola.
12 de setembre. Diari de Balears, M.S.

Contaminació del Ilac: delicte ecològic.
L'Ajuntamentdenunciaràjudicialmentelpropietarid'un

xalet de via d'Andorra.
La investigació ha permès conèixer que l'origen de Ia

contaminació fecal partiade dos punts distints: unacanonada
de clavegueram romput i un dels xalets de Via d'Andorra
que té connectat 1 ' abelló de Ia seva fossa sèpticadirectanment
al canal.
13 de setembre, Diari de Balears, P.R.

D'aquí a una setmana hi haurà un nou centre de
preescoIar públic al Port

L'escola ocuparà el lloc on ara hi ha les aules taller del
col.legi Norai
17 de setembre, Diari de Balears, P.R.

Defensa renuncia a Ia Torre Major de Alcanada, que
pasará a ser municipal

El Ajuntament está dispuesto a pagar los 3 millones que
pide el estado a través del ejército
17 de setembre, Ultima Hora, J.M.

Patrimoni delimita Ia zona arqueològica de Pollentia

Adjudicada Ia obra de Ia nova escola preescoIar por
450.000 pesetas
18 de setembre, Diari de Balears, P.R.

AIcudiamar va presentar un pla per acabar eIs edifi-
cis del Club Nàutic

EIs promotors proposen fer 32 apartaments dels 54
projectats

Ramis qüestiona al CIM l'ampliació de Pollentia
"També nosaltres som sensibles a les qüestions de

patrimoni, però entenem que d'alguna manere s'haurien de
compensar els propietaris afectats"
19 de setembre, Diari de Balears, P.R.

Los hoteleros piden que se derriben las chimeneas de
Ia central de Alcanada
20 de setembre, Ultima Hora, M.M.

EI conveni de Bellevue ja és a punt
El ple decidirà si el complex turístic pot ser legal o ha

d'esperar més
24 de setembre. Diari de Balears, P.R.

EI complex Bellevue ja és legalitzabIe
28 de setembre, Diari de Balears, P.R.

EI PSOE de Alcúdia cree que las subvenciones deI
CIM no deben destinarse a zonas de veraneantes.
30 de setembre, Ultima Hora, J.M.

Bellevue, ViIa olímpica de Ia Universiada.
El Batle Miquel Ramis convoca Banesto i el representant

delsjocs
I d'octubre, Diari de Balears, P.R.

La lIuvia y el viento no mermaron Ia asistencia de
público a Ia Fira
7 d'octubre, Ultima Hora, A.E.

El PSM diu que Bellevue es il·legal
8 d'octubre, Diari de Balears, P.R.

Arxivada Ia denúncia contra l'Ajuntament per delic-
te ecològic.
9 d'octubre. Diari de Balears, P.R.

El Batle, contra Ia proliferació sense control deIs
hotels amb el "Tot inclós"

"Alcúdia en particular, i les Balears, no són l'entorn
natural adequat per a aquesta forma d'explotació empresa-
rial"
10 d'octubre, Diari de Balears, P.R.

El batIe demana al CIM Ia creació d'un patronat per
a Pollentia
I1 d'octubre. Diari de Balears, P.R.

L'aIt nivell de l'aigua a Ia zona humida fa tèmer
inundacions aI Port.

Maria Gomila, de Pimem, diu que les antigues síquies
están obstruïdes per l'arena.

"Mai no havia vist que l'aigua de l'Albufera arribas a
aquests nivells"

"Tot està previst" diu el regidor Rebassa
"No hi ha perill d'inundacions, perquè tenim previst

obrir el canal tot d'una que faci mal temps"
12 d'octubre, Diari de Balears, P.R.
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Serveis Municipals
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

EMPRESAMUNICIPAL DE SERVEIS 547291
CENENTIRIViadeCorneliÀtic 548596
CULTURA I ESPORTS
BibliotecaCanTorró.CarrerSerra, 15 547311
CENTRE SOCIALIDE PARTICIPACIÓ CIUTADANA.
Carrer Hostal, 11-13 547902
Museu de Pollentia. Carrer de St. Jaume, 32 547004
Poliesportiu. Cia de Corneli Àtic, s/n 891593
Camp de futbol. Via de Corneli Àtic 891595
Plaça de Toros. Plaça de Ia Porta Roja 547903
Albergue i Campament de La Victòria ... 545823-545395
Escola Municipal de Música 546423

ALCUDIA-RÀDIO 547799
DEPURADORA MUNICIPAL. Puig de St. Marti892597
INFORMACIÓ TURÍSTICA 892615
JUTJAT. Major, 8-A 545303
SERVEIS I POLICIA. Bastió de Sant Ferran, s/n
Policia Local 545066-545078
Urgències 092
Serveis generals i magatzem 546908-546313

Altres serveis i entitats
AIGÜES CANALITZADES D'ALC., Pl. Carles V,3. 545410
ASSOCIACIÓ TERCERA EDAT.
Alcúdia. C/. de l'HistoriadorPere Ventayol 547929
MoIl. Torreta 548167
AUTOBUSOS
Oficines 545696
BOMBERS
Inca
Urgències
BUTÀ
Factoria. Alcanada, s/n
Suministres. Médico Reynés, 3
COL.LEGIS
Porta del MoIl. Plaça Carles V, s/n
Norai. Les Balears, 25 (Port)

AJUNTAMENT D'ALCUDL\
Albufera (Port), Mossen A. M. Alcover 546332
Germanes Agustines. Urb. Ca Na Ferrera 545843
Institut 548600
Casa de Cultura C/. Hostal, 11-12
(Biblioteca, SaIa Estudis) 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-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
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. Mestre Torrandell s/n 502850
Anàlisis clíniques i radiologia 504601
Insalut 503882
INSS 500146
Ciutat:
Ambulatori del Carme. Carme, 18 726224
HospitalSonDureta.AndreaDoria,55 175000
Hospital Provincial. Plaça de l'Hospital, 3 723800
INSALUT. Reina Esclaramunda, 9 175600
Planificació Familiar

500080
085

545256
545191

545367
547651



CONSTRUCCIONES Y
PROMOCIONES ALCUDIAst

CONSTRUCCIÓN EN GENERAL
REHABILITACIÓN DE FACHADAS

Y EXCAVACIONES
C/.Pollentia. 4S-A

C/. Vidriell. 1 bajos • C/. Jaime II, 14
TeK. 54 69 01 • 54 53 50

TeIf. 54 89 98 • TeK. Urg. 908 53 78 75

ELÉCTRICA ALCUDIAsL
INSTALACIONES,

MONTAJES ELÉCTRICOS,
Y REPARACIONES

C/. Pol!entta, 45-A - C/. Jaime II, 14
TeIf. 54 89 98 • Fax 54 85 19

TeIf. 54 53 50 • 54 69 01
TeW. Urg. 908 53 78 75

24 Horas Domingos y festivos

SERVICIOS DE ALCUDIAsL
INSTALACIONES

Y REPARACIONES
SANITARIAS

C/. Pollentia, 45-A • C/. Jaime II, 14
Tel.548998-Fax548519

TeIf. 54 53 50 • 54 69 01
TeIf. Urg. 908 53 89 00

24 Horas Domingos y festivos

ODMILAR ELECTRAL

TELEFONÍA MÓVIL,
ELECTRODOMÉSTICOS,

TV, HIFI, VIDEO,
AIRE ACONDICIONADO

C/. Poilentia, 45-A • C/. Jaime H, 14
TeIf. 54 89 98 • Fax 54 85 19

TeIf. 54 53 50 • 54 69 01

PROMOCIÓN DE VIVIENDAS
CONSTRUCCIÓN
Y PROMOCIÓN
DE VIVIENDAS

C/. Pollentia, 45-A • Cl. Jaime II, 14
TeIf. 54 89 98 • Fax 54 85 19

TeIf. 54 53 50 • 54 69 01




