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EDITORIAL
ALCUDIA, MUNICIPI CAPDAVANTER

I PIONER
A tots els pobles es habitual sentir els propis ciutadans que es queixen de

les virtuts o defectes que té Ia seva comunitat. En general, el que solem fer
més es queixar-mos exercint l'autocrítica i en particular, els alcudiencs això
ho hem fet i ho continuam fent molt sovint. Quantes vegades no haurem
sentit o comentat entre noltros que si els alcudiencs «tenim sang de pop»,
que si «a un altre poble no passaria Io que passa a Alcúdia», que si un
poble veinat es d'admirarperque «hi ha més tendes o han fet de Ia cultura
el centre de Ia seva actitivitat cotidiana», etc.

El sentit d'aquestes línees és idò que intentem espolsar-mos aquest
complexe d'inferioritat perquè certament són més les coses bones que té el
nostre municipi, tant a Alcúdia com al Port d'Alcúdia perque tots els que
tenim Ia sort de viure aquí ens poguem sentir ben contents i satisfets i amb
aquesta alegria i entusiasme ens decidiguem a empènyer el carro amb més
il.lusió si cab.

Aquesta afirmació no es gratuita i amb poques paraules i fulletjant
aquest revista veureu com es vera. Parlem per exemple de política turística.

L'Ajuntament d'Alcúdia, amb el consens de totes les forces polítiques i
des de faja molts d'anys ha impulsat un dinàmica entre els hotels del
nostre municipi per tal d'integrar Ia principal activitat econòmica del
terme, el turisme, amb Ia conservació del Medi Ambient, i així cada any, a
finals de temporada i coincidint amb Ia celebració del foro de debat Futur
Alcúdia, s'entreguen els distintius ESTABLIMENTS ECOTURISTICS. Si
això es posible és perque tenim una planta hotelera en general moderna i
competitiva que ho vol seguir sent.

Idò bé, amb molt bon criteri ara ès el Govern Balear el qui pitja darrera
aquesta idea qui, segons lapremsa local, ha el.laborat el Programa
ECOTUR, que ve a ser el mateix que es fa a Alcúdia des de fa uns anys
però pretenent exportar-lo a tot l'Arxipèlag.

Aquest ès un exemple, però n'hi ha d'altres. Recentment hem vist com se
inauguraba Ia Residència per a Ia Tercera Edat de l'Hospital d'Alcúdia, a
més de posar-se en marxa diferents programes assistencials. També veim
com les rotondes de Ia Vía de Circumvalació s'adornen amb escultures
d'artistes de renom internacional i fins i tot els escolars del nostre municipi
podrien realitzar-ne una altra que vagi completant aquesta particular
exposició.

En l'àmbit econòmic també ens podem alegrar perque una empresa tan
alcudienca com es Transportes Marítimos de Alcúdia S.A. està cresquent de
manera imparable, està construint un nou vaixell i ha adquirit recentment
el 100 % de Ia naviera Transbalear.

Podriem seguir, però amb aquestes trespinzellades n'hi haprou.

Alcúdia és i serà el que tots nosaltres farem d'ella i en general anam per
bon camí.

La llàstima es que quan un volta pel Port d'Alcúdia es troba amb
s'entefarra dels Apartaments del Club Nàutic, o cada vegada que entram a
Alcúdia per Ia Porta de Sant Sebastià per una banda admiram les mura-
des i per l'altra ens demanant que s'ha de fer amb l'Edifici d'Es Clot. Són
tal volta les dues creus de terme modernes que ha de patir un municipi i un
poble tan hermós com Ia nostra Alcúdia. Esperem que algún dia els hi
trobem Ia solució amb aquest esperit capdavanter propi del Nord de l'Illa.

Fe de errors.- En el passat número de Badia d'Alcúdjaespublicabauna
entrevista amb Jaume Oliver, a qui, per error, es va presentar com a President
de Ia compañía Transportes Marítimos de Alcúdia S.A.,quan en realitat es
l'Administrador Gerent d'aquesta empresa.
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LOCAL/Opiïïió

T EL SOL D'ALCUDIA

Per Gabriel Torres i Ramis.

- Pere: Qué has vist el que han posat
a Ia rotonda del cementeri?

- Pau: Et refereixes a l'escultura
d'Aligi Sassu?

- Pere: Diu que és un cavall, peròjo
n'he vist molts i ni són taronges, ni
s'han menjat un garrot.

- Pau: Has de ser més poètic Pere, el
color Ii ve donat pel sol que banya Ia
figura. En referència a Ia forma no
imitativa de Ia naturalesa està feta ben
a conciència, pensa que si fos un cavall
igual als creats perDéu l'artista s'hau-
ria convertit en un vulgar imitador, i Ia
seva obra només tendria sentit per Io
més encertadament que s'hauria atra-
cat a Ia realitat.

- Pere: Es que aquest disseny pa-
reix un tub amb un cap.

- Pau: Se que t'estiren molt les
taules talaiòtiques, els obeliscs egip-
cis, els totems dels indis americans,
realitzacions totes elles que imposen
Ia verticalitat, que ens obliquen a aixe-
car el cap fins unir figura i cel, tenen
una força mística que ens atreu. Així
doncs Ia importància del cavall radica
en Ia seva pròpia essència, un cavall és
elegant, majestuós, dòcil però amb
caràcter, si a això Ii unim el compo-
nent màgic donat per Ia seva composi-
ció totèmica, obtenim un resultat molt
superior al que ens donaria només ava-
luar el parescut formal amb el cavall
que veim a Ia finca del costat.

- Pere: No havia acodit en què Ia
tasca de l'artista no se pugui reduïr a
passar objectes, animals, etc, sobre un
material, com si fos una màquina co-
pista, sense ànima, sense cervell. Està
bé això de què una escultura contempli
altres aspectes més humans.

- Pau: Passejant amb n'Alexandre,

El cavall d'Aligi Sassu adorna Ia rotonda
de Ia carretera del cementiri, i es objecte
de molts de comentaris

un nin de 4 anys, Ii vaig demanar què
era allò assenyalant cap a Ia rotonda,
i ràpidament em contestà que un ca-
vall. TaI vegada mentres ens feim grans
i ens ensenyen moltes coses també
perdem intuició i aquesta màxima
expressivitat totalment subjectiva, és
a dir, filtrant-hi sensacions, percepci-
ons, ...

- Pere: I per cert l'artista va parlar
de Futurisme a l'hora de confeccionar
el diseny.

- Pau: Si, el Futurisme era un movi-
ment artístic que inicià un senyor,
Marinetti, l 'any 1909, per tal
d'introduir Ia idea de moviment dins
les obres «...Cantaremos a las grandes
masas agitadas porel trabajo, el placer
0 larevuelta; las secuelas multicolores
1 polifónicas de las revoluciones en las
capitales modernas, Ia vibración noc-
turna de los arsenales y los talleres
bajo sus violentas lunas eléctricas, las
glotonas estaciones tragonas de
serpientes humeantes;...»

- Pere: Així no és d'estranyar el lloc
on l'han ubicada sobre una rotonda on
el moviment del tràfic és constant al-
hora que divers, a més, per les seves
voreres passen fileres coloristes hu-
manes caminant, pot disfrutar Ia inten-
sa activitat nocturna amb els seus cu-
riosos jocs de llum. També not el cant
al moviment en l'expressiójoiosa del
cavall aixecat en tensió sobre el seu
cos amb un gran sentiment mescla
d'una gran alegria i de veneració. Vaig
llegir que es dirigia cap a l'esglèsia
parroquial tal vegada per donar gràci-
es a Déu pel privilegi de trobar-se en Ia
terra que es troba. EIs alcudiencs de
vegades ens oblidam d'aixecar el cap,
mirar al nostre entorn i meravellar-nos
del paradís en què habitam. Ara tot-
hom que vengui a visitar el nostre
municipi trobarà un guardià perenne
que el saluda i l'indica que es troba en
un lloc venerable.
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EL CONTRAPUNTO

«Rotondas»
Por Antonio Mir Llabrés
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Parece que hay coincidenciaentre técnicos y ciudadanos
en el sentido de que para aliviar el caos circulatorio que se
nos avecina en verano, una de las mejores soluciones es Ia
construcción de rotondas en las confluencias de algunas
vías especialmente transitadas.

Por ello parece acertado que se estén construyendo en
Alcudia varias rotondas, que sin duda alguna favorecerán Ia
circulación; igualmente acertado parece que se proceda a su
ejecución en los meses de Invierno, como se ha hecho hasta
ahora, y por tanto debemos felicitarnos de que por fin el
Ayuntamiento haya entendido que en invierno es cuando se
deben efectuar las obras, para que todo esté a punto en
verano.

Pero en Io que no hay coincidencia entre los ciudadanos
y los técnicos o en su caso los políticos, es en Ia forma en que
se «ornamentan» estas rotondas.

En las tertulias de café es donde conviene a los políticos
escuchar a Ia gente de a pie, para no caer en errores
reiterados, y actualmente es motivo de tertulia el caballo

Aligi Sassu, en un moment de Ia
col·locació de l'escultura

anaranjado situado en una de las rotondas; cierto es que
sobre gustos no hay nada escrito, e igualmente cierto es que
el artista que ha creado y diseñado el «Babieca» de Ia
rotonda cercana al polideportivo, es de reconocida catego-
ría pictórica, pero más que dudosa es su categoría escultórica.

En absoluto se pretende cuestionar en este escrito Ia
categoría artística del diseñador, desde luego me faltan
conocimientos técnicos sobre Ia materia; pero mucha gente
comenta, y yo simplemente traslado, que el «Rocinante»
colocado se acerca más, visto desde lejos, al Apolo XIII que
a un caballo.

No sé si porque no estoy acostumbrado a ver trotones
rojos, o porque su postura es algo galáctica, pero Io cierto es
que resulta cuando menos extraño el monumento.

Se puede discutir si a Ia gente Ie gusta más Ia escultura
clásica o Ia vanguardista, pero no hay duda de que Io
extravagante cansa más rápidamente que Io clásico.

Ya tenemos dos monumentos vanguardistas, y Ia
millonada que al parecer ha costado, este caballo, y el nudo,
por no llamarle otra cosa, situado en Ia rotonda del «Magic» ;
falta saber qué se va a colocar en Ia rotonda de Ia carretera
del Puerto para comprobar si se hará una rampa de lanza-
miento para continuar el mismo estilo, o por el contrario,
como dicen algunos, se colocará algo que sea significativo
de nuestra tierra, algo que haga referencia a Alcudia, a
Mallorca, a nuestra Cultura, Costumbres, o en definitiva sea
algo que a nuestros hijos les podamos recordar cuál era el
origen o para qué servía el monumento que coloquen.

Sería por tanto conveniente que quien deba decidirlo,
antes de dar las órdenes para su colocación , sea sensible a
Ia Opinión Pública, y puesto que con seguridad habrá
opiniones dispares, y seguramente todas respetables, al
menos sean razonables las decisiones que se tomen sobre
estos temas, por cuanto a diario tenemos que ver al «Babie-
ca» desbocado, o alguna escultura o utensilio que quizá sea
más extravagante.

Con ello no pretendo en absoluto criticar las obras
artísticas colocadas, pero sí hacer ver a quienes tienen el
poder de decidir, que las cosas deben pensarse, a veces muy
detenidamente, y no porque se trate de artistas de renombre,
adquirir algunas obras que nada tienen que ver con nuestro
entorno ni con nuestro origen.
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LOCAL/OpiNió
TRIBUWQ$ERTA

«De quarterades, comunistes i «drogats» i l'Ajuntament»

Per Miquel Ramis Socias.
President de Ia Junta Local del PP d'Alcúdia.

Aquests darrers dies, sembla que
una bassa d'oli ha invadit el quefer
políticdelanostraComunitat.Laprem-
sa diària, Ia televisió i altres mitjans,
gairebé no parlen casi del Partit Popu-
lar, vull dir... (perdonaume Ia ironia),
dels escàndols polítics. Be, Ia veritat
es que volia dir que no parlen de l'ac-
tualitat política de les Illes Balears, es
a dir de Ia «frenètica» activitat política
dels nostres diputats del Parlament i
consellers del Consell Insular de
Mallorca.

Tenc Ia sensació, i crec que ès un
sentiment compartit per molta de gent,
de que l'estancament dels succesius
«shows» que mos ofereixen amb tanta
freqüència «les seves senyories», ha
fet que Ia temperatura de l'ambient
polític de Ia nostra Comunitat hagi
devallat molt. Malgrat això, l'activitat
de les administracions ha de continu-
ar. EIs problemes plantejats pels ciuta-
dans estan encara sense resoldre, i per
aquesta raó els polítics hem d'assumir
responsabilitats i prende decisions. Es
vera que el Partit Popular, com a Partit
més votat que ès a Ia nostra Comunitat
i a Ia nostra Illa -malgrat estranys
pactes que apleguen forces polítiques
disperses, per no dir enfrontades
ideològicament, i en aquest sentit no
domés pens amb el Consell sino també
amb Eivissa-. Es vera, idò, com dic,
que el Partit Popular com a partit ma-
joritari ha estat, ès i continuarà essent
l'objectiu prioritari de comentaris,
anàlisis i critiques des de diferents
punts de vista, tots ells respetables, i
que algunes vegades compartesc i al-
tres, com es llògic, de cap manera puc
recolzar. Convé però que no estiguem
tan pendents del Partit Popular. La
nostra Comunitat es molt més rica i
variada políticament; hi ha moltes al-
tres forces polítiques tant en el govern

com a l'oposició de distintes Instituci-
ons que també prenen les seves decisi-
ons i monten els seus propis «shows».
I an'això vaig.

1.- De quarterades.
N'hi ha que per voler fer via, Io que

fan es passar «s'arada davant es bou»
i amb tanta velocitat que per no mirar
no veuen es safreig i s'estrellen. I crec
que dic bé quan parl d'arades i bous
perquè el tema del que vull parlar es
tan rústic com l'expressió mallorqui-
na que amb tant de bon seny ens han
trasmés els nostres majors. M'explic:
els Srs. socialistes del «Pacte de Pro-
grés» s'han dedicat a anunciar a «.bom-
bo iplatillo», que ells (més proteccio-
nistes que ningú, amb més sensibilitat
i amor per Ia nostra terra que Ia resta de
mallorquins) havien decidit protegir
el desamparat i escàs terreny rústic de
Ia nostra Illa. La fórmula magistral
que inventen : passar el mínim exigible
d'una quarterada (7.103 metres) a dues
quarterades (14.206 metres), peratots
els municipis de l'Illa i sense excepci-
ons. El procediment per divulgar Ia
decisió: A tot volumen i a tots els
mitjans de comunicació (abans de que
el PP s'adelanti i tregui Ia Llei del SoI
Rústic en Ia que treballa des de fa
mesos).

Estudis previs realitzats: cap ni un.
En tot cas una superficial valoració
política«aull». Conseqüència: S'han
presentat a tots els ajuntaments de
Mallorca més projectes en quinze dies
que en tot un any, i com que ho han fet
tan malament que no ho podien fer
pitjor, ni tan sols han pogut aprovar Ia
norma per les dubtes que suscita entre
els propis socis del «Pacte». D'una
banda UM encara no s'ha definit, per
altre EU anuncia el seu vot en contra

per què troba que Ia «mesura protecci-
onista» fa curt.

I quin ha estat el resultat final?: Idò
que s'ha accelerat innecesàriament Ia
construcció en sol rústic, no s'ha pro-
tegit el medi rural i dubt molt que tal i
com està previst el projecte es pugui
aprovar -al manco per part del CIM- Ia
nova normativa. Es a dir, just tot el
contrari del que es pretenia amb tan
brillant acció. Enhorabona Sr.
Quetglas, felicitats Srs. Consellers
Socialistes (també els «Psemeros»).

Probablement serà el tan criticat i
crec que injustament insultat amb el
calificatiu de «corrupte», Conseller
Reus -ToIo tranquil i endavant que fas
molt bona feina malgrat a alguns els hi
cau tort, ànim-, serà en Reus, dic, qui
treurà amb tranquilitat, amb els estu-
dis previs preceptius i necessaris, fruit
de Ia reflexió i d'hores de feina, Ia Llei
de SoI Rústic, i llavonces sí, llavonces
podrem millorar i elevar el nivell de
protecció dels nostre camp, observa-
rem Ia tipologia de les construccions -
que ès diferent a cada zona i pertant no
serveix allò del «café para todos»- i
adaptarem Ia norma a Ia realitat, a Ia
idiosincràsia de Ia nostra terra, d'aques-
ta Illa nostra.

2.De comunistes i
«drogats».

N'hi ha, i hem referesc al senyor
diputat i conseller Grosske, que de
l'insult i Ia descalificació personal, fan
l'argument definitiu quan són incapa-
ços de donar una resposta coherent a
reflexions -o acusacions- polítiques
que afecten al seu propi partit. No fa
moltelrepresentantd'EsquerraUnida
va insultar al Conseller d'Economia,
Antoni Rami, diguent-li «drogat» i tot
perquè aquest va afirmar que el comu-
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nisme tenia mal de fer asumir l'Estat
de Dret, per mor de les seves mecàni-
ques polítiques ancestrals. Idò bé, en
aquest sentit, suscribesc totalment
l'opinió de n'Antoni Rami malgrat el
risc de rebre l'insult gratuit d'EU, i es
que crec que aquest tipus de resposta
d'Esquerra Unida respon a dues coses:
primer, l'habilitat del Conseller Rami
per treure de punt i fer-li perdre Ia
compostura que com a diputat i conse-
ller hauria d'observar el Sr. Grosske,
perdent amb ella qualsevol petita raó
que hagués pogut tenir per respondre a
Ia crítica; i segón, també respon al fet
de que en aquesta Comunitat de les
Illes Balears, i esper que a Ia resta
d'Espanya, el comunisme, Esquerra
Unida, no ès ni serà mai una opció de
govern real, i per tant es poden perme-
tre discursos que d'una altra manera
serien impossibles. Convé posar les
coses en el seu lloc, i per damunt tot, no
perdre el respete a les persones amb
independència de ideologies políti-
ques.

M'havia fet el propòsit de parlar
domés de les meves responsabilitats,
de Ia nostra estimada Alcúdia que ès Io
que certament m'ocupa i preocupa,
però què Ii hem de fer... no puc evitar
llegir tot el que m'arriba a les mans i
reflexionar i expresar les meves pròpi-
es idees -que de cap manera ni puc ni
vull obligar a ningú a que les
compartesqui- i això significa a vega-
des deixar-se dur pels sentiments, per
1 ' amistat que sent per persones com en
ToIo Reus o n ' Antoni Rami -gent en Ia
que crec profundament i que me cons-
ta que fan molta de feina i de valent per
a Ia nostra Comunitat-, i aquest ès
precisament el pensament, Ia reflexió

a aportar.
D'un temps cap aquí, el Partit Po-

pular a les Baleares ha estat més notí-
cia periodística -i crec que per serjusts
hem de reconèixer que també ho ha
estat a nivell social i no exclusivament
a nivell de prensa- idò com dic s'ha
parlat del PP més per raó dels suposats
escàndols (de moment un expedient
arxivat, dos en instrucció i siguem
respetuosos mentre els Tribunals fan
feina), que per mor de les importants
conquestes que s'han fet en favor del
benestar a Ia nostra Comunitat com
són Ia transferència de les competèn-
cies en Educació i del Inserso, domés
a títol d'exemple. Idò bé, crec que això
de tant de parlar s'acabat (i voldria
expressar Io que en el futur serà una
realitat i no un simple desig de
queisigna aquest article). Ha passat el
temps de Ia paraula i ha arribat el
moment de les obres.

3.- De l'Ajuntament.
En qualsevol cas, i des de l'Ajunta-

ment d'Alcúdia, aquest ha estat sem-
pre el sentiment que ha impulsat Ia
gestió municipal. Des del principi de
Ia legislatura, hem intentatdeixar-mos
de discursos, paraules guapes i
«parloteos» i passar a l'acció, gestió,
feina, hores, dedicació, servei i aten-
ció al ciutadà, satisfacció al client. Si,
he dit client, perquè per un Ajunta-
ment cada ciutadà ha d'esser com un
client que atendre amb diligència i tant
bé com sigui possible. Aquest va ser el
repte i promesa electoral que el grup
de concejals del Partit Popular varem
asumir el dia que ens varem presentar
a les eleccions locals d'Alcúdia, i crec

que ho estam complint. N'hi ha que
diuen, i supòs que sense malaintenció,
però síambunabonacàrregadecrítica
implícita, que no serem capaços de
treure endavant tots els projectes que
hem preparat. Be, al manco se'ns
reconeix que hem volat amunt al'hora
de demanar -i de conseguir en molts de
casos- per a Ia nostra ciutat i que al
menys a 1 ' hora del disseny de futur, del
planejament de infraestructures, hem
treballat, sol.licitat, desitjat, propost...
Jo encara crec que ens hem quedat
curts, que necessitam més, però temps
al temps, tot arribarà. I respecte a Ia
capacitat de gestió de tots aquests pro-
jectes -que queden reflectits als
Pressuposts Municipals, llògicament-
aquest ès un tema que es veurà (que ja
es veu), i que com hem anunciat mol-
tes vegades, els anys que ens queden
de legislatura municipal -fins Maig'99-
, seran determinants per a Ia dotació de
infraestructures de Ia nostra ciutat:
infraestructures sanitàries,
assistencials, bàsiques, comunicaci-
ons, culturals, socials, esportives i de
tot tipus. Per tant, sobren les paraules.
L'argument definitiu, l'enderrocador,
el que no admet contestació i
qüestionaments fràgils ès el dels fets:
Ia Realitat. A ella ens remetem. Lla-
vors, cada ciutadà decidirà...

Cases de ^
Son Sant Martí Sv§
BODAS, BANQUETES Y COMUNIONES

LOCALES CLIMATIZADOS
CONGRESOS

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

MURO (Mallorca)

5ervialsa
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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«De camps de golf i altres herbes»
Per Gabriel Garcies
Membre del G.O.B.

Darrerament ha sortit a les planes dels diaris insulars Ia
possible anulació de Ia declaració d'interés social del golf
d'Alcanada. Res m'alegraria més que finalment el projecte
no es dugués a terme, i això per múltiples raons que
seguidament exposaré per a tots als qui interessi:

- La declaració d'interés social és un invent del partit
popular per a permetre urbanitzacions a llocs on seria
impossible construirper les seves característiques naturals.
Així, amb aquesta arma, s'han dut a terme a Mallorca
nombrosos projectes de camps de golf amb el preceptiu
hotel, uqe rendabilitza Ia forta inversió. Per tant, és Ia
construcció d'un hotel a un paratge natural l'autèntica
finalitat dels promotors, i no Ia construcció del camp de golf
en sí. CaI tenir clar aquest punt.

-Si algú pensa que això ès beneficiós per Alcúdia, que
pensi que només serà beneficiós per alguns. Al meu
entendre, d'interés social pot esser una zona verda, un
hospital, un poliesportiu, Ia rehabilitació del casc antic...
però mai un projecte que persegueix fins particularíssims.

- EIs camps de golfnecessiten quantitats ingentsd'aigua,
de l'ordre que usa una població de devers 7.000 habitants
durant un dia. El fet que Ia gespa no sia una espècie
mediterrània, sinó de climes plujosos com el que tenen a
Anglaterra, on sense fer res l'herba creix per generació
espontània, fa que s'hagi de regar diàriament, especialment
a l'estiu quan l'aigua fa més falta.

-Si estau pensant amb 1' aigua depurada, cal dir que no té
els nutrients necessaris per mantenir Ia gespa en bon estat.
Pertant, s'had'utilitzartambéaiguadepous. Això sinoés
que s'empra exclussivament aigua de pou, com es fa en
molts de casos. Alhora, l'ús de pesticides per mantenir
l'herba fa que s'infiltrin en el terreny i contaminen els

aqüífers d'aigua bona.
Mallorca és una Illa, i com a tal té els recursos limitats,

sobretot aigua i territori, i encara molt més limitats que al
Continent. CaI esser plenament conscients de les nostres
limitacions si volem un futur digne.

Ja hi ha prou camps de golf a Mallorca, que com els ports
esportius constitueixen una diversificació del producte
necessària, però fins on cal seguir-ne construint? Alcúdia
té elements que Ia fan diferent d'altres zones turístiques,
aprofitem idò aquests elements que Ia història i Ia natura ens
han deixat per configurar un producte diferenciat, que
asseguri Ia «sostenibilitat» del turisme.

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

TEL./FAX: 54 62 81

30 auys,LAVANDERIAAMAL(A, £*| t***^ fENT
FEINAA ALOUDiA,30ANYS

D1EXPERIENGIA AL SERVEIDEL<HOSTELERIA

& CENTRO INDUSTFHAL

AlNSANT, S.L.
"̂ I N S T A L A C I O N E S ~^S

£>t°lítL
% ^% • C/. CORAL, n°
^^^^^ nT4*n ovrt A i r*\

SUMINISTROS PARA LA HOSTELERÍA Y EL HOGAR

^TELF. 54 78 65

,,n°3
07410PTO.ALCUDIA

MALLORCA J

SERVICIO TECNICO DE
REPARACIONES

GRAND
PRK

MASTOR
ALA

CALIOAJD
EUROPEA

1.989

*MAQUINARIA HOSTELERÍA
Y FRIO COMERCIAL

*AIRE ACONDICIONADO
*REGISTRADORAS Y TERMINALES

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

*HIPERVAJILLA, LENCERIAYMENAJE
*MOBILIARIO INTERIORYTERRAZA
*MUEBLESCOCINAYBAÑO
*MUEBLES ESTANTERÍAS COMERCIO
*CERRAMIENTOS Y TOLDOS 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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TEMPS PER A LA REFLEXIO

TIERRA. TERRITORIO. PAIS. NACION... suma y Sigue.

A MODO DE
PROLOGO: Des-
de muchos años a
esta parte, vienen
usándose palabras
relativas a Ia orga-
nización sociológi-

ca o geopolítica de las comunidades
que habitamos, nacionales y extranje-
ras, palabras como las que hemos pues-
to en el título, que producen alguna
confusión en cuanto a Io que cada una
de ellas significa propiamente. Y yo,
alguna que otra vez, me pregunto si
eso Ie interesa a mucha gente y me
contesto que me parece que no, que les
da igual a muchos el hecho de que tal
espacio geográfico sea llamado País,
Nación, Estado o Io que sea. Debo
confesar, y confieso, que a mí, eso, no
es que me dé fiebre alta ni dolor de
huesos, pero sí que me recuerda Ia
ilustre invocación del insigne poeta
Juan Ramón Jiménez: ¡Inteligencia,
dime el nombre exacto de las cosas!.

Y es que se observa mucha manía,
sin que venga a cuento, en llamar «este
país» a nuestro solar patrio que tiene
denombrepropioESPAÑA... máslue-
go viene una retahila de Nación de
Naciones, Nacionalidades, que si Es-
tados o no Estados, que si Estados
plurinacionales o Naciones pluries-
tatales, en fin, el barullo nacional. Por
ello, con mi escueta capacidad de «intus
légere», lectura interior, pienso y ex-
presaré, como si estuviéramos en una
amistosatertulia, unas cuantas opinio-
nes sobre el tema que hoy pongo sobre
Ia mesa.

HISTORIA e HISTORffiTAS de
las fases por las que ha pasado Ia
formación diferenciada de los trozos,
grandes trozos, grandes porciones, de
que se compone el mundo en que vivi-
mos, el habitat universal, el conjunto
de condiciones geofísicas en que se
desarrolla Ia vida de Ia comunidad que
es el Planeta TTERRA: No es que yo
me proponga, ni mucho menos, tratar

Por Luís Morano Magdaleno

aquí de Ia creación del mundo físico
porque me perdería fatalmente en Ia
Noche de los Tiempos, muchísimo
más de Io que se pierden incluso los
grandes historiadores tratando de re-
correr marcha atrás el origen de Ia
Tierra, ¿miles de años, millones de
años...? Pero para hacerme una refe-
rencia, haré alusión no a Ia creación
del Mundo, para Ia que creo a piés Io de
que Dios creó el Mundo en siete días,
sino que dibujaré como una compara-
ción con el Descubrimiento de Améri-
ca, es decir, con Ia creación del Nuevo
Mundo que para gloria eterna de Espa-
ña diseñó y llevó a efecto nuestro in-
signe Cristóbal Colón.

Nos ponemos en los finales del
siglo XV, eran conocidas las riquezas
de las Indias Orientales hacia donde
viajaban los grandes navegantes y co-
merciantes, otros aventureros, y otros,
por ejemplo, ilusos. Pero cerradas las
rutas seculares por los turcos, entró en
juego Ia imaginación de gente inteli-
gente y se pensó en llegar a dichas
Indias Orientales por rutas occidenta-
les, y aquí surge Cristóbal Colón...
hace sus planes, se hace recibir por los
Reyes Católicos, sobre todo, por Isa-
bel, se va al Monasterio de Ia Rábida
en Huelva, recibido y comprendido
por el Prior Padre Marchena y éste,
que sabía cantidad de las cosas que Ie
explicaba Colón, Ie pone en contacto
con los grandes armadores de aquella
porción española, Huelva, Moguer,
Palos, etc., Ie proveen de embarcacio-
nes, las Carabelas, Ie facilita Ia recluta
de marineros, etc., etc., y el día 2 de
Agosto de 1.492 enfilan rumbo hacia
Occidente las tres naves, Ia «SANTA-
MARÍA», Ia «PttíTA» y Ia «NIÑA»,
con Cristóbal Colón, Martín Alonso
Pinzón y Vicente Yáñez «Pinzón» res-
pectivamente capitanes de las naos de
Ia Gran Aventura. La Santa Maria de
nave Almirante desde el puerto de
PALOS, cerca de La Rábida, y... a
descubrir caminos hacia Oriente... ¿ca-

minos a Oriente?... que va: a los seten-
ta días de navegación, en Ia oscura
madrugada del 12 de Octubre de 1.492,
cual no sería el grito estentóreo de
¡¡TIERRA!! ¡¡TIERRA!! que dió
Rodrigo de Triana, marinero vigía de
guardia en Ia carabela LA PINTA que
llevaba el turno de Adelantada, cuan-
do vió Io que vió: montañas y árboles
Ie parecieron, las otras naves que se
acercan, Don Cristóbal Colón ve con
sus propios ojos restos de maderas,
yerba flotando, aves terrestres sobre-
volando... empiezan a desembarcar,
empiezan a acudir los indígenas, los
aborígenes, los nativos, mulatos y
mulatas y blancos y negros, en aquella
porción de tierra limitada por el mar a
uno y otro lado, Isla se llamó luego que
los de allí pronunciaban Guanahari y
Colón Ia bautizó como San Salvador...
Así empezó el Mundo, el Nuevo Mun-
do, siendo sólo Tierra que estaba limi-
tada y definida se denomina TERRI-
TORIO. Una y otra palabra son con-
ceptos puramente gegráficos, pero si a
TIERRA o TERRITORIO Ie incluímos
sus habitantes, las personas, nativos o
allí llegados, estudiamos sus formas
de expresión, su idioma, sus relacio-
nes o su modo de vivir, su repoblación,
etc. etc., ya tenemos un PAIS, así se
dice «mi País natural», «mi País afec-
tivo»... El concepto de País, igual que
comarca, región, tiene gran relación
con el de paisaje, ésto último como en
menor extensión, como abarcable en
un dibujo o en una pintura, pero si
tenemos en cuenta Io que se llama
perspectiva, visión desde lejos, sea
horizontal o perspectiva aérea, se pue-
de abarcar un país grande.

Pero supongamos que Colón, en
vez de tropezarse con una pequeña
isla, se hubiera tropezado ocn un Con-
tinente, que es como una inmensa isla
a fin de cuenta, por ejemplo, con Io que
hoy es...
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Sea coal sca tu volumen
Ue negocio, encontrarás
el compañero perfecto

en Ia gama de Vehículos Comerciales
Fiat. Su fjabiíidad. eonfort y seguridad, te
harán Hegur más !ejos cn tu trabajo.
|'-'l'MiV'M Es un vehículo de gran
capacidad: liasta 1.800 Kg de carga y
12 m' de volumen útil, tres distancias entre
:ejes y 3 alturas. Siempre con Ia mejor
accesibilidad, AmpJia disponibilidad
de motorizaciones: 1.9 diesel,
1.9 turbodiesel, 2.5
diesel y 2.5 turbodiesel.
Furgón, Chasis Cabina,
:8cudato, Panorama o COmbi,la Ducato
está disponible en más de 500 versiones.
UMU'M Bs un nuevo concepto de

transporte, tanto urbano como inter-
urbano. De gran versa-

tilidad, eoinpacto y de
excepcional maneja-
bilidad, posee uita

notable capacidad de transporte: hasta 810
Kg de carga y 4 m* de volumen útil.
I>ispoiiible cti trece versiones a partir de
cuatro modelos base con dos motori-
zaciones: 1.9 diesel y 1.9 turbodiesel.
HM:li:L*l En el transporte
ligero, Ia Fiorino se
destaca y, respecto a
sus medidas, es record
en su categoría: 1,78 m de longitud
interna, hi>sta 3,2 n»;) de volumen y 675 Kg
de carga útil. Su gama comprende: Furgón,
Panorama y Pick-up; motor catalizado

de 1.372 cc. gasoUna y .1.697 cc. ecodiesel.
l^ij;>i-m7-T7i TY>das Uis virtudes del Punto,
confort, funcionalidad, maniobrabi-
l idnd, seguridad, fiabilidad y economía

de explotación, al
serv ic io de tu
actividad comercial:

hasta 1,1 ma y 450 Kg dc carga útil. Su
motor 1.7 D desarrolla 57 CV de potencia.
m;[.nmj;>f-iMi;i Sorprende por sus
dimensiones exteriores en contraste
con su generosa capacidad de carga:
hasta 1.0 m3 y 460 Kg de carga útil.
Agil en el tráfico urbano, su motor
900 de 39 CV tiene unos
consumos y unos costes
de inautenimiciito
realmente reducidos.

Concesionario Oficial:
AUTOVENTA MANACOR, S.A.

Fusters, solar 43. PoI. lnd. Manacor. TeI. 84 34 00. MANACOR
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.Tel.520791
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PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA
«ALCÚDIA ET DÓNA UNA MÀ».

El batIe Miquel Ramis i Ia regidora
de benestar social i sanitat, Carme
Garzón varen presentar el Programa
«Alcúdia et dóna una mà», que vol
facilitar Ia informació dels distints ser-
veis que té en marxa el departament de
Serveis Socials.

Per això s'ha editat un díptic i car-
tells on hi figuren tots aquests serveis,
alguns d'ells queja es troben en marxa
com el servei d'ajuda a domicili i els
serveis de menjars a domicili.

I a partir d'ara es posen en marxa
d'altres sereis com el d'acom-
panyament i el servei de telealarma
domiciliària. Segons el batle Miquel
RAmis «aquest programa demostra Ia
sensibilitat social de l'ajuntament amb
els col.lectius que més ho necessiten»
i demostra Ia gestió que s'està fent en
temes d'assistència social.

Per Ia seva banda, Ia regidora Carme
Garzón va expressar que amb el pro-
grama s'intenta que Ia informació pu-
gui arribar a tothom, a més de les
persones que ja utilitzen aquests ser-
veis.

El contingut del díptic que s'ha
editat parla dels següents serveis, que
estan a Ia disposició dels ciutadans
alcudiencs, a través del Departament
de Benestar Social i Sanitat de
l'ajuntament d'Alcúdia són aquests:

-Servei d'ajuda a domicili, per do-
nar atenció a les persones i famílies
que es troben en situacions d'inca-
pacitat i no es poden valer per elles
mateixes.

1

-Telealarma domiciliària, un ser-
vei per a gent major que estigui en
soldat i amb problemes que requerei-
xen vigilància permanent, aquest sis-
temad'assistència continuada a través
de Ia línia telefònica, està a Ia seva
disposició les 24 h. del dia.

-El servei de menjars a domicili és
un servei que té per objecte donar una
dieta bàsica a les persones amb
imposissilitats per fer-se menjar a casa
seva.

-Servei d'acompanyament té com
objectiu donar servei a les persones
majors impossibilitades que han de
menester que algú les acompanyi al
metge, a altres trasllats.

Aquests tres darrers serveis se rea-
litzaran en col.laboració amb Ia Creu
Roja Espanyola.

Un altre servei que es posa en mar-
xa des del mes de març, és el servei de
Ia residència d'Alcúdia que es gestio-
narà de forma directa perl'ajuntament
i el manteniment el durà a terme
l'hospital d'Alcúdia, fruit del conveni
firmat amb aquest. La Residència de Ia
tercera edat és un altre servei obert per
a les persones de 65 o més anys que
vulguin accedir-hi. També aquest ser-
vei està a Ia disposició de les persones
majors a través del departament de
benestar social i sanitat de l'ajun-
tament.

DIETÉTICAYNUTRICIÓN
OBESIDAD, CELULITIS, MESOTERAPIA

TRATAMIENTO VARICES Y ARAÑAS VASCULARES
(Eliminación por esclerosis)

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

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

Dr. ALBERTO MORANO VENTAYOL

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

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

DROGUERÍA
Productos

de limpieza
Almacén de

plásticos
Muebles de

terraza yjardín

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
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INAUGURADA LA RESIDENCIA PER A LA TERCERA
EDAD A L'HOSPITAL D'ALCUDIA.

l'Ajuntament gestionarà les 18 places que s'ofereixen i el manteniment anirà a
càrrec de l'hospital.

El propassat dissabte dia vuit de
març, i amb I ' assistència de nombrosos
convidats, es va inaugurar el servei de
residència per a gent gran que s'ofereix
des de l'Hospital d'Alcúdia, centre
sanitari que porten conjuntament Ia
Policlínica Miramar i Ia Clínica
Femenia.

A aquest acte hi assistiren entre
d'altres personalitats el President del
Parlament Balear, Joan Huguet i
destacat dirigent del PP, així com Ia
Consellera Adjunta a Presidència,
RosaEstaras,qui vaacudiraAlcúdia
en nom del mateix President del
Govern, Jaume Matas. Ambdos
acompanyaren al batle d'Alcudia,
Miquel Ramis i al director de
l'Hospitald'Alcúdiaenlainauguració
d'aquest servei que ja està obert a Ia
gent major del nostre municipi.

Aquesta residència per a gent gran
compta amb 18 places, que són
gestionades directament per l'Area de
Sanitat i Serveis Social de
l 'Ajuntament, mentre que el seu
manteniment, d'acord amb el conveni
signat en el seu dia entre
l 'administració municipal i les
empreses sanitàries que el gestionen,
correacàrrec de l'Hospital d'Alcúdia.

Fins a principis del mes de març hi
ha hagut una preinscripció de 57 per-
sones. Les seves sol.licituds seràn

Representants de l'Hospital d'Alcúdia, de l'Ajuntament i del Govern Balear,
inauguraren oficialment Ia Residència per a Gent Gran d'Alcúdia.

L'actual cap de l'oposició de
l'Ajuntament i ex-batle, no podiafaltar

a Ia inauguració de Ia Residència que el
seu equip va impulsar.

Felipe Garmendia, president de
l'Associació de Ia Tercera Edad

d'Alcúdia també hi va esser.

+
CLINICA BELLEVUE

URGENClAS MEDICAS
SERVICIO PERMANENTE

CENTRO PRIVADO
Odontología, Oftalmología, Traumatología,
Medicina General y Análisis Clínicos.

SERVICIO AMBULANCIAS
BELLEVUE - Urb. Bellevue - Pto. Alcudia

(Servicio 24 horas)

891800 (D) 891889
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IMPREMTA: Escola, 15 - Tel. 54 01 55

TENDA: Escola, 41 - Tel. 86 24 44

Fax: 54 01 55

07420 - SA POBLA (Mallorca)

TENDA: Tsa. Marià Aguiló, 9

Tel. 54 67 75

07400 - ALCÚDIA (Mallorca)
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Les instalacions varen agradar molt als majors d'Alcúdia. A Ia
imatge, Mateu Salort saluda a alguns assistents i membres de

Ia Tercera Edat.

estudiades i avaluades pels Serveis Socials abans de ser
aprovat l'accés a Ia Residència. El plaç de presentació de
sol.licituds estarà obert de manera permanent, per tant, les
persones interessades poden adreçar-se sempre que ho
considerin oportú a les dependències municipals del'Edifici
de Ca Ses Monges, Area de Sanitat.

Una brillant inauguració.- A l'acte de inauguració,
com es podrà comprovar pel reportatge fotogràfic que
il.lustra aquestes pàgines, hi va haver molts de convidats. Hi
haviaun ambient de molta satisfacció entre tots els assistents,
on no hi va faltar l'Ajuntament en ple, a més de molts de
socis de l'Associació de Ia Tercera Edat, i representants de
les entitats sanitàries que gestionen l'Hospital d'Alcúdia.

Com es recordarà I' Edifici de Ia Residència va ser iniciat
amb l'impuls de l'Ajuntament d'Alcúdia, quan Antoni
Alemany (PSOE) era batle, i el finançament de Ia Comunitat
Autònoma (PP).

Una vegada finalitzada l'obra, no va ser fins el camvi de
govern municipal, amb Miquel Ramis (PP) al cap, que es va
articular el funcionament de l'Edifici mitj ançant un conveni
entre Ia Policlínica Miramar i Ia Clínica Femenia. Segons
les clàusules d'aquest conveni, les empreses sanitàries
asumien l'explotació de l'edifici com hospital, a camvi
d'importants contrapartides econòmiques i de caràcter
assistencial per l'Ajuntament d'Alcúdia, de les quals, Ia
planta dedicada a Residència per a Gent Gran n'és un
exemple.

En el centre, lafarmacèutica i regidora del Grup Municipal
del PSOE, Kika, acompanyada de laperiodista d'Ultima Hora,

Joana Melis. Al darrera, dos representants de Ia Caixa de
Colonya.

En el centre i d'esquerra a dreta, Jolià Hevia saluda a Joan
Salort, director de l'oficina de La Caixa a Alcúdia, sota Ia

mirada del director del Centre d'Educació d'Adults i també
regidor Xavier Turrado.

El bon temps que vafer el dissabte dia 8 de març va permetre
que anassin a Ia inauguració molts de ciutadans alcudiencs.
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5OCIETAT/CcweiXER ms LA nosTRA Hi$ro%iA
Se cumplen cien años de Ia catástrofe de Ia Mina de

Lignito Virgen del Puig (Mina de Son Fe)

Por Gabriel Aleñar

El día 27 de Julio del año 1.897, fué un día fatídico para
Ia historia de nuestra Ciudad. La memoria popular Io
recordaría durante largo tiempo, pero hoy al punto de
cumplirse los CIEN AÑOS ya nadie se acuerda de ello, y es
que el tiempo todo Io borra.

Hace unos días acudí al archivo de nuestra Parroquia, (y
aquí quiero expresar mi agradecimiento a nuestro querido
Párroco D. Francesc Ramis por las facilidades que siempre
me ha dado para acceder al mismo), para consultar unos
libros de defunciones en busca de unos datos referidos a
antepasados míos y ojeando estos libros me encontré, sin
buscarlo, con esta noticia que por su importancia creí
oportuno darla a conocer a los lectores de esta Revista, he
aquí Ia noticia:

«Muertos en Ia catástrofe de Ia Mina de Lignito
Virgen del Puig»

(Que sin duda sería Ia mina de Son Fe).

Y sigue una relación de NUEVE fallecidos, que especi-
fica que todos ellos eran naturales de Pollença. Llama
poderosamente Ia atención que entre estos fallecidos había
cuatro muchachos de corta edad : 2 de 12 años y 2 de 14 años,
esta es Ia relación: Bartolomé Cifre Bibiloni de 20 años,
Francisco Cladera Cifre de 12 años, Francisco Cifre Cifre de
42 años, Rafael Font Vicens de 28 años, Antonio Ordinas
Ferrer de 38 años, Juan Cifre Capó de 14 años, Juana
Moranta de 25 años, Juan Ordinas Alemany de 12 años y
Francisco Pons Ordinas de 14 años.

De todos ellos dice que murieron por asfixia a las 6 de Ia
tarde del día 27 de Julio del año 1897 y que fueron enterrados
al día siguiente.

Al cumplirse este año el centenario de tan luctuoso
suceso, desde las páginas de esta Revista lanzo Ia idea de
que se tenga un recuerdo especial para los que perecieron de
manera tan trágica, aunque sea tan sólo aplicarles unos
sufragios. Que descansen en paz.

&7~ / *- d/ •+• cyf/ /• fíry?JwxMww4we& ^viawuimou o4Uvwcfoaj cXo4¿.

Armadores y
Consignatarios de Buques
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MUELLE 54 54 31
TELEGRAMAS: SOLCA
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PUERTO DE ALCUDIA
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5OCnSTATSteNPS VE FALLAS

Fallas Alcudia 97
Daniel Ros Perello

Presidente Comisión Fallera. Falla Alcudia 97

Un año más (y ya son seis) celebramos Ia festividad de
San José en Alcudia. Por sexto año consecutivo y gracias a
vosotros estamos trabajando en Ia construcción de una
nueva «FALLA», símbolo de esta fiesta. Es más, me
atrevería a decir que sin vuestra ayuda no hubiera sido
posible alcanzar nuestro «sexto» tour particular. Gracias.

Este año hemos intentado superarnos en Ia construcción
de esta falla, con más y mejores ninots, y más actividades.
A las ya conocidas de pasacalles, ofrendas, concurso de
paellas (en su quinta edición)... Tenemos que añadir Ia
presentación oficial de las falleras mayores y sus cortes de
honor, un encuentro de futbito iniciaciación y el II trofeo
Squash Falla 97.

Ni que decir tienen que Io más importante en las fallas es
Ia participación ciudadana así que vaya por delante nuestra
invitación más sincera a todo el que quiera participar en esta
«su fiesta».

A Io largo de estos seis años también hemos encontrado
(aunque bastantes menos) detractores a nuestro empeño de
acercar una fiesta de otra comunidad a Alcudia, a ellos les
pediría un poco de comprensión y emplazarles a que reca-
paciten pensando en el caso contrario, cuando en otras
comunidades de España se celebran actividades típicas de Ia
isla. Valga como ejemplo los foguerones de Sa Pobla que se
celebran todos los años en el barrio de Gracia de Barcelona.
Pero Io dicho, son los menos.

Bueno pues nada, nos vemos en Alcudia los próximos
días 21,22, y 23 de marzo, estáis todos invitados a participar

Í
en todas y cada una de las actividades programadas.

Un saludo muy cordial para toda Ia gente de Alcudia y
pueblos donde llegue esta revista.

Gracias.

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

«&**
Avd. Juan Mascaró Fornés, 2

(Antes Almacenes Plomer)
CA1N PICAFORT

AUTOercUGLA
POLLGMTIA c.B.

Passeig de Ia Mare de Déu
delaVictoria, 3-1°

ALCUDIA
TeI. 54 77 06
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Reproduim a continuació, pel seu ínterés,
l'article que el primer tincnt de batle del
nostre municipi va publicar el dia 19 de
Febrer al Diari de Balears.

Apesarde les transformacions que
hem viscut els alcudiencs els darrers
vint-i-cinc anys (canvis que podriem
dividir en dues grans etapes: Ia prime-
ra, d'inici de l'activitat turística al co-
mençament dels anys 70 i, Ia segona,
els anys 80, etapa de creixement urba-
nístic), crec que Ia disputa decisiva per
Ia personalitat d'Alcúdia s'està diri-
mint en aquests mateixos instants, i és
aquesta disputa un dilema plantejat
més que en termes paisatgístics i
mediambientals, en termes sociolò-
gics i demogràfics.

Pens que Ia política urbanística de
l'Ajuntamentd'Alcudianohaestat,ni
molt menys, modèlica. Som de l'opi-
nió que les normes aprovades al 1987

Per Miquel Ferrer, regidor d'UM.

eren massa permisives i han donat
llum verda a autèntiques barbaritats;
també és cert que les Normes Subsidi-
àries inicialment aprovades l'any 95,
concebudes en principi com a adapta-
ció al POOT, i que si Déu vol, seran
aprovades definitivament en breu,
milloren tant com poden dins el possi-
ble Ia planificació urbanística alcudi-
enca. Aixidoncs,ambuncampdejoc
ja marat per les Normes i amb un
urbanisme relativament disciplinat és,
com deia abans, en el terreny social on
Alcúdia es juga Ia partida de Ia seva
personalitat.

O ens ajuntam tots els alcudiencs,
independent del nostre origen o del
nostre lloc de naixement, en un projec-
te comú de ciutat, d'arrels profunda-
ment mallorquines, però oberta al món
i en lluita constant per l'augment de Ia
qualitat de vida, o deixam que Ia cade-
na de Ia història es trenqui passant a

ser un poble invertebrat, híbrid i més
preocupat per sobreviure individual-
ment que no decidit a viure
col. lectivamente.

I en aquest imaginari tauler dejocs
on crec que s'estàjugant aquesta par-
tida, les institucions i especialment
l'Ajuntament hi tenen un paper impor-
tant, però els papers protagonistes són,
sens dubte, de Ia societat civil. En el
comportamentdels alcudiencs els pro-
pers anys veurem si som capaços de
ser prou tolerants i prou ferms a Ia
vegada per saber destriar el que és
important del que és accessori. Veu-
rem si sabrem mantenir l'arbre de Ia
mallorquinitat prou fort perquè doni
cabuda a tothom. Ara és l'hora de fer
Ia ciutat d'Alcúdia ampla perquè hi
càpiga tothom i ferma per no perdre Ia
nostra identitat.
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ANTONIA MORRO BENNASAR,
vicepresidenta de Ia Asociación de
Hoteleros de Alcudia, Directora del

Hotel IVORY y Consejera Delegada de
TUEX S.A.

«Nuestro futuro en Alcudia,
se basa en el equilibrio

entre un mayor respeto al
medio ambiente y un

crecimiento sano, iremos
por buen camino si

empezamos a trabajar en
conjunto, Ayuntamiento,

pueblo y hoteleros.»
Los hoteles andan desembalando Io embalado y
repintando Io pintado. Y es que nos encontramos a las
puertas de Ia transformación del puerto. No tardarán en
visitamos los sombreros, no se sabe muy bien porque,
pero casi siempre ridículos, y empalagosos olores a
eficaces bronceadores, esperpénticas bicicletas, y Ia
música machacona de Ia España cañí. Pero también, y
junto a montones de flotadores de colores, Uegan los
puestos de trabajo, las oportunidades, las inversiones,
Io productivo, el descenso del paro, y todas las
expectativas de una nueva temporada que se espera
siempre, sea mejor que Ia anterior.

Antonia, Ia pregunta
obligada ¿Qué tal se pre-
senta Ia temporada?

Alemania tiene ahora al-
gunos problemas de traba-
jo, pienso que con el tiempo
repercutirá a Ia hora de via-
jar, los otros mercados eu-
ropeos se mantienen o acre-

cientan. Hay que contartam-
bién que cada vez hay más
plazas construidas.

¿Cuáles son los puntos
de referencia para Ia
hostelería de aquí?

En un tiempo fue Suiza,
hoy puedes copiar de Espa-
ña mismo, Francia o de cual-

DENT - ALCUDIA« •̂•̂  JJttrVl - ALAJULUA

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

Dr. Vicente Martinez Busquets
MEDICO-ODONTÓLOGO
Coleg:3958-CoIg.3l6

Plaza Constitución
(encima Farmacia)

TeI. 54 83 68
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quier lugar que tenga un
buen servicio no importa
donde esté.

¿Qué Ie preocupa a
Antonia, hoy, como
vicepresidenta de Ia Aso-
ciación de Hoteleros?

Por ejemplo, no enten-
demos que se pueda edifi-
car una gasolinera a diez
metros de una piscina de un
hotel y a veinte metros de Ia
entrada principal de otro.

Ya ha salido el tema en
Ia prensa en otra ocasión,
nos hemos preocupado, in-
formado y presentado las
correspondientes alegacio-
nes y recogida de firmas,
también intentamos com-
prar el solar incluso
triplicando el precio inicial
que se pagó por él.

El Ayuntamiento dictó
un informe políticamente
desfavorable a su construc-
ción. Por otra parte el
Consell Insular explicó que
el solar al ser de uso comer-
cialincluíatambiénparques
y talleres, y que se tendrían
que haber modificado las
normas subsidiarias y de
planeamiento urbanístico,
con anterioridad a Ia solici-
tud del permiso de cons-
trucción de Ia sociedad

«VERMIREDS.L.». Noso-
tros por nuestra parte segui-
mos insistiendo en que se
reconsidere el tema.

¿Quizás sienta Ia mis-
ma impotencia, el señor
que compra un solar, o un
chalet y al tiempo Ie cons-
truyen un hotel al lado?

Si, no puede hacerla mu-
cha gracia, Io entiendo igual,
sobre todo por las noches y
con todo el bullicio de Ia
música, pero ten en cuenta,
que una gasolinera despide
olores y existe también el
peligro de incendio.

¿El turista que nos vi-
sita se limita a playa - ho-
tel o termina conociendo
un poco de Ia isla?

Mayoritariamente se in-
teresaporPlaya-hotel, pero
cada vez más por Ia cultura
o Ia gastronomía.

¿Qué condiciones tie-
ne que reunir un hotel para
ser catalogado
«ecoturístico»?

Hacer uso de papel
ecológico o reciclado, bom-
billas de bajoconsumo, evi-
tar todo empaquetado en Ia
alimentación, infinidad de
detalles que puedan benefi-
ciar al entorno y al medio
ambiente. En el año 95 reci-

Revista Badia d'Alcúdia
SUSCRIPCIÓN

Nombre:

Domicilio:

Población

Tel.:

ANUAL 2..OOO Pts. o \75 Pis. p*r/m*s
Si Io desea puede domiciliar el pago, indíquenos:

Titular:
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Cuenta:_ _._ _ - _ _ - _
Utilizar letras mayúsculas. Rellenar este cupón y enviarlo a:

Revista Badia d'Alcúdia • Arc de Sant Martí, 14-1 • 07400 - Alcudia

bieron Ia placa por parte del
Ayuntamiento dos hoteles,
y el año pasado ya eran va-
rios, entre ellos nosotros,
por eso se nos hace menos
comprensible Io de Ia gaso-
linera, intentamos hacer
méritos para ser más
ecológicos y el impacto
ambiental que da no es agra-
dable.

¿Qué alaba de Alcudia
el cliente?

La playa en general, Al-
cudiapueblo, laposibilidad
de hacer excursiones boni-
tas andando, ...

¿Y cuáles son sus que-
jas?

El ruido de Ia carretera
principal, el peligro que tie-
ne para cruzarla, piden más
servicio de socorrismo y
más duchas en Ia playa, el
cliente se queja de los auto-
buses colapsados en días de
mercado, o del paseo por Ia
playa que se interrumpe y
tienen que seguir por carre-
tera, de todas formas creo
que están en ello, hay una
subvención, no sé si es el
«Pla mirall», para prolon-
garlo.

DeI turismo de invier-
no ¿qué puedes contar-
nos?

Bueno, un grupo de ho-
teleros compramos precisa-
mente unas fincas para ha-
cer un complejo deportivo
con Ia intención de atraer
ese tipo de turismo, ahora
está parado, en esos terre-
nos se hicieron unas catas y
encontraron algunos restos
de interés cultural, por aho-
ra no es posible el proyecto,
pero esperamos que nos fa-
ciliten otros terrenos para
llevarlo adelante, aunque
estos tenían un atractivo
especial por su ubicación.

¿Cómo se organiza una
mujer con esta agenda?

¡ Haciendo milagros !.
No, Io que está claro, es que
tengo que pagar el servicio
a otra persona que me solu-
ciona Io que yo no puedo
hacer en casa y en este sen-
tido estoy muy contenta.

¿ A qué lugar te irías
como turista?

África o Asia me atraen
mucho, y para vivir he ele-
gido Alcudia, un lugar que
me ha conquistado hasta
decidir trasladarme aquí.

SEMPRE
I ARA

FAUITCS
CA1N BINlACO

T6NDfi: Poseo Colon
Ctra. o Sonta Morgolido

TeI. 85 20 60 - Cfì'N PICfìFOfìT
(Mallorca)
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L'AJUNTAMENTfw^*
BOSSA DE FEINA MANCOMUNITAT DEL
NORD DE MALLORCA.

La Mancomunitat de municipis del Nord de Mallorca ha posat
en marxa Ia bossa de feina que al nostre municipi es canalitzarà a
través de l'ajuntament i concretament als Serveis Socials, al carrer
Albellons número 2 d'Alcúdia.

A través d 'aquesta bossa de feina, els ciutadans alcudiencs que
no tenguin treball podran optar a les ofertes de feina que arribin
a Ia Mancomunitat del Nord de Mallorca. Per això acudint a
Serveis Socials i posant-se en contacte amb l'assistenta social
Xesca Cerdà podran omplir una sol.licitud i formar part d'aquesta
bossa de feina de Ia Mancomunitat.

COL.LOCACIÓ ESCULTURAALIGI SASSU.

Des del mes de febrer a Ia rotonda de 1 'avinguda Cornel.li Atic
s'hi troba instal.lada l'escultura dissenyada per Aligi Sassu.
Aquesta esculturaconsisteix amb un cavall orientat cap a l'Església
d'Alcúdia i que duu per ti'tol «Cavall mirant al sol d'Alcúdia».

Aquesta escultura pesa un total de 1500 quilos i està feta en
ferro forj at. L 'artista Aligi Sassu té a Ia seva obra moltes de figures
de cavalls i aquesta escultura concretament segons el propi artista
és un cavall en moviment inspirat en els cavalls menorquins.

L'escultura, amb un cost de 4 milions de pessetes, ha estat
finançada per Ia Conselleria de Foment i l'ajuntament d'Alcúdia
ha cobert econòmicament les despeses de construcció de Ia base,
unes sis-centes mil pessetes.

RECUPERACIÓ DE LA TORRE MAJOR.

La regiduria de Cultura ha presentat a Fodesma del CIM, dins
el Programa de REcuperació del Patrimoni Públic, Ia proposta de
rehabilitació de Ia torre de defensa «Torre Major», situada a
Alcanada. Aquesta torre data del segle XVl i forma part del
sistema defensiu del a zona nord de l'illa.

Segons el regidor de Cultura Miquel Ferrer el projecte pretén
recuperar un edifici singular que forma part del paisatge de Ia
costa mallorquina i donar-li un ús d'acord amb el temps actual.

Aquest projecte de restauració tendria un cost d'uns 22 mili-
ons de pessetes i ara s'haurà d 'esperar Ia resposta des de Fodesma
del CIM, per veure Ia viabilitat del projecte i també Ia seva
financiació.

CURS D'ARQUEOLOGIA AQUEST PROPER
ESTIU.

L'àrea de cultura està preparant un curs d'arqueologia, a dur
a terme a Ia ciutat romana de Pol.lèntia, des del 14 dejuliol fins al
2 d 'agost.

Aquest curs d'arqueologia va adreçat a estudiants universita-
ris de les especialitats d'història, arqueologia i àrees de coneixe-
ment relacionades amb aquestes matèries.

El Curs d'arqueologia el durà a terme l'ajuntamentd'Alcúdia,
en col.laboració amb Ia Universitat de Granada i Ia Fundació
Bryant.

Segons el regidor de cultura Miquel Ferrer, aquestes activitats

formen part de Ia campanya de dinamització i promoció de les
ruïnes romanes dePol.lentia. Dins aquestacampanya des de l'àrea
de cultura de l'ajuntament es tenen en marxa d'altres projectes
com són Ia contractació d'una persona per dinamitzar tot el
referent a visites i promoció de Ia zona arqueològica, així com
també lapresentació del logotip de les ruïnes romanes de Pol.lentia,
activitats que pròximament es donaran a conèixer.

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE D 'AINA JOFRE.

El diumenge dia 2 de març es va presentar a Alcúdia el llibre
de Ia catedràtica en geografia humana Ana Jofre Cabello, titulat
«Así emigraron los Baleares a Ia Argentina». A instàncies de
l'àrea de cultura de l'ajuntament aquest llibre es va presentar a Ia

Foro: OLIVER

El Concejal de
Cultura, Miquel
Ferrer, en un
moment de Ia
presentació del
llibre de n'Aina
Jofre

biblioteca de Can Torró. El llibre ha estat editat amb el suport de
Ia Conselleria de Presidència del Govern Balear, i hi ha distints
paràgrafs dedicats a les famílies alcudienques que emigraren cap
a l'Argentina, entre les quals a més s'hi troba Ia família d'Ana
Jofre, nascuda a l'Argentina però descendent d'alcudiencs.

A Ia presentació del llibre hi fou present el regidor de cultura
Miquel Ferrer, el qual destacà que era un honor que Ana Jofre
presentàsaAlcúdiaaquestllibreprecisamentperdescendird'aquest
municipi. També a Ia presentació hi va ser present, Margalida
Ferrando de Ia Conselleria de Presidència. I Ia presentació del
llibre va córrer a càrrec de l'escriptor i periodista Miquel Segura
que va fer referència a 1 'aspecte humà i també professional en què
està escrit aquest llibre d'Ana Jofre.

Per Ia seva banda, Ana Jofre va agrair l'interès mostrat per les
institucions com Ia Conselleria de Presidència, aixícom també de
Ia Universitat de les Illes i Ia Universitat de Ia Plata, emocionant-
se en alguns moments de Ia seva intervenció recordant el seu
padrí. Després va referir-se a aquest llibre «Así emigraron los
Baleares a Ia Argentina» és de qualque forma l'inici d'altres
estudis més específics, amb els quals el seu equip ja hi està
treballant, com és el tema dels habitants de les Illes Balears que
s'establiren a Bones Aires.

MoIt de públic es concentrà a Ia biblioteca de Can Torró per
Ia presentació d'aquest llibre d'Ana Jofre.

ACTIVITATS DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE
MÚSICA.

Dins el cicle Un hivern a Mallorca, fruit d'un conveni entre
IBATUR, l'ajuntament d'Alcúdia i 1 'escola municipal de música,
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l'agrupació empresarial hotelerad'Alcúdia, durant aquest mes de
març es desenvolupen concerts a distints establiments hotelers del
municipi.

El calendari de concerts per aquest mes de març és el següent:
2 de març. Club Pollentia 21:30 h. «Mediterranean Swing».
9 de març. Hotel Sunwing. 20 h. «Sis Som».
23 de març. Biblioteca de Can Torró. «Vitrails Brass Quartet».
30demarc.HotelTropicGarden. 19:30h.«ElsValldemossa».
Per altra banda, 1 'escola municipal de música ha iniciat des del

dia 5 de març un curs d'introducció a l'audició musical, impartit
per Bernard Villemagne, un curs que es mantendrà cada dimecres
fins al mes dejuny.

ACTIVITATS DEL PATRONAT MUNICIPAL
D'ESPORTS DE SETMANA SANTA.

El Patronat Municipal d'Esports durant aquest passat mes de
febrer va iniciar distintes activitats, algunes de les quals segueixen
en marxa, com el torneig de tennis taula, a punt de disputar les
finals.

Per altra banda, prossegueix el torneig senior de Ia lliga
d'hivern de futbol-sala en el qual hi participen un total de 13
equips.

Des del Patronat Municipal d'Esports d'Alcúdia s'està orga-
nitzant tot un cicle d'activitats per a dur a terme durant les
properes vacances de Setmana Santa. Entre les activitats que
podem destacar i que es coneixien en el moment de tancar aqueta
edició hi ha un torneig de voleibol de platja.

SESSIONS PLENARIES GENER-FEBRER.

PIe de dia 20 de gener.
Dia 20 de gener se va celebrar Ia sessió plenària en caràcter

ordinari, amb un total de dotze punts a l'ordre del dia.
Després de l'aprovació de l'esborrany de l'acta de Ia sessió

anterior el tema que es va tractar va ser Ia Contractació del Servei
de Grua, perl'aprovació del plec de clàusules administratives pel
concurs de prestaci'del servei de grua. Aquest punt es va aprovar
per unanimitat. El tercer punt era Ia proposta sobre l'aprovació
definitiva del reglament de transport Urbà d'auto-taxi i galeres,
punt que es va aprovar per unanimitat de tots els assitents, manco
el regidor Buades que es va abstenir.

El quart punt era l'aprovació del reglament de Ia residència,
les normesd'admissió i de règim intern. Lapropostaes va aprovar
per unanimitat.

El cinquè punt era Ia creació de Ia comissió local de Protecció
Civil. Aquest punt es va aprovar també amb els vots a favor de tots
els regidors que conformen el Consistori Alcudienc.

El sisè punt era Ia proposta d'aprovació del programa de
rehabilitació de façanes, una sol.licitud a presentar a Ia Conselle-
ria de Foment, destinant al programa de Façanes del PIa Mirall,
per part de l'ajuntament Ia quantitat de 16.054.578 pessetes.
Aquesta proposta també se va aprovar per unanimitat.

El següent punt a l'ordre del dia era Ia proposta d'adjudicació
dels serveis de tècnic de Patrimoni que va recaure en Ia proposició
presentada per Daniel Pineiro. La proposta es va aprovar per
unanimitat.

El vuitè punt era Ia proposta d'un recurs contra un acord del
MEC. Aquesta proposta feia referència a que el Ministeri
dTLducació i Cultura desestimava Ia sol.licitud presentada per
l'ajuntamentd'Alcúdia, per a Ia realitzaciód'activitats en el marc
d'educació d'adults pel curs 96-97, per no estar al corrent de les
obligacions tributàries i al front de Ia Seguretat Social. Conside-
rant que el motiu pel qual es denega Ia subvenció no respon a Ia
realitat perquè aquest Ajuntament ha tramàs Ia documentació
justificativa a Ia Delegació Provincial del Mec que demostrava
que l'ajuntament es troba al corrent del pagament de tributs de
l'Estat, així com al front de Ia Seguretat Social. Després de
distintes i ntervencions per part del regidor Miquel Ferrer i d 'Antoni
Alemany, finalment el punt es va aprovar per unanimitat.

El novè punt era Ia subrogació de contractes de serveis a
EMSA. Aquest punt feia referència a Ia gestió de serveis munici-
pals que l'ajuntament delega a l'empresa municipal EMSA.
L'oposició va demanar que sigui valorada dins el Consell
d'Administració de l'empresa municipal, i que feia necessari un
canvi d'estatuts. El regidorRebassaexpressaquel'oposici'téuna
persona que pot opinar i discutir els temes que es duen al Consell
d'Amdinistració i que els estatuts marquen Ia representació polí-
tica dins el mateix. La proposta es va aprovar amb els vots
favorables del PP i UM i amb l'abstenció del PSOE.

El desè punt era un reconeixement de crèdit, que es va aprovar
per unanimitat.

L'onzè punt era l'ordenança fiscal sobre Ia Residència, per
l'establiment del preu públic per Ia prestació de serveis de
residència d'Alcúdia i menjador. Aquesta proposta es va aprovar
amb els vots a favor de tots els regidos de l'ajuntament.

El dotzè punt era el de Precs i Preguntes. Antoni Alemany va
felicitar el batle pel seu nomenament com a President de Ia
Mancomunitat del Nord i afegí que voldria esser informat direc-
tament de Ia marxa de Ia Mancomunitat. Segons Alemany hi ha
temes que no tenen informació com és el Plaestratègic, Alcudiamar,
Mancomunitat, Ia primera fase de Ia carretera i el tema de les
rotondes que estan molt malament i fa falta il.luminació. El Batle
sobre aquests temes agraí Ia felicitació del cap de l'oposició. En
relació al PIa Estratègic Miquel Ramis comentà que només se n 'ha
parlat a Ia taula de tursime i que les bases estan en redacció. PeI
que fa a Alcudiamar el tema està igual que el darrer ple i s'estan
fent feina. En relació a Ia Mancomunitat, s'està començant només
s'ha duit a terme 1 'acord que s'havia pres de constitució. Sobre Ia
carretera, 1 'asfalt s'haurà de reposar, per problemes tècnics que hi
ha hagut. En relació al tema de l'enllumenat de les rotondes, no
estava presupostats per Ia Conselleria de Foment, però s'ha
aconseguit que es faci una dotació pressupostària per Ia seva
il.luminacio, manco Ia rotonda d'Alcanada, que per ara no Ia
tendrà. El regidor Ferrer diu que esperen que el PIa estratègic
estigui inicialment redactat per fer aportacions. El regidor Ale-
many demanà que es convocàs Ia comissió política i el batle Ia
convocà formalment per dia 24 de gener.

Alemany va fer una advertència sobre el tema de Ia relació
Ajuntament-hospital d'Alcúdia i que això pot dur a confusions
respecte als usuaris, i s'ha de deixar clar que és un servei privat i
no confondre amb Ia sanitat pública. El batle contestà que no
perquè estigui relacionat amb l'ajuntament ha de ser gratuït. Afegí

Continúa a Ia pag. 20
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que se vigilaria qualsevol irregularitat o injustícia. El cap de
l'oposició també demanà que s'hauria de dotar d'estufes a Ia
Tercera Edat. El batle expresà queja s'havia informat a EMSA
perquè solucionàs el problema.

Per últim, Alemany demanà com estava el tema de les Normes
Subsidiàries. El Batle contestà que se continuava fent feina i que
l'arquitecte va dir que les normes estaran pel darrer ple ordinari.

PIe de dia 10 de febrer.
Després de l'aprovació de l'esborrany de l'acta de Ia sessió

anterior, el punt que es va dur a aquest ple era sobre el pla
d'equipaments esportius. El punt concretament era per aprovar
l 'expedient de sol.licitud de f inançament per l'obra
d'acondicionament de terrenys per un camp de futbol i pista
d'atletisme, que té un cost de 25 milions de pessetes 731.650
pessetes, demanant Ia seva inclusió dins el PIa d'equipaments
esportius del CIM, amb l'aportació del 60 per cent del pressupost.

Això va quedar aprovat per unanimitat.
El següent punt era el compromís d'aplicació de subvenció al

prestecdT2DARdelaJuntad'Aigiies,perunimportde90.786.624
pessetes, en doblers procedents del Fons de Cohesió de Ia Comu-
nitat Econòmica Europea, per amortitzar el préstec que
l'ajuntament té concertat per l'ampliació de Ia Depuradora.

La proposta era per amortitzar el préstec suscrit amb el Banc
de Crèdit local ( un préstec de 188.048.331 pessetes) amb Ia
quantitat de 90.786.625 pessetes.

Aquest punt es va aprovar també per unanimitat.
El següent punt també es va aprovar per unanimitat, Ia petició

de pròrroga de Ia reducció de deduccions per aquest 97.
El darrer punt a 1 'ordre del dia era el referent a Ia suspensió de

planejament de sòl no urbanitzable. Donada compte de 1 'escrit del
Consell Insular de Mallorca per iniciar el procediment previst de
Ia llei del sòl, sobre Ia suspensió de planejament municipal, a
l'objecte d'establir una parcel.la mínima de 14.206 metres qua-
drats en sòl no urbanitzable l'ajuntament va dur a ple Ia següent
proposta:

-Assumir l'informe del tècnic municipal sobre aquest tema.
-Remetre 1 'informe tècnic al Consell Insular i sol.licitar que no

hi pot haver una proposta global i que cal estructurar-la a partir
dels diferents planejaments dels distints municipis.

-En cas que Ia proposta no fós acceptada fer una regulació del
dret transitori que permeti accedir a les sol.licituds de construcció
informades favorablement per l'ajuntament.

El batle accidental, Sr. Ferrer, manifesta que cal protegir el sòl
rústic i evitar abusos, però que aquest tema a Alcúdia està
pràcticament resolt. El que és zona forestal gaudeix de protecció.

El regidor Alemany manifestà que el seu grup no assumia
l'informe tècnic, no obstant això estaven d'acord amb el punt
quart de Ia proposta, relatiu a Ia regulació del dret transitori.

Miquel Ferrer, perla sevapart, manifestà que assumial 'informe
i argumentava que les parcel.les de7.000 metres quadrats que són
de propietat familiar perdrien el seu valor.

El regidor Rebassa Ii estranyà que no hi hagués una postura
favorable en el PSOE, que no era coherent amb Ia que anterior-
ment mantenia. El regidor Alemany digué que hi ha mesures que
s'han de prendre a nivell supramunicipal perquè si altres munici-
pis fossin més avantatjats es podria desviar Ia inversió cap a ells,
i a més que Ia pressió de construccions no ve precisament per part
dels mallorquins.

El batle accidental Ferrer digué que si als mallorquins se'ls
restava valor a les finques probablement les vendrien i precisa-
ment és el que no es vol.

La proposta s'aprovà per majoria amb els vots favorables del
PP i IIM(6) i els vofs e.n rontra del PSOR(S)
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La Biblioteca de Gütersloh
Per Antònia Ramis

Membre del Patronat de Ia Fundació Biblioteca Can
Torró.

Gütersloh, ciutat alemana de Ia Westfalia, podria passar
desapercebuda per a noltros si no fos pel fet de què allà es troba
Ia seu de Ia Fundació Beltersmann presidida i fundada pel Sr.
Mohn, un enamorat d'Alcúdia, mecenes de Ia cultura i promotor
d'innovacions i sistemes que desenvolupen i potencien els
coneixements. El Sr. Mohn mitjançant Ia Fundació Beltersmann
montà i financià Ia biblioteca de Can Toro, biblioteca modèlica i
singular que és l'orgull d'Alcúdia i el més important centre
cultural de Ia zona.

La Fundació Beltersmann segueix ajudant al bon
desenvolupament i promoció de Ia nostra biblioteca de qual
patronat en forma part. La seva aportació a pesar de ja no ser
econòmica és inestimable per transmeter-nos Ia seva enorme
experiència. Per a l'última reunió i per sugerència del Sr. Mohn,
Ia Fundació convidà als membres del Patronat de Can Torró
d'Alcúdia a cel·lebrar Ia reunió a Ia seva seu de Gütersloh, amb el
fi d'observar, in situ, Ia metodologia que s'empra en Ia seva
biblioteca per augmentar l'interés dels seus lectors. Interessant i
enriquidora visita. La biblioteca de Gütersloh és un desplegament
imaginatiu al servici dels seus usuaris; un luxe cultural només per
a escollits. Al visitar-la i comprobar que qualcuna persona haestat
capaç de disenyar i montar una biblioteca d'aquestes
característiques és tota unaexperiència. Cadaracó, cadaestanteria,
cada detall està pensat i motivat per a un determinat fi, res se deixa
a l'atzar; l'edifici, ultra modern, funcional i espaiós està situat en
ple centre de Gütersloh. Ventanals per onsevulla amb llum entrant
per tota arreu. Mimètic i simplista, s'identifica plenament amb
l'entorn. Aquest marc, essent ideal, és sols part d'un projecte, el
realment important i trascendent és el funcionament de Ia biblio-
teca, amb Ia seva filosofia i l'enorme treball i imaginació que
s'aplica per a conseguir majors cotes d'usuaris, o el que és el
mateix, més gent sensibilitzada amb Ia lectura i les activitats
culturals, lamillorbaseperamillorar-seun mateisen lacomprensió,
en les relacions humanes, en el respecte i en l'apreci cap a tot allò
que mantén l'esperit viu i Ia ment sana.

el nostro reconeixement a Ia Fundació Belstersmann, al Sr.
Mohn, pel seu interès per Alcúdia i per noltros, i per Ia seva
aportació a una cultura sense fronteres.

ESCOLA
DE MÚSICA
D'ALCÚDIA

cv4<5EVVC4 ^ACTIVITATS MUSICALS

STAGE AL TROPIC GARDEN.-Els propassats
7, 8 i 9 de març va tenir lloca l'hotel Tropic Garden
delPortd'Alcúdia !'»stage» de Ia Banda Simfònica
de Ia Federació Balear de Bandes de Música i Asso-
ciacions Musicals. Aquest stage es realitza com a
preparació per a Ia gravació d'un compact disc amb
música d'autors mallorquinsque s'enregistraràa
l'Escolad'HoteleriadelaUffielsdies 15,16,22i23
de Març.

La Banda simfònica de laFederació Balear comp-
ta amb nou components dela Banda de Música
d'Alcúdia. Dins d'aquest stage va tenir lloc un curs
anomenat «Estratègies psicològiques per a músics» a
càrrec d'en Marc Pomerol (psicòleg clínic i flautista
professional).

CICLE «UN HIVERN AMALLORCA.-E123
de Marça i dins del cicle «Un hivern a Mallorca»
tendrà lloc un nou matinal musicalaCa'nTorró, amb
el trio de trombons de l'orquestra simfònica de les
Balears «Ciutat de Palma» ales 12'30h. Dimecres
a les 18 hores hi haurà un concert de primaveraa
càrrec dels alumnes de l'Escola Municipal de Música
a Ia SaIa d'Actes del Centre de Participació Ciutada-
na «Fundació Torrens».

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

Pida presupuesto sin compromiso

Aire acondicionado, Calefacción
Deshumificadores

Maquinaria Hostelería en General
C/. Sureda, 55
TeIs: 24 5416 - 4210 00 Paseo Colón, 70
Fax:278652 Tel.851958
07007 PALMA DE MALLORCA 07458 - CA1N PICAFORT



24 \ Març

SOCIETAT/SAiUT

Un discípulo del Dr. Pitanguy, el Dr. Alfonso Lucas, abre su
consulta de Cirugía Plàstica y Estética en el Pto. de Alcudia

El brasileño Dr. Pitanguy es famoso mundialmente, no solo por revolucionar el mundo
de Ia cirugía plástica, sino porque en sus manos han confiado algunas de las actrices

más famosas de Hollywood.

Por Victoria Vives
El Dr. Alfonso Lucas residente en el Puerto de Alcudia, acaba

de concluir su formación en Cirugía Plástica en Ia clínica más
prestigiosa del mundo en su especialidad, Ia del profesor Ivo
Pitanguy. Creador de novedosas técnicas y padre de Ia moderna
cirugía estética, el Dr. Pitanguy ha formado un total de 234
cirujanos plásticos, actualmente repartidos por 32 países. Sólo 10
de ellos son españoles, Ia mayoría ejerciendo su profesión en
Madrid y Barcelona.

El doctor Alfonso Lucas es el único discípulo de Dr. Pitanguy
en las Islas Baleares. Y después de pasar por una rigurosa
selección y tras cuatro años formándose intensamente, es lógico
pensar que domina a laperfección las últimas técnicas quirúrgicas
que proporcionan mejor aspecto y mayor calidad de vida.

Con él hablamos de su profesión y de su maestro.
Para empezar, Dr. Lucas, ¿Qué diferencia o matiz hay

entre Ia cirugía reparadora y Ia cirugía estética?.
Con una definición muy simple y, para que todo el mundo

pueda entenderlo fácilmente, Ie diré que Ia cirugía reparadora
corrige deformidades y las alteraciones funcionales, y Ia cirugía
estética es Ia cirugía del embellecimiento y Ia conservación.

Esta última es más moderna y solo a partir de los años 60 se va
conociendo, divulgando y evolucionando, gracias precisamente a
Ivo Pitanguy, creador de técnicas revolucionarias en mama,
lifting, actuaciones sobre abdomen, etc. Técnicas por otro lado
que el creó, desarrolló y difundió.

¿Cómo descubrió usted su vocación?.
Siempre sentí una atracción especial por Ia cirugía plástica,

encontraba en ella algo mágico. Precisamente estudié medicina
para poder realizar esta especialidad.

¿Por qué eligió estudiar con el Dr. Pitanguy?.
Porque es el padre de Ia cirugía estética y su escuela es Ia más

prestigiosa a nivel mundial, y porque los alumnos del Dr. Pitanguy,
y quizás esta sea Ia razón más importante de mi elección, durante
los años de formación en esta escuela, tienen Ia oportunidad de
operar continuamente, Io que conlleva que estos alumnos al

&

Dr. Alfonso Lucas
DISCÍPULÇ DEL DR. PITANGUY

• CIRUGÍA ESTÉTICA •
LlFTlNG: Rejuvenecimiento facial quirúrgico

PEELLING: Rejuvenecimiento facial no quirúrgico
RINOPLÁSTIA: Corrección estética de Ia nariz

BLEFAROPLÁSTIA: Corrección estética de los párpados
OTOPLÁSTIA: Orejas en asas

MAMOPLÁSTIA: Aumento - Disminución - Elevación
LIPOESCULTURA: Lipoaspiración y lipoinjerto

CIRUGÍA ESTÉTICA HOMBRES: Cara, Nariz, Ginecomastia, Párpados,
Cuello, Calvicie

OTRAS ESTÉTICAS: Cicatrizes, Retirada de tatuajes, Arrugas
Aumento de labios, Etc...

TeI. / Fax: 54 75 09
e-mail: alfonso@sitrantor.es

C/. del Marisc, 6
07410- Portd'Alcúdia

El maestro Ivo Pitanguyjunto a su discípulo Alfonso Lucas

finalizar, salgan con una experiencia adquirida que actualmente
creo que es imposible encontrar en otra escuela.

¿Cómo accedió a esa clínica?
La verdad es que no fué tarea fácil. Te exigen una preparación

muy intensa, primero para poder acceder a las pruebas de acceso,
y después para superar los exámenes. Al haber un elevado número
de aspirantes de todo el mundo, y Ia escuela solamente acepta a 10
médicos por año, son muchos los factores que influyen en Ia
elección del futuro residente: su formación académica, su carác-
ter, su experiencia...

El Dr. Pitanguy, el maestro ¿es una persona muy exigente?.
Si, Ia complejidad de Ia cirugía plástica envolviendo los más

íntimos sentimientos de las personas, exige una completa prepa-
ración técnica y psicológica del propio cirujano.

¿Cómo puede Ia cirugía plástica ayudar a una persona a
superar un problema sicológico relacionado con su aspecto
exterior?.

En el mundo en que vivimos, donde hay unos cánones de
belleza establecidos existen personas que se ven afectadas psico-
lógicamente por alguna deformidad, o simplemente porque no
estan satisfechos con alguna parte de su cuerpo. En estos casos,

LIMPIEZAS
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MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
EN FILTROS DE COCINA
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ponerse en manos de un buen especialista, de un buen cirujano
plástico, puede ayudar a superar estos problemas.

Su trabajo debe de ser muy satisfactorio al poder devolver Ia
autoestima a personas que han sufrido una mutilación por un
cáncer de mama, por ejemplo, u otros casos.

Cuando hay una sincronia tanto por parte del paciente como
por parte del cirujano que opera, entre Io que el primero quiere y
desea y Io que el segundo ha entendido y ofrece, sí, ciertamente
hay una inmensa alegría por ambas partes. Por eso es tan
importante Ia primera y sucesivas entrevistas con el paciente, si
bien a veces no se pueden conseguir milagros.

¿Quien se opera más, los hombres o las mujeres?.
Actualmente las mujeres, sin embargo está aumentando el

número de hombres que acuden a las consultas de los cirujanos
plásticos al darse cuenta que es una solución a muchos problemas
com son calvicies, «michelines», rejuvenecimiento facial,
rinoplastias...

¿Ha tenido oportunidad de conocer a mucha gente famosa
en Ia Clínica del Dr. Pitanguy?.

Últimamente había gente más conocida en Brasil que a nivel
internacional, pero de todos modos, deberá comprender que entre
médico y paciente existe Ia obligación del secreto profesional, y
esa relación no puede quebrarse por nuestra parte. Otra cosa es
que los mismos pacientes deseen comentarlo. Pero en fin, es de
dominio público que han confiado en Ia sabiduría y buen hacer del
Dr.PitanguymujerescomoElizabethTaylor,SofiaLoren,Raquel
Welch, Ursula Andres, Farha Diba, o Ivana Tramp.

Hace un mes que el Dr. Lucas ha regresado de Brasil. Ahora,
que ha finalizado su formación, se quedará en el Puerto de
Alcudia, su lugar de residencia habitual, donde ha abierto un
consultorio. POr el momento es el único especialista discípulo del
Dr. Pitanguy de nuestras islas. Buena Suerte.

DISBALMU, S.L.
MIMBRERIA MARRATXI

FABRlCACION Y DISJRIBUCION
DE MOBILJARK), CANA, MlMBRE

MADERA, TAPICERIAYCORTlNAJES.

PRESUPUESTOS
SIN

COMPROMISO
ANUNCIAMOS NUESTRANUEVA

DlRECClON Y TELÉFONOS:

.. ! ! - . ) aH' . 1 ;l;t.'.V''- S|! ;

LA VWA Ef

Pasco Florida

5'acosía Pasco Florida,
sa Corema s'ha acabal-
es temps d'hivern ha passat,-
sahatura cobra Vida...

Prest anunciaran campanes
de Crist sa Resurrecc/ó
/ oblidarem se tri5tor
de ses darreressetmanes... ;t

Toma en el món s'alegria
i Io que era mort reviu;
5'aucell comença a fer niu,
hi ha me5 llum cada dia..."^fr

Es un temps de maravella;
53 primavera és aquí
i es cor es sent rejovenir,
sa vida sembla més be//a. •••?&,:.

Per mi és es temps més p/acat,
que no fa fred nicalor;
es camp és plede verdor,
tot es veu pur i innocent...

Es tan gloriós espectacle
ressuscita Jesucrist
i el món, abans fosc i trist,
mostra es seu goig p'es miracle.

Alcudia,Marcde 1.997.
Miquel Campins Tous

Tel.891059

par &eataurant
foilp &oger

( €1 pucanero )
JOANA SANDERSON

PISCINA
NOCHES DE FIESTA Y BARBACOA
Lago Menor - Pto. Alcudia, (Mallorca)
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5OCIETAT/PAQiflA VELS

Por Felipe Garmendia
Presidente

LA TERCERA EDAD DE ALCÚDIA, DISPUESTA A

MANTENERSE EN FORMA TAMBIÉN A TRAVÉS DEL BAILE

DE SALÓN.

Dos monitores impartirán clases de una hora y media
por semana

Dado que casi todas nuestras fiestas terminan en baile y al
haber socios que no pueden hacerlo, ya que en su juventud no
Io hicieron, ahora tendrán ocasión para aprender y pasar un rato
agradable de camaradería y compañerismo. Desde Ia última
semana de febrero, esto es desde el día 25 de ese mes, cada
martes podrán asistir (gratis) a las clases que desde las siete
hasta las ocho y media impartirá en el local de Ia Casa de
Cultura Torrens dos simpáticos monitores que además son
matrimonio.

Los médicos especialistas en huesos están recomendando
que Ia mejor gimnasia para los mayores es el baile, ya que sin
esforzarse hacen muchos movimientos y caminan mucho sin
darse cuenta. Antes de iniciarse las clases ya había más de
treinta socios apuntados. Sucede como con Ia petanca que
nadie creía que tormara Ia fuerza que ha tomado. Teníamos
varios problemas, entre otros, local para celebrar las clases y Ia
música, pero esta última cuestión se resolvió en una visita a
Palma al Consell Insular por invitación de Ia Presidenta Sra.
Munar, que nos ofreció un equipo musical.

Precisamente el domingo, día 23 de Febrero, nos visitó en
nuestro Centro La Presidenta Da Maria Antonia Munar, apro-
vechando Ia visita para hacer donación oficial del aparato y dar
unos pasos de baile nuestra Presidenta del Consell con uno de
los monitores como demostración. En el momento de presentar
este artículo ya son 66 los que toman parte en estas clases: dos
turnos.

Fue una fiesta agradable con parlamentos varios. El mío fue
agradeciendo Ia visita a pesar de ser domingo, dejando a su
familia y el descanso necesario de nuestra Presidenta del
Consell, para estar entre nosotros. También el Teniente de
Alcalde de nuestro Ayuntamiento, Miguel Ferrer agradeció Ia
asistencia masiva a esta llamada y como colofón Ia Presidenta
ofreciéndose a nosotros. También aprovechó, para saludar
mesa a mesa a todos los asistentes.

Como siempre yo aproveché, por indicación de ella, para
insistir en otras peticiones que ya hice en Palma. Fué del
agrado de todos esta visita, ya que es interesante que los que
gobiernan se pongan más en contacto con nosotros para
atendernos mejor, desde cerca.

Fué despedida con grandes aplausos. Agradecemos a
Miguel Ferrer, teniente de Alcalde, sus atenciones, como esta
vez al habernos permitido tener a nuestra disposición estas
clases en el local de Ia Casa de Cultura de Ia Fundación
Torrens, tal como Io hizo para Ia presentación de Ia Obra de
Teatro del grupo local. Estamos contentos con el Ayuntamien-
to ya que nos apoya y solventa muchos problemas, confiando
en que en fecha no lejana tendremos nuevo Local Social para
otras actividades que tenemos programadas com son Coro de
Tercer Edad, Clases de Pintura, Trabajos Manuales y otros.

LA OBRA «GROG MOLIERE» SE REPRESENTA PARA LA 3a

EDAD DE ALCUDIA

Se esperaba con interés Ia obra presentada por Ia Agrupa-
ción Teatral ESPIRES, de nuestra ciudad, que el verano
pasado fué presentada en el Teatro Romano, con mucho éxito
y gustando extraordinariamente a los asistentes. Pero Ia
Tercera Edad, debido a que Ia dificultad de acceso de Ia zona
por Ia noche y a horas intempestivas para nosotros, no pudo
asistir. Nos pusimos en contacto con Ia directora, doña Fara
Massanet y con los componentes de Ia misma, y caso resuelto,
se ponían a nuestra disposición.

Asistimos a Ia Casa de Cultura Torrens, al teatro de este
local social, una vez puesto en condiciones por nuestro Ayun-
tamiento para este evento, ya que se emplea para otros actos,
y ello gracias a Ia mediación del Concejal de Cultura y
Teniente de Alcalde Miguel Ferrer, que siempre está atento a
nuestras peticiones e indicaciones. A todos nos agradó muchí-
simo aunque muchos no pudieron a pesar de desearlo, porque
a Ia misma horajugaba el Barça... El local casi se llenó y todos
salimos muy satisfechos, agradeciendoatodos los componen-
tes de esta Agrupación Teatral el detalle que han tenido con
nosotros.

Tampoco pensaron que fuera festivo y día de descanso

KETTAL

MUEBLE;
MErSTRE

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

Alcudia

C/. Joan XXIII, 96
TeI. 86 56 47

Puerto de Pollensa

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

Palma de Mallorca

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

Marratxi

PORTO Pl CENTRO
Local 2408, TeI. 40 23 57

Palma de Mallorca

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

APARTAMENTOS, OFICINAS, ETC.., MUEBLES DE TERRAZAYJARDIN
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Alcúdia Televisión y Alcúdia Radio. Estan en Ia brecha.
Filmaron todos los actos y nos entrevistaron para poder dar
cuenta a Ia ciudad, de todas nuestras actividades. Agradece-
mos muy de veras este sacrificio y el apoyo continuo que de
ellos recibimos, ya que todos los asistentes (local lleno y otros
fuera) agradecen que se piense en Ia gente mayor. Gracias.

TORNEO DE PETANCA CON MOTIVO DE LA FIESTA DE

NUESTRA PATRONA.

Ya está en marcha el Torneo de Nuestra Patrona de
petanca. Torneo individual, tenemos ya muchos inscritos para
tomar parte y rogamos a los que no Io han hecho, Io hagan
cuanto antes para Ia buena marcha y poder organizarlo mejor.
Para consultas pueden hacerlas al directivo encargado Toni
Llompart o bien otros directivos que toman parte como Tugores,
Valls, Matas...

YA NO QUEDAN PLAZAS PARA EL VlAJE A lTALIA

Nada más abrir Ia inscripción quedó completa Ia lista.
Para Ia excursión de ocho días a Italia, nada más abrir Ia

inscripción ya se completó Ia lista. Visitaremos Roma,
Florencia, Asis, Venecia y lugares de interés con expléndidas
excursiones incluidas en el precio. Sentimos mucho por
algunos que se han decidido tarde para poder tomar parte en
esta salida. Esperamos que será un viaje maravilloso, ya que
Ia Agencia de Viajes TRAMUNTANA, por mediación de
Miguel Mascaró, Director de Ia misma, procura siempre que
quedemos contentos para poder volver una vez más.

NIMACION, Sl,
C/. Marisco, 8

07400 - PTO. ALCUDIA

JAIME RAYO SERRA
UTE MICHAELA MOSER

ORGANIZADORES

OFRECE SUS SERVICIOS DE:
Animadores
Discotecas
Karaokes

y otros Espectáculos.
***£*

OFICINA:
TeI. 54 63 64
Fax: 54 52 03

tf&S*>

A Ia mare de Déu dela Victoria
patrona dela tercera edat d'Alcúdia

Cada any quan arriba aquest dia
procur «compondré» unes glO5e5
per recordar molte5 coses
de vos,gran vergeMaria,

reina del seu estimat
vos, que sou sa nostraguia
tot elpoble envosconfia
I sempre vos ha estimat,

ser que a mi m'ha tocat
dedicar-vos unes gloses
per recordar moltes coses
de nostra tercera edat,

tranquil y ben confiat •
avosdemanaré ajuda
que em surti «avenguda»
i per tothom acertaí,;-:;

Miquel Ferrer ñarroig
Alcúdia, Març de 1.997

jo vos deman de bon cor
i vos ha ho sabreu fa estona
5Kjausa millorpatrona
i per tots un gran tresor,

sempre ens heu fetcosiat
atotsens dau alegria
també sou sa nostra guia
d'aquesta noble ciutat,

si algú ens ha deixat
Jo vos deman per favor
Ii guardeu un racó
sempre en elvostro costat,

perqué sa tercera edat
vos adora amb «devocía»
segur que sou /orn///or
dins aquest poble estimat,

ara per acabares glosat
Jo vos deman certes coses
dau-me salut per fer gloses
reina de nostra tercera edat.

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

En es poblat de butà
està sa nostra televisió
aquí aviatja tendrà un any
com pasa el temps a Ia nostra ciutat
¡Ja tenim tres medis de comunicació

a Ia nostra ciutat d'Alcúdia
aquesta revista, sa ràdio i com no
Ia teva televisió d'Alcúdia.
Aquest poema el vaig escriure
devaro del foc mentres tant mirant
Ia televisió,
que naturalment són els meus amics.

Li vaig prometre que faria una poesia:
En Manel sempre pensa Io que te que posar
per cambiar un poc, però com sempre fa maravelles
amb ses cortines i ses fustes que sol emplea
per fer aquests decorats tan maravillós.

En Fernando sempre té sa càmara preparada
per si passa alguna cosa per Ia nostra ciutat o
als pobles veinats que també Ia agafan.

El realitzador sempre està a punt
per començar Ia nostra programació;
En Pep sempre està liat amb les cintes
a veure Io que te que posar per avui vespre
per que quedi ben content l'espectador.

Si voleu fer publicitat cridau en Pep Tugores
que vos rebrà amb ses mans ben obertes,
si voleu alguna cosa en el Poblat de Butà
hi seran i com no vos atendrà amb molt de gust.

José Antonio Fernández Bernat.

REVISTA VE PREMSA
Alcúdia ès notícia

Diario de Mallorca (04.02.97)

Reporta/e: «Alcúdia festeja a sus me/ores deportistas de
Ia temporada».

La Fiesta del Deporte convoco a los atletas y equipos locales
en su cita anual.

Otras not/c/as: «Proyectan un paseo marítimo peatonal
del Port d'Alcúdia hasta Alcanada».

Ultima Hora (04.02.97)

«El Ayuntamiento quiere embellecer toda Ia zona de Ia
Plaza Carlos V».

Los técnicos municipales redactan las bases para convocar un
concurso de ideas.

Diari de Balears (04.02.97)

«Un edifici multifuncional al Port».
S'hi instal.larà Correus, oficina municipal, Policia i biblioteca.

Altres notícies:
- El carrer Caragol de mar, convertit en abocador d'enderrocs.
- EIs funcionaris municipals, nou anys sense conveni.
- Setmana de seminaris i conferències tècniques.

El Dia del Mundo (04.02.97)

«Detienen en Alcúdia a dos sospechosos de robar y
falsificar recetas médicas».

Pretendían adquirir barbitúricos en una farmàcia.

Diari de Balears (05.02.97)

La nova Mancomunitat del Nord aprova el primer
pressupost.

El batle de Muro, Onofre Plomer, va ser elegit tresorer per
unanimitat, per tal de fer més operativa Ia gestió.

Diario de Mallorca (05.02.97)

«La Mancomunitat del Nord inicia su andadura con el fin
de reducir gastos».

La entidad aprueba unos presupuestos de 15 millones y se fija
objetivos inmediatos.

ELÉCTRICA

ÏRAMUNTANA, S.l,

C/. Xara, 21 - A • TeI. 54 58 29
TeI. Móvil: 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 PoUenca

Oficina
ALCUDIA

C/. d'Es MoII, 27
TeI. 54 55 31
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PUERTODEALCUDIA
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Diari de Balears (07.02.97).

«Protestes a Alcúdia per Ia mala olor de les algues».
Altres notícies: «El Cavall de ferro de Sassuja és a punt».

El Dia del Mundo (08.02.97.)

«Por un turismo más ecológico»
El Govern Balear ha elaborado el Programa para Ia Integra-

ción del Turismo y el Medio Ambiente.
(Artículo de Javier Fons en el que se cita a Alcudia como municipio pionero
en este sentido).

Diario de Mallorca (08.02.97)

Alcaides i empresas debaten desde Alcudia Ia gestión de
servicios».

Representantes de 24 pueblos de Ia isla asisten a un fórum para
encontrar salidas al volumen de residuos sólidos que se generan.

Diario de Mallorca (09.02.97).

Breves: Alcudiamarpropone otra reforma delproyecto.
Pretende reconvertir en plazas turísticas los locales comercia-

les ubicados en las instalaciones del Puerto Deportivo.

El Dia del Mundo (09.02.97)

«Más licencias para el sector del taxi de Alcudia»

Diario de Mallorca (11.02.97).

Alcudia denuncia ante el juzgado un local por ruido.

UltimaHora(11.02.97)

«Presentados proyectos por valor de 3.000 millones al
Plan de Excelencia Turística».

«Entre los proyectos se encuentran Ia peatonización del paseo
marítimo, Ia rehabilitación de las murallas y fachadas y el futuro
parque arqueológico de Pollentia».

Diario de Mallorca (12.02.97)

Alcudia pide ayuda a Madridpara sus inversiones.

Diario de Mallorca (13.02.97)

Alcudia pide al CIM que evite suspender el urbanismo.
«El equipo de gobierno quiere evitar una suspensión de las

normas urbanísticas (en suelo rústico) y mantener su autoridad
sobre el tema».

Otras noticias: El polideportívo tendrá pista atlètica y
futbol7

Diari de Balears (13.02.97)
«El ple considera que no hi ha perill d'urbanitzacions

encobertes»
La Sala al.legara al CIM Ia norma de les dues quarterades.
«Segons l'informe de l'arquitecte municipal, a Alcudia no hi

ha risc dejuntar parcel.les d'una quarterada i fer urbanitzacions
encubertes, perqué no hi ha terrenys d'aquestes dimensions que
estiguin junts».

Diario de Mallorca (13-02.97)

«Transportes Marítimos deAlcúdia compra el WO % de Ia
naviera Transbalear».

Los sindicatos temen que Ia fusión genere regulaciones de
empleo.

«Ambas compañías marítimas continuarán operando de for-
ma separada, pero Ia empresa alcudienca marcará Ia política a
seguin>.

El Dia del Mundo (20.20.97)

«Denuncian un uso irregular del vertedero de cenizas de
Cesa en Es Murterar».

Contamina aguas y amenaza a S'Albufera.
Ocupa 70 hectáreas junto a una zona boscosa.
«El grupo ecologista exige que el vertedero sea clausurado y

que Ia central térmica de Es Murterar se reconvierta para dejar de
usar carbón y pase a utilizar gas natural, «más barato y menos
contaminante».

Ultima Hora (21.02.97)

«La rehabilitación de viviendas en el casco antiguo puede
optar un 30 % de subvenciones».

Diari de Balears (23.02.97)
«La carretera s'obre pas entre Ia roca»
«La via de circumval.ació, des del moll fins a Ia carretera de

Palma, es podrà utilitzar el juny».

El Dia del Mundo (26.02.97)

«Flebasa reanudará Ia línea entre Alcudia y Ciutadella con
un ferry».

Podrá cumplir el trayecto hasta finales de marzo.

Auoi

PoIa u to ,s.l.
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TeI. 54 58 72

07400 - ALCUDIA
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07400 ALCUDIA

Apartado Correos 181
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Diari de Balears (26.02.97)

«L'ampliadó de Ia zona protegida de Pollentia afecta 37
propietaris»

No es pot fer cap obra ni reforma en les parcel.les afectades.
Altres notícies:- Presentatelprojecte bàsícde construcció

del palau de congressos.
-Uns alumnes donen un mosaic per a una rotonda.

Ultima Hora (26.02.97)

«L'Ajuntament d'Alcúdia compra dos solares para cons-
truir el centro cívico-cultural».

El proyecto base prevé Ia construcción de un auditòrium para
465 plazas.

Deportes. Diario de Mallorca. (25.02.97)

A)EDREZ: «ElAlcúdia sigue imparable tras Ia quinta ¡ornada».

Ultima Hora (25.02.97)

«£/ Ayuntamiento concede licencia para instalar una
estación de servicio en Ia calle Pollentia».

Los vecinos presentaron un pliego de firmas en contra de Ia
construcción de Ia gasolinera.

Diari de Balears, (27.02.97)

«Els petits fan una gran escultura»
EIs nins del col.legi Norai ofereixen al'Ajuntament els tòtems

per a una rotonda.
«Els alumnes del col.legi Norai han ofert a l'Ajuntament

d'Alcúdia una escultura per a Ia rotonda de Ia carretera vella del
Port en Ia nova via de circumval.lació.

Altres notícies: L'Ajuntamentno obté cap resposta sobre
l'arrendament de l'albergjuvenil de La Victòria.
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Diari de Balears (28.02.97)

L'Ajuntament d'Alcúdia justifica al Consell Insular el
retard del golf d'Alcanada.

Urbanisme (del CIM) ha demanat informació per revisar
l'interés social.

Ultima Hora (04.03.97)

«La Mancomunitat del Nord quiere lograr mayor indepen-
dencia administrativa».

Los alcaldes se reunieron ayercon el presidente Matas, a quien
plantearon Ia descentralización de servicios.

La Mancomunitat del Nord de Mallorca planteó ayer al
presidente del Govern, Jaume Matas, Ia necesidad de que el norte
de Ia Isla consiga mayor independencia administrativa.

Diario de Mallorca (04.03.97)

Alcudia inicia una campaña para fomentar Ia ayuda social.

Diari de Balears (04.03.97)

«El programa social «Alcudia et dóna Ia mà» ja és operatiu
des d'ahir» (3 de març)».

Persones majors i discapacitats gaudiran d'atenció domiciliaria.
Altres noticies: «El«Fogueró»ja no serápaIau de congressos.

Diari de Mallorca (05.03.97)

El Covern estudia ampliar Ia línea de SFM del tren de Inca
hasta Alcudia.

El proyecto de ampliación de Ia autovía no ha encontrado
financiación.

^e&faUMMfe
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Ttov& TK&u*M,
Especialidad en pescados y

cocina italiana
Passeig Marítim, 10 - Puerto Alcudia
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Venda d'apartaments:
Port d'AIcudia, Platja de Muro

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

AJUNTAMENT; Major, 9
Centraleta 54807l/72-5459l7-546667

548174
547362
547476
546163

Telefax.. 546515

Informació
Servei de Participació Ciutadana... 010
Cl. Major, 9 - 07400 Alcúdia

iil&IÍliiHorari:9-14il7-19hores

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS 547291
CENENTIRI Via de Corneli Àtic 548596
CULTURA I ESPORTS
BibliotecaCanTorró.CarrerSerra, 15 547311
CENTRE SOCIALIDE PARTICIPACIÓ CIUTADANA.
Carrer Hostal, 11-13 547902
Museu de Pollentia. Carrer de St. Jaume, 32 547004
Poliesportiu. Cia de Corneli Àtic, s/n 891593
Camp de futbol. Via de Corneli Àtic 891595
Plaça de Toros. Plaça de Ia Porta Roja 547903
Albergue i Campament de La Victòria ... 545823-545395
Escola Municipal de Música 546423
ALCUDIA-RÀDIO 547799
DEPURADORA MUNICIPAL. Puig de St. Marti892597
INFORMACIÓTURÍSTICA 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. Cl. de l'Historiador Pere 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'ALCUDLA
Albufera (Port), Mossen A. M. Alcover 546332
Germanes Agustines. Urb. Ca Na Ferrera 545843
Institut 548600
Casa de Cultura Cl. 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
SantJaume (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
AmbulànciesInsulars 204111
APOTECARIES
A. Gelabert. Crta. Artà-PortAlcúdia 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. 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. ReinaEsclaramunda, 9 175600
Planificació Familiar

500080
085

545256
545191

545367
547651



CONSTRUCCIONES Y
PROMOCIONES ALCUDIAs.L.

CONSTRUCCIÓN EN GENERAL
REHABILITACIÓN DE FACHADAS

Y EXCAVACIONES
C/.Pollentia, 45-A • C/. Jaime II, 14

TeIf. 54 69 01 • 54 53 50
TeIf. 54 89 98 • TeIf. Urg. 908 53 78 75

C
ELECTRICA ALCUDIAs.L.

INSTALACIONES,
MONTAJES ELÉCTRICOS,

Y REPARACIONES
C/. Pollentia, 45-A • Cl. Jaime II, 14

Telf.548998-Fax548519
TeIf. 54 53 50 • 54 69 01
TeIf. 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
T e l . 5 4 8 9 9 8 - F a x 5 4 8 5 1 9

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

24 Horas Domingos y festivos
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CD MILAR ELECTRAL

TELEFONÍA MÓVIL,
ELECTRODOMÉSTICOS,

TV, HIFI, VIDEO,
AIRE ACONDICIONADO

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

TeIf. 54 53 50 • 54 69 01

FERRERS D'ALCUDIAs.L.
FUSTERIA D1ALUMINI, FERRERIA

ACER INOXIDABLE i NÁUTICA
Cl. Pollentia, 45-A • C/. Jaime II, 14

Taller: C/. Jaime II, 6
TeIf. 54 89 98 • Fax 54 85 19

TeIf. 54 53 50 • 54 69 01
Telf.Urg.989301974

24 Horas Domingos y festivos

PROMOCIÓN DE VIVIENDAS
CONSTRUCCIÓN
Y PROMOCIÓN
DE VIVIENDAS

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

TeIf. 54 53 50 • 54 69 01




