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Alumnes df l'institut formen un nou grup de teatre,
"AIi-OIi1Ii monten el musical "T'odio amor meu"
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EIs 2000 escolarsd'Alcúdia viuen
el teatre d'aprop amb Ia setmana

delaTEATRACCIO

Amb aquest exemplar, recull 4 llàmines
de cromos de l'àlbum "Conèixer Alcúdia"
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NISSAN

ICRA
POCO
DEUN

MAS
KILO

048.000 T

Dirección Asistida • ElevaIunas
Eléctricos • ABS • Transmisión
Automática • Airbag • Barras
de Protección Lateral • Aire
Acondicionado • 55 ó 75 CV •
Llantas de Aleación.

(Equipamiento según versiones]

* PVP Recomendado (IVA, Impuesto de Matriculación, Transporte, Nissan Assistance, Descuento Promocional y Plan Prever según condiciones del Gobierno
incluidos) en Península y Baleares. Promoción válida hasta el fin de mes para vehículos en stock.

PCI UJ7 A T JTfi Expos/c/on y Venfa; TeUFax: 52 39 94 - Móvil. 908 83 83 05
U U VLn. U1 U S.L Taller: Tel./Fax 85 60 79 • Miguel Ordinas, 7 • STA. MARGALIDA

MESON
RESTfiURfiNTE

FREIDURÍA

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

SOMOS ESPECIALISTAS EN PRODUCTOS GALLEGOSYDEL BIERZO (León)
Precios especiales para Grupos - Gran variedad en Raciones

RECOMENDAMOS;
KOKOTXAS DE MERLUZA

CHANQUETES
CHIPIRONES FRITOS
PULPO A LA GALLEGA

FRITURA VARIADA
PARRILADA DE PESCADO Y MARISCO

MARISCADAS
CONEJOCONGAMBAS

POLLOALAJILLO
CORDERO DE BURGOS
CHULETON GALLEGO
JAMON DE BODEGA
CECINADELBIERZO

SOLOMILLOYFILETEDEAVESTRUZ
SOLOMILLO Y ENTRECOTE DE

TERNERAGALLEGAALVINORIOJA
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EDITORIAL

Les contradiccions d'un
municipi ecoturístic

A les Illes Balears no hí ha cap municipi que des de Ia seva administració
local, això es, l'Ajuntament, faci el que ha fet el d'Alcúdia des de fa cinc anys.
Existeix el cas de Calvià, certament, que lidera un moviment en consonància
amb Ia Conferència de Medi Ambient de Rio de ]aneiro, que des de Calvià
s'extengui cap a altres zones turístiques de Ia Mediterrània amb Ia mateixa
problemàtica: el fet d'haver tocat sostre en un model de creixement econòmic
basat en el Turisme Desarrollista, es a dir, construir, construir, construir...

Des de fa cinc anys, a Alcúdia s'ha enfilat directament cap un altre sistema
per defensar, mantenir i potenciar l'activitat econòmica principal del terme,
com es Ia declaració d'Alcúdia perpart de l'Ajuntament de Municipi Ecoturístic,
iun seguit de iniciatives que vos explicam des de les mateixes pàgines de
informació d'aquesta mateixa revista.

S'han donat i es donen moltes passes i cap a molts de sectors per consolidar
a Alcúdia com un dels millors destins turístics del Mediterrani, però des d'aques-
tes línees creim que es bò que aportem un poc de reflexió i per això convidam
als lectors a pegar una ullada a les contradiccions amb les que hem de conviure
com a municipi ecoturístic.,

Tenim el gran interrogant de les Normes,Subsidiarjes: ¿Quan s'aprovaran?
¿Quins criteris urbanístics, en consonància amb els c>/ie//s d'un municipi
ecoturístic, tendràn?. Scmbla que finalment el·goyern WíÜnicipal ha marcat un
plaç definitu als serveis tècnics c/e l'Ajuntament perque finalitzin Ia redacció
d'aquest important instrument de planificació del territori municipal. Mem si
aquest mes de maig estiran llestes, al mancodemaner<i provisional.

Peraltrebanda,valme$ una /mafge que;/))/7paran/c,<,, Ia que ilustra aques-
tes línees es va Íer durant la"visita c/e l'Hotcl GoIf GaKiefi* * * *, de Ia qual en
trobareu un ampli reportatge a les planes interiors. Com podeu veure, mentre es
davalla per l'escala d'aquest hotel, unexèmpleatemr encqmpte en sistemes
d'estalvi d'energiaiaigua, ¡altres comportamentsecqlògics, Ia vista passa dels
jardins frondosos iÍamagníf¡caplatjad'Alcúdiá^cÍif}!laís-apartaments encara en
construcció d'Alcúdiamar (que a Ia imatge ríoes vjjjj*n però des de Ia platja sí i
bé), i d'aquesta construccióaturada alestqrresde^t'antiga central de CESA. La
imatge es poc ecoturística. -aIlll|lilila "'

Son algunes de les contradiccions del nostre municipi, a les que amb el
temps se'ls hi ha de trobar solució. La convivència entre les indústries que
s'aixequen al nostre municipi degut a Ia situació estratègica del Port d'Alcúdia, i
Ia principal activitat econòmica de Ia que viu el poble i autèntica font de
riquesa no tan sols per Alcúdia sinó també per tota Mallorca per l'efecte multi-
plicador que aquesta té, es un dels grans temes pendents que tenim per resol-
dre.

Un poc contradictòria també ha estat l'actuació de Greenpeace contra les
empreses GESA i Transportes Marítimos de Alcúdia S.A., de Ia qual també
informam a l'interior, especialment si Ia posam devora l'exercici per combatre
una eventual contaminació de les aigües del port que es va realitzar a principis
del mes d'abril. A més a més, GESA, juntamer.t arr,b Limpiezas Urbanas de
Mallorca S.A., ha estat Ia patrocinadora del fulletó informatiu sobre «Alcúdia
Municipi Ecoturístic» que l'Ajuntament ha distribuit recentment informant i
mentalitzant sobre conductes ecològiques com l'estalvi d'energia elèctrica,
aigua, bassures, etc.

Davant l'acció de Greenpeace, que diu que Gesa fomenta el consum per
justificar Ia construcció d'una altra central, Gesa sembla que se gasta doblers en
mentalitzar a Ia gent de que ha de consumir menys. ¿Qui té raó?. ¿Qui fa
l'operació de imatge més grossa?. Que cadascú opini allò que trobi més encer-
tat. Des d'aquídomés convidam a Ia reflexió.
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BAR - RESTAURANTE ||LO'iALiil|
CLlMATIZAÖO

A^f|RTOTOIDO
EL ANO

JJI
Lunes y Martes por

Ia tardecerrädo
Ca'n Sebastià

MENU DIARIO
De Lunes a Sábado: 800 pts.

Domingos, MENU ESPECIAL: 1.475 pts.

ESPECLiLIDADES EN COCDíA MALLORQUEVA
Arroz Brut

Paletilla de Cordero
Lomo con CoI

COMIDAS PARA LLEVAR POR ENCARGO
COMIDAS COMPAÑERISMO
COMUNIONES Y BAUTIZOS

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

THAI RESTAURANT
^ PH4A^

Abierto

cada

dia

<5&

3>

Fiestas

y
Banquetes
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ENFRENTE HOTEL BAHIA DE ALCUDIA
Avd. de Ia Playa, 7 • TeI. 54 81 41

07410-Pto. deAlcudia

PASSEIG

SARALEGUI, 48

TEL. 86 44 34

FAX: 86 44 33

PTO. POLLENSA

CERCAM CASES

AMB PISCINA

PER A LESTIU

DE 1997-98
BlLLETS D'AVIÓ

VOLS XARTERS I REGULARS

E-mail: sti.pollensa@ocea.es
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2O anys enrera
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Ex-secretari
general de
UCD 1976-
1981

Ara fa 20 anys, allà
per devers el 1977, el
panorama polític era
molt diferent a n'el
d'avui, a nivell nacio-
nal hi havia una greu
crisi perque els violents
atacaven, hi havia dos
segrestats -Oriol i
Villaescusa-, cincmorts
d'un despatx laboralista
de Carrer Atotxa,
Guàrdies Civils i polici-

es que eren assassinats, i Espanya es
semblava més á Argentina. Sa guerrilla i
el terrorisme no descansaven, i pareixia
que les Internacionals del Terror havien
triat a Espanya per fer els experiments, o
zona de maniobra, i no sabiem qui paga-
va, Ia CIA o Ia KGB. Ses claus del Grapo
pareix que encare són un secret d'Estat.

Emperò aquí a casa nostra, disfrutavam
de més tranquilitat, i els Partits políticsja
començavenaposar ses seves maquinàri-
es electorals en marxa. El proper 15 de
Juny de 1.977, haurien de celebrar-se ses
primeres eleccions democràtiques.

I d'aquell moment, jo conec sa tasca
que va dur a terme el Partit d'Unió de
Centre Democràtic, del que vaig esser
fins a 1.982 Secretari General, i pens que
avui, allunyat de sa política, a sa que ja
mai tornaré d'una manera activa, puc
valorar amb objectivitat i sense passió,
aquells moments, històrics perquè com
he dit abans, encara que aquí no es
notàssin els intents de desestabilització
que pretenien els dos extrems, hi havia
mar de fons, i a pesar de que en Suarez y
el seu Govern haguessin guanyat el 15 de
Desembre el Referendum per Ia Reforma

Política, el segrestament d'Oriol, com a
president del Consell d'Estat, indicava
que estàvem lluny de aconseguir una
estabilitat política mínima. EIs majors
recordaven sa guerra civil, que feia menys
de 40 anys que havia acabat i qui més o
manco havia sofert qualque conseqüèn-
cia, encara que només fos l'enemistat
d'algún familiar o amic per no coincidir
amb ses idees. Record molt bé quan
mumare me deia que no me ficàs en lios
que sa política era bruta, ijo Ii contestava,
mumare se política es neta, són els polí-
tics que a vegades s'embruten.

Ja havia participat en política, perque
als 22 anys, vaig esser regidor de s'Ajun-
tament d'Alcúdia, durant 7 anys, que
record amb alegria i satisfacció perquè a
pesar de tenir tant poc pressupost, varem
fer moltes de coses, i diria i no crec que
sigui falsa modèstia queapartir d'aquella
data, i coincidint també amb els principis
del turisme, Alcúdia va despegar, es va
construir sa via de circunval.lació, avui
Avda. Princeps d'Espanya, es construí el
Col.legi Porta d'es MoIl, es va enllume-
nar sa carretera del Port, i es va construir
el clavagueram del MoIl. Però ja no era
regidor quan es va produir sa mort d'en
Franco (novembre de 1.975) , i des de
1973 que vaig sortir de s'Ajuntament, ja
no participava en política entre altres
coses perquè estava expectant i observant
els moviments, perquè allò de «atado i
bien atado», no m'ho vaig creure mai.
Ses dictadures se moren amb els dictadors
o no ser que en torni a sortir un altre. Però
Espanya respirava un canvi i no hi havia
cap continuador d'aquell règim, perquè
el Princep Joan Carles, tenia ben clar que
s'única via política de futur era Ia Demo-

cràcia.
I els alcudiencs, sempre tan tran-

quils i despreocupats, i jo diria que arri-
bant al passotisme, observaven darrera sa
roca el que passava, amb preocupació, i
s'únic moviment actiu que es manifestava
i convocava mitins, era s'Agrupació Co-
munista d'Alcúdia, que escrivia cartes a
n'els mitjans de comunicació, i es feia
sentir amb el Sindicat de Comissions
Obreres, i eren un grupet dejoves actius,
al front dels quals hi havia en Josep
Alonso. Record que quan anava per
Ciutat per feines de sa professió, els
companys me deien, i a Alcúdia, que sou
tots comunistes?. Ijo deia que no però fan
més renou dèu que canten que no mil que
callen, i per això quan vengueren a fer un
mitin un grupet de lliberals, que
perteneixien al Partit Lliberal del que era
líder Enrique Larroque, vaig recollir in-
formació i rebre un llibret que explicava
sa ideologia i molt prest em vaig afiliar.
Tot en gros erem quatre a Alcúdia, en
Gabriel Hevia, Domingo Bauçà, Fernando
Vidal i jo, tots ells excelents persones,
cabals companys i sobre tot idealistes. EIs
dos primers han mort, i a ells els dedic una
recordança. En Gabriel va esser molts
d'anys President del Partit i pens que
valorat per tots els militans.

Aquell grupet de quatre es va reunir
bastant de temps, especialment a Palma
amb Ia resta de lliberals, que en total erem
uns 400, fins que varem acordar
integrarnos juntament amb altres catorze
Partits per formar l'Unió de Centre De-
mocràtic U.C.D.

Aleshores, ja va neixer a Alcúdia un

Continúa a Ia pag. 6

DAMN YANKEES Ctra. Artà - Alcudia, 20
07458 - Can Picafort

TeI. 85 22 33
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nou Partit, Ia UCD, i va establir el quarter
general en el Carrer de Sant Vicenç, n° 4,
i quasi a diari hi havia reunions i anava
cresquent el nombre de militants.

He de reconèixer, Ia dificultat que
teniem per fer proselitisme, sa gent tenia
molta por, (encara en té), i quan mostra-
ves una fitxa a persones que sabies que
sintonizaven, te contestaven amb un «ja et
diré coses». Però poc a poc, varem
aumentar i de quatre passarem a deu i crec
que quan es va desfer l'UCD deviem
esser un centenar.

Era graciós en aquells moments quan
els Partits locals convocaven, mitins, mos
convidaven uns a n'els altres i com po-
dreu comprovar, mos sentiem com a
tords dins el metro, quan na Franciscà
Bosch contava ses seves quimeres d'arri-
bar al Paradís comunista, o un mitin que
record va fer un Sr. Gallardo de Sa Pobla
i n'Emili Alonso, contant ses fases per
arribar a una societat socialista, qui més
qui manco es mirava de cova d'ull, i
pensava «molt haurem de treballar per
evitar tot això». Supòs que ells devien
pensar el mateix quan venien a n'els
nostres mitins i devien escoltar a n'en
Ramiro Pérez Maura, Miquel Duran,
Jordi Descallar, quan defensaven ses
excelències del lliberalisme especialment
amb el que feia referència a les llibertats
individuals. Però a pesar de que hi
hagués una relació d'educació, mos
miràvem com es fasols, i eren autèntica-
ment adversaris polítics, perque encara
no estava clar per molts si era millor sa
reforma o sa ruptura, i ses ideologies dels
partits esquerrans espanyols havien pro-
gressat poc amb els anys de dictadura, i
encara que hi hagués amnisties políti-
ques, existia un resentiment de venjança,
i hagués pogut bastar una petita xispa per
dur a perdre aquella difícil transició.

Sa crisi de Setmana Santa, va fer
tremolar teulades i fonaments, i va esser
quan en Suarez va legalitzar el Partit

Comunista, el Rei de vacances al Pirineu,
dos milions de madrilenys fora de Madrid,
era un dissabte de Setmana Santa, (abril
de 1977), i en Suarez va quedar totsol a Ia
Moncloa. Ses reaccions foren exagera-
des, els excombatents digueren que era
una traició a Espanya; en Fraga va dir que
era un error polític i una farsa jurídica,
inclús com a cop d'Estat.

Però Europa i tot el món que observa-
ven expectants a Espanya i tot el que
passava, cregueren i valoraren positiva-
ment tal mesura, i es va demostrar sa talla
democràtica i visió política de molt
d'alcanç, que sens dubte serviria per
estabilitzar aquell difícil procés democrà-
tic. No es d'extranyar que un analista
polític europeu, que ara no record el nom,
deia més o manco «que era una important
desició política feta per unjove estadista,
que a n'els quize dies d'haver estat nome-
nat Cap de Govern, va treure de sa presó
a dos dels tres principals líders comunis-
tes Sánchez Montero i F.Romero. A n'els
sis mesos, normalitzava sa presència de
Santiago Carrillo, als nou mesos autorit-
zava una reunió comunista internacional
i a n'els deu legalitza el Partit més com-
batiu de Ia clase obrera. Com es llògic per
aquí sa notícia també va esser interpreta-
da de diferent manera segons sa posició
política de cada un, i quan més es va
complicar va esser després de Ia dimisió
del Ministre Pita da Veiga, existint el
perill de que es rompés s'unió d'en Suàrez
amb les Forces Armades. I això podria
provocar un complot antidemocràtic con-
tra el Cap de Govern. Emperò el nou
partit UCD, ja funcionava i a Alcúdia i
molts de indrets ja hi havia molta gent
involucrada que confiava amb en Suarez,
i que no volia tornar enrera, que veia que
s'única via posible era sa democràcia, i en
Suarez es feia més fort i es consolidava
com a símbol del nou procés.

A partir d'aquí ses forces de s'esquer-
ra adoptaren també un paper a favor de Ia

democratització, i inclús el Comité Cen-
tral del PCE va anunciar el sí a Ia Bandera
Bicolor i a Ia Monarquia. Dos acords que
varen situar al PSOE a Ia punta del
radicalisme.

Mentres tant a Alcúdia, es va formar
el Comité Local i estava integrat com a
President Gabriel Hèvia, Secretari Gene-
ral Xavier Viver, i vocals, Francesc
Gelabert, Jaume Oliver, Tomeu Llompart
Torres, Antoni Mir, Antoni Morano, i
altres companys que ara no record. Es
varen constituir un Comité Insular, i un
Consell Polític, i Alcúdia sempre es va
considerar cap de comarca, pe el seu
elevat nombre de militància, i sempre hi
va estar representada.

En Suarez acorralat i encara en hores
difícils va trobar a dues persones adequa-
des que l'ajudaren molt: En Gutiérrez
Mellado i en Martín Villa, i jugaren un
trascendental paper en aquelles hores dra-
màtiques.

I amb motiu del viatge de Suarez a
Mèxic i Estats Units, va prendre Ia desició
de presentar-se a les eleccions generals
encapçalant Ia llista del Centre Democrà-
tic. La data era coincident amb aquell 25
d'abril que va promoure Ia Revolució
dels Clavells de Portugal, peró tres anys
més tard.

I arribà aquell 15 de Juny de 1.977, i
el primer comentari que va fer n'Adolfo
Suàrez va dir que Espanya havia votat
com a qualsevol país europeu, i el Presi-
dent de tants de partidets agrupat en el seu
entorn i baix ses sigles de U.C.D. Ii
donaren uns resultats que el configuraven
com a President de Ia primera força
política del país.

A casa nostra, mos varem passar i
UCD va tenir el 61'8 % dels vots, rècord
mai més igualat i posiblement difícil
d'igualar. EIs alcudiencs demostraren
estar centrats i fogiren dels excesos, con-
fiant en Ia moderació. Igual sentit dona-

aria

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

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

Puerto de Alcudia

5ervialsa
Les ofrece muy buenos preciós en
venta a domicilio de Gasóleo para
calefacción.
24 HORAS A SU SERVICIO

Avd. Corneli Àtic, 5
Tel.: 54 56 32 - 54 86 70

Fax: 54 87 22
07400-ALCUDIA
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ren a l'aprovació de Ia Llei de Reforma
Política de 1976 que va obtenir el 93'4 %,
i després Ia Constitució de 1978 amb un
89'2 %.

Aquesta era sa petita història que voIia
contar a n'els joves que no ho han viscut
i recordar-la als que d'una o altra manera
varen esser protagonistes.

Crec que després de 20 anys seria
interessant celebrar un sopar de germa-
nor el proper mes de juny i recordar
aquells temps d'incertidumbre, esforç, i
treball de tantes persones moderades que
varen fer possible consolidar una demo-
cràcia i un estat de Dret, i a el seu Partit
UCD, que per desgràcia no va esser capaç
de sobreviure però que sempre recorda-
rem com exemple de Institució oberta a Ia
llibertat individual i colectiva i de respete
a persones i institucions.

LA DIRECCIO DE
LA REVISTA
BADIA D'ALCÚDIA
INFORMA:

PER FAVOR, LES
PERSONES
INTTERESSADES
EN UN TOM DE LA
REVISTA, ANY
1996, HO
COMUNIQUIN AL
TEL. 54 58 48
(Victòria Vives)
PER FER LA SEVA
RESERVA, JA QUE
L1EDICIO SERÀ
LIMITADA

PèfqOè l'ivjuntamer|l g|

em direcció ^>n^aria?^
Per Francesca M. Serra Cifre;

Tots sabem queésben difícil encertaren lareguíació del trànsit rodat.
,També sabem que l'Ajuntamentha rebut moltes queixes sobre aquest tema.
També ens consta, perquè està a Ia vista, que es preocupa d'embellir Ia ciutat

• •íreparacióde facanes,empedrat de carrers, creació de zones de vianants, etc.
Però, a mesura que embellim Ia ciutat i Ia feim més agradable a Ia vista de tots
els que l'habitam i dels que ensvisiten, ens anam convencent que per podep
gaudir d'aquest paisatge el que sobren són/els cotxes, si bé nosembla que
;estiguemdisposats a prescindir d'aquest mitjàde locomoció fins al'extrem de
fer-ne un abús.

Alcúdiaté l'encant de conservar el traçat de carrers típicd'una ciutat
medieval emmurallada, però el principalinconvenientés que són estretsi
actualmentelsfeim molt més estrets perquè s'hi permet l'estacionamentde
cotxes.

Seria mÒltútil quepoguéssimcircular pertot el pobleamb cotxé, però tenir
Ia prudènciade fer ús dels aparcaments públics que envolten el municipi a l'hora
de deixarelvehicle, o bé poder arribar sense obstacles alctuals en elsparticularS;C
si és el cas.Tal com estan disposats els indicadors, ens yeim obligats a ciurcular
en doble sentit i en direcció contràriacontínuament. Si per mala sort topam amb
un altre cotxe, qui entindrà laculpa? EIs comunicatsde sinistralitat, quines
raons atendran? I les companyies d'assegurarices, se'n:faran càrrec dels motius
que poguem al.legar7Els ciutadans en reben les conseqüències més desagrada-
bles.

b:iPer altrabanda, si aconseguim fer els carrers mésamples, això és, sensP
cotxes, facilitarem Ia tasca als conductors del serveis públics, com són els
conductors de taxis, ambulàncies, repartidors de butà, distribuidorscomercials,
etc.iensortiremtotsbeneficiats.

Algunes mesures reguladores podrien consistir en Ia limitació horària
d*estacionanient en determinats carrers i prohibició a d'altres, segons Ia sevà
amplària, ilacirculació en sentit únic.

Es un suggeriment amb vista a embellir Ia ciutat i facilitar Ia convivènciaal
carrer. ::;:

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

MVyANpERIAAMALIA/av ̂ ** FErST
FEINA A ALCÚDIA, 30 ANYS

D'EXPERIÈNCIA ALSERVEIDE L1HOSTELERjA

Cases de W,
Son Sant Martí 5^
BODAS, BANQUETES Y COMUNIONES

LOCALES CLIMATIZADOS
CONGRESOS

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

MURO (Mallorca)
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El PSM d'ALCUDIA OPINA

Des del'agrupació del PSM d'Alcúdia
volera primerament agrair l'oportunitat
que ens ha concedit Ia revista «Badia
d'Alcúdia» de col.laborar-hi
periòdicament, per tal de poder exposar
l'opinió que ens mereixen les actuacions
que configuren Ia gestió municipal. D ' al-
tra banda, però, també entenem que, des
d'una publicació local que suposam que
aspira a reflectir Ia realitat sociopolítica
d'Alcúdia en Ia seva complexitat i a través
de Ia imparcialitat i objectivitat, no se'ns
podia negar Ia nostra petició de participar
en Ia seva elaboració.

Conscients d'haver accedit a una pu-
blicació democràtica i compromesa amb
el nostre temps i Ia nostra societat alcudi-
enca, contemplant-la des del pluralisme
ideològic que Ia caracteritza, per a Ia qual
cosa és indispensable que sigui respecta-
da Ia llibertat d'expressió i rebutjada Ia
censura prèvia o altres procediments sem-
blants, desenvoluparem aquí Ia nostra
particular visió de Ia política municipal.

El PSM a Alcúdia és ara mateix un
partit minoritari. Malgrat tot, és innega-
ble que representa a un sector de Ia
població, conformat per aquelles perso-
nes que el votaren les darreres eleccions
municipals, les quals no poden ser igno-
rades. Per això mateix, el punt de vista
del PSM alcudienc mereix ser respectat.
Aquells que integram Ia nostra agrupació
local intentarem que aquest punt de vista
nostre sigui com el d'un alcudienc qualse-
vol, com el d'un espectador de Ia realitat
política municipal, el qual s'assabenta del
que ocorr, a més de per allò que observa

Per l'Agrupació del PSM-NM d'Alcúdia

o llegeix, pels comentaris que sent al
carrer. Conseqüentment, analitzarem les
actuacions que emanen de Ia gestió muni-
cipal des de Ia senzillesa i Ia curiositat -
també, en alguns casos, ijustificadament,
des de l'estupefacció i Ia indignació-. I ho
farem no només emetent opinions, sinó
també argumentant, reclamant informa-
cions sobre temes d'interés general, trans-
metent inquietuds i preocupacions gene-
ralitzades entre Ia nostra població.

Ja que no volem abusar de l'espai que
aquesta revista ens ha oferit, concluirem.
Temps hi haurà per parlar de poliesportius
que es projecten construir sobre les runes
de Pol.lèntia, de residències d'ancians
dins hospitals i d'altres despropòsits.

Podem començar per el primer.

Una moneda encunyada
en to de provocació

Davant el fet de que el Govern espa-
nyol ha posat en circulació una moneda de
Felip V, ens veim obligats a manifestar Ia
nostra disconformitat com a grup nacio-
nalista, peròtambécomapersonesnadives
d'aquesta terra. Pensam que és una
provocació i un insult cap a Ia nostra
identitat i Ia nostra cultura, posar en una
moneda al rei que va ser el botxí dels
Països Catalans.

PeI testament de Carles II (del llinatge
dels Austria), que morí sense descendèn-
cia, Felip fou nomenat successor al tron
espanyol, fet que promogué un canvi
dinàstic i obrí el període de Ia guerra de
Succesió espanyola (1702-1714), en ser

reclamada Ia successió per Ia casa dels
Austria en Ia persona del pretendent arxi-
duc Carles, amb el suport d'Anglaterra i
de l'Imperi. L'entronització de Ia nova
dinastia dels Borbó fou rebutjada al regne
de Catalunya-Aragó per l'amenaça cen-
tralitzadora que implicava, i que es feu
evident, havent perdut Ia guerra, en els
decrets de Nova Planta (1707-1716), que
significaren Ia pèrdua de les institucions
catalanes i Ia submissió a les lleis castella-
nes.

Es per això que manifestam el nostre
rebuig cap aquesta moneda, i volem in-
formar-ne a Ia gent perquè en prengui
consciència. Pesam que s'haguessin po-
gut estalviar aquesta burla cap als Pa'isos
Catalans. Perquè no tenen Ia brillant idea
d'encunyar una moneda amb Ia imatge de
Ramón Llull, o de Ausies March, o de
Josep Tarradellas?.

Però Ia trajectòria d'aquest rei no
acaba aquí. En el pla exterior es va
produir Ia pèrdua definitiva dels Països
Baixos, del Milanesat, de Nàpols, de
Toscana i de Sardenya, (cedits a l'Impe-
ri), i Ia de Menorca i Gibraltar (cedits a
Anglaterra) pels tractats d'Utrecht(l .713)
i de Rastadt (1714).

Amb aquesta breu història es demos-
tra que l'esmentat monarca no va esser
tan benefactor per Espanya (i raenys per
al Regne de Catalunya-Aragó), com per
merèixer una moneda en Ia dècada dels
90, quan s'haurien de promocionar per-
sonatges de caire més democràtic.

CENTRO INDUSTFUAL
INSANT, S.L.
I N S T A L A C I O N E S "̂

f>toli*
% ^^ • C/. CORAL, n°

A74<4A DTn Al f*-t

SUMmiSTROS PARA LA HOSTELERIA Y EL HOGAR

TELF. 54 78 65

„n°3
07410PTO.ALCUDIA

MALLORCA J

SERVICIO TECNICO DE
REPARACIONES

GRAND
líPRKll
MASTER

••à-ALA:Ì
CAiIDAD
EUROPEA
a;i.989.;l

*MAQUINARIA HOSTELERIA
YFRIOCOMERCIAL

*AIREACONDICIONADO
*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
*CERRAMIENTOSYTOLDOS MOVILES

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

A LA HORA DE MONTAR SUNEGOCIO, PASENA VER NUESTRA EXPOSICIÓN
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CONCEPrO$, MAS OUE: PALABRAS
.(3* 7MTMa^EARTE).

Nota prevJa de Ia redacción: en el anterior número de Ia Revista Badia d'Alcúdia, correspondiente al mes de abril, se produjo
un error informático que eliminó involuntariamente el último párrafo del artículo. Reproducimos este fragmento del texto a
continuación (destacado en negrilla) y rogamos disculpas al autor y a los lectores por dejarles sin Ia última parte de Ia
argumentación del artículo titulado «NACIÓN, ESTADO, SOCIEDAD»:

«Así habrá ido formándose el ESTADO, que no es sólo un ente físico-geográfico como son el Territorio, el País y Ia Nación,
sino que es Ia Infraestructura organizativa que regula Ia vida de Ios ciudadanos y Ias Instituciones de forma piramidal: en
el vértice, Ia Constitución Nacional, y en estratos subordinados, el conjunto armónico de las Leyes y Reglamentos necesarios
para Ia equidad en todos Ios detalles de Ia vida social de los ciudadanos y de los estamentos nacionales. Y que si hablamos
de España, claro es, diremos de todos los españoles».

(III) El Estado de Bienestar, mejor: LA SOCIEDAD DE
BIENESTAR

Terminábamos el día anterior diciendo que
el Estado es el encuadre o acoplamiento Polí-
tico de Ia Nación, que regula el establecimiento
y observancia de las corporaciones y entidades
colectivas que regirán Ia vida sociopolítica en
todo el ámbito nacional. El Estado estructura
sus servicios a todos los ciudadanos mediante
los tres Poderes clásicos: Ejecutivo, Legislati-
vo y Judicial, todos ellos armonizados, como

si formaran un tríptico, enmarcados, ensamblados merced a una
gran cornisa que es LA SOCIEDAD. El Estado, sin el sostén,
sin el apoyo, sin Ia ayuda de Ia Sociedad, de todos sus SOCIOS,
sería un Ente abstracto, como sin alma, que podría llegar a
ejercer Ia tiranía y el avasallamiento de los derechos de los
ciudadanos y multiplicaría despóticamente nuestros deberes.

*****
Un ligero análisis nos explicaría Ia acción tutelar del Estado:

Los Poderes se llaman así porque tienen Ia facultad y Ia
jurisdicción como suprema potestad rectora y coactiva del
Estado. El Poder Ejecutivo ejercido por el Gobierno de Ia
Nación, en Io que se refiere a los asuntos que se sobreentienden
con las denominaciones de los Ministerios: Asuntos Exteriores,
Interior, Industria, Educación y Cultura, Economía y Hacienda,
etc., etc. El Poder Legislativo, claramente se ve, promueve,
aprueba y ordena las leyes, en cumplimiento del mandato
recibido en las elecciones reglamentarias, bastaría leer algún
índice de actuación de las Cortes Generales. El poder Judicial
regula todas las acciones y prevenciones de los órganos de
Justicia y los diversos Tribunales en todos los ámbitos, es decir,
Municipales, Provinciales, Regionales, o Autonómicos, y Na-
cionales. En una palabra: se llaman poderes, porque PUEDEN,
y tienen poderío rector u organizador y Poderío coactivo o con
fuerza de obligar cuando sea necesario.

Enun tono más distendido, comentaremos que, hace muchos
años, cuando sólo había Periódicos y algunas Radios, se hablaba
del Cuarto Poder refiriéndose a Ia Prensa escrita y hablada. No
sé si se exageraba reconociéndole mucha influencia en Ia vida
española. Pero Io que es ahora, los Periódicos y las Radios que
se han multiplicado por mil, y, sobre todo, con Ia extensión
enorme de Ia Televisión, Ia influencia de estos medios de

difusión es inmensa, tienen un gran poderío para Ia verdad
verdadera y para Ia verdad disfrazada, por eso se Ie califica de
Poder Mediático, o sea, Poder de los Medios.

*****
Y volviendo al Estado, está de moda hablar del Estado de

Bienestar; ¿y eso como va?. Sencillamente tiende a que Ia
Organización Sociopolítica de España vaya mejorando CONTI-
NUAMENTE Ia calidad de vida de todos los que vivimos en
España. La cosa empezó hace muchos años, algunos hitos fueron
el Seguro de Vejez, que ahora es el Sistema Público de
Pensiones; El Seguro de Enfermedad, nombre antiguo de Ia
Sanidad de Ia Seguridad Social; el Seguro de Empleo o Lucha
contra el Paro... todo esto, mejorándolo, constituye los puntos
básicos del Estado de Bienestar si Io ampliamos a todos los
cometidos que afectan a los Gobiernos, Parlamentos y Tribuna-
les de Justicia. El Estado de Bienestar tiene un coste muy elevado
si queremos vivir mejor, ya sabéis el chiste: «hombre, también
hay una vida más barata... pero eso ya no es vida». Lo que pasa
es que este concepto, esta mejoría progresiva para toda Ia
SOCIEDAD ESPAÑOLA, es decir, para todos los SOCIOS DE
ESTE GRAN CLUB que es ESPAÑA, no se arregla echándole
las culpas exclusivamente a los Gobiernos, a los Centros
Sanitarios, a los Centros Educativos, etc. etc. sino que tiene que
arremangarse Ia SOCIEDAD ENTERA y asumir su parte de
responsabilidad. Todo se financia con los recursos que pagamos
y con sacrificios personales, y hay que exigir que se administren
bien para todos, rigurosamente y sin despilfarros, ni favoritis-
mos ni Io contrario, y tenemos que empezar CUMPLIENDO
CADA UNO a carta cabal, con honrosa dignidad, nuestros
deberes grandes y pequeños, hay que ir por Ia vida siempre con
Ia cabeza alta. Es Ia SOCIEDAD quien nos tiene que llevar al
saneamiento general de Ia vida pública para que sea posible el
saneamiento general de Ia vida privada de todos nosotros, de
cada familia, de cada pueblo... Es Ia SOCIEDAD, no sólo el
ESTADO, o los GOBIERNOS, quien tiene que acabar con las
lacras que nos invaden. Entonces será Ia SOCIEDAD Ia que
ahormará el Estado y no al revés. Entonces, llegaríamos,
hombro con hombro, a Ia SOCIEDAD DE BIENESTAR. Dios
Io quiera.
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Per Sant]ordi, una rosa i un llibre...

i a Alcúdia, a més a més: un poc de festa.

El lIibre i Ia lectura es convertiren en els protagonistes amb motiu de Ia
diada de Sant Jordi i el 7è aniversari de Ca'n Torró

El dimecres 23 d'Abril, Dia del Llibre
i festivitat de Sant Jordi, Alcúdia va
celebrar aquesta diada amb nombrosos
actes que tengueren com a protagonistes
a Ia literatura per una banda, i a Ia
Biblioteca Ca'n Torró per l'altra, ja que
aquesta institució celebrava el seu 7è
aniversari.

Totes les persones que compraren un llibre, reberen una
rosa de regal

Des de les lOdel matí i fins les vuit del
capvespre, Ia Plaça de Ia Constitució i el
Carrer des MoIl, es convertiren en una
gran zona d'exposició de llibres amb Ia
participació dels llibrers del municipi.
Totes les persones que varen adquirir un
llibre al llarg d'aquest dia foren obsequi-
ades amb una rosa, a més del descompte
que es feia.

A les onze del matí estava prevista una
trobada a Ia Biblioteca Ca'n Torró, entre
l'escriptor mallorquí Miquel Rayó i els
alumnes de primer curs de E.S.O. i 8è
d'E.G.B. del col.legi Norai.

Apartirdelesl6'OOh.ifinslesl8'30
h., es varen desenvolupar diverses actu-
acions pels carrers del poble, amb Ia

participació d'una
colla de xeremiers,
un mimo i altres
atraccions.

A les set i mitja
del capvespre i a Ia
Casa de Cultura de
Ia Fundació
Torrens, els alum-
nes de l 'Institut
d'Ensenyança Se-
cundària d'Alcúdia
representarenl'obra
«T'odioamormeu»,
del'autoraDorothy
Parker i segons Ia
versió musical de
Dagoll Dagom.

Però el dia de
Sant Jordi no va

quedar aïllat sinó que va ser el centre
d'una setmana ben nodrida d'actes i actu-
acions. Així, el dissabte 26 d'Abril a les
12 del migdia es va representar a Ia
Biblioteca Ca'n Torró l'obra «Sa llampria
maravellosa» a càrrec del teatre de terese-
tes «Lubric».

També hem de dir que el 15 de Maig
ha finalitzat el plaç per entregar originals

BIBLIOTECA
CANTORRÓ

| : / f ] ;
ANiVERSARI

per el Primer Certamen Infantil i Juvenil
de Contes Fantàstics i de Terror Ca'n
Torró 1997.

Per acabar, recordar que des del dia
23 d'Abril, a Ca'n Torró s'exposen les
novetats editorials Sant Jordi'97.

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
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-Artículos
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DROGUERÍA
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de limpieza
Almacén de
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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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MOLTA PARTICIPACIÓ
AL II TORNEIG DE RONDA
«CA'S CAPELLA».- Per segón any
consecutiu es va celebrar al Cafè Ca's
Capellà el Torneig de Ronda. Una vega-
da més hi va haver molta participació,
fins i tot femenina en un joc que tradici-
onalment era un territori reservat als
homes. EIs guanyadors del torneig varen
ser, comaprimers, laparellaformadaper
Erick i Juan, seguits en segón lloc per
Juanito i Esperança; els tercers classifi-
cats foren Ia parella formada per PiIi i
Ester, i en quarta posició quedaren en
Tomeu i na Catxeta. A tots enhorabona i
fins l'any qui ve.

4.000 MOTOS PASSEN PER
ALCUDIA I CAUSEN
SENSACIO.- De sensacional es pot
calificar Ia XXI Volta a Mallorca que
realitzaren prop de 4.000 motos, sota
l'organitzaciódelClub l/2Milla. Aquest
enorme colectiu «motoritzat» va passar
per Alcúdia, i fins i tot es va quedar unes
hores per dinar i fer un poc de turisme pel
nostre poble. Aquestes motos, moltes
d'elles autèntiques peces de museu, varen
fer un recorregut de 320 kilometres. La
gran excursió va finalitzar a Ca'n Pasti-
lla, on els participants recolliren els seus
diplomes.

Texte ifotografies: J.A. Fernandez

Revista Badia d'Alcúdia
SUSCRIPCIÓN

Nombre:

Domicilio:

Población

Tel.:
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Titular:

Banco:

Cuenta:
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Revista Badia d'Alcúdia • Arc de Sant Martí, 14-1 • 07400 - Alcúdia
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T6NDn: Poseo Colon
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(Mallorca)



12 \ MaIg

CULTURA/HlSTbKiA

75 aniversari de Ia mort d'el poeta
Costa i Llobera

Per Gabriel Alenyar

El 16 d'Octubre de l'any 1.922, en Miquel Costa i Llobera,
canonge de La Seu i reconegut poeta, entregà Ia seva vida a Déu
mentre predicava damunt sa trona de l'església de Ses Tereses
de Ciutat, allà a La Rambla.

L'any passat entorn el mes d'octubre a CaIa Murta de
Formentor es varen iniciar les celebracions d'aquest aniversari,
que culminarà en el mateix lloc el proper mes d'octubre.

Al llarg d'aquest any s'han programat una sèrie d'actes per
recordar un dels puntals de l'Escola Mallorquina de Poesia, un
dels valors espirituals de l'Esglèsia de Mallorca i un dels fills més
ilustres de Ia Vila de Pollença, i per què no, de l'Illa de Mallorca.

D'entre els actes que s'han programat durant aquest any
mereixen destacar el que va tenir lloc a Ciutat el passat día 10 de
març, aniversari del neixement del poeta, consistint en una gran
concentració dels seus seguidors i devots, (i aquí vull recordar
que Costa i Lloberaja fa anys que té obert el procés per Ia seva
beatificació) per rendir-li un homenatge amb actes religiosos,
literaris i musicals.

Després d'un any plé de celebracions, actes i homenatges, -
Ia nostra Ciutat també ni retrà un, que serà donat a conèixer en
el seu moment-. Se tancarà aquest aquest aniversari el proper
mes d'octubre a Pollença, amb l'interpretació de «LO PI DE
FORMENTOR», d'en Bernat Julià, per l'orquesta sinfònica, Ia
Capella Mallorquina i un solista qualificat, i com a solemne
cloenda Ia diada de CaIa Murta a Formentor.

ALCUDIA I EN COSTA I LLOBERA

La família Costa desde temps enrera i durant molts d'anys va
està lligada a Ia nostra Ciutat, majorment per les propietats que
hi tenia en el seu terme i Ia casa pairal del carrer de Sant Vicenç.
L'any 1.992, el mateix any de Ia mort del nostre personatge,
l'Ajuntament d'Alcúdia dedicà el nom d'un carrer a Miguel
Costa i Cifre, pare d'en Costa i Llobera, en agraiment per haver
cedit gratuitament uns terrenys per l'aixamplament del cemen-
teri i també per poder obrir unes finestres a l'església de Santa

CLINICA MALLORCA
•ARC-

Píatja de Muro • Servicio Permanente

Odontología, Traumatología, Medicina
General y Análisis Clínicos, Optica
Frente Hotel Playa de Muro • Platja de Muro

89 25 25 891800
FAX:891889

Anna. El mateix pare d'en Costa l'any que se va beneir
solemnement el Temple Parroquial després de Ia seva restaura-
ció per l'esbucament que patí l'any 1.870, regala a Ia Parròquia
Ia imatge de Sant Antoni Abat, que se sol treure per les beneïdes
el dia de Ia seva festa.

La família Costa apareix al llarg de molts anys en els actes
més importants i solemnes que celebra Ia nostra Ciutat, així
trobam que el día 30 d'Abril de l'any 1.922, se beneeixen les
obres d'engrandiment del cementeri municipal, actúa com a
padrina de l'acte Doña Catalina Costa i Llobera, germana del
poeta. L'any 1.924, el dia 28 de Setembre, es beneeix Ia Capella
del Convent de les Religioses Agustines, avui «Ca ses monjes»,
propietat del nostre Ajuntament, es apadrinat per en Miquel
Bennassar i Costa, fill de Ia seva germana Catalina. En el cens
de població que l'ilustre historiador Pere Ventayol i Suau fa
l'anyl.928, delsquiteniencasaa«VillaVictoria»-avuiMalPas-
anota el nom de «Pedro Costa i Llobera, Jefe de Marina», que
era germà del tantes vegades anomenat Miquel Costa i Llobera,
aquest germà d'en Costa, se va retirar d'Almirall de Ia Marina
Española. Un fill d'aquest Costa, de nom Pere, fa uns anys que
acudí a Ia diada de CaIa Murta de Formentor, i vaig tenir el gust
de saludar-lo.

En Costa i Llobera era un gran coneixedor i admirador de Ia
Història de Ia nostra Ciutat, en Costa i Llobera estimava Alcúdia,
sentia una profunda devoció per el nostre Sant Crist i per Ia Mare
de Déu de Ia Victòria, als qui va dedicar uns goigs, també va
escriure un himne a Ia Cova de Sant Martí amb motiu d'una
peregrinació que l'any 1.894 va fer en aquell Sagrat lloc un grup
de Pollensins. També dedicà uns poemes a Ia desapareguda
Ciutat Romana de Pol.lèntia i a les seves runes.

En Costa i Llobera sempre que Ii era possible «s'escapava»
cap Alcúdia. Aquí hi vivia Ia seva única i estimada germana
Catalina, que fou l'hereva del seu pare de les propietats que
tenien en el nostre terme, aquesta germana seva fou Ia mare del
també capellà, D. Joan Bennassar i Costa, (Es Capellà de Ca'n
Costa),mortel 16deNovembredel'anyl.996iquefoueldarrer

IMPREMTA: Escola, 15 - TeI. 54 01 55

TENDA: Escola, 41 - TeI. 86 24 44

Fax: 54 01 55

07420 - SA POBLA (Mallorca)

TENDA: Tsa. Marià Aguiló, 9

Tel.-Fax: 54 67 75

07400-ALCÚDIA (Mallorca)
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membre dels Costa d'Alcúdia.
En Costa i Llobera sovint era requerit per el Clergat d'Alcúdia

per pujar damunt sa trona per predicar en les solemnitats més
solemnes, valga Ia redundància. D'entre les nombroses vegades
i dates, que sense cap dubte predicaria a Ia nostra Ciutat, el
trobam predicant el dia del Sant Crist de l'any 1.893, i també el
día 10 de Juliol de l'any 1.922, tres mesos abans del seu traspàs,
amb motiu de Ia Benedicció per part del Bisbe de Mallorca D.
Rigoberto Domènech de Ia Capella del MaI Pas.

Diu l'il.lustre Ventayol, que fou amic personal d'En Costa i
Llobera, que un cop, aquest poeta i Capellà Ii confessà que
celebrant Ia Santa Misa davant Ia Mare de Déu de Ia Victòria se
sentia extasiat, en Costa i Llobera estimava Alcúdia, Ia seva
història, el seu Sant Crist i Ia seva Mare de Déu, i es que en Costa
i Llobera, malgrat els pollensins, també era, i és, un poc nostro.

I per acabar uns mots de poesia referits a Ia nostra Ciutat:

A LA COVA DE SANT MARTI
5alud; Oh 5anta Cova
Fondal de 5ant Martí
Ob5equi5 te renova
un poble pelegrí,
en mitx de Ia garriga
5'evenca com un pou
Per Ia Pollença antiga
ja per ventura fou
L'eveng de l'aigo nova
Que els poble5 redimí
Te veneram, oh Cova
Fondal de 5ant Martí

A LA MARE DE DEU DE LA VICTORIA
Pue5 O5 dóna no5tra hi5toria
aque5t titol triunfal.
Re/na excelsa de Ia glòria
dau-nos sempre Ia victòria
sobre e/5 vici5 i tot mal.
Be us e5cau ¡oh gloriosa!
aquesta advocació,
queja fou victoriosa
Ia vostra concepció
5ensa taca transitòria
de pecat original
Dau-nos sempre Ia victòria
sobre el vicis í tot mal

Audi

a uto ,s.l.

Avinguda d'lnca, 54
TeI. 54 58 72

07400 - ALCUDIA
(Mallorca)

¿NECESITA
USTED

¡ Elijalas pues, hoy, más
fácitonente gracias a nuestro

nuevo sistema de y|deo que Ie
permite comparar ̂  monturas

sobre su rostro y verse de
FRENTE y de PERFIL !

OPTICA
ALCUDIA

Pollentia, 4 • TeI. 54 92 07 • 07400 - ALCUDIA
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CULTURA/ AcruÄLiTA r

Representants de l'Ajuntament d'Alcúdia participen a les
Primeres Jornades sobre Biblioteca Pública i Polítiques

Culturals
Miquel Ferrer i Mateu Salort, assistiren a aquesta trobada que Ia Fundació

Bertelsman organitzà a Barcelona dia 21 i 22 d'abril

EIs concejals de l'Ajuntament d'Alcúdia Miquel Ferrer
(UM) i Mateu Salort (PP), participaren els passats dies 21 i 22
d'Abril a les «Primeres Jornades sobre Biblioteca Pública i
Polítiques Culturals», que va organitzar Ia Fundació Bertelsmann
a Barcelona.

Aquestes Jornades tenien com a principal objectiu Ia reflexió
sobre el paper que té Ia Biblioteca Pública dins el marc de les
polítiques culturals municipals. Per parlar sobre aquest tema es
reuniren 20 concejals de cultura de diferents ajuntaments espa-
nyols, 5 gerents de distrite de Barcelona, una concejala d'edu-
cació, 2 coordinadors de cultura de Ia Federació de Municipis de
Catalunya, el Batle de Cervera (Lèrida), el Director General de
cultura de Navarra i Ia Subdirectora General de Coordinació
Bibliotecària del Ministeri d'Educació i Cultura.

Les Jornades sobre Biblioteca Pública eren organitzades,

com ja hem dit, per Ia Fundació Bertelsmann, institució que
dirigeix Eulàlia Espínàs, primera directora de Ia Biblioteca
Ca'n Torró i que fa uns anys deixà Ia nostra localitat i Ia
biblioteca que amb ella es va posar en marxa per dedicar-se a
altres ocupacions relacionades igualment amb el mon de Ia
biblioteca pública i dins Ia Fundació Bertelsmann.

El programa d'aquestes jornades, segons es desprèn de Ia
informació que els serveis de comunicació de Ia Fundació
Bertelsmann han fet arribar a Ia redacció de Ia Revista Badia
d'Alcúdia, va girar en torn a tres grans temes: «La Biblioteca
Pública: ¿un compromís polític?», «Nous models de Biblioteca
Pública Municipal» i finalment «La Biblioteca Pública: ¿un
centre de informació al servei de Ia integració?».

En conjunt, els ponents d'aquestes jornades reconeixen el
gran paper integrador que dins Ia societat tenen les biblioteques,

així com que cada vegada més
el concepte de biblioteca es més
dinàmic i s'exten cap a fonts
documentals que no són tan sols

EIs principals destinataris
d'aquestesjornades sobre les
Biblioteques eren els regidors
i polítics responsables de
Cultura de municipis de
diversos indrets d'Espanya.
En primer terme el sr. Tomàs
Yerro, Director General de
Cultura de Navarra. Alfons a
l'esquerra, el regidorde
Cultura d'Alcúdia, Miquel
Ferrer.

RIAUTO tfP>TOYOTA
COLABORADOR OFICIAL DE MEDIAUTO, S.A. Vj¿*X ^^ ^^ ' * *

Exposición y Ventas:
AVDA. MAR I ESTANY, 1
TEL. 54 55 50
PTO. DE ALCUDIA

Taller y Ventas:
CTRA. D1INCA1 1

TEL5401 10
SA POBLA
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els llibres.
També es va senyalar amb insistència Ia gran importància que

té el treball a nivell local envers a una vertadera comprensió del
mon global, en el sentit de que com més formades estiguin les
persones individualment, més i millor comprendran i participa-
ran en Ia vida colectiva, i en aquest sentit el paper de Ia Biblioteca
com a lloc de trobada i punt de informació i formació es molt
important, però a vegades poc reconegut pels polítics.

Aquestes «Primeres Jornades de Biblioteca Pública i Políti-
ques Culturals» contaren a Ia seva cloenda amb Ia presència de
Joaquim Nadal, Regidor President de Ia Comissió de Poítica
Cultural de l'Ajuntament de Barcelona, i Joan Clos, Batle en
funcions en representació de Ia Ciutat Condal.

Elprimerdia de lesjornades, elsparticipants visitaren Ia
Biblioteca Popular Miquel Martí i PoI (Barcelona). Alfons de
Ia imatge i a Ia dreta hi podem veure el regidor Mateu Salort.
En el centre, Ia directora de Ia Fundació Bertelsman, i ex-
directora de Ia Biblioteca Ca'n Torró d'Alcúdia, Eulàlia
Espinàs.

^e4fa#MUtte

Ttw& ytt&u#a
Especialidad en pescados y

cocina italiana
Passeig Marítim, 10 - Puerto Alcudia

TeI. 54 53 09

Ú7~ / + M -+- ry// /• fíry/*JwaMafWwfao> ^viawwvmou Ò^Hcím^aj cXo4^.

Armadores y
Consignatarios de Buques

SERVICIO CONTENEDORES Y CRUPAJE
PENINSULA - MALLORCA

TEODORO CANET1 52
APARTADO 30
TeIs. 54 59 28 / 32 / 36 - 54 53 89

MUELLE 54 54 31
TELEGRAMAS: SOLCA
TELEX: 68784 SOC-E
TELEFAX: 54 73 56
PUERTO DE ALCUDIA
(BALEARES)
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ELS CLIENTS MALLORQUINS TMBÍ SON IMPORTANTS
Aquests restaurants ja tenen Ia carta en Ia nostra llengua
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Eriita de Ia Victòria - Alcúdia
Telèfon: 54 71 73

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA
SERVEI DE NORMALXXZACIÓ LINGÜÍSTICA
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L'AJUNTAMENT|4^i
Retolació de les ruïnes
romanes de Pol.lentia.

Ha estat aprovat el projecte que 1 ' ajuntament d ' Alcúdia,
a través de l'àrea de cultura, va presentar a Ia Comissió de
Patrimoni del Consell Insular de Mallorca, de cara a Ia
retolació de les ruïnes romanes de Pol.lèntia.

D'aquesta manera les ruïnes romanes de Pol.lentia
seran senyalitzades, concretament a l'àrea de Sa Portella.

Hi haurà un plafó general a 1 'entrada de les ruïnes en
què s'explicarà totes les àrees de què consta Ia ciutat
romana, perquè i 1 ' àrea principal és Ia zona de Sa Portella,
conjunt i cases d'aquesta àrea arqueològica.

L'àrea de cultura ha encarregat el disseny del logotip
que identificarà a partird'ara les restes arqueològiques de
Ia ciutat romana de Pol.lentia.

La retolació de Ia ciutat romana de Pol.lentia serà
finançada en part dins el programa de normalització
lingüística de Ia Conselleria d'educació i cultura.

Per altra banda, enguany es posa en marxa el curs
d'arqueologia, un curs per especialistes. Altres anys
s'utilitzava Ia fórmula de camps de treball. La directora de
les excavacions i l'ajuntament ha pensat amb aquesta altra
forma per extreure coneixement de tècniques d'excavació
i pràctiques arqueològiques. La Fundació Bryant, Ajunta-
ment d'Alcúdia, i Universitat de Granada participen
d'aquest curs. En l'actualitat de les vint places que
s'ofertaven s'han presentat prop de 70 sol.licituds.

Segons va manifestar el regidor d'educació i cultura
Miquel Ferrer, pròximament es durà a terme unajornada
monogràfica dedicada a les ruïnes romanes de Pol.lentia
amb Ia convidada de totes les institucions, Ajuntament,
C.I.M i Govern Balear perquè es parli de Ia coordinació
per posar en marxa un projecte integral a les ruïnes
romanes i Ia possible creació d'una figurajurídica.

Segon Festival de Bandes
de Música.

El passat dia 11 de maig es va dur a terme al Port
d'Alcúdia el Segon Festival de Bandes de música, organit-
zat per Ia Federació Balear de Bandes de Música,
l'ajuntament d'Alcúdia i l'escola municipal de música
d'Alcúdia.

A aquest segon festival de bandes de música, que se va
celebrar a Ia Plaça de Cas Vicari hi varen participar les
Bandes de Felanitx, Algaida i l'amfitriona, Ia banda
municipal d'Alcúdia, interpretant peces de compositors
mallorquins.

Prop de mil roses es
repartiren a Alcúdia el dia

del llibre.
Alcúdia va viure un any més lajornada del 23 d'abril,

diadeSantJordi, diadelllibre. MentrelabibliotecadeCan
Torró complia el seu setè aniversari, des de l'àrea de
cultura es va organitzar per segon any, a Ia Plaça de Ia
Constitució aquest dia del llibre convidant als llibreters
d'Alcúdia, perquè muntassin les parades per exposició i
venda de llibres. Mentre els llibreters, dia 23 d'abril,
varen oferir un descompte del deu per cent amb Ia venda
de llibres, l'àrea de cultura de l'ajuntament va oferir una
rosa a cada alcudienc que va adquirir un llibre. Gairebé mil
roses es varen repartir el dia de Sant Jordi en el recinte de
Ia Plaça de Ia Constitució i el carrer des MoIl on s'hi
trobaven les distintes parades.

Per altra banda, també distints escriptors visitaren
Alcúdia. Miquel Rayó es va reunir amb els alumnes del
col.legi Norai a Ia biblioteca de Can Torró i també
escriptors com Alexandre Ballester o Miquel Segura es
passejaren el dia del llibre per les parades muntades a
Alcúdia.

Sessions Plenàries.
25 d'abril de 1997. Sessió plenària extraordinària.
Un total de cinc punts es dugueren a ple. Després de

l'aprovació de l'esborrany de l'acta de Ia sessió anterior
el següent punt a l'ordre del dia era l'adjudicació de
platges per Ia temporada de 1 ' estiu 97. El regidor Bartomeu
Rebassa explicà el punt i va dir que l'adjudicació es va dur
a terme a partir dels informes emesos pels tècnics. El
regidor Antoni Alemany comentà que es tractava de les
propostes més avantatjoses i per això votaven a favor. El
punt es va aprovar per unanimitat.

El següent punt a l'ordre del dia era el referent a
1 ' aprovació del projecte del Centre d ' assistència sanitària.
Aquestprojecte tenia un import de 94.600.775 pessetes. El
regidor Bartor>t Rebassa explicà aquest projecte del
Centre de Salut què .-starà situat a Ia finca de "Es Safrà".
El regidor de l'oposició Alemany digué que els pareixia bé
que es fés el centre però que Ia declaració d'utilitat pública
s 'hauria d'haver aprovat per ple i no per decret. Afegí que
s'hauria pogut ubicar a un lloc millor. El proposta del
centre d ' assistència sanitària es va aprovar per unanimitat,
amb els vots a favor del PP, UM, i PSOE:

El quart punt era l'aprovació d'intensitat d'usos.
El batle Miquel Ramis explicà Ia proposta referent a

aquesta intensitat d'usos. Digué que era una conseqüència
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d 'una discusió tècnica sobre si són o no aplicables els índex
d'intensitat d'usos actuals, i per tant s'havia pres Ia
decisió de continuar endavant en Ia tramitació. Es tractava
d'una aprovació provisional.

El regidor Antoni Alemany demanà sobre quan
s'aprovarien Ia revisió de les normes subsidiàries que per
ells és un tema prioritari. També va fer una consideració
sobre aquests índex d'intensitat d'usos que són millors
que els anteriors però que no són els milors. El batle
comentà que també el seu grup considerava fonamental
l'aprovació de les Normes. El regidor d'UM Miquel
Ferrer també va intervenir i va expressar que compartia Ia
preocupació del grup socialista sobre l'aprovació de les
Normes i que el tema dels índex era un punt concret però
sense descuidar l'altre.

Aquest punt se va aprovar amb I 'acord de tots els grups
polítics en representació a l'ajuntament d'Alcúdia.

El darrer punt a l'ordre del dia era el PIa de normalit-
zació lingüística per a 1997. El regidor Miquel Ferrer va
explicar que aquesta proposta era una continuació de Ia
proposta de l'any passat, en què Alcúdia va ser municipi
pilot de normalització lingüística i ara es presentava el
mateix programa per a les actuacions que varen quedar
pendents. El PIa de 1996 segons el regidor Ferrer es podia
considerar positiu. La proposta es va aprovar per unanimi-
tat.

Campanya d'educació vial
curs escolar 96-97.

La policia local d'Alcúdia dins de les activitats
d'educació vial que ha realitzat durant tot el curs escolar
té previst realitzar una sèrie de quatre programes de
televisió amb Ia col.laboració de Ia televisió d'Alcúdia.

Aquests quatre programes s'emetran a través de Ia
Televisió d'Alcúdia, a Ia darrera quinzena del mes de
maig.

A través d'aquests programes televisius, i a través de
Ia policia local, es pretén conscienciar als nins i als
responsables de Ia seva seguretat, sobretot als pares, dels
efectes positius d'un bon comportament vial i del respecte
a les normes sobre trànsit. Així s'emetran una serkTue
documentals i dibuixos animats educatius, cedits per Ia
Direcció General de Trànsit, i també s'emptían imatges de
les zones pròximes a les escoles on s'observen les dificul-
tats que troben els nins en el seu recorregut fins al centre
escolar, les infraccions que corneten els pares que acom-
panyen als escolars i de les rnateixes activitats d'educació
vial que se realitzen a les escoles.

La importància de!s esmentats programes vé determi-
nada per utilitzar les imatges del propi entorn i 1 ' escola del
nin. Per altra banda, a travésd'aquest mitjà es pot arribar

a un nombre important de persones.
El passat dia 28 d'abril a Ia biblioteca de Can Torró es

va organitzar el primer concurs de preguntes i respostes
sobre èl tema de l'educació vial en el qual hi varen
participar els nins d'Alcúdia.

A aquest concurs hi varen participar 24 nins del
municipi, dividint-se en tres categories. A l'entrega dels
premis hi va acudir el batle d'Alcúdia, Miquel Ramis.

També aquest dia es varen entregar els premis del
concurs de dibuix en el qual hi varen participar els escolars
amb el mateix tema de l'educació vial, totes aquestes
activitats posades en marxa per part de Ia policia local
d'Alcúdia.

Homenatge a Serafín
Ochoa.

El passat 28 d'abril Ia policia local d'Alcúdia va
realitzar un dinar homenatge en reconeixement a Serafín
Ochoa Sanchís, el qual es va retirar després de 25 anys de
servei com a policia local.

A l'emotiu acte hi va assistir Ia pràctica totalitat dels
components de Ia plantilla, fent-li entrega en el transcurs
de l'acte una placa de record i un retrat dibuixat, en
reconeixement de Ia seva tasca i al companyerisme en tots
aquests anys, durant els quals ha servitd'exemple als seus
companys.
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COMBl DIESEL

764 kg. de carga útil.
Hasta 9plazas

1.880.000 PTS.

DUCATO
MAXl PM DIESEL
1.660kg. cargaútil.
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PANORAMA DIESEL
570 kg. y
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¿Has visto? Ahora en FLiT te adelantamos las ayudas PLAN RENOVE, para que cuentes con las mejores condiciones del
mercado en toda nuestra gama de Vehículos Comerciales. Pero si Io prefieres, te gestionamos como nadie las ayudas PIMES'97. Una ayuda que el Gobierno presta a Ia
financiación de tu vehículo y FMTpotenciapara ofrecerte unas condiciones extraordinarias.

F I A T Estos precios incluyen P.F.F., transporte, promoción y subvención del Gobierno de 85.000pts. por
mittónfinanciado, dentro del Plan Renovepara vehículos industriales y sujeto a toí condiciones del

rinanCiera Instituto de Crédito Oficial. Ofertapara Penínsuto y Baleares, válida hastafin de mes. VEHÍCULOS COMERCIALES.

Concesionario Oficial:
AUTOVENTA MANACOR, S.A.

Fusters, solar43. PoI. lnd. Manacor. TeI. 84 34 00. MANACOR
RED DE AGENTES:/JVC4: HNOS. RUJTULA. 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: MARnN FERRIOL. TeI. 52 07 91
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LA VWA EN QLOSA

Dedicat a s'escola de ball

Quan veig el que hem canviat
comprenc que és un bon detall
tenim escola de ball
a dins sa tercera edat,

m/rau el que em prosperat
ara tot va de primera
tots engonçam sa panera
sense cap dificultat,

un professor han posat
i també una professora
aquesta noble senyora
sa coneix que ha estodlat,

pàs envant i pas enrera
després dos de costat
ja tenim es ball armat
i tot ens va de primera,

es que sa tercera edat
a tot ens volem apuntar
i més si volem ballar
ningú es sent costipat,

també ens han d'ensenyar
de ballar, sa «Macarena»
perquè ningú tengui pena
i tots poguem disfrutar,

més envant ens tocarà
aprendre es vals i també es tango
encara que ara anam «rango rango»
tot això sa compondrà,

em de fer concurs de ball
practicarem sa «lambada»
perquè això a tots ens agrada
i a ningú costa treball,

es premis que gonyarem
serà un bon cansament
contenta anirà sa gent
i de bon gust ho feran,

perquè aquesta direcció
segur que no es cansarà
a tots ens vol ensenyar
es ball, que és Io millor,

tots es que som més grans
abans ens daràn un gelat
i si em de pegar cap bot
estirem més animats,

jo mai m'hagués pensat
assistirà «s'acadèmi»
és igual si no guany cap premi
quedaré ben conformat,

però estic animat
i veig que no soc tot sol
perquè m'agrada es renou
i més sa tercera edat,

això ès el resultat
d'aquesta escola de ball
desit|am no acabi mai
i sempre ben animat,

aquí em convé acabar
desig que tots ho vegeu
i que es dimarts no falteu
almenys per animar.

Alcúdia, Maig de 1997
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CULTURA/E P u c A c r o

EIs 2.OOO escolars d'Alcúdia
disfruten de Ia TEATRACCIO
L'área de Cultura de l'Ajuntament ha organitzat una setmana
de representacions teatrals per a nins ijoves amb el patrocini
del Circuit de Teatre del Consell insular de MaUorca-SA NOSTRA
i de Ia Caixa de Pollença «Colonya».

Pràcticament Ia totalitat de Ia població escolar del municipi,
això és 2.000 alumnes, ha gaudit aquesta passada setmana, del
dia 6 de maig al dia 9, del programa «TEATRACCIO, el teatre
i l'escola».

Aquest programa ha consistit en Ia representació de cinc
obres teatrals, les quals han tingut com a públic els nins i nines
de les escoles d'Alcúdia i el gran escenari per a Ia representació
de les obres ha estat el Pavelló Municipal d'Esports.

El dimarts, 6 de maig va ser el torn de Ia representació de «El
viatge de n'Andreu Santandreu a Ia recerca del perfum que fa
tornar guapo», a càrrec del Teatre de Ia Sargantana. Aquesta
actuació anava destinada al públic que formaven els alumnes de
3er, 4rt, 5è i 6è de primària.

PeI segon cicle de ESO i Batxillerats es representà «Line»
C.U.T., Teatre Urbà, que es va escenificar el dimecres 7 de
maig.

El dia següent, eI dijous 8 de maig, Ii va tocar a Ia companyia
Estudi Zero Teatre posar en escena l'obra «Chez Poquelín», una
miscelánea o zapping sobre les obres més conegudes de l'autor
francès Molière, per als joves del primer cicle d'E.S.O.

Per als més majors, els alumnes del segón cicle d'ESO i
batxillerats, el grup «teatre urbà» va representar «Line» C.U.T.,
el teatre que reflexa el dinamisme i Ia velocitat de l'estil de vida
americà, cada cop més ficat dins Ia nostra pròpia cultura. El
divendres 9 de maig assistiren a les representacions els cursos
d'educació infantil corresponents als grups de Pàrvuls de tres,
quatre i cinc anys i primer i segón. PeIs més petitons el «Centre
Dramàtic di Marco» va escenificar el conte de «Na caputxeta
vermella», una història que tots coneixem i que sempre serveix
per donar una lliçó als inocents nins, per explicar-lis que moltes
vegades les persones dolentes es fan passar per bones.

Els joves de l'Institut formen
un nou grup de teatre

Amb el nom de «Ali Oli», han portat als
escenaris de Ia Casa de Cultura del
propi IES l'obra «T'odio amor meu».
Primer va ser el grup «Espires Teatre», qui es va estrenar

amb l'obra<<Grog Molière» a Ia passada Mostra de Teatre i dins
el cicle d'activitats Agost a Ia Fresca'96, i ara són els joves de
l'institut d'Alcúdia que cursen l'assignatura de Música, els qui
s'han constituit en «companyia de teatre» (salvant les distàncies)
portant als escenaris l'obra «T'odio amor meu».

Aquest musical va ser interpretat també a les passades festes
de Sant Jaume per DagoU Dagom, raó per Ia qual, molts
d'alcudiencs recordaran les històries escrites per Dorothy
Parker sobrc l'amor i el desamor a Ia parella.
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En Joan Salas, en David Muñoz,
n'Alex Llobera i en Jaume Malbertí
eren els actors. Na M a Antònia Vargas,
n'Aurora Planells, na Vanessa
Rodríguez, na Marga Bosch i n'Esther
Escribano, les actrius.

El grup es completa amb un equip
ben nodrit de músics: Ma Victòria
Cerdà (clarinet), Martí Cifre (guitar-
ra), Sandra Fiol (Saxo alt), Juanjo
Frau (bateria), Biel Guardiola (trom-
peta), Jesús Martínez (teclats), Celia
Massara faaix), Jeroni Rullan (saxo tenor).

No es pot oblidar que també hi ha hagut molta feina a fer en els ambits de
Vestuari (Cristina Camps, Esther Escribano, Patricia Oliver i Maria Rocamir),
en el So, Perruqueria, Il.luminació (Fernando Colom i Julio Torres),
Escenografia (Miquel Buades, Xisco Fiol i Joana Simó).

El Cartell ha estat obra de'n Nando Martínez, Xavier Rambla i Julio
Torres. Finalment, (o també podriem dir principalment), Ia direcció de tot el
trui va ser responsabilitat del professor de música de l'Institut Jesús Martínez
Vargas, ajudat per Rubén Cuevas.

Enhorabona a tots, i que no sigui Ia darrera.

COMPANVWAU-OU:

A T"V

Jti
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5OCÏETÂT/E N r R E v i s r A
L'amo en GuiUem Martí, es un asidu lector de Badia d'AIcúdia, perque es sent un poc

Uigat amb Ia nostra ciutat. Per aquest motiu, l'hem entrevistat i aquest es el resultat.

Guillem Martí, un nom lligat a les herbes mallorquines

Per Amparo Fuster

L'amo en Guillem Martí, asiduu lec-
tor de Badia d'Alcúdia, va esser el primer
home que va embotellar les herbes seques
mallorquines. EIl és un home molt cone-
gut a Mallorca, tant per Ia fabricació de
conserves, vegetals, i molt arrelat sobre-
tot a Ia nostra fidelíssima Alcúdia.

Anem a contar un poc Ia seva història,
que ara me narrarà, mentre anam conver-
sant al famós restaurant de Ia 3a Edat
«Los Melones». Així me conta que abans
de Ia guerra els hi donaven un cupo molt
gros de llauna, i quan va acabar l'enfron-
tament armat només els donaven el 2 %
de Io que els donaven antes, i no valia Ia
pena fabricar. Axí que venien les llaunes
als drapaires que duien «papers, padassos,
botelles, ferro vell i tota sa compra».
Degut a aquestes circunstancies, es dedi-
cà a assumptes més obscurs, que no eren
altre cosa que Io que en aquell temps
s'anomenava «contrabando» o «estraper-
lo»: sucre, cafè, i qualque cosa de tabac).

Després va passar al cinenma anome-
nat«BornCinema», deBinissalem, il'any
1969, el cine no rendia, de manera que el
va llogar i es va convertir en un «pub» i
amb un magatzem.

Més tard 1 ' amo en Guillem passà a una
empresa de cerveza, Ia «Pripds», que
assegura ell que era molt bona, però el seu
negoci va ser el de les Herbes Mallorqui-
nes i sobre aquesta qüestió Ii vaig fer les
següents preguntes:

-L'amo en Guillem: ¿com
embotellàveu les herbes?

-Omplia les botelles amb fulles de

llimonera, fonoll, roma-
ní, i... altres herbes.

-I a quin preu es
venien?.

-A 30 psts. sa bote-
lla, tan sols.

-Que les feieu dol-
ces o seques?.

-Per igual.
-Vos deis que foreu

el primer, després vos
copiaren altres produc-
tors?.

-Si, rotundament.
AIs dos anys tothom embotellava ja les
herbes.

-I quans de fabricants hi havia?.
-Uns seixanta.
-Digaume una estrofa famosa que

il.lustràs l'etiqueta dels licors.
-Idò per exemple aquella que vaig fer

constar a l'etiqueta de ses herbes que deia
«la bebida más saludable i digestiva, toni-
ficaireconstituye». Otambéaquella
que hi havia a una etiqueta on hi
havia pintat un César i vaig fer
posar «Ron César», ja que Ia
Casa Philips posava «Mejores
no hay». Jo per Ia meva part
vaig continuar fabricant
es mateix ron amb dife-
rent etiqueta, i com
que el César va te-
nir un fill que
nomiaAugusto,
Ii vaig fer po-
sar «Ron
Augusto».

GUlLLEMMARTI VILANOVA, el
protagonista d'aquesta entrevista
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Bona temporada pels esportistes AIcudiencs

Per Margalida Socias

A punt de finalitzar el torneig de
futbol-sala sènior.

Durant tota aquesta temporada d'hivern s'ha disputat al
pavelló municipal d'esports d'Alcúdia el torneig d'hivern de
futbol sala de Ia categoria sènior. En total hi han participat tretze
equips.

En el moment de tancar l'edició de Ia revista Badia d'Alcúdia,
i a falta de tres jornades per acabar aquesta lliga d'hivern de
futbol-sala, els tres primers classificats són Don Vito/Lovento,
Menta/Mesón Los Patos i Bar Maya/Himo.

La resta de Ia classificació està formada per Casa Andalusa,
Elfo, CafèSaFontaneria, BarPedro, Marblau, PenyaMadridista,
Viatges Alcúdia/Bar Copes, Hotelers Alcúdia/Muro, Gràfiques
Pol.lentia, Lavanderia Amalia.

Dia 21 de maig se durà a terme a les vuit i mitja del vespre,
al pavelló municipal d'esports un partit de futbol-sala en què
s'enfrontarà el campió de Ia lliga contra una selecció dejugadors
de Ia resta d'equips que han participat a Ia lliga d'hivern.

Una vegada hagi finalitzat el partit es farà l'entrega de
trofeus i un refrigeri per tancar Ia lliga d'hivern de futbol-sala.

El Piero Rossi Alcúdia
campió de Balears de Ia

categoria cadet masculina.
Satisfacció Ia que es va sentir el passat diumenge dia 27

d'abril quan el Piero Rossi Alcúdia es va proclamar campió de
Balears de Ia categoria cadet masculina, i davant els seguidors
alcudiencs, al pavelló municipal d'esports que va ser 1 'escenari
d'aquest campionat de Balears.

Va ser tot un espectacle durant el cap de setmana del
divendres dia 25 i fins el diumenge dia 27 d'abril aquest
campionat de bàsquet en el qual hi varen participar els Clubs de
les Escoles Esportives Ciutadella, Cafès R>iza Ses Salines, El
Sant Agustí i el Piero Rossi Alcúdia.

El campionat es va disputar en forma de lliga i el Piero Rossi
Alcúdia, en el darrer partit se va enfrontar al Sant Agustí. Si
l'equip alcudienc hagués perdut per més de sis punts el campi-
onat de Balears hagués estat pel Sant Agustí. Però el resultat final
va ser de Sant Agustí 57 Piero Rossi Alcúdia 51. Degut als punts-
average, l'equip alcudienc es proclamà campió enmig de
l'emoció delsjugadors i dels seus seguidors.

La victòria de 1 'equip alcudienc, entrenat per Xavi Nin, va
ser dedicada per tot l'equip al company desaparegut, Quim
Costa. A ell Ii varen dedicar aquesta victòria.

Malgrat després del campionat, el Sant Agustí interposàs una
al.legació davant del Comité disciplinar del Govern Balear,
al.legació que mostrava el desacord pels resultats, finalment
aquest comité va fallar a favor de l'equip alcudienc.

La classificació final ha quedat, per tant, així:
Campió de Balears, Piero Rossi Alcúdia.

Subcampió de Balears, el Sant Agustí.
En tercera posició, Escoles Esportives Ciutadella,
i en Ia quarta posició d'aquest campionat de Balears Cafès

Ibiza Ses Salines.

A1 'acte d'entrega de trofeus hi varen esser presents el batle
Miquel Ramis, Ia regidora d'esports Carme Garzón, així com
Marcel.lí Got de Ia direcció general d'esports.

Aquests varen esser els resultats d'aquest campionat de
Balears cadet masculí:

Divendres 25 d'abril.
Piero Rossi Alcúdia 66 CiutadeUa-Iveco 56.
Sant Agustí 79 Cafès ftiza Ses Salines 47.

Dissabte26d'abril.
Sant Agustí 71- Ciutadella-Iveco 73.
Piero Rossi Alcúdia 98- Cafès ftiza-Ses Salines 50

Diumenge 27 d'abril.
Sant Agustí 57- Piero Rossi Alcúdia 51.
Ciutadella.Iveco 104- Cafès Ibiza-Ses Salines 42.

Després d 'aquesta victòria de 1 'equip alcudienc, el president
del Club bàsquet Alcúdia Joan Alomar manifestava Ia seva
alegria perquè els cadets com a campions de Balears puguin
viatjar a Saragossa a darreries del mes de maig.

El Gesa Alcúdia, campió de
Ia Segona Divisió Nacional

Balear.
El primer equip del Club bàsquet Alcúdia, el Gesa Alcúdia

es va proclamar el passat 4 de maig campió de Balears de Ia seva
categoria, Ia segona divisió nacional balear.

Després d'arribar a Ia fase final del play-offpel títol de Ia
segona divisió nacional balear, el Gesa Alcúdia es va haver
d'enfrontar al Joven Alaior, a terres menorquines, el primer
partit. Elsjugadors alcudiencs varen vèncer al Jovent Alaior, pel
tanteig de 74 a 89.

Després el segon partit, jugant dins Ia canxa alcudienca, en
un emocionant partit el Gesa Alcúdia va aconseguir Ia segona
victòria sobre l'equip d'Alaior.

El resultat final va ser de Gesa Alcúdia 105- Jovent Alaior 97.
Aquesta victòria fa que el Gesa Alcúdia pugui disputar Ia fase

d'ascens cap a Ia lliga EBA. L'equip és entrenat per Josep
Borràs, el qual va expressar que és tot un repte esportiu ara
disputar aquesta fase de promoció cap a Ia lliga EBA, que,
recordem el Jovent Alaior havia demanat que es disputat a
Menorca, a Ia seva canxa, però que després que no es pogués
classificar i a l'hora de tancar l'edició de Ia Revista Badia
d'Alcúdia es desconeixia a on s'havia de celebrar aquesta fase
de promoció.
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El "Club Escacs d'Alcúdia" se proclama Campeón de

Mallorca por Equipos 1997 y Subcampeón de Baleares
Por segundo año consecutivo el Club Alcudienc revalidó el

máximo título del Ajedrez Mallorquín. El Campeonato de
Mallorca por Equipos ha sido disputadísimo debido a los
refuerzos que algunos clubs realizaron. No obstante Alcudia con
su victoria sobre su máximo rival, el Club Tropic de Calvià,
tomó el liderato del torneo sin abandonarlo hasta el final,
destacando Ia gran regularidad de todo el equipo que estuvo
compuesto porJoan Gaya, Alejandro Martínez, Pere Mascaró,
Javier Cisneros, Anselmo Sanabria, Joan Fiol, José Oneto y
Biel Vallespir.

Como Campeón Insular participó en el Campeonato de
Baleares celebrado en Cala Millor contra los campeones de Ibiza
y Menorca y el subcampeón de Mallorca, el Club Tropic, que
al final resultó vencedor, al devolver Ia derrota en su primera
ronda a los Alcudiencs que no pudieron alinear a sus titulares en
día labocable, no obstante venció al Club Casino de Ibiza y a los
Boscos de Ciudadela consiguiendo el subcampeonato en este
difícil torneo de fin de semana.

El Club tiene conseguida su participación en los Campeona-
tos de España por Equipos de 1a División, donde concurrirá
acompañado del Tropic.

Una gran campaña conseguida a base de esfuerzo personal de
todos los componentes en un deporte-ciencia donde ya algunos
clubs se están profesionalizando y el Club d'Alcúdia sigue
basándose en su cantera local con algunos pocos refuerzos de Ia
misma zona Nord de Mallorca.

Sus otros equipos que militan en 1a y 2a división de
Mallorca, están magníficamente situados, 3° y 4° respectiva-
mente, con muchas opciones al ascenso a categorías superiores.
Componen estos equipos:Santi Juan, Alfredo Aguiló, Alfonso
Loeffler, Bernat Nadal, Pep Oliver, Toni Riutort, Toni
Serra, Fernando Oliver, Pep M" Cánaves, George Sinimons,
José Ig. Mejuto, Hilario Rodríguez, Antonio Romero, Gon-
zalo González, José L. Herrero, Toni Ferrer y Jaime Aleñar.

Por José Oneto Zarco
Presidente C.F.A. Alcudia

Qs CENTRO DE CIRUGIA
ESTÉTICA

LlFTlNG: Rejuvenecimiento facial quirúrgico
PEELLING: Rejuvenecimiento facial no quirúrgico

RINOPLÁSTIA: Corrección estética de Ia nariz
BLEFAROPLÁSTIA: Corrección estética de los párpados

OTOPLASTIA: Orejas en asas
MAMOPLASTIA: 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...

C/. del Marisc, 6 • 07410 - Port d'Alcúdia • Tel./Fax: 54 75 09

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 flunto 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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ACTÜALITAT/EspEciAL AicupiA MuNicm£ccruRfsm
Los establecimientos ecoturísticos (un 12 % de Ia planta hotelera) tienen sistemas especiales que ahorran hasta un 70 % de agua,
ylos 70 hoteles de Ia localidad dispondrán de recogida selectiva de residuos a partir de esta temporada dentro de sus propias
instalaciones. Se inicia una campaña entre Ia población para concienciarla en el respeto al medio ambiente.

Alcudia, Municipio Ecoturistico y un ejemplo a seguir en
políticas de desarrollo sostenible en Baleares.

VICTORIA Desde que en el oto-
ño de 1.992 y en el
marco de las jornadas
del Futur Alcudia de
aquel año, Alcudia se
autodeclarara «Municipi
Ecoturístic», han pasa-
do cinco años que han
servido para consolidar

y mantener Ia política turística por Ia que
se apostó aquel día. A partir de ese
momento el Ayuntamiento de Alcudia ha
perseguido eI objetivo de conseguir nive-
les de calidad turística elevados de acuer-
do con Ia defensa y conservación del
Medio Ambiente.

Dentro de esta dinámica, el Ayunta-
mientopresentó el pasado miércoles, como
ya informó este periódico, el folleto in-
formativo que ya se ha distribuido en Ia
localidad y que, dirigido a ciudadanos y
visitantes, pretendefomentar conductas
ecológicas, como eíahorro de energía y
recursos naturales,Ia recogdiaselectiva
de residuos, eíconocimiento y respeto al
patrimonio histórico dc Alcudia, etc.

Para lailüstración del cuadernUltrseIi
ha contado cpn. Ia participación de los
escolaresdel municipio, y a través deuri-
concurso de dibujos se seleccionaron los
más adecuados pafa coinpletar,lasreco-;
mendacion|s que se hacen a los usuarios
' a pie sMpe q^^- • -*- -*»*.ffilKohsumir menos

:
-...::,:.:/. , .. , . ,ioustibley produ-

: Elfolletohasido
àasfetalán, caste-

• .

de
agua, electriSWM
cir menos resicBÍ
editado en cuatrol
llano, inglés y alei

Sin embargo Ia campan7ffiffifflffiv5
es un eslabón más entre las actuaciones
que consolidan a Alcudia como «Munici-
pio Ecoturístico». El 86 % del total del
término municipal es suelo no urbanizabIe,
y según Ia información facilitada por el

Ayuntamiento, un
10 % del suelo
urbanizabIe són zo-
nas verdes.

En marzo de
1.994 el Ayunta-
miento puso en mar-
cha un estricto y se-
vero reglamento al
que deben acogerse
aquellos hoteles que
deseen obtener el
« D i s t i n t i v o
Ecoturístico». Para
superar los baremos
exigidos los hoteles
interesados, después
de que sus directi-
vos y personal espe-
cializado haya se-
guido un curso de

Purismo y Medio Ambiente, deben poner
en práctica medidas de ahorro en el con-
surnode agua y electricidad, evacuación
deaguI|tjesiduales, eliminación de rui-
dos, zdnli; ajardinadas con vegetación
autoctona,uso de materiales reciclados y
productosecológicos, recogida selectiva
debasuras,etc.

Enlosu|timos tres años se ha ido
incrementando el porcentaje de hoteles
quéhanspJjcitado y obtenido este distin-
tivo, ha||falcanzar en Ia actualidad el
12%. .ta cadena hotelera líder en este
cpnipórtamiento «ecoturístico» es Ia
Garden Hotels & Aparthotels, ya que los

#seis hoteles existentes en Alcudia cuentan
con estas iniciativas.

Así por ejemplo, todos los hoteles
tienen sistema de placas solares, y el
Aparthotel Golf Garden (****), en pri-
mera línea, ha adoptado un sistema piloto
y todavía experimental para climatizar el

La presentación delfolleto tuvo lugar en el Alcudia Garden.
En Ia imagen puede verse como Ia abundante vegetación
autóctona de losjardines es una característica de estos

establecimientosecoturísticos.

agua de las piscinas, que funciona única-
mente con Ia energía térmica solar. A
través de un circuito cerrado, el agua de
Ia piscina es impulsada hasta Ia azotea del
hotel donde atraviesa una especie de col-
chones donde incrementa su temperatura
hasta 6° más.

Entre otras cosas, también se han
introducido sistemas en los grifos de
duchas y lavabos que permiten un ahorro
del 50 % al 70 % de agua, y Ia llave de
acceso a Ia habitación controla también Ia
puesta en marcha de Ia energía eléctrica,
con Io que se evita un posible consumo
innecesario al abandonar Ia habitación
impidiendo que se dejen las luces encen-
didas por descuido.

Los clientes de los hoteles se encuen-
tran también unos folletos informativos
en su habitación sobre conductas
ecológicas y respetuosas con el Medio
Ambiente, cada día en el menú se ofrece

Continúa en pág. 28
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un plato típico mallorquín, y el 100 % de
los alimentos consumidos son producidos
en Ia isla.

Estos hoteles, premiados con el distin-
tivo «Establiment Ecoturístic» tienen den-
tro de sus propias instalaciones contenedo-
res para Ia recogida selectiva de residuos,
y en este sentido hay que indicar que a
partir de esta temporada turística 1.997, y
a través de Ia concesionaria Limpiezas
Urbanas de Mallorca S.A., el Ayunta-
miento facilitará a todos los hoteles de
Alcudia (unos setenta), Ia recogida selecti-
va de residuos dentro de los propios esta-
blecimientos.

Según el Ayuntamiento, Ia evolución
tecnológica permite cada vez extender más
este tipo de actitudes y comportamientos.

Próximamente los bares y restaurantes
de Alcudia podrán solicitar también, igual
que el sector hotelero viene haciendo desde
hace tres años, Ia concesión de Ia placa
«Establiment Ecoturístic». En función de
este objetivo el Ayuntamiento de Alcudia
está elaborando actualmente un reglamen-
to aplicable al sector comercial para Ia
concesión de este distintivo.

El siguiente paso sobje el que también ya se está trabajando
es el de conseguir que fcs Tour Operators «homologuen» el
distintivo y Io apliquen y divulguen en sus folletos informativos,
reconociendo el peso y Ia declaración institucional que hay detrás
avalada por serias auditorías medioambientales que hay que
superar cada año.

Recomendaciones al visitante y al
ciudadano

El alcalde de Alcudia, Miquel Ramis, en el prólogo del folleto
informativo, justifica Ia edición del mismo desde una doble
perspectiva: por un lado Ia propia sensibilidad ecológica perso-
nal, y por otro «razones de economía pura, de inteligencia
financiera. No podemos malgastar nuestro principal activo
empresarial, el entorno natural que nos es propio, nuestra tierra,
nuestra costa, las playas, todo aquello que es elemento definitorio
y diferenciador de nuestra oferta turística».

En las páginas que siguen el lector (ciudadano o visitante) es
«educado» en conductas ecológicas con las siguientes sugeren-
cias:

Al hablar
de los valores
ambientales de
Alcudia:

- En el cam-
po, Ia montaña y
Ia playa no arroje
nunca bolsas de
plástico, latas, pa-
peles y colillas u
otros desechos no
degradables.

- El riesgo de
incendios en nuestros

bosques es elevado, por
favor evite tirar colillas y encender

En el centro, el Director de Marketing de Ia GARDEN explica detalles técnicos al
Alcalde y Teniente de Alcalde. Alfonde de Ia imagen se pueden observar numerosos
paneles solares en las terrazas de los hoteles. A Ia izquierda-abajo, Contenedores

para Ia recogida selectiva dentro delpropio hotelAlcudia Garden. Es un hecho que
esta temporada se repetirá en todos los hoteles del término.

%>>

hogueras.
- Conozca las especies protegidas y respete su habitat natural.
- En el campo, observe pero no corte o estropee ramas de

árboles, flores y plantas.

Respecto aI agua:
- Aprenda a usarla con moderación, por ejemplo, tomando

duchas cortas, cerrando los grifos mientras se cepilla los dientes,
se afeita, etc.

- Utilice detergentes y suavizantes no contaminantes O?ajos
en fosfatos) y olvídese de los aerosoles que contienen CFC.

- Haga un uso racional de Ia calefacción, aire acondicionado,
luz eléctrica, etc.

- Utilice sistemas de iluminación y electrodomésticos de bajo
consumo.

- Aproveche siempre que pueda Ia luz natural.

Sobre el transporte:
- No contamine el agua de nuestras playas, canales y lagos,

vertiendo toda clase de residuos (aceites, detergentes, plásti-
cos...). Haga un buen uso de los contenedores y acójase al
servicio de recogida selectiva.

- Un coche consume en una hora el oxígeno que muchos
árboles tardan en día entero en producir. Si debe desplazarse
tiene una serie de alternativas menos contaminantes y más
saludables: camine, use Ia bicicleta, coja el transporte público y
en última instancia utilice vehículos no contaminantes o compar-
ta su coche.

Respecto a Ia basura:
- Siempre que pueda elija productos con envases retornables.
- Deposite siempre Ia basura en bolsas bien cerradas. Así se

evitan malos olores y contenedores sucios.
- Respete el horario de recogida de basura y échela en el

contenedor entre las 20 h. y las 4 h.
- No lance nunca aceites por los desagües.
- Evite el plástico en sus compras. Los plásticos producen

gran cantidad de residuos tóxicos.
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Predicar con el ejemplo
El Ayuntamiento de Alcudia informa también en Ia publica-

ción financiada por las empresas GESA y Limpiezas Urbanas de
Mallorca, sobre las actuaciones llevadas a cabo desde Ia admi-
nistración local en distintos ámbitos respecto al Medio Ambien-
te.

Así, desde los servicios municipales se evalúan «permanen-
temente parámetros con incidencia ambiental relacionados con
Ia actividad turística: volumen de basuras, consumo de agua y
energía, plazas de alojamiento, etc.»

En cuanto al agua se actúa hacia una reutilización global de
las aguas residuales depuradas, para evitar su vertido al mar, se
hacen campañas intensivas de eliminación de residuos al mar,
canales y lagos, se amplia Ia estación depuradora y se renueva
Ia reda de alcantarillado y estaciones de bombeo. La limpieza de
Ia playa es una constante diaria y semanalmente se analiza el agua
y Ia arena para vigilar su calidad. Todo ello redunda en Ia
obtención de Ia Bandera Azul para Ia Playa de Alcudia.

En cuanto a Ia energía se han incorporado diversas medidas
tendentes a reducir el consumo energético en el alumbrado
público. Así se han instalado baterías de condensadores, se han
sustituido las lámparas de mercurio por las de sodio y se han
instalado programadores y relojes horarios en las instalaciones
municipales.

También se hacen controles en Ia emisión de ruidos, y en
cuanto al transporte se elabora un «plan integral de tráfico» para
evitar Ia congestión y reducir Ia contaminación. Se van
incrementando las zonas peatonales en el Centro Histórico y en
el Pto. de Alcudia, se potencian las rutas ciclistas y se habilitan
aparcamientos para bicicleJmeanúclgos urbanos, al tiempo que
se quiere fomenta|ifel!tr;mspbrtepu|Jfc^los vehículos no
contaminantes.:

Para red^uciípfrecicÍafíyfeulilizar losresfcpas desde el
Ayuntamicntole:ofreceel servicio de recogida;;gratuita de
trastos para
grandesjpoduciores <íe residitos:|orno"son Ios'hoielesf, restau-
rantes yc'orñerciOsf Seetabora unprbyecttfde'èliniiriación de

como
vidrio, ̂ ejJ^fsada, latas, pilas, chatarra,etc,;ya{raves de
dos
distribuidos:en Ia

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

Manacor TeI. 83 86 08 • CaIa Millor TeI. 58 57 97
El Arenal TeI. 44 05 60 • TeI. Móvil 908 14 20 66

par &eataurant
follp ftoser

( €1 pucanero )Tel.891059

JOANA SANDERSON

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

DENT - ALCUDIA

f
^HH^ DKfSl - AJLUUDlA

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

Dr. Vicente Martinez Busquets
MEDICO-ODONTÓLOGO

Coleg: 3958-Colg. 316

Plaza Constitución
(encima Farmacia)

TeI. 54 83 68



30 \ Maig

LOCAL/ACTUALITAT

Les aigües del port d'Alcúdia,
escenari d'ejercicis oficials contra Ia

contaminació el 8 d'abril, i d'una
acció de Greenpeace contra GESA i
Transportes Marítimos el 3 de maig.

El grup ecologista reivindicava amb Ia seva acció un major us i recolzament a l'energia
solar per ser més neta, mentre que l'ejercici oficial tenia com a finalitat l'adiestrament
avançat de Ia tripulació de Ia embarcació de s<ilvamenl «CavaU Bernat» i operaris de
GESA o de Ia terminal, així com Ia coordinació entre tots els participants en eI supost
d'un accident que contaminàs Ies aigües de Ia Badia.

VICTORIA Alcúdia no es pot
oblidar de que en el seu
terme municipal s'hi
aixeca Ia Central Tèr-
micad'es Murterar, que
es Ia central amb Ia qual
Ia companyia G. E. S. A.
abasteix d'energia elèc-
trica a tota Mallorca i

Menorca, íntimament lligat a aquesta
explotació industrial tenim el Port o el
MoIl, on cada dia arriben tones i tones de
carbó per fer marxar Ia fàbrica d'electri-
citat, i aquest carbó arriba a bord dels
vaixells de Ia companyia Transportes
Marítimos de Alcúdia S.A.

Tenguent en compta això, els veins i
residents d'Alcúdia es poden explicar dos
fets d'actualitat que s'han produit amb
menys d'un mes de diferència i anibdos
relacionats amb l'energia i l'ecologia.

Així el dia 8 d'Abril el Centre Regio-
nal de Coordinació de Salvament Marítim
(CRCS) de Palma, en colaboració amb
l'Autoritat Marítima de Balears, l'Auto-
ritat Portuària de Balears (APB), Protec-
ció Civil de Ia Delegació del Govern,
Protecció Civil del Govern Balear, Con-

sell Insular de Mallorca, Ajuntament
d'Alcúdia, Guàrdia Civil d'Alcúdia,
G.E.S.A., Transportes Marítimos de
Alcúdia, Flebasa, Repsol-Butano, Pràctics
d'Alcúdia i el Club Nàutic d'Alcúdia
(Alcudiamar), va organitzar un exercici-
simulacre, de lluita contra Ia contamina-
ció a les aigües del Port d'Alcúdia.

Amb aquest simulacre a més de millo-
rar l'entrenament de Ia tripulació del
Cavall Bernat i dels operaris de GESA,
així com altre personal que hauria d'en-
trar en acció en cas d'un accident real, es
pretenia comprobar Ia capacitat de res-
posta dels «mitjans operatius», i dels
equips i sistemes de comunicació emprats
en aquest tipus d' emergències, com es ara
que es produís un accident que pogués
contaminar les aigües de Ia Badia.

Casi un mes més tard, el 3 de maig, el
grup ecologista GREENPEACE arriba a
Mallorca per a fer campanya en favor de
l'us de l'energia solar. Dins Ia dinàmica
habitual d'aquest colectiu de realitzar
accions espectaculars i de impacte infor-
matiu per a l'opinió pública, Ia primera de
les accions realitzades va ser Ia de impro-
visar el bloqueig, impedint Ia seva entra-

da al moll, d'un vaixell de Ia companyia
Transportes Marítimos de Alcúdia S.A.,
carregat amb 4.500 tonelades de carbó.

Aquesta actuació es va realitzar al
voltant de les 11 del matí, quan el capità
del «Sirius», vaixell de l'organització
GREENPEACE, ordenaba al capità del
vaixell carregat de carbó «Puerto Alcúdia
Dos», «Deténgase o nos tiraremos a Ia
proa del barco y Ia responsabilitat serà del
capitán». Aquesta es l'ordre que pesca-
dors d'Alcúdia que tornaven al moll sen-
tiren pel canal que sempre duen obert.
Altres pescadors estigueren «al tanto» del
que passava, i de Ia conversa primer entre
el «Sirius» i el «Puerto de Alcúdia II» i
després entre els ecologistes i les autori-
tats, i així es posaren en contacte amb Ia
Revista Badia d'Alcúdia, informant de
l'esdeveniment, ja que sembla que l'or-
ganització ecologista sols va advertir
prèviament del'actuació a Ia prensa naci-
onal.

Segons Ia versió de GREENPEACE,
sobre les 12'30 h. del matí del dissabte 3
de maig, 12 activistes d'aquest grup eco-
logista, amb zodiacs procedents del vai-
xell «Sirius» impediren que atracàs el
«Puerto Alcúdia II» que es dirigia a des-
carregar carbó a Alcúdia per Ia central
tèrmica de GESA.

Al mateix temps, quatre ecologistes es
llançaren a l'aigua davant del vaixell,
mentre altres dos s'aferraren a Ia nau
(amb cadenes i imans), i desplegaven
pancartes amb els «slogans» de «Gesa:
menos carbón y más solar», «Stop CO2.
Energia Solar, ¡Ya!», «Stop CO2», y
«Mallorca Solar». També dintre de
l'embarcació «Sirius» es va desplegar una
altra pancarta que deia «Contra el cambio
climático: Energía Solar».

Segons el comunicat que l'organitza-
ció Greenpeace ha fet arribar a Ia redac-
ció de laRevista Badia d'Alcudia,aquest
grup ecologista denuncia «las barreras

FAX EN PAPEL NORMAL
Canon Sistemas de

Oficina
d'Es PIa1 SA

Gran
Vía Colón, 146

TeI. 50 53 91
Fax: 50 51 25
07300 - INCA
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Aire acondicionado, Calefacción
Deshumificadores

Maquinaria Hostelería en General

C/. Sureda, 55
TeIs: 24 54 16 - 4210 00 Paseo Colón, 70
Fax:278652 Tel.851958
07007 PALMA DE MALLORCA 07458 - CA1N PICAFORT
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que ponen las compañías eléctricas al
desarrollo de las energías renovables, y
en concreto a Ia instalación de energía
solar». En el cas de les Illes Balears, va
més enfora, ijustifica l'acció de bloqueig
del «Puerto de Alcudia II», amb l'argu-
mentació de que «hemos tenido que pasar
a Ia acción ante Ia complicidad del
Gobierno Balear con los intereses
particulares de GESA en el plan
energético».

Greenpeace defensa Ia idea de que el
Governja té decidit construir una segona
central tèrmica. Actualment s'està discu-
tint Ia redacció del PIa Energètic Balear
per part del Parlament Balear, i en aquest
sentit, el propassat 30 d'abriI, el grup
ecologista va presentar a Ia prensa, i
després a tots els grups parlamentaris de
Balears, un projecte sobre planificació
d'edificis solars a base de fotovoltatge
com alternativa a Ia construcció d'una
nova central tèrmica o Ia conexió de
Mallorca amb Ia Península mitjançant un
cable elèctric.

També denuncien que a finals d'en-
guany es posarà en marxa l'ampliació de
Ia central de Es Murterar, que duplicarà
Ia seva capacitat i per tant el seu consum
de carbó i emisions de CO2.

En canvi, Greenpeace té elaborat un
estudi segons el qual el potencial instalable
de terrats fotovoltaics a les Balears equi-
val casi a Ia quarta part de l'actual deman-
da elèctrica de l'arxipèlag.

Activistes de Greenpeace retingueren el
passat dissabte al vaixell "Puerto

Alcúdia Dos"
Foto: diari Ultima Hora

P îÉP^^
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El |||||dint||| (JESA, a .Çavor . ..
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Prenent nota en canvi d'altres informacions aparegudes a Ia premsa, s'ha de
dir qultt|f||idcnt de GKSA, FeIici;moTuster,
solucionar el problema de l'energia a
enel marc del I Encuentro de Ia Kcouomía
Chico Días, Coopers & Lybrand i cl Banco de Crédito Balear, celebrat el dia
i6d'Abril. ": ! """

Segons recolleix el diari «El Dia del Muiido», en imainformaciófirmada per
Ia periodista Moritsc

|jg|ggj|funa por|g;||||gei o d'una3grS|ntral,:duesc)p||gpp||||gateix
|J|Ipr''va recordar que'són iguahnent
preocupadaperlaprotecciódel Medi Ainhient. ^-"^.,.'iJjJi ¡II
?ï Segons Fuster, el president de Gesa i també president d'honor d'Endesa, un
enllaç submarí noseria::efic§c:perque costaria entre 45.000 i 70.000 milions de
pessetes, davant |||20.000 milionsd'ungasoducte,i a més plantejaria problemes
ètics perque: «unasociedadayanzada no puede apoyar su crecimiento en:iotra»^

Greenpeace per Ia seva part, tampoc recolza l'alternativa del Gas Naturaï,
perqueasegura que es un combustible-fusil, cmn cl
contaminant. v

Avd. Juan Mascaró Fornés, 2
(Antes Almacenes Plomer)
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SOCIETAT/PÀGIWA PHS MAJORS

SATISFACCIÓN Y BUENOS RECUERDOS ENTRE LOS
PARTICIPANTES DEL GRUPO DE LA TERCERA EDAD DE

ALCUDIA QUE VIAJO A ITALIA.

GARMENDM

Ocho días de intensa actividad para los
asociados que tomamos parte en esta ex-
cursión que no Ia olvidaremos tan fácil-
mente. No es posible contar todo Io que
vimos y admiramos, ya que hay que verlo.
Vimos Io más interesante de Roma y al
Papa a menos de tres metros, dos veces.
Después las demás ciudades que visitamos

fueron algo muy especial. En cada lugar un nuevo guía que
nos detallaba todos los pormenores. Repito que nunca
olvidaremos esta salida, ya que fué muy diferente a las
demás excursiones. Sentimos mucho que algunos de
nuestros socios no pudieran venir, pero las plazas eran
limitadas, otra vez será ya que Ia Agencia Tramuntana se
encargará de que Ia próxima vez sea mejor, dadas las
indicaciones que hemos hecho para mejorarla. El tiempo
nos impacientó un poco y nos demostró que algunos
italianos que tienen comercios cuidan el turismo con el
mismo cariño que nosotros. En algunos lugares nos
recibieron muy bien, incluso el fraile de Asís, hablando
catalán y en donde algunos impresos estaban en catalán y
hasta en euskera. Pero en Venecia no fue así...

Nos levantábamos a las seis y media, para antes de las
ocho ponernos en ruta, una diferente cada día, haciendo
muchos kilómetros y caminatas. Pero ha valido Ia pena.
Fue muy hermoso.

Toma de tensión arterial en el centro.- Muy emotiva
resultó Ia fiesta preparada para nuestra buena amiga
KIKA, al celebrar el primer año de asistencia, cada sábado
puntualmente, para tomar Ia tensión en nuestro centro con

un promedio de 40 socios cada semana y esta vez més. Un
precioso ramo de flores, confeccionado por Maria Ia
encargada del Bar, y ofrecido por los socios a los sones de
mi trompeta con Ia canción «Es una muchacha excelen-
te. ..» cantada por todos, ya que dejaron losjuegos de cartas
y otrosjuegos a una indicación mía, para unir sus voces ya
que se Io merece.

Quedó muy emocionada por Ia sorpresa y Io que todos
deseamos es que siga asistiendo a Ia cita, ya que es muy
cómodo poder tomar Ia tensión con una pequeña interrup-
ción de conversación ojuegos.

Nuestra Residencia para Gente Mayor.- Con sumo
placer he de felicitar al Ilmo. Ayuntamiento y Dirección
del Hospital de Alcudia por Ia buena marcha de nuestra
residencia. No quise escribir nada antes, ya que quería
estar seguro de Io que tenía que decir, pero ahora Io hago,
después de haber hablado varias veces con los que están en
este segundo hogar para nuestros amigos y compañeros de
tercera edad. Todos ellos, sin excepción están muy
satisfechos del trato que reciben y a no tardar mucho,
faltarán las plazas, por Ia forma que se expresan los que
están en este hogar. He hablado con cada uno de ellos y
veo que vivencon alegria de vivir, sin las preocupaciones
que antes tenían. Tienen toda clase de libertad, van a sus
casas a visitar a los suyos, vienen al Centro de Ia Asocia-
ción para tomar parte de toda clase de juegos de cartas,
bingo familiar y reunirse con sus amigos. Incluso tenemos
quienes dedican su tiempo en hacer trabajos manuales, Io
que nos ha dado idea de presentar estos trabajos en el stand
o parada que nos cede el Ayuntamiento en Ia Fira d'Alcúdia
pues hemos visto bordados y trabajos de ganchillo muy
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dignos... También estamos seguros que harán otros traba-
jos por poco que les apoyemos.

Nuestro agradecimiento pues a Ia Dirección del Hospi-
tal y a todos los que como si fueran sus hijos o nietos
procuran hacer felices con su trato cariñoso a todos los
abuelos que les están muy agradecidos.

Por todo ello, MUCHAS GRACIAS.

Nuestro hospital de Alcudia.- También me ha tocado
ir muchas veces estos días a nuestro Hospital a visitar a
parientes y amigos y he visto que ha valido Ia pena que esta
Asociación de Tercera Edad, dejara ese local que en un
principio se construyó para nosotros. Todos los que hemos
visitado entre ellos, incluso socios de nuestra asociación
extranjeros, están muy satisfechos de todo. El trato ante
todo, después, los cuidados y atenciones del servicio y de
los doctores que les asisten. Un lugar muy tranquilo con
vistas preciosas. No tiene envidia a ningún otro Centro ya
que está muy bien situado. Me tocó recurrir a una de las
enfermeras por una necesidad nada importante y a los
cinco minutos nos atendió muy amablemente.

Por todo ello al felicitar al Ayuntamiento y Dirección
del Hospital, felicito a nuestra ciudad por las ventajas que
nos acarrea, y Ia confianza de que seguiremos prosperando
en esta Ciudad a Ia que tanto queremos.

Fiestas en eI mes de Mayo.- También está en marcha
Ia excursión al Santuario de La Victoria el último día del
mes de María, donde algunos en su propio coche y otros
en autocares cedidos gratuitamente por Autocares Mallor-
ca nos reuniremos a las cinco de Ia tarde para Ia celebración
de Ia eucaristía a Ia que asiste cada año mucha gente,
siguiendo con devoción todos los Servicios a nuestra
Patrona.

Después daremos cuenta de Ia merienda que por media-
ción del Ayuntamiento nos ofrece a Ia Tercera Edad el
Propietario del Restaurante La Victoria, como cada año y
refrescos para todos.

Diada de Gimnasia y Baile en el Polideportivo de

Inca.
El día 1° de Junio tomaremos parte todos los que

practicamos bisemanalmente Ia gimnasia y Baile de Salón
en una concentración de todos los asociados de Ia Isla, para
demostrar que estamos en forma y que seguimos ilusiona-
dos, cuidando de nuestra salud. La cita es a las once, pero
tendremos que estar antes para poder preparar bien este
evento que organizan el Govern Balear, el Consell de
Mallorca y nuestra Federación de Gent Gran. Es muy
interesante ver con qué ilusión tomamos parte todos en
estos actos.

En nuestrajuventud no pudimos hacerlo y ahora vemos
que nos beneficia a todos ya que nos hace sentir mejor y
más ágiles en todos los movimientos que nos vemos
obligados a hacer en todas nuestras ocupaciones. Habrá
demostración de Gimnasia (en Alcudia somos unos 60) y
también de Baile de Salón (también unos 70).

Agradecimiento de Kika Mir a las Asociaciones de Ia
Tercera Edad de Alcudia.

CARTZS A LA P/tfECCIC.

Sra. Directora:
Quisiera aprovechar Ia posibilidad que me ofrece esta

revista para dirigirme a las asociaciones de Ia tercera edad
tanto de Alcudia como del Puerto de Alcudia, para
expresarles mi más sincero agradecimiento por el cariño y
el gran afecto que me demuestran cada vez que acudo con
mis bártulos para mirarles Ia tensión arterial.

Creo que soy yo quien debe agradecerles Ia oportunidad
que me dan de hacer algo que tiene sentido y que me
permite ser un poco más feliz. Por todo ello, gracias a
todos, y gracias Felipe.

Un saludo muy, muy cariñoso a toda Ia gente mayor y
a cuidarse para estar en forma con alegría.

Atentamente.
Francisca Mir.

LABORATORIO
ANALISIS CLÍNICOS

Y BIOLÓGICOS
SEGUROS:

lmeco, Sanitas,
Asisa, Mare Nostrum

Alianza, etc...

Abierto de Lunes a Sábado

Ctra. Artá-Alcudia, 42
(Farmacia Gelabert)

TeI. 89 22 41
PUERTO DE ALCUDIA

Colonya
Caixa PoUenca

Oficina
ALCUDIA

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

Oficina
PUERTO DE ALCUDIA
C/. CapitánCortés, 18

TeI. 54 76 60

LAURI
TERAPIAS MANUALES,

QUIROMASAJE,
QUIROPRACTICA,

REFLEJO TERAPIA PODAL

C/. CRUZ1 S/N - TeI. 54 59 12
07400 ALCUDIA

Apartado Correos 181
HORAS CONVENIDAS
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Laboratorio fotográfico

¡NO COMPRE SU CARRETE!
NOSOTROS LE RE6ALAMOS UN
CARRETE POR CAVA REVELAVO

AHORA ya puede tener sus ampliaciones
desde 15x20,20x25,20x30,30x40

y revelados en Color y Blanco y Negro en

1 Hora
PLAZA CARLOS V, n° 2 • ALCUD^

TeI. 54 61 56

LA VWA EN GLO$A

A on anam?.
Est/c escandalitzat
de 53 falta de moral
com més va me5 general
d/'ns 53 no5tra sodetatl...

he llegit en es dlarl,
entre a/tres informacions,
algune5 sltuadons
que mereixen comentari:

Un que es diu periodi5ta
«glorifica» un tr/sí /ncest;
mora//stes com aquest
umplen qualsevol rev/sta...

Comenta el tal que uns germans
«casats» viuen tan d/txosos
/ es seus fills 5on tan hermosos,
alegres, robu5t5 i sans,

/ ho considera normal
i alaba s'ajuntament
des poble des cas present
on Io «real» és «legal».

5egons tal escrMdor
que defensa aquell estat,
és per ser legalitzat
es lladre i s'atracador,

per desgràcia ben reals
com ho és tot altre crim,
i posats a filar prim
es drets són per tot5 iguals!...

nalgde 1.995

MlQUEL

GESTIOIMMOBILDUUA

i, XISCO COMPANY
lllIIXElEr IMMOBILIARI num,244 11:;:;

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

i Ca'n Picafort
Tel./Fax: 989 60 53 00
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Serveis Municipals
AJUNTAMENT; Major, 9
Centraleta 548071/72-545917-546667

548174
547362
547476
546163

Telefax.. ..546515

No ho deixis anar,
participa :¡v Informació

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

547291
CENENTIRI Via de Corneli Àtic 548596
CULTURA I ESPORTS
Biblioteca Can Torró. Carrer Serra, 15 547311
CENTRE SOCIAL I DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA.
CarrerHostal, 11-13 547902
Museu de Pollentia. Carrer de St. Jaume, 32 547004
Poliesportiu. CiadeCorneliÀtic, 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. Marti.... 892597
INFORMACIÓTURÍSTICA 892615
JUTJAT. Major, 8-A 545303
SERVEIS I POLICIA. Bastió de Sant Ferran, s/n
PoliciaLocal 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 500080
Urgències 085
BUTÀ
Factoria. Alcanada, s/n 545256
Suministres. Médico Reynés, 3 545191
COL.LEGIS
Porta del MoIl. Plaça Carles V, s/n 545367
Norai. Les Balears, 25 (Port) 547651
Albufera (Port), Mossen A. M. Alcover 546332
Germanes Agustines. Urb. Ca Na Ferrera 545843
Institut ..548600

AJUNTAMENT D'ALCUDL\
Casa de Cultura Cl. Hostal, 11-12
(Biblioteca, SalaEstudis) 547902
CORREUS 545440
GAS Y ELECTRICIDAD
ElMurterar 890301
Averies (Inca) 880077
GUARDIA CIVIL
Alcúdia. Castellet,20 545149
Port. Èpl, 8 545295
PARRÒQUIES
Sant Jaume (Alcúdia) Rectoria, 2 548665
Ntra. Sra. del Carme (Port), Hostaleria 545547
RECAPTACIÓ CONTRIBUCIONS (CAIB) 548981
PROTECTORA D'ANIMALS 547240-547202
PORTS
Institut Social de Ia Marina. Ciutadella, s/n 545968
Duana. Afores, s/n 547103
Ajundantia de Marina. Gabriel Roca, s/n 545301
Port Esportiu. Cap. Cortés, s/n 546000
TAXIS
RàdioTelèfon 892187
Parades:
Alcúdia. Ps. LaVictòria 545653
Ps. Marítim 545797
CiutatBlanca 890015
Servialsa Estació de Servei, obert 24 hores 548670

Serveis Sanitaris
URGENCIESMÉDIQUES 061
AMBULÀNCIES
CreuRoja 545421
AmbulànciesInsulars 204111
APOTECARIES
A. Gelabert. Crta. Artà-Port Alcúdia 892241
A. Oliver. TeodorCanet, 58(Port) 545851
A. Pujadas. PlaçaConstitució, 17 548172
A. Ventayol. Prínceps d'Espanya 548558
A. Vizoso. PereMasiReus, 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
URGÈNCIESNOCTURNES 546371
SEGURETAT SOCIAL
Inca:
Ambulatori. Mestre Torrandell s/n 502850
Anàlisis clíniques iradiologia 504601
Insalut 503882
INSS 500146
Ciutat:
Ambulatori deI Carme. Carme, 18 726224
Hospital Son Dureta. Andrea Doria, 55 175000
Hospital Provincial. Plaça de l'Hospital, 3 723800
INSALUT. ReinaEsclaramunda, 9 175600
Planificació Familiar



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

ELÉCTRICA ALCUDIAs.L.
INSTALACIONES,

MONTAJES ELÉCTRICOS,
Y REPARACIONES

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

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

24 Horas Domingos y festivos

>tiftk <.

$ü

CDMlLAR ELECTRAL

TELEFONÍA MÓVIL,
ELECTRODOMÉSTICOS,

TV, HIFI, VIDEO,
AIRE ACONDICIONADO

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

TeIf. 54 53 50 • 54 69 01

FERRERS D'ALCUDIAs.L.
FUSTERIA D1ALUMINI, FERRERIA

ACER INOXIDABLE i NÁUTICA

C/. Pollentia, 45-A • C/. Jaime II, 14
Taller: C/. Jaime II, 6

Telf.548998-Fax548519
TeIf. 54 53 50 • 54 69 01
Telf.Urg.989301974

24 Horas Domingos y festivos

PROMOCIÓN DE VIVIENDAS
CONSTRUCCIÓN
Y PROMOCIÓN
DE VIVIENDAS

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

TeIf. 54 53 50 • 54 69 01




