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Nuevo Nissan Primera
Ahora Ia mejor inversión

r ' ' '

i fiM*( ClOO
Ptas.*

Primera 1.6 GX 100 cv, 16v, Suspensión delantera
multilink y trasera multibrazo con sistema de control lineal
MLB, Elevalunas Eléctricos, Cierre Centralizado,
Dirección Asistida, Airbag del Conductor y Aire
Acondicionado (Opcional). Versiones 4 y 5 puertas al
mismo precio

2.358.000
Ptas.*

Primera 2.0 TD GX 90 cv, con turbocompresor y
sistema ECCS-D de gestión electrónica integral del motor,
Suspensión delantera multilink y trasera multibrazo con
sistema de control lineal MLB, Elevalunas Eléctricos,
Cierre Centralizado, Dirección Asistida, Airbag del
Conductor y Aire Acondicionado (Opcional). Versiones 4 y
5 puertas al mismo precio

2.664.000
Ptas.*

Primera 2.0 SLX 130 cv, 16v, Suspensión delantera
multilink y trasera multibrazo con sistema de control lineal
MLB, Aire Acondicionado, Doble Airbag, Elevalunas
Eléctricos Delanteros y traseros, Cierre Centralizado y
sistema antirrobo inmovilizador. Versiones 4 y 5 puertas al
mismo precio

* PVP recomendado (IVA, impuestos de matriculación, transporte, NISSAN Assistance y descuento promocional en 2.0 SLX y sobrevaloración de VO. en versiones GX incluidos) en
Península y Baleares. Promoción válida hasta fm de mes para vehículos en stock.

f3il&losición y Venta: TeUFax: 52 39 94 - Móvil. 908 83 83 05
Tel./Fax 85 60 79 • Miguel Ordinas, 7 • STA. MARGALIDA

MESON
RESTflURfiNTE

FRElDURm

Avd. Diagonal - SON BAULO - (Frente Hotel SarahyJaneiro)
CA1N PICAFORT - Reservas al TeI. 85 20 87

SOMOS ESPECIALISTAS EN PRODUCTOS GALLEGOS Y DEL BIERZO (León)

CHANQUETES
CHIPIRONES FRITOS
PULPO A LA GALLE6A

FRITURA VARIADA
PARRILADA DE PESCADO Y MARISCO

MARISCADAS
CONEJO CON GAMBAS

POLLOALAJILLO
CORDERO DE BURGOS
CHULETON GALLEGO
JAMON DE BODEGA
CECINA DEL BIERZO

SOLOMILLO Y FILETE DE AVESTRUZ
SOLOMILLO Y ENTRECOTE DE

TERNERAGALLEGAALVINORIOJA
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PUERTO DE ALCUDIA

EDITORIAL

Alcudiencs, que no mos
prenguin per beneits

Aquest mes d'agost tota Mallorca ha estat pendent del que passava a l'Ajun-
tament d'Alcúdia, i s'ha observat amb curiositat com el Partit Popular i el PSOE
ten/en converses per coordinar una fórmula de cooperado de cara a Ia gestió
municipal. Ambdos partits sempre han parlat de posar per damunt dels seus
interessos polítics partidistes el benestar d'Alcúdia, i Ia veritat es que sembla
que aixi ho han fet. Però Ia realitat social i política d'Alcúdia no és Ia mateixa
que Ia de Palma, i Ia sensibilitat de l'Agrupació Socialista alcudienca no és
tampoc Ia mateixa que Ia de Ciutat.

Al mateix temps s'ha vist i escoltat Ia conducta i el silenci de l'únic regidor
d'UM al consistori, que ha mantingut una postura des del principi de Ia legisla-
tura de pertànyer al govern (gestionava ell totsol quatre àrees: cultura, educació,
participació ciutadana i urbanisme) però marcant diferències amb Ia resta de
l'equip de govern (PP). No oblidem que en Miquel Ramis es batle perque es el
cap de Ia llista més votada a Alcúdia, ¡a que a Ia corresponent votació per batle
cada grup es va votar a ell mateix, també en Miquel Ferrer es va votar a ell
mateix a manera de declaració de intencions per donar a entendre que UM no
volia perdre Ia seva independència ni Ia seva identitat política. Al llarg
d'aquests dos anys de govern conjunt, tantes diferències va voler marcar que
fins i tot en els darrers mesos semblava més un concejal de l'oposició que del
govern.

El nomenament de Miquel Ramis com a Conseller de Medi Ambient, Costes i
Ordenació del Territori, una conselleria prou important dins el Covem Balear
ha fet que el batle d'Alcúdia estigui ara en el punt de mira de no pocs adversaris
i enemics polítics, entenguent per adversaris aquells que aspiren a desenvolupar
les tasques de govern (tant a Alcúdia com a les ¡lles) des d'altre formació
política, i per enemics els que suspiren per aquestes mateixes tasques des del
seu propi entorn polític. Això passa a les millors famílies com es sol dir, i des de
sempre. El que sembla es que a alguns polítics se'ls ha passat pel cap que el
poble es beneit i el poden fer combregar amb rodes de molí. Ara mos volen fer
creure que el que passa es perque en Miquel Ramis es batle i conseller al mateix
temps i que això no Ii permet desenvolupar correctement Ia gestió municipal.
Però per tot el poble hi ha un rum-rum que dona per fet que l'atracament entre
el Partit Popular i el Partit Socialista d'Alcúdia (perquè el de Palma diu una altre

Panadería
Pastelería

Fábrica y oficina:
Jaime II

Urb. Ca Na Saloma, s/n
TeI. 54 79 68

Tienda:
C/.d'EsMoll, 19

TeI. 54 52 49
ALCUDIA - Mallorca

ctra. Art ol Port d f<icadia. 44
07410 Port dAlcudlp-'Ma8otcq,

,t<il,CVI860.i
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cosa, també en parlarem més envant)
s'ha produit perque UM,^s a dir en
Miquel Ferrer, va amenaçar al batle
Miquel Ramis amb una moció de
censura si conseguia el suport del
grup municipal socialista.

Així que en Miquel Ramis, que ha
donat prou proves de capacitat de
resposta ràpída en diferentes ocasi-
ons, així com el PSOE Ii demana al
ple com pensa compaginar els dos
càrrecs de batle i conseller no s'ho
pensa dos pics i els ofereix treballar
pel poble si tant els preocupa el
municipi.

El Crup Municipal d'Alcúdia, que
de beneit tampoc en té un pel, no
desaprofita l'ocasió i Ia veritat es que
es mereix, políticament, un deu,
perque ha sabut treure el màxim
profit a l'oferta: díguent que el poble
no en té cap cupa de que el batle
s'envagi a Palma, aconsegueix màxi-
ma independència en quatre àrees
tan emblemàtiques i importants a
Alcúdia com són Turisme, Esports,
Educació i Participació Ciutadana.
De cara a l'electorat socialista
d'Alcúdia, té dos anys per capitalitzar
al màxim aquesta possibilitat.

Per altra banda, el PSOE de Palma
fa espires per mor de Ia decisió de
l'Agrupació Socialista alcudienca,
produint-se una divisió en el sí
d'aquest partit que encara està per
veure com acabarà, qui sap si amb
una llista progresista independent a
les properes eleccions, i UM, també
des de Ciutat, transmet a l'opinió
pública acusacions contra els
concejals del PSOE que asumeixen les
àres de govern o de gestió, que
cadescú posi el nom que més Ii agradi
perque Ia veritat es que en Ia pràctica
no hi ha diferència, per moIts de
matissos que hi vulguin posar.

En tota aquesta història, que té

tots els visos d'un apassionat romanç
de nit d'estiu o d'una tormenta de
finals d'agost, allà per les dates de
Sant Bernat, el que queda clar per
l'opinió pública es que el discurs d'un
mateix partit polític canvia segons Ia
institució en Ia que es mou.

Així hem vist com el secretari
general d'UM criticava amb coratge
al PP ¡ als concejals del PSOE que
asumeíxen Ia feina, però anava ben
alerta a ficar-se amb l'agrupació
socialista d'Alcúdia, que és Ia que
havia donat el mandat d'acceptar Ia
feina que oferís el batle en benefici
del poble, perque no oblidem que en
el Consell Insular de Mallorca, Unió
Mallorquina governa gràcies als vots
del PSOE.

El PSOE, al manco l'Executiva
insular i regional i de cara a l'electo-
rat alcudienc ha desempenyat un
paperpoc clar, precisament allà on
volia clarificar les coses.

De les seves anades i vengudes
podem deduir que no volien el pacte
perque aquest dona estabilitat política
a l'Ajuntament del qual ès batle un
conseller del Covern Balear, i àixò no
es pot permetre de cap manera
perque es donar punts a l'adversari.
¿Si en Miquel Ramis no fos conseller
del Covern Balear s'hagués armat es
sarau que s'ha armat?. Ben segur que
els galls socialistes cantarien d'una
altre manera si domés es tractàs d'un
batle normal i corrent, com va ser el
cas de'n Mateu Salort, vertader
exemple i punt de referència a l'hora
de conseguir que tothom es posi
d'acord i abandoni els interessos dels
partits en favor del poble, |a que l'any
88 ell era el batle, i a Ia Comissió de
Covern hi participava el cap del grup
municipal del PSOE, Antoni Alemany,
i tots i cadascun dels concejals
socialistes gestionaven amb indepen-

dència una àrea, igual que els
concejals del Partit Popular, partit que
tenia el batle amb el suport del CDS.
¿Que va piular per res el partit
socialista de Palma? Però clar, fa casi
deu anys, en Mateu «Nyany» no tenia
en el Covem Balear el pes que té en
Miquel Ramis, i en Toni Alemany no
era membre de l'executiva insular
socialista ni feia feina a Ciutat en un
destacat lloc de confiança política, al
front d'una lloable institució que
depén del Consell Insular.

En aquesta història els ciutadans i
votants que anam a peu enlloc de
amb cotxe oficial, ens podem fer les
següents preguntes:

Primera: ¿Què han pactat el PP i
el PSOE d'Alcúdia? Està ben clar, per
molt que alguns ho vulguin desfressar
de pactes ocults, fantasmades i coses
rares: estabilitat municipal a favor del
PP a canvi de cuota de poder a favor
del PSOE. Ho saben els nins de llet
això. L'estabilitat municipal (amb Ia
batHa al front) es prou important però
les àres de gestió que accepta el
PSOE no són manco destacades.
L'agrupació socialista ha sabut jugar
les seves cartes. Hi haurà tranquilitat
en el consistori (o n'hi hauria d'ha-
ver), es descarta una moció de
censura a n'en Ramis, però el partit
socialista aplicarà part del seu progra-
ma. El mateix que fa dèu anys amb en
Mateu Salort (si bé després d'un any i
mig sí es varen despenjar amb una
traumàtica moció de censura que va
escalivar a tothom, tant els que Ia
sofriren com els que Ia posaren i per
tant no es extrany que reservin
aquesta possibilitat per un cas ex-
trem).

Segona: Aquesta situació seria Ia
mateixa si en el grup de govern fossin
set concejals i no sis més un en unes
ocasions i segons quan domés sis?.

DENT - ALCUDIA•̂••̂  MEWl - ALAJUmA

IBi CLINO DENTAL
SEGUROS:
IMECO
ASISA
SANITAS
PREVIASA
MEDIFIAC
MARE NOSTRUM

Dr. Vicente Martinez Busquets
MEDICO-ODONTÓLOGO

CoIeg:3958-CoIg. 316

Plaza Constitución
(encima Farmacia)

TeI. 54 83 68

CLINICAMEDICOESTETICA
DIETÉTICAYNUTRICIÓN

OBESIDAD, CELULITIS, MESOTERAPIA
TRATAMIENTO VARICESYARAÑAS 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
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Probablement UM no hagués perdut
Ia cuota de poder que ha perdut si
s'hagués ocupat més de governar amb
l'equip del qual forma part que de fer
els comptes al batle o intentar articu-
lar una moció de censura. També es
molt probable que el PP no llançàs el
«cable» al PSOE sí estigués
garantitzada l'unitat de l'equip PP-
UM. Aquest darrer partit havia
rentabilitzat molt bé els vots dels seus
electors: amb Ia mínima
representativat municipal, tenia una
màxima rendabilitat política sense
traicionar el sentit de les urnes.
Gestionava totsol més àrees que
ningú i gairebé tenia més poder que
cap grup perque el seu vot inclinava
Ia balança. Un gran capital polític
que presentar als seus electors. Però
encara conserva dues àrees, des de
les quals pot fer molta de feina per
Alcúdia si vol.

Tercera: Podrà compaginar els
càrrecs de batle i conseller en
«SUPER-RAMIS»?. Això ès una
incògnita. Perque de moment sols fa
un mes que ha arribat a Ia conselleria
i encara Ii queden dos anys per
davant. Però els fets són que com a
batle d'Alcúdia ha aconseguit més

inversió institucional externa per
Alcúdia que cap altre bat/e / ha donat
solucions a problemes i iniciatives
que feia estona que covaven. Políti-
cament ha estat, fins ara, realment
eficaç, tant, que l'han «fichat» al
Covem Balear i no ho haguessin fet si
en el «currículum» polític d'en Miquel
Ramis no hi figuràs com aval Ia seva
capacitat de feina, de coordinació, de
direcció i de integració. El que passa
a Alcúdia n'és una mostra del seu
talant pragmàtic. Però són molts de
fronts oberts els que té en Miquel
Ramis, i molts de col.lectius que
coordinar i dirigir: 1) l'Ajuntament
d'Alcúdia, 2) Ia macro-conselleria de
Medi Ambient, Costes i Ordenació
del Territori, 3) Ia Mancomunitat del
Nord (tot i que ja ha anunciat que pel
setembre molt probablement deixarà
de presidir aquesta institució) i 4)
també el propi Partit Popular
d'Alcúdia, que ha trobat en ell a un
líder integrador després de Ia crisi de
fa uns anys motivada per una situació
semblant a Ia que atrevessa ara el
Partit Socialista alcudienc (interferèn-
cies de Palma sobre Alcúdia i sobre Ia
sensibilitat dels polítics locals que
s'estimen més treballar a Alcúdia i per

Alcúdia).
El vertaderament desitjable ès que

el nostre poble pugui exportar l'eficà-
cia, Ia racionalitat, Ia sensibilitat i el
sabre fer dels seus polítics, (Miquel
Ramis al Covem Balear i ToniAle-
many al CIM, per exemple) i que al
mateix temps en el nostre poble
deixin cada quatre anysel llistó ben
amunt, tant els d'un signe ideològic
com d'altre. Per damunt tot, es bó
que els partits es barallin per fer-ho bé
davant els electors sempre, no domés
en temps d'eleccions, perque en Ia
seva carrera per acumular èxits en
cada àrea de gestió municipal el
beneficiat primer en serà el poble
d'Alcúdia, així que no mos prenguin
per beneits els «politicastros
palmesanos», mesclant els ous amb
els caragols i volguent fer passar «pes
tubo» a les agrupacions locals perque
les seves decisions perjudiquen els
seus propis interessos polítics en
altres institucions. Si es tracta de triar
entre Alcúdia o Palma, en el nostre
poble està clar quina és l'opció, i si
no, que no venguin llavonces a fer
mitins i a demanar el vot. I que
tenguin això present tots els partits.

Autos FRONTERA
Cecilio Metelo, 81
Tel./Fax: 53 06 98

07460 POLLENÇA
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Laboratorio fotográfico

¡NO COMPRE SU CARREJE!
NOSOTROS LE REGALAMOS UN
CARRETE POR CAVA RfVELADO

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

LOCAL/ACTUALITAT

Alcudia es el tercer
municipi de Mallorca per

ordre de inversions del PIa
Mirall

El Consell de Govern reunit el passat l
d'Agost va aprovar una subvenció de

l .O32 milions de pessetes als
projectes presentats per Alcúdia i les
obres començaran probablement per

l'Octubre.
Alcúdia es el tercer municipi de Mallorca en importància

segons les inversions del Govern Balear a través del PIa Mirall.
El Consell de Govern reunit el passat 1 d'Agost va aprovar

les concesions de les diferentes subvencions sol.licitades per tots
els municipis de l'Arxipèlag. Entre ells, Alcúdia havia presentat
un total de set projectes, tres adscrits a Ia Conselleria de Medi
Ambient i altres quatre a Ia Conselleria de Turisme per un total
de 2.329.488.000 de pessetes, dels quals n'han estat aprovats el
88'6 %, quedant inclosos dins el PIa Mirall un total de
2.064.605.000 de pesetes.

Tenguent en compte que el PIa Mirall contempla Ia subvenció
del 50 % de les inversions a realitzar en els municipis amb les
característiques d'Alcúdia, el total de l'ajut peIs projectes que es
realitzaran al nostre municipi puja a 1.032.302.000 pessetes.

Per davant d'Alcúdia en quan a inversió sols queden Ciutat
i Calvià, Ia qual cosa dóna idea de Ia importància creixent del
municipi d'Alcúdia en el conjunt de l'Illa.

Aquestes dades han estat facilitades pel Gabinet de Mitjans
de Comunicació del Govern Balear.

Per altre banda, segons informava Bartomeu Rebassa a
través d'Alcúdia Ràdio, les obres dels diferents projectes comen-
çaran amb molta de probabilitat pel mes d'octubre. Aquests
projectes són els que s'explicaven detalladament en el número de
Ia Revista Badia d'Alcúdia corresponent al mes de Juny:
l'embelliment i peatonització del Passeig Marítim, Ia dotació de
serveis a Ia zona del Llac Esperança i Ia peatonització dels carrers
radials del centre històric d'Alcúdia que parteixen desde el carrer
Major i el Carrer des MoIl.

ç& CENTRO DE CIRUGIA
ESTÈTICA

LlFTlNG:
PEELLING:

RINOPLASTIA:
BLEFAROPLASTIA:

OTOPLASTIA:
MAMOPLASTIA:

LIPOESCULTURA:

Rejuvenecimiento facial quirúrgico
Rejuvenecimiento facial no quirúrgico
Corrección estética de Ia nariz
Corrección estética de los párpados
Orejas en asas
Aumento - Disminución - Elevación
Lipoaspiración y lipoinjerto

CIRUGlA 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
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ACTUALITAT

Alcúdia, camp de batalla polític dels
tres principals partits de les Illes

L'atracament
entre el PP i el

PSOE d'Alcúdia a
nivell municipal

per garantir
l'estabilitat política o
i el ritme de gestió t

necessari pel i
municipi obri una «
crisi interna en el c

0

sí del PSIB-PSOE. = I

UJ

UM es manten a
l'expectativa. Per
altre part, mentre

Antònia Munar diu
que no ha rebut
cap proposta per
posar una moció

de censura,
Antoni Alemany

reconeix davant Ia
prensa que han

rebut insinuacions
per parí d'UM.

Victòria Vives
Fotos: Amàlia Estaben

Arrel d'una pregunta del
Partit Socialista en el passat
pIe celebrat a finals del mes de
Joliol, on aquest grup munici-
pal va qüestionar a Miquel
Ramis sobre com pensava
compaginar els dos càrrecs de
Conseller i Batle, Miquel Ra-
mis va convidar al grup de
l'oposició a participar de Ia
gestió municipal.

El PSOE-Alcúdia al dia
següent va respondre afirma-
tivament a Ia proposta i tot
d'una es varen anar celebrant
diferentes reunions entre el
grup municipal del Partit Po-
pular i el del Partit Socialista

per intentar arribar a un acord
que materialitzàs l'oferta del
batle.

Aquesta oferta va destapar
per a l'opinió pública el refre-
dament de les relacions entre
el PP i UM, ja que el seu
regidor Miquel Ferrer va de-
clarar en el transcurs del PIe
que el diàleg havia mancat
entre ell i el batle des del
nomanament d'aquest com a
Conseller. De fet s'ha de dir
que les reunions entre el Partit
Popular i el Partit Socialista es
varen realitzar amb Ia notable
absència de Miquel Ferrer,
fins ara únic soci de govern
del PP.

Les reunions culminaren
en un acord entre el PP i el
PSOE, en virtut del qual tres

regidors del grup municipal
socialista, concretamentJolià
Hèvia, Josep Gonzàlez i
Xavier Turrado agafarien les
àrees d'Esports, Turisme i
Educació i Participació Ciuta-
dana.

Es tracta de tres persones
molt solvents en cada àrea, ja
que n'Hèvia havia estat regi-
dor d'esports a l'etapa de go-
vernsocialista, Josep Gonzàlez
és el director de l'hotel
Maristany i Xavier Turrado es
el director del Centre d'Edu-
cació d'Adults d'Alcúdia.

Però Ia direcció del PSIB-
PSOE a nivell insular i regio-
nal no ha vist amb bons ulls
aquestatracamentpolític, obli-
gant als socialistes alcudiencs
a tornar enrera. Les excuses

SEh^F*R
I XXRXX

rRUITCS

TENDA: Paseo Colon
Ctra. a Santa Margalida

TeI. 85 2O 6O - CA1N PICAFORT
(Mallorca)

FAX EN PAPEL NORMAL
Canon Sistemas de

Oficina
d'Es PIa, SA

Gran
Vía Colón, 146

TeI. 50 53 91
Fax: 50 51 25
07300 - INCA
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per rompre l'acord varen ser
primer que el batle havia tren-
cat unilateralment el pacte, ja
que havien quedat ben clars a
les reunions que el PSOE no
abandonava l'oposició i aga-
fava només àrees de gestió no
de govern, raó per Ia qual
quedava abolida Ia Comissió
de Govern i es creava Ia Co-
missió de Coordinació. En
canvi el Grup Municipal Soci-
alista va explicar a Ia premsa
que donavenper rompudes les
negociacions i l'acord perquè
el batle havia desdit al secreta-
ri general insular, Francesc
Antich, afirmantqueaAlcúdia
s'havia arribat a l'acord de
governar en consens.

Antoni Gelabert en el trans-
curs d'aquesta roda de premsa
va afirmar però que si el batle
ratificava els punts de l'acord
al qual havien arribat, ell esta-
va dispost a fer feina.

El batle va ratificar l'acord
en tots els extrems, també de
cara a Ia premsa, i va deixar
firmats els decrets pels quals
uns regidors deixaven de ges-
tionar determinades àrees. Al
mateix temps també va deixar
firmats però amb els noms en
blanc el nomenament dels re-
gidors sustituts. En Miquel
Ramis apelava amb aquest acte
com ell va dir «a Ia valentia del
PSOE».

Donada Ia situació, dos
concejals del Grup Municipal
Socialista, concretament Jolià
Hèvia i Antoni Gelabert deci-
diren acceptar el repte en un
principi però hores més tard
comunicaven a través
d'Alcúdia Ràdio que finalment
havien decidit convocar amb
urgència una assamblea gene-

ral de l'Agrupació Socialista
d'Alcúdia perque el partit tin-
gués Ia darrera paraula.

Aquesta paraula va ser afir-
mativa a Ia col.laboració amb
l'equip de govern a nivell de
gestió municipal però amb
unes condicions molt exigents :
El PSOE continuaria fent
l'oposició constructiva com
fins ara havia fet, agafaven
àres de gestió municipal en les
quals aplicarien el programa
socialista, no participarien en
cap òrgan de govern (ara Ia
comissió es diu «de coordina-
ció») i mantendrien constant-
ment Ia reivindicació de que el
batle d'Alcúdia Miquel Ramis
havia de deixar un dels dos
càrrecs que compaginava: o Ia
Batlia d'Alcúdia o Ia Conse-
lleria de Medi Ambient.

Miquel Ramis i amb ell tot
el Grup Municipal Popular
acceptava aquestes condicions
però declarant també que ell
pensa continuar amb els dos
càrrecs. Així semblava que Ia
crisi quedava tancada i els
regidors Jolià Hèvia, Antoni
Gelabert i Xavier Turrado
agafaven les esmentades àrees
de gestió, si bé per el moment
tan sols n'Hèvia i en Gelabert
han assumit les tasques.

Però molt al contrari Ia
direcció insular i regional del
PSOE amenaçava amb mesu-
res disciplinàries contra els
regidors que asumien les tas-
ques de gestió, per Ia qual
cosa membres de Fexecutiva
de Ciutat vengueren a Alcúdia
per «posar a les ordes» a
aquests concejals. La sorpre-
sa va ser que l'Agrupació del
PSIB-PSOE a Alcúdia es rea-
firmava en Ia seva postura,

recolzant al grup municipal
socialista.

La divisió interna en el sí
del Partit Socialista es
percebeix en dos sentits, per
una banda hi ha l'enfronta-
ment Alcúdia-Palma i per l'al-
tre, a nivell local, Ia divisió
està entre els partidaris de les
tesis de l'executiva del partit
(entre els quals s'hi conten els
membres d'aquest órgan que
també ho són del grup munici-
pal del PSOE) envers els par-
tidaris de Ia participació en Ia
gestió municipal.

Per aquesta raó, davant Ia
posició del partit socialista al-
cudienc, a nivell insular i regi-
onal s'ha decidit obrir un
periode de reflexió i discutir
novament aquest tema el pro-
per mes de setembre.

Per altre banda en el sí del
Partit Popular sembla que
aquest atracament no ha cai-
gut tampoc massa bé a un
sector de Ia formació política
popular a nivell regional, ja
que els mitjans de comunica-
ció illencs han desvetllat que
Joan Verger, president del PP-
Balears, considera que el pac-
te pot perjudicar les relacions
amb UM en unes properes
eleccions autonòmiques. Per
contra Ia direcció insular del
Partit Popular amb en Jaume
Font al cap (també batle de Sa
Pobla i Senador) i el propi
president del Govern Balear
Jaume Matas alabenl'acord al
qual s'ha arribat a Alcúdia.

Per Ia seva part Ia cúpula
d'UM es mantén a l'expecta-
tiva.

Fonts ben informades han
assegurat a Ia Revista Badia
d'Alcúdia que aquest partit

tant a nivell local com a nivell
insular no es vol posar mala-
ment amb cap dels dos partits
més grans per no perjudicar
els actuals pactes ni els que hi
pugui haver en un futur ni un
sentit ni en l'altre.

De fet, Antoni Alemany,
cap del grup municipal socia-
lista comentava a Ia roda de
premsa convocada el dia 7
d'Agost per anunciar en un
principi l'acord però que en
realitat va servir per fer sebre
el trencament d'aquest, que
unmembre d'UM els havia dit
que «no sé perquè vos
conformau amb part quan ho
podrieu tenir tot». Alemany
deixava caure al final «que
cadascú ho interpreti com
vulgui».

Per altra banda M a Antònia
Munar, preguntada pels mit-
jans de comunicació en el
transcurs de Ia presentació dels
actes a realitzar amb motiu de
Ia Diada de Mallorca sobre si
pensaven recolzar una moció
de censura a Alcúdia, va con-
testar que no es podia mani-
festar perquè no havia rebut
cap oferta i no volia fer futu-
ribles.

Així les coses semba que
Alcúdia s'ha convertit en un
autèntic camp de batalla on els
tres principals partits de les
illes (hi manca el PSM), diri-
meixen les seves diferències
tant externes com internes.

Per altrabanda, el secreta-
ri polític del PSM, Biel Garcies
ha declarat a Badia d'Alcúdia
que en Ia seva opinió «això és
un teatre on cadascú represen-
ta el seu paper».

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

Cases de ,W<SonSantMartíSv§
BODAS, BANQUETES Y COMUNIONES

LOCALES CLIMATIZADOS
CONGRESOS

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

MURO (Mallorca)
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DEL PEWSAR rp£¿ HABLAR

Segundos Retazos
Hay premios para distinguir a los que sobre-

salen en el mundo científico, por ejemplo, hay
premios para los héroes de Ia empresa, de Ia
industria, del trabajo... tendría que haberlos,
también, para los héroes del mérito humano,
para Ia gente buena. Pienso que en los Centros
Educativos tendrían que crearse, como fondo de
Ia educación, y con tanta importancia como las

propias disciplinas de estudios que son las asignaturas. Aulas y
cursos de alto nivel moral, nivel de conciencia en Ia vida
corriente, en nuestro andar por las calles, en respetar las
personas y las cosas privadas y públicas... Los campos de acción
para esta labor de gran valor cívico son, por ejemplo, los
Colegios, Asociaciones como las APAS, e incluso Organizacio-
nes No Gubernamentales, las famosas ONGs que para tantas
actividades se constituyen, las Parroquias en su gran labor de
catequesis y de Acción Social, incluso Ia Cruz Roja en su
altruista y meritoria obra de formación de socorristas, Empresas
importantes, Sindicatos, y un etcétera larguísimo... y como un
eslabón sumamente importante y eficaz, pongo a Ia Policía
Municipal,dichoseacontodoafectoyrespeto. Hay quesaber
que Ia palabra POLICIA significa el buen orden que debe
observarse y hacer respetar en las ciudades: cortesía, buena
crianza, urbanidad y respeto. Es en todo caso un trabajo, una
FUNCION que precisamente cumple, y Ia ejercen, a los Agentes
de Ia Policía Local de Alcudia en nuestra ciudad.

En el mundo en que vivimos, y puede que siempre haya sido
así, no es Ia VERDAD Io que sale del corazón y de Ia boca de
las personas en muchas ocasiones. La facilidad para decir Io que
no se siente, está al alcance de cualquier fortuna. Un insigne
pensador, Julián Marías, a quien yo admiro hace muchos años,
hablando del Sentido de Ia Verdad, cuenta que Ie dio a una
grafóloga eminente una muestra de escritura de una persona muy
conocida y prestigiosa, y el diagnóstico fué: «Es un hombre que
si dice «Buenos días», hay que decirle: ¡Mentira!, porque no es
verdad que te desee esa sencilla felicidad»... así que ya ve uno
como está el patio.

La fama de algunas personas, a veces es muy cierta, y otras

veces no tanto. Dos buenos amigos, uno de ellos Catedrático de
grandes conocimientos ampliamente reconocidos; el otro, po-
dríamos decir que más bien corriente o de no mucha altura en sus
saberes, pero bastante apto para dar coba a quien Ie pareciera.
En Ia conversación sale a relucir un personaje muy situado en las
alturas políticas, sociales, etc. y poderando y alabando a este
tercer hombre, nuestro segundo protagonista del cuento Ie dice
al Catedrático... «Hombre, el personaje de que hablamos no es
que Io haga todo todo bien bien, pero algunas cosas suyas sí que
son muy buenas.»... Si, en efecto, un reloj parado o escacharra-
do o con Ia cuerda rota, también da dos veces al día Ia hora
exacta. Esta fue Ia opinión del profe...

Un amigo mío tenía un apartamento en un lugar costero de
Barcelona, en 6a planta; en Ia finca de al lado, finca señorial
como es vicio decir, planta baja con inmenso jardín y dos pisos
altos y terraza enorme. Desde arriba veíamos el Avi, como de
75 u 80 años, sus dos hijos como de unos 50, varios nietos,
sirvientas a tutiplén... Mi amigo, que los conocía de tiempo
atrás, me dice: «Ya ves, los hijos de más de 50 años, sobrada-
mente capacitados... pero el Avi no suelta las riendas del
negocio, muy importante, las llaves de Ia caixa en su butxaca,
los hijos aburriéndose en Ia gran fábrica y en los grandes
almacenes, poco menos que teniendo que aparar Ia mano a fin
de mes...». Estuve filosofando un buen rato, me acordé de algo
que leí sobre las relaciones familiares, psicología entre padres e
hijos, que si el relevo generacional, que si el padre que no ve Ia
capacidad de los hijos, que si los hijos no ven las dificultades de
todo orden de sus padres viejos, etc. Un buen día encontré una
lección admirable que, más o menos, decía esta profunda
sentencia: «MAL PADRE EL QUE un día no sepa ser hijo de sus
hijos, y MAL HIJO el que un día no sepa ser padre de sus
padres». No sé quien fue el pensador, el sabio que compuso esta
sentencia, también yo soy propietario de ella porque hace
muchos años que Ia oí, Ia entendí, Ia comprendí y entró en mi
alma, aunque mis circunstancias no han sido nunca del ambiente
profesional ni socioeconómico de aquella familia fabricanta de
algo seguramente gordo.

IMPREMTA: Escola, 15 - TeI. 54 01 55

TENDA: Escola, 41 - TeI. 86 24 44

Fax: 54 01 55

07420 - SA POBLA (Mallorca)

TENDA: Tsa.MariaAguilo,9
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07400-ALCÚDIA (Mallorca)

5ervialsa
Les ofrece muy buenos precios 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 - ALCUDlA
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El 25 Aniversari de Ia inauguració de
l'Escola de Ia Porta des MoU d'Alcúdia

Bartomeu Serra Matí

Amb motiu del 25è ani-
versari de l'escola Graduada
de Ia Porta des MoIl, Ia direc-
ció m'ha encarregat de fer
unes pinzellades sobre l'evo-
lució de l'ensenyament a Ia
ciutat d'Alcúdia des de temps
enrera.

Com a mestre he tengut Ia
sort il'ocasió d'exercir aques-
ta professió a Alcúdia quan
l'escolarització i l'ensenya-
ment primari es regia per unes
pautes ben diferentes a les
d'avui dia.

Si ens remuntam al segle
passat, Ia preocupació no sols
era per trobar un edifici -i
només fa 25 anys que ho hem
aconseguit-, sinó per trobar
mestres, que de tant en tant
abandonaven el poble. Per
posarunexemple, l'any 1.845
es va contractar una mestra de
nines pel preu de trenta lliures
anuals, quantitat que devia ser
escasa, atès que a l'acta muni-
cipal on es recull aquesta con-
tractació s'indica que es con-
formava «por de pronto» amb
Ia quantitat esmentada.

Una altra data que trobam
oportú d'assenyalar és Ia de
l'any 1851 en què tenim notí-
cies d'una sol. licitud per obrir
una escola d'adults per part
del mestre d'instrucció públi-

ca. Heu de pensar que en
aquell temps, i tampoc ens
hem de remuntar molt enfora,
saber llegir i escriure era un
luxe i un privilegi i també una
enveja gran per molta gent
que no havia tingut l'ocasió
d'aprendre'n. EIs nins ben
prest els posaven a fer feina,
ja fos dins lapròpia famOia,ja
fos a fornal.

El que sí que marca una
fita important és Ia Llei de dia
9 de setembre de 1857 per Ia
qual s'acorda escolarització
obligatòria dels 6 als 9 anys,
com a mínim. No era tan
corrent que els nins anassin a
escola encara que n'hi hagués
enelpoble,jaque,l'any 1861
el governador de Ia Província
instava els pares que dugues-
sin els nins a escola i també
que es construïssin edificis,
per a Ia qual cosa s'atorgaven
subvencions.

L'any 1860 es constitueix
Ia Junta d'Instrucció Primària
que insta l'Ajuntament per-
què construeixi nous locals
per a les escoles de nins i nines
per tal d'evitar el lloguer que
pagava l'Ajuntament i així ho
acordà l'any 1863 i encarregà
els plànols i el pressupost de
les obres a l'arquitecte pro-
vincial, el qual ho enllestí l'any

següent. Però sembla que ves quedaren sobre el paper.
aquest projecte no es dugué a
terme, ja que no ens consta
l'existència de cap edifici cons-
truït amb aquesta destinació.

Però no totes les iniciati-

L'any 1888 s'aconseguí
l'obertura de l'escola per a
adults, des de les 6'30 a 9 del
vespre, a partir de 1 ' edat de 12
anys.

EXCURSIONES MARÍTIMAS
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L'any 1896 l'Escola de
nines es traslladà al carrer de
Ia Rectoria, núm. 6, per a 4
anys. L'anyl899semblaque
es traslladà de nou, ara a Ia
casa de can Ferragut del car-
rer de Ia Roca. Això és de
lloguer en lloguer, perquè
l'edifici en propietat no arri-
bava. Consta que l'any 1897
l'Ajuntament demana al go-
vernador que cedeixi el Quar-
ter de Cavalleria -carrer del
Lledoner-PIaça dels Pins- per
construir les escoles de nins i
nines i l'any 1899 es torna
sol.licitar al Ministeri de Ia
Guerra.

Personalment record que
el tema de les escoles s'encetà
arran de Ia visita que realitzà
l'any 1932elgovernadorcivil
d'aquestaprovíncia, el senyor
Máximo Cajal, que acompa-
nyat de les autoritats va fer un
recorregut pel recinte emmu-
rallat.

I així arribam a 1 ' any 1936,
quan Ia Comissió Gestora el
31 de desembre acordà d'ad-
quirir per a Ia Graduada 4
dependències de
l'Alfombrera, per Ia quantitat
de 1.500 pessetes anuals i per
a Ia Unitària delPort una casa
del senyor Isidro Pons Gilet
per Ia quantitat de 300 pesse-
tes anuals, i l'Ajuntament fir-
ma el contracte de lloguer per
a Ia Graduada l'any 1937 a
Tapices Vidal S.A., situada a

Ia Plaça de Carles V.
El 8 de febrer de 1937 Ia

Comissió Gestora s'assabentà
que Ia mestra de l'Escola Na-
cional de Nines havia entregat
Ia clau del local on estava
instal.lada al carrer de Ia Car-
nisseria des de l'any 1916,
avui carrer de Cristòfol Co-
lom, perquè es va traslladar al
local que abans ocupava l'Es-
cola Nacional de Nins, al car-
rer de Sant Jaume, avui Mu-
seu de Pollentia, perquè reu-
nia millors condicions. CaI
fer un incís per dir que aquest
edific, segons conta l'histori-
ador Pere Ventayol, va ser
ocupat pels Pares Mínims,
expulsats cap a l'any 1.836 i
aleshores s'hi ubicà l'escola
de nins.

La idea de dur a terme Ia
construcció de l'Escola Gra-
duada en aquesta ciutat no es
va arraconar i finalment tenim
l'edifici objecte d'aquesta fes-
ta. L'any 1969 l'Ajuntament
acordà de construir un Grup
escolar de vuit aules i un habi-
tatge per a un conserge, situat
en el baluard anomenat de
Santa Maria, de Ia murada
exterior, d'una extensió de
5.802 m2.

L'autor del projecte va ser
l'arquitecte Josep Ferragut.
Les obres s'adjudicaren per
subhasta pública per un im-
port de 3.705.996 pessetes.

El pressupost per dur a

terme les obres el va aprovar
l'Ajuntament el mes de gener
i tot seguit començà Ia cons-
trucció i també l'inici del pro-
jecte del tancament del recin-
te, de Ia qual cosa s'encarregà
l'arquitecte Josep Falcon CIo-
tet, que comptà amb el
vistiplau de Ia Comissió
d'Obres.

El mes de maig Ia Delega-
ció d'Hisenda va comunicar a
l'Ajuntament l'aprovació de-
finitiva del pressupost extra-
ordinari que aquesthavia apro-
vat prèviament.

Les obres marxaven a bon
ritme i pel que sembla amb
entussiasme, perquè, l'any
següent, abans d'acabar el tan-
cament del recinte es projec-
tava Ia construcció del camp
d'esports en els terrenys de
devora el Grup escolar, i el 19
d'octubre de 1970 Ies mestres
de l'Escola Graduada de nines
acordaren, en sessió trimes-
tral, de comunicar al batle que
enllestís com més aviat millor
el trasllat de l'escola al nou
edifici escolar, atès l'incre-
ment de Ia matrícula, Ia inca-
pacitat del local i el mal estat
del material, ja que les obres
estaven acabades des del mes
d'agost.

PeI que sembla es va utilit-
zar el local abans de Ia inaugu-
ració oficial, atesa Ia urgèn-
cia. Però no podia faltar
l'obertura solemne que les

circumnstàncies requerien i
així es va recollir a Ia làpida de
marès, amb Ia inscripció se-
güent: «Inauguración Escuela
Graduada, Alcudia, mayo de
1972, día de Ia Provincià.
Padrinos: Da Mercedes
Montaner de Alcover i D.
Fernando Vidal de Villalonga.
Ciudad de Alcudia, mayo de
1972».

Abans d'acabar hem de dir
que paralel.lament a l'ense-
nyament estatal han existit al-
tres institucions d'altra natu-
ralesa -Ia majoriaja han passat
a Ia historia- dedicades a l'en-
senyament a Alcúdia que tam-
bé es mereixen el reconeixe-
ment públic, com és l'Escola
de nit d'Instrucció i Moralitat
de l'any 1878, oberta per ini-
ciativa del prevere Sebastià
Ventayol amb el suport de
l'Ajuntament, el col.legi de
les monges Agustines, Ia del
Pòsit de Pescadors, l'Escola
parroquial, l'Escola nocturna
d'adults, patrocinada per Ia
Societat Cercle d'Obrers Ca-
tòlics d'Alcúdia i destinada
als fills dels socis d'aquesta
societat que havien deixat
d'anar a escola quan eren molt
nins.

Colonya
Caixa PoUença
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ALCUDIA
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OPIflIOfl/ Punira pz MisTA nAcroflAL
Reproducimos a continuación, por su interés, este artículo que nos ha enviado a
Ia redacción de Ia revista Badia d'Alcúdia, un vecino de nuestra localidad natural

del País Vasco.

ESTA SI ES.
GONZALO Mi Euzkadi no es Ia que se ha reflejado al

mundo, y al resto del estado, a través de los
medios de comunicación, durante 20 años.

Mi Euzkadi no es Ia que se reune en los
cementerios, ni tampoco Ia que defiende las
ideas a balazos.

Mi Euzkadi no es Ia del tiro en Ia nuca, ni
tampoco Ia de Ia Goma-dos, ni el Coctel Molotov.

Mi Euzkadi no es Ia de Intxaurrondo, ni tampoco Ia de las
torturas.

Mi Euzkadi no es Ia que absuelve asesinos enjuicios injustos,
ni tampoco Ia Euzkadi Parabellum.

Mi Euzkadi no es Ia de Ion Idígoras, ni tampoco Ia de Floren
Aoiz.

Mi Euzkadi no es Ia que prende fuego a Ertzainas dentro de
su furgoneta, ni tampoco Ia de los crespones negros.

Mi Euzkadi no es Ia del G.A.L., ni tampoco Ia de Alcalá
Meco.

Mi Euzkadi no es Ia Euzkadi negra de las pistolas, Ia Euzkadi
podrida de los zulos.

El Rojo de mi Ikurriña, no es el rojo de Ia sangre, sino el Rojo
del corazón valiente.

El Blanco de mi Ikurriña, no es el blanco de las calaveras,
sino el Blanco de Ia paloma que esperamos hace ya demasiado
tiempo.

El Verde de mi Ikurriña, no es el verde del monte donde se
ejecutan las víctimas, sino el Verde de mi esperanza, de Ia de
todos.

Mi Euzkadi no es Ia que patea a un Ertzaina de paisano en
fiestas de Bilbao, ni tampoco Ia de los arrestos indiscriminados
y las palizas.

Mi Euzkadi no es Ia del Impuesto Revolucionario, ni
tampoco Ia del coche o el paquete bomba.

Mi Euzkadi no es Ia de los 1.500 millones de Delclaux, ni
tampoco Ia de los Fondos Reservados.

Mi Euzkadi no es Ia de los Ertzainas encapuchados, ni
tampoco Ia de las condenas a muerte.

Mi Euzkadi no es en Ia que se tienen que cerrar Empresas por
miedo, ni tampoco Ia que secuestra y asesina a terroristas.

Mi Euzkadi no es Ia del fuego, ni en Ia «Casa del Pueblo» de
Portugalete, ni en Ia «Herriko Taberna» de Ermua.

Mi Euzkadi no se refleja en los ojos extraviados de Ortega
Lara, ni en Ia nuca perforada de Blanco Garrido.

Mi Euzkadi no es, ni puede ser, ésta, Ia de unos pocos. Por
eso quiero que se sepa, porque es de Justicia decirlo, que mi
Euzkadi, vuestra Euzkadi, Ia Euzkadi de todos, es y ha sido
siempre, Ia que derrama lágrimas por todos los muertos, sean del
color que sean.

Mi Euzkadi es Ia de los Ertzainas que defienden a los
violentos, de Ia violencia que ellos mismos han engendrado.

Mi Euzkadi es Ia del Lazo Azul, y Ia de Gesto por Ia Paz.
Mi Euzkadi es Ia de las Fiestas pacíficas, en las que todo el

mundo es bien recibido, venga de donde venga.
Mi Euzkadi es Ia de losjóvenes que tenemos que salir del Pais

Vasco para trabajar, porque Ia gente no se atreve a invertir y
crear empleo en Euzkadi.

Mi Euzkadi es Ia Euzkadi tolerante, incluso con los intoleran-
tes.

Mi Euzkadi es Ia de Atutxa, Ia de Iturgaiz, Ia de Ardanza, Ia
de Jaúregui, Ia de Garaicoetxea, Ia de Arzallus, Ia de Madrazo,
y Ia de tantos otros.

Mi Euzkadi es en Ia que los Ertzainas se quitan las capuchas
y son abrazados por el Pueblo.

Mi Euzkadi es históricamente Ia de gente con iniciativa
empresarial, gente espontánea y sincera.

Mi Euzkadi es Ia de Ia buena Gastronomía, los paisajes más
verdes; Ia tierra de escritores, músicos y deportistas.

Mi Euzkadi es, para cualquiera que Ia haya visitado, Ia de
gentesana, honradaytrabajadora; gentesobria, genteorgullosa,
pero de su propia sencillez.

Mi Euzkadi es Ia de todos los Vascos, los de Ia «Casa del
Pueblo», los del «Batzoki», y también los de Ia «Herriko
Taberna».

En mi Euzkadi caben todas las ideas, pero ni una sola bala;
caben todas las banderas, pero ninguna pistola.

Mi Euzkadi es Ia Euzkadi que inundó las calles de Bilbao, por
Ia Paz y Ia Libertad.

Por eso estoy orgulloso de haber nacido en Ia misma tierra
que otros muchos que han caído bajo las balas de los fascistas.
Los fascistas de ántes y los de ahora.

Por eso estoy orgulloso de haber visto las mismas luces, de
haber pisado las mismas calles, que los que ahora las rebosan
gritando Libertad.

Por eso, es para mi un honor, poder decir que soy Vasco.

GORA EUZKADI.

VIVA LA LIBERTAD.

fëeàfawtavtte
Pvft&U#,

JUV* WOW*,

Especialidad en pescados y
cocina italiana

Passeig Marítim, 10 - Puerto Alcudia
TeI. 54 53 09
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-<$^̂ î S^W$i-

V E N A

C 0 N D U C I
V E N A

D I S F R U T A R

MlCRA
ALMERA
PRIMERA
SERENA
TERRAMO M
MAXIMA QX
200 SX

d
d
d
d
d
d
d

e
Q
e
e
e
e
e

s d
sd
sd
sd
sd
s d
sd

e
e
e
e
e
e
e:

::

1
1
2
2
3
4
4

. 1

. 7
, 4
. 2
. 0
. 0
:?

98
98
3 1
7 0
4 7
5 2
82

. 0

.0

. 0

. 0

. 0

. 0

. 0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

P. TAS.,

P T A S .

P T A S ,

P T A S .

P T A S ,

P T A S .

;PTA:f ..

*t>y.^t*ttwwwMo* $tt*, bVKmted t̂t*ririGufeKiaR *«ï«*i,5w(n»%

ftwttpcw,r**v*tAHittonc*ypf4mx^tFKAd^w^

ayt»«^xac»k> teckAfoj «t pwm*Ua f Oafe««& P*a wMajto» m tKtsfc,

Uit*s E*u«pi:k«*íí«* Co«íSctót*a CMt MSft*M FWAMOAOÉMI

a*iHMt*tOftflOotott
y * «Aet «n«c«!Wíó«

iC«?WiOt*içjg-
:.:<».;* ¿SLF <Kf W ;y <« ;

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

INCA: MOTOR INSULAR SA Ctra. PALMA-ALCUDWV Km 28 TEL 88 30 31 • STA. MARGARTTA: COVEAUTO - TEL 52 39 94 - MIQUEL ORDINES, 7
SA POBLA: AGUSTl S.L - TEL 54 18 05 - CTRA INCA, 35 • CAMPOS: RAFAEL POMAR - TEL 65 07 83 - HISTORUVDOR TOLLEDAS, 9

FELANTTX: AUTOMÓVILS PERELLÓ - TEL 58 12 60 - WV ARGENTINA, 57 • MANACOR: CAN PERELLÓ - TEL 55 00 51 - PLAZA CONCORD^ 7
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Armadores y
Consignatarios de Buques

SERVICIO CONTENEDORES Y GRUPAJE
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)

LIMPIEZAS
FILGRASA

w&XP&

^V^c^

cPrfS?*p
J 3̂°

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
EN FILTROS DE COCINA

EXTRACCIONES DE HUMO
TURBINAS Y CfflMENEAS

PULIDOS Y VITRIFICADOS
LIMPIEZA DE MOQUETAS

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

Catalina Villalonga, de Ia tenda de roba infantil
«JUNIORS», conquista cinc premis d'aparadors a

concursos de les Illes
Aquestes festes de Sant Jaume, ens ha

oferit per cinquè any consecutiu Ia desfila-
da de moda infantil i juvenil

Na Catalina Villalonga es l'al.lota que
porta Ia tenda de roba infantil i juvenil
«JÚNIORS» del Port d'Alcúdia, una tenda
que molta gent coneix, no tan sols per Ia
roba d'infants que ofereix, sino també per
l'originalitat dels seus aparadors.

Na Catalina es dissenyadora, confecci-
onista, patronista i escaparatista, i ja ha
guanyat cinc destacats premis otorgats pel
Govern Balear, en concursos organitzats
per PIMECO.

Però Ia qualitat i creativitat d'aquesta
jove artista i empresària ha estat reconegu-
da no tan sols amb aquests destacats pre-
mis, sino també amb Ia seva participació
l'any 89 en l'exposició de Disseny que es
va realitzar al Palau Solleric, centre d'ex-
posicions i documentació deI'Art Contem-
porani. Allà na Catalina Villalonga hi tenia dos vestits
vanguardistes confeccionats per ella mateixa.

Enguany, per cinquè any consecutiu ha organitzat Ia desfila-
da de moda infantil i juvenil de Ia seva tenda «JUNIORS» que
s'ha celebrat dins les festes de Sant Jaume i que ha oferit Ia
Televisió d'Alcúdia en diverses ocasions.

Diu na Catalina Villalonga que «l ' aparador ha de tenir directa
relació amb Ia tenda, Ia seva funció és Ia de informar sobre el seu
caràcter i estil».

Referint-se concretament als aparadors del temps de Nadal
per exemple, amb un dels quals va obtenir el tercer premi del
Concurs convocat per PIMECO l'any passat, afirmava a Ia
revista d'aquesta associació empresarial que «et sents molt
satisfeta quan veus que Ia idea que tenies damunt el paper es fa
realitat, i queda tal i com t'ho imaginaves. A més, Ia satisfacció
es doble perque després Ia gent els valora i et dona l'enhorabo-
na».

Pida presupuesto sin compromiso

Aire acondicionado, Calefacción
Deshumificadores

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

PASSEIG

SARALEGUI, 48

TEL. 86 44 34

FAX: 86 44 33

PTO. POLLENSA

IMPORTANT !i!
CERCAM CASES AMB

PISCINA PER A

L'EST/UDE1997-98.
Per llogar.

Finques, cases amb piscina

per tot arreu.

Bonaire, Malpas, ...
E-mail: sti.pollensa@ocea.es
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ELS CLIENTS MALLORQUINS TAMBÉ SON IMPORTANTS
Aquests restaurants ja tenen Ia carta ea Ja nostra JJecgua
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Especialitat en peix i
cuina italiana

Passeig Marítim, 10 - Port d'Alcúdia
Tel.545309

Passeig Marítia, 10 - KoIl
Telèfon,- 54 53 09

SI

Sï8
Restaurant Espedalatencamipeix
Graelía îzzeria Espedatesflamejades

Carrer del Cipe Blanc - Albufera (Alcúdia)
Telèfon: 89 25 74
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Rtttourant

B0n tìuiJDte
EspeciaUíat ta paelles i menjars casolans
D.MConttt
PORT DALCt'MA iMtlUrc«) TeL 54 58 IO

Carrer del Coral, s/n - Har i Estany
Telèfon: 54 58 10
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Carrer de Ia Tórtora, s/n - AMera (Alcúdia)
Telèfon: 89 07 04
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RISTAURANT Ciï

SOL
Espedatttalen:

Cuina Ma!k>rqulna
Cuina lnternack>nal

07410 PORTD'ALCÚCH*
MoBorcs

Carretera d'Artà, 4 - Har i Estany
Telèfon: 54 59 60

S**

I
s

UHj*3fe^Qi
Baguettes, OQh

C/r^t^Sandvitxosi WU
Ensalades per dur-se'n.

carrer dels Hariners, 13 - HoIl
Telèfon: 54 90 69

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA
SERVEI DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
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PEATONIZACIONES ¿PARA QUE? 'iVWE LA VIDA!

No puedo
dejar de omi-
tir cuán fasci-
nado me que-
décuandoleí,
en el suple-
mento del
6 a d i a

d'Alcúdia referente a las
«Festes de Sant Pere 1997», el
artículo en el que se explicaba
cómo sería Ia peatonización
que se pretende efectuar en Ia
primera línea del Puerto de
Alcudia... Enrealidad, nome
convenció en absoluto Ia des-
cripción de Io que se quiere
realizar, por más que se expu-
siera de una manera tan poéti-
ca. Antes al contrario: me
pregunté qué Ie habrían hecho
los pequeños y medianos em-
presarios y los residentes, que
se van a ver afectados por esta
futurapeatonización, alAyun-
tamiento para que éste les quie-
ra -en mi modesta opinión y
según Io que me dicta mi capa-
cidad de previsión- perjudicar
de esta forma. Poco después
de leer el aludido artículo,
evoqué, ignoro mediante qué
arbitraria asociación de ideas,
Ia figura de Nerón ordenando
clandestinamente incendiar
Roma para posteriormente
construir, sobre sus cenizas,
una nueva metrópolis que
satisfaciera sus desmesuradas
ensoñaciones de megalóma-

no.
Uno no se resiste a Ia ten-

tación de preguntarse si Io que
se perseguirá, en el fondo,
con este tan ambicioso y cos-
toso como, a mi entender,
poco pragmático, poco popu-
lar y poco solidario proyecto
de especie de oasis artificial
adoquinado -el cual se llevará
a cabo en un tiempo más o
menos cercano a las próximas
elecciones municipales- no
será deslumbrar a un electora-
do al que se Ie supone, gratui-
tamente, una mentalidad in-
fantil y sobremanera impre-
sionable, en lugar de conside-
rarlo como constituido por
personas adultas, con criterio
propio y que saben Io que
quieren y Io que les conviene.

En el Ultima Hora del pa-
sado 13 de Julio también leí
que Ia peatonización, en lugar
de partir desde el edificio
Mantonia, tal como se anun-
ciaba en el anteriormente re-
ferido suplemento, partirá
desde el Miramar. Sería hora
de empezar a tener claro cuá-
les van a ser sus límites -mejor
sería aún que careciera de ellos
porque no existiera nunca-.
¿O es que va a haber una
tercera fase de peatonización
que Ia prolongará hasta el
Mantonia para el año 2.000,
cuando todo el mundo se des-
place hasta su casa en un heli-

cóptero monoplaza?.
Si los empresarios se han

quejado, porque no sería tan
extraño que ello les hubiera
acarreado pérdidas, por el cie-
rre del tráfico en Ia primera
línea del Puerto durante las
fiestas de San Pedro y los días
en que se han realizado obras
de asfaltado (las cuales, por
cierto, habrán supuesto, en
determinada medida, un gasto
un tanto superfluo, si se con-
sidera que parte de Io que hace
tan poco tiempo se ha asfalta-
do, en breve, según se anun-
ció, va a ser peatonizado: a
este respecto hay que decir
que los técnicos de Ia
Conselleria de Fomento do-
minarán muy bien su profe-
sión, pero Io que es de econo-
mizar no entienden mucho),
no quiero imaginarme hasta

donde llegará Ia justificada
indignación de esos empresa-
rios si se cierra o se restringe
el acceso al tráfico en Ia pri-
mera línea para siempre. En
todo caso, es orientativo Io
que ha sucedido en el bulevar
de Peguera: repárese en Ia que
allí se ha armado a causa de su
peatonización.

Peatonización sí, pero en
sitios oportunos, convenien-
tes, adecuados y deseables.

Para terminar, me atreve-
ré a hacerle una propuesta al
Presidente de Alcudiamar:

Si es Ud. tan partidario de
Ia peatonización, ¿por qué no
peatoniza todo el Club Náuti-
co y suprime todas las plazas
de aparcamiento que hay en
él?.

GESTIO IMMOBIUAm

XISCOCOMPANY
lllIl̂

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

i Ca'n Picafort
Tel./Fax: 989 60 53 00

RIAUTO £g) TOYOTA
COLABORADOROFICIALDEMEDIAUTO,S.A. ^jL^ ^^ ^^ J m m

Exposición y Ventas:
AVDA. MAR I ESTANY1 1
TEL. 54 55 50
PTO. DE ALCUDIA

Taller y Ventas:
CTRA. D1INCA1 1

TEL5401 10
SA POBLA
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EXPOSICIÓA LA GALERIA LESARTS:

SILENCIS, D'Antoni Garreta.
...Escolta'ls... segurament l'únic camí per descobrir Ia

nostra identitat, que ens exhorta a analitzar el nostre passat, a
ordenar el nostre present, a evolucionar amb el futur. Massa
sovint no sentim el batec del cor que impulsa de vida el nostre
cos, ni els pensaments d'un cervell que lluny de fer-los aprofun-
dir diluim en banalitats mundanes. La vida és més important, i
com en aquest cas, es pot representar de manera simple que no
simplista; observau l'horitzontalitat de les obres mostrant se-
qüències vitals, Ia rectitud o sinuositat de les línees que a
igualdad de Ia pròpia existència te principi, vivències, i final.
Reaccionau davant les marques de Ia vida, inquietau-vos amb les
línees blaves símbol d'èxodes personals representants de traicions
cap a un mateix, de somnis perduts, de principis profanats.
Identificau-vos en les formes pures circulars com a revelacions
del vertader esser, llunyanes de tota negativitat, alhora que no
deixeu de banda les seves capritxoses irradiacions.

Cera, calor, filtrats per Antoni Garreta crean una plàstica
visual d'agradables sensacions tàctils, de textures suaus però
diverses que hipnotitzen Ia retina fent-la passejar d'esquerra a
dreta, d'alt a baix, generant impulsos d'encontre físic amb Ia
matèria.

Ara només resta que compareu Ia vostra existència en cada
una de les obres, però això sí, de manera íntima i personal,.. .en
silenci...

Gabriel Torres i Ramis.

BAR - RESTAURANTE

âaFo
KLOCALJl

CLlMAJIZADO

ABiERtÖtÖbo
EL ANO

Lunes yMartef por
Ia tardecerrado

Ca'n Sebastià
MENU DIARIO

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

ESPECLUJDADES EN COCINA MALLORQUEVA
Arroz Brut

Paletilla de Cordero
Lomo con CoI

COMIDAS PARA LLEVAR POR ENCARGO
COMIDAS COMPAÑERISMO
COMUNIONES YBAUTIZOS

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

L'Ajuntament firma amb Ia Universitat el conveni per Ia
redacció del PIa Estratègic Alcúdia 2.O2O

El passat dia 31 de Juliol es
va firmar el Conveni entre
l'Ajuntament d'Alcúdia i Ia
Fundació Universitat-Empre-
sa en virtut del qual aquesta
institució elaborarà el PIa Es-
tratègic Alcúdia 2.020.

El PIa Estratègic Alcúdia
2.020 consistirà en un conjunt
d'estudis que partint d'una
diagnosi de Ia situació actual
del municipi, calcularà i defi-
nirà les possibilitats així com
les línees d'actuació recoma-
nables perque Alcúdia s ' adapti
als canvis del model turístic i
econòmic que es poden produir
a 23 anys vista, i això es farà
a través de Ia coordinació de
diversos estudis específics.

El batle, Miquel Ramis, a
l'acte de Ia firma del conveni,
va agrair Ia col.laboració del
Govern Balear que fmancia al
100% l'elaboració d'aquest
PIa Estratègic Alcúdia 2020,
amb un presupost total de 18
milions de pessetes.

El rector de Ia Universitat
de les Illes Balears, Sr. Huguet
i president de Ia Fundació
Universitat-Empresa, per Ia
seva part donà les gràcies tam-
bé a l'Ajuntament d'Alcúdia
perque amb aquest treball,
entre altres coses, va dir «es
compleix un dels objectius de

!•'"""

Ia Fundació Universitat-Em-
presa, i es que Ia Universitat
surti del Campus i es posi en
relació directa amb Ia socie-
tat».

En quan als plaços d'exe-
cució d'aquest estudi, sembla
que es podria presentar un
primer avanç de Ia planifica-
ció en el marc del Futur
Alcúdia 97, el proper mes
d'octubre, mentre que Ia pre-
sentació definitiva del PIa Es-
tratègic no seria fins el Futur
Alcúdia 98.

Referint-se al contingut del
PIa Estratègic i a Ia metodolo-
gia a seguir, el Catedràtic
d'Economia Eugeni Aguiló,
va explicar als mitjans de co-
municació que «tenim un mo-
del turístic que se està trans-
formant. Des dels finals dels
80 i principis dels 90 està
canviant. Alcúdia vol conèi-
xer com acabarà aquest model
i es vol adaptar».

Eugeni Aguiló va parlar
d'una necessària visió
desestacionalitzadora i una
visió diversificadora i que el
PIa intentarà donar pautes
perque el municipi es pugui
adaptar a temps als nous can-
vis.

En quan a Ia metodologia
aquesta va ser definida com

Moment de lafirma del conveni

una metodologia participati-
va, amb l'objectiu de que els
actors econòmics i socials del
municipi s'impliquin en les
conclusions del PIa Estratè-
gic, ja que són els que definei-
xen Ia realitat socioeconòmica
d'Alcúdia i els que
vertaderament Ia poden trans-
formar. Per aquesta raó i
amb aquest objectiu, Eugeni
Aguiló va explicar que es pre-
veuen reunions amb els em-
presaris, així com reunions
amb les institucions públiques
i privades.

A preguntes de Ia premsa
sobre si aquest estudi es com-
plirà o quedarà inoperatiu el
batle va respondre que «vo-
lem que aquest estudi sigui un

guió a seguir, però
inmediatament acabat s'ha de
qüestionar i actualitzar, adap-
tant-se a Ia realitat».

Per altra banda, també va
explicar en el principi de Ia
firma del conveni que el futur
d'Alcúdia pasa pel respete
absolut al patrimoni, al medi
ambient. «VolemqueAlcúdia,
-va explicar el batle- continui
essent un poble amb les seves
avantatges i desventatges si es
que un poble en té de
desventatges».

En aquest sentit va desta-
car Ia riquesa d'Alcúdia amb
valors com Pol.lèntia, Ia Ciu-
tat Emmurallada, Ia Ciutat
Mitjaval i Ia bona planta hote-
lera del municipi.

LIMPIEZAS URBANAS
DE MALLORCA. S.A.

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

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

DOMICILIO SOCIAL:
C/. Juan Monjo March, 42

07450 - Sta. Margalida

ELECTRICA

ÎRAMUNTANA, SJ

C/.Xara,21-A-Tel.545829
TeI. Móvil: 989 68 75 47

07400 ALCUDIA

AUToercueLA
POLLGMTlA c.B.

Passeig de Ia Mare de Déu
delaVictoria,3-10

ALCUDIA
TeI. 54 77 06



LOS MAS COMERCIALES

scypo
Combi Diesel

764 kg. de carga útil.
Hasta 9plazas

1.800.000 PTS.

1.660kg. carga útil.
Gama disponible, en 100 versiones.

2.152.000 PTS.

FIORINO
Panorama

Diesel
570 kg. y

3.2 m3 de carga útil.

CON D I F E R E N C I A
1.130.000PTS.

¿Has visto? Ahora en FLiT te adelantamos las ayudas PLAN RENOVE, para que cuentes con tos mejores condiciones del
mercado en toda nuestra gama de Vehículos Comerciales. Pero si loprefieres, te gestionamos como nadie las ayudas PIMES'97. Una ayuda que el Gobiernopresta a lafinanciación
de tu vehículoyFMTpotenciapara ofrecerte unas condiciones extraordinarias.

F I A T Estosprecios incluyen P.F.F., transporte, promoción y subvención del Gobierno de 85.000pts. por
. mlUnfinanciado, dentro del PUm Renovepara vehícuhs industriales y sujeto a Uu condiciones del

rinanCiera institutodeCréditoOfiáal. OfertaparaPenínsuL·iyBaleares, válidahastafindemes. VEHÍCULOS COMERCIALES.BHEtB
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Concesionario Oficial:
AUTOVENTA MANACOR, S.A.

Fusters, solar43. PoI. lnd. Manacor. TeL 84 34 00. MANACOR
RED DE AGENTES:/WC4: HNOS. RUJULA. TEL. 50 56 15. POLLENCA. JOSE FRONTERA. TeI. 53 06 98. STA. MARGALIDA: MOREY-ROSSELLO. TeI. 52 36 70.

SA POBLA: CLADERA-RIGO. TeI. 86 21 56. SINEU: MARTOi FERRlOL. TeI. 52 07 91
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ACTUALITAT/BREUS

Inaugurades oficialment les
rotondes amb escultures d'Aligi
Sassu i Ben Jakober & Yannick Vu

Aquest estiu es varen inaugurar oficialment les rotondes que
serveixen d'expositor a dues escultures d'art contemporani i que
s'han convertitja en una senya d'identitat del poble d'Alcúdia.

Ben Jackober & Yannick Vu són els autors del «Nu de
Leonardo», a Ia rotonda del Màgic, i Aligi Sassu ès l'artista
creador del «Cavall Mirant al SoI d'Alcúdia». A l'acte hi
assistiren nombroses personalitats i polítics, a més dels artistes
esmentats.

La Festa de La Victòria, un any
més Ia trobada del poble entorn
de Ia Mare de Déu.

El poble d'Alcúdia va celebrar els dies 1 i 2 de Juliol Ia Festa
de Ia Mare de Déu de La Victòria. A Ia imatge podem veure com
el batle Miquel Ramis obri el ball acompanyat de Ia seva esposa.

Hi va haver molta de gent a Ia revetlla, sobre tot gentjove i
fins i tot els majors dels nostre poble diuen que així com pren
força Ia víspera del dia de Ia Mare de Déu, després és manco
llovit el día de Ia Festa que és el 2 de Juliol.

Gimnàstica Rítmica per les nines
d'Alcúdia també a l'hivern

Aquest estiu, dins les escoles esportives de Juliol i Agost,
s'han iniciat i amb molt bon peu classes de gimnàstica rítmica,

on les nines practiquen un esport que beu de les fonts de Ia dança.
Es per tant més suau, rítmica i armònica que l'esportiva, que sol
esser més brusca i masculina. Les que vulguin practicar aquesta
disciplina ara ho tendrán molt bé a Alcúdia i si estàn interessades
es poden posar en contacte amb Ia monitora Conchita Caldentey,
que els dimarts i dijous de cinc a set entrena aquestes nines que
veis a Ia fotografia aI Pavelló Municipal d'Esports.

2O famílies alcudienques es
beneficien de Ia promoció de
vivendes de l'IBAVI

El passat dia 20 de Juliol FIBAVI, això es l'Institut Balear de
Ia Vivenda, va lliurar les claus de 20 vivendes de protecció

especial construides al Carrer Dragonera d'Alcúdia. L'acte es
va celebrar a les vuit del capvespre i va ser rebut amb molta
d'emoció per les famílies que han pogut optar a aquesta
promoció.

Aquesta empresa pública, l'IBAVI, està adscrita a Ia Conse-
lleria de Foment, i a l'acte oficial de l'entrega de claus als
propietaris hi varen assistir el conseller Verger, titular de Ia
Conselleria de Foment i el gerent de l'IBAVI.

Segons ha informat el servei de premsa del Govern Balear
aquesta promoció es va realitzar a partir de Ia cessió de sòl per
part de l'ajuntament, mentres que les fases de treball les varen
dur a terme tècnics de l'IBAVI. Es tracta d'una promoció de
Vivendes de Protecció Oficial de Règim Especial que ha sortit
a Ia venda, per tant el tipus d'habitatge tan en qualitat de
materials com en les mesures s'ajusta a les normes de VPO.
L'import total de Ia inversió realitzada pel Govern puja a 130
milions de pessetes.

De les 20 vivendes del carrer Dragonera d'Alcúdia, Ia major
part són de tres dormitoris, bany, cuina i sala menjador amb
portes d'alumini i trispol de gres. Cada habitatge té assignat un
garatge, tal com indiquen les ordenances urbanístiques d'Alcúdia,
i disposen també de terraces.

El Govern Balear financiará els
centres de persones majors
d'Alcúdia

La víspera del Dia de Sant Jaume, el passat dia 24 de Juliol,
Ia consellera de Presidència, Rosa Estaràs, i els batles de sis
municipis de Mallorca, entre els quals hi havia el batle d'Alcúdia,
Miquel Ramis, firmaren els convenis de cooperació per a les
diferentes tasques de construcció, reforma i equipament que
s'han de fer als centres de persones majors de cada poble.

En el cas d'Alcúdia aquest centre per a persones majors es
localitza al Carrer Major, ben aprop de l'Ajuntamentija s'estan
fent les pertinents obres per equipar Ia casa a Ia seva nova funció.
Durant el temps que durin Ies obres, l'Associació de Ia Tercera
Edat d'Alcúdia té Ia seva seu social al Passeig Historiador Pere
Ventayol.

Per altre banda, l'Associació de Ia Tercera Edat del Port
d'Alcúdia tendrà també una seu social al moll. Aquest edifici,
de nova construcció, les obres del qual ja han començat fa
estona, es també finançat pel govern Balear, i l'any passat amb
motiu del dia del Carme, patrona de l'Associació de Ia Tercera
Edat del Port d'Alcúdia, es va col.locar Ia primera pedra, amb
Ia presència de Ia consellera Rosa Estaràs.
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ACTUALITAT/ Fësrss pe SxNTjAum

Les Nits de Festa, punt de trobada dels alcudiencs per
Sant Jaume

Com cada
any per les
festes de Sant
Jaume molts
delsactespro-
gramatss'han
realitzatperla
nit, això ha

fet, juntament amb Ia seva
qualitat, que una gran part
dels alcudiencs hi hagin asistit.
A Ia nit tot és molt més agra-
dable, no fa tanta de calor i
després d'un dia de feina tens
ganes de sortir una mica, di-
vertir-te i veure gent. I de gent
n'hem vista molta.

Per començar, el dissabte
dia 19 tenguerem nit de teatre
a Ia plaça de toros. L'obra es
titulava «políticament incor-
recte» i estava dirigida per en
Paco Mir un dels components
del Tricicle.

Estava presentada com
«1 ' obra més divertida de 1 ' any»
i ben aviat ens poguérem ado-
nar de que tal afirmació no era
mentida, podria assegurar que
les rialles es sentien de lluny.

L'argument de l'obra gira
entorn de les relacions amoro-
ses no consumades entre un
ministre del PP i una diputada
del PSOE i tot el que es pot
arribar a fer per desempalle-
gar-se d'un supost cadàver i
d'un marit gelós. Una sèrie de
situacions i aparicions inespe-
rades faran que Ia cosa no

resulti massa fàcil.
El diumenge dia 20 hi ha-

gué Ia Verbena Camp amb
l'actuació dels grups TUM-
BET DE SOLFA i MILE-
NIUM. La bona situació del
Passeig Pere Ventayol on es
va realitzar Ia verbena perme-
té que els que no volien ballar
poguessin seuretranquilament
i escoltar bona música.

El dilluns dia 21 es va dur
a terme el I Concurs de Cançó
«Ciutat d'Alcúdia» en lloc del
tradicional concurs de
karaoke.

EIs concursants havien de
presentar un tema, de lliure
elecció, inèdit, original i en
català. Es presentaren un to-
tal de 36 maquetes de grups
dels que es seleccionaren deu
i que actuaren a Ia plaça de
l'esglèsia.

Mentres eljurat es dedica-
va a Ia difícil feina de decidir
quins serien els guanyadors,
el públic va poder escoltar a
l'artista convidat Guillem
Sansó.

Finalment eljurat es dedi-
cava a Ia difícil feina de deci-
dir quins serien el guanya-
dors, el públic va poder escol-
tar a l'artista convidat Gui-
llem Sansó.

Finalment el jurat com-
post per Llucia Villalonga,
Miquel Bennàssar, Quim
Redondo, Rafel Crespí i
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Antoni Roig proclamà com a
guanyador del 1 premi de
300.000 pts. al jove pianista
alcudienc Jeroni Alenyar amb
el tema «El bar de Ia gran
ciutat». EnsegonIlocvaque-
dar «Cap.pela» amb «No som
el rei» i el 3 premi fou per
«Taraina» amb Ia cançó «Ma
Terra» que s'endugueren
200.000i300.000pesetesres-
pectivament.

El dimarts dia 22 tornarem
a disfrutar de bones actuaci-
ons a Ia plaça de D. Jaume
Qués, aquesta vegada es trac-
tava de Ia «Nit de Cançó» i
actuaren eIs grups Nou Ro-
mancer i Cap-pela i l'artista
convidada Michelle McCain.

El dimecres 23 tenguerem
Ia Mostra Internacional Fol-
klòrica amb els grups «C.N.
de Danza Folklòrica» de
Mèxic, el grup «Sòrab de
Folklor» de Lusàcia i el nostro
«Sarau Alcudienc». Foren
unes actuacions amb molt de
color i ganes d'agradar per
part dels participants en Ia
mostra.

El dijous 24 es va realitzar
el tan esperat concert de Ia
cantautora canària ROSANA
al Camp Municipal de Futbol.
El recinte es va omplir de gent
d'Alcúdia i de tota Mallorca i
fins i tot es pogueren veure
molts d'estrangers i es que na
Rosana en poc temps ha de-

mostrat Io que val i ha arribat
a ser molt coneguda. Les
seves cançons són dolces i
plenes de ritme i sentiment i
això són coses que agraden a
tothom.

El concert començà amb
un poc de retràs però l'espera
valgué Ia pena per poder es-
coltar els seus temes tan cone-
guts com «Lunas Rotas».

Tot Io bo s'acaba i el di-
vendres 25 dia de Sant Jaume
un gran espectacle
piromusical, precedit del Con-
cert Filharmònic de Ia Banda
Municipal de Música
d'Alcúdia, posà fi a les festes
d'aquest any 1.997.

RAFELBORDOY, PRE-
GONER DE LES FESTES
SANT JAUME'97.- Elnebot
del ceramista i polifacètic Ra-
fel Bordoy, aquell alcudienc

TELEFONO MOVIL: 908 73 26 19
C/. Nou, 27 • TeI. 52 21 56
07430 - LLUBI (Mallorca)
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impulsor del llibre «Alcúdia
d'altre temps», cineasta, or-
ganitzador de mil exposici-
ons, etc., qui comparteix amb
el seu oncle (al cel sia) no tal
sols el nom sino també un
cordial amor pel nostre poble
i Ia passió per Ia literatura i Ia
poesia, va ser el pregoner de
les Festes de Sant Jaume'97.

LA CORALINICIA LA
SETMANA D'ACTIVI-
TATS.- La Coral Ciutat
d'Alcúdia va oferir el primer

concert de les festes a
l'Esglèsia Parroquial de Sant
Jaume, tot just després del
Pregó de Festes escrit i llegit
per en Rafel Bordoy. Es un
gust sentir i escoltar aquest
grup d'alcudiencs, i cada con-
cert seu es una agradable tro-
bada entre amics i famílies
alcudienques que estimen Ia
música i el seu poble.
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Amàlia Estaben (de Ca na Solana), periodista i reportera gráfica:

«Es tan impresionaní tot el que reuneix Alcudia que no en conec d'altra
igual, deveritat».

La periodista ha cxposat Ies seves fotografies «Alcudia en Festes», al Centre Social de Participació Ciutadana.

Per Isabel Porcel

N'Amalia Estaben és l'autora de l'exposició de fotografíes
«Alcudia en Festes» que es va inaugurar el passat dia 18 de Juliol al
«Centre Social de Participació Ciutadana» i que va contar amb la
presència de les autoritats, especialment del batle d'Alcúdia i del
regidor de Cultura i Educació, promotor d'aquesta exposició.

N'Amàlia es considera d'Alcúdiaja que com ella diu: «tenc una
cama d'Alcúdia per ma mare que és de ca'n Solana. He resaltat
«Solana» en el programa perque Ia gent sàpiga que és algú del poble
qui fa l'exposició».

M'explica que aquesta exposició que ha fet no és una exposició
de fotos, sinó de retrats. «Són retrats amb gent, no és artística, és
conmemorativa. Conmemora coses que varen passar a un determi-
nat moment, són fotos que no tenen Ia més mínima importància
perque les pot fer tothom però que a mi m'agradaren i per això les
vaig agafar».

PREGUNTA.- ¿Quan de temps du dins el món del periodisme?.
RESPOSTA.- Ja fa devuit anys que em vaig ficar al món del

periodisme, vaig començar com a corresponsal d'Alcúdia, feina que
vaig fer durant uns nou anys, després ho vaig anar compaginant, Io
d'Alcúdia amb Io de Palma. Més que res Ia meva activitat al diari
està centrada en temes de tradició cultural popular, és a dir, les
processons de Setmana Santa, Ia Beata... tot Io que dugui cosa
popular mallorquina tant de l'illa en general com de Palma en
particular.

Lo que vaig fer molts d'anys passats foren les fires dels pobles;
si hi havia fira jo em desplaçava cap allà i feia Ia crònica de Io que
passava.

Darrerament el que m'han encarregat al diarija fa uns anys, són
les cròniques i fotos dels toros: corrides, noviIlades... de tota
Mallorca i també Ia part de parapsicologia, o sigui, tot el que estigui
relacionatambaquesttema: ovnis, curanderismeocientíficsquehan
anat al Casino per fer el programa «Casino 5a Dimensión».

Degut a n'això he pogut conèixer i entrevistar personatges molt
importants en el món de Ia parapsicologia.

Però normalment sempre m'han agradat molt, no només des de
que estic al diari, els retrats de tot el que passava en festes i fets
importants i tenint sempre Ia il. lusió de que en aquestes fotos hi sortis

gent del poble, concretament d'Alcúdia.
P.- Com va sorgir Ia idea de fer l'exposició?.
R.-Va sorgir del regidor de cultura que abans va tenir Ia idea de

fer un calendari que fes poble i el va editarl'Ajuntament aquest any.
Un dia va venir a casa i quan va veure Ia quantitat de material que
jo tenia em va demanar si voldria fer alguna cosa per les festes i em
va donar tota Ia llibertat del món perque jo fes tot el que volgués i
així ho vaig fer. Vaig triar les que em pareixien més importants de
les nostres festes i per suposat no em podia oblidar de Ia 3a edat.

P.- N'havia fet alguna anteriorment?.
R.-Sí, en vaig fer una a Palma amb un company meu, en Tomàs

Monserrat a Ia galeria Bizart, però va ser taurina. També he estat
autora de cartells de Setmana Santa de Felanitx i molts de programes
de festes de localitats de Mallorca que m'han demanat fotos perque
sabien que només hi havia estatjo a algun lloc que els interessava.

P.-Es podria dir que aquesta exposició és un reconeixement al
poble d'Alcúdia?.

R.-Evidentement, és un total reconeixement al poble d'Alcúdia?.
P.-Creu que coneix Alcúdia com si fos alcudienca?.
R.-De fet Ia conec bastant a Ia ciutat i no Ia canviaria per cap de

totes les que he pogut veure en el món. Es tan impresionant tot el que

En el centre de Ia imatge, n'Amalia Estaben el dia de Ia
inauguració
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reuneix que no en conec d'altra, Ia veritat. La conec, però encara
m'agradaria conèixer-la millor, trob que encara em falta molta part
de Ia història antiga d'Alcúdia.

P.-Quin és el lloc d'Alcúdia que més Ii agrada?.
R.-Ba, tot el que no sigui Ia platja i les zones massa turístiques

perque no m'agraden. Jo des de petita estic acostumada a anar a llocs
on no hi hagi turisme als meus voltants, com és per exemple el Clot,
on sempre que puc vaig a nedar, i Ia platja d'Alcanada.

L'arena em molesta bastant i m'agrada anar a llocs on hi ha
alcudiencs de «pata negra», aquesta és una expresió molt meva i
l'exposició l'he feta completament de «pata negra», alcudiencs
d'arrel.

P.-Creu que l'evolució d'Alcúdia ha estat positiva?.
R.-Ha estat positiva, però ha crescut molt aviat, s'han espanyat

moltes coses. El Port, per exemple, no és el mateix que era, ha
canviat completamentija no té aquell encant de pescadors. L'evo-
lució ha duit tot això.

I amb el que em sent molt ferida és amb aquest monument d'un
cavall de color mini que s'ha colocat, trob que és un autèntic
atemptat a Io que és Ia ciutat d'Alcúdia. Pot ser que d'aquí a uns anys
canvia d'opinió, però en aquests moments pens que hi havia moltes
altres coses del que ha estat Ia història d'Alcúdia per col.locar, com
són unes bones columnes imitació de les romanes o un homenatge
als nostros pescadors. L'Alcúdia que he coneguda aquests quinze
anys enrera m'agradavabastant més; Ia gent es coneixia millor, eren
tots més familiars. L'evolució ha fet que vengués molta gent de fora.

P.- Què pensa dels alcudiencs?.
R.- Crec que l'alcudienc en sí es sent molt unit i de fet es

demostra en manifestacions tals com Ia trobada de Ia cova de Sant
Martí que allà sí que n'hi van d'Alcudiencs d'arrel, després a La
Victòria el dia de Ia festa i finalment el Sant Crist on hi ha molta de
gent fora, però quan es veu a les persones que estan plorant quan
passa el Sant Crist queda clar que són els autèntics alcudiencs i que
ho senten.

EIs alcudiencs per jo han estat molt importants perque mai no
m'han negat res. Jo passejant per un lloc o altre he volgut fer una
fotografia i mai he tengut cap problema, sempre han accedit sense
saber perquè havia d'emprar aquella fotografia.

ElIs han vist que he fet una feina, que no m'he ficat mai amb ells
perque tampoc hi ha hagut motius.

P.- Quina foto Ii agradaria poder fer en el futur?-
R.- Encara tenc pendent aconseguir aquella foto desgarradora,

emotiva... de Ia processó del Sant Crist que a Io millor no t'ha sorgit.
Pens que encara es pot treure molt de Ia Triennal del Sant Crist.

P.- Idò et desitjam sort i esperam veure't l'any que ve per Ia
Triennal a Ia recerca d'aquesta fotografía tan significativa del
sentir del poble.
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PAGMA PFIS MAJORS
La Tercera Edad de Alcudia vive el verano con alegria

GARMENDlA

Dado que no podemos hacer excursiones por
Ia Isla y Ia península, nos conformamos con
organizar algunas fiestas en nuestro Hogar, ya
que el calor no permite salidas y además, Ia
inmensa mayoría de nuestros socios han de
cuidar de sus niestos, para que los hijos aprove-
chen Ia temporada de verano. Hasta para eso
somos útiles y arrimamos el hombro para seguir
siendo útiles. Lo hacemos con inmensa alegría

ya que somos padres dos veces y se hace con cariño.
Como cada año y con Ia ayuda del Ilmo. Ayuntamiento,

hemos celebrado Ia Fiesta de Sant Jaume con merienda-baile,
con asistencia de nuestras autoridades para Ia entrega de trofeos
del quinto Torneo de Petanca.

Esta vez, y dado que cada vez son más losjugadores se hizo
el Torneo por Tripletas y Ia verdad es que fué muy emocionante.
En especial durante Ia entrega de los premios.

La merienda, como siempre, con asistencia de más de
seiscientos socios más los invitados al evento, invitación que fué
muy bien aceptada ya que asistieron con el Alcalde, cinco
concejales más para Ia entrega de trofeos. También asistieron
los Directores de las Caixas; nos congratula que estén entre
nosotros y Ia verdad es que siempre aprovechamos para pedir
algo más para Ia buena marcha de nuestra Asociación. Estamos
contentos de Las Caixas y del Consistorio ya que nos atienden
siempre muy bien en todas nuestras peticiones. Sin Ia ayuda de
ellos pocas cosas podríamos hacer ya que todo cuesta tanto, y por
ello sabemos que el Ayuntamiento (con el incansable Jaime
Amer) nos proporcionará las sillas y mesas necesarias como Io
hacen siempre, para Ia fiesta de Ia Mare de Déu d'Agost. La
Caixa nos prepara unos preciosos trofeos para el Torneo de
Petanca, así como el conjunto musical y las ensaimadas. Los
helados nos los ofrecen Maria y Miguel, encargados del Bar,
como Io hicieron el año pasado, así como los refrescos.

Así pues, ya estamos repartiendo las invitaciones a todos los
socios.

Siguen nuestras actividades habituales.
Seguimos haciendo gimnasia, dos días por semana, ya que el

calor no nos asusta. En Ia demostración de «La Gimnasia no
tiene edad», actividad realizada con motivo de las fiestas de San
Jaime en el Polideportivo Municipal, fue estupenda Ia actuación
y gracias a Ia televisión de alcudia, pudimos recrearnos en

Tel.891059
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nuestros hogares al vernos en pantalla, varias veces, Io bien que
fue todo.

Estábamos algo nerviosos, pero todo salió a gusto de todos
y los asistentes aplaudieron largo rato, arrojándonos incluso
rosas, un bonito detalle. Uno de estos días, queremos preparar
una cena a base de «Pa amb oli i tomàtiga»... jamón, queso...
aceitunas, etc., en nuestro local social para terminar con baile,
sea en el local o en el Paseo, con Ia participación de todos los
gimnastas y acompañantes.

En cuanto al Yo-ga, esta actividad se ha tomado unas
vacaciones durante dos meses, pero otra vez volveremos, como
el año pasado. Aun-
que dicen que en otros
centros no Io practi-
can, el Govern Ba-
lear, por mediación
de Ia Federación co-
rrerá con los gastos
de Ia monitora, así
pues, un año más,
nosotros seguimos.

También nos ha
prometido, atendien-
do nuestras peticio-
nes una Profesora de
Dibujo (Pintora) que
comenzando en el
mes de Septiembre,
impartirá las clases
en nuestro centro.

Otra petición a Ia
que han accedido, es Ia de un Maestro de Música, para organizar
Ia coral de tercera edad. Será el nieto del gran maestro Martín
Bascuñana, que hace varios años se ofreció para ello y esta vez
el Govern Balear Ie ha contratado. Por su ocupación tiene ya
preparadas obras adecuadas para Ia tercera edad y esperamos
que todo vaya sobre ruedas.

Pero todo ello será cuando pasen los calores del verano y
confiamos en que nos gustarán estas iniciativas tal como las que
ya están en marcha, como Ia Petanca y otros.

También iremos estudiando Ia conveniencia de Trabajos
Manuales y las Clases de Cocina. Todo esto está en estudio y Io
que queremos es que todos los mayores sean felices y Io pasen
bien, incluyéndonos nosotros ya que al hacer felices a los demás

jELtFONlA MOVIL - FAX MOVIL
IPUAGAMADEACCESORIOS
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Pto. Alcudia
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somos nosotros los que recibimos el premio al ver el cariño que
nos tienen y el apoyo que de todos recibimos.

Nos quedamos aquí ya que estamos preparando Ia fiesta de
Ia uva en Ia que nos ayuda cada año don Juan MoIl de Merca-
Palma, autorizándonos para ir al viñedo a buscar las cajas
necesarias paa Ia merienda que como cada año será servida con
cocas de verdura. Tendremos un gran baile y... una fiesta más.
Qué agradable es a pesar del calor y de los sudores ir a cortar Ia
uva, seleccionarla, lavarla... Qué compañerismo de los más de
una docena de socios que vamos a hacer el trabajo con todo
cariño y alegría. Bromas... chistes, en fin, sana alegría,
cortando con nuestras tijeras y preparándolo todo.

Excursiones del próximo invierno

Ya están en marcha varias excursiones fuera de Ia isla para
este Otoño-Invierno. Para el día 9 de Octubre, ya están abiertas
las listas para trasladarnos a ASTURIAS-PICOS DE EUROPA
Y CANTABRIA.

Son seis días completos, partiendo desde el aeropuerto de
Palma a primeras horas rumbo a Bilbao, recorriendo Santillana
del Mar-Gijón, Oviedo, Cangas de Onís, Covadonga, Picos de
Europa, Santander, con visitas a los lugares de más interés. Los
interesados pasen Io antes posible ya que las plazas son limitadas.

Tenemos otra opción para visitar las islas hermanas. Durante
este invierno podemos pasar 8 días, 7 noches, en Menorca o
Ibiza. Organiza IBAS, antes INSERSO, y el precio es de 11.500
ptsas., pensión completa en hotel de tres estrellas, con salida en
avión desde Palma. También es necesario tener relación de todos
los interesados ya que son cupos cerrados y no podrán añadir
más. Para más datos, en el tablón de anuncios de nuestro centro
hay todos los detalles, Apuntaros ya!.

DISBALMU, S.L.
MIMBRERIA MARRATXI

FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
DE MOBILIARIO, CAÑA, MIMBRE

MADERA, TAPICERÍA Y CORTINAJES.

PRESUPUESTOS

COMPROMISO
ANUNCIAMOS NVESTRANVEVA
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¡ EIijalas pues, hoy, más
fácilmente gracias a nuestro

nuevo sistema de video 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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ENTREVISTA

José Crespillo Director y Realizador de T.V Alcúdia
"Quiero dar las gracias a todos los colaboradores por su trabajo desinteresado y

a los que han confiado en televisión para anunciarse"

Este medio local nos brinda Ia posibili-
dad de sumergirnos entre los recuerdos de
las primeras televisiones, allá por los sesen-
ta, cuando contemplábamos, asombrados y
con mirada de niño, Ia aparición de rostros
que terminaron instalándose en nuestras
vidas, cuando todavía éramos capaces de
percibir su magia o cuando nuestra ingenui-
dad e ignorancia se preguntaba por que
rendija de aquel cajón entraba y
salía tanta gente.

Una época televisiva familiar
y entrañable de imágenes defi-
cientes y decorados de corcho.

Por eso, cuando pensamos
que Ia televisión de Alcudia pue-
de recordar los programas de ar-
chivo de aquellos años, no es una
comparación odiosa, ni siquiera
una crítica, es una felicitación por
representar el esfuerzo, Ia dedi-
cación a tantas horas de intentos
hechos realidad con escasez de
medios y poco apoyo. Es un agra-
decimiento, porque nos deja re-
cuperar Ia mirada curiosa de en-
tonces, aunque hoy tengamos Ia
certeza de que hacen falta algo
más que rendijas para que entren
y salgan nuestros conocidos y Ia
pregunta ahora sea otra : si T.V.
Alcudia va a durar todo Io que deseamos.

-Cuéntanos vuestros inicios en T.V.
-Éramos tres socios, José Mesa, Enrique

Crespillo y yo.Montamos una productora,
nos dedicábamos a hacer películas,
largometrajes en plan semiaficionados y
anuncios plublicitarios.

A raíz de eso, los que antes llevaban Ia
televisión, vieron una película nuestra y nos
dijeron que podíamos cogerla nosotros.Nos
dieron Ia idea, que era buena, y empezamos
a andar, a buscar y sacar los permisos
pertinentes. Hoy los socios son: Fernando
Bric ( presidente de Ia asociación ), Pep
Tugores ( relaciones públicas y publicidad ),
Manolo Caro ( decoración ), y yo como
director y realizador.

-¿ Con qué tipo de ayuda contáis ?
- Hasta ahora no hemos recibido ningu-

na ayuda, bueno nos dieron unas doscientas
mil pesetas en un año, cuando en un mes se
van un millón trescientas mil en gastos, eso
sin cobrar nadie, ¡ por que si tuviéramos que
pagar a todos los que vienen... !.

La mantenemos con Ia publicidad. Res-
pecto a instituciones, Govern Balear....no
hemos recibido ayuda, me pregunto porqué.

Por Catalina Pons
-Quizás sea porque se trate de una

empresa privada....
-Si, pero es un bien para el pueblo y, en

vez de ayuda, Io que nos encontramos son
trabas de según que sectores.

-¿ Que futuro Ie véis ?
- Nosotros intentaremos seguir adelante,

yo me he embarcado en el tren y hasta que
no descarrile no me voy.

-¿ Habéis pensado dejarlo en alguna
ocasión ?

- Si, pero nos compensa Ia gente que nos
ve, tanto aquí como en Sta. Margarita, Ca n
Picafort y sobre todo los de Pollensa y Pto.
Pollensa, nos llaman, nos dan ánimos y Ia
enhorabuena. La respuesta de Ia calle es Ia
que nos interesa

¿ Hay alguna forma que os permita
saber Ia audiencia que tenéis?

-Se ha hecho una pequeña encuesta en
Pollensa y Pto Pollensa, fue durante el
programa " Xerrada entre Amics" y ese día
jugaban Barcelona _ Real Madrid, daba una
audiencia denovecientaspersonas. Paraser
una televisión local está muy bien.

-¿Cómo encajáis las críticas?
- Muchos critican un programa, pero Io

ven porque te cuentan todos los detalles.
Mira, no se puede juzgar Ia televisión

por un programa como el de " Ses illes",
cuando se habló del mallorquín o catalán.A
raíz de ahí, hubo comentarios en contra de
Ia televisión.

Estamos abiertos a sugerencias , ideas
nuevas, críticas o halagos siempre que se
haga con educación .

Con los medios que tenemos, intenta-
mos hacerlo Io mejor posible.

Pero yo, como todo el mundo, también
tengo críticas.Con respecto a un reportaje
que salió en el " Ultima hora ", era un
resumen de las fiestas y se daba una visión
de Alcudia, entraba todo, caballos,deportes,
Ia emisora de radio,los pescadores, todo
menos TV Alcudia y Ia revista Badía de

Alcudia, fuimos los dos
ausentes.Creo que hubo falta
de ética o como quieras
llamarle.Me gustaría que hu-
biera más fluidez entre los
medios de comunicación y
más compañerismo.

¿ Al tratarse de una
televisión local , habéis
sentido que carecierais de
libertad de expresión?

.Hoy, el que acusa tiene
que poder demostrarlo des-
pués, Intentamos ser
apolíticos.A nadie Ie hemos
negado Ia entrada ni Ia pala-
bra y, el que viene, no viene
a cambio de favores.

¿ C u á n t o s
colaboradores tenéis ahora
mismo?

Está Enrique Crespillo,
José Mesa, Pau Fuster, Rosario Carmona,
Neus Ramis, Margarita Pons, Casandra
Cortés, Domingo, Pepe Arjona, José Anto-
nio Hernández, Javier Viver, Verónica Caro
, más todos los invitados.

¿ Cuáles son los programas que más se
ven?

Los de las fiestas de aquí, todo Io que sea
del pueblo, "Tómatelo como quieras" tam-
bién tiene mucha audiencia , " Tot Sport",
los programas de Semana Santa, Reyes, eso
es Io que tira más a Ia gente.

¿Tenéis algo nuevo que ofrecernos?
Si, en Septiembre empezamos cosas

nuevas. Nos mudamos de local, tendremos
dos platos con gradas para el público.Doce
horas de programación diaria.Los Sábados
y Domingos habrá programas en directo.El
25 de este mes empezamos a grabar una obra
de teatro de seis capítulos.El programa
"Xerrada entre Amics, renovado con tele-
protestas, después un programa rosa que
presentará una señora de Palma, crítica de
famosos , otro de música, y otro de inglés,
a partir de las once de Ia noche todos los
Domingos.
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Un campanar automàtic
Ja no tenim tocador5
que van en es campanar
tot automàticja va
i així podem estalviar
que trevelin més de dos,

com veis això és molt hermós
també digne d'admirar
tot automàticja va
fins i tot ningúja hl va
i abans n'eren més de dos,

sa vida ha canviat
ningú toca ses campanes
es poble és mor de ganes
quan veu Io que hem prosperat,

jo mai m'ho hagués pensat
és canvi que es poble fa
sense gent pot repicar
i tothom està enterat,

més de dos pics ha passat
que no toquen massa fort
no t'enteres si és de mort
o si han ressuscitat,

tothom va mig despistat
també ens toca ses hores
aquestes coses tan noves
poden dur mal resultat,

però segons m'han contat
es poble està en progrés
altaveus en es carrers
posarà s'autoritat,

tothom estarà enterat
perquè a s'hora de dinar
sa campana tocarà
i podrà menjar estofat,

mirau el que estalviarem
de no tenir tocadors
això és Io més hermós
i allà adaltja no hi aniran,

vull donars'enhorabona
a qui tragué s'invent
es veu que és intel.ligent
tota sola sa campana sona,

però no ens aclarim
quan toca hores o si és missa
fotut quan un home frissa
ja que molts no miren prim,

però tots'arreglarà
crec que m'hi acostumaré
perquè sempre escoltaré
per saber quin so ens fa,

si es tracta de repicar
a si és un funeral
es tocar no serà igual
i sa gent acudirà,

per Io tant per acabar
jo escoltaré ses campanes
ja que es poble es mor de ganes
per sentir-les repicar.

Miquel Ferrer Marroig

Calor.. .!

Aquest temps, què és de feixucl
5empre, cada any, Io mateixl...
Jo de s'hivern no me'n queix
però amb sa calor no puc...

5a monja bé que l'ha encès;
es frare l'apagarà;
veurem si es recordarà
0 mos farà es desentès...

perquèja fris de passar
aquests dos mesos de foc
1 que es temps refresqui un poc
I faci més bon estar...

Mentrestant crec meritori
per qui se diu cristià
sebre sofrir i aguantar
aquest petit purgatori.

Però no és tot amargura
ja que durant aquests dies
també hi ha hagut alegries,
moments de goig i ventura

que em fan oblidars'agravi
d'aquest temps tan inclement;
no puc estar més content:
5A r1ETA M'hA FETBE5WI...I

Miguel Campins Tous
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*MAQUINARIA HOSTELERIA
Y FRIO COMERCIAL

*AIREACONDICIONADO
*REGISTRADORAS Y TERMINALES

PUNTODEVENTA
*CENTRALES TELEFÓNICAS HOSTELERÍA
*INFORMATIZACION OFICINAS
*MAQUINAS Y PRODUCTOS LIMPIEZA
*SISTEMAS DE ALARMA Y SEGURIDAD
*INSTALACIONES DE GAS PROPANO
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*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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SET PINTORS PER AL
CANVI DE SEGLE?

Durant aquest mes es dugué a terme una exposició a Can Torró
com un dels actes de celebració del primer aniversari del Diari
Balears.

Set pintors hi estaven representats baix l'afirmació de ser per al
canvi de segle. Està molt bé, tots podem opinar, però primer de tot
vull assenyalar que Balears és un diari depenent del Grup Serra i per
tant recolza els «seus» artistes, i sí dels que més notícies surten en
dita publicació aquí n'hem vist de destacats. Fent honor a Ia veritat
dins aquest grup trobam artistes que sí passaran amb nota el canvi
de segle i acometran el vinent amb força, però no lleva que n'hi hagi
d'altres no mencionats o que les diferències entre els components
d'aquest mateix grup divergeixin fins a contraposar-se; Ia tècnica i
visió pictòrica són tan diferents que costa imaginar-se'ls junts
parlant del seu treball amb comunicació armònica cap a Ia travessa
artística de l'era finisecular.

-Josep Maria Alaminos: afincat en el nostre municipi. Beu del
primitivisme, apropiant-se de Ia seriació i repetició per crear formes
i missatges, sempre amb colors molt de Ia terra. El conjunts estan
conformats per unitats petites dotades de significació.

-Santi Camps: Tècniques mixtes on sempre trobarem una
figuració com a símbol revelador d'un concepte abstracte, sovint
una manera de transmetre sentiments. Si ho descodificam, llavors tot
queda clar.

-Ñaco Fabré: Abstracció. Juga amb Ia puresa de les línees, amb
les seves formes i gruixes per reflexar moments de reflexió. Si
relacionam el gest amb l'anterior esmentat comprendrem Ia seva
obra.

-Pep Guerrero: Intenta demostrar Ia validesa d'un Pop Art sobre
tela en ple 1997. Si qualcú ho entén, per favor m'ho comuniqui.

-Bàrbara Juan: Jove i compromesa protesta amb les seves obres,
es revela contra un món superficial. Utilitza materials «pobres» pocs
emprats dotant-los de nous significats i categoria. El treball concep-
tual és molt més que digne; el missatge arriba clar, Ia resposta ja
depèn de l'espectador.

-Alícia Llabrés: No innova amb els materials, però el treball amb
el color, amb Ia pintura és encomiable. Les suggerències, els
matisos, les formes, creen imatges, elements, paisatges, dins en
nostre cervell; Ia creació doncs és interna i personal. La plàstica es
comunica amb el nostre sentit del gust per Ia retina.

-Natasha Zupan: MoIt figuratiu. Reprèn models clàssics i
classicistes. Al gran públic Ii agradarà per reconèixer formes,
tècniques, estètiques, culturalment molt assimilades.

Gràcies a tots els que han vist l'exposició, opinin el que opinin
perque l'esforç ja l'han fet, i com es diu, d'això sempre en surt un
profit.

Gabriel Torres i Ramis.

CARTES AL DIRECTOR

Carta oberta a Miquel Ramis, batle
d'Alcúdia

Senyor batle,
Com a ciutadà d'Alcúdia, més que com a representant d'un

partit polític volia fer-li arribar Ia meva frustració i ràbia
continguda pel fet d'haver signat un conveni que permetrà Ia
construcció d'una residència per a alts dignataris a un dels
darrers paratges emblemàtics de Ia nostra HIa. No tan sols aquest
fet és lamentable, sinó també Ia manera en què s'ha fet: sense
temps a un preceptiu període de reflexió on s'explicassin els
avantatges i inconvenients de tal decisió, i Ia presa en conside-
ració d'altres opcions sens dubte més beneficioses per a Alcúdia.
No he vist cap gest que demostràs que l'Ajuntament volia per a
Alcúdia el Cap des Pinar, un cop demostrat queja no té interès
per a Ia defensa nacional -Ia pròpia construcció de Ia residència
ho demostra-. Sens dubte, si Ia primera prioritat hagués estat Ia
reversió de Ia concessió al Ministeri de Defensa, vostè hagués
mogut mar i terra per a aconseguir-ho. Però no ha estat així: els
interessos han prevalgut un cop més per damunt Finterés social
que una reserva natural i marina suposaria. Aquest fet només és
enmercable dins una política que priva els interessos particulars
per damunt dels dels propis ciutadans, que un cop més serem els
que patirem les molèsties i frustracions a què continuament ens
sotmeten.

Però aquesta decisió de tots els representants de l'Ajuntament
va més enllà que tot això: demostra una miopia i manca de visió
de futur. Si Alcúdia pretèn distingir-se pel respecte al Medi
Ambient i Ia Cultura, com podem permetre aquesta construcció?
Ja està bé de voler vendre el que no som, i el que no som és un
municipi on es tengui en compte el medi ambient: abocaments
incontrolats, abandó a Ia seva sort de s'Albufereta, manca total
de papereres, canals on hi suran els fems, camp de golf a
Alcanada... El discurs va per un costat i els fets per un altre.

Que ningú pensi que amb Ia residència per a alts dignataris
venguin millors turistes. Seguiran venguent els mateixos, com
podrien anar a qualsevol altre lloc. Tanmateix ells no saben quan
venen aquí que tenim Pollentia, un casc antic, s'Albufereta, Cap
de Pinar i tants d'altres recursos que fan d'Alcúdia un lloc únic.
Es aquesta pròpia miopia, manca d'un projecte de futur sosteni-
ble, i anar a remolc dels esdeveniments sense saber on arribarem
les que estan convertint el nostre poble en un destí vulgar, on en
el futur lamentarem fets com aquest.

I no estirem molts d'anys.
Gabriel Garcies. Secretari Polític PSM-NM d'Alcúdia

KETTAL

MUEBLE,
MErSTRE

C/. Jaime II, 48 - C/. Pollentia, 75
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Alcudia

C/. Joan XXIII1 96
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Puerto de Pollensa

C/. Ten, 23, TeI. 24 03 02
Polígono Son Fuster Q'unto 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 - MANTELERIAS
ALFOMBRAS - TAPICERÍAS, MOBILIARIO: HOSTELERÍA, BARES,

APARTAMENTOS, OFICINAS, ETC.., MUEBLES DE TERRAZAYJARDIN
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AJUNTAMENT D'ALCUDL\

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

548174
547362
547476
546163

Telefax ..546515

No ho deixis suar,
part>cipa Informació

Servei de Participació Ciutadana 010
EBHDBK C/. Major, 9 - 07400 Alcúdia

i
Horari:9-14i 17-19hores

11 j Ui] EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS
547291
CENENTIRI Via de Corneli Àtic 548596
CULTURA I ESPORTS
BibliotecaCanTorró. CarrerSerra, 15 547311
CENTRE SOCIAL I DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA.
CarrerHostal, 11-13 547902
Museu de Pollentia. Carrer de St. Jaume, 32 547004
Poliesportiu. Cia de Corneli Àtic, s/n 891593
Camp de futbol. Via de Corneli Àtic 891595
Plaça de Toros. Plaça de Ia Porta Roja 547903
Albergue i Campament de La Victòria 545823-545395
Escola Municipal de Música 546423
ALCUDIA-RÀDIO 547799
DEPURADORA MUNICIPAL. Puig de St. Marti.... 892597
INFORMACIÓTURÍSTICA 892615
JUTJAT. Major, 8-A 545303
SERVEIS I POLICIA. Bastió de Sant Ferran, s/n
Policia Local 545066-545078
Urgències 092
Serveis generals i magatzem 546908-546313

Aitres serveis i entitats
AIGÜES CANALFTZADES D'ALC., Pl. Carles V,3 545410
ASSOCIACIÓ TERCERA EDAT.
Alcúdia. C/. 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
Portadel MoIl. PlaçaCarles 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
Casa de Cultura Cl. Hostal, 11-12
(Biblioteca, SalaEstudis) 547902
CORREUS 545440
GAS Y ELECTRICIDAD
EIMurterar 890301
Averies (Inca) 880077
GUARDIA CIVIL
Alcúdia. Castellet,20 545149
Port. Èol, 8 545295
PARRÒQUIES
SantJaume(Alcúdia) Rectoria, 2 548665
Ntra. Sra. del Carme (Port), Hostaleria 545547
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
PortEsportiu. Cap. Cortés, s/n 546000
TAXIS
RàdioTelèfon 892187
Parades:
Alcúdia. Ps. La Victòria 545653
Ps. Marítim 545797
Ciutat Blanca 890015
Servialsa Estació de Servei, obert 24 hores 548670

Serveis Sanitaris
URGENCIESMÉDIQUES 061
AMBULÀNCIES
Creu Roja 545421
AmbulànciesInsulars 204111
APOTECARIES
A. Gelabert. Crta. Artà-Port Alcúdia 892241
A. Oliver. TeodorCanet, 58(Port) 545851
A. Pujadas. Plaça Constitució, 17 548172
A. Ventayol. Prínceps d'Espanya 548558
A. Vizoso. Pere Mas i Reus, 45 890530
CENTRES MÈDICS
Casa del Mar. Ciutadella, s/n 545968
Creu Roja (Port d'Alcúdia) C/ Mn. Alcover 545421
Dispensari Municipal. Bastió de Sant Ferran s/n 546371
URGÈNCIESNOCTURNES 546371
SEGURETAT SOCIAL
Inca:
Ambulatori. Mestre Torrandell s/n 502850
Anàlisis clíniques i radiologia 504601
Insalut 503882
INSS 500146
Ciutat:
Ambulatori del Carme. Carme, 18 726224
Hospital Son Dureta. Andrea Doria, 55 175000
Hospital Provincial. Plaça de l'Hospital, 3 723800
INSALUT. RemaEsclaramunda, 9 175600
Planificació Familiar



CONSTRUCCIONES Y
PROMOCIONES ALCUDIAs.L.

CONSTRUCCIÓN EN GENERAL
REHABILITACIÓN DE FACHADAS

Y EXCAVACIONES
G/.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

C
SERVICIOS DE ALCUDIAsL

INSTALACIONES
Y REPARACIONES

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

T e l . 5 4 8 9 9 8 - F a x 5 4 8 5 1 9
TeIf. 54 53 50 • 54 69 01
TeIf. Urg. 908 53 89 00

24 Horas Domingos y festivos

«t.

$u

QDMILAR ELECTRAL

TELEFONÍA MÓVIL,
ELECTRODOMÉSTICOS,

TV, HIFI, VIDEO,
AIRE ACONDICIONADO

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

TeIf. 54 53 50 • 54 69 01

FERRERS D'ALCUDIAs.L.
FUSTERIA D1ALUMINI, FERRERIA

ACER INOXIDABLE i NÁUTICA
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 • Cl, Jaime II, 14
Telf .548998-Fax548519

TeIf. 54 53 50 • 54 69 01




