
REVISTA MENSUAL.

f̂$N$*
*»*

"**&•"

**f*ii**r -' */
fr+¿&&*** • •». i
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MESON
RESTAURANTE

FRElDORIfI
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 GALLEGA

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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200 SX

d e s d e 1 . 0 4 8 . 0 0 0

d e s d e 1 . 5 8 8 . 0 0 0

d e s d e 2 . 1 2 3 . 0 0 0

d e s d e 2 3 7 0 . 0 0 0

d e s d e 3 . 0 4 8 . 0 0 0

d e s d e 4 . 0 9 3 0 0 0

d e s d e 4 . 8 2 9 . 0 0 0

" P.V.R Recomendados (IVA1 Impuesto de Matncitacwn -e*cepto Serena-. Transporte,

Nissan Assistance y Promoción incluidos, segun modelos PRIMERA

Sobrevaloración incluida.) en Península y Baleares. Para vehículos en slock

MICRA Y ALMERA Ran Prever según condiciones del Gobierno incluido

Garantía total

V E N

C 0 N D U C I k
V E N A

D I S F R U T A R

;; "~¿Ú~^^¿¿- ÍÍ*f-':¿i"VJ ̂ ¿":i: :;

-: ̂ .#;̂ -JF.iW;4r"T- «

COVEAUJOu.
Exposición y Venta: TeI. 85 60 79 - 52 39 94

Miguel Ordinas, 7 • STA. MARGALIDA



Octubre / 3

COL·LABO
Tous, José
Ferer Marr
Morano
Porcel.
cera|daft;Alfi
na Pp ,̂ig0B-;

|uel Campins
i¡o,Fer:napdez, Miquel

iendia, Luis
Mir, Isabel

|ociacioTer-
|iver,Catali-
rupació del

PSM-Alc^|fa, Ajühtament d'Alcúdia.

FOTOÇppVFIES: Arxiu, Laboratorio
Quick/|bse A. Fernández

Fundador:
Nicolau Pons i Llinàs

Imprimeix:
GRÀFIQUES SIBA, S.L.

C/.Eng. Felicià Fuster, 21
TeI. 52 32 44 - Sta. Margalida

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

La redacció d'aquesta revista vol
manifestar que sols expressen Ia

seva opinió l'editorial i els articles
signats per Ia redacció. EIs altres

són responsabilitat dels autors que
exerciten el dret de Ia llibertat

d'expressió mitjançant Ia revista.
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Ctra. Artá-Alcudia, 42
(Farmacia Gelabert)

TeI. 89 22 41
PUERTO DE ALCUDIA

EDITORIAL

Acaba una temporada més.
El mes d'octubre pels alcudiencs té un doble caire. Per una part sembla que

comença de bell nou l'anyperquè els nins ja han començat a escola i l'inici
d'un nou curs escolar dóna ritme a moltes altres activitats. Per altra, arribam al
final de Ia temporada i sembla com si tots tenguessim ganes de que arribi
quolque dia de mal temps que ens permeti refrescar-nos, i al mateix temps,
cercam un moment per començar a fer balanç de com ha anat el darrer estiu.

Enguany Ia tardor que fa poc hem estrenada ens convida a reflexionar sobre
alguns temes, molts dels quals segur que hauran estat prou debatuts al Futur
Alcúdia 97 del qual informarem en el proper número.

Particularment haurem de pensar en Ia Residència al Cap des Pinar, entorn
de Ia qual s'ha obert un intens debat sobre Ia seva conveniència o no pel
municipi d'Alcúdia. Aquest és un dels continguts importants d'aquest número
de Ia revista Badia d'Alcúdia. La posible Residència per Alts Dignataris al Cap
des Pinar es objecte d'articles d'opinió a favor i en contra, entrevistam a un dels
portaveus de Ia Plataforma i també el batle, en Ia seva entrevista fa referència a
aquest punt.

Ara que ve Ia tardor i que ja no estirem tan enfeinats per mor de Ia tempora-
da turística, cal que facem balanç de moltes coses, però entre elles, ens haurem
de plantejar no solament si interessa o no per Alcúdia Ia construcció d'una
residència per alts dignataris que ens possibilitarà, se diu, una inmillorable
promoció. També estam obligats a mirar en quins aspectes hem de millorar per
conseguir una bona promoció tan si tenim residència com si no, perque del
contrari, de poca cosa ens servirà. Ara que ve l'hivern és l'hora de començar a
preparar Ia temporada qui ve.

Fe d'errors: Demanam disculpes per l'error material que es va cometre en el
passat número on es va publicar L'article titulat «F/n al culebrón», sense firma ni
fotografia de l'autor. Aquest art/c/e correspon al col.laboradorAntoni Mir
Llabrés.

Al número corresponent al mes d'agost, publicarem també Ia fotografia de Ia
pintora BeI ]ofre sense el peu de foto que corresponia i que anunciava l'exposi-
ció de l'artista alcudienca a Ciutat. Des d'aquí les nostres disculpes i Ia nostra
felicitació per Ia feina feta.

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
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LOCAL/Opinió: La Residència al Cap des Pinar a debat
E N C O N T R A

En defensa del alcalde de Alcúdia (versión ampliada)
«El recuerdo es el único paraíso del cua/ no podemos ser expulsados» -]ean Paul Richter

Voy a romper una lanza en favor del
Alcalde de Alcúdia, por Io que Ie voy a dirigir
una serie de preguntas a las personas que
hemos fírmado en contra de Ia construcción de
una residència para altos dignatarios en Cabo
Pinar o a las que Io hayamos hecho por mor de
otras causas:

¿No es acaso el Alcalde de Alcudia quien
ahora es porque fue elegido democráticamente por el pueblo
(aunque no ganara las elecciones precisamente por mayoría
absoluta)? ¿Tenemos los electores, por Io tanto, derecho a
discutir y cuestionar sus sabias decisiones? ¿Nosoros, que somos
unos ignorantes (sobre todo los que hemos firmado) que se dejan
manipular con insólita facilidad, y que nos transformamos,
casual y excepcionalmente, en seres a los que se les reconoce
cierta inteligencia y criterio propio solamente un día cada cuatro
años (en lajornada de las elecciones municipales)?.

¿Quienes nos creemos que somos al tratar de impedirle que
nos usurpe a los alcudienses, a los mallorquines, a los baleares
un paraje de indiscutible valor ecológico y paisajístico como
Cabo Pinar?.

El hecho objetivo es que ganó las elecciones. ¿No Ie da ello
derecho a construir gasolineras en los lugares que a él Ie plazca?

¿A no impedir el aumento del número de plazas hoteleras? ¿A
perjudicar a pequeños y medianos empresarios y residentes
mediante Ia peatonización de Ia primera línea del Puerto? ¿A
ignorar y eludir sistemáticamente Ia voluntad manifestada a
través de Ia recogida de firmas, si Ie apetece? ¿A no convocar
ningún referendum, si no Ie da Ia gana? ¿A degradar y ofender,
aunque solapadamente, a los concejales de su propio partido al
estimar, como se ha demostrado, que ni uno solo de ellos estaba
capacitado para sustituirle y asumir el cargo de Alcalde, con Io
cual él se hubiera podido dedicar por entero, «como sería de
desear», a desempeñar Ia función de «Conseller de Medi
Ambient»?.

Más todavía: ¿No Ie otorgaría acaso Ia circunstancia de que
él sea el Alcalde, si Io considerara oportuno, derecho a hacer Io
que se Ie antojara con un paraíso como Cabo Pinar; a insultar
nuestra inteligencia, si con ello tuviera que sentirse más de
acuerdo consigo mismo; a entender Alcudia (antes que como un
pueblo habitado por personas que Ia aman, que piensan y que
sienten) como un instrumento con el que satisfacer su ambición
política y, consecuentemente, a utilizarla como tal?.

Lo repito: ¿Tenemos nosotros, en cambio, derecho a cues-
tionar su ejemplar proceder político? ¿Es que no podemos
dejarles en paz?.

WEB-COMPUTER-
Internet & Informática

!ttBBea*
TU TIENDA DE INFORMÁTICA

EN CAN PICAFORT

LOS MEJORES PRECIOS EN
PRODUCTOS DE INFORMÁTICA

EQUIPOS NUEVOS YAMPLIACIONES

OFERTAS PARA ESTUDIANTES
EQUIPOS PERSONALIZADOS PARA

CADANECESIDAD

CONEXION A INTERNET CON
TODOS SUS SERMCIOS

CLASES DE INFORMATICAA
TODOS LOS NIVELES

ABIERTODELAS10ALAS14
YDELAS16ALAS21 HORAS

TEL. 85 17 68- FAX. 85 05 18
Paseo Colón, 55 - 07458 - Can Picafort

E-MAIL: webcomputer@serconet.com
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LOCAL/OPINIÓ: LA RzSIDèflCIA AL CAP VES PlNAK A PEBAT

E N C O N T R A

Alcúdia, municipi eco...que!u?.

Deixau que pensi... Ah, sí!...
Ecoturísticü, permeteu-me que almanco
un lleuger somriure aparegui en els meus
llavis.

Però no siguem negatius, seguirem el
consell que dóna als ecologistes el
«Conseller de Medi Ambient», que
consisteix en proposar alternatives; i és
que estic preocupat per si als polítics
d'Alcúdia s'els hi han acabat les genials
idees, per això m'agradaria donar-los-ne
unparell, per exemple: a Ia ciutat romana
de Pol.lèntia, ja que tenim els fonaments
fets podriem construir el genial,
maravellós i magnífic hotel «Nueva
Pollentia», i és que els terrenys estan molt
ben situats (aquests romans no estaven tan
boxos com pensava l'àmic Asterix).
També, havia pensat que, ja que
Falbufereta només cria moscards, Ia
podriem tapar tota i fer-hi un aeroport,
així conectada amb Ia nova autopista, els
turistes ho veurien tot més aviat. Ah! I
també aprofitant Paltària de l'Atalaia
(444m) hi podrien instal.lar-hi un makro-
restaurant-discoteca giratòria, seria es-
pectacular! . No cregueu que no he pensat
en tot,en el centre històric i vist el poc
profit que se'n treu, podrien engegar a
tota Ia gent que ara hi viu i podrien montar
un 'Parc Temàtic amb el nom nou
d'ArizonaCity» (ésmaravellós, unaperla
com m'està quedant tot),jaho veig!, seria
genial.

Alguns ho poden trobar exagerat i
absurd, però vist del que són capaços els
nostres responsables polítics (responsa-
bles?), qualsevol idea absurda pot dur-se
a terme, sinó repassem els seus fets dels

Per Ferran Salom i Llorens (Gob-Alcúdia)

darrers temps: s'ha fet una carreterajust
enmig d'una de les darreres basses de
l'Albufera que quedaven (aquesta idea és
prou absurda o no?), també aprofitant
aquesta carretera s'ha destruït gran part
de Ia muntanya de Sant Martí que pertany
a una zona protegida (Ja!, perdonau no he
pogut evitar riure), però no acaba aquí Ia
cossa, s'ha passat pel bosc d'Alcanada i
per un bosquet d'alzinar (també protegit,
no vos pareix un doll tanta protecció,
perquè), i s'ha projectat un camp de golf
a Alcanada.

I és que tenen una gran punteria, allà
on està protegit o verge, ells s'els hi ocorr
una gran idea perquè deixi de ser-ho.
Però no passeu pena perquè quanja no hi
hagi terrenys verges per destruir tenen
noves idees en projecte, guanyar terres a
Ia mar i construir uns polits apartaments,
si potser que ens tapin Ia vista als pobres
mortals que ho veim des de terra, gràcies.

Carn de gallina o tremolor a les cames?,
no hi ha por, no vos asusteu això no és res,
ara bé el més bo, en el «paradís causal del
Cap des Pinar», (aquesta és Ia idea més
grandiosa de totes les que vos he anat
contant), s'han inventat una makro-
residència per alts càrrecs (eh! EIs que
medeixen més d'un metre noranta que no
es facin il.lusions que no va per ells), amb
Ia destrucció que això suposa i no només
això, també s'ha de tenir molt en compte
les mides de seguretat que s'hauran de
prendre quan a quolque d'aquests alts
càrrecs se Ii passi pel «monyo» venir a
Alcúdia, sinó que qualcú pensi quan va
venir en Clinton a Mallorca Ia que se va
montar.

¿Es tot això manco absurd que les
idees que he donat al començament? I és
que són tenen el coratge de convertir Ia
frase de «creixement sostenible» per Ia de
«creixement sostingut» i acabarem amb
«la insoportable lleugeresa del creixement»
(Gràcies senyor Kundera).

Senyors polítics, senyor batle, els seu
famós discurs de sinó s'és ecologista per
convicció, s'ha de ser ecologista per
economia pot tenir una tercera via,
ecologista per vots.

La gent comença a cansar-se, estam
cansats de que es vengui el que és de tots
a preu de «saldo», destruïnt el poc que ens
queda, però alguna cosa està canviant en
Ia gent només esper que hi siguem a
temps.

DENT - ALCUDIA•̂¡•̂  UKNT - AlAJUmA

l2i CLINICA DENTAL
SEGUROS:
IMECO
ASISA
SANITAS
PREVIASA
MEDIFIAC
MARE NOSTRUM

Dr. Vicente Martinez Busquets
MEDICO-ODONTÓLOGO

Coleg: 3958-Colg. 316

Plaza Constitución
(encima Farmacia)

TeI. 54 83 68
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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
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LOCAL/OPini6: LA RESIDÈNCIA AL CA? VES PlWAR A PEBAT

A F A V O R

Cap des Pinar, hi ha lloc per tots

Han passat més de dotze anys, i torna sa
moguda des Cap des Pinar. Dotze anys són
molts, perque els que ara en tenen vint i cinc,
abans en tenien tretze, i els que llavors en
tenien quaranta, avui en tenen més de cinquan-
ta. Això a simple vista pareix una
«perogrullada», però vull dir amb això que ses
coses han canviat molt per tots, i aquest temps

de reflexió i veure coses ha de servir per ser més objectius,
dialogants i en definitiva més demòcrates, i menys radicals i
fonamentalistes amb sos plantejaments.

Jo reconec que ara fa dotze anys, era dels que m'oposava a
sa construcció d'una Residència en el Cap des Pinar, i exposava
els meus arguments a un escrit publicat a n'el Diario de
Mallorca, del qual era corresponsal, a Ia secció d'opinió de dia
11 de desembre de 1985, i manifestava sa manca de solidaritat
de ses Administracions amb sos alcudiencs, perque només erem
utilitzats per donar i cedir part del nostre terme, sense rebre res
a canvi, id eia que no teniem Instituts, Escoles de F.P.,
Hospitals, una xarxa de carreteres insuficient i el Poliesportiu
havia d'esser pagat per s'Ajuntament, i tot això després d'haver
cedit terrenys per dos Albergs, dues Centrals Tèrmiques,
Factoria de Butà, Asfalts, zones militars de Cap Gross, Cap des
Pinsar, Polígon d'Armes Submarines, etc., etc.

Ademés d'això, mos llevaren el vaixell que anava a Barcelona,
essent Ia distància des d'Alcúdia més curta que no des de Palma,
i encara que fos nostalgia, haviem passat de tenir dues Badies,
sa Major i sa Menor, i mos quedam domés amb una, que mos Ia
volen retallar a troços. Una Albufera i una Albufereta, i ara
s'Albufera es de Mallorca i s'Albufereta de Pollença, quan totes
dues són a Alcúdia, i si el Cap des Pinar s'ha d'anomenar com
a Cap des Pinar de Mallorca, situat a sa Badia de Pollença, en
front de Formentor, o emplaçat a sa Punta Negra i el nom
d'Alcúdia no ha de sortir , tampoc era rentable.

Però anem a sa realitat, ja que tot Io dit es subjectiu, i vegem
el que passa amb ses zones que están a sa disposició incontrolada
de «domingueros» i visitants, com a Aucanada, si hi anau no
mireu a l'aire, fixau-vos amb el que hi ha en terra i no ho trepitjeu
perque fa mala olor. Si anau a S'Illot, tampoc badeu i seguiu
mirant enterra. Si quolque cap de setmana decidiu passar el dia
a s'Illot, aixecau-vos dematí, jo diria que no vos colgueu i anau
a prendre lloc, perque sempre està ocupat per externs, general-
ment els mateixos i és molt difícil trobari un alcudienc.

I, que passarà si el Cap des Pinar s'obri com S'Illot? ¿Creu
algú que mantendrà net, ecològic, preciós com ara? Sense
incendis, o se realitat serà s'invasió brutal de cotxos afïcats dins
sa garriga, brutor, llaunes, i merdades per tot arreu. El mateix
vull dir amb s'atracament de vaixells a dins Ia mar i sa seva
contaminació, i si no niirau sa Platja de Formentor, per exemple.

Per tant, jo hi veig dues qüestions diferentes, una aprofitar
sa situació privilegiada que té Cap de Pinar, i rentabilitzar-la al
màxim, per una part cedint una petita part perque d'una manera
totalment controlada es pugui construir una residència per alts
càrrecs, segurament que tendrà menys metres que els que hi ha
construits, i després permetre a n'els alcudiencs que disfrutin del

seu Cap des Pinar, mitjançant unes autoritzacions que donaria
s'Ajuntament a un nombre determinat de persones i vehicles,
després d'haver cosntruit uns «aseos», i d'aquesta manera els
alcudiencs empadronats, podrien gaudir del Cap des Pinar, i no
com ara que no podem disfrutar de s'Illot, per exemple. I si
sobraven places cedir-les als visitants. Per això hi ha dues
caletes.

Se constitució d'un Patronat de Defensa del Cap des Pinar,
on hi estarien representades Institucions Alcudienques Munici-
pals, Culturals, Ecologistes, Ciutadanes, etc. però sobre tot
Alcúdienques, perque hi ha massa forans que volen ficar el nas
dins canostra sense ensumar Io de caseva, podria servir per
regular totes ses situacions que es poguessin plantejar. Però crec
que qualsevol solució que es vulgui adoptar desde posicions
radicals o fonamentalistes, es un error.

El màxim que es podria aconseguir serien tres coses:
-Continuar defensant sa natura, el paisatge i s'ecosistema.
-Gaudir els alcudiencs, autèntics propietaris, del Cap des

Pinar.
-Treure el màxim profit publicitari internacionalment, si

aconseguim vendre s'imatge de Cap des Pinar lligada a Alcúdia.
En cap cas, vull que aquest escrit servesqui per destapar

polèmiques ni recolzar cap grup determinat, ja que únicament
representa Ia meva opinió, emperò sí que voldria un debat
civilitzat i amb arguments, i me sabria molt de greu que tornas
passar com amb sa campanya de s'urbanització de sa Platja, quan
volien fer creure que l'havien d'enformigonar i que haurien de
pagar per anar a nadar, amb cartells com Platja Si, Ciment No,
i quinze anys després es veu que va esser un encert i una
gaubança que Ia podem aprofitar.

Si els qui mos sentim autènticament alcudiencs, prescindim
de principis de caire ideològic que mos puguin condicionar a
prendre decisions, i si aquestes es prenen a nivell d'Alcúdia, i
s'objectiu es assolir el millor pe Alcúdia i els seus habitants, estic
segur que ses coincidències seràn pràcticament totals.

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

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

Fax: 54 87 22
07400 - ALCUDIA
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LOCAL/Opinió: LA ResiPÈNCiA Ai CAP vzs PiNAR A pz&Ar

A F A V O R

La Residència per Alts Dignataris que jo sí vull

VICTORH\ A mi Ia idea d'obrir el Cap des Pinar al
públic, sols pensar-ho m'escarrufa, perqueja
m'imagin els diumenges i el mes d'agost,
cotxes per tot arreu, ben igual a Alcanada o
S'Illot, i més de dues «roulottes» impedint el
lliure accés com es el cas del Corral den
Bennassar; vaixells apinyats dins les caletes
com si d'un port esportiu es tractas i a l'hora-
baixa, quan tots aquests externs se n'anassin a

ca seva, probablement a un poble de l'interior de Mallorca o a
Ciutat, a nosaltres ens deixarien, comja ho fan sempre que van
al CoIl Baix, per exemple, les bosses de bassura, botelletes de
plàstic, llaunes, etc.

Alcúdia va tenir una certa sort quan es va cedir el Cap des
Pinar al Ministeri de Defensa. Pens que això és un mal menor,
sobre tot després dels desastres que s'han anat fent al lIarg dels
anys dins els nostre municipi i a Ia costa alcudienca. Ha estat Ia
millor manera perquè aquest bocí de muntanya estigués perma-
nentment vigilat (no hi ha hagut fins ara cap incendi important,
sempre s'han aturat a temps gràcies a Ia presència dels soldats),
a bon redòs de les masses que són brutes i depredadores com bé
es demostra a n'Es Trenc, a Cabrera o al mateix Formentor.

Per aquesta raó pens que, si no es possible altra fórmula de
gestió que garanteixi Ia seva conservació, es positiu que els
militars continuin en aquesta àrea com fins ara ho han fet i que
a més a més, els convidats de Ia nostra comunitat, o perquè no,
del nostre país, tenguin en el Cap des Pinar d'Alcúdia un lloc on
pasar-hi uns dies i que després ho contin als seus països d'origen.
Vos imaginau a Helmut KoI parlant de Ia seva estància a Alcúdia
al mercat alemany, un dels més rentables de moment pel sector
turístic d'Alcúdia?. I que les cameres de televisió mostrin
l'Alcúdia històrica restaurada quan Ia visiti algún d'aquests alts
dignataris, que al cap i a Ia fi representen els seus pobles?.
Esperem, però, que no passi com al film «Benvingut Mr.
Marshall».

Ara bé, això no lleva que també pensi que els valors socials
de finals del segle XX no són els mateixos que en els anys
vuitanta, data a Ia qual em sembla pertany el projecte redactat.
El respete i l'armonia amb l'entorn natural es, no domés una
exigència per part dels ciutadans, sino una necessitat i una

r<> î

TENDA: Raseo Colon
Ctrai. a Santa Margalida
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obligació, un compromís de Ia nostra generació amb Ia dels
nostres filIs. Per això a mi m'agradaria que l'edifici que es
construesqui sigui discret, no una guinavetada a un paratje tan
bell, i si pot esser que contempli totes les característiques i més
que es demanen als hotels o establiments ecoturístics. Que sigui
un prototipus de vivenda del futur respetuosa amb el Medi
Ambient, amb el mínim consum energètic i el mínim impacte
ambiental, i no el capritxo o Ia capbuidada de qualque arquitecte
genial.

Jo vull que els meus fills coneguin una Alcúdia millor. Però
no crec que això passi per obrir el Cap des Pinar a tothom. Sinó
articulant una fórmula que permeti conservar el Cap des Pinar
amb el menor cost possible i que compatibilitzi l'estància de
personalitats uns mesos, amb les visites controlades ambjorna-
des de portes obertes en les èpoques que les circumstàncies ho
permetin, per exemple.

No crec tampoc que fent Ia Residència a aquest lloc es
solucionin de cop i volta tots els problemes del nostre municipi.
La Residència ha de ser una passa més, acompayada de moltes
actuacions com Ia disciplina urbanística, Ia correcta política
turística tant dels sectors públics com del privat i el compromís
de tota Ia societat entorn d'un model econòmic sostenible, que
no sigui pa avui (construcció sense control per tot arreu) i fam
per demà (un desert sembrat d'edificis que passada Ia bonança
econòmica tornaran veIls, lletjos i impossibles de mantenir).

Si Ia conservació del Cap des Pinar com un petit paradís
mediterrani i un lloc d'estància per personalitats no és pogués
compatibilitzar, si Ia residència s'ha de pegar bufetades amb
l'entorn i ha de suposar una forta agresió a Ia muntanya i a Ia mar
perque dugui associades altres construccions de infraestructures,
som partidària de que ho continuin administrant els militars tots
solets. Sense residència i sense promoció per Alcúdia. Estic
disposta a renunciar a l'accés a aquesta zona si això garanteix Ia
seva conservació. I si els quatre mandos hi van a estiuejar, mira,
es un mal menor. Al manco han conservat aquest bocinet
d'Alcúdia, sense que a Alcúdia Ii costi uns doblers que ens són
imprescindibles per poder pagar Ia neteja de Ia brutor que mitja
Mallorca i part de l'estranger ens deixa a les platjes, cales,
boscos, paratges naturals i zones públiques.

FAX EN PAPEL NORMAL
Canon Sistemas de
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Biel Garcies, un dels portaveus de Ia Plataforma en
Defensa del Cap des Pinar

Per Victòria Vives

En Biel Garcies, un col.laborador
habitual del G.O.B.-Alcudia, i actualment
secretari polític del PSM, es també un
dels portaveus de la recentment creada
Plataforma en Defensa del Cap des Pinar.
Amb ell parlam dels objectius d'aquest
organisme cívic i del criteri que mantenen
respecte al Cap des Pinar i Ia construcció
d'una residència per alts dignataris a Ia
qual l'Ajuntament, per unanimitat, ha
donat llum verda.

Pregunta.- Com sorgeix Ia Platafor-
ma en Defensa deI Cap des Pinar?.

Resposta.- Be, hem de dir que primer
teniem una altre denominació, Platafor-
ma en contra de Ia residència al Cap des
Pinar, però preferim fer una lectura en
positiu i ara en denominan Plataforma en
Defensa del Cap des Pinar.

P.-1 com va ser que vos posareu en
marxa?.

R.- Arran de Ia signatura del Conveni
d'Intencions per part de L'Ajuntament,
Govern Balear, i Ministeri de Defensa per
construir una residència per alts càrrecs al
Cap des Pinar. A partir d'aquest moment
el PSM va prendre un posicionament
polític en contra i va impulsar Ia platafor-
ma, a Ia qual tot d'una s'hi va afegir el
GOB i ben aviat es sumaren altres grups
i col.lectius. Però els que estam «rapant»
som el PSM i el GOB. De memòria record
que formen part de Ia plataforma també
Esquerra Unida, EIs Verds, ARCA, el
Claustre de professors de l'Institut, el
Consell Escolar de l'Institut, l'APA del
Col.legi Porta des MoIl, etc.,perque n'hi
ha més que ara no record.

P.- Quan parles del PSM et refereixes

al PSM d'Alcúdia o al de Palma?.
R.- Es indiferent. Som l'agrupació

local però tenim tot el recolzament de
Palma.

P.-1 tu ets el portaveu de Ia Plata-
forma?.

R.- Som el secretari polític de
l'Agrupació Local del PSM i un dels
portaveus de Ia plataforma. Com sóm
vàries associacions, som tres o quatre
persones les que mos dividim les feines de
comunicar i informar. Diguem els caps
visibles de Ia plataforma.

P.- ¿No està cercant el PSM un
protagonisme polític important que H
ve bé aI no tenir representació a
l'Ajuntament?.

R. - Abans que de cap partit polític
som alcudienc i amb Ia campanya de
recollida de firmes hi haparticipat gent de
totes les tendències polítiques, edats i
professions. Això significa que hi ha
molta de gent que Io que vol es el millor
per Alcúdia i pensen que això és Io millor.
Encara que no fos de cap partit polític
m'hagués afegit a Ia plataforma per poder
defensar una cosa en Ia que crec.

Jo ho vull despolititzar totalment. Crec
que abans que res som els alcudiencs els
que hem de defensar el nostre territori.
Amb aquesta residència es talla Ia
possibilitat de que el poble pugui, en un
futur, gaudir del Cap des Pinar en benefici
d'uns pocs privilegiats en nom dels
doblers.

El Cap des Pinar es un gran espai
verd, de caràcter singular, únic, el darrer
de les seves característiques que ens que-
da a Alcúdia i estam renunciant a ell per

donar allotjament a uns privilegiats.
EIs mallorquins sempre hem cercat el

benefici econòmic en lloc del benefici
social traduit en qualitat de vida i en
l'amor propi que aquests espais naturals
mos donen.

P.- Has parlat de Ia campanya de
recollida de firmes. Quantes n'heu
replegades fins ara?.

R.- Hi ha devers 6.000 firmes
recollides i jo diria que el 80 % dels
alcudiencs rebutja aquesta residència.

P.-No trobes que es un poc exagerat
parlar d'un 80% en contra de Ia
residència quan tots els partits amb
representació a l'Ajuntament, i que de
fet representen democràticament a tot
eI municipi, hi estan a favor?.

R.-E1 fet de què aquesta residència no
estigués a cap programa electoral fa que
sigui una qüestió nova d'actualitat. Pens
que són els polítics els que han d'estar al
servei del poble, no el poble el que ha
d'estar al servei de qüestions partidistes.
No he vist en cap moment, cap interès de
cap líder polític que valoràs realment
aquesta recollida de firmes. Tenc Ia
sensació de què els hi importa molt poc.

P.-1 això no pot ser tal volta perquè
hi ha Ia sensació de que ha firmat més
gent de fora poble que d'Alcúdia.

R.- En absolut!. Hem recollit firmes
casa per casa i hem tengut un contacte
directe amb el poble. Al mateix temps els
fulls que hem deixat a diversos comerços
del poble s'omplien relativament aviat.
Això per mi vol dir que el poble ho té clar,
que Ia gent ho té clar. També hi ha moltes
firmes de fora poble, és cert, i en recollirem
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més perquè aquí, hem tocat sostre, i més
o manco tots els que volien firmar ja han
firmat.

P.- Què demana concretament Ia
plataforma?.

R.- Demanam simplement el que es
recolleix a les fulles de les firmes: No a Ia
construcció de Ia Residència al Cap des
Pinar, perquè consideram que hi ha prous
possessions, palaus i casals a Mallorca
que podrien complir perfectament aquesta
funció. En el segón punt de Ia recollida
de firmes instam a l'Ajuntament a iniciar
una negociació amb el Ministeri de De-
fensa per intentar Ia seva reversió. El Cap
des Pinar ha perdut Ia funció per Ia qual

va ser cedit a l'any 47, i lògicament si se
recuperàs exigim un grau de protecció
addient, com per exemple el de Parc
Natural, o Reserva Natural marítima-
terrestre.

P.- Però no és eI propi Ministeri de
Defensa el que ha de dir si Ii serveix o
no?.

R.- Si, però l'any 1947, en primera
eren els anys de Ia posguerra i Ia dictadura
i el poble va ser coaccionat. A més, els
motius alegats eren Ia Defensa de Ia Costa
Mallorquina amb bateries de costa. Això
s'ha anat desmantelant fins el punt que
avui dia no hi queda gairebé res, i molts
d'alcudiencs pensam que l'única utilitat
que té es servir de lloc d'estiueig als
comandaments militars.

P.- Però no hi fan maniobres?.
R.- Home, per fer maniobres les

podrien fer a altres bandes, o a Io millor
els hi bastaria un trocet que no es tot Io
que tenen ara.

Jo Io que crec es que els nostres
polítics se justifiquen amb aquests
arguments de Defensa per justificar Ia
construcció de Ia residència i en cap
moment s'han plantejat Ia seva
recuperació, quejo crec que es possible si
hi hagués un posicionament polític clar
tendent a això.

P.- Quan parlas de recuperació pes
poble, no trobes que molts d'alcudiencs
pensen, pensam, amb eIs desastres
d'ocupació de llocs com S'Illot o
Alcanada, on i·ls deI poble casi no mos
hi podem atracar?.

R.- No té sentit demanar el Cap des
Pinar sense garantir Ia seva protecció. Lo
que es impensable es un lliure accés sense
contral perquè ben prest hi hauria un
incendi. Hi ha d'haver una regulació, o
un pla de gestió, perqué si hi hagués un
accés lliure en poc temps no seria Io que
és. Apostes noltros demanam Ia
recuperació d'aquest espai garantint Ia
seva protecció.

P.- Per tant, si Ia protecció no fos

possible per les raons que fossin, vos
estimarieu més que s'hi quedassin els
militars com fins ara, sense residència.
De fet, no ha estat Ia seva presència Ia
que ha permés fins avui Ia protecció i el
manteniment del Cap des Pinar?.

R.-Si no se garanteix Ia seva protecció
es evident que no té sentit Ia seva
recuperació. Aquesta es una pregunta
amb trampa. La de Parc Natural és una
figura, peròn'hihad'altres, comReserva
Marítima-Terrestre... Hem de ser prou
madurs per ser capaços de conservar-ho
per noltros mateixos. De fet, araja està
preservat per Ia pròpia Llei D'Espais
Naturals que no permet cap construcció a
Ia zona qualificades com ANEI, Arees
Naturals d'Especial Interès, i aquest es el
cas de totes les muntanyes d'Alcúdia:
Cap des Pinar, La Victòria, el Puig de
Sant Martí...

I és una llei aprovada per Ia majoria
deI Parlament Balear. I amb tot això vull
dir que hi ha prous fets objectius que fan
possible un replantejament del tema, però
els nostres polítics va a Ia seva i obvien
fets com que Ia LEN protegeix el Cap des
Pinar i fan demagògia. Com es el cas del
Conseller de Medi Ambient que pregona
pels diaris unes Illes on es respeti el Medi
Ambient i els recursos naturals i semble
ser que Alcúdia no està inclosa dins
aquest missatge.

P.- Fins on pensau arribar en el
propòsit de fer tornar enrera Ia desició
de fer Ia Residència aI Cap des Pinar?.

R.- Fins al final. No escatimarem ni
feina ni esforços.

P.- Quines són ara les passes que
donareu? .

R.- Volem tenir contactes amb els
grups parlamentaris i seguir amb Ia difusió
de informació que fins ara mos ha estat
negada a tots els ciutadans. Fins ara no
mos han donat cap informació, hi ha un
pacte de silenci i cal que els ciutadans
estiguin informats.
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Hace años, estando yo encargado de las
actividades de Ia Casa de Cultura de Ia Funda-
ción Torrens, (y aprovecho Ia ocasión para
decir otra vez que creo que es un honor para Ia
Ciudad y para los ciudadanos de Alcudia, el
hecho de tener en propiedad total esta Entidad
Cultural Benéfica-Docente, erigida y REGA-
LADA a Alcudia por el escasamente recorda-

do y nada homenajeado paisano nuestro Don Antonio Torrens
Truyols, que fué capitán de Artillería y en este empleo se retiró
por Ia Ley de Azaña y pasó a ejercer de Ingeniero Industrial que
también Io era, al menos podríamos haberle puesto su nombre
a Ia calle donde está instalada su Fundación Cultural).

.. .decíamos que hace años se me ocurrió organizar un ciclo
deconferencias, lecturas, conversaciones, proyecciones, etc.,y
Ie ofrecí dar una conferencia a un señor muy conocido y
estimado en Alcudia, catalán, que viene año por año a veranear
al Barcarés, muy conocedor del Café de Plaça... y Ie puso como
título «La creación artística». Este título me sacudió un poco Ia
memoria y me puso ante los ojos mis tiempos de Bachillerato
cuando estudiaba en4° año Ia asignatura de Preceptiva Literaria;
tuve en esta disciplina un gran profesor, además de ser muy
señor y caballero, muy buen enseñante, muy bueno como
explicador, de semblante muy serio, pero BUENO con mayús-
cula, un profesor «10» en categoría, y aquí está Ia anécdota: su
primer apellido era MALO, Don Alfredo Malo Zarco, claro que
Ie llamábamos Don Alfredo en vez de Sr. Malo; pues recuerdo
que sus explicaciones, sus conversaciones, eran tan claras y
visibles, que con gran aproximación puedo memorizar una de
ellas: «una expresión oral bien trabada, inteligible, con palabras
coherentes, conceptuales, bellas... de las que hay miles en
nuestro idioma, esa expresión oral ya es una creación artística,
una creación literaria...» En efecto, ya sabemos que una de las
bellas artes es Ia Oratoria... cuando Ia oratoria es buena, porque
hay cada orador por ahí ante el que hay que hacerse el sordo.
Oratoria es el arte de convencer o emocionar por medio del
discurso. De mi citado profesor Don Alfredo., que yo tenía 14
anños, recuerdo exactamente las cuatro partes en que se estruc-
tura un discurso: Exordio, Prólogo, Confirmación, y Epílogo.
Y es que por estas cuatro palabras escritas por mí en Io que antes
teníamos los estudiantes, el Programa oficial de cada asignatura,
tuve por unas horas un disgusto gordísimo: un compañero y gran
amigo, que se llamaba Luís Moreno, una «e» en vez de una «a»
en el apellido, sentado en el pupitre delante del mío, me pidió el
Programa y se Io dí cerrado como Io tenía... pues en el dichoso
Programa había escrito yo tiempo atrás las cuatro palabritas.
Don Alfredo Ie coge el Programa a Luís Moreno, se a Luís
Morano y me escribe en el papel de examen... «Partes del
discurso en el Programa». ¡Jo!, me dije yo, sin comerlo ni
beberlo... Termina el examen y fuí a pedirle disculpas a Don
Alfredo... Bah! no te preocupes, con el discurso-río que has
escrito aquí, aquello no es ni gota de agua... Reafirmaba Don
Alfredo que era BUENO en vez de MALO: me dió una buena
nota.

Y es verdad que yo, en las infinitas veces que he tenido que
hablar en público, digámoslo así, en conferencias militares y
civiles, en mis ejercicios profesionales en el propio ejército y en
el Instituto Politécnico, etc., siempre he empezado por atraer Ia
atención de Ios oyentes -que constituye el exordio-; enunciar en
pocas palabras el tema a desarrollar -que es el prólogo-; explicar

en palabrs y problemas los argumentos de Ia tesis o del tema -
que es Ia confirmación-; y resumir a grandes rasgos todo Io que
había hablado -que es el epílogo-. No es fanfarria, Dios Io sabe,
es un sistema que has aprendido de otros y de los libros, te
habitúas y te resulta tan corriente que Io haces sin pensártelo
siquiera.

O sea, que esta vez me ha dado por Ia literatura, a mí que no
soy literato, es decir, que no soy versado ni Ia profeso, pero sí
que Ia siento. Cuando volví aquí ya definitivamente, cuando
hube ordenado mis cosas, tuve tiempo de leer Io que es Literatura
pura, así llenaba como podía el mucho tiempo que me sobra-
ba. .., es decir, buenas novelas, buenos ensayos, mejor poesía...
de todo Io que no había podido leer por falta de tiempo libre en
mis lecturas y estudios obligados profesionalmente.

Y por aquí me entró Io de Creación Literaria que me recordó
el título de aquella conferencia en Ia Casa de Cultura. El
concepto de CREACION, Ia acción de CREAR, es hacer que
empiece a existir una cosa. Desde Ia sublimidad de que Dios creó
el mundo, Creador del Cielo y de Ia Tierra según reza nuestra
fe, desde eso hasta iniciar una empresa, fundar un nuevo
hospital, traer un hijo a Ia vida, producir una obra artística, etc.,
etc., todo ello tiene un contenido indubitable de inventar, forjar,
dar existencia o nacimiento, incluso sacar algo de Ia nada, de
algo informe, comobarro, mármol, cartón, etc., hacer obras de
arte; de un pequeño o grande asunto de Ia misma vida normal,
hacer una obra literaria; en cualquier caso, el «asuntito» te Io
inventas según tu imaginación, o bien, utilizas una situación real,
Ia transformas, Ia desarrollas, y estás haciendo una obra litera-
ria, musical, escultórica, pictórica... En todas ellas cabe el
concepto de CREACION, en tono mayor o en tono menor, que
también Io mismo que al Coloso de Rodas puedo admirar Ia
Sirenita de Copenhague, Premio Nobel para el «Quijote» de
Cervantes y Premio Nobel para el «Platero y yo» de Juan Ramón
Jiménez. Hay muchísimas pequeñas creaciones dignas de
nuestra admiración, ¿cómo no admirar que unos pocos empre-
sarios FUNDEN y MANTENGAN, sin ánimo de lucro perso-
nal, un taller o un hogar de atenciones a los parados, a los
necesitados?. Esas y otras son OBRAS DE ARTE HUMANO,
son creaciones de amor al prójimo, y hablo con conocimiento de
causa: conozco algunos ejemplos de creaciones humanísticas
hechas sin publicidad, sólo por «amor al arte» como suele
decirse...
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5O PREGUNTES AL BATLE, Miquel Ramis

El batIe d'Alcúdia es confesa
caparrut, però valora el seu seny.
Reconeix que d'ençà que és conseller
s'ha resentit Ia part més humana del
càrrec de batle perque té manco
temps per escoltar i parlar amb Ia
gent, però en canvi, troba que Ia
gestió és més productiva. Troba que
una de les riqueses del poble
d'Alcúdia és Ia pluralitat i que el
progrés no se n'ha duit per davant
res irrecuperable; i en quan al Cap
des Pinar, mos deixa amb l'anunci
de que considera que seria més
positiu perAlcúdia un Parc Natural o
Reserva amb una residència per alts
càrrecs i amb Ia sensació de que per
ell les dues coses no són incom-
patibles, però que tot du Ia seva
feina i el seu temps.

Miquel Ramis reb a Ia Revista
Badia d'Alcúdia aI final d'un complet
dia de feina i en mig d'una setmana
saturada de viatges, cites i reunions.
Reflexiu i dinàmic a l'hora, contestava
una per una i amb paciència totes les
preguntes que se Ii formulaven, i
mentres qui l'entrevistava prenia
notes per escrit, ell adesava el
despatx, fullejava Ia prensa o llegia
algún paràgraf de Ia biografia de'n
Sotomayor. Qualsevol diria que
encara Ii sobra temps. Aquest es el
qüestionari que Ii varem formular:

Per Victòria Vives

1.- EIs ciutadans d'Alcúdia fa pocs
anys que el coneixen com a polític;
gairebé dos anys d'ençà que va encap-
çalar Ia llista del Partit Popular a les
darreres eleccions municipals. Abans
de donar aquesta passa, tenia ja voca-
ció política?. On era i que feia abans
d'entrar de ple en el mon de Ia políti-
ca?.

Vocació política, qualsevol que tengui
inquietuts i es preocupi pel que passa en
el seu entorn, crec que en té. La vocació
política es aixó, es preocupar-se pel que
passa al teu voltant i a mi em preocupa.
Abans era misser, i crec que es bo que

abans de dedicar-te a Ia política tenguis
certa estabilitat econòmica, trobar un
«status» profesional i personal i això es el
que vaig fer.

2.- Sempre hi ha un moment concret
en el qual es pren una decisió o una
determinació encara que aquesta sigui
madurada i reflexionada. Què el va
motivar i quan va decidir que volia ser
batle d'Alcúdia?.

Jo som molt reflexiu. Si hagués de
posar un moment de «inspiració divina»,
no el veig, i de qualque manera he contes-
tat abans. Quan me vaig sentir a gust
professionalment, amb una estabilitat,
vaig sentir una vocació, sí, una cridada a
nous reptes. Me costaria molt manetjar un
sol moment de decisió, aquesta es fruit de
tota una reflexió conjunta.

3.- Se U ocorr alguna raó que l'obUgàs
a plantejar-se abandonar l'enorme tas-
ca on ara es troba inmers?. Què faria
faIta perque en Miquel Ramis
abandonàs algún dels molts fronts en
els quals batalla?.

He de contestar que es produiria de Ia
mateixa manera, fruit d'una reflexió pau-
sada, tranquila, sèria. Hi hauria d'haver
una sèrie d'arguments que em duguessin
a pensar que Io millor, Io més convenient
per Ia Comunitat Autònoma, per Alcúdia
i per Ia meva família fos abandonar Ia
política. De totes maneres no em fix uns
límits. No tenc planificat quan puc aban-
donar, si arribas el moment, m'ho plan-
tejaria hi ho reflexionaria.

4.- Realment estima Alcúdia encara
que no hi ha nascut?.

Aquesta és una pregunta «trampa»
perque no estic d'acord de cap manera
amb l'enunciat, perque això pot dur a
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pensar que els qui no han nascut a Alcúdia
no són alcudiencs i no hi estic d'acord, Es
d'Alcúdia qui estima Alcúdia i té voluntat
d'ísser d'Alcúdia, i jo ho som.

5.- A més de batle des de fa uns
mesos també es conseller del Govern
Balear. Quins són més importants per
vosté, els problemes d'AIcúdia o els de
Ia Comunitat Autònoma de les Illes
Balears?.

La Comunitat i Alcúdia no són
equiparables perquè són plànols distints,
i he de dir que hem sent igual de implicat
a un lloc que a l'altre si bé, he de
reconèixer que els problemes d'Alcúdia
no puc evitar sentir-los com més propers.
Jo diria que a Alcúdia hi pos més el cor i
a Ia C.A.I.B., per volum, per
trascendència, té un caire més profesional.
Es més, jo tenc un problema, i es que
quan me faig responsable d'una cosa
assumesc aquesta responsabilitat total-
ment. Si som responsable d'una gestió no
vaig més enllà, es Ia meva responsabilitat
i punt.

6.- Però haurà de reconèixer que
desde Ia nova òptica de Ia Conselleria
de Medi Ambient Ia problemàtica
d'Alcúdia deu tenir ara un pes relatiu
diferent. Es relativitza comparada amb
Ia resta de Ia Comunitat?.

T'he contestat a aquest plantejament a
lapregunta anterior, sónplànols diferents
però en tot cas, no puc evitar, quan
parlam dels problemes d'Alcúdia sentir-
los com més pròxims.

7.- Te records d'infantesa o joven-
tut lligats a Alcúdia?.

Bàsicament, sí. Vaig venir a Alcúdia
quan tenia 15 anys, més o manco a l'any
1971, i evidentment tenc molts de records
perqueja eren quinze anys i tenia consci-
ència de les coses a diferència d'un nin
petit. De fet record que vaig haver de fer
un esforç per conèixer noves persones i
un nou ambient i va ser molt positiu.

Però si em demanes un record en
concret té puc dir que el primer dia que
vaig arribar a Alcúdia, vaig venir a Ia

Plaça i amb el meu germà Rafel varem
agafar el camí del Carrer Colón per
amunt i anarem caminant i caminant fins
que arribarem a n'Es Clot. I això es ben
vera, es Io primer que vaig conèixer
d'Alcúdia. Es ben cert.

8.- Què Ii hagués agradat conservar
d'aquest poble que el progrés i el crei-
xement sense mesura se n'ha duit per
davant?.

Home, primer de tot m'agrada pen-
sar, vull pensar, que no hi ha res perdut
definitivament i que en tot cas res de Io
que s'ha perdut es irrecuperable. Crec
que les coses vertaderament importants
encara es conserven, i quines són?: l'es-
sència com a poble, el sentiment que ens
identifica, fa colectiu i fa ciutat. També
crec que es cert que hi ha coses que tenen
aspectes molt positius, històrics, que tots
trobarem a faltar: Ia tranquilitat de ser un
poble, de poder deixar Ia clau «a n'es
pany». Però tal volta això sigui l'excepció
que confirma Ia regla.

9.-1 cap on ens porta aquest creixe-
ment econòmic i urbanístic desorbi-
tat?.

No estic d'acord amb que sigui un
creixement desorbitat, perquè si així fos
hauriem de prendre mesures per corregir-
ho. Crec que hi ha hagut, s'ha produit, un
canvi important no domés dels ciutadans,
també dels polítics que són, o haurien
d'esser el reflexe de Ia societat. Alcúdia
realment ha crescut però crec que no
estam a un nivell irrecuperable. No crec
que Ia situació sigui irreversible.

10.- Recentment s'han revisat les
NN.SS. d'AIcúdia per adaptaries a
diferentes lleis d'ordre superior com el
POOT, Ia L.E.N., etc., i així i tot
encara es contemplen 3.500 places ho-
teleres més sense contar un posible
increment de casi un 50% més d'habi-
tants. No són unes xifres massa eleva-
des a n'aquestes altures?.

Si, però hi ha un principi de legalitat
que a qualsevol estat de dret mos fermen,
no es pot crear una inseguretatjurídica ni

es pot quebrar aquest principi de segure-
tat. EIs canvis suposen unes
indemnizacions i uns costs, econòmics i
socials que s'han de posar damunt Ia
balança i s'han d'examinar amb detall.

11.- ¿S'hauran d'enderrocar edifi-
cis a Alcúdia com ja s'ha fet a Calvià
amb el cost econòmic que això suposa?.

Ja té contestat: és posible. Però hem
de posar dins Ia balança els «pros» i els
«contres». Lo que és evident es que Ia
situació de Calvià, on algunes construcci-
ons s'enderroquen i altres persisteixen
aquí no passa. No són situacions
equiparables.

12.- Si haguéssim d'enderrocar al-
guna construcció a Alcúdia per recupe-
rar espais naturals o públics, per on
començaria: pels apartaments
d'Alcudiamar, per eI ruinós edifici de
Es CIot o per l'antiga central de GESA?.

Esper que comencem, no comença-
ria, esper que comencem, per una part
dels apartaments d'Alcudiamar.

13.- Prest començaran les obres de
l'Auditòrium o Edifici Multifuncional
a I'antic escorxador. No hauria estat
millor fer aquesta nova construcció
aprofitant algún edifici en desús abans
que consumir més sol i aumentar Ia
densitat urbanística de l'entrada a
Alcúdia?.

Si fos posible trobar un edifici d'aques-
tes característiques crec que era obligat
considerar-ho. Però per un edifici com
aquest s'havia d'optar per un de nova
planta. Presa aquesta decisió, el fet de que
fos un edifici públic, com que l'Ajunta-
ment contava amb el solar de s'Escorxa-
dor ubicat a sol consolidat com urbà,
aprop del centre, i més ara que Ia carre-
tera de circumvalació descarregarà consi-
derablement el tràfic d'aquesta zona, to-
tes aquestes circumstàncies han fet que
ens semblàs Ia decisió més addient.

14.- Aquest estiu mos hem quedat
sense Bandera Blava. ¿Com va caure Ia
notícia en el sí d'un Ajuntament que vol
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que aquest poble sigui pioner en
questions de Medi Ambient i que se
proclama Ecoturístic?.

Tot i reconeguent que els criteris
d'adjudicació de les Banderes Blaves no
estan pensats per platges com les nostres
tenc que reconèixer que va ser un disgust
important.

15.- I qué s'està fent de cara a Ia
propera temporada perque això no tor-
ni a passar?.

En aquest cas concret d'enguany va
ser per mor d'una analítica que no va
donar el valor que tocava. De totes mane-
res estam reforçant Ia xerxa de depuració
d'aigües i feim unes analítiques pròpies
amb una periodicitat superior per tenir
més controlat el tema. Estic convençut
però, de que l'any qui vé tornarem a tenir
Bandera Blava.

16.- No són més les contradiccions
que no les coherències envers una polí-
tica «ecoturística»?.

Estic convençut de que no. No obstant
accept punts de vista distints i seria un
exercici molt llarg contrastar aquests dos
punts de vista diferents, el meu i el de
l'entrevistador.

17.- Com han respost els tour
operators a les iniciatives de l'Ajunta-
ment de cara a Ia promoció deI munici-
pi com ecoturístic?.

Be, molt bé: omplint els nostres llits i
per damunt de Ia mitja d'ocupació de
Balears. Crec que es una molt bona res-
posta.

18.- La construcció d'una Residèn-
cia per AIts Dignataris aI Cap des Pinar
serà un fet d'aquí a quants d'anys?.

Es una pregunta que s'hauria d'efec-
tuar a Presidència del Govern Balear,
però les referències que jo tenc es que
dins aquesta legislatura.

19.- Com a Conseller de Medi Am-
bient i com a Batle d'Alcúdia què farà
perque Ia Residència tengui el mínim
impacte ambiental a una zona pràctica-
ment verge?.

Lo que es obvi perjo, es que es fet de

que hi hagi una vivenda unifamiliar a
aquest lloc tendrà un impacte, això és
evident, ara bé, quin és aquest impacte
dins un milió de metres quadrats que té el
Cap des Pinar, o dins un entorn que
significa vuit milions de metres quadrats
tenguent en compta les muntanyes de La
Victòria?. Jo me deman quin impacte
tenen les actuals construccions militars al
Cap des Pinar i en cap moment crec que
Ia nova vivenda superi l'impacte ambien-
tal d'aquestes.

20.- El Govern Balear ha decidit fer
arribar el tren fins Alcúdia. ¿Han pen-
sat per on?.

Quejo en tengui coneixement, no. De
totes maneres crec que en el cas d'una
línea ferroviària Sa Pobla-Alcúdia a l'ho-
ra de fer el traçat s'ha de partir de cero.

21.- Quin defecte veu en vosté que
Ii agradaria borrar o eliminar si po-
gués?.

Quants vols que te'n digui?. Me'n
veig molts. De vegades me diuen que som
un poc caparrut i crec que es vera.

22.- I quina qualitat voldria que
s'hagués transmès als seus fills?.

Es seny, es sentit comú.
23.- Tornant a l'actualitat: Passa el

futur turístic d'Alcúdia per canviar
l'oferta de sol i platja per una oferta de
patrimoni històric?. Com s'imagina el
nostre poble d'aquí a uns anys?.

Per canviar-la, no. Per complemen-
tar-la amb una oferta de patrimoni, es-
port, natura, sí. Però en cap moment
podem prescindir del fet que tenim 40.000
llits i això significa una certa massificació,
però això és així.

24.- En aquests pocs anys d'eixida
política ha hagut de prendre moltes
decisions. De quina actuació es sent
particularment més satisfet?.

Es vera que he hagut de prendre
moltes decisions. Hem sent satisfet no
d'una en concret, sinó d'haver pres en
cada moment Ia decisió, sempre, d'acord
amb Ia meva consciència que me pareixia
més correcte i fms ara no he hagut de

prendre una decisió exclusivament políti-
ca, es a dir que el partit no m'ha imposat
res mai.

25.- I quina faria tornar enrera si
pogués?.

No és posible tornar enrera decisions.
No ho sé. Asumesc, estic segur, que
qualque vegada m'he equivocat. Jo dic,
però, que no me costa rectificar si veig
que m'he equivocat, però ho he de tocar
amb les mans, ho he de veure. I bé, deuen
ser tantes que ara no me'n ve una sola en
concret.

26.- Alcúdia és un poble on tenen un
important pes específic famílies
inmigrants originàries de tot l'estat. Es
té en compta aquest fet sociològic a
l'hora d'articular les polítiques munici-
pals culturals o d'altres àmbits?.

En principi, Io que tenim en compta
noltros és, sí, que tenim una societat
absolutament plural. I no domés perquè
tenim molts de residents originaris de
l'Estat espanyol, sinó també perque hi ha
molts de ciutadans procedents d'Europa.
Aquesta és precisament una de les grans
riqueses d'Alcúdia, i això estam obligats
a tenir-ho en compta.

27.- Són molts els grans projectes
que de moment hi ha en marxa o que en
breu s'hi posaran: Auditòrium a s'Es-
corxador, residències de 3a Edad a
Alcúdia i MoIl, una nova escoIa al
municipi, un Centre de Salud, rehabi-
litació del Casc Històric, Parc Arqueo-
lògic de Pol.Ièntia, Ampliació de les
instalacions esportives, reforma del
Passeig Marítim aI Port d'Alcúdia...
Sembla que l'actuació política es dedica
a fer coses noves i a construir i construir.

No troba que els ciutadans estam tips
de tanta obra i l'únic que desitjam es
poder circular tranquilament sense car-
rers aixecats o carreteres embossades?.

Jo esper que no. Jo crec que el ciutadà
agraeix aquests esforços perque després
els disfruta. El ciutadà agraeix obres com
Ia del Pavelló Esportiu, que té unes
instalacions saturades de tanta gent que
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les utilitza, per exemple. Les molèsties
hem de tractar de minimizarles però son
necessàries.

28.- A vegades, surt a les converses
Ia inquieíut de que sembla que es
beneficien més els pobles del voltant
com Muro o Sa Pobla de l'activitat
econòmica tan gran que hi ha a Alcúdia.
De fet és molta Ia gent de fora poble que
ve a fer feina aquí, i no són menos els
alcudiencs que han de sortir del terme
quan van a comprar perque a Alcúdia
manquen comerços o indústries o els
que hi ha són massa cars. Troba que
això és així?. Sofrim eIs alcudiencs una
presió econòmica i turística que benefi-
cia als voltants i consumeix els nostres
recursos i eI nostre territori?.

En part és així Io que passa és que tot
això també té tota una sèrie de connotaci-
ons positives que també s'han de veure.
Es fet de que Alcúdia tengui una certa
capitalitat comarcal té aspectes positius i
negatius. Com a contrapartida crec que
els alcudiencs tenen això que venen a
cercar els veinats dels voltants. Si és bò
per ells, crec que també ha de ser bo pels
alcudiencs. També hi ha un principi de
solidaritat municipal amb els nostres
veinats que ens obliga a seguir amb aquesta
línea.

29.- Ens trobam en ple mes d'octu-

bre i faIta poc perque es tanqui el
període de cobrança deIs impostos
municipaLs. Vostèjaestàaldiaambles
arques municipals?.

No ho sé, ho tenc domiciliat per banc.
No sé si m'ha arribat o no el rebut.

30.- Es vera que ha renunciat a Ia
paga que cobrava com a batle?.

Carai!, si es vera, i ben vera que és.
31.- Ha pagat recentment alguna

multa o fa valer Ies seves habilitats com
a advocat o Ia seva posició com a batle?.

No. No record que m'hagin multat
darrerament.

32.- Vostè sembla una persona de
talant decidit i emprenedor, però a
l'hora de prendre decisions unes costen
més que altres. En quin cas ho ha
tengut molt difícil a l'hora de fer eI que
trobava correcte?.

Quan no hi ha un criteri tècnic clar.
Quan hi ha un criteri tècnic clar es quan
està clar, però quan hi ha un component
polític important es quan les coses s'em-
bullen.

33.- D'ençà que compagina Ia doble
responsabilitat de ser batle i conseller
s'ha convertit en un blanc de crítiques
que en moltes ocasions són de caire
personal més que polític. EIs seus con-
traris diuen que està sacrificant les
necessitats d'Alcúdia a Ia seva projec-

ció política. Aquesta es una crítica
realment molt dura per un batle. La
troba injusta o en qualque moment Ii ha
semblat que té un punt de veritat?.

Consider que és injusta. En el fons de
Ia qüestió Ia trob injusta, però consider
que és lícit que se'm faci.

34. Arribarem algún dia aI final de
les obres per mor de dotació de
infraestructura?.

No. Absolutament, no existeix el fi-
nal. En Ia dotació de infraestructura sem-
pre s'ha de millorar fins i tot el que ja hi
ha i en aquest moments a Alcúdia encara
ens trobam en una fase de dotació de
infraestructures bàsiques.

35.- Una pregunta típica i tòpica a
qualsevol qüestionari es que s'enduria
a una illa deserta. Jo a més d'això Ii
deman: Ii han entrat ganes a quolque
moment d'anar-se'n a una illa deser-
ta?.

No. Estic molt bé a Alcúdia amb les
meves circunstancies i amb Ia meva famí-
lia. Per altre banda Ia resposta és òbvia:
m'enduria Ia meva família.

36.1 si se'n pogués en dur tres coses,
que es Ia pregunta tòpica?.

Idò així, m'enduria Ia meva família,
un bon llibre, que també és un tòpic, i el
diari de cada dia.

Continua a Ia pàg. següent O
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37.- EIs seus adversaris polítics di-
uen que no aten Alcúdia correctament
d'ençà que es conseller. Es això cert?.
Quin temps dedica al nostre poble?.

No. Jo pens que dedic manco temps
del quejo voldria. Es cert que d'ençà que
som conseller he hagut de compartir temps,
però pens que Ia gestió d'Alcúdia no se'n
resent, pel contrari, crec que en aspectes
concrets Alcúdia se'n beneficia de que
compagini càrrecs. Estic perdent el temps
de Ia faceta humana, el temps per poder
atendre Ia gent. Però el temps de Ia gestió
per Alcúdia està essent molt més produc-
tiu.

38.- Li queda temps al lIarg de l'any
per agafar vacances?.

Sempre trob una setmana perduda, el
mes d'agost o pel desembre.

39.- Quan fa balanç de Ia seva acti-
vitat com a batIe, Ii queden encara
moltes coses per fer?.

Moltíssimes, moltíssimes. Alcúdia
exigeix molt, i es més se l'hi ha de donar,
es necessari.

40.- Com Ii agradaria esser recor-
dat pel seu pas per Ia batlia?.

Com una persona que ho va fer Io
millor que sabia. Com una persona que va
ser coherent i dins les seves possibilitats
va donar Io millor que tenia.

41.- En recents entrevistes a altres
mitjans de comunicació es confessa un
fidel lector de Ia prensa diària. Com
veu Ia informació que es publica i quina
opinió té de l'opinió publicada?.

Primer hi ha una cosa a dir, i es que hi
ha una certa tendència a confondre Ia
informació amb l'opinió i això és nefast
per qui llegeix, i per qui ho escriu això se
diu manipulació. Com a persona
«introduida», per dir-ho d'alguna mane-
ra, en el món de Ia notícia tenc que dir que
moltes vegades les informacions que es
publiquen són sesgades o parcials. De
totes maneres i amb tot, he de dir que els
corresponsals de premsa que es moven a
Alcúdia en general són, al manco, bones
persones.

42.- Les Directrius d'Ordenació
Territorial són una «patata calenta» del
Govern Balear que Ii ha tocat?.

No, en absolut. Les Directrius d'Or-
denació Territorial no son més que posar
en un paper, per escrit, un sentiment, una
sensibilitat que sobre els temes d'Ordena-
ció del Territori existeix en aquests mo-
ments. Comja he dit abans, pens que els
polítics som el reflexe de Ia societat i no
m'ha tocat cap «patata calenta», combreg
amb aquesta sensibilitat. EIs polítics som
tots o tots, qualsevol, pot esser, és, polí-
tic. No mos donen de menjar aparte
maldament a vegades o sembli.

43.- Com acabarà Ia història
d'Alcúdiamar, amb un enderrocament
televisat, tal volta, o serà un aItre «Clot»
aquesta vegada per el Port d'Alcúdia?.

Jo esper que no. Acabarà amb un
acord, supòs, dolent o bo per les dues
parts. Lo que no ha de ser és, totalment bò
per una i totalment dolentperl'altre, si no
que haurà de ser un resultat compartit.

44.- Es tornarà a presentar a candi-
dat a Batle a Ies properes eleccions?.

Uuuuuuuh!. Jo que sé!.
45.- Com a conseller de Medi Ambi-

ent i també com a Batle d'Alcúdia, un
Parc Natural marítim-terrestre al nos-
tre municipi es posible, es una alterna-
tiva real?.

Si que es posible, perquè no?. S'han
de donar les passes addients però posible
jo crec que ho es.

46.- No seria millor per Alcúdia i
més rentable en quan a promoció ven-
dre Ia imatge d'un Parc Natural que no
Ia d'un lloc paradisiac reservat a sols
uns pocs privilegiats?.

No seria millor que això, deman jo,
vendre Ia imatge de les dues coses?.

47.- Amb aquest residència, queda-
rem privats per sempre més, noltros i
les generacions que ens venen darrera,
de tornar a trepitjar o d'anar algún dia
al Cap des Pinar?.

Esper que no, en cap cas. Ara bé, i
perquè no plantejam, a rel d'aquesta

construcció de Ia residència que a partir
d'ara es pugui trepitjar el Cap des Pinar
per part dels alcudiencs?. Perquè Io cert
es que fins ara no s'hi ha pogut anar; tal
volta ara es el moment de fer aquest
plantejament.

48.- Va anunciar no fa gaire que
presentaria Ia seva dimisió com a Pre-
sident de Ia Mancomunitat del Nord. Ja
ho ha fet?.

Està presentada Ia dimisió. Ara estic
pendent de que l'acceptin. La vaig pre-
sentar i no es va acceptar, em varen
demanar que aguantas un parell de mesos
mes i en el proper ple es tornarà a tractar
aquest punt.

49.- Com funciona i quina es Ia seva
valoració de l'acord amb el PSOE.
Realment hi ha coordinació o cadasquú
va pel seu vent?.

No, jo crec que, de moment i en
aquesta etapa inicial Ia predisposició és
bona. No obstant ara arriben els grans
temes: Alcudiamar, Normes Subsidiàri-
es, Presuposts... on realment és impor-
tant que aquest esperit es refermi i es posi
de manifest.

50.- Falta poc més de mig any perque
Alcúdia celebri una altra Triennal del
Sant Crist. Si Déu vol, vosté anirà a Ia
processó en tant que primera autoritat
del poble però... pensa fer també Ia
processó amb cert esperit de penitència
com tants i tants d'Alcudiencs? Te pro-
meses que agrair al que representa
aquesta Santa Imatge?.

Jo me sent identificat com alcudienc
amb el Sant Crist, Io que passa es que, tal
vegada per Io que deia abans, tenc tants
d'errors i penes que purgar que un en
concret no se m'ocorr. Ara, amb inde-
pendència d'aquestes coses, un que assis-
teix a Ia processó del San Crist en cap
moment es pot sustreure de l'ambient
reverencial, de devoció, i del sentiment,
que hi ha.

Ih CENTRO INDUSTFUAL
JklNSANT, S.L.

I N S T A L A C I Ó N ES "^
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SUMEVISTROS PARA LA HOSTELERIA Y EL HOGAR

TELF. 54 78 65
07410PTO.ALCUDIA

MALLORCA J

SERVICIO TECNICO DE
REPARACIONES

GRAND
PRTX

MASTER
ALA

CALIDAO
EUROPEA

1.989

*MAQUINARIA HOSTELERIA
Y FRIO COMERCIAL

*AIRE ACONDICIONADO
*REGISTRADORAS Y TERMINALES

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

*HIPERVAJILLA, LENCERIAYMENAJE
*MOBILIARIO INTERIORYTERRAZA
*MUEBLESCOCINAYBAÑO
*MUEBLES ESTANTERÍAS COMERCIO
*CERRAMIENTOSYTOLDOS MOVILES

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

A LA HORA DE MONTAR SUNEGOCIO, PASENA VER NUESTRA EXPOSICIÓN
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ADEUNNUEVODTO.

PRECISAMOS DOS PERSONAS CON RESIDENCIA EN
ALCÚDIA O COMARCA PARA INCORPORARSE EN UNA

DE LAS EMPRESAS MAS SOLIDAS DEL SECTOR.

OFRECEMOS:

POSIBILIDAD DE PREMOCIÓN
ELEVADOS INGRESOS

INCORPORACIÓN INMEDIATA

INTERESADOS CONCERTAR ENTREVISTAAL TEL. 54 81 50
Atenderá Sr. Torres (Mañanas de 10 a 11 horas)

1 2 5 C V • TurbcDiesei tntercoo!er • ABS •

Airbag • Ciníurones con Pfeíenscres • Techo Soíar

Eléctrico • Faros Antiniebía de Serie • Dirección

Asisf 'da de Serie • Eleva 'unas Elécìnco *

Di ferencial Auiob!ccante Ue Seríe * Cierre

Centralizado con Mando a Distancia * Liantas de

A leac ión • A i re Acond ic ionado (equipamiento

según versiones)

13.048.000
"P.V.P. Rocomondatío 2.4 S 3p. (IVA, Impuesto de Malriculación, Transporte, Nissan Assistance y Promoción
incluidos) en península y Baleares. Promoción válida hasta fin do mos para vehículos en s tock.

MOTOR INSULAR

tt&fitt&'iU.'KK

POLÍGONO INDUSTRIAL DE MANACOR (JUNTO A ITV) - TEL. 55 00 28 - MANACOR • CTRA. PALMA-ALCUDIA, Km. 28 - TEL. 88 30 31 - INCA
Y SU RED DE AGKNTES: STA. MARGARITA: COVEAUTO - TEL. 52 39 94 - MiOUEL ORDINAS ?

SA POBLA: AGUSTi S.L. - TEL. 54 18 05 - CTRA. ¡NCA, 35
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L'AJUNTAMNTiU^i
TARDOR CULTURAL.

Coincidint amb Ia Fira d'Alcúdia com cada any
va sortir el carrer el programa de Ia Tardor Cultu-
ral. Editat per l'àrea de cultura de l'Ajuntament
d'Alcúdia, aquest programa inclou tota l'oferta
cultural per aquests propers mesos de Ia tardor
hivern.

EIs cursos que s'inclouen al programa de Ia
Tardor Cultural d'enguany, segons expressa el
regidor de cultura Miquel Ferrer a Ia presentació
del Programa, són les activitats que més acceptació
tenen i d'altres que són una novetat en forma
experimental.

El Programa de Ia Tardor Cultural inclou els
cursos d'oci i temps lliure i tota l'oferta de cursos
de català a més també dels cursos de l'Escola
d'adults d'Alcúdia

Cursos d'oci i temps lliure i de
català.

A través de l'àrea de cultura han anat passant
molts de ciutadans de cara a matricular-se al'oferta
existent. Gairebé Ia major part dels cursos tenen
tancada Ia inscripció. Encara, però queden places a
les quals vos hi podeu inscriure, perquè disposen
d'algunes places lliures, segons ha informat l'àrea
de cultura de l'ajuntament. Aquests cursos són els
següents: dibuix artístic, tall i confecció, paper
matxé, pastorets i fotografia. A l'hora de tancar
aquesta edició encara hi quedaven possibilitats per
apuntar-se als esmentats cursos.

Per a més informació d'aquests cursos d'oci i
temps lliure i pels distints nivells de cursos de
català, per no catalano-parlants i per catalano-
parlants podeu acudir tot aquest mes d'octubre, a
I'àrea de cultura de I'ajuntament, al carrer Albellons
número 2 d'Alcúdia.

Escola d'Adults d'Alcúdia.
Al programa de Ia Tardor Cultural estan inclosos

tots els nivells que ofertal'escola d'adults d'Alcúdia:
educació bàsica, graduat escolar, formació cultural
per a estrangers, preparació proves lliures de
formació professional; matèries comuns a totes les
especialitats,amesd'idiomes, accésalauniversitat
i cursos d'informàtica.

La major part de cursos han començat però
I ' escola d ' adults continua tenint Ia matrícula oberta.

Altres nivells, com anglès, alemany i informàtica,
les classes no s'iniciaran fins dia 3 de novembre.

Per a més informació podeu acudir de les 16 h.
a les 21 h. a Ia secretaria de l'escola d'adults
d'Alcúdia.

<jkECa

FUTUR ALCUDIA 97.

Coincidint amb el fmal de Ia temporada turística, el sector turístic
d'Alcúdia es reuneix a través del Futur Alcúdia, unajornada organitzada per
l'ajuntament d'Alcúdia.

Aquestajornada de reflexió del sector turístic del municipi es va reunir dia
22 d'octubre, a les dependències de l'hotel Club Pollentia.

L'obertura del Futur Alcúdia 97 Ia va realitzar el batle Miquel Ramis per
donar pas a les distintes ponències.

La primera de les ponència va tractar sobre "Presentació del Consell
Assessor de Turisme, i les seves actuacions un any després de Ia seva creació",
a càrrec de membres del Consell Assessor de Turisme.

Després del debat i un petit descans, es va continuar amb el Futur Alcúdia,
amb Ia presentació de Ia segona de les ponències, per part del batle Miquel
Ramis que parlar sobre "Nou Anys de Futur Alcúdia, realitzacions i
assignatures pendents".

Seguidament hi va haver un debat sobre aquesta ponència donant pas a Ia
tercera que va versar sobre " Avanç del PIa estratègic Alcúdia 2020", a càrrec
dels catedràtics de Ia Universitat de les Illes Balears, Antoni Serra i Eugeni
Aguiló.

Després del pertinent debat sobre Ia tercera ponència es va procedir al
lliurement dels distintius ecoturístics que s'han atorgat als distints establiments
hotelers aquesta temporada. Per últim, Ia cloenda de lajornada de reflexió del
sector turístic alcudienc Ia va dur a terme el President de Ia Comunitat
Autònoma, Jaume Matas.

Al número del mes de novembre vos donarem més informació i sobretot
les conclusions que s'han extretes del Futur Alcúdia 97, confeccionades pel
moderador Josep Melià Pericàs.
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L'AJUNTAMENTJU^*i
ALTRES NOTICIES.

m&

Jutge de Pau.
Fins dia 30 d ' octubre està obert el termini per a Ia presentació

de sol.licituds per part d'aquelles persones que vulguin optar al
càrrec de jutge de pau i jutge substitut.

El batle d'Alcúdia, Miquel Ramis va firmar un ban per
recordar que està obert aquest termini. Correspon al ple de
l'ajuntament triar les persones per ser nomenades jutge de pau
ijutge substitut conforme a Ia Llei Orgànica del Poder Judicial.

Elsrequisits, laduradadelcàrrec, remuneració, endefinitiva
tot l'expedient en relació al càrrec de jutge de pau estan a Ia
vostra disposició a Ia Secretaria de l'ajuntament d'Alcúdia.

El termini per a Ia presentació de sol.licituds, mitjançant un
escrit adreçat a Batlia, acaba dia 30 d'octubre.

Imposts 97.
Dia 30 d'octubre és el darrer dia de Ia campanya voluntària

de Ia recaptació de tributs.
L'oficina de recaptació, a I Avinguda dels Prínceps d'Espanya

7 d'Alcúdia té obert de dilluns a divendres i de les nou a Ia una
i mitja del migdia, dins aquesta campanya voluntària per als
ciutadans perquè puguin passar a pagar els Imposts de béns
immobles, clavegueram, vehicles, pas permanent i l'impost
d'activitats econòmiques.

El termini voluntari acaba dia 30 d'octubre després ja
s'aplicarà el corresponent recàrrec.

Mapes d'Alcúdia.
S'han posat a Ia venda els mapes d'Alcúdia de Ramon

Formiguera. Aquests mapes d'Alcúdia han tornat a ser reeditats
per l'ajuntament d'Alcúdia, i els trobareu al departament de
cultura de l'ajuntament, al preu de 500 pessetes.

Javier Sotomayor va visitar Alcúdia.
Convidatper l'ajuntament d'Alcúdia,

el plusmarquista en salt d'Altura Javier
Sotomayor va esser al nostre municipi
coincidint amb Ia Fira d'Alcúdia, per
presentar el llibre que tracta sobre Ia seva
vida esportiva i també sobre les seves
vivències des d'un punt de vista humà.

L'atleta cubà Javier Sotomayor va
estar acompanyat pel periodista, també
de Cuba, Juan Velazquez que ha estat Ia
persona que ha recopilat aquest llibre

titulat "El Saltanubes" i que inclou tots els
seus records en salt d'altura, així com
també les impressions que ha tengut I ' atleta
viatjant arreu del món.

Un dels paràgrafs d ' aquest llibre parla
del nostre municipi.

Javier Sotomayor va ser rebut per
distints regidors de l 'ajuntament
d'Alcúdia, juntament amb el regidor
d'esportsJuliàd'Hèviaiamésd'aprofitar
per visitar Ia fira i saludar al batle Miquel

Ramis, així com també tenir uns dies de
descans.

Sotomayor va triar al nostre municipi,
com el primer punt d'Europa per presen-
tar el llibre "El Saltanubes".

Per altra banda, s'ha de destacar que
l'atleta cubà va fer entrega d'aquest llibre
a Ia biblioteca de Can Torró per posar-lo
a l'abast de tots els ciutadans alcudiencs,
un ciutat que, segons Javier Sotomayor,
sempre I ' ha rebut bé com si fós casa seva.
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ELS CLIENTS MALLORQUINS TAMBE SON IMPORTANTS
Aquests restaurants ja tenen Ia carta e n J a nostra llengua
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Avinguda dels Prínceps d'Espanya, s/n
Edifici Es Clot - Alcúdia
Telèfon: 54 65 44
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Catí de Ronda, 61 - Alcúdia
felèfon: 54 89 39

EIs restaurants o bars
interessats en Ia

traducció de les seves
cartes adreçau-vos al
Servei de Normalització

Lingüística de
l'Ajuntament d'Alcúdia.

Telèfon 54 80 71

AJUNTAMENT D1ALCUDIA
SERVEI DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
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ACTUALITAT/ FlKA '97 - FiKA '97 - FlKA '97 - FiKA '97 - FiKA '97 -

SoI, bon temps i gent a Ia Fira d'Alcúdia 1997

Després de vuit anys amb pluja, a Ia fi, per aquesta edició de
Ia Fira d'Alcúdia'97, el bon temps va permetre Ia celebració
excepcional d'un dels esdeveniments més esperats per Ia pobla-
ció d'aquest municipi. El sol i les temperatures altes varen
permetre uns tres dies de fira fantàstics, i això va possibilitar que
tothom pogués participar de les moltes activitats programades.

L'Esport, Ia cultura, Ia mostra d'artesania, Ia fira nàutica,
activitats i entreteniments pels més petits, activitats benèfiques
en favor de diverses entitats, taules pro-viatge d'estudis, actua-
cions musicals, exhibicions d'animals amb curioses novetats i
fins i tot un festival taurí. Res no hi va faltar a aquesta Fira'97.

El cartell anunciador de Ia Fira d'Alcúdia d'enguany ha estat
obra del pintor alcudienc Vicenç Ochoa, i amb aquesta obra seva
s'ha il.lustrat tot el que feia referència a Ia Fira, com les
camisetes obsequi de l'empresa GESA, el receptari de Ia II
Mostra de Cuina de Casa, i el programa de Ia Fira.

EIs actes de Ia Fira començaren el divendres dia 3 d'octubre,
per una banda amb diversos torneigs esportius el capvespre i un
taller de joguines fetes amb deixalles a Ca'n Torró pels més
petits. A partir de les set del capvespre es varen anar inaugurant
diversos aspectes de Ia Fira, com Ia Fira de Mostres, Ia I Fira
Nàutica i altres. Ja al vespre, l'animació va anar a càrrec d'una
nit de rock a Ia plaça, ambl'actuació dels grups VaI 9 i The Nash.

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

El dissabte els caçadors d'Alcúdia celebraren una tirada al
plat al Cap Gros, mentre que l'Obreria Amics de Ia Victòria va
encetar Ia seva tómbola a benefici de les obres al Santuari que per
cert, va ser un gran èxit de recaptació, ja que es recolliren
760.000 pts.

Per Ia realització d'aquesta tómbola els comerços d'Alcúdia,
així com el ciutadans del municipi i socis de l'Obreria es
volcaren, primer per donar objectes i coses d'interés per rifar i
després, en l'adquisició de tiquets tant de Ia tómbola, com de Ia
rifa o fms i tot comprant brodats que havien estat obsequiats a
l'Obreria per les alumnes de l'Escola de Brodats de Maria Simó.

EIs nins tenien el dissabte una programació molt especial i Ia
gran afluència de públic a tots els actes va ser una prova de Ia gran
acceptació que aquest tipus d'activitats tenen per Ia Fira. Al matí,
a Ca'n Torró, teresetes amb Ia història d'en «Patufet», i al
capvespre, després de Ia sortida de l'Estol del Rei En Jaume, el
grup Cucorba va fer ballar a petits i no tan petits a Ia Placeta de
les Verdures, que estava plena de «gom a gom».

CLINICA MALLORCA
ARC-

Platja de Muro • Servicio Permanente

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

89 25 25 89 1800
FAX:891889
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El vespre, i a Ia Plaça de la Constitu-
ció, Ia II Mostra de Cuina de Casa va ser
un èxit amb una participació de prop de
vuitanta plats casolans. Per degustar-los
es pagava un simbòlic preu de 200 pesse-
tes i Ia recaudació es va destinar a l'Asso-
ciació Es Garrover, formada per famili-
ars i afectats de malalties psicòtiques i que
té com a principal objectiu Ia construcció
d'un centre de dia per a Ia Comarca
d'Inca.

No podia mancar una actuació musi-
cal al vespre, que aquest dia va anar a
càrrec dels grups Música Nostra, Sis-
som, Sarau Alcudienc i altres.

El diumenge Ia nota més destacada va
ser Ia gran afluència de gent i visitants de
Ia Part Forana. El dematí el protagonisme
el tingueren les mostres i exposicions de
bestiar, aus exòtiques i pures races a Ia
Finca de Sa Pilota, on per primer any,
dels nou queja té Ia Fira, no hi havia fang.
El bon temps i Ia bona organització va
permetre una distribució molt ample i ben
coordinada dels animals i Ia circulació
còmode per part del públic.

Enguany Ia novetat Ia va posar el
«carrousel» de Ia Policia Muntada de
Palma i l'exhibició dels cans de Ia Guàr-
dia Civil ensinistrats per trobar droga o
explosius.

Les autoritats visitaren Ia Fira el diu-
menge dematí i a les cinc de Ia tarda va
començar un excepcional Festival Taurí
que comptà amb Ia presència del
Rejoneador Rafael Peralta i toreros de
gran renom. La recaptació d'aquest festi-
val estava destinada les obres del Santuari
de La Victòria.

El final de Ia festa el va posar el grup
alcudienc d'havaneras «Sotavent», a Ia
plaça de Ia Mare de Déu de La Victòria.

Semblava però que el temps no vol-
gués deixar passar una fira d'Alcúdia
sense ploure, i encara el diumenge a
darrera hora va caure un ruixadet.
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CENTRO DE CIRUGIA
ESTÉTICA

LIFTING:
PEELLING:

RINOPLÁSTIA:
BLEFAROPLÁSTIA:

OTOPLÁSTIA:
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

CIRUGfA 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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Ttov*> TH&u*ta
Especialidad en pescados y

cocina italiana
Passeig Marítim, 10 - Puerto Alcudia

TeI. 54 53 09
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BAR - RESTAURANTE

âa Fo#aflva
LOCAL

CLIMATIZADO

ABIERTOTOpO
ELAÑO

: ' ' ' ' ' • : • •
:

. !. : .

Lunes y Martes por
Ia tarde cerrado

Ca'n Sebastià
MENU DIARIO

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

ESPECLSJLIDADES EN COCINA MALLORQUINA
Arroz Brut

Paletilla de Cordero
Lomo con CoI

COMIDAS PARA LLEVAR POR ENCARGO
COMIDAS COMPAÑERISMO
COMUNIONES Y BAUTIZOS

Información y Reservas aI TeI. 85 18 53 C/. Jaime III, 63 • Ca'n Pícafort
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£VV TKEVISTA

GONZALO GONZÁLEZ SERRANO : "Todo el mundo tiene
Io que se merece, Io que ha creado, Io que ha ido

buscando consciente o inconscientemente."

Catalina Pons

"TENGO A MAESTROS Y MAESTRAS COMO EL

GREMIO MAS NECESARIO, MAS ESFORZADO Y

GENEROSO, MAS CIVILIZADOR DE CUANTOS

TRABAJAMOS PARA CUBRIR LAS DEMANDAS DE UN

ESTADO DEMOCRÁTICO". MAS O MENOS ASÍ

EMPEZABA F SAVATER SU LIBRO "EL VALOR DE

EDUCAR", TEMEROSO DE CAER EN LAS

SENSIBILIDADES DE LA ADMIRACIÓN O EN HALAGOS

OPORTUNISTAS.

QUIERO AÑADIR, SIN MIEDOS, QUE ALCUDIA HA

TENIDO, TIENE, UNO DE LOS EJEMPLOS MAS

ENTRAÑABLES DE ESTE GRUPO Y ,COMO LA

OCASIÓN LO REQUIERE, PUEDO HABLAR DE UNA

PERSONA EN MAYÚSCULAS , DE UN MAESTRO SIN

COMILLAS QUE DECIDIÓ DESPEDIRSE CON UN

SUFRIDO Y ESTUDIADO "ADIÓS MUCHACHOS".

De un hombre de pradentes silencios o de los que pocas veces
hablan para no decir nada ,de los escasos que consiguen vivir de
acuerdo con sus principios, de los menos que optan por seguir
siendo andadores ,un caminante ocupado en discurrir, como si
andando paso a paso hubiera encontrado Ia paz, el equilibrio o
Ia serenidad ,como huellas de caminos aprendidos , como
evocaciones de otra generación.

¿Por qué Gonzalo , maestro de Alcudia durante veinte
años ,decide un día dejar Ia docencia?

Es difícil dar una respuesta esto no se hace por algo

Tel.891059

par &eataurant
foil? &oger

( €i pucanero )
JOANA SANDERSON

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

!IClM

C/de lamar, 5
Pto. Alcudia

TeI. 971 54 88 40
Fax 971 54 82 50
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concreto, es un cùmulo de circunstancias. Hubo un tiempo que
pensaba que Io que estaba haciendo era algo muy importante ,
muy trascendente ,para mi y para los demás, aguanté mientras me
quedó un resquicio de duda de si Io que hacía merecía Ia pena.En
el momento en que dejé de creer, equivocado o no, me fui.

Descríbenos un centro educativo ideal e imagina algún
personaje conocido que pudiera ser el profesor de este sitio.

Es en principio un lugar donde Ia gente va porque quiere , no
porque tengan que hacerlo, porque Ia ley obligue o tengan una
determinada edad , un lugar donde se encuentren respuestas ,
respuestas de todo tipo.

Y el personaje,... Don Enrique Tierno Galván ,¡seguro!.
¿Qué Ie resulta inexplicable a alguien que se ha pasado Ia

vida explicando?
Una de las cosas que me resultan inexplicables es como Ia

gente se sorprende de Io que Ie pasa en Ia vida, Ia gente actúa sin
pensar en las consecuencias , sin asumirlas. Yo tengo Ia teoría
de que todo el mundo tiene Io que se merece, Io que ha creado
, Io que ha ido buscando consciente o inconscientemente. Si
fueran más coherentes ,más responsables Ia vida resultaría más
equilibrada.

¿ Cómo deja Ia sociedad actual y Ia familia , el trabajo
preparado al maestro?, ¿ o es al revés y es realmente el
profesor el que prepara una sociedad?

Pienso que hoy hay un total divorcio entre el maestro Ia
familia y Ia sociedad .La escuela desde hace unos años se ha
convertido en un almacén de niños y ,tendría que ser realmente
el motor que promoviera el cambio en una sociedad y, como
profesionales, los educadores, tendrían que estar informados de
las tendencias y ser los que preparasen a los niños para el futuro.

Pero en realidad, Ia historia nos demuestra que cada sociedad
a impuesto su propia escuela,la que Ia ha interesado por
cuestiones de mercado, ideológicas.... y ahora ya ni eso, hay
formas más poderosas de mediatizar Ia sociedad ,como "Ia caja
tonta".Por otra parte los maestros , en defensa propia , se han
ido constituyendo en meros trabajadores de Ia enseñanza.

¿ Qué te dicen frases como " pasar más hambre que un
maestro de escuela"

Antes el pueblo solía ayudar al maestro en especias, y ellos
daban sus clases de repaso y hacían " permanencias", cobraban
diez duros cada hora que quedaban.Ahora desde hace unos años
es un topico,no es una realidad.

... " Qué los maestros son personas cargadas de asigna-
turas pendientes"....

Si, pero no sólo este colectivo, los jueces por ejemplo son
personas cargadas de "juicios" pendientes. Cada colectivo tiene
su defecto gremial.

"Que Ia vida es Ia mejor escuela".
Totalmente cierto.
Has dicho en alguna ocasión que un niño que no ha pasado

por Ia escuela está menos contaminado, ¿Cómo se puede
entender esto?

Si, Io mantengo y Io repito.Los centros educativos son
realmente centros "deseducativos".Un niño si tiene Ia suerte de
tener un ambiente familiar agradable suele ser una persona
equilibrada, empieza a ir al colegio y termina siendo un cafre.

Adquieren más información eso sí, pero como centro educa-
tivo ,"deseducan."

Freud dice que hay tres tareas imposibles ; educar,
gobernar y psicoanaIizar

Educar no es imposible. Si como educador trabajas al cien
por cien, sin engaños, sin esperar nada a cambio, puedes
conseguir un modelo a seguir , para mi esto es Ia educación,

demostrar con el ejemplo que se puede vivir de otra
manera,apartado de Io que está de moda, y conseguir Ia felicidad
exactamente igual.

El psicoanálisis no Io sé, y gobernar , no tengo experiencia
, pero pienso que puede ser algo parecido a educar.

¿Un maestro domina todo Io que enseña?
No, en absoluto, pero sería muy interesante.Casi se trataría

de plantear Ia cuestión al revés; si uno intenta enseñar Io que
domina , realmente enseña , porque convence.

¿Estás de acuerdo con Ia escisión letras-ciencias?
Para mi Ia educación tendría que ser una rama igualitaria,

volver un poco al principio.Pero todo viene dado por Ia
complejidad de Ia sociedad que nos hemos creado.Y después está
Ia especialización ,la famosa especialización ,que ha hecho
necesario crear ramas y más ramas.Esto estaría bien si el
especialista fuera realmente un especialista ,pero ni es especia-
lista ni sabe quien era Quevedo.

¿ Educación obligatoria, privada o pública?
No tendría que haber educación obligatoria y pública

,totalmente. No sé como se gestionaría , pero tendría que ser un
centro totalmente abierto en el que nadie tuviera que plantearse
ni el pagar Ia matrícula.

¿ Consideras Ia educación altruista o narcisista?, o dicho
con tus palabras, ¿el maestro crece hacia dentro o hacia
afuera?

Tendría que ser crecer hacia adentro maestros y todo el
mundo, pero Ia realidad es que es narcisista total.

¿Qué les dirías a tantos profesores que están desando
dejar Ia enseñanza?

Que Io dejen ya, todos.
Nos quedaríamos sin maestros
¡¡ Fantástico!!,¿ te imaginas el zapatazo que sería para Ia

sociedad setecientos mil profesionales firmando Ia excedencia?,
no como jugada estratégica, ¡ sino de verdad !, el estado tendría
que replantearse algunas cosas.

Es más, si esto sucediera me demostraría que estoy equivo-
cado y que Ia humanidad tiene remedio.

Hay mucha gente que tiene Ia curiosidad de saber porqué
no conduces.

Ahora ya no veo Ia necesidad, cuando tenía dieciocho,
diecinueve años me Io planteé, entonces era maestro en Inca ,
jugaba a fútbol con el Mallorca, después con el Pollensa ,íbamos
a torneos y Io lógico era tener carnet,pero siempre encontré una
combinación y empecé a ver que no era imprescindible. Tener
carnet te da cierta movilidad , pero también cierta esclavitud,
luego parece que ya no sabes hacer nada sin el coche.

Audi

uto ,s.l.

Avinguda d'lnca, 54 • TeI. 54 58 72
07400 - ALCUDIA (Mallorca)
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¿Por qué has dicho que no a diferentes propuestas
políticas?

TaI y como está montada Ia política, Io fundamental es el
partido y ,para mi, no es éticamente correcto ser independiente
y formar parte de un "club",si realmente eres independiente
significa que no perteneces a ningún grupo.

Para mi todas las opciones tienen un lastre histórico que no
estoy dispuesto a asumir, quizás jugaría a Ia política si se
cambiase de ley electoral, si existieran listas abiertas,.. ..ycomo
no está montado así , pues no me interesa.

Victoria Vives entrevistará a Miguel Ramis, ¿Qué Ie
dirías al Alcalde?

Le diría Io que a cualquier político local, que se dejasen de
jugar a Ia política que se ve en televisión ; estrategias de partido,
tácticas y cosas de estas, y que se dedicasen a hacer más gestión
, esto implica que a veces , una idea o un proyecto puede llegar
de una ideología distinta a Ia suya y ser interesante .

¿ Qué necesita aprender Alcudia ?
Los hay que dicen que en Alcudia Ia gente es muy pasiva, que

no se implica,que los de fuera siempre toman Ia iniciativa, que
juegan a verlas venir, que hacen de menos Io suyo. Pero eso son
tópicos de todos los pueblos.

No creo que Alcudia tenga algo específico que
aprender.Tendría que aprender Io mismo que deberían aprender
todas las comunidades humanas ,ser personas, y todo Io que esto
implica.

¿Qué has aprendido de tus alumnos?
Me he ido formando en función de mis alumnos, cada alumno

es un modelo de vida , he tenido un libro vivo y esto enseña
mucho.Yo soy mis alumnos, un poquito de cada uno de ellos.

Un recuerdo para los que fueron tus maestros.
La primera fue una religiosa, Sor Magdalena, con Ia que

aprendí a leer y a escribir, después ya en Alcudia , recuerdo a
"mestre Suau" o el arropamiento humano de Io que tiene que ser
un maestro y , a Tomás Vilaire, como un monstruo de Ia
psicología.

En Io que ahora es Ia galería Pedrona Torrens, Don Jaime
Ques ,Vicario de Alcudia, montó una escuela de bachiller libre
, allí estudiaron dos Alcaldes de Alcudia , Toni Ferrer y Pedro
Adrover.Paratodosera "CaDonJaume",losprofesoreseran el
farmacéutico,... Ia misma gente del pueblo , tu mismo te

comprabas los libros y el pupitre, luego nos íbamos a examinar
a Palma .Si no hubiera sido por esto , como entonces no había
los mismos medios , mucha gente no hubiera podido estudiar el
bachiller.

¿y, Ia escuela de adultos?
Tengo que decir que tenemos Ia suerte de ser un equipo

humano poco habitual y al servicio de todos .
Es un centro donde todo el mundo acude voluntariamente

buscando respuestas de distinto índole y en el que los que
trabajamos estamos capacitados para dar esas respuestas, es
además un vivero de sentimientos humanos y contactos enrique-
cedores

Con Ia escuela de adultos he vuelto a creer, he vuelto a
encontrar un poco de Io que era Ia filosofía de Ia educación.

Esta entrevista ha querido ser un pequeño
homenaje no sólo a Gonzalo, también a todos
los que se han aventurado en Ia tarea de educar
,incluyo también a otros maestros, padres y
hermanos.

Reconozco que como tantos, me dedico a
olvidar pequeños y bienintencionados errores
que se cometieron, y a recoger como el mejor
regalo

los consejos que rebelde rechacé.Por eso, sin
querer restaros mérito alguno, pienso que quizás
no haga falta tanto valor para lanzarse a Ia tarea
de educar, ni sea tanto el riesgo, ni Ia aventura,
porque nos llena el simple hecho de que en su
día estuvierais ahí.

¿'

Colonya
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EXPOSICIO DE JAUME POMA A LA
GALERIA BENNASSAR.

(Per en Pere i en Pau).
- Pere: Uep! com va Pau?
- Pau: Va bé Pere, a tu et veig molt xalest, tens ganes d'empatar-la?
- Pere: Precisament vaig pensar amb tu l'altre dia, perquè em vaig enterar que en

Jaume Poma exposava a Pollença i Ia visità.
- Pau: I què Ii trobares?
- Pere: Idò el primer que emva sorprendre fou que no hi havia quadres, sinó

escultures Ia majoria en forma de galls i Ia resta com a plats, amb una retirada als que
hi ha a ca Ia meva padrina penjats.

- Pau: Ja sé quins em dius. Aquests tipus de plats són de reminiscència àrab, és a
dir, es remonten a una de les arrels de Ia nostra cultura; normalment es decoren amb
pintures i poden trobar-se arreu de les cases mallorquines, una de les coses que
consideram més nostres.

- Pere: No eren redons, ni tampoc s'hi podia menjar.
- Pau: Ni en els altres s'hi menjava Ia seva utilitat era decorativa. La forma no té

tanta importància, avui en dia les seves formes varien moIt, Ia importància radica en
saber extreure de les nostres arrels el bessó per transformar-lo en formes, en
expressions d'un art viu, d'avui, sense que perdi el regust a cosa nostra.

- Pere: Així els galls també són uns animals que ens recorda el món de Ia pagesia,
més tranquil, menys artificial, de major contacte entre natura i home. Es un animaló
orgullós i elegant alhora que pràctic, durant molt de temps ha marcat els ritmes de vida:
ens despertava a Ia matinada, ens despedia Ia vesprada. Totd'una vaig veure clar que
eren galls però les formes enganxades a sobre mitjançant una barra metàlica se
m'escapen.ç

-Pau: Dit animal representa tot el que has dit, però si hom s'imagina el paradís,
paradigma d'una visió bucòlica i poètica, mai podrà deixar de representar en el moment
màgic de Ia sortida de l'astre rei les formes hermoses d'un gall. Jaume Poma ha sabut
solucionar Ia plasmació d'aquesta imatge mitjançant una estructura vertical on hi
participen sol-animal-terra, separats alhora que units per una pulida i brillant barra
metàlica.

-Pere: Jo, una de les coses que més vaig notar va ser Io ben fetes que estaven, que
netes, amb unes formes ben acabades, amb un tocs de pintura acertats ; és a dir, una feina
ben feta. A més he vist altres exposicions d' escultures i n' hi havia que difícilment podria
dur-me'n a casa meva, aquestes en canvi s'adapten a llocs de vida quotidiana.

-Pau: La veritat és que es notal'experiència de l'artista en el treball del fang, el fruit
no és flor d'un dia, sinó de recerques, i perquè no dir-ho de feina i més feina.

Pere m'agrada molt conversar amb tu, sempre és un plaer. Esper veurer-te ben
aviat.

-Pere: Tens raó, a més així ens ajudam a comprendre i apreciar les coses mútuament.

ELECTRICA

ÎRAMUNTANA, S,l,

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

07400 ALCUDIA
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Passeig de Ia Mare de Déu
delaVictoria,3-10

ALCUDIA
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LA GALERIA
PEDRONA
TORRENS
PRESENTA
L'OBRA DE:

EDUARDO SANZ.

«Derrotero Barroco» és el títol de
l'exposició que podrem apreciar a Ia
Galeria Pedrona Torrens fins el 15 de
novembre.

Nascut a Santander no és d'estra-
nyar que en Ia seva obra Ia mar hi sigui
present, en ocasions convertint-se en motiu
principal o simplement en únic protago-
nista donant Ia impressió de vessar pels
marges de Ia tela. La majoria de les obres
són de petit format il·lustrant racons de Ia
costa balear. La menudesa d'aquéstes
contrasta amb Ia grandesa de Ia bellesa
representada. Amb tints d'hiperrealisme,
fent gala d'un domini aclaparador del
pinzell petit, descontextualitza imatges
de Ia nostra geografia costera creant-nos
el dubte de saber d'on prové tanta
hermosura, fent-nos esglaiar quan ho
descobrim. Provoca Ia reflexió de qui es
seu davant Ia mar, el goig de qui se
n'adona que davant Ia immensitat de
l'Univers troba un lloc íntim que engloba
Ia magnaficència d'aquéll. Ens desperta
de Ia visió globalitzadora que ens fa
perdre de vista el detall a qui dona una
nova càrrega de confiança i fe, el rescata
de l'oblit, i el resalta de l'infinit.

No es tracta tampoc d'una simple
representació paisatjística, en cada imat-
ge es pot percebre una història, les emo-
cions que transmet Ia Natura i que nosal-
tres descodificarem segons el nostre filtre
humà; l'estat de Ia mar, el joc de llums i
ombres, l'ambient, Ia llum, les formes
terrestres, tots ells sónelements quejuga-
ran amb Ia nostra percepció.

Les obres de format major repre-
senten estats de Ia mar, d'una immensitat
tal que un quasi s'hi veu immers. EIs
blaus utilitzats amb conjunció amb blancs
així com una pinzellada de qui Ia domina
crean un efecte que arriba a fer dubtar Ia
nostra oïda interna. La sensació és molt
viva, quasi real, sols Ia solidesa del trispol
que trepitjam donen avantatge al sentit del
tacte.

Gabriel Torres i Ramis.
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Adéu, Jaume.
EIs qui hem tengut ocasió de conèixer a n'en

Jaume Llompart, en Jaume de Llomgar,
especialment pel que fa referència a Ia Confraria
del Sant Crist, i que per més de deu anys ha format
part del seu Consell, hem pogut valorar per una
part, Ia curolla que sempre va ser per ell Ia
Confraria i tot el que envolta el Sant Crist
d'Alcúdia. Sempre estava dispost a col.laborar, ja
fos transportant el Pas, encarregant-se de Ia
Loteria, acudint a reunions, ajudant a organitzar
les Processons, etc.

I en l'aspecte humà, en Jaume també mos
deixa molts de records, de persona de bon humor,
company fidel, generós i totalment solidari, que
mai va crear discusions entre els companys.

La seva mort, a pesar de conèixer Ia gravetat
de Ia seva malaltia, mos va sorprende. Esperàvem
una recuperació llarga i lenta, emperò confiàvem
que dins un temps tornaria a Ia seva Alcúdia que
tant estimava.

Des d'aquí, i en nom del Consell de Ia Confra-
ria i com amic de molts d'anys, volem enviar Ia
més sentida condolència a Ia seva família,
especialment a na Franciscà, Ia seva dona, i a Ia
sevafilla, i a tots els que han estat al seu costat
ajudant-lo i fent-li més fàcil l'estada a Ia Clínica.

Estic segur, que com va dir Mn. Francesc el
dia del funeral, que en Jaume ja gaudeix de Ia
presència de Crist, i des del CeI, vetlla per tots
noltros.

Al CeI sia.

Homenatge a una
brodadora i a una gran

persona.
Coincidint amb Ia Fira d'Alcúdia, les Brodadores de Ia Casa de Cultura

d'Alcúdia feren un emotiu homenatge a Catalina Llompart Llompart, qui ha
estat companya i amiga al llarg d'll cursos. Va ser ella mateixa qui va
manifestar el seu desig de que s'exposasin els seus darrers treballs a Ia mostra
que tots els anys es fa amb motiu de Ia Fira.

A aquest homenatge hi assistiren les autoritats representant l'Ajuntament, i
es va entregar un ram de roses a Ia seva filla, Joana Maria. També hi foren
presents, amb una gran emoció, el seu espòs i els seus fills. A tots ells, moltes
gràcies, en nom de totes les brodadores.

Que Ia vegem al CeI.

Les brodadores de Ia Casa de Cultura,
quan el grup era complet Maria Simó.

Xavier Viver.

GENTEJOVENENMARCHA.-En
el próximo número ofreceremos a
nuestros lectores una entrevista a
este simpático grupo de estudiantes
que participo en un intercambio con
jóvenes de Suecia. El monitor y
coordinador de esta interesante
actividadfue el profesor Sampedro,
en el centro de Ia imagen.
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Zurdos, Ia otra mitad
Por el Servicio de Orientación Psicológica Clínico Escolar

(SIPCE)

La naturaleza es equilibrio y por eso en Ia raza humana nacen
el mismo número de niños diestros que de zurdos. Sin embargo,
Ia mano derecha ha ejercido durante siglos una dictadura tiránica
sobre Ia izquierda. ¿Por qué?.

Durante siglos Ia mano izquierda fue tildada con todo tipo de
adjetivos negativos, incluso de Ie atribuyeron poderes malignos.
Por ejemplo: en todas las representaciones gráficas del pecado
original, Eva está tomando Ia manzana del mal con Ia mano
izquierda; los nobles guerreros golpeaban con Ia derecha, los
criminales mataban con Ia izquierda -siempre aparece Caín
asesinando a Abel con Ia izquierda-; los romanos denominaban
a este lado el siniestro y todos sabemos Io que ha terminado por
significar dicho término.

El primero en percibir que nuestro encéfalo estaba dividido
en dos hemisferios que encajaban entre sí como las piezas de un
puzzle, fueelbiologoBroca(1824-1880); descubrióquelaparte
izquierda del cerebro se encargaba de gobernar las acciones de
todos los miembros del cuerpo situados a Ia derecha y viceversa.
Lo que nunca podría imaginar este científico es que su «raro
descubrimiento» era Ia primera piedra que se abría para acabar
con Ia tiranía de Ia mano derecha sobre Ia izquierda.

Al parecer no somos uno, sino dos. Una parte de nuestro
cerebro nos hace ser analíticos y su lado contrario intuitivos. En
un lado residen unas capacidades determinadas y en el otro sus
contrarias. Uno de nuestros hemisferios se hall, especializado en
el lenguaje en todas sus formas: habla, escritura, lectura, oído...
Es el que piensa de forma, analítica o matemática; es reflexivo
y en el reside el centro de Ia expresión. El otro lado está más
especializado en el reconocimiento de las formas, tales como Ia
melodía, las obras de arte, o Ia estructura del rostro humano. Es
nuestro lado más poético y místico y a él Ie corresponden Ia
intuición, las emociones y el sentido global de las cosas.

Al principio se pensó que en los diestros era el lado izquierdo
el que ejercía Ia supremacía sobre el derecho y en los zurdos el
derecho era el protagonista. Sin embargo actualmente Ia neuro-
logía moderna mantiene que no se debe hablar de un hemisferio
zurdo y otro diestro, sino del lado de Ia mano más hábil. Es más,
Io perfecto sería que manejáramos ambas manos y ambos lados
con Ia misma destreza, entrando en el universo del ambidextrismo,
cuyo representante más genial fue Leonardo Da Vinci.

Zurdos y diestros, todos somos víctimas del entorno, de Ia
cultura de Ia derecha. Todo está pensado para que Ia mano diestra
se maneje mejor. Conducimos, escribimos, comemos, cortamos
o abrimos cosas con Ia derecha. ¿Por qué? Porque todos los
utensilios que usamos de forma cotidiana están pensados para
ella. Muchos expertos afirman que Ia mitad de los seres humanos
nacen zurdos.

Es a partir de los seis meses cuando el bebé se fija en su
entorno para aprender de él y es en ese momento cuando
comienza Ia reeducación, completamente inconsciente, de un
posible zurdo. La madre, el padre, los hermanos y los abuelos
participan en eljuego. Puede bastar con que un gesto cualquiera
haya sido recompensado o por el contrario, sancionado, para
orientar Ia lateralidad infantil hacia el lado derecho. Si el niño
es zurdo, ya Io manifiesta claramente a los dos años, siempre y
cuando Ia tolerancia con respecto a su lateralidad no haya sido
contrariada.

Hoy el ambidextrismo tiene cada vez más partidarios. Por Io
visto es Ia única manera de disfrutar plenamente de las capaci-
dades motoras y las facultades intelectuales que nos ha otorgado
Ia Naturaleza. Sin embargo son pocos los que gozan de este
privilegio, y es en el grupo de los zurdos donde se dan más casos,
ya que debido a presiones ambientales, aprenden con más
facilidad a utilizar ambas manos con Ia misma habilidad.

THAI RESTAURANT
^Ju* PH4A^

Abierto
cada
dia

tf

Fiestas
y

Banquetes

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

07410-Pto. deAlcudia
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LA VWA EN QLOSA

AL.LELUIA!.
Fa mesosjo comentava
damunt aquesta revista
sa situació tan tr/5ta
en què sa capella estava.

Par/ de 5ani 5ebast/a
/ sa seva capelleta;
5'imatge era molt velleta
i havia mester renovar.

Amb aquesta intenció
se l'endugueren... a on?,
mal més ningú nat del món
n'ha donat cap explicació...

Jo proposava igualment
posar-n'h/ una de millor
en gràcia a sa devoció
que Ii té sa nostra gent...

Ara hi veig obra moguda
que renoven sa capella
per instalar-hi d/ns ella
5'lmatge llarg temps volguda.

5es oòres van endavant,
segons diuen es qui ho saben,
per tornar, en quant que s'acaben,
a venerar es nostro sant,

que ha estat sempre es guardià
de sa porta des seu nom;
per això crec que tothom
des carrer ho celebrarà...
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Wi - V- / • A -f-/ I/ 1 ana victoria ^svanito
Paseo Marítimo, 58 - Tel. 54 52 09

Puerto de Alcudia

¿NECESITA
USTED

î Elijalas pues, hoy, más
fácilmente gracias a nuestro

nuevo sistema de yjdeo 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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LA VWA £7V GLOSA

Una reunió d'amics en es «Mosquito»

/ comen5 pes «pobleret»
en «moste/» / en Miquel «Canta»
que sempre mos donen branca
tant si fa calor com fred,

de'n «5/fr/do» / en «Fuat»
després en BIeI «Malec»
en Pere que és tan xarec
perquè sempre va embalat,

si és en Ton/ s'lnquero
sempre ve ben pentinat
quan ell ha ben berenat
diu que es sent com un «torero»,

en Busquets, que és mig forner
no té cap paraula bona
«menos» mal que hi dur sa dona
i mos fa de «camarer»,

jo m'apuntaré es darrer
perquè tot5 me donau branca
se veu que tenc s'esquena ampla
i es fets sempre em cauen be,

som quatre o cinc del Madrid
i d'altres del Barcelona,
però tots sabem fa estona
que quan perd el Barcelona
en Biel va mal sofrit,

MlQUEL

cada any passa Io mateix
sempre guanyaran sa Lliga
després a Io darrer fan figa
encara que tenguin més doblers,

en Rona/do va fogir
i s'enduguer es milions
ara van de «rodalons»
i no troben es camí,

i sabeu que mos han dit
ell, que té tants de milions?
duguent dosjogs de calçons
encara sa pixa en es llit,

diu que no està empagait
i Ii agrada contar-ho
perquè altres coses pitjors
també les fa dins des llit,

és que amb es ditxós futbol
tothom somia carrera
i més si som de primera
tots volem cobrar un bon sou,

però tots esjugadors
quan ells surten ajugar
tots pensau en so cobrar
ja que això és Io més hermós,

jo no som del Barcelona
ni tampoc som del Madrid
ara el Mallorca ha ascendit
i es mereix una corona,

tothom demana milions
i ningú vol protestar
jo no sé com acabarà
si no escuram es recons,

per Io tant vaig a acabar
encara que això siguin cançons
que no em demani «vellons»
perquè són mals de guanyar,

i com que soc es més vell
me toleren certes coses
per això ho dic amb gloses
ja que sempre vaig de pell.

EXCURSIONES MARÍTIMAS

S
SALlDA - DEPART - DEPARTURE - ABFAHRT
PUERTO DE ALCUDIA: 10.00 -13.00 -16.00

PTO. DE ALCUDIA • TEL. 54 58 11
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PAGINA DELS MAJORS

Seiscientos socios de Ia Tercera Edad de Alcudia celebraron, un año más, su
alegre fiesta de Ia uva.

Sa Nostra, los hornos de Can Torres y Can Corró, don
Juan MoIl de Merca-Palma y el Ayuntamiento,

patrocinaron el evento.

Resultó una fiesta fenomenal en todos los
sentidos y hasta el buen tiempo nos acompañó
siendo todo, tal como era nuestro deseo.

Estas fiestas las podemos hacer, primera-
mente gracias al sacrificio de los directivos de
Ia Asociación, por el trabajo que conlleva el
poder preparar todo para más de 600 comen-
sales, exactamente 604 socios fueron los que se

apuntaron a Ia fiesta.
Solicitamos ayuda, esta vez, a «SA NOSTRA» y tal como

esperábamos, estábamos seguros, corrió con Ios gastos de casi
todo. Comenzando por el pago de las cocas de verdura. También
Ia orquesta que por cierto fue muy buena con sus tres componen-
tes. Dado que celebrábamos Torneos de Petanca, nos obsequió
con 19 preciosas copas-trofeo.

Antes de Ia hora señalada (como siempre) el paseo que estaba
preparado con sillas y mesas, cedidas por el Ayuntamiento, se
llenó de socios, que en charla continua, esperaban Ia hora de Ia
merienda. Estas sillas y mesas, como otros trabajos, fueron
colocados por los directivos, así como Ia preparación de más de
600 raciones de coca de verdura, uva abundante y refrescos más
sangria. Estos refrescos fueron ofrecidos por nuestros amigos,
encargados del Bar, Maria y Miguel, con Ia guinda de Ia sorpresa
de servirnos sangria incluso en las mesas para poder repetir el
que quisiera.

Televisión Alcudia, también estuvo presente y al hacerme
una entrevista (una más) agradecí públicamente a todos los que
hacen posible que podamos organizar estas fiestas en familia.

Gracias, como cada año, a don Juan Juan MoIl, de Merca-
Palma, 18 voluntarios nos trasladamos a su finca para buscar Ia
uva con nuestrs tijeras y cajas. Con ganas de trabajar, Ia
cortamos, hicimos Ia selección y limpieza. Después de Ia faena
y sudando de lleno, nos pusimos a merendar de coca, que nos
regalan los hornos de Can Torres y Can Torró. El pa amb oli i
tomatiga, queso y algo de vino, siempre hay alguno que nos
proporciona e incluso el cafetito que nos ofrecen en Ia finca
donde hacemos los trabajos, Margarita Rayo y su esposo Damián
Fanals.

Que agradable es esta sobremesa en donde nos sentimos más
unidos que nunca. Bonita es nuestra fiesta de Ia uva pero ésta es
especial, ya que somos menos.

Para comenzar el acto de Ia fiesta en nuestro centro, tomando
el micro agradecí a «SA NOSTRA» su apoyo destacando que Ia
fiesta era con su ayuda y pedí un gran aplauso para su Delegado
en Alcudia.

También me tocó agradecer al Ayuntamiento su ayuda al
proporcionarnos las sillas y mesas como también su presencia
entre nosotros ya que había otras reuniones muy importantes en
Ia ciudad a Ia misma hora, pero el teniente alcalde Miguel Ferrer

y Ia concejal «Kika» vinieron a hacernos compañía y para Ia
entrega de trofeos.

Tampoco podía dejar de agradecer a Miguel y María (del
Bar) las atenciones que tienen con nosotros y en esta fiesta con
su refrescos y sus bebidas.

Dado que teníamos una buena ocasión, Ia convertimos en un
acto cultural celebrando el 75 aniversario de Ia muerte del gran
poeta mallorquín Rvdo. Miguel Costa i Llobera, nacido en
PolIensa y amante de Alcudia. Nuestro buen amigo Biel
Ferrerico, nos deleitó con tres poemas del autor que fueron muy
aplaudidos, en especial el PIDE FORMENTOR. Fue escuchado
con mucha atención y agradó a todos. Nos gusta de vez en
cuando estos actos culturales y en Biel recita maravillosamente
con voz timbrada y buena dicción. Enhorabuena, Biel.

Acto seguido se verificó Ia entrega de premios, algunos de
ellos por manos del teniente alcalde Miquel Ferrer, así como por
el delegado de Sa Nostra, y por mi mismo. Es emocionante el ver
Ia alegria que tienen losjugadores de petanca con estos preciosos
trofeos. Os digo (y no creo necesario) que sigáis así, jugando
cada día, pues esto es salud y es un deporte que podemos hacer
casi todos. Las mujeres, las féminas, casi tienen más interés que
los hombres, es estupendo. Los organizadores se desviven y
aunque a veces hay algún disgusto, hay que seguir como hasta
ahora, no pedimos más, pues va estupendamente.

El trabajo no cesa al finalizar Ia fiesta ya que al día siguiente
los directivos nos tenemos que encargar a las nueve de Ia mañana
de retirar sillas y mesas a pesar de estar cansados de los dos días
anteriores. Pero Io hacemos con gusto y aprovecho esta ocasión
para dar las gracias en nombre propio y de Ia Asociación a todos
los directivos y a los que nos ayudan. Gracias a todos.
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Laboratorio fotográfico

¡NO COMPRE SU CARRETE!
NOSOTKOS LE REGALAMOS UN
CARRETE POR CADA REVELAVO

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

y revelados en Color y Blanco y Negro en
1 Hora

PLAZA CARLOS V, n° 2 - ALCUDA
TeI. 54 61 56

CARTAS AL DIRZCTOR

«Isla Bonita»
Lo del título es un decir, porque una de las pocas cosas que quedaban vírgenes

en el Lago Menor era su Isla Bonita, natural y salvaje como de salvajada se puede
clasificar Io que han hecho los del Hotel, construyendo un puente, piscina,
barbacoa, colocando hamacas, sombrillas, un bar, etc, etc; y todo esto por
supuesto para uso exclusivo del Hotel, llenando el lago de velomares y dándoles
cañas de pescar a sus clientes, matando el pescado, no dejando ni un rincón en Ia
Isla para esos patos que nos visitaban todos los años, y que incluso hacían sus crías
dentro de Ia Isla, o para esos cisnes que eran Ia delicia de todos y nos alegraban
el lago. Ahora resulta que los pobres cisnes vienen dos horas y se tienen que ir
porque tienen su casa ocupada.

Y yo me pregunto, hasta cuándo este «piraterismo consentido», esta posesión
de Ia naturaleza, que por derecho nos pertenece. ¿Dónde está el señor Ramis
Conseller de Medio Ambiente, en Palma?.

FranciscoJavier Torres Naya
Restaurante Crazy Horse

Lago Menor-Puerto de Alcudia

La isla del Lago Menor se
encuentra totalmente ocupada y
urbanizada y en el lago, aunque en
Ia imagen no puede apreciarse,
flota una considerable "nube" de
desperdicios y suciedad. Foto:
Redacción

KETTAL

MUEBLE;
ME; TRE

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

Alcudia

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

Puerto de Pollensa

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

Palma de Mallorca

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

Marratxi

s.l. PORTO Pl CENTRO
Local 2408, TeI. 40 23 57

Palma de Mallorca

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

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

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

548174
547362
547476
546163

Telefax 546515

Informació
Servei de Participació Ciutadana 010

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

J EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS
547291
CENENTIRI Via de Corneli Àtic 548596
CULTURA I ESPORTS
Biblioteca Can Torró. Carrer Serra, 15 547311
CENTRE SOCIAL I DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA.
CarrerHostal, 11-13 547902
Museu de Pollentia. Carrer de St. Jaume, 32 547004
Poliesportiu. 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. Martí.... 892597
INFORMACIÓTURÍSTICA 892615
JUTJAT. Major, 8-A 545303
SERVEIS I POLICIA. Bastió de Sant Ferran, s/n
PoliciaLocal 545066-545078
Urgències 092
Serveis generals i magatzem 546908-546313

Altres serveis i entitats
AIGÜES CANALITZADES D'ALC., Pl. Carles V,3 545410
ASSOCIACIÓ TERCERA EDAT.
Alcúdia. 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
Porta del MoIl. Plaça Carles V, s/n 545367
Norai. Les Balears, 25 (Port) 547651
Albufera (Port), Mossen A. M. Alcover 546332
GermanesAgustines. Urb. CaNaFerrera 545843

Institut 548600
Casa de Cultura C/. Hostal, 11-12
(Biblioteca, SalaEstudis) 547902
CORREUS 545440
GAS Y ELECTRICIDAD
ElMurterar 890301
Averies (Inca) 880077
GUARDIA CIVIL
Alcúdia. Castellet,20 545149
Port. Èol, 8 545295
PARRÒQUIES
Sant Jaume (Alcúdia) Rectoria, 2 548665
Ntra. Sra. del Carme (Port), Hostaleria 545547
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
CiutatBlanca 890015
Servialsa Estació de Servei, obert 24 hores 548670

Serveis Sanitaris
URGENCIESMÉDIQUES 061
AMBULÀNCIES
CreuRoja 545421
AmbulànciesInsulars 204111
APOTECARIES
A. Gelabert. Crta. Artà-PortAlcúdia 892241
A. Oliver. Teodor Canet, 58 (Port) 545851
A. Pujadas. PlaçaConstitució, 17 548172
A. Ventayol. Prínceps d'Espanya 548558
A. Vizoso. PereMasiReus, 45 890530
CENTRES MÈDICS
Casa del Mar. Ciutadella, s/n 545968
Creu Roja (Port d'Alcúdia) C/ Mn. Alcover 545421
Dispensari Municipal. Bastió de Sant Ferran s/n 546371
URGÈNCIESNOCTURNES 546371
SEGURETAT SOCIAL
Inca:
Ambulatori. Mestre Torrandell s/n 502850
Anàlisis clíniques 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. ReinaEsclaramunda, 9 175600
Planificació Familiar
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CONSTRUCCIONES Y
PROMOCIONES ALCUDIAsL

CONSTRUCCIÓN EN GENERAL
REHABILITACIÓN DE FACHADAS

Y EXCAVACIONES
TeIf. Móvil 908 53 78 75

C
ELÉCTRICA ALCUDIAsu

INSTALACIONES,
MONTAJES ELÉCTRICOS,

Y REPARACIONES
Urgencias 908 63 07 34

24 Horas Domingos y festivos

'"-•\ CDMILAR ELECTRAL

TELEFONÍA MÓVIL,
ELECTRODOMÉSTICOS,

TV, HIFI, VIDEO,
AIRE ACONDICIONADO

DISTRIBUIDOR
EXCLUSIVO

ZONA NORTE
MALLORCA

FOTUADY

Mobiliario de

^1

T7

C/. Pollentia, 45 A - C/. Ja
TeIs. 54 53 50 - 54 69 01 [

Fax548519

24HO

C
FERRERS D'ALCUDIAs.L.

FUSTERIA D1ALUMINI, FERRERIA
ACER INOXIDABLE i NÁUTICA

Taller: C/. Jaime II, 6
Telf.Móvil.989301974

PROMOCIÓN DE VIVIENDAS
CONSTRUCCIÓN
Y PROMOCIÓN
DE VIVIENDAS

SERVICIOS DE ALCUDIAsL
INSTALACIONES

Y REPARACIONES
SANITARIAS

Urgencias. 908 53 89 00
24 Horas Domingos y festivos




