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PUERTO DE ALCUDIA

Alcudia: l'Ajuntament
ingovernable

uè h¡ fan els polítics a l'Ajuntament d'Alcúdia? Perquè els varem votar?
I Com funciona el pacte de govern municipal? Quans de pactes o
enteses hi ha? Quí lliga amb qui, el PP amb UM, el PP amb el PSOE,

UM amBningú i amb tots a l'hora?. Hi ha algú que ho entengui?. Des d'aquestes
mateixes línees no fa massa temps ve/em amfa optimisme una possible gestió
municipal tricolor, pensant que en l'intent de fer-ho bé i per raons de competèn-
cia i prestigi, uns pels altres, el beneficiat en seria el ciutadà. Pensàvem que sota
Ia denominació d'acceptaràrees de gestió municipal el grup socialista aportava,
a més de gent per a fer feina, estabilitat política al consistori davant les difícils
relacions entre el grup municipal del PP i el d'UM, perquè enteniem que hi havia
una mancança d'enteniment polític entre els interlocutors d'aquest pacte de
govern. Però sembla ser que això no és així. Si hi hagués «bones vibracions»
entre els conce/a/s dels diferents grups municipals, Ia possibilitatd'un bon govern
hagués estat una realitat, però des d'aquest observatori que és el veure dia a dia,
i un mes darrera l'altre, com es van produint els fets, les declaracions, les
votacions... Ia sensació és de que el Consistori enlloc de fer avant du el vent de
proa i, o es que no hi ha patró, o n'hi ha massa que ho volen ser; i basta que un
digui cap a Llevant perquè l'altre, per fotre, enfili cap a Ponent. D'aquesta
manera és com van passant els dies de Ia legislatura, amb un «ara cap aquí»,
«ara cap allà», que mos té més que marejats a tots els votants, i ens atrevim a
dir que de tots els partits polítics: en el PP el batle ara ésAlcúdia, ara és a Palma.
El PSOE en tant que grup, a estones gestiona, a estones oposita i UM, no es du
ni bé ni malament amb uns ni els altres sinó tot Io contrari.

Després els hi ve de nou que Ia gent caigui en el desencís respecte a Ia política.
I el cas és que sembla que a l'Ajuntament d'Alcúdia, avui per avui, més que
problemes de caire polític el que hi ha són problemes personals entre els propis
polítics que repercuteixen negativament en Ia gestió municipal: aquest és més
guapo que jo, jo vull el que té el de l'altre partit, simpaties, envejes, gelosies,
ganes de fotre... Una cosa rara que enrareix l'ambient i ens perjudica a tots. La
pregunta que ens feim és aquesta: èSi el batle d'Alcúdia només fos el batle
d'Alcúdia i no fos conseller, hi hauria més estabilitat i tranquiHtat a un consistori
on Ia composició es 6 PP, 6 PSOE i 7 UM, o Ia situació seria Ia mateixa?.

NOTA DE LA REDACCIÓN: Este mes no está con nosotros D. Luis Morano
porhallarse convaleciente de una operación. Desde aquínuestro deseo de que
pronto se recupere y pueda continuar con sus habituales colaboraciones.
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La IV Setmana Musical Santa Cec/ffa'97 es dirigeix a tots
els grups musicals d'Alcúdia

La setmana del 20 al 23 de Novembre estarà farcida d'actes
musicals per a celebrar Ia festivitat de Santa Cecília, patrona dels
músics, un col.lectiu prou important al municipi d'Alcúdia.

El dia de Santa Cecília, el dissabte dia 22 de Novembre els
aficionats a Ia música tenen una cita ineludible amb el concert que
oferiran Ia Coral Ciutat d'Alcúdia i Ia Banda de l'Escola Municipal
de Música d'Alcúdia en elja tradicional concert de Santa Cecília.
Ara bé, no és aquest l'únic acte previst per aquesta celebració.

A continuació reproduim el programa oficial d'aquesta IV
Setmana Musical Santa Cecília'97:

Dijous, 20 de Novembre
-A les 17'00h.: Projecció de Ia pel.lícula de WaIt Disney

«Fantasia»
Lloc: Escola de Música (SaIa d'assaig).

-Ales 19'OOh.:MostradeTonadesdeCampacàrrecd'en«Biel
Ferrerico» (Gabriel Alenyar).

Lloc: Escola de Música (SaIa d'assaig).

Divendres, 21 de Novembre
-A les 19'00h.: Karaoke per a tots els nins i nines.
Lloc: Casa de Cultura (Fundació Torrens). Hi haurà un regal

per a tots els participants. Petició de les cançons a l'Area de
Cultura. L·iscripcions fins un dia abans).

Dissabte, 22 de Novembre
DIADA DE SANTA CECILiA

-A les 20'30h.: Concert de Santa Cecília
Amb Ia Coral Ciutat d'Alcúdia.
Director: Martí Sàez i Ia Banda de l'Escola Municipal de

Música d'Alcúdia.
Director: Joaquim Redondo.
Obres de diversos autors.
Interpretació conjunta de «La Balanguera».
Lloc: Església de Sant Jaume d'Alcúdia

-A les 22'00h. : Sopar i bauxa per a tots els amics de Ia música.
Lloc: Restaurant «Mirador de La Victòria».
Preu: 2.000 pts.

Diumenge, 23 de novembre

-A les 10'30 h.
10'30 h.
ll'30h.

Partit de Futbol per a músics
Per a nins de 4 a 12 anys.
Per a joves de 12 a 80 anys.

Lloc: Camp de futbol del Poliesportiu Municipal
Col.labora: Patronat d'Esports d'Alcúdia

- A les 20'30 h.: Concert de Cant i Clavicèmbal amb Antoni
Aragón i Rumiko Harada.

Lloc: Capella del Sant Crist
Temporada 1997-98 del cicle «Un Hivern a Mallorca».

- A les 21'30h.: En acabar el concert, clausura de Ia «IV
Setmana Musical de Santa Cecília 1997» amb el parlament d'en
Miquel Ferrer i Viver, regidor de cultura de l'Ajuntament d'Alcúdia.

Al final se servirà un petit refresc.

En aquestes activitats s'hi afegeix Ia programació especial
d'Alcúdia Ràdio i també de T.V. Alcúdia: el regidor de Cultura,
Miquel Ferrer presentarà aquesta setmana musical el 20 de
novembre a les 9'OOh. a través de l'emisora municipal i aquest
mateix dia a les 12'00 h. el programa de ràdio Ia «Biodiversitat»
també versarà sobre Ia música.

Benjamí Fuster i Bernadí Villalonga, realitzaran els seus
habituals programes de ràdio on Ia música és protagonista d'una
manera especial. Recordam que l'especial «Estimem l'òpera» serà
els dies 17 i 24 a les 19'30 h., i «Música per a tots, Ia cançó de Ia
teva vida», el 21 de novembre a les 18h.

Per Ia seva part T.V. Alcúdia també serà present a tots aquests
actes i els farà arribar als domicilis dels alcudiencs 24 h. després.
D'aquesta manera les actuacions que tenen lloc el capvespre i el
vespre, l'endema se podran veure a partir de les 21 '00 h. per T.V.
Alcúdia, excepció del Karaoke per tots els nins i nines que serà
retransmès en Ia PROGRAMACIÓ INFANTIL (a partir de les
19'00 h.) del primer dia després a Ia seva celebració.

El partit de futbol per a músics del diumenge es podrà veure al
programa «TOT ESPORT» del dimarts 26 de novembre.

DENT - ALCUDIA« •̂•¡̂  LlKJNl - ALCLUlA

jJ 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

o la u to .s.l.

Avinguda d'Inca, 54 • TeI. 54 58 72
07400 - ALCÚDIA (Mallorca)
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El alcalde expone su preocupación por el incremento demogràfico que aún
posibilitan las NN.SS. y anuncia Ia creación de una policía especializada en el

control de los ruidos

Los hoteleros piden limitar el crecimiento de Alcudia
para garantizar Ia calidad turística

REDACCIÓN

El pasado dia 22 de octubre se celebró
en las instalaciones del Club Pol.lentia Ia
IX Edición del FUTUR ALCUDIA, «Jor-
nadas de Reflexión del Sector Turístico
de Alcudia».

Tres fueron las ponencias que se pre-
sentaron: Una descripción de las realiza-
ciones y propuestas elaboradas por el
Consell Assessor de Turisme tras un año
de funcionamiento, un balance a cargo

del alcalde Miquel Ramis sobre los nueve
años de Futur Alcudia, y Ia presentación,
a cargo del Catedrático de Economia
Eugeni Aguiló y el doctor y subdirector
de Ia Escola Oficial d'Hoteleria, Antoni
Serra, de Ia metodología y los objectivos
que persigue el PIa Estratègic Alcúdia
2.020, para Ia realización del cual se
pidió en aquel momento Ia colaboración
de todos los agentes sociales y económi-

cos presentes en el Futur-Alcúdia.
Pronunció laprimeraponencia, Antoni

Buades, secretario de Ia Agrupación Ho-
telera d'Alcúdia, entidad que forma parte
del Consell Assessor de Turisme. A Io
largo de su exposición, Buades reivindicó
en nombre de los hoteleros de Alcudia
una limitación del crecimiento del muni-
cipio para garantizar el nivel de calidad
turística que posee actualmente Alcudia.
En su opinión Ia playa de Alcudia no
permite más turistas, y el Ayuntamiento

ya tiene suficientes
problemas de man-
tenimiento de
inf raes t ruc tu ras
como para incre-
mentar aún más Ia
demanda.

Por su parte el
alcalde expresó que
a él Ie preocupa más
no un incremento
del 10% de plazas
turísticas en los
próximos años, sino
un aumento de casi

más de Ia mitad de población.
Otras intervenciones y sugerencias

por parte del público asistente quedaron
reducidas a Ia infatigable insistencia por
parte de Miquel Ramis (del Grupo Garden
Hotels & Aparthotels) rogando y exigien-
do una solución para Ia creación de una
zona deportiva que permita Ia promoción
de este tipo de turismo.

Esta reivindicación es constante, es-

pecialmente tras el aborto forzado del
proyecto que pretendía Ia creación de este
tipo de infraestructuras en los terrenos
inmediatos a Ia zona de Pollentia. Como
se recordará Ia Comisión de Patrimonio
del CIM amplió el perímetro de Ia zona
arqueológica de Pol.lentia imposibilitan-
do toda actuación en esta zona.

Por esta razón Ramis pedía Ia posibi-
lidad de crear este tipo de infraestructuras
deportivas, a cielo descubierto, en suelo
rústico.

Otras intervenciones se refirieron a Ia
necesidad de incorporar, como valor en
activo para Ia promoción turística, las
zonas húmedas del municipio, aprove-
chando Ia posibilidad de crear rutas o
miradores para fotografía. Esto es algún
tipo de actividad que permitiera su explo-
tación económica al tiempo que garanti-
zara su conservación.

Por otro lado, el profesor de
márqueting de Ia UIB, Esteve Bardolet,
rogó a los redactores del Plan Estratégico
Alcudia 2.020 que observen, a Ia hora de
marcar objetivos, las aspiraciones y ex-
pectativas de los jóvenes de hoy «porque
el futuro les pertenece y debemos tenerles
en cuenta».

PIMEM defendió un
polígono industrial en
Alcudia que sirva al norte
de Mallorca

Desde el Consell Assessor de Turisme,
entidad que aglutina a diversos agentes

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

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

Fax: 54 87 22
07400 - ALCUDIA

r>vxi

TENDA.: Raseo Colon
Otra, a Santa Margalida

TeI. BS 2O 6O
CA'N F3ICARORT

(Mallorca)
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económicos relacionados con Ia principal
actividad económica del municipio, el
turismo, se hicieron diferentes aportacio-
nes y sugerencias. Algunas repiten viejas
aspiraciones, como Ia recuperación y
activación del patrimonio cultural e histó-
rico de Alcudia.

Otras, en cambio, como Ia formulada
por PIMEM-ALCUDIA, destilaban va-
lentía al apostar por Ia creación de un
polígono industrial en las inmediaciones
de Ia carretera de circunvalación que
permitiera Ia instalación de industrias

alimentarias o de servicios que abastecie-
ran a todo el norte de Mallorca. A ello
contribuiría probablemente Ia existencia
del Puerto Comercial y el hecho de que
ningún municipio del norte esté dotado de
un polígono de estas características. Las
aproximadamente 34.000 plazas turísti-
cas de Alcudia estimulan una importante
red de abastecimiento de todo tipo, que
según Ia agrupación local de PIMEM
podría ser aprovechada.

Las ponencias fueron cerradas por Ia
intervención del presidente del Govern
Balear, Jaume Matas, quien a continua-
ción hizo entrega de los distintivos
ecoturísticos a los establemientos hotele-
ros que este año superaron los diferentes

tests.

El alcalde anuncia crear
una brigada municipal
especializada en el control
de ruidos

Miquel Raniis Socias, alcalde de
Alcudia, hizo balance de las realizaciones
y asignaturas pendientes tras nueve años
de «Futur Alcudia». Entre otras cosas,
desde 1990, primera edición de estajor-
nada de reflexión del sector turístico

alcudiense, y hasta
Ia última, una peti-
ción ha sido cons-
tante: las molestias
ocasionadas por los
r u i d o s
(medioambientales
y sobre todo de
música en bares y
hoteles) y Ia necesi-
daddecontrolarlos.
Las quejas son nu-
merosas y habitua-
les cada año entre
los residentes y los
propios turistas.

Contra ello
Ramis, al tiempo que hacía el balance,
lanzó también su propuesta: La creación,
dentro de Ia propia Policía Municipal, de
una brigada o subsección especializada
en el control y persecución de este tipo de
conductas, que resultan tan molestas para
todos los vecinos. Ramis rogó Ia colabo-
ración para ello de Guillem Buades, con-
cejal delegado, entre otras funciones, de
Ia Policía Local.

La propuesta fue recibida sin una gran
receptividad por parte de los invitados al
Futur-Alcúdia que, como indicaron en su
momento diversos medios de comunica-
ción, no fueron muy activos a Ia hora de
crear debate.

0PINIÓN

Entre bastidores
VICTORIA La prensa local se hizo

eco del Futur Alcúdia'97

poniendo de manifiesto

to; ™i que en su opinión el de-
m,.. . f _ t
^HSuxflB bate había brillado por su

ausencia (ciertamente

hubo tan solo tres o cuatro intervenciones

a Io largo de una mañana) o que Ia

improvisación de los ponentes parecía Ia

nota destacada de sus exposiciones. Diari

de Balears titulaba su crónica «Decepció

i avorriment en Ia IX Edició de Iesjornades

Futur Alcudia», y Ultima Hora definía el

debate como «un repaso al sector turístico

con pocas aportaciones».

TaI vez de cara a próximas ediciones

sería interesante tener Ia valentía, por

parte de los organizadores, de ampliar Ia

composición de los asistentes no sólo a

agentes económicos, sinó también al sec-

tor social, si bien hay que reconocer que

el associacionismo cívico en Alcudia es

bajo. Pero ampliar el espectro de colecti-

vos representados en el Futur-Alcúdia,

aún reconociendo su dificultad, quizás

podría reanimar estas jornadas de re-

flexión. Sugiero.

Pida presupuesto sin compromiso

Aire acondicionado, Calefacción
Deshumificadores

Maquinaria Hostelería en General
C/. Sureda, 55
TeIs: 24 5416 - 42 10 00 Paseo Colón, 70
Fax:278652 Tel.851958
07007 PALMA DE MALLORCA 07458 - CA1N PICAFORT

FAX EN PAPEL NORMAL
Canon Sistemas de

Oficina
d'Es PIa, SA

Gran
Vía Colón, 146

TeI. 50 53 91
Fax: 50 51 25
07300 - INCA



8 \ Novembre

LOCAL/ÍNFORMACIÓ ; ïsl 1 i 1 : i i ¡1S11 iìl Il ¡II

Las alumnas del Instituto de Enseñanza Secundaría de Alcudia
nos cuentan su experiencia en Oskarshamn (Suecia)

La jóvenes participaron de un intercambio estudiantil i próximamente sus
anfitriones pasarán unos dias en Alcudia.

ENRlQUELLANOSLUQUE

Son un grupo de chicas del Instituto de Enseñanza Secundaria
de Alcudia que han pasado quince días en Suecia. En Ia ciudad
de Oskarshamn, al sur del país. Han tenido suerte al disfrutar
de buen tiempo. Creo que éso, junto con Ia comida, era Io que
más les preocupaba de Ia experiencia que iban a vivir. Se trata
de un intercambio entre nuestro Instituto de Alcudia y el de Ia
ciudad antes mencionada. Los chicos del Instituto sueco vendrán
a Alcudia en el próximo mes de Marzo. Ellos vendrán en más
número de los que de aquí se han ido. Por eso, Ia acogida allí ha
sido de una semana con cada familia, para luego, nosotros, poder
recibir, al menos, el doble de los que ellos recibieron.

El organizador y acompañante en ésta experiencia ha sido el
profesor José San Pedro. El ha vivido en Suecia y además de
hablar sueco, es profesor de idiomas en el Instituto.

Hemos preguntado al profesor y a las chicas sobre el
resultado de su estancia allí y nos dicen que todo ha sido positivo.
El comportamiento hacia ellos de las familias que los han
acogido, las atenciones del profesorado de Oskarshamn, Ia
actitud de los alumnos... bueno, ¡Vienen encantados!.

Esta es Ia entrevista que les hemos hecho y que nos responde
casi al unísolo:

- ¿Cómo surgió el hacer este intercambio con el Instituto
de Oskarshamn?.

- Fue una actividad propuesta por nuestro Instituto.
-¿Os habíais marcado algún objetivo?.
-Más que nada, practicar el inglés i conocer las costumbres

y tradiciones de otro país.
-¿Qué os ha parecido el Instituto al que habéis ido? ¿De

qué medios e instalaciones dispone? ¿Cuántos alumnos son?.
-Está equipado con las más avanzadas instalaciones. (Allí

estudian alrededor de 1.100 alumnos). A Ia hora de elegir una
profesión tienes más oportunidades, porque en el mismo centro
puedes elegir bastantes profesiones, de las cuales saldrás muy
bienpreparado, ¡seguro!.

Tienen departamento de música con muchas clases
insonorizadas, muchos instrumentos (de todos los tipos) una

especie de auditorium... de hostelería, donde poseen material
para practicar, de enfermería (allí) estudian para enfermeras), de
medio ambiente, de industria y reparaciones. También poseen
un gimnasio -tan grande como nuestro Polideportivo de Alcudia
- y una bolera en Ia que nos divertimos muchísimo las españolas.

-¿Habéis tenido buena relación con otros chicos deI
Instituto, aparte de los de Ias familias que os acogieron?.

-Si, ya que en el Instituto asistíamos a clase con los demás
estudiantes y así hemos podido conocer a mucha gente.

- Además de Oskarshamn, ¿Habéis visitado otras ciuda-
des?.

-Si, Monsteros y Kalmar. En Monsteros fuimos al Instituto
y en Kalmar visitamos Ia ciudad y otro instituto. El último día
estuvimos de ruta turística por Estocolmo.

-¿Habéis visitado Museos, Monumentos o Ediñcios singu-
lares?.

-Visitamos un museo en Oskarshamn («Doderhultsmuseet»)

C/. MorerVermell, 8 • 07409-ALCUDIA (Mallorca)
TEL./FAX: 54 62 8130 anysLAVANDERIAAMALIA,3V «***«7 FENT

FEINA AALCUDIA,30 ANYS
D^EXPERIENCIA AL SERVEÍDE UHOSTELERIA

Cases de ^
Son Sant Martí ̂
BODAS, BANQUETES Y COMUNIONES

LOCALES CLIMATIZADOS
CONGRESOS

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

MURO (Mallorca)
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y Ia central nuclear «OKG».
-¿Hay allí Ia «marcha» nocturna que se organiza aquí en

Alcudia?.
-No, es más calmada y mucho más estricta y los horarios son

diferentes.
-¿Qué os hace ilusión enseñar de Alcudia a vuestros

amigos suecos cuando vengan en Marzo?.
-La Victoria, Ia playa, Ia «marcha», Pollentia, las murallas,

etc.
-Tengo entendido que uno de los propósitos que teníais era

practicar el idioma inglés. ¿En qué idioma os comunicabais
con los chicos suecos?. Supongo que habréis aprendido
algunas palabras en su idioma.

-Nos comunicábamos en inglés, alemán y nos enseñaban
sueco. Hemos aprendido unas cuantas palabras.

-¿Sabéis cual es el interés de los alumnos del Instituto por
aprender el idioma español?.

-Tienen mucho interés, es el idioma de moda.
-El trato recibido en las familias de acogida, ¿ha sido

cálido, cordial, correcto, frio...?.
-Con las familias en las que hemos estado, ha sido muy, muy

cordial, muy a gusto, muy amable. Hemos estado muy bien,
como en nuestra casa.

Estas son las respuestas a un cuestionario presentado y
ocuparíamos demasiado espacio de Ia Revista Badia D'Alcúdia
si transcribiéramos todo Io que cuentan. Laprensa de Oskarshamn
se hizo eco de Ia estancia de chicas de nuestro Instituto. Nos han
mostrado recortes con las entrevistas y fotos del grupo, y es
evidente que estan deseosas de devolver las atenciones que con
ellas han tenido.
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El Grup Municipal Socialista d'Alcudia denúncia Ia manca de
transparència que M ha sobre Ia Residència al Cap des Pinar
XA VIER TURRADO (PSOEALCUDIA)

Al darrer PIe de l'Ajuntament d'Alcúdia dia 6 de novembre de
1997 el Grup Municipal Socialista, va manifestar Ia seva preocu-
pació pel mal començament que ha tingut Ia tramitació de Ia
possible Residència per a alts Càrrecs al Cap des Pinar. Si bé s'ha
de dir que encara no és definitiu, hi ha dues qüestions que ens
preocupen:

1.- La primera d'elles es refereix a Ia forma com se pensa dur
endavant aquesta construcció. El Govern Balear, mitjançant una
llei d'acompanyament al Pressupost, en el seu article 17 modifica,
segons el nostre punt de vista, de forma encoverta Ia Llei d'Espais
Naturals (L.E.N.). Aquesta fórmula consideram que encara que
sigui Ia més ràpida per aconseguir l'objectiu (segons lajustificació
del Govern Balear), no és ni molt manco Ia més transparent ni
participativa. Es des del nostre punt de vista inadmissible que per
Ia porta de darrera s'intenti botar una llei com Ia L.E.N., després
de l'esforç que va suposar el seu consens. La seva inaplicació, a
Ia primera de canvi, faria que aquest precedent tan perillós fos
aplicable a situacions posteriors, perdent així Ia seva finalitat:
protegir els espais naturals de les nostres illes.

A més a més, aquest article 17 evita el filtre d'haver de passar
pel Consell msular de Mallorca, sempre més proteccionista que el
propi Govern Balear.

2.- La segona qüestió que ens preocupa es refereix al fons. Al
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preacord d'intencions que es va votar en PIe a l'Ajuntament
d'Alcúdia quedava clar que Ia Residència seria per l'ús exclusiu
d'Alts Càrrecs (Caps d'Estat, Primer Ministres...). Ara el citat
article diu textualment: «.. .residència temporal per a personalitats
convidades del Govern Balear...»). L'argument fonamental del
suport al preacord era Ia possible repercussió positiva que tendria
per generar un turisme de qualitat. Senyors; «convidats del Govern
Balear», té una significació tan àmplia com ambigua i de cap de les
maneres és aceptable. Per aquestes qualsevol de noltros podria
ésser convidat del Govern i no crec que Ia nostra estància al Cap
des Pinar significàs precisament una millora qualitativa del nostre
sector turístic.

Es per això, que el Grup Municipal Socialista al darrer PIe de
dia 6 de novembre va deixar molt clar que, sense tancar cap porta,
en les circumstàncies actuals no ens sentim lligats a Ia confiança
que en el seu moment donàrem a Ia signatura del preacord. Al
contrari alguns de noltros ens sentim de qualque manera utilitzats.
Som convidats de pedra, no s'ha contat amb nosaltres, quan som
els representants dels interesos del Municipi. Encara no està
formada Ia comissió tripartitas que havia de fer un seguiment i
decidir sobre aquest tema i en Ia qual hi havia d'haver dos Regidors
del Consistori d'Alcúdia ija ens trobam amb Ia feina feta, i de quina
manera!.

Això, amb tot els meus respectes, no és seriós.

M l C R A d e s d e 1 . 0 4 8 . 0 0 0 p T A S

A L M E R A d e s d e 1 . 5 8 8 . 0 0 0 p T A s

P R I M E R A d e s d e 2 . 1 2 3 . 0 0 0 p i A s

S E R E N A d e s d e 2 . 3 7 0 . 0 0 0 p i A s

T E R R A N O I I d e s d e 3 . 0 4 8 . 0 0 0 p i A s

M A X I M A Q X d e s d e 4 . 0 9 3 . 0 0 0 p i A s

2 0 0 S X d e s d e 4 . 8 2 9 . 0 0 0 p T A S

* PV.R Recomendados (IVA, lmpoesto de Matncubcón «xcepto Serena-, Transporte,

Nissan Assistance y Promoción incluidos, según modetos, PRIMERA:

Sobrevaloración incluida.) en Peninsula y Baleares Para vehiculos en stock.

MICRA Y ALMERA : Ran Prever según condiciones del Gobierno incluido.
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Les Normes Subsidiaries d'Alcúdia a debat

Ordenar el Territori

(Advocat i cap de dó del territori d'UM)

La recent revisió de les Normes Subsidiàries d'Alcúdia han
tornat ha posar de manifest Ia trascendencia que té dur a terme una
regulació de l'aprofitament del territori; això és encara més palès
en el cas de les Illes Balears a on el sòl és per definició limitat i a
on Ia pressió urbanística és alarmant. Fa estona que es venen
prenent decisions per intentar posar fre al creixement desmesurat
de l'oferta hotelera i dels habitatges, sobretot, de segona residèn-
cia; de fet, Ia present revisió es troba íntimament relacionada amb
l'aprovació de dues eines cabdals en l'ordenació del nostre
urbanisme com són Ia Llei d'Espais Naturals i el PIa d'Ordenació
de l'Oferta Turística a les que el planejament municipal obligatò-
riament s'havia d'adaptar. A més a més, en aquesta mateixa línea
el mes dejuliol varem veure com s'aprovava Ia llei de Sòl Rústic
de les Illes Balears que segur també té molt a dir en el camp que
ens ocupa.

Parlar d'ordenar el territori, que al cap i a Ia fi és allò que
pretenen totes les normes esmentades, significa mirar de dibuixar
el país o el poble que volem per el futur, cosa que lògicament s'ha
de fer partint de Ia realitat que tenim i que irrémédiablement marca
les perspectives que podem racionalment imaginar. Es evident,
que Alcúdia en els darrers quinze anys ha crescut a un ritme
increible; Ia població de dret s'ha pràcticament multiplicat per dos
i Ia població de fet és de difícil càlcul però a ben segur que ens
podem moure en xifres impresionants. El nostre municipi s'ha
convertit en un dels capdavanters econòmicament i turísticament,
amb més de 28.000 places turístiques oficials som un dels pols
d'atracció més importants de Mallorca i de Ia Mediterrània
Occidental. Tot aquest creixement ha tingut òbviament Ia seva
vessant positiva, els alcudiencs majoritàriament han guanyat
capacitat econòmica i benestar però també ha tingut les seves
conseqüències negatives com és Ia saturació de Ia zona o com és
haver malbaratat patrimonis valuosos en un procés poc o gens
planificat.

I potser una discussió posible és si encara hi ha damunt les
normes urbanístiques masses solars hotelers i, per tant, si no hem
estat capaços de veure que els nous temps ens demanen més qualitat
i no tanta quantitat, ens demanen un producte respetuós amb el

CLlCAiDICOESTETICA
DIETÉTICAYNUTRICIÓN

OBESIDAD, CELULITIS, MESOTERAPW
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ENVEJECIMIENTO CUTÁNEO
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medi ambient i no destructor dels pocs espais naturals dels que
encara gaudim, i ens demanen una oferta més ample i ambiciosa
i no únicament sol i platja que si bé insustituibles i fonamentals que
possiblement ha tocat sostre. Així, el debat d'hipotètiques noves
places hoteleres és preocupant i hauriem de ser extremadament
restrictius a l'hora de permetre Ia seva edificació.

Tanmateix, hi ha altres aspectes que també reclamen una
reflexió com el tema del transport públic a Ia zona nord de
Mallorca, o Ia nostra col.lapsada xarxa viària, o el tren fins
Alcúdia, o el moll comercial, o Ia central des Murterar, o Ia
integració dels nous alcudiencs, o Ia depuració d'aigües... Simple-
ment a un article és imposible pretendre tocar totes les problemà-
tiques que Alcúdia té damunt Ia taula. Sigui com sigui, podem fixar
Ia nostra atenció sobre tres qüestions a on una bona gestió
urbanística podria produïr enormes efectes benèfics tant per al
nostre producte turístic com per Ia qualitat de vida dels propis
alcudiencs i són: una protecció integral i radical de les poques zones
naturalsqueencaraconservamverges, lapotenciació, rehabilitació
i protecció del centre històric inclosa Pol.lèntia i Ia sol.lució d'una
sèrie de qüestions puntuals que són com una taca negre que hem
de llevar-nos de damunt com són el tema de Ia sub-estació de GESA
anant a Aucanada o com és el tema de Ia planta de fabricació i
comercialització de formigó.

Perquè si fosim capaços de mantenir les Arees Naturals fora cap
edificació i conservant també necessàriament les àrees de sòl rústic
comú necessàries per donar equilibri paisatgístic al conjunt,
trobassim sortides favorables a Ia col.lectivitat en el cas de les
qüestions puntuals i aconseguissim fer del centre històric un pol
contundent comercialment, culturahnent, arquitectònicament, en
definitiva, una zona de lleure original i única per les seves
característiques particulars; així, podriem aconseguir pujar bastant
l'actual situació del nostre poble. Tot això, lògicament intentant
millorar o com a mínim no empitjorar el sòl ja consolidat per
edificacions.

iSIPCE
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CURSOS Y CONFERENCIAS SOBRE
PSICOLOGIAYSALUD
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Normes Subsidiaries: cap a Ia massificacio.
AGRUPACIOPSM-NMD'ALCUDIA

El Planejament municipal és la vertadera eina de planificació
territorial, en tant que en ell es recolleixen les vertaderes intenci-
ons, pel que respecta a creixement urbanístic i d'infrastructures,
dels que l'aproven. En el nostre cas, les normes subsidiàries
d'Alcùdia d'adaptació a Ia Llei d'Espais Naturals i POOT foren
aprovades per tot l'equip de govern: PP, PSOE I UM.

Així les coses, el PSM-NM, entre d'altres entitats, hapresentat
les pertininents al·legacions a Ia fase d'exposició pública. Dites
al·legacions són en línies generals una crítica enraonada dels
criteris que al nostre entendre haurien de ser un punt de partida en
Ia redacció de les normes. Per exemple, hem criticat l'aposta clara
del nostre Ajuntament per Ia balearització. Un creixement de 3.500
noves places turístiques, moltes d'elles evitables, no significa en Ia
nostra opinió creixement sostenible ni visió de futur. Pensem en Ia
gran quantitat de problemes que se'n derivaran: massificació i
saturació de Ia zona, més problemes de circulació, necessitat de
noves infrastructures quan les que hi ha tenen moltes mancances,
degradació mediambiental. Alhora, aquest creixement precisa un
abastiment adequat d'aigua, quan aquesta és un factor clarament
limitador del creixement. CaI oferir als nostres visitants uns serveis
i infrastructures similars a les que reben al seu país. I ara, ni una
cosa ni l'altra pot comparar-se als estàndards europeus, i ens
embarcam en un creixement desproporcionat que a Ia llarga ens
passarà factura.

Amb aquest paràmetres, seguir parlant d'una millora del
turisme, quan s'aposta per Ia massificació, tant urbanística com en
nombre de turistes, quan Ia platja d'Alcúdia és al límit de m2/
turista, quan el que s'aconseguirà és saturar Ia zona turística, amb

totes les seves conseqüències, és com a mínim insensat. Però
pensem també amb Ia qualitat de vida dels alcudiencs, que haurem
de conviure amb això. El problema, en Ia nostra opinió, és saber
si Alcúdia pot assumir aquest creixement en primer lloc, i si ho ha
de fer en segon lloc. Pensam que cap d'aquestes preguntes se l'han
plantejada els nostres regidors, i que són de vital importància a
l'hora de planificar.

Però pensem que només feim referència fins ara a nous
establiments hotelers, però no hem d'oblidar també el sòl residen-
cial, també notablement massificat. Quan falten moltes zones
verdes, quan les infrastructures s'han de millorar, quan algunes
zones del terme municipal no disposen encara de clavegueram,
l'Ajuntament planteja un creixement que pensam és contrari al que
hauria de ser Ia filosofia del municipi: limitar al màxim el
creixement de noves places turístiques i residencials, dignificar les
que tenim, crear noves zones verdes, parcs públics, millorar els
serveis, respetar el medi ambient, cuidar els nostres atractius
turístics que ens diferencien d'altres zones, i en definitiva donar
benestar als ciutadans. En moltes d' aquestes propostes hi ha encara
un llarg camí a recórrer per arribar-hi, i per tant consideram un
contrassentit l'adaptació de les normes, en tant que parteixen des
del principi de plantejaments erronis, donant com a resultat final
un creixement insostenible que Alcúdia i els alcudiencs a mig/llarg
termini lamentarem però ja no hi serem a temps.

Finahnent, senyalar que el PSM-NM ha indicat Ia necessitat de
substituir ja les normes per un PIa General d'Ordenació Urbana.
I vist que l'espai, i el territori, és limitat, deixarem altres aspectes
interessants sobre els que el PSM-NM té, també una visió distinta
de l'equip de govern municipal.

AUTOVENTA POLLENÇA
Cecilio Metelo, 81 • Tel./Fax: 53 06 98 • 07460 POLLENÇA
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Matas, no nos mates
Parece que el Presidente de Ia Comunidad

Autónoma de estas Islas, el Muy Honorable Sr.
Matas, nos quiere matar a disgustos, dicho sea
ello con el debido respeto, pero se hace necesa-
rio manifestarlo, de tal forma que se dé cuenta
de algún que otro error que comete y que
efectivamente nos disgusta.

Puedo entender que después del zarandeo
ocurrido en Felanitx esté algo desorientado sobre el tema de las
Autopistas, pero de ahí a lanzar vagas ideas sobre que el tren
puede llegar hasta Alcudia, sin haber estudiado previamente ni
un trazado, ni un posible impacto ambiental, ni un posible
destrozo de fincas, ni siquiera Ia posibilidad de que Ia autopista
llegase hasta Alcudia, me parece que es lanzarse al vacío y sin
paracaidas.

Por televisión vi unas declaraciones suyas a propósito de su
visita al Futur Alcudia 97, en las que el MoIt Honorable decía
que «en el año 99 el tren llegaría a Sa Pobla, y posteriormente
hasta Alcudia, pero que no sabía el trazado ni las condiciones».

Estas afirmaciones demuestran Ia manera de trabajar del
Presidente; hace afirmaciones y promesas que no tienen ninguna
consistencia ni se han estudiado previamente, por Io cual pasa Io
que pasa.

No se trata de estar a favor o en contra de que el tren llegue
hasta Alcudia, sino que Io importante es que cuando se hace una
promesa o una afirmación tant importante, se tiene que haber
estudiado con anterioridad, tanto Io beneficioso como Io perju-
dicial, en consecuencia, antes de aprobar y manifestar pública-
mente estas afirmaciones, el Gobierno Balear tendría que haber
analizado Ia conveniencia de que Ia Autopista llegase hasta
Alcudia, o desdoblar Ia carretera actual, hasta enlazar con el
tramo restante que llegará hasta La Puebla, ver cuántas personas
son los hipotéticos usuarios de este tren, los tiempos de recorri-
do, Ia duración del viaje de Alcudia a Palma, Ia ubicación de Ia
Estación, etc...

Me pregunto en voz alta, si Ia estación tiene que llegar al
muelle comercial para dar una utilidad completa al tren, ¿Por
dónde pasará?,¿Por debajo del agua?, ¿Por Ia primera línea?.

Si Ia estación se ubica en Ia entrada del municipio, ¿Qué
distancia hay y deberán recorrer a pie los usuarios desde las

IMPREMTA: Escola, 15- TeI. 54 01 55

TENDA: Escola, 41 - TeI. 86 24 44

Fax: 54 01 55

07420 - SA POBLA (Mallorca)

TENDA: Tsa. María Aguiló, 9

Tel.-Fax: 54 67 75

07400-ALCÚDIA (Mallorca)

distintas zonas de Alcudia hasta las afueras donde esté situada Ia
terminal?.

En definitiva, hay tantas dudas, y me parece ahora tal
chorrada, que parece absurdo que un Presidente de una Comu-
nidad Autónoma se atreva a efectuar este tipo de manifestacio-
nes.

Primero tendrían que estudiarse los pros y contras, y
después, cuando se tenga una idea clara, realizar las declaracio-
nes, pero por Io visto, el Sr. Matas está desorientado.

Sin duda los problemas que ocasiona Ia residencia del Cabo
Pinar, Ia autopista de Felanitx, el aumento del voto nacionalista,
y un largo etcétera de circunstancias preocupan al Honorable, el
cual, de forma desmesurada se ha lanzado a efectuar manifesta-
ciones sin ton ni son, y Io que es más grave, a tomar decisiones
sin analizar previamente las circunstancias de cada caso; se
prometen obras sin proyectos ni estudios realizados, y ello
conlleva necesariamente a cometer errores.

Ojalá que en Io sucesivo, en vez de hablar tanto, el Sr. Matas
piense en las consecuencias y gobierne de forma razonable, sin
precipitaciones y de forma consecuente.
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Algunes reflexions de política municipal
XAVlERTURRADO
GrupMunidpalSocialista J;:'.;. :i:ll

Tot va començar al PIe de dia 3 dejuliol de 1997 quan, el batle
Miquel Ramis és nomenat Conseller del Govern Balear, i per part
del Grup Socialista es plantegen «seriosos dubtes que l'Ajuntament
d'Alcúdia funcioni bé amb un Batle a temps parcial».

Efectivament Ia ciutat d'Alcúdia i els seus habitants necessiten
Ia presència física del Batle; no hi ha suficient amb una gestió a
distància per molts de telèfons mòbils que cada dia desesperada-
ment intentin suplir aquesta absència.

Doncs, bé, davant d'aquesta situació, el Sr. Miquel Ferrer,
Tinent de Batle, responsable de les regidories de Participació
Ciutadana, Cultura i Patrimoni Històric, Educació, Biblioteques,
representant de l'Ajuntament als Consells Escolars, regidor d'Ur-
banisme, Vicepresident del'Empresa Municipal de Serveis @iMSA),
President del Patronat d'Alcúdia Ràdio, President de l'Escola de
Música, President del Patronat de Ia Biblioteca Ca'n Torró... i una
multitud més de càrrecs que ara per manca de temps i respecte a
Ia capacitat d'aborriment dels nostres lectors, no vuIl especificar,
doncs com deia és en realitat l'autèntic virrei d'Alcúdia. I diu
aquest 3 de Juliol, que amb l'absència del Batle, «l'única cosa que
s'ha ressentit han estat les conversacions entre els dos interlocutors
de l'Equip de Govern», però a més afirma per dues vegades que «la
Gestió municipal no s'ha vist afectada» (consultar les actes del PIe
03.07.97).

No obstant Miquel Ramis, el Batle a temps parcial, conscient
de Ia situació delicada que deixa amb Ia seva partida cap a Ciutat,
ofereix al Grup Municipal Socialista Ia possibilitat de fer feina pel
poble d'Alcúdia. I el Grup Municipal Socialista des d'un criteri de
responsabilitat política afronta aquest repte i posa per damunt del
propi partidisme el fet de fer feina, d'intentar dur endavant unes
àrees de Gestió que possibilitin que els ciutadans (que és allò
veritablement important) no pateixin les conseqüències dels fets
que n'he esmentat anteriorment.

Aquest sacrifici basat en Ia coherènciapolítica davant del nostre
poble que ens ha elegit està condicionat però per dues importants
qüestions:

-Les àrees de Gestió seguiran els compromisos electorals del
Partit Socialista.

-A Ia resta d'àrees el Grup Socialista tindrà llibertat total

d'oposició.
(consultar actes de PIe 04.09.97).
Darrerament el regidor d'UM, Miquel Ferrer, tal vegada com

a fruit d'una gelosia enfermissa (incomprensible en un polític),
produïda per una possible falta de protagonisme (recordau l'època
de virrei), ha entrat dins una etapa de nervis que fan que des de Ia
seva irresponsabilitat política prengui decisions absolutament
incontrolables. L'actitud d'inmaduresa política s'intenta suplir
amb un excés d'autoritarisme fosc, preocupant i perillós. El Tinent
de Batle de l'Ajuntament d'Alcúdia, no pot paralitzar Ia Gestió del
Consistori, com va fer al PIe de dia 6 de novembre, per qüestions
de capritxos personals.

Ara darrerament diu que se'n va per tal de no donar suport a
un «Govern que és una chapuzjo». (DM 08.11.97). Fins aquí
d'acord, però és el mateix gobierno chapucero que no ha tengut
reparos en recolzar des del començament de Ia legislatura, (ell,
sempre ha manifestat que representava el 50% del Consistori).

S'ha de fer feina pel poble d'Alcúdia, abans i ara i després i per
damunt de Ia sobèrbia personal, hi ha uns electors i uns ciutadans
que no esperen de noltros aquests comportaments infantils, a no ser
que hagin de fer cas als rumors d'interessos encoverts. Si és així,
ho puc entendre, si no, Ia veritat: no Ii trob explicació.
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O'JpiÑíó

¿Dónde está Ia oposición?
«Ningún gobierno puede esfor seguro largo tiempo sin una formidable oposición».

Benjamín Dlsraell

Que Ia postura del
Alcalde de Alcudia, tan-
to como alcalde com
«Conseller de Medi
Ambient», con respecto
a Ia preservación y pro-
tección de Cabo Pinar es
incoherente, es algo ya

sabido. Ahora bien, Io que extraña toda-
vía más, dentro de Ia extrañeza que sus-
cita Ia postura del Alcalde, es Ia del
PSOE, cuyo líder local, despuésde insis-
tir una y otra vez (durante el transcurso
del bodevil con que se nos obsequió, cuyo
objeto fue el de determinar en que forma
iba a consolidarse el pacto PP-PSOE) en
que dicho pacto no tenía de ningún modo
que servir para privar al PSOE local de
hacer oposición, se adhirió a Ia posibili-
dad de Ia construcción de una residencia
para altos dignatarios. Cierto es que su
postura se mantiene en Ia misma línea que
cuando el Sr. Alemany era el Alcalde (y
es que en Alcudia, en los últimos tiempos,
según Io entiendo yo, no hemos sido muy
afortunados en cuanto a los alcaldes que
hemos tenido), como cierto es también
que Ia labor de oposición del PSOE (ex-
ceptuando su actuación con respecto a Ia
denuncia de irregularidades en Ia contra-
tación de personal por parte del gobierno
municipal, de Ia desmesura de los presu-
puestos aprobados para el presente año y
poca cosa más) no se ha notado mucho

Colonya
Caixa PoUenca

Oficina
ALCUDIA

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

Oficina
PUERTO DE ALCUDIA
C/. Capitán Cortés, 18

TeI. 54 76 60

quedigamos.
Sin embargo, no hubiera estado mal

que el Sr. Alemany hubiera cambiado de
actitud, con Io cual nos habría podido
demostrar a los alcudienses, de forma
elocuente, Ia existencia en nuestro consis-
torio de una oposición real y activa. Y
ello no hubiera sido tan incongruente si se
considera Ia endeble consistencia de los
argumentos a los que recurre, como el de
que Ia instalación de aquella residencia
supondría Ia mejora de Ia calidad turísti-
ca. El tiempo, en el nefasto supuesto de
que eso aconteciera, ya se encargaría de
demostrar Io erróneo de tal conjetura. El
turismo de calidad, y creo que no hace
falta ser ninguna autoridad en Ia materia
para poder deducirlo, no acude a los
hormigueros humanos para disfrutar de
sus vacaciones (repárese en que bien se
han preocupado, quienes tienen Ia inten-
ción de profanar Cabo Pinar, de decidir Ia
construcción de una residencia en un
lugar en el que Ia personalidad que allí se
aloje temporalmente pueda gozar de Ia
mayor tranquilidad y sosiego). Pues
bien, en eso, en un bullicioso hormiguero
humano es en Io que se ha convertido, en
poco tiempo, Alcudia durante Ia tempora-
da alta, y no hace falta pasearse mucho
por su zona turística para poder darse
cuenta.

El otro argumento que expone el Sr.
Alemany no sólo no se me antoja nada

Avd. Juan Mascaró Fornés, 2
(Antes Almacenes Plomer)

CA1N PICAFORT

persuasivo, sino que hasta Io considero
grotesco.

Nada menos que argüir que Cabo
Pinar no tiene el valor que Ia Plataforma
para su protección Ie reconoce porque Ia
fauna y flora que hay en él no difiere de
Ia que se puede encontrar yendo a Ia
Victoria. Por Ia misma regla de tres
bastaría conservar en Baleares un solo
pinar, un solo encinar y una sola garriga
representativos y urbanizar todo el resto
de su geografía, y justificarlo diciendo
que en los demás lugares Ia vegetación y
Ia fauna existentes eran similares a las que
se encontrara en aquel solo pinar, aquel
solo encinar y aquella sola garriga. Igual-
mente, se podría conservar sólo una pe-
queña parcela de Ia selva amazónica y
destruir el resto de ese pulmón del mun-
do, justificando aquella hipotética barba-
rie en los mismos términos.

Por Io tanto, no es tan raro hacerse Ia
siguiente pregunta: Con una oposición
como esta, ¿para qué quieren los del PP
adeptos?.

%
LIMPIEZAS URBANAS
DE MALLORCA. S.A.

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

Tels.523007-523592
Fax: 52 36 23

DOMICILIO SOCIAL:
C/. Juan Monjo March, 42

07450 - Sta. Margalida
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En memoria de Manolo Montesinos

ENRlQUELLANOSLUQUE

Nos dejó nuestro amigo Manolo. Demasiado pronto.
Tantas ganas como tenía dejubilarse para alternar Ia estancia

en su Sevilla y en su Alcudia... ¡Qué poco ha disfrutado su
jubilación! Nos decía, por teléfono, desde Sevilla, unos días
antes de su muerte, que tenía, delante suyo, en Ia mesa, dos
periódicos de Baleares que a diario compraba para saber las
noticias que aparecían de Alcudia en Ia Part Forana.

Nos duele su ausencia definitiva y queremos decirle con los
versos que Miguel Hernández dedicara a su amigo, Io que
sentimos por él.

«Yo quiero ser llorando el hortelano
de Ia tierra que ocupas y estercolas,
compañero del alma, tan temprano.
Alimentando lluvias, caracolas
y órganos mi dolor sin instrumento,
a las desalentadas amapolas
daré tu corazón por alimento.
Tanto dolor se agrupa en mi costado,
que por doler me duele hasta el aliento.

Un manotazo duro, un golpe helado,
un hachazo invisible y homicida,
un empujón brutal te ha derribado.
No hay extensión más grande que mi herida,
lloro mi desventura y sus conjuntos
y siento más tu muerte que mi vida.

Ando sobre rastrojos de difuntos,
y sin calor de nadie y sin consuelo
voy de mi corazón a mis asuntos.
Temprano levantó Ia muerte el vuelo,
temprano madrugó Ia madrugada,
temprano estás rodando por el suelo.

No perdono a Ia muerte enamorada,
no perdono a Ia vida desatenta,
no perdono a Ia tierra ni a Ia nada.

En mis manos levanto una tormenta
de piedras, rayos y hachas estridentes
sedienta de catástrofes y hambrienta.
Quiero escarbar Ia tierra con los dientes,
quiero apartar Ia tierra parte a parte
a dentelladas secas y calientes.

Quiero minar Ia tierra hasta encontrarte
y besarte Ia noble calavera
y desamordazarte y regresarte.
A las aladas almas de las rosas
del almendro de nata te requiero,
que tenemos que hablar de muchas cosas
compañero del alma, compañero.

Tus am/gos de Alcudia

ELÉCTRICA

ÏRAMUNTANA, S,l,

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

07400 ALCUDIA

AUTOeOGLA
POLLGhTIA CB.

Passeig de Ia Mare de Déu
delaVictoria,3-10

ALCUDlA
TeI. 54 77 06

GESTIÓ IMMOBIUArUA

XISCOCOMPANY
iXPERTIMMQBILIARI núm. 244

Venda d'apartaments:
Port d'Alcudia
PIatja de Muro
i Ca'n Picafort

Tel./Fax: 989 60 53 00
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Iniciada Ia Tardor Cultural.
Durant aquest raes de novembre han començat Ia pràctica

totalitat dels cursos que estaven programats dins Ia Tardor Cultural.
Enguany els distints cursos han tengut un èxit respecte a

acceptació i inscripcions. Alguns dels cursos que s'ofertaven
s'han hagut de desdoblar per fer front a Ia demanda.

Per altra banda, a hores de tancar aquesta edició, i tenint en
compte Ia informació facilitada a través de l'àrea de cultura de
I 'ajuntamentd'Alcudia, encara hi havia algunes places lliures per
tal de poder realitzar les activitats de dibuix artístic, paper matxé
i tall i confecció.

Per a més informació podeu acudir a l'àrea de cultura de
l'ajuntament, qualsevol matí, de dilluns a divendres.

Cursos cfe cafafà.
El departament de normalització lingüística està a Ia disposició

dels ciutadans que encara es vulguin apuntar als distints nivells de
català per adults, tant per no catalanoparlants (conversa), com
també per catalanoparlants, a pesar que els cursosja s 'hagin iniciat
encara hi ha temps per poder-se inscriure.

A més s 'ha de destacar que està obert el termini de matrícula
pels exàmens de català que organitza Ia Junta Avaluadora de Català
corresponents al mes de febrer.

Per a informar-vos sobre aquests temes podeu acudir al
departament de normalització lingüística de I ' ajuntament d ' Alcúdia.

Llibres sobre Antoine Watteau.
El passat 5 de novembre l'ajuntament d'Alcúdia va ser

obsequiat amb dos exemplars de l'obra sobre el pintor Antoine
Watteau, donats per l'entitat de Ia Banca March.

A aquest acte hi va ser present a Alcúdia, el director comercial
de zona de l'entitat Josep Mayol i el director de Ia sucursal Lluís
Noguera. Representant a I ' ajuntament d ' Alcúdia hi foren presents
el batle Miquel Ramis i el regidor Xavier Turrado, representant a
Ia biblioteca de Can Torró.

Aquests exemplars varen esser donats al'ajuntament per fer-
los arribar a les dues biblioteques d'Alcúdia i posar així a I 'abast
dels ciutadans alcudiencs l'obra sobre aquest pintor francès
Antoine Watteau. Aquesta iniciativa de Ia Banca March, a més de
dur-se a terme a Alcúdia, també s 'ha realitzat a altres municipis
mallorquins.

Carretera de circumval·lació.
El tècnic de carreteres de Ia Conselleria de Foment, Josep

Morey, juntament amb el batle Miquel Ramis va fer, el passat dotze
de novembre, un recorregut per Ia carretera de circumval.lació per
observar alguns dels problemes que s 'han notat després que entràs
en funcionament, així com també per fer una revisió de I 'estat de
les obres, en el tram cap es Murterar.

Un dels problemes detectats és Ia corba pronunciada d ' accés de
Ia carretera de circumval.lació cap al Portd'Alcúdia. Una vegada
feta Ia visita in situ, el tècnic de carreteres argumentà al batle que
se suavitzarà aquesta corba, omplint els terrenys del costat per on
transcorre aquesta corba, per tal que es pugui conduir de forma més
recta, cap al Port d'Alcúdia.

Per altra banda, també es va comentar el fet de Ia posada en

marxa de l'enllumenat de Ia rotdona d'Alcúdia al Port d'Alcúdia
i Ia rotonda del cavall de Sassu.,

Respecte a les obres per finalitzar, del tram cap es Murterar,
després d'aquesta visita, el batle va comentar que el tècnic de Ia
Conselleria de Foment preveia que aquest tram podria entrar en
funcionament abans de Ia pròxima temporada turística, ja que
s'està enllestint el tram perquè pugui esser asfaltat.

Fires turístiques.
Durant el mes de novembre, i una vegada tancada Ia temporada

turística alta, arreu d'Europa comencen les fires promocionals
turístiques.

EIs dies 8 i 9 de novembre es va dur a terme Ia fira de Franckfort
i va comptar amb representació alcudienca, integrats dins l'stand
d'ibatur.

Mentrestant, des del 17 al 20 de novembres'ha desenvolupat
una altra fira turística, l'anomenada World Travel Market, a
Londres.

A aquesta fira londinenca el municipi d'Alcúdia hi ha estat
representant, de forma conjunta, per l'ajuntament d'Alcúdia i
l'agrupació empresarial hotelera, comptant, en aquesta fira turís-
tica, amb un stan propi dedicat al nostre municipi.

Consorci de Pollentia.
Per dia 28 de novembre, segons Ia informació facilitada pel

regidor Miquel Ferrer, està convocada Ia reunió del Consorci de
Pollentia. Aquest consorci està integrat per representants del
Consell Insular de Mallorca, del Govern Balear i de l'ajuntament
d'Alcúdia. Aquest consorci seguirà perfilant els Estatuts d 'aquest
consorci que ha de gestionar tot el referent amb les ruïnes romanes
de Pollentia.

Esports. Torneig de futbol-sala.
Durant aquest mes de novembre ha començat, organitzat pel

Patronat Municipal d'esports d'Alcúdia, el torneig d'hivern de
futbol-sala.

Cada dilluns, dimarts i dimecres es duen a terme dos partits
corresponents a aquest torneig.

En total s ' hi han inscrit 13 equips que durant els propers mesos
disputaran, en forma de lliga, l'esmentat torneig de futbol-sala.

Activitats esportives Tardor-hivern.
Després que el Patronat posàs en marxa tota una sèrie d ' activitats

a través del programa de Ia Tardor-hivern, encara hi ha algunes
activitats, com l'aeròbic, que disposa d'algunes places lliures per
les persones que es vulguin apuntar.

Per a més informació es pot acudir al servei d'esports de
l'ajuntament, al primer pis de l'edifici municipal de Ca Ses
Monges.

Però també s'està organitzant, pels afeccionats de Ia pràctica
de tennis-taula, un torneig de ping-pong.

En motiu de Ia preparació del torneig de tennis-taula totes les
persones que vugluin practicar aquest esports disposen de les taules
de ping-pong que hi ha al pavelló municipal d'esports per a dur a
terme les seves pràctiques i entrenaments. Hi poden acudir cada
dimarts i dijous de les sis a les vuit del vespre, al pavellód'esports.
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Resum del Plenari Ordinari de dia G de
novembre de 1997.

A aquesta sessió plenària en caràcter ordinari hi havia un total
de 18puntsal'ordredeldia.D'aquestsdevuitpuntseneltranscurs
del ple se varen retriar de 1 'ordre del dia tres, referents les obres
al c.Bugambília, ampliació conveni centre de salut i també dotació
mobiliari del Casal d'Avis, Alcúdia, Port d'Alcúdia.

EIs puns que sí es varen tractar en el transcurs de Ia sessió
plenària varen quedar de Ia següent manera:

adjudicació del projecte complementari clavegueram Llac
Esperança 1 i 2, es va aprovar per unanimitat.

Designació de festes locals pel 98 (festa de Sant Pere i de Ia
Mare de Déu de Ia Victòria) es va aprovar per unanimitat.

Elecció de Jutge de Pau( com ajutge de pau, va ser escollit Pere
Adrover i com a jutge substitut Catalina Truyols) també es va
aprovar amb els vots favorables tant del PP, UM com PSOE:

El nomenament de consellers generals de Ia Caixa Colonya es
va aprovar amb els vots a favor del PP i UM i amb l'abstenció del
PSOE:

El següent punt referent al nomenament de vocal del Consell
d ' administració d ' EMSA va se motiu de discrepàncies entre el PP
i UM, ja que el regidor Miquel Ferrer considerava que els motius
argumentats pel portaveu del PP, Bartomeu REbassa, motius
tècnics per substituir a un dels vocals, no era un argument seriós.
Mentrestant el PSOE considerava que se substituïa un tècnic per un
altre tècnic. Aquest punt es va aprovar amb els vots a favor del PP,
amb el vot en contra d'UM i amb l'abstenció del PSOE:

La Contractació d'una operació de crèdit per 35 milions, i
l'aportació al patronat municipal d'esports, aquests dos punts,
varen quedar aprovats per unanimitat.

Seguint amb 1 'ordre del dia d'aquest ple ordinari del passat 6
de novembre, després es va tractar 1 'expedient de modificacions
de crèdits, en què va sorgir un debat entre els distints representants
dels partits polítics que conformen el consistori alcudienc.

A aquest punt hi havia tres expedients, un de música, un
d'esports i un de Ia corporació.

Aquesta modificació de crèdit referent a Ia corporació se va
demanar,perpartd'Alemany,lavotacioperseparat.Dinsaquesta
proposta hi ha dos punts: un de despeses d'inversió i l'altre de
despeses generals. La primera es va aprovar amb els vots a favor
del PP i UM, i amb l'abstenció del PSOE.

La segona, de despesa corrent, va ser molt debatuda per votar
en contra UM i PSOE i a favor el PP. Aquesta segona proposta no
va ser aprovada.

Alemany digué que no votaven a favor sino en contra, perquè
a aquest punt es torna incrementar Ia despesa general, argument
que ja varen donar per oposar-se als Pressuposts.

UM va argumentar que no Ii pareixia bé que se votàs per
separat, aquestes dues modificacions, i que votaria en contra de Ia
partida de despesa general, per no perpetuar una situació anòmala
i que cadascú ha d'assumir Ia seva responsabilitat. Segons Ferrer
no es pot seguir d'aquesta forma, és necessari una estabilitat al si
de l'ajuntament.

Davant el vot en contra que significava Ia no aprovació de Ia
citada modificació el batle Miquel Ramis apel.là a un exercici de
responsabilitat a Ia resta de grups del consistori, perquè amb el vot
en contra l'únic que estaven fent era aturar Ia gestió municipal, i
el que perdia en aquest cas era el municipi d'Alcúdia.

La convocatòria de les bases del concurs per les obres de
1 'edifici cultural multifuncional es va aprovar amb els vots a favor
del PP i UM i ambl'abstenció del PSOE.

A Ia modificació de música es va votar a favor per part del PP
i UM i en contra el PSOE.

I mentrestant, Ia modificació d 'esports va ser aprovada amb els
vots a favor del PP, UM i PSOE, encara que també va tornar a
sorgir el debat entre els distints portaveus dels grups municipals.

Hi havia dos punts referents a modificacions, concretament de
l'ordenança fiscal d'obertura d'establiments i l'ordenança
d ' emissió renous. Ambdues modificacions d ' ordenances es varen
aprovar per unanimitat.

El punt catorzè, eral'aportació al Fons Mallorquí de Solida-
ritat. Es va aprovar aquesta proposta amb els vots a favor del PP
i UM i amb l'abstenció del PSOE.

Perunanimitatesvaaprovarlacreaciód'unserveid'informació
juvenil.

AIs Precs i Preguntes l'oposició demanà al batle tot el referent
a les notícies que havien aparegut sobre el Cap des Pinar, sobre que
es pogués resoldre amb Ia llei d'acompanyament dels Pressuposts
de Ia Comunitat Autònoma. Alemany matisà el fet que s 'apuntava
a que siguin convidats del Govern Balear.

Segons Alemany aquestes informacions no infringeixen el pre-
conveni però síl'esperit. No s'està d'acord de Ia manera en què
es pot modificar Ia llei d ' espais naturals. El PSOE esperava que se
reunís Ia comissió per estudiar aquests temes.

Per Ia seva banda, el batle Miquel Ramis argumentà, respecte
a Ia intervenció d'Alemany, que no s'ha pres cap mesura que vagi
en contra del pre-conveni i, que una cosa no exclou l'altra, el
Govern Balear poden convidar altes personalitats.

A aquest punt també va intervenir el regidor Xavier Turrado
dient que se sentia alliberat dle vot que se va donar al pre-acord.
També, el batle va expressar que no se prescindiria de 1 ' ajuntament
a 1 'hora de prendre una decisió sobre el Cap des Pinar. AIs precs
i preguntes i sobre aquest tema també va intervenir el regidor
Miquel Ferrer el qual manifestà que coincidia bàsicament amb
Antoni Alemany i que no estaria de més disposar de més
informació. Miquel Ferrer apuntà que no es donaria per part d ' UM
cap passa més.

A aquest punt dels precs i preguntes també es va fer una
intervenció d'un representant de Ia plataforma sobre aquest tema
del cap des Pinar. També una persona del públic demanà sobre el
fet que el dia del Sant Crist no es faci el típic mercat dominical.

El regidor Turrado demanà com estan les obres de Can Qués.
El regidor Rebassa va dir que s'esperàs el termini que quedava.
Segons Ia informació dels tècnics les obres estaran acabades.

També es va demanar per part del regidor Turrado sobre el
temporal que va afectar Ia zona del Barcarès. Demanà quines
passes s 'estaven fentja que els propietaris han hagut de fer net pel
seu compte. El regidor Rebassa contestà que personal de 1 ' ajuntament
sen'estava fent càrrec. Fins que no passàs el temporal no es podia
començar a fer net.

Una altra pregunta va ser sobre els cartells de Can Bregat.
Rebassa va expressar que hi havia obert un expedient de disciplina
urbanística i se segueixen les passes legals en aquests casos.

Hi va haver altres preguntes per part dels regidors de 1 ' oposició
sobre el tema de les algues, així com de Ia corba de Ia carretera de
circumval.lació. Alemany demanà que se facin gestions per
solucionar aquest tema. Un altre tema va ser sobre les obres d
' inversió perquè s ' accelerin per no afectar durant 1 ' estiu. El batle
va expressar que s'accelerarien tot el possible però no podrà ser
si l'oposició atura Ia gestió municipal, com va passar amb Ia
modificació de crèdit, no es podrà dur endavant amb Ia gestió de
les obres. Alemany expressà que a Ia modificació de crèdit referent
a inversions el PSOE no va votar en contra es varen abstenir.
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JOSE ONETO ZARCO: "El ajedrez es casí
como una religión".

CATALINAPONS

Si han visitado el Club de Ajedrez de
Alcudia, no es difícil imaginar estejuego
como muy lejano al de los azares y al de
los tahúres. Un juego entre pacientes
caballeros , vigilados por espejos y su-
mergidos en una atmósfera quieta , con-
tagiada de silencio, rindiendo honores a
Ia estrategia , a Ia resolución, al análisis,
al recurso, al pensamiento, al tiempo, a Ia
inteligencia.

Y mientras algunos entienden que
dicho deporte puede tener algo de
Kafquiano,jerarquico e ideal para adictos
aljaque mate,nosotros nos quedamos con
aquella definición que Io comparaba con
Ia vida misma. Cierto es , que andamos
por ahi,como damas o reyes, peones o
alfiles, cada uno con sus limitaciones, sus
circunstancias, con tantos abatares por
sortear, posiciones que defender,ocasiones
para decidir, momentos que evaluar, "ju-
gadas" por superar , y por supuesto, las
ganas de apesar de todo avanzar.

¿Cuándoycómo surge eljuegodel
ajedrez?

Hay una leyenda muy famosa, que
dice que el ajedrez nació en Ia India. Un
rajá quiso que para conmemorar una de
sus victorias , Ie inventaranunjuego, fue
entonces cuando un sabio Ie llevó el
ajedrez, era una representación de una
batalla, un ejército contra otro ejército,
en aquella lucha, para ganar se sacrifica-
ba Ia dama, algo parecido a Io que Ie
ocurrió al rajá , que para ganar tuvo que
sacrificar al hijo.Le gustó tanto el juego
que preguntó al sabio que quería de
premio, para demostrarle Io inmenso del

juego, pidió que depositaran un grano de
trigo en Ia primera casilla, el doble en Ia
siguiente así hasta el final, resulta que Ia
cantidad que sale son miles y miles de
millones , es imposible que se pueda
producir en todo el mundo Ia cantidad de
trigo que surgiría de allí.

Hay también un ajedrez arabe,mas
reciente y con una pieza distinta, un alfil
que salta como un caballo, pero bastante

parecido al actual. Se conoce realmente
como juego con Alfonso X el sabio, y
entre 1500 y 1700, empiezan a surgir los
primeros maestros, así hasta ahora y con
muy pocas variaciones.

¿Cómo nace el club de Ajedrez de
Alcudia?

Nace en el año 67 de Ia mano de Juan
Caldentey , eran cuatro amigos que se
reunían para jugar al ajedrez y por San
Jaime hacían un torneo .Hoy es el Club y
el torneo más antiguo de Baleares y de los
más antiguos de España , con continui-
dad, sin interrupciones.

No semepuedeolvidarunapersona,
Gonzalo González, el que hizo de nexo de
unión entre Caldentey y yo , ha manteni-
do el Club vivo e hizo una gran labor con
jugadores como Vallespir, Toni Riutort,
Tomeu L.

Poco a poco se fueron añadiendo
jugadores, siempre de Alcudia o de Ia
comarca , rara vez de otros sitios, ahora
hemos tenido algunos de Palma, pero
muy vinculados a Alcudia.

Cuéntanos los éxitos del Club.
En el año 72 quedaron subcampeones

de Mallorca.Cuando llegué yo en el 82,
teníamos un equipo que subía y bajaba,
hasta hace cuatro o cinco años que conso-
lidamos un equipo muy fuerte, cada año
hemos ido subiendo un escalón, hasta ser
dos años seguidos campeones de Mallor-
ca.

¿El ajedrez es un juego sólo para
mentes matemáticas y calculadoras?

No, no, ahora vamos ajugar el cam-
peonato de Mallorca individual que se
juega en Palma, somos trescientos treinta
jugadores, es para hacer una estadística

Tel.891059
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El Club de Ajedrez de Alcudia celebra numerosos concursos en Ia Fundación Torrens

de las profesiones de losjugadores, aquí
mismo en Alcudia, el número uno Javier
Cisneros, es licenciado en económicas, el
dos Anselmo Sanabria, es recepcionista,
y el tres Fiol ,es arquitecto y concejal.

Cualquiera puede jugar, además de
con Ia ventaja de que puede hacerlo hasta
muy tarde, hay grandes maestrosjugando
con setenta y ocho años, y los americanos
han descubierto, que los ajedrecistas son
muy poco propensos al alzehimer.

Aveces se ha relacionado con una
mentalidad militar.

Si, hay bastante de táctica militar, si
tu dominas el centro , dominas al contra-
rio, también hay ataques en los flancos,
igual que en una batalla militar.Hay gran-
des militares aficionados al ajedrez,
Napoleón por ejemplo era un gran
ajedrecista y un gran estratega.

¿Se vive peor una derrota en el
ajedrez que en otros deportes que pue-
den utilizar eI azar o el maI estado físico
para disculpar un mal día?

Si, se vive peor que en otros
deportes.Aveces te ganan simplemente
por que te has olvidado del dominio de
una casilla, entonces te da Ia sensación de
que el otro es más listo, más inteligente
que tú ,y no es así, y al contrario con las
victorias te creces.

¿Es ésta una razón para que haya
padres reacios a que sus hijos se aficio-
nen a este deporte?

El ajedrez para los chicos es estupen-
do, por que les ayuda a desarrollar Ia
lógica, Ia matemática, a ser organizados
, a pensar,a estar más tranquilos, pero
como todas las cosas tiene sus
inconvenientes,tomado como todo en
exceso es malo,pasa en todos los
deportes.Hay gente que incluso Io com-
para con una droga.

¿Qué es Io que crea esa adición?

El mismo juego, es tan profundo que
el aprendizaje es como una escalera, pero
con los peldaños cada vez más largos.Es
como un reto, a medida que vas apren-
diendo te das cuenta de Io poco que sabes.

¿Cuánto tiempo hace falta para con-
seguir un nivel aceptable?

Alguien que no sepa nada en un año
aprende ajugar, y al año siguiente podría
ser segunda categoría , necesita una me-
dia de tres años para tener un nivel
aceptable, para llegar a nivel de maestros,
necesitas cuatro o cinco anos,y para maes-
tro internacional es otra cosa por que
además tienes que valer.

¿Qué les dirías a los que opinan que
el ajedrez no es un deporte sino un
pasatiempo?

Como deporte , si no estás preparado
físicamente no puedes rendir en el table-
ro, además los ajedrecistas suelen prac-
ticar otros deportes como el tenis, yo por
ejemplo soy aficionado al ping-pong.

Hay una frase de Miguel de Unamuno
, un gran ajedrecista, que decía que
valorar el ajedrez como juego es muy
poco, y valorarlo como ciencia es dema-
siado.
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¿Cómo se entienden unas tablas ,

como una derrota o como una victoria
9

Es complicado sí, hay libros incluso
que tratan Ia teoría de las tablas, y gente
quejuega para empatar, luego si tienen Ia
oportunidad intentan ganar ,pero sin
arriesgar nada.

Para el que es teóricamente mejor Ie
suena a derrota y al otro a victoria.El
sabor del empate es agridulce, como una
consolación.

¿Cúal es tu opinión sobre eI ajedrez
informatizado?

A mí , que soy de Ia otra generación
no me gusta mucho,lo ha hecho más frío
, Io ha deshumanizado mucho.En los
campeonatos de España, hemos visto como
los profesionales dependen prácticamen-
te de un ordenador.

Tenéis buenosjugadores, ya que os
los están intentando comprar

Si, quiero recalcar que el club se
mantiene dentro del no profesionalismo,
ya estamos sufriendo el que dosjugadores
que hemos levantado nosotros, que he-
mos conseguido que destacaran, se ha-
yan ido a un club de Inca que les ofreció
dinero y promesas.

La junta directiva a decidido que no-
sotros seguiremos sin pagar a nadie por
jugar al ajedrez.Quizás a Ia larga termi-
nen otra vez con nosotros.

¿De qué está falto el club , qué
pediríais?

Hace falta cantera, tenemos una asig-
natura pendiente, que es el tema escolar,
intentamos introducirnos en los colegios,
pero aquí es muy difícil, en Palma los hay
que ya tienen el ajedrez como asignatura
optativa.

Quiero decir que los colegios que
tengan interés, se dirijan al club, tenemos
monitores y gente preparada para dar
clases,estamos en Ia casa de cultura los
lunes y los viernes de 7.30 a 9.30.

El ajedrecista
alcudiense se
midió con el
número uno

mundial, Gari
Kasparov
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El crecimiento hotelero de Muro provoca ei fuerte aumento
de población de Alcudia

Alcudia está padeciendo graves problemas de crecimiento
poblacional, que se registran sobre todo en Ia escolarización de
niños, como consecuencia directa de un fuerte crecimiento del
sector turístico de Platja de Muro.

La cifra de crecimiento aproximado es abultada. Alcudia ha
crecido durante los últimos tres años en 800 habitantes cada año
aproximadamente. Esta cifra representa un 8% de Ia población
que es actualmente de 10.000 habitantes.

Un crecimiento así conlleva sin lugar a dudas problemas en
Ia prestación de servicios pues ineludiblemente deben ampliarse.
La educación es el más significativo. Xavier Turrado (PSOE),
actual concejal de educación, y Miquel Ferrer (UM), concejal de
cultura y anterior concejal de Educación, sostienen que «los
problemas de escolarización que padecemos obedecen en gran
medida a dos factores: uno es el crecimiento turístico de Platja
de Muro y el segundo a Ia masiva y puntual inmigración recibido
como consecuencia de Ia ampliación de Ia central de Es
Murterar».

Platja de Muro plantea problemas a Alcudia porque su
crecimiento en plazas hoteleras no ha ido ligado al crecimiento
en servicios: Platja de Muro no tiene ningún colegio, dispone de
un servicio médico más o menos regular en verano, el propio
alcalde ha solicitado reiteradamente que Sanitat incrementase el
servicio sanitario en Ia zona costera.

El crecimiento hotelero de Platja de Muro respecto al de
Alcudia es increíblemente mayor. En los últimos tres años se ha
casi completado Ia construcción de todos los solares hoteleros.
Quedan sólo tres por edificarse. Por su parte Alcudia sólo ha
experimentado un aumento de 250 plazas hoteleras pues sólo se
ha construido un nuevo hotel en tres años.

El crecimiento en Ia oferta turística comporta también un
aumento de población pues las personas contratadas para traba-
jar en los hoteles se instalan bien provisionalmente, bien
definitivamente en las proximidades. Turrado asegura: «Platja
de Muro carece de muchos servicios y Ia gente residente en el
lugar acude a Alcudia para conseguirlos. Si Ia gente que trabaja
en Platja de Muro reside en Alcudia es un mal menor, a pesar de
que crea problemas de crecimiento urbanístico pues hay que
darles espacio para vivir, pues paga unos impuestos. Por el

contrario se nos plantea un grave problema cuando tenemos que
dar servicio a quienes no residen en el municipio».

El concejal de educación sostiene que «en Ia escolarización
de los niños se ve claramente: a los residentes en Ia zona de Ses
Fotges (Platja de Muro) hemos de ponerles un transporte escolar
y va lleno. Generalmente estos alumnos acuden al Colegio
S'Albufera situado en el Port d'Alcúdia y representan un 10 %
del total de los alumnos.

El crecimiento sigue: en Platja de Muro todos los solares
hoteleros se habrán edificado en los próximos dos años.

En dos años Platja de Muro habrá edificado todos los hoteles
que prevé el Plan General de Ordenación Urbana de este
municipio. En ello han influido las buenas perspectivas de que
goza Ia zona. José de Luna, presidente de Ia Associació Hotelera
Platja de Muro, asegura que «existen muchas posibilidades de
poder conseguir el Sello de Calidad de Ia Unión Europea». Esta
distinción se otorgará si el municipio pasa una auditoría de
calidad.

Las asociaciones hoteleras de tres de los municipios que
forman Ia Badia d'Alcúdia: Muro, Alcudia y Santa Margalida,
trabajan conjuntamente en el marco de un plan de calidad para
mejorar todo el conjunto. Las tres entidades van a llevar a cabo
este año un autoanálisis para detectar posibles carencias del
sector y corregirlas.

Como ya se informa en este mismo número de Badia
d'Alcúdia (ver información respecto al Futur Alcúdia'97), tanto
el alcalde como el sector hotelero comparten Ia preocupación por
el fuerte incremento demográfico que esta sufriendo el munici-
pio y que amenaza con seguir en los próximos años.
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BAR - RESTAURANTE LOGAL
CLIMATIZADO

ABÍERTO TODO
ELAÑO

..

Lunes y Martes por
Ia larde cerrado

Ca'n Sebastià
MENU DIARIO

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

ESPECLSJLIDADES EN COCEVA MALLORQUEVA
Arroz Brut

Paletilla de Cordero
Lomo con CoI

COMIDAS PARA LLEVAR POR ENCARGO
COMIDAS COMPAÑERISMO
COMUNIONES Y BAUTIZOS

Información y Reservas al TeI. 85 18 53 C/. Jaime III, 63 • Ca'n Pkafort
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Armadores y
Consignatarios de Buques

SERVICIO CONTENEDORES Y GRUPAJE
PENINSULA x MALLORCA

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

MUELLE 54 54 31
TELEGRAMAS: SOLCA
TELEX: 68784 SOC-E
TELEFAX: 54 73 56
PUERTO DE ALCUDIA
(BALEARES)
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Aina Cobacho, especialista en psicologia infantil i màster
en logopedia: «La parla es comunicació, i Ia comunicació

és integració social».
VICTORIA VIVES

Aina Cobacho es psicòloga i un dels
membres del gabinet SH>CE (Servei de
Intervenció Psicològica, Clínica i Esco-
lar). Aquest equip de professionals ja fa
tres anys que treballa a Alcúdia, i no tan
sols com a consulta privada oberta al
públic, sinó també amb serveis especials
concertats per exemple amb entitats públi-
ques i institucions, com és el cas de l'Asso-
ciació de Pares d'Alumnes del Col.legi
Porta des MoIl, on imparteixen cursets de
tècniques d'estudi. També s'ocupen d'in-
fants que necessiten una atenció especial i
que són beneficiaris de les Beques de
Reeducació del Ministeri d'Educació i Ci-
ència i que provenen de diferents centres
escolars alcudiencs.

Ambn'AinaCobacho, membred'aquest
equip, parlam avui de Ia seva especialitza-
ció: Ia psicologia infantil i Ia logopèdia.

Pregunta.- En què consisteix l'espe-
cialització de Ia logopèdia?.

Resposta: Bàsicament es tracta de
treballar amb els trastorns del llenguatge i
més concretament amb els trastorns de Ia
parla, perquè el llenguatge és tot el referit
amb Ia comunicació. La nostra especialit-
zació és molt ampla, perquè toca tot el
relatiu a Ia reeducació de Ia veu, de laparla.

P.- Et refereixes als problemes que
a vegades tenen algunes persones a
l'hora de pronunciar correctament quan
xerren, com per exemple el cas de no
poder dir Ia paraula «rovegar» per
dificultats amb l»R» o Ia gent que, en
una descripció molt coloquial parIa «de
cap de nas»?.

R.- Si, aquests que dius són dificultats
d'articulació.

P.- Quins problemes idò pot atendre
o solucionar un logopeda?.

R.- Hi ha problemes de molts de tipus.
Poden ser patits per infants o adults, i
derivats d'una operació com l'extirpació

d'un càncer. Es pot tractar de retrassos en
el llenguatge dels infants: quan se retrassen
a parlar perquè tenen problemes d' articula-
ció; o poden derivar de problemes indirec-
tes com una manca d'audició. Si hagués-
sim de fer una classificació podriem dir que
hi ha problemes orgànics (com alguna lesió
al sistema nerviós), problems funcionals i
en aquest grup i tenim les dislàlies que és
quan el nin a l'hora de parlar no troba el
punt correcte on col.locar els òrgans i per
tant pronuncia malament, i tenim també el
problemes derivats d'operacions després
de les quals els pacients necessiten una
reeducació de Ia veu . Es el cas de les
extirpacions de pòlips i que per cert, són
molt comuns en els professionals que utilit-
zen com eina Ia veu, com els professors.

P.-1 dins aquesta ampli camp, qui-
na especialitat és Ia teva?.

R.- La logopèdia escolar. Tract les
dificultats dels nins en laparla, de les quals,
les més frecuents són les dislàlies.

P.-1 que són les dislàlies o millor,
com es reconeixen?.

R.- Un nin de cinc anys, màxim de sis,
va adquirint Ia «PARLA». Totes les dificul-
tats que tenen fins aquesta edat són nor-
mals, i els defectes són assaigs. A partir de
cinc anys és quan se pot començar a parlar

d'una intervenció logopèdica. Cinc anys és
l'edatlímit. Espotcomençarabanssielcas
ho requereix, però en general als cinc anys
el ninja ha de ser capaç d'articular tots els
sons. L'Idealésl'atencióprecoperòhiha
molts de matissos. S'ha de tenir en compte
per exemple, que un nin que als tres anys
no té paraules o un vocabulari raonable,
necessita una atenció precoç.

P.-1 perquè s'ha de tractar el pro-
blema amb tanta rapidesa?.

R.- Perquè a nivell escolar aquest pro-
blema és molt important. A partir d'aques-
ta edat els nins comencenl'aprenentatge de
l'escriptura, per això és important una
reeducació. EIs errors de Ia parla és traduiran
en l'escriptura, en Ia lectura, i això reper-
cuteix en totl'aprenentatge del nin. També
un nin que no parla bé és menys comunica-
tiu, s'expressa menys, demana menys. A
nivell d'autoestimació l'afecte i molt per-
què els altres s'enriuen d'ell. El problema
és més complexe i ampli del que «a priori»
sembla: La parla és comunicació, i Ia
comunicació és integració social.

P.- En eIs problemes de Ia parla, i té
alguna cosa a veure l'alimentació?.

R.- El que hi ha és molts de matissos.
Un nin que no menja sòlids fins molt tard
treballa manco els músculs de Ia boca, el
«chupete», el dit a Ia boca, són mals hàbits
passat un temps que poden tenir
consecuències dolentes sobre Ia parla, i
com que els nins es comuniquen amb
gestos amb Ia família no és fins que arriben
a l'escola que es detecta aquest problema.
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CuLTURA/MÚSICA

Estimem l'Opera
La música no és només allò que imposen unes

modes que, en l'actualitat, es succeeixen ràpida-
ment. La música no només és el reflex acústic, de
ritme remarcat i frenètic i descriptiu de melodies
senzilles, d'un temps de modernitat que se'ns
planteja cada cop més problemàtic, competitiu i
complex i on gairebé tothom viu sota el calamitós
influx d'un omnipresent estrés. I l'ànima, Ia

nostra ànima, ni pot ni vol, maltrat, naturalment, no el rebutgi ni
menysprei, romandre sumida en un constant estat d'eufòria,
perquè les seus designis i apetències són variopints i això és,
precisament, el que fa tan atractiva Ia naturalesa humana.

Tenim, darrera nosaltres, tota una història de Ia música, una
història immensa i intensa, farsida de grans i nombrosos noms i
grans i nombroses obres, a Ia qual hi estan vinculats els grans
compositors i intèrprets, les seves sacrificades peripècies vitals, Ia
seva sorprenent dedicació i capacitat de feina, Ia seva permanent
recerca de Ia bellesa i Ia perfecció, Ia seva, freqüentment, titànica,
producció, les seves consecucions...

La música clàssica pot ser, si l'hi permetem, l'antídot
insubstituible contra els silencis estèrils i angoixosos de Ia nostra
existència; pot ser repòs i, a Ia vegada, aliment per al nostre esperit,
del qual, cada dia més, tendim a despreocupar-nos; pot deixondir
Ia nostra sensibilitat, Ia qual continua bategant dins nosaltres,
malgrat ens trobem envoltats per una època que sembla tenir el
malintencionat propòsit de desterrar-la d'ella.

I, dins el marc de Ia història de Ia música clàssica, ens trobam
amb el món de l'òpera, on es fonen Ia vistositat de l'espectacle i Ia
màgia de Ia música, on Ia veu humana d'uns intèrprets afavorits per
Ia naturalesa absta el punt culminant de Ia bellesa i es converteix
amb l'instrument musical per excel.lència.

Però, ¿com podem apropar-nos a l'òpera -i, al mateix temps,
enriquir Ia nostra cultura- aquells que, malgrat siguem uns profans,
sentim interès envers aquell món fascinant, que roman semiocult
rera l'impactant apogeu de Ia música comercial i l'accés al qual no
té per què estar reservat a un públic minoritari ni a uns quants
privilegiats?. Ho tenim prou fàcil: escoltant el programa «Estimar
l'Opera» que emet Alcúdia Ràdio cada dilluns de les 19'30 h. a les
20'00 h. del vespre -tampoc estaria malament que arribas a tenir
una durada més llarga- i queja ha complit el seu segón aniversari.

&

CENTRO DE CIRUGIA
ESTÈTICA

LlFTlNG: Rejuvenecimiento facial quirúrgico
PEELLING: Rejuvenecimiento facial no quirúrgico

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

OTOPLÁSTIA: Orejas en asas
MAMOPLÁSTIA: Aumento - Disminución - Elevación

LIPOESCULTURA: Lipoaspiraclón y lipoínjerto

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

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

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

Al mes d'octubre es va fer
Ia presentado de tots els
equips que conformen el

Club bàsquet Alcudia,
El GEsa Alcudia va líder del seu grup a
Ia Segona Divisió Nacional balear de

bàsquet.

M.SOCIAS.

Al si del pavelló municipal d'esports es va fer Ia presentació el
passat mes d'octubre de tots els equips que conformen elClub
bàsquet Alcúdia.

S 'ha de destacar que enguany el club bàsquet Alcúdia està
conformatperuntotalde deu equips, sensecomptarambelprimer
equip de Ia Segona Divisió Nacional Balear, així com també tota
Ia cantera de 1 'escola de bàsquet.

Així el club de bàsquet en aquests moments l'integren els
següents equips filials, tots ells patrocinats per Piero Rossi Alcúdia:

Minibàsquet masculí a, minibàsquet masculí b, mmibàsquet
femení, infantil masculí i femení, cadet masculí i femení, així com
tambéjunior masculí, sub-22 masculí i el senior provincial,a més
comja vos hem dit del primer equip, el Gesa Alcúdia.

Després d'aquesta presentació dels equips que es troben dins
Ia competició de bàsquet 97-98, a les citades categories s'ha de
destacar el paper que s'està duent a terme a aquests moments de
Ia competició, quan encara queda per endavant bona part de partits
per disputar-se.

Així i tot el club bàsquet Alcúdia, a l'hora de tancar aquesta
edició de Ia Revista Badia d'Alcúdia, té quatre equips que són
líders a les seves respectives categories.

El Gesa Alcúdia a Ia segona divisió nacional balear és líder del
seu grup. El GEsa ha guanyat tots els partits disputats, llevat d'un,
contra el Jovent Alaior. El darrer partit el Gesa el va guanyar a un
dels favorits per alçar-se amb el títol, és el Més Blanca. El GEsa
va guanyar amb una diferència de 15 punts, amb el tanteig
favorable al'equip alcudienc de Gesa Alcúdia 99-Més blanca de
Muro 84.

Però a més del primer equip també es troben líders als seus
grups els equips de bàsquet de les categories sènior provincial, sub-
22, i junior masculí.

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

Fernando García o Ia passio pels Bonsais
A Alcúdia a Fernando Garcia el coneixen més per Ia seva
professió. Fa vint anys que dóna classes de tenis, primer a Las
Palmeras i ara a les pistes de l'hotel Eden Lago. Però aquest
expert de Ia raqueta té una secreta passio des de fa uns set
anys: els bonsais. Viu a Alcanada, on en una petita terrassa i té
aquests petits arbres, perfectes en Ia seva menudesa, i amb ell
parlam del que són els bonsais, com es fan, on es troben i quins
mites més freqüents tenen vertaderament molt poc a veure
amb Ia realitat.

VICTORIA AI diccio-
narilaparaula
bonsaiesdefi-
nidacom<<tec-
nica i art ori-
entals de cul-
tiu d'arbres
nans en una

safata (=plat)»/ Arbre cultivat
per mitjà d'aquesta tècnica».

mucha gente piensa -diu- los
bonsais són un producto de Ia
naturaleza, porque en pleno
bosque o en los torrentes,
espontáneamente, nacen
árboles preciosos que crecen
en una pequeñísima porción de
tierra que puede haber entre
dos rocas o en el orificio de
algunapared. Soloqueelbonsai

La veritat és que, després d'ha-
ver parlat amb en Fernando de
Ia seva afició, Ia defmició
escueta del diccionari es queda
curta. Transmetlasensacióde
que els bonsais es fan amb
paciència, ambpinces, ambde-
licadesa, i que es tracta d'un
entreteniment per les persones
estàtiques més que dinàmiques.

Res més lluny de Ia realitat.
Explica Fernando que si bé

hi ha moltes maneres de fer un
bonsai, com per exemple a par-
tir de llavors, esqueixos, etc...
una de les més hermoses per
ell, sense cap dubte és la d'anar-
los a cercar al camp, en plena
naturalesa, dins un bosc, un
torrent o penjats d'un
penyasegat.

«Contrariamente a Io que

está en una maceta».
Aquests arbres que ja han

crescut en unes condicions es-
pecials dins el propi camp, són
els que els aficionats com en
Fernando, recuperenambl'ajut
de xapons i càvecs, però sem-
pre tenint en compte que el seu
pas per el bosc o el torrent no ha
de destrossar Ia natura. A
partird'aquí, després, acaseva,
posaran en pràctica les tècni-
ques que han anat aprenent per
compondre l'arbre i guiar un
poc el seu creixement.

«La gente a Ia que Ie gustan
los bonsais es gente a Ia que
también Ie gusta Ia naturaleza.
Son árboles totalmente
normales, pero en una maceta.
Hay quien dice que no hay que
dejarles crecer, cuando es todo

Io contrario».
Es un dels mites que ens

conta Fernando que corren al
voltant d'aquesta técnica orien-
tal que té els seus origens a Ia
Xina, si bé el que és pròpia-
ment el bonsai prové del Japó.

«Hay muchos mitos: que
hay que tenerlos dentro de Ia
casa, por ejemplo, y no, son
árboles y necesitan del viento,
Ia lluvia».

En Fernando té una
col.lecció d'entre 30 i 40 cossi-
ols, uns més evolucionats que
els altres, molts dels quals els té
ara a Ciutat, on participa d'un
curs sobre aquestes tècniques i
on els treballa amb el consell
d'altres companys.

En Fernando anima a Ia
práctica d'aquest «hobby» que
té molt a veure amb Ia natura i
el medi ambient i explica com
es pot cultivar un bonsai se-
guint unes passes bàsiques.

Les principals
passes per fer un
bonsai

1.- Fernando García reco-
mana que es partesqui d'un
arbre de viver o d'un arbre
rescatat (mai destrossat) del
camp. L'arbre ha de tenir un
tronc del qual ens agradi el
grossor i Ia forma. El primer
que s'ha de fer es sembrar-lo en
un cossiol gros o conservar-lo
en el que vé del viver, tallar el
tronc a l'alçada que volem i
sellar Ia ferida amb una pasta
especial. Eselmomentd'espe-
rar, -tinguem paciència-: ha de
ferrar i treure ulls.

2.- Aquests ulls, si l'arbre
ens ha ferrat, seràn les bran-
ques. Quan les branques tenen
Ia longitut que veim es 1 ' addient
perquè l'arbre assolesqui una
forma correcte, es l'hora de
llevar els ulls dels extrems (pin-
çament), Ia qual cosa estimula-
rà el creixement d'altres bran-
ques de manera radial partint
de les que ja hi ha. Aquesta
operació només s'ha de fer en

les etapes de creixement de
l'arbre d'acord amb les estaci-
ons del temps.

L'operació s'ha de repetir
per guiar el creixement de les
branques i fulles. Cada any hi
haurà més fulles i més petites,
que en conjunt sumen Ia matei-
xa superfície que les que
sustitueixen.

3.- Les arrels del bonsai
també tenen el seu secret. La
tendència en una planta dejar-
dineria sembrada en un cossi-
ol, és, segonsexplicaFernando,
passar a un recipient més gran.
En el cas dels bonsais és al
revés. Quan Ia terraja sembla
esgotada, és el moment de treu-
re amb bones el bonsai del plat
on es troba per, després d'ha-
ver espolsat un poc les arrels i
retallar-les amb mesura, tras-
lladar-lo a un plat més petit
amb terra nova. EIs bonsais,
com més petit és el plat, més
valuosos són.

Encincanys, mésomanco,
ja es pot tenir un bonsai coriós.
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JLA VfDA EW GlOSÃ

FIAT LUX... (Et lux facta est)
Quina alegria és sa llum!
M'han llevat ses teranyines
que me tapaven ses nines
d'ets ulls com un vel de fum.

Beneïda sia s'hora
que me'n varen lliberar!...
Ara ho veig tot molt més clar
tant si és prop com si és enfora.

Veia ses coses confuses,
no coneixia sa gent;
ara tot és diferent
i no he de mester donar excuses.

Vaig més segur p'es carrer
i en pujar o devallar escales
pareix que m'han sortit ales
perquè vaig molt més lleuger...

Dec tot es meu agraïment
a s'equip operador
i don gràcies al Senyor,
que ha creat tan bona gent...

Però no som jo tot sol,
a Alcúdia formani legió
es qui hem recobrat visió
i veim lluir més es sol.

Podriem fer una confraria
d'operats de cataractes
que mostràs amb es seus actes
s'agraïment i s'alegria

donant-li gràcies a Déu
i a n'es doctor especialista
que fa que recobri vista
i s'il.lusió qui no hi veu...

Alcúdia, Novembre de 1997

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 891800
FAX:891889

¿NECESITA
USTED

¡ Elíjalas 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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>SOGieTAT/PAGINA.- DEtS MAJOKS

«Qué hermosa es España»
Ya estamos de vuelta, de visitar Cantabria.

Comenzamos por hacer el viaje, desde Ia salida
a las cinco de Ia mañana a fin de aprovechar
mejor el tiempo. La partida de Palma: puntua-
les, a las siete de Ia mañana, por avión Palma-
Bilbao.

Una vez en Bilbao, trayecto escasamente en
una hora, nos pusimos en ruta a Santillana del

Mar, que según anunció nuestro guía es Ia ciudad de las tres

GARMENDM

mentiras, ya que no es Santa, ni llana, ni tiene Mar, peró es
maravillosa y muy bien cuidad, con sus calles

y casas de tiempos pasados. Toda Ia mañana Ia dedicamos
a visitarla y valió Ia pena. Fue una demostración de cómo se
puede recibir a los visitantes y el cariño con el que hacen todo.
Después visitamos más tarde los lugares más interesantes de Ia
Ciudad.

El segundo día desde Gijón a Oviedo, visitando Ia maravillo-
sa Ciudad, Catedral, barrio antiguo y el Monte Naranco, con sus
famosos picos. t

KETTAL

MUEBLE,
MEOTE

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

Marratxl

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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Pudimos por Ia tarde continuar con nuestras visitas a Ia
ciudad de Oviedo y cada vez, en cada lugar un guía de Ia
localidad que nos detallaba todo Io que veíamos, guías prepara-
dos muy bien y muy simpáticos. Esta Agencia de Viajes
Tramuntana no se conforma con Ia presencia continua del buen
guía y conductor «Goris» que no nos dejó nunca para nada
complaciendo todas nuestras necesidades, que, a Dios gracias
fueron pocas, ya que todo fué maravillosamente bién. Hasta el
tiempo se unió a nosotros ya que tan solo el penúltimo día llovió
un poco. Hasta los deportistas del grupo pudieron presenciar en
el Campo de Fútbol un partido internacional.

El tercer día a Cangas de Onis y Covadonga. En esta ciudad
pudimos visitar entre otras cosas Ia «Santina» en su capillita.
Dado que teníamos deseos de subir a los Lagos de Enol, allá nos
trasladaron en un autocar especial para las subidas muy pronun-
ciadas. Desde Ia cima se admiraba un espectáculo inigualabre
en un día muy claro... Dos lagos, preciosos en aquellas cimas,
es algo increible. No podíamos dejar de ver los Picos de Europa
con sus temibles desfiladeros, de alturas increibles, en especial
el desfiladero de Ia Hermina. Los más valientes o decididos
tomamos el teleférico para conducirnos al Mirador del Cable. La
verdad es que todo el trayecto del mismo asusta, ya que Ia altura
del mismo, impone, però es muy hermoso.

El quinto día, fué algo que es inenarrable, pues hay que verlo
para creerlo. Una excursión al Parque de Ia Naturaleza de
Cabarceno. Qué idea más maravillosa Ia de habilitar este lugar,
antigua mina de hierro, para que los animales se paseen sueltos
como en Ia propia selva. Un lugar que al sacar los materiales del
centro, quedaron las montañas formando un círculo de rocas
muy elevadas, por las que no pueden salir excepto los monos que
suben y bajan a toda velocidad. Vimos sueltos leones, panteras,
ciervos, osos pardos, hipopótamos, leopardos, bisontes, aves-
truces que comian de nuestras manos y toda clase de aves
acuáticas. A muchos de ellos pudimos dar de comer con Ia mano
pues venían a buscarlo en especial los monos que al no
conformarse con alguna patatilla, nos quitaban el paquete para
comer más tranquillos. Además otro de los detalles interesantes
fue que durante este trayecto, una de las guías nos filmaba
mientras dábamos de comer a los animales, para después al
término de Ia visita, entregarnos Ia cinta del vídeo rodado.

Como despedida, el último día de visita con guía de Ia
localidad nos mostró Io más interesante de Santander. Los
Jardines de Piquio, La Magdalena, El Sardinero, el Puerto...

Por Ia tarde, salida para Bilbao, donde nos quedaban varias
horas antes de Ia salida, el chófer (muy amable) y Goris (guía de
toda Ia ruta) nos pasearon por todo Bilbao, por los sitios de más
interés, como son Ia Catedral del Futbol es decir San Mamés,
varios templos y naturalmente, Ia Basílica de Begoña, donde
pudimos agradecer el buen viaje que habíamos tenido. También
visitamos el Museo de Guggenhaim, algo suntuoso y un estilo
desconocido por ahora en España entera.

Todos quedamos muy satisfechos de Ia organización y casi
todos preguntaban: «La próxima, ¿A dónde?...».

La comida en los hoteles y restaurantes de ruta muy buena y
muy copiosa, tanta que todos hemos ganado algún kilo.

Como detalle a destacar también, que Televisión Alcudia nos
solicitó Ia cinta de este viaje y Ia hemos podido ver en nuestras
pantallas todo el pueblo. Gracias a T.V. Alcudia.

Agradecemos muy vivamente a los Directivos de Ia Agencia
Ia forma en que se desvivieron por nosotros, comenzando por
Don Miguel Mascaró (Dirección)... Goris y todos los demás.

Pronto volveremos a organizar otra salida.

Laboratorio fotográfico

INO COMPRE SU CARRfTl!
NOSOTROS LE REGALAMOS UN
CARRETE POR CADA REVELADO

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

y revelados en Color y Blanco y Negro en

1 Hora
PLAZA CARLOS V, n° 2 • ALCUDIA

TeI. 54 61 56



Llorenç Villalonga
en el centenari del seu naixement

Llorenç Villalonga (Palma 1897 -
1980), important novel.lista
mallorquí, de qui enguany se
celebra el centenari del nai-
xement, mostra, dins el seu procés
creatiu, uns inicis propers a
Anatole France i prest es
consolidarà dins una estètica
proustiana. El sedueix Ia troballa
de Proust que diu que no hi ha
més paradisos que els paradisos
perduts. Una activitat periodística,
vasta i constant el fa col.laborar com
a articulista a El D/a, Baleares, El
Correo Catalán, Destino, etc. A
diverses publicacions immortalitzà
el pseudònim Dhey, emprattambé
per signar algunes novel.les.
La seya proiecció novel.lística
s'inicia amb Mort de dama

(Palma1897-1980)

VIDA
(1931), on contempla a Ia llum
suau de l'humor o amb pinzellada
més agra d'esperpent i sàtira, el
procés de decadència de Ia societat
mallorquina. Després, assumeix Ia
direcció literària de Brísas (1934-
1936), revista il.lustrada que fou
decapitada per Ia Guerra Civil.
S'enlluerna transitòriament amb el
pensament feixista però, abans
d'acabar Ia guerra, es tanca dins
un exili interior del qual només surt
després de Ia Segona Guerra
Mundial.
La seva vasta producció abasta
quinze novel.les, cinc llibres de
relats i dnc volums de teatre. Una
obra marcada per Ia reflexió
continuada sobre el procés de
decadència de Ia civilització

occidental. Entre les seves obres
més importants cal esmentar :
ßearn (1956), L'hereva de donya
Obdúlia (1964), Desbarats (1965), Ia
quasi autobiografia fa/ses
memòries de Salvador Orlan (1967) i
El misantrop (1972). Va obtenir
alguns premis literaris: el Ciutat de
Palma de Novel.la, el Premi
Nacional de Ia Crítica, el Premi
Nacional Narcís Oller i el Premi
Josep PIa.
ßearn, Ia seva millor obra, s'ha
traduït a moltes llengües i té
versions en italià, hongarès,
francès, anglès, noruec, alemany,
neerlandès, xinès, vietnamita i en
alfabet Braille.



Bearn (fragment)

La bellesa és una força tràgica. El
paganisme pretén que és
l'alegria de Ia vida. Per a mi
representa Ia tristesa. El
Renaixement situava Ia intensitat
del plaer artístic per damunt
totes les coses. Quina aberració,
amic! EIs antics ens han deixat
gracioses escultures d'animals,
xots innocents, nobles cavalls i
vaques pacífiques. En sortir de
visitar Ia fauna que es conserva
al Museu Vaticà ussentiu l'ànima
lleugera com després d'un bany

de puresa. EIs artistes que
crearen tan belles escultures no
pretenien treure les coses de lloc
ni actuar damunt Ia nostra
sensibilitat d'una manera
desmesurada. EIIs, sí, foren uns
vertaders clàssics. El desassossec
i el pecat comencen amb
l'entronització de l'humanisme.
S'ha dit que l'art tot ho
ennobleix, però com més
artística, com més delicada sigui
Ia representació de Ia bellesa
femenina, amb més intensitat

parlarà als sentits de l'home. La
dona amable i modesta,
convenientment vestida, encara
que perillosa, pot esser també
una nota pura i consoladora. La
dona divinitzada, Ia Venus,
constitueix un sacrilegi. EIs qui
afirmen que l'art és sempre pur
són o hipòcrites o retòrics sense
sensibilitat. L'art és de vegades
una embr iaguesa . Les
temptacions de sant Antoni, les
de Pafnuci, són plenes de bellesa;
Lucífer era bellíssim

u¿íji*i»ioi>

est
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De Ia Introdució de Mort de dama

"El barri és venerable, noble i
silenciós, amb carrers estrets i
cases amples, que semblen
deshabitades. Entre les volades
dels casals, el cel fa vibrar el seu
blau lluminós com una llançada.
L'herba creix entre les juntes de
les pedres, amples com a lloses.
Rompen el silenci, de tard en tard,
remors de campanes.
PeI barri, no hi passa ningú. "EIs
veritables habitants d'aquests
carrers són els gats", ha dit
Santiago Rusmol. Mallorca és un
país privilegiat per als éssers
gatescos. El gat exigeix silenci,
ordre i netedat, com un filòsof
escolàstic: els renous del món no
el deixarien meditar. EIs gats i els
canonges guarden analogies. Així
han triat el mateix barri.
L'aristocràcia, Ia burgesia, també
anhelen reposar. L'escenari és
apropiat. No descriuré una
vegada més com és una antiga
casa mallorquina; poc més o
menys, igual que una lleonesa o
catalana. BeIIs quadres en el quals,
de sobte, no es veu què hi ha
pintat; cadires de repòs i llits
barrocs, amb cortinatges de
domàs. Aquests llits tenen molts
de matalassos: s'hi dorm molt bé.
A l'altre cap de Ia ciutat, als

afores, pel Terreno, per Gènova,
s'hi belluga un món colonial,
compost de pintors, turistes i
senyores que fumen. Són gents
estranyes, que es banyen a
l'hivern i viuen d'esquena a Ia
religió. Fabriquen cocktails
endiablats. Donen balls i tes. El
barri antic fingeix ignorar-ho.
Sense valor ni desigs per declarar-
los batalla, opta per declarar-los
inexistents. "Creis, Monsenyor,
que el mes que ve serem a França,
restablerts en els nostres
privilegis?", demanava, perallà el
1792, un vell prelat a un company
d'emigració. I replicava l'altre,
prenent un pols de rapè:
"Monsenyor, no hi veig cap
inconvenient." Alguna senyoreta
indígena, en els tes quasi litúrgics
del casino, demana ja cocktails de
ginebra i vermut. Dues, al
carnaval, s'atreviren a encendre
una cigarreta. L'aire està carregat
de presagis... Però el barri antic
no se n'adona. A les platges
estava privat que els homes
passassin a Ia part de les senyores.
Les americanes escamotetgen
aquesta llei passant elles a Ia part
dels homes. TaI volta qualque
mallorquina exaltada les imita.
Però el barri antic no se n'adona."

Consell
de Mallorca
Cultura i Patrimoni Històric
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Una família ben avinguda

Jo vos present set germans
són quatre homos i tres dones
d'ells vos diré coses bones
dels més petits i dels grans,

una família completa
del més jove al més vell
ens podem treure el capell
dins una edat que ja apreta,

creisme que estic «orgullós»
sempre vos alabaré
des primer en es darrer
no en trobarem cap de coix,

tots s'estimen amb locura
sempre els veis reunits
són igual que nins petits
ja no hi ha cosa més pura,

com tots veis a mi em toca
d'aquests set sa més petita
quan xerra sempre «repica»
ningú Ia pot fer callar,

si m'hagués de tornar casar
sa mateixa agafaria
perquè és sa meva alegria
per mi Io millor que hi ha,

si aplec qualque rabiada
quan sa «mosca» m'ha passat
soc com un conill arrufat
i ella sa sent conformada,

això és una gran família
que sempre ens duim molt bé
del major en es darrer
en tot ens han donat auxili,

a tots els vull desitjar
Déu els doni molts d'anys de vida
sempre estigui tan unida
ja que és Io millor que hi ha,

i tots pogueu disfrutar
jo vos ho dic de bon cor
ja que això és un tresor
que molts no podran lograr,

jo vos pugui acompanyar
fins el darrer moment
almenys viuré content
i en voltros podré estar,

sa meva és sa més petita
però n'hi ha un bon panxó
si sempre Ii don sa raó
és quan més ells s'enfda,

sempre Ia deix comandar
i mai Ii faig el contrari
almenys aquest calvari
sempre el tenc bo de passar,

es major vuitanta^inc
es petit seixanta-nou
podriem fer un bon brou
encara que tenguin poc seïm,

cinc cents-quarante anys són
si és que els voleu sumar
per tot poden passetjar
ja que són s'orgull del món,

per Io tant per acabar
vos desig felicitat
visqueu una eternitat
i jo amb vosaltres pugui estar

Alcúdia, 1997.
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La Tercera Edac1 de Alcudia celebro con
buen humor Ia «Festa de Ses Verges» con
bunolada y v/no cfufce.

El 21 de Octubre, como cada año, celebramos nuestra fiesta
anual con Ia buñolada y vino dulce.

No todo es fiesta, aunque nosotros hacemos que así sea, ya
que el día anterior, durante toda Ia tarde diez voluntarios, socios
y directivos se dedicaron a pelar los 150 Kgs (6 sacos) de patatas.
Es trabajo, sí, pero de Ia forma que hacemos en camaradería, es
una fiesta más, ya que no faltan los chistes y bromas. Se hicieron
los preparativos para el día siguiente.

A las siete de Ia mañana, se encendieron los fogones para que
comenzara a hervir el agua de los 4 fogones y después hervir las
patatas. Una vez conseguido su hervor, pasarlo por maquinilla
y hacer las pasteradas a base de brazos y fuerza en los dedos. Es
un trabajo duro y pesado y de vez en cuando hay que descansar
o turnarse. Podemos preguntar a los amasadores... Margarita
Rayó y Juana Ferrer para las primeras amasadas de muestra y
después los forzudos, Venancio Sánchez, Gabriel Maura,
Tugores, Salvadora Massanet...

Para no cejar de trabajar y ya que no pueden las mujeres
cocinar en su casa, encargamos una buena paella en Restaurante
Casa Llabrés, que cada año Ia hacen muy buena y abundante, a
precio muy especial para nosotros, después, vino que nos
regalan, fruta que unos cuantos traen de sus huertas, y en fin una
comida de compañerismo. Cada año Miguel y Maria, del Bar,
nos convidan a café y licores. Comemos de prisita para
reincorporarnos al trabajo y seguir haciendo buñuelos. En total,
más de ocho mil.... Para esta fiesta, Miguel y María nos
convidan a todos los socios a beber vino dulce al comer los
buñuelos.

Hay buñoleras que casi son profesionales ya que no tienen
nada que aprender de las que se dedican a ello. No puedo
nombrar a las cinco buñoleras ya que tendré que nombrar a las
que ayudan y a todos los demás que están pendientes de todas las
necesidades. Cada uno hacemos Io que sabemos hacer, sea
limpiar, suministrar género, estar a disposición de los que no
pueden dejar su trabajo, así pues a todos, sin nombrarlos, pués
somos los mismos cada año, en nombre de todos los socios,
MUCHAS GRACIAS.

Por Ia tarde, antes de Ia hora señalada, comienza el reparto
y casi con prisas vienen nuestros amigos los socios, para
degustar Io ricos que son los buñuelos de Ia tercera edad. Nos
Io dicen todos y es que el secreto es que escuchamos a muchos
para que sean superiores. Además, que los confeccionamos con
cariño y eso también cuenta. Nuestras primeras autoridades
locales nos visitan, primero para ver el trabajo que representa
el prepararlo todo, y degustar los buñuelos. Nos congratula que
las autoridades y los directores de Caixas, más los benefactores
nuestros acudan para estar un rato.

Pero el cansancio no impide que al terminar de hacer el
último buñuelo bajemos al paseo y organicemos un baile como
colofón a Ia fiesta. El día señalado para Ia fiesta era día de baile
bisemanal para aprender a bailar y los monitores vinieron con el
grupo para animar Ia fiesta, y así, con buen humor, se acabó Ia
celebración. Ya quedamos que al día siguiente nos reuniríamos
a las cuatro de Ia tarde para limpiar el Centro que como es
natural, con cuatro fogones en marcha, estaba muy sucio, pero
como éramos unos cuantos y con ganas de trabajar, en tres horas
ya estaba todo limpio y hasta el año próximo y que no falte nadie.



AJUNTAMENT D'ALCUDIA

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

548174
547362
547476
546163

Telefax 546515

Informació
Servei de Participació Ciutadana 010

f| C/. Major, 9 - 07400 Alcúdia
Horari:9-14i 17-19hores
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS

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

Altres serveis i entitats
AIGÜES CANALFTZADES D'ALC., Pl. Carles V,3 545410
ASSOCIACIÓ TERCERA EDAT.
Alcúdia. C/. de l'Historiador Pere Ventayol 547929
MoIl. Torreta 548167
AUTOBUSOS
Oficines 545696
BOMBERS
Inca 500080
Urgències 085
BUTÀ
Factoria. Alcanada, s/n 545256
Suministres. Médico Reynés, 3 545191
COL.LEGIS
Portadel MoII. PlaçaCarlesV, s/n 545367
Norai. Les Balears, 25 (Port) 547651
Albufera (Port), Mossen A. M. Alcover 546332
Germanes Agustines. Urb. Ca Na Ferrera 545843

Institut 548600
Casa de Cultura C/. Hostal, 11-12
(Biblioteca, SalaEstudis) 547902
CORREUS 545440
GAS Y ELECTRICIDAD
El Murterar 890301
Averies (Inca) 880077
GUARDIA CIVIL
Alcúdia. Castellet,20 545149
Port. Èol, 8 545295
PARRÒQUIES
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
AjundantiadeMarina. GabrielRoca, s/n 545301
Port Esportiu. 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-Port Alcúdia 892241
A. Oliver. Teodor Canet, 58 (Port) 545851
A. Pujadas. Plaça Constitució, 17 548172
A. Ventayol. Prínceps d'Espanya 548558
A. Vizoso. Pere Mas i Reus, 45 890530
CENTRES MÈDICS
Casa del Mar. Ciutadella, s/n 545968
Creu Roja (Port d'Alcúdia) C/ Mn. Alcover 545421
Dispensari Municipal. Bastió de Sant Ferran s/n 546371
URGÈNCIESNOCTURNES 546371
SEGURETAT SOCIAL
Inca:
Ambulatori. Mestre Torrandell s/n 502850
Anàlisis clíniques i radiologia 504601
Insalut 503882
INSS 500146
Ciutat:
Ambulatori del Carme. Carme, 18 726224
Hospital Son Dureta. Andrea Doria, 55 175000
Hospital Provincial. Plaça de l'Hospital, 3 723800
INSALUT. ReinaEsclaramunda, 9 175600
Planificació Familiar



CONSTRUCCIONES Y
PROMOCIONES ALCUDIAs.L.

CONSTRUCCIÓN EN GENERAL
REHABILITACIÓN DE FACHADAS

Y EXCAVACIONES
TeIf. Móvil 908 53 78 75

m
ELÉCTRICA ALCUDIAs.L.

INSTALACIONES,
MONTAJES ELÉCTRICOS,

Y REPARACIONES
Urgencias 908 63 07 34

24 Horas Domingos y festivos

GDMILAR ELECTRAL

TELEFONÍA MÓVIL,
ELECTRODOMÉSTICOS,

TV, HIFI, VIDEO,
AIRE ACONDICIONADO

€
FERRERS D'ALCUDIAs.L.

FUSTERIA D1ALUMINI, FERRERIA
ACER INOXIDABLE i NÁUTICA

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

S*Sf

PROMOCIÓN DE VIVIENDAS
CONSTRUCCIÓN
Y PROMOCIÓN
DE VIVIENDAS

SERVICIOS DE ALCUDIAs.L.
INSTALACIONES

Y REPARACIONES
SANITARIAS

Urgencias. 908 53 89 00
24 Horas Domingos y festivos




