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EDITORIAL ~'

Les beneïdes de Sant Antoni
van a més

Les beneïdes de Sant Antoni cada any són un poc millors. Cada cop, si el
temps acompanya, hi va més gent i són més vistoses i això és una cosa de Ia qual
ens hem d'alegrar tots perquè un poble que celebra les seves festes és un poble
viu, i si a més a més de celebrar les seves festes recupera les tradicions no domés
segueix viu sinó que arrela més endins per guanyor-/i Ia batalla al temps.

Ara bé, hem de pensar també
que les festes les recupera el poble
amb l'ajuda de les institucions i que
un no va sense l'altre. PeI que fa a
les Beneïdes de SantAntoni hem de
reconèixer que l'Ajuntament sem-
bla esforçar-se donant obsequis per
animar als veïnats a participar, ar-
reglant el catafal des d'on beneïr,
contractant Ia colla de xeremiers.

Però els ciutadans també hem
de participar col.laborant un poc a
l'hora de mantenir l'ordre i aixítots
podrem gaudir de l'espectacle ¡ Ia
participació.

Un poc de distància entre
animalet i bestiola i una zona lliure
de públic on els animals més grans
i més nerviosos (com és el cas dels
cavalls) puguin anar «buidant» tal
volta ens facilitarà l'any que ve una
cerimònia que, sortadament, cada any va a més.

Hem de pregar a més des de les línees d'aquesta editorial un poc de
comprensioperpartdelpublic,peraquellscol.laboradorshabitualsdelaRevista
Badia d'Alcúdia, que intenten ferfotografies dels esdeveniments que esprodu-
eixen a Ia nostra ciutat. En repetides ocasions ens hem trobatque mos han posat
mala cara perque fe/m fofos bé a l'arribada dels Reis Mags d'Orient, o bé prop
de les Beneïdes. Les nostres cameres no són tan grans com les de Ia televisió,
ni com les dels fotògrafs oficials, però intenten complir també amb una funció
informativa que alguns dies després els lectors de Ia Badia d'Alcúdia agraeixen.

IMPORTANT

Durantels mesos de generifebreres recollirahals puntsde
vendahabitúilsde Ia Revistaelsfascicles del llibre"VISIONS
D1UNACIUTATEMMURALLADA"dAlexandreCuéllar; perala
sevaenquadernació. LaRevistaBadia d'Alcúdia regalaies
tapesdeMlibre.^nsolss'ha^
tendra un cost de 250 pessetes.*
*: Donar al punt de venda habitual, els fascicles i 250 pessetes, i el venedorapuntarà el seu nomper
poderrecollir el llibre una vegada enquadernat.
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CaMa vol sa Residencia
SabatlessadeCalvià,

Margarita Nájera, fa
s'espès per aconseguir
que el Govern Balear
construesqui sa Residèn-
cia per alts càrrecs, dins
el seu Terme Municipal.

Sa primera regidora
del municipi amb més alta renta per càpita
de Espanya, i possiblement d'Europa té
molt clar, quines son ses avantatges de tenir
dins el seu terme municipal una Residència
per personalitats de sa política, i pensa que
el nom del municipi lligat a sa presencia de
dignataris pot ésser positiva, i no dubte a
demanar entrevistes amb el President Matas
per oferir-lija sigui Illetes o CaIa Figuera,
i uns d'aquests dies xerraran per intentar
arribar a un acord.

La Sra. Nájera, que apart de ésser
batlessa ocupa càrrecs de responsabilitat
dins el PSOE balear, pensa diferent que els
seus companys de s'Ajuntament d'Alcúdia
i no confon els interessos del Partit amb els
del municipi, i anteposa el segon al primer.

He llegit que ses zones que proposa son
també Àrees protegides, i se suposa que els
nou mil firmants que han format pel Cap de
Pinar, dels quals un miler son alcudiencs
segons els Batle Sr. Ramis, tornaran for-
mar contra sa construcció de sa Residència,
però veurem qui serà el final. Concedirà el
Govern s'ubicació a Calvià?, votarà a
favor s'Ajuntament i quants seran els vots?,
Aconseguiran ses Plataformes
anticonstrucció paralitzar-la?. I si s'apro-

va, què diran els nostres representants,
quan d'aquí a deu anys sentin o llegesquin
pels mitjan de comunicació, que el Presi-
dent de França, per exemple estiueja a
Illetes (Calvià) : mentre que el Cap de Pinar
ha sofert el tercer incendi amb el que va
d'any, i es, i es demanan voluntaris per
netejar ses Caletes?.

Ara diuen que sempre son a temps per
construir-la. Si fos una nova Central Tèr-
mica, Factoria de Butà, Asfalts, Recapta-
ció de Fems, si que es vera, sempre hi ha
temps, perquè ningú ho vol, però bessons
com una Residència per alts dignataris, a
vegades es tren no torna a passar.

Unpolític, diputatdel Parlament, tenia
una gran satisfacció el dia que el PIe de
l'Ajuntament d'Alcúdia rebutjà sa possibi-
litat de construir sa Residència, i era sa
derrota del Batle d'Alcúdia, això era el que
realment interessava al Sr. Diputat, que
s'adversari sortís derrotat. Aquest mateix
Sr. tendra ocasió de demostrar fins a on esta
dispost a arribar si sa construcció de sa
Residència prospera donat que el seu Partit
va fer possible el nomenament de sa Batlessa
Nájera, això serà una bona manera de
poder valorar sa coherència política del
Diputat i del seu Partit.

Com es possible que un mes abans per
unanimitat s'aprovàs se construcció de sa
Residència, i llavors s'aprovi tot el contra-
ri. S'Ajuntament podria haver aprovat amb
condicions sa construcció i us fent-ho cons-
tar amb un document subscrit per sa majo-
ria; fixant unes condicions mínimes, de qui

podria tenir dret a utilitzar-la, àrea que
hauria d'ocupar, persones que es podrien
col • locar per fer-hi feina, i tota una seria de
condicionaments pensant amb el futur, i
especialment què n'hem de fer quant De-
fensa torni sa Península de Cap de Pinar a
s'Ajuntament. Sa democràcia funciona
mitjançant els vots de ses persones que
estan inscrites a n'el Cens Electoral, men-
tre no s'inventi altra cosa.

Es una pena que els alcudiencs sempre
mos perdem per qüestions personalistes i
no sabem fer una pinya davant decisions
que poden condicionar el futur de ses
pròximes generacions, i amb això no dic
que el futur sigui construir sa Residència,
el futur es seurer-se a una taula i xerrar, i
després de valorar els pros i contres i
deixant ses ideologies i els interessos per-
sonals i partidistes defora, prendre una
decisió a favor o en contra, però els acords
presos com si és tractessin d'una batalleta
personal mai poden ésser positius per els
alcudiencs, i especialment quan es tracta
de determinacions tan importants com
aquesta. Ses equivocacions es poden fer
per activa i per passiva, i els mallorquins
solem dir que el "temps fera sa Llei", i amb
sa Platja d'Alcúdia després de quinze anys,
"quinze anys han fet sa Llei".

$»>
Avd. Juan Mascaró Fornés, 2

(Antes Almacenes Plomer)
CA1N PICAFORT

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

Cases de <^s

Son Sant Martí
BODAS, BANQUETES

YCOMUNIONES
LOCALES CLIMATIZADOS

CONGRESOS

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

MURO (Mallorca)
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OPINION

El Sr. Matas confia... y yo también.
El Sr. Matas confía

en que eI Ayuntamiento
de Alcudia cambiará de
opinión con respecto al
tema de Cabo Pinar, tal
vez porque sólo entien-
da de intereses y conve-
niencias y, al no enten-

der demasiado de principios, debe igno-
rar que son duraderos y, por Io tanto,
debe suponer que se pueden cambiar los
principios con Ia misma facilidad con que
uno se cambia Ia camisa. Yo, por mi
parte, y como miembro de Ia Plataforma
en contra de Ia construcción de Cabo
Pinar, confío en que el Ayuntamiento no
cambiará de opinión, así como estoy
seguro de que Ia Plataforma no bajará Ia
guardia hasta que no vea Cabo Pinar
convertido en una reserva natural, tal y
como Ie corresponde.

El Sr. Matas, Io repito, espera un
cambio de opinión por parte de nuestro
Ayuntamiento. Mientras tanto, yo espero
un cambio de gobierno autonómico a
partir de las próximas elecciones, porque
creo que el Sr. Matas ha hecho suficientes
"méritos" para propiciar que tal cambio
se produzca.

El Sr. Matas no se cansa de decir,
como un niño caprichoso al que se Ie
hubiera quitado un juguete que no se
resigna a no tener, que los altos cargos
tienen que vivir en Cabo Pinar. Mientras
tanto yo, así como Ia Plataforma -por Io
visto, menos autoritaria que él- me abs-
tengo de decir donde se tendría que ir a

Colonya
Caixa PoUenca

Oficina
ALCUDIA

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

Oficina
PUERTO DE ALCUDIA
C/. CapitánCortés, 18

TeI. 54 76 60

Cabo Pinar es unárea natural de especial interés protegida por Ia LEN.

vivir el Sr. Matas.
Que no se me replique que estoy

dándole demasiadas vueltas a Ia cuestión
de Cabo Pinar diciéndome que ya está
zanjada, porque, por su parte, al Sr.
Matas no Ie da Ia gana de entender que Io
está -y recuérdese que es él quien nos
manda, perdón, nos gobierna-, Io cual es
bastante peligroso para Cabo Pinar.

Si el Sr. Matas no sabeperder, aunque
sea en beneficio de todos y en detrimento
de unos pocos privilegiados -postura, Ia
suya, bastante "coherente" en el marco
de una sociedad que pretende pasar por
ser igualitaria-, si no se resigna a admitir
de una vez que el futuro más idóneo y

deseable para Cabo Pinar es el de su
conversión en una reserva natural a Ia
cual, ejerciendo un control sobre el nú-
mero de visitas permitidas, tengamos
acceso todos y a todo el territorio que
supone, Io cual está en perfecta conso-
nancia con Ia ley de espacios Naturales,
con los designios de Ia población, con su
declaración, por parte de Ia Comunidad
Europea, como Zona de Especial Protec-
ción para las Aves y con el espíritu de las
Directrices de Ordenación del territorio,
ni yo ni Ia Plataforma para Ia defensa de
esta zona tenemos por qué olvidarnos,
aunque, tal vez, al Sr. Matas y a su
gobierno Ie convendría, de cabo Pinar.

Panadería
Pastelería

Fábrica y oficina:
Jaime Il

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

Tienda:
C/.d'EsMoll, 19

TeI. 54 52 49
ALCUDIA - Mallorca

LABORATORIO
ANALISIS CLÍNICOS

Y BIOLÓGICOS
SEGUROS:

lmeco, Sanitas,
Asisa, Mare Nostrum

Alianza, etc...

Abierto de Lunes a Sábado

Ctra. Artá-Alcudia, 42
(Farmacia Gelabert)

TeI. 89 22 41
PUERTO DE ALCUDIA
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Espléndidos Reyes Magos
ANTONIO De Io contrario en las pasadas Fiestas Navideñas, que

•l·IlÍ son las fiestas familiares por excelencia, rae quedaría con
f Ia celebración de los Reyes Magos.

Este año ha habido unas innovaciones que a base de
esfuerzo y trabajo han constituido todo un éxito, según los
comentarios que circulan por Ia ciudad.

Nuestro municipio es vivo e innovador, y por ello
continuamente se buscan cambios para mejorar, y un buen

ejemplo de ello fue Ia Cabalgata de los de Oriente.
La existencia de los pequeños corrales de animales, hoguera de pastores,

Ia nieve, Ia nueva carroza, y el reparto domiciliario de juguetes, han
conseguido salir de Ia monotonía de cada año, y crear un ambiente nuevo en
Ia fiesta mágica para los pequeños.

No hay duda de que Ia ilusión de las niñas y niños de Alcudia se puede
comparar con Ia misma ilusión, empeño y trabajo que han puesto los
organizadores de Ia Cabalgata, por Io que hay que felicitar de forma efusiva,
tanto a los responsables del evento, como a las personas que desinteresadamente
han trabajado muchas noches, de forma callada y silenciosa, para conseguir
el día 5 de Enero por Ia tarde Ia recompensa, que no puede ser otra más que
una felicitación muy merecida por el trabajo bien hecho. Deseamos que el año
que viene se repita, incluso mejore Ia Cabalgata de los Reyes Magos;
enhorabuena a todos los participantes.

Y puestos a desear y pedir, solicitamos de los Magos que traigan al
Ayuntamiento de Alcudia serenidad y prudencia para todos nuestros políti-
cos.

Recientemente nuestro municipio ha sido carne de prensa provincial,
debido a algunos temas espinosos, debatidos, y de tanta resonancia como Ia
Residencia de Cabo Pinar, Alcudiamar, etc...

Es de esperar que ahora, una vez definidas las posturas de cada grupo
municipal respecto a estos temas de controversia, vuelva a reinar Ia calma y
Ia prudencia entre nuestros rectores; y consecuencia del diálogo y Ia defensa
razonada de las distintas posturas, sin llegar a extremismos que no conducen
a nada, reine Ia concordia entre todos, ya que el fruto del diálogo será
beneficioso para todos los ciudadanos.

Por ello Ie he pedido a los Reyes Magos que regalen a los políticos el "Seny
Mallorquí", una caja de Prudencia, un baúl de Paciencia, y un paquete de
Cordura para evitar radicalismos; y que en el barco de regreso a Oriente, tiren
por Ia borda todos los regalos de protagonismo, soberbia, y prepotencia,
porque han sobrado durante los meses pasados.

En definitiva, Matrícula de Honor para los que han participado en Ia
Cabalgata, y deseos de mejora para todos.

anestésico?
RUFINOVALLELADO

Lo dice Luis Antonio de Villena "el fútbol ha
evitado tres guerras civiles", Jesús GiI y GiI,
emperador de todas las Marbellas, Io afirma, "el
fútbol es el opio del pueblo, Ia anestesia perfec-
ta". Yo soy futbolero, tanto como el que mas,
disfruto con los regates, goles, paradas y fueras
de juego, nada me estimula más que una charla
sobre el partido de mañana, o el glorioso enfren-
tamiento de hace un año. Cuando veo una pelota
de algún crio en Ia calle, estoy al acecho de algún
puntapié infantil que ponga a mi disposición el
balón al cual patear, y reniego de mi adulto
comportamiento al no poder unirme aljuego.

Soy ferviente integrante de una de las dos
Españas futbolísticas (¿o Machado no hablaba de
fútbol?) y Ia otra me parte el corazón. En las
victorias, a veces, rompo camisas sacando pecho
y elevo a Ia categoría de héroe, a cada uno de los
pobres guerreros de mi religión. En las derrotas,
arbitros, mala suerte, o Ia confluencia nociva de
Venus en Marte, me ayudan a pasar el trago.

Ya Io ven, futbolero típico.
Admitiendo que algún compañero de religión

futbolera se ajuste a los cánones de mi admirado
Villena y de don Jesús, me niego a creer que esto
nos cierre los ojos ante las injusticias y los abusos,
que nos haga insensibles a otros tipos de cultura
o que volquemos todas nuestras frustraciones en
el fútbol, olvidándonos de Ia obligación de luchar
día a día por nuestra dignidad y libertad ciudada-
na.

Si algún día tuviera que elegir entre el fútbol
y Ia defensa de mis derechos, dejaría el fútbol,
pero por ahora, son compatibles.

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

Avd. Corneli Atic, 5
Tel.:545632-548670

Fax: 54 87 22
07400 - ALCUDIA

TENDA: Raseo Colon
Otra. aSanta Margalida

TeI. 85 2O 6O
GXVN F3IOXVROFRT

(Mallorca)
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OPINIO

Mallorca ï el
desenvolupament insostingut

"Desenvolupament sostingut", sí senyors, aquesta és l'expressió
de moda, Ia que està en boca de tots els polítics, Ia que ens ha de dur
a assolir una millor qualitat de vida, Ia que ha de permetre que poguem
seguir vivint del turisme sense haver de posar en perill els recursos
naturals i Ia que ens ha duit per a fi a ordenar el nostre territori. El que
fa més ràbia és que a ningú, o gairebé a ningú, se Ii acudís parlar en
aquests termes a mitjans dels anys 60.

Ara, a molts, tal com estan les coses "desenvolupament sostingut"
ens sona a conya marinera. A pesar de tot, els nostres polítics poden
fer dues coses:Una, predicar Ia necessitat de protegir el territori i
aturar-se fent Ia declaració d'intencions.L'altra, no aturar-se aquí i
actuar en conseqüència.

El que reclama Mallorca avui, o almanco les futures generacions
de mallorquins, és que ens deixeu qualque cosa per poder viure demà,
que no hipotequeu el nostre futur i que sigueu escrupulosos a l'hora de
legislar. El que queda són faves contades.

Per tant és necessari un canvi de sensibilitat i de forma d'actuar.
Creim que a Ia llarga, turísticament, ens serà molt més rentable
conservar els pocs recons vertaderament hermosos que ens queden,
que qualsevol altra forma de promoció que impliqui posar ciment
(sempre que hi hagi voluntat política de protegir-los i de no deixar que
es convertesquin en femers).

Pensau que Mallorca està vertaderament ferida. Si no ens donam
una cura eficaç a mig termini haurem de correr molt, i no bastaran ni
els vaixells de Tarragona.

J<tvt*faX A^u*fv4&42* d*. M¿¿¿tn¿¿. (G<**& X'^^Xwt)

MiCRA fIUn&r-a

PASSEIG

SARALEGUI, 48

TEL. 86 44 34

FAX: 86 44 33

PTO. POLLENSA

CERCAM CASES AMB
PISCINA PER A

LESTIUDE1998-99.
Per llogar: Finques, cases
amb piscina per tot arreu.

Bonaire, MaI pas, etc...
E-mail: sti.pollensa@ocea.es

ir*-4aa&imp*-~**m
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DISFRUTAR
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Garantia total
3anoso 100.000km
y 6 años anticorrosión
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Exposición y Venta: TeI. 85 60 79 - 52 39 94
Miguel Ordinas, 7 • STA. MARGALIDA
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::PASATIEMPO SOBRE LITERATURA (3)

ESCRITORES Y LECTORES. Prosa y verso.
En cierto modo,

imitando a Fray Luís de
León después del «inci-
dente» que tuvo con Ia
Inquisición en el siglo
XVI, preguntábamos
ayer si en Ia cosa de Ia
Literatura, había Titu-

lación oficial para ser llamado ESCRI-
TOR o había que acudir a aquello de
«Háztelo tú mismo». Francamente, yo
creo que el ESCRITOR se hace a sí
mismo, no creo que haya Facultades
universitarias que expidan títulos de Li-
cenciados o Doctores aptos para ejercer Ia
tarea de escribir libros, para ser ESCRI-
TORES, diríamos, a Ia manera de los
títulos de Licenciado en Medicina y Ciru-
gía, o Licenciado en Ciencias Físicas o
Químicas, enPedagogía, etc. etc. facultan
a los que han terminado esas carreras para
que puedan ejercer las respectivas profe-
siones, hombre, algo podría argüirse dada
Ia titulación que todos conocemos de
Filosofía y Letras, pero tampoco es el
caso. Para mí, el título de ESCRITOR,
de hecho, muchos grandes escritores Io
han sido o Io son desde otras carreras, por
ejemplo, médicos... Baroja, Marañón,
Laín Entralgo, no sé qué carrera tiene
Camilo J. Cela, si es que tiene alguna, y
ya Io ves: Premio Nobel de Literatura, a
mucha honra de España.

Lo que es LEER, es decir, Leer Mu-
cho y Bueno, yo no he sido un gran
Lector... literario. Creo que ser buen
lector se aproxima bastante a ser buen
Escritor, porque el Lector razona y discu-
te con el Escritor, Ia verdad es que yo leo
mucha crítica literaria, de muchos libros
sé algo, y a veces mucho de algunas obras
literarias; dice un gran escritor, poeta,
novelista y crítico consagrado, que Ia
crítica literaria es tanto como Ia propia
Literatura. Recuerdo que mi primera co-
laboración con nuestra Revista, después
de un nota necrológica sobre un gran
amigo mío y de todo Alcudia, se titulaba
EL ARTE DE LEER, y estoy más que
convencido de que el buen lector es
indispensable para el buen escritor y está
casi a su misma altura, ¿para qué sirve un
buen escritor si no tiene buenos lectores?
sería predicar en el desierto. Desde que
me jubilé en mis dos vertientes profesio-
nales, militar y civil, y me quedé In
aeternum en Alcudia, compro el ABC,
diario nacional, que publica diariamente

una colaboración esmeradísima de Lite-
ratura de elevado nivel; como el ABC
tiene el tamaño de folio y viene cosido,
resulta fácil de manejar, los sábados lle-
vaba un suplemento literario o cultural de
16 páginas, pues bien, yo recortaba las
hojas que me parecían interesantes y las
cosía con grapas de 50 en 50, tengo más
de trescientos cuadernos, es decir, entre
15.000y20.000hojas.Ydesdehaceanos
edita los viernes el llamado ABC CUL-
TURAL sobre Literatura, Crítica Litera-
ria, Arte, Música, Ciencia y Creación
ética, ya van 322 números de unas 60
páginas, los tengo todos y, por supuesto,
los he leído todos en su parte literaria
mayormente y en Ia de Creación ética y
también miro todo Io demás. Leo y tomo
cantidad de notas, observaciones, curio-
sidades, Io mismo que hago con Io que
oigo o veo en Televisión, Radio, Confe-
rencias, Discursos, Conversaciones, etc.
y así tengo un «almacén» considerable de
entretenimientos con los que amenizo en
parte el arduo trabajo que ahora tengo
como es el de envejecer airosamente,
labor cuya proporción mayor está lleván-
dola a cabo el equipo de fútbol que
forman mis once nietos con agradecible
entusiasmo.

*****

La verdad es que me he ido por las
ramas. Había pensado hablar sobre lite-
ratura en prosa y en verso: novela, ensa-
yo, teatro, memorias, etc. porunaparte,
y poesía, obra poética por el otro lado.
Por aquí me encuentro con una nota
suelta, no recogida en mi libro o cuaderno
BORRADOR, que así se titula en Ia

portada y en su lomo de piel, en el que
anoto Io que se me ocurre interesante de
Io leído, visto u oído, generalmente pon-
go su procedencia, en otros apuntes no Ia
he indicado, o no Ia sé o supe, o es mía de
mi propia experiencia u observación, sea
Io que sea a mí me sirve de mucho en el
enriquecimiento de mi modo de pensar:
un escritor de nueva hornada, premiado
con mucho bombo y platillo y muchos
ceros detrás de un número de dos cifras,
dice que Ia obra en prosa es Artesanía y
que Ia obra ne verso en Arte: yo tengo esta
nota escrita hace años, en Ia que expresa-
ba que el PROSISTA tiene el talento
necesario para expresar su conversación,
su narración, su novelación escrita, con
palabras y expresiones bien estructuradas,
con una arquitectura literaria bella y ad-
mirable en infinidad de casos y, muchas
veces, subyugantes. El POETA es el
artista fino, el artífice, el Orífice, porque
sus palabras las pule con buril de escultor
del idioma, del ritmo literario, de Ia
composición artística; Ia rima requiere el
valor añadido de que Ia expresión sea tan
artísticamente entendida como artística-
mente elaborada, y me viene a Ia memo-
ria del alma estos versos de Juan Ramón
Jiménez, poeta universal:

¡Cómo, Olor,
me entras Ia Rosa en el alma!

¡Cómo, Luz,
me entras Ia Estrella en el alma!

¡Cómo, AMOR,
me entras Ia VIDA en el alma!.

par &eataurant
Jollp &oger

( €1 pucanero )TeI. 89 10 59

JOANA SANDERSON

PISCINA
NOCHES DE FIESTA Y BARBACOA
Lago Meñor - Pto. Alcudia, (Mallorca)
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Les Beneïdes de Sant Antoni, cada cop amb
més participació.

Parlam a I ' editorial de les beneïdes de Sant Antoni. Ara oferim un ampli reportatge fotogràfic gentilesa de Laboratorio Quick, habitual
col.laborador de Ia Revista Badia d'Alcúdia.

Enguany el dia va ser esplèndit, cosa que va permetre més participació.
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aprova un pressupost pel 98
de 2.300 milions de pessetes.

El Partit Socialista se va abstendre després que el PP acceptàs el compromís
d'executar, enguany, projectes que els socialistes consideren prioritaris, com són,

entre d'altres, Ia piscina cuberta i un menjador infantil.

VICTORWV L'Ajuntament d'Alcúdia gestionarà enguany
un pressupost de 2.300 milions de pessetes. Així
ho va aprovar el ple celebrat el passat dia 15 de
gener amb els vots a favor deI Partit Popular i
d'UM i amb l'abstenció del Partit Socialista.
Aquest grup municipal va manifestar que no
podia votar a favor d'aquest pressupost perque
significa un increment d'un 25% en despesa de

personal i un 65 % més de gasto corrent, en comparació amb els
darrers pressuposts que aprovà l'equip que presidia Alemany.
Però en canvi, oferiren l'abstenció si s'acceptava o s'adquiria el
compromís polític en aquella sessió de dur endavant pel 98 una
sèrie de projectes que el PSOE considera prioritaris. Aquestes
reivindicacions són Ia construcció d'una piscina cuberta, un
menjador escolar, Ia tramitació i construcció d'una nova escola,
l'apertura d'una oficina de turisme a Alcúdia, Ia construcció d'un
edifici municipal al Port d'Alcúdia, diverses reformes i millores en
infraestructures pels centres educatius, i que se comenci un estudi
per avaluar Ia recuperació de Ia zona humida de darrera el
cementiri, així com un major control en Ies despeses de personal
i gasto corrent.

El Partit Popular, mitjançant el seu portaveu ToIo Rebassa,
explicà que no hi havia cap inconvenient en incloure aquestes
propostes. En relació al nou centre escolar, segons explicà el
regidor popular, va ser el propi batle Miquel Ramis qui es desplaçà
a Madrid per fer aquesta petició i és en aquest nou centre escolar
on previsiblements'hi podria instalar un menjador municipal. La
piscina coberta sembla ser una necessitat sobre Ia que hi ha absolut
consens. Rebassa explicà en aquest sentit que s'han de trobar:
primer, el lloc, i després, cercar subvenció. En quan a 1' Oficina
de Turisme a Alcúdiaja hi ha partida oberta en els pressuposts del
98 i pel que fa a l'edifici municipal al Port d'Alcúdia, per part del
PP es reconeix Ia seva necessitat. Però explicà ToIo Rebassa que
era necessària Ia propietat dels terrenys i sembla que aquest tramit
en breu es resoldrà.

També hi havia altres temes com l'estudi sobre Ia viabilitat de
Ia zona humida, sobre el qual el PP no hi veu inconvenient en que
es realitzi. Les millores en infraestructura de diferents centres
educatius, segons Rebassa podria ser finançada amb Ia partida de
20 milions per manteniment d'edificis escolars i el portaveu
popular es pronuncià d'acord en fer les aules d'informàtica.

PeI que fa referència a l'increment de les despeses, Rebassa
digué que hi ha menys personal a l'Ajuntament (set menys) si bé
reconegué que n'hi ha alguns més a EMSA (cinc més), però que
aquests són eventuals.

UM per Ia seva part va dir que havia vistes retallades les seves
pretensions, però que malgrat això votaria a favor perquè els
pressuposts del 98 eren continuistes amb Ia línea dels del 97 on es
contemplaven importants inversions per Alcúdia (les del PIa
Mirall) i UM a més volia «continuar donant estabilitat a l'Ajunta-
ment».

A més d'aquests apartats, els Pressuposts del 98 contemplen
més de 400 milions de pessetes en inversions reals i s'ha de tenir
en compte que entre aquestes inversions hi ha el centre multifuncional
de S'Escorxador, els casals de gent major d'Alcúdia i el Port, el
Centre de Salud, etc.

Finalment els pressuposts es varen aprovar amb el vot afirmatiu
del PP i UM i amb l'abstenció del PSOE.

I a més en el ple del 15/01/98:
EI batIe Miquel Ramis declara que el PP sent que governa

en minoria i UM respon que si ho troba, que prengui mesures.

El regidor del Grup Municipal Socialista Xavier Turrado va
demanar en l'apartat de precs i preguntes que s'explicàs en públic
quin havia estat el resultat de les converses mantingudes entre el PP
i UM després del ple en el qual el regidor Miquel Ferrer anunciàs
que probablement dimitiria dels seus càrrecs en un plaç de quinze

FAX EN PAPEL NORMAL
Canon Sistemas de

Oficina
d'Es PIa, SA

Gran
Vía Colón, 146

TeI. 50 53 91
Fax: 50 51 25
07300 - INCA
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dies. Aquesta pregunta se produia al final de tot de Ia sessió
plenària. Per part d'UM, Miquel Ferrer respongué que Ia voluntat
del seu partit és continuar com fins al moment, dialogant i intentant
arribar a acords, emprant l'expresió de «si mos entenembé, i si no,
també». El batle en camvi, va expressar que tenia Ia sensació,
després dels darrers plens, que les converses i els acords als quals
es pensava havia arribat amb UM no havien servit de res, i que tenia
Ia sensació que el PP governava en minoria. Després d'escoltar
això, el regidor Miquel Ferrer va respondre al batle que si tenia
aquesta sensació prengués les mesures que trobàs necessàries. Dit
això, Miquel Ramis demanà si aquestes paraules significaven que
posava a disposició del baÜe els seus càrrecs, a Ia qual cosa va
contestar Ferrer que els càrrecs sempre estaven a disposició del
batle. A aquesta afirmació Miquel Ramis contestà que si era així,
en aquell moment i públicament Ii prenia Ia paraula.

Sembla ser que això significa una posible remodelació del grup
de govem on podria quedar reflectit el fet de que el PP governa en
minoria, si bé els regidors d'altres partits gestionen diferentes
àrees. En el moment de tancar aquesta edició no s 'havia fet pública
cap resolució del batle en aquest sentit.

Les diferentes administracions relacionades amb Pol.lèntia,
tendran un punt de trobada en un consorci de nova creació.

L'Ajuntament d'Alcúdia va aprovar amb caràcter d'urgència Ia
creació del Consorci de Pol.lèntia on hi tendràn representació el
Ministeri de Cultura, Ia Conselleria de Cultura del Govern Balear,
Ia Comissió de Patrimoni del Consell Insular de Mallorca y el
mateix Ajuntament d'Alcúdia. L'objecüu és coordinar les actuaci-
ons que es tenguin que fer en eljaciment arqueològic alcudienc. El
fet de que diferentes administracions tenguin parceles de compe-
tència sobre Pol.lèntia, ha dificultat fins ara qualsevol acció sobre

eljaciment. Amb aquest consorci es preten que hi hagi més celeritat
i més coordinació a l'hora de dur endavant iniciatives com Ia del
Parc Arqueològic de Pol.lèntica o Ia dinamitzacó de les restes
arqueològiques.

El PIa d'Excel.lència Turística finançarà part del millora-
ment de Ia zona dels Llacs i el Llac Menor.

El PIa d'Excel.lència Turística destinarà una important quan-
titat econòmica, aproximadament 400 milions de pessetes, que
ajudaran al finançament de diferents projectes entre els quals s'hi
troben les actuacions sobre Ia zona dels llacs i el llac menor. A més
de Ia millora enmatèria de infraestructures d'aquesta zona turística,
els doblers del PIa d'Excel.lència Turística es destinaran a Ia
redacció d'un projecte per fer el Parc Arqueològic de Pol.lèntia,
Ia senyalització del municipi i l'embelliment i peatonització del
Passeig Marítim del Port d'Alcúdia.

Adjudicades les obres del centre multifuncional a l'antic
escorxador per un cost de 323.288.862 pessetes.

Ja s'han adjudicat les obres per fer un edifici multifuncional a
l'antic escorxador. L'empresa que es farà càrrec d'aquesta obra
és «Nexo entrecanales y cubiertasS.A.», que executarà l'obra amb
un cost total de 323 milions de pessetes. Aquest Centre
Multifuncional estarà dotat d'un auditori amb capacitat per unes
450 persones, a més d'aules de música, etc.. En aquesta obra,
s'integrarà o quedarà exposat d'alguna manera l'escud de l'antic
escorxador que data deprincipis de segle. Enunprincipi es pensava
si Ia façana es podria conservar integrament però sembla que això
ha estat inviable.

BAR - RESTAURANTE
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Atalaia T.V. Alcúdia aconsegueix més d'un milió de
pessetes per les obres de La Victòria.

La televisió local d'Alcúdia, Atalaia
T.V., va celebrar una telemaratón el dia de
Nadal que va durar quasi unes catorze
hores, on es varen subastar diferents objec-
tes i «lotes» de productes a benefici de les
obres que s'han de fer a l'Ermita de La
Victòria.

Aquesta telemarató va ser tot un èxitja
que s'han recaudat més d'un milió de
pessetes, si bé en el moment de tancar
l'edició d'aquest número encara hi havia
persones i donants que no havien fet efectiu
el seu donatiu o que no havien anat a cercar
l'objecte pel qual havien pujat.

La telemarató va començar a les 12 del
migdia del Dia de Nadal, 25 de Décembre,
i es va perllongar fms ben entrada Ia una de
Ia matinada. Al principi semblava que no
hi havia molta participació però en les
darreres hores el públic se va animar i va
anant fent importants donatius i elevant els
preus dels objectes.

Aquesta quantitat de dobIers, que enca-
ra s'ha de precisar perquè queden donatius
que formalitzar, serà entregada íntegra-

ment a rObreriaAmics de La Victòria, que
és l'entitat encarregada de l'administració
i gestió de Fedifici eclesial de La Victòria.
Aquesta entitat té elaborat un projecte de
rehabilitació amb un pressupost de més de
15 milions de pessetes que preveu Ia reha-
bilitació i restauració de les cel.les que hi ha
sobre el Santuari.

Al final del telemarató tots els

col. laboradors del programa brindaren amb
cava davant les càmares l'èxit del repte que
s'havien marcat, i a elIs s'hi va afegir
representant a l'Obreria el Rector i presi-
dent d'aquest organisme, Francesc Ramis,
qui va felicitar a tot l'equip de Talaia T.V.
d'Alcúdia per I'enorme esforç fet i als
ciutadans d'Alcúdia Ia seva generositat.

Verde

OPTICA
ALCUDIA
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.unas..,,len,tillas
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Rebutjada per l'Ajuntament Ia Residència perAlts Càrrecs
al Cap des Pinar.

El ple aprova per unanimitat una moció que demana Ia paralització de «quakevol iniciativa de Ia realització de qualsevol
obra al Cap des Pinar, en tant no es tramiti l'expedient amb intervenció de l'Ajuntament, en els termes del Preconveni signat
unànimement».

VICTOR^ Poc temps després que el ple de l'Ajunta-
ment d'Alcúdia aprovàs un Acord d'Intencions
en relació a Ia subscripció d'un conveni per a
Ia construcció d'una residència per a Alts
Càrrecs, el mateix ple ha rebutjat Ia construcció
d'aquesta residència, això sí, «en tant no es
tramiti l'expedient amb intervenció de l'Ajun-
tament en els termes del Preconveni signat

unàniment».
Aquesta moció, que significa Ia paralització i potser també el

rebuig definitiu a Ia ubicació de Ia Residència per Alts Càrrecs al
terme municipal d'Alcúdia, al Cap des Pinar, ha estat impulsada
pel Grup Municipal Socialista, que va sol.Iicitar Ia celebració
d'un ple per debatre aquesta qüestió en el mes de novembre.

La moció presentada pel PSOE d'Alcúdia sol.licitava l'apro-
vació de tres extrems:

1er) Exigir Ia derogació de l'article 17 de Ia Llei d'Acompa-
nyament dels Pressuposts (fórmula que permetia una ràpida
modificació de Ia Llei d'Espais Naturals i Ia construcció en poc
temps de Ia Residència.)

2on) Paralitzar qualsevol iniciativa que suposi Ia modificació
de Ia Llei 1/1991, d'Espais Naturals.

3er) Incoar l'apertura d'un expedient administratiu per, en
qualsevol cas, iniciar els tràmits adients orientats a aconseguir el
reintegrament al patrimoni municipal dels terrenys del Cap d'es
Pinar afectats a Ia defensa de Ia costa mallorquina.

Després de Ia lectura de Ia moció, en Ia qual el grup municipal
socialista exposava amb detall les motivacions i arguments per
votar aquesta qüestió, es va obrir un debat on cada grup municipal
va expresar Ia seva intenció de vot i d perquè. D'aquest debat es
desprèn que Ia raó més important per dir no a Ia residènica se troba
en Ia tramitació que s'ha fet després que l'Ajuntament recolzàs el
preconveni segons el qual una comissió mixta formada per dos
representants del Govern Balear, dos del Ministeri de Defensa i
dos de l'Ajuntament d'Alcúdia, elaboraria i signaria en el plaç
d'un any, el conveni definitiu.

El cas és però, que el Govern Balear, unilateralment i segons
asegura Ia moció del PSOE «en Ia Llei d'acompanyament ja
determina, sense el consens de l'Ajuntament d'Alcúdia, i amb
menyspreu del Consistori, els aspectes més relevants de Ia
construcció».

El PSOE argumenta a més que el seu grup no donaria mai
suport a una modificació de Ia Llei d'Espais Naturals, que
consideren una llei de mínims, i com que aquesta sembla ser Ia
intenció de Ia iniciativa legislativa del Govern Balear, en tals
circumstàncies no donaran suport al preacord d'intencions.

El denunciat menyspreu del Govern Balear a l'Ajuntament
d'Alcúdia sembla ser també Ia motivació principal del vot en
contra de Unió Mallorquina. En aquest sentit Miquel Ferrer va
afirmar que Ia residència no era una qüestió prioritària pel seu
grup i que a més semblava que una part important d'Alcúdia no
hi estava d'acord, a més «el Govern Balear ha degradat al nostre

municipi canviant l'ús dels terrenys del Cap des Pinar». Ferrer
també exposà que en el tercer punt votaria afirmativament però que
en el moment de tractar aquest expedient es pronunciarà perquè no
hi hagi una entrada indiscriminada de gent.

Per Ia seva part, el Batle Miquel Ramis, qui també és el
conseller de Medi Ambient i per tant membre del Govern Balear,
va intervenir per dir que el seu grup pensava i pensa que Ia
Residència era una cosa bona per Alcúdia si bé també va reconèixer
que potser el procediment que s'ha seguit no fos el més correcte,

La plataforma ho celebrà amb xocolata

però, digué Ramis, «l'única forma i més ràpida per a fer Ia
Residència era modificar Ia LEN». Com a batle Ramis assegurà
que defensaria allò que el ple decidísja que representava Ia majoria
del poble i en quan a Ia moció del PSOE demanà que els tres punts
es votassin per separat, ja que el grup municipal del Partit Popular
votaria a favor del segon en tant que no es constituís Ia Comissió
d'acord amb el preconvenija que els semblava coherent. També
es pronunciar a favor del tercer punt que demana el reintegrament
dels terrenys a Alcúdia.

Al ple hi assistiren nombrosos representants de Ia Plataforma
en Defensa del Cap des Pinar, abans anomenada en contra de Ia
Residència al Cap des Pinar, amb presència de destacats dirigents
a nivell insular tant del G.O.B., (Miquel Angel March), com
d'Esquerra Unida o el PSM-NM. La plataforma va convidar als
assistents a aquest ple a xocolata.

S'ha de dir que si bé eI PSOE en boca del seu portaveu Antoni
Alemany asegurava que les firmes recollides per Ia plataforma no
havien pesat a l'hora d'elaborar aquesta moció, sí que es cert que
es veu una important coincidència d'arguments entre els de Ia
moció socialista i els exposats pel PSM a través de Ia publicació
«S'Encruia», pel que es refereix al tema de Ia Llei d'Espais Naturals
i a Ia reversió dels terrenys del Cap des Pinar a Alcúdia, aspecte
que es tracta des del punt de vista informatiu en un altre article
d'aquesta revista.

EIs termes però en que va ser aprovada Ia moció del grup
socialista sembla deixar una porta oberta a Ia ubicació de Ia
residència al Cap des Pinar, ja que es permet una certa discussió
a Ia Comissió Mixta Tripartita si aquesta s'arribàs a constituir.
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Rebutjada per l'Ajuntament Ia Residència per Alts Càrrecs

al Cap des Pinar.
El pIe aprova per unanimitat una moció que demana Ia paralització de «qualsevol iniciativa de Ia realització de qualsevol

obra al Cap des Pinar, en tant no es tramiti l'expedient amb intervenció de l'Ajuntament, en els termes del Preconveni signat
unànimement».

VICTORWV Poc temps després que el ple de l'Ajunta-
ment d'AIcúdia aprovàs un Acord d'L·itencions
en relació a Ia subscripció d'un conveni per a
Ia construcció d'una residència per a Alts
Càrrecs, el mateix ple ha rebutjat Ia construcció
d'aquesta residència, això sí, «en tant no es
tramiti l'expedient amb intervenció de l'Ajun-
tament en els termes del Preconveni signat

unàniment».
Aquesta moció, que significa Ia paralització i potser també el

rebuig definitiu a Ia ubicació de Ia Residència per Aits Càrrecs al
terme municipal d'Alcúdia, al Cap des Pinar, ha estat impulsada
pel Grup Municipal Socialista, que va sol.licitar Ia celebració
d'un ple per debatre aquesta qüestió en el mes de novembre.

La moció presentada pel PSOE d'Alcúdia sol.licitava l'apro-
vació de tres extrems:

1er) Exigir Ia derogació de l'article 17 de Ia Llei d'Acompa-
nyament dels Pressuposts (fórmula que permetia una ràpida
modificació de Ia Llei d'Espais Naturals i Ia construcció en poc
temps de Ia Residència.)

2on) Paralitzar qualsevol iniciativa que suposi Ia modificació
de Ia Llei 1/1991, d'Espais Naturals.

3er) Incoar l'apertura d'un expedient administratiu per, en
qualsevol cas, iniciar els tràmits adients orientats a aconseguir el
reintegrament al patrimoni municipal dels terrenys del Cap d'es
Pinar afectats a Ia defensa de Ia costa mallorquina.

Després de Ia lectura de Ia moció, en Ia qual el grup municipal
socialista exposava amb detall les motivacions i arguments per
votar aquesta qüestió, es va obrir un debat on cada grup municipal
va expresar Ia seva intenció de vot i el perquè. D'aquest debat es
desprèn que Ia raó més important per dir no a Ia residènica se troba
en Ia tramitació que s'ha fet després que l'Ajuntament recolzàs el
preconveni segons el qual una comissió mixta formada per dos
representants del Govern Balear, dos del Ministeri de Defensa i
dos de l'Ajuntament d'Alcúdia, elaboraria i signaria en el plaç
d'un any, el conveni definitiu.

El cas és però, que el Govern Balear, unilateralment i segons
asegura Ia moció del PSOE «en Ia Llei d'acompanyament ja
determina, sense el consens de l'Ajuntament d'Alcúdia, i amb
menyspreu del Consistori, els aspectes més relevants de Ia
construcció».

El PSOE argumenta a més que el seu grup no donaria mai
suport a una modificació de Ia Llei d'Espais Naturals, que
consideren una llei de mínims, i com que aquesta sembla ser Ia
intenció de Ia iniciativa legislativa del Govern Balear, en tals
circumstàncies no donaran suport al preacord d'intencions.

El denunciat menyspreu del Govern Balear a l'Ajuntament
d'Alcúdia sembla ser també Ia motivació principal del vot en
contra de Unió Mallorquina. En aquest sentit Miquel Ferrer va
afirmar que Ia residència no era una qüestió prioritària pel seu
grup i que a més semblava que una part important d'Alcúdia no
hi estava d'acord, a més «el Govern Balear ha degradat al nostre

municipi canviant l'ús dels terrenys del Cap des Pinar». Ferrer
també exposà que en el tercer punt votaria afirmativament però que
en el moment de tractar aquest expedient es pronunciarà perquè no
hi hagi una entrada indiscriminada de gent.

Per Ia seva part, el Batle Miquel Ramis, qui també és el
conseller de Medi Ambient i per tant membre del Govern Balear,
va intervenir per dir que el seu grup pensava i pensa que Ia
Residència era una cosa bona per Alcúdia si bé també va reconèixer
que potser el procediment que s'ha seguit no fos el més correcte,

La plataforma ho celebrà amb xocolata

però, digué Ramis, «l'única forma i més ràpida per a fer Ia
Residència era modificar Ia LEN». Com a batle Ramis assegurà
que defensaria allò que el ple decidísja que representava Ia majoria
del poble i en quan a Ia moció del PSOE demanà que els tres punts
es votassin per separat, ja que el grup municipal del Partit Popular
votaria a favor del segon en tant que no es constituís Ia Comissió
d'acord amb el preconveni ja que els semblava coherent. També
es pronunciar a favor del tercer punt que demana el reintegrament
dels terrenys a Alcúdia.

Al ple hi assistiren nombrosos representants de Ia Plataforma
en Defensa del Cap des Pinar, abans anomenada en contra de Ia
Residència al Cap des Pinar, amb presència de destacats dirigents
a nivell insular tant del G.O.B., (Miquel Angel March), com
d'Esquerra Unida o el PSM-NM. La plataforma va convidar als
assistents a aquest ple a xocolata.

S'ha de dir que si bé el PSOE en boca del seu portaveu Antoni
Alemany asegurava que les firmes recollides per Ia plataforma no
havien pesat a l'hora d'elaborar aquesta moció, sí que es cert que
es veu una important coincidència d'arguments entre els de Ia
moció socialista i els exposats pel PSM a través de Ia publicació
«S'Encruia», pel que es refereix al tema de Ia Llei d'Espais Naturals
i a Ia reversió dels terrenys del Cap des Pinar a Alcúdia, aspecte
que es tracta des del punt de vista informatiu en un altre article
d'aquesta revista.

EIs termes però en que va ser aprovada Ia moció del grup
socialista sembla deixar una porta oberta a Ia ubicació de Ia
residència al Cap des Pinar, ja que es permet una certa discussió
a Ia Comissió Mixta Tripartita si aquesta s'arribàs a constituir.
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Obres de Peatonització als
carrers del centre històric.

Fa prop d'un mes que s'iniciaren algunes de les obres
previstes als carrers del centre històric d'Alcúdia de cara a
Ia seva peatonització. Al llarg del mes de gener i febrer totes
les obres projectades al casc històric estaran en marxa, perquè
se puguin acabar el més aviat possible i evitar el màxim de
molèsties als als ciutadans que resideixen els carrers motiu de
peatonització.

En total està prevista una inversió d ' uns dos-cents milions
de pessetes. Aquestes obres consisteixen primer amb Ia
retirada de Ia capa asfàltica, després amb Ia col.locació de
tubs per subterranitzar fils i finalment amb Ia nova pavimen-
tació de cara a peatonitzar aquests carrers que són adjacents
a l'eix principal format per Carrer Major, Plaça de Ia
Constitució i Carrer des MoIl.

Concretament aquests carrers que estan o estaran en obres
són els següents: Progrés, Serra, Unió, Parra, Assemblea,
Bennàssar, Cristòfol Colom, Verdet, SantVicenç, Quartera,
Església, Albellon, Placeta de les Verdures, Cisterna, Camí
de Ronda (des de Ia Porta de sant Sebastià fins a Quarter de
Cavalleria).

Obres al'anticEscorxador.
L'antic Escorxador es va demolir, de cara a 1 'inici de les

obres al solar allà on s'hi alçarà el Centre cultural
Multifuncional, sala de congressos i auditori.

Abans de començar amb aquest enderrocament es varen
retirar tant l'arcada de Ia porta principal de l'Escorxador
com també l'escut per a Ia seva conservació.

Durant Ia passada sessió plenària del 15 de gener es varen
adjudicar les obres per a Ia realització del Centre
Multifuncional, unes obres que tendran un cost de 323
milions 288.862 pessetes i que realitzarà l'empresa Nexo
Entrecanales y cubiertas S.A.

Consorci de Pollentia.
Amb l'objectiu de coordinar tot el referent a les ruïnes

romanes de Pollentia i per Ia coordinació entre les diferents
institucions es va aprovar el conveni marc de col.laboració
per crear un Consorci de Pollentia, que estarà integrat per
representants del Ministeri d ' Educació i Cultura, pel Govern
Balear, pel Consell Insular de Mallorca i per l'ajuntament
d'Alcúdia.

Al si de Ia passada sessió plenària del 15 de gener se va
aprovar aqust conveni marc, així com també els Estatuts del
Consorci de Pollentia.

Així es pretén dur a terme una gestió àgil i eficaç del

jaciment amb l'objectiu de posar les bases pel Parc Arque-
ològic de Pollentia.

El Parc Arqueològic de Pollentia seria Ia figura que
permetria no només continuar amb l'excavació i les tasques
científiques sinó que a més pot ajudar a aprofitar Pollentia
com a focus d'atracció cultural i turística.

Sobre aquesta matèria existien multitud d ' administracions
amb competència, per tant des de 1 ' ajuntament es considera-
va necessari crear un organisme que s'encarregàs de Ia
coordinació. I aquest organisme és el Consorci de Pollentia.

Benedicció de Ia Capella de
Sant Sebastià.

El passat dia 18 de gener, i dins el marc de les festes de
Sant Antoni i Sant Sebastià es va dur a terme Ia benedicció de
Ia Capella de Sant Sebastià.

L'ajuntament d'Alcúdia va encarregar i ha finançat Ia
realització de l'escultura de Sant Sebastià a Ia reconeguda
artista Remígia Caubet que, desgraciadament, no haurà pogut
veure Ia seva obra final col.locada a Ia capella de Ia Porta.

Després que Remígia Caubet dissenyàs una nova escultu-
ra de Sant Sebastià i el seu fill acabàs l'obra de l'artista que
morí fa uns mesos, l'estàtua de Sant Sebastià torna a
romandre a Ia Capella de Ia Porta que duu el seu nom, a
l'entrada del nostre municipi, venint de Ciutat.

Segons don Bartomeu Serra recollia a Ia Ressenya sobre
La Capella de Sant Sebastià de Ia Porta, dins el programa de
Sant Jaume 1996, aquesta és una de les construccions
singulars que es poden trobar dins el nucli històric d ' Alcúdia.

Bartomeu Serra compta que sembla que aquest sant era
invocat antigament per demanar Ia protecció contra Ia pesta
i per això se pensa que se va situar a l'entrada de Ia ciutat.

Aquesta no és Ia primera capella, ja que l'originària
estava situada en una torre que hi havia entre els dos murs de
Ia porta de Sant Sebastià. L'any 1859, el batle, pel malestat
en què se trobava Ia torre va disposar de tirar-la i fer-ne una
de nova.

L'autor del nou projecte va ser el conegut mestre Pere
d'Alcàntara Penya. El procés de construcció de Ia capella va
ser solmne. El 25 dejuliol de 1 ' any 1860, el dia de Sant Jaume
es va beneir Ia imatge del sant i tot seguit fou traslladada en
processó a Ia Capella.

Però, segons segueix contant, Bartomeu Serra, no és
aquesta Ia capella que avui contemplam, perquè Ia murada on
es recolzava es va esbucar i també Ia capella. Per això, 1 'any
1916, s'acordar de tirar a terra Ia murada, Ia caseta de burots
i traslladar Ia capella de Sant Sebastià al carrer de Ia Murada
(avui camí de Ronda) devora el baluard de Ia porta de Sant
Sebastià en front de Ia Plaça Major. Tot això ens ho conta
Bartomeu Serra.
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Ara l'escultura i Ia Capella de Sant Sebastià roman
novament a Ia Porta, i fou beneïda aquest mes de gener, amb
Ia presència de les Autoritats civils i religioses, així com els
veïns del carrer Major, així com ciutadans d'Alcúdia que se
sumaren a aquest acte.

Temps de Nadal 97-98.
Fa poques setmanes que ha finalitzat el temps de Nadal.

I enguany es va posar punt i final amb una novetat. Entre els
actes programats enguany hi havia una novetat: el reparti-
ment casa per casa de lesjuguetes per part dels Reis d ' Orient.
Aquesta va ser una de les novetats dins el Temps de Nadal 97
98 a Alcúdia. EIs Reis Mags, Ia nit del 5 de gener, al nostre
municipi varen realitzar un centenar de visites a les cases dels
nins alcudiencs.

Per altra banda, també s'organitzaren tot un cicle
d'activitats lúdiques, culturals i d'entreteniment.

Activitats de Sant Antoni i
Sant Sebastià.

Durant aquests dies del mes de gener hem estat de festa
també a Alcúdia en motiu de Sant Antoni i Sant Sebastià.
Foguerons de les escoles, de distintes entitats, de les institu-
cions han estat protagonistes d'aquestes festes on no hi han
mancat com és tradicional les cançons i tonades a Ia ximbomba.

Una de les notes a destacar ha estat t • rcavila que hi va
haver el passat devuit de gener, en motiu de l'arribada a
Mallorca dels Gegants de Maó per fer una visita a distints
municipis. La primera aturada va ser a Alcúdia. El diumenge
dia 18hivahaverpassa-carrers perpartdelsGegantsdeMaó,
que anaven acompanyats per una colla de graellers. Després
les Autoritats locals, i els Gegants d'Alcúdia, Rapell i
Pipella, varen donar Ia benvinguda als Gegants de Maó.

Tardor Cultural.
Aquest mes de gener s'han tornat a reemprendre els

distints cursos que estaven inclosos dins Ia Tardor Cultural i
que durant el temps de Nadal varen aprofitar el parèntesi
vacacional.

A més des de l'àrea de cultura s'ha tornat a posar en
marxa un nou curs de restauració de mobles, en què a hores
de tancar l'edició de Ia Revista Badia d'Alcudia encara hi
havia possibilitats d ' inscripció. Aquest curs de restauració de
mobles té una durada de vuit sessions, cada dimarts, de tres
hores. El cost d'inscripció és de 5.000 pessetes.

El m D D m m D En

Un hivern a Mallorca.
Patrocinat per rt>atur, i amb Ia col. laboració de I ' agrupació

empresarial hotelera d'Alcúdia i amb l'escola de música de
l'Ajuntament del nostre municipi, el passat dia 11 de gener
començà el cicle musical Un hivern a Mallorca. Dins aquest
mes de gener a Alcúdia, a més del primer concert, amb Ia
Hakata Klesmarin i el concert del passat 18 de gener, amb els
Sis Som, n ' està previst un altre per diumenge dia 25 de gener,
amb el Trio los Paraguayos, a 1 'hotel Estrella de Mar, a les
21 h. Es tracta de concerts oberts a tot el públic, entrada lliure.

Festa de les Escoles
Esportives

A darreries del mes de gener, dia 30 de gener, està prevista
Ia realització de Ia festa de l'esport que des de fa uns anys
organitza el Patronat Municipal d'esports. Es tracta d'una
festa de caire lúdic i de trobada entre monitors, pares i
alumnes de les distintes escoles esportives del nostre muni-
cipi, així com un reconeixement els esportistes més destacats
durant el darrer any.
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Llum verda als apartaments del Club Nàutic
però amb fesbucament de part d'ells

Alcudiamar també cedirà una franja d'espai perquè es puguin fer les obres del PIa Mirall.

Alcudiamar S.A. i I'Ajuntament d'Alcúdia han arribat a un acord que significa el final
d'un llarg període de negociacions. Segons l'acord que va adoptar el ple de l'Ajuntament
d'Alcúdia amb els vots a favor del PP i el PSOE i en contra d'UM, Alcudiamar tombarà part
de Ia construcció feta, Ia de l'extrem de Ia dreta vist des de Ia platja, i reubicarà els edificis
pels quals té llicència municipal, més cap endins, corregint les infraccions urbanístiques però
mantenint els trets bàsics de Ia llicencia municipal que va obtenir en el seu dia. A més d'això,
l'empresa consesionària deI Club Nàutic cedirà a l'Ajuntament d'Alcúdia, durant tot el temps
que Ii resta de concessió, una important franja d'espai perque es puguin realitzar les obres
d'embelliment i peatonització al Passeig Marítim i que entren dins el finançament del PIa
Mirall.

Ara s'està a l'espera de que l'Autoritat Portuària informi favorablement les modifica-
cions que farà el Club Nàutic en el projecte pel qual va obtenir Ia concessió administrativa,
per veure si aquestes s'adapten a Ia concessió administrativa.

A Ia votació en el ple, UM va
explicar que no havia estat a les
darreres negociacions i que es deixa
el mateix volum que a l'any 88 a més
de que hi ha uns canvis d'usos, raó
per Ia qual no hi estan d'acord perque
consideren que el volum s'hauria de
reduir. Com es recordarà, els
apartaments d'Alcudiamar foren atu-
rats perquè es varen detectar en Ia
seva construcció una sèrie d'irregula-
ritats, com eren un excés d'altura. A

més, es va produir una forta campanya d'opinió en contra, liderada per ciutadans del Port
d'Alcúdia, així com també pel G.O.B. i el PSM, que exigien l'esbucament de tots els
apartaments.

Per Ia seva part, l'empresa concessionària del Port Turístic Esportiu, ha mantingut
sempre Ia legalitat de les obres argumentant que tenia tots els permisos tant de l'Autoritat
Portuària com Ia Llicència Municipal d'Obres. El problema era un excés d'altura d'un poc
més que metre i mig i algunes altres coses, raó per Ia qual es va ordenar Ia paralització de
les obres. De llavonces ençà han passat casi quatre anys de negociacions on s 'ha intentat evitar
el contenciós administratiu.

Finalment en aquest ple on sembla s'ha donat solució a aquesta problemàtica el PSOE
recolzà Ia propostaja que considerava que respeta Ia filosofia de no fer més edificació, mentre
que el batle Miquel Ramis va respondrà al regidor Miquel Ferrer, d'UM, que aquest tema
es una responsabilitat del govern i com a tal «estam obligats a donar-li solució». A més el batle
va afegir que es tracta d'un bon conveni, el qual «està informat pels serveis tècnics ijurídics».

O PSM es
lamenta per

aquesta decisió
de l'Ajuntament

El PSM-NM d'Alcúdia ha remés
un comunicat a Ia redacció d'aquesta
revista informant que «es lamenta de Ia
decisióadoptada per l'Ajuntament
d'Alcúdia en relació al tema
d'ALCUDDVMAR, com tambéconsi-
dera que hi ha una desinformació per
part del nostre Ajuntament (...) pel que
fa al resultat de Ia negociació que s'ha
culminat.» El PSM considera que hi
hauria d'haver hagut abans un periode
de reflexió i exposició pública delpro-
jecte presentat per Alcudiamar, fet que
troben perfectament lògic donada «la
trascendència social, Ia preocupació que
suscitàentre Ia nostra població, de Ia
qual cosa n'és testimoni Ia recollidade
signatures que es dugué a terme,
l'arxiesmentat impacte ambiental i
paisagístic inherent al tema*.

El fet d'aquesta manca de informa-
ció duu al PSM-NM d'Alcúdia a sospi-
tar»,comafirmaenaquestcomunicat,ja
que considera q u e l a p r ó p o s t a
d'Alcudiamar ha fet molta de via en
rebre una solució i en ser informada pels
serveis municipals. En opinió delPSM
en una setmana s'ha «arreglat»aquest
tema. ;;
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SUMINISTROS PARA LA HOSTELER^ Y EL HOGAR

TELF. 54 78 65

C/. CORAL, n° 3
07410PTO.ALCUDIA

MALLORCA J

SERVICIO TECNICO DE
REPARACIONES

GRAND
PRK

MASTER
ALA

CAUDAD
EUROPEA

1.989

*MAQUINARIA HOSTELERÍA
Y FRIO COMERCIAL

*AIRE ACONDICIONADO
*REGISTRADORAS Y TERMINALES

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

*HIPERVAJILLA, LENCERIA Y MENAJE
*MOBILIARIO INTERIORYTERRAZA
*MUEBLESCOCINAYBAÑO
*MUEBLES ESTANTERÍAS COMERCIO
*CERRAMIENTOSYTOLDOS MOVILES

ALUMINIO Y PVC
*TOLDOS Y PARASOLES LONA
*ROTULOS LUMINOSOS
*TRATAMIENTO AGUA
*HORMOSIS
*OZONO

A LA HORA DE MONTAR SUNEGOCIO1 PASENA VER NUESTRA EXPOSICIÓN
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ENTREViSTAA...

JAUME POMA.
GABRlELTORRES I RAMIS

1.- Com et presentaries?
- Simplement els dic: «som en Jaume Poma, una persona que

pinta, fa ceràmica i enseny Io que he après».
2.- Quant et vares decidir a dir a ca teva que volies esser

un artista?.
- Mai els hi vaig dir, des de petit possiblement en els sis o set

anys, els estrangers que venien a pintar a Alcúdia pintaven damunt
un paper les murades en aquell temps decadents, això em va cridar
moltl'atenció i des de llavores vaig començar a pintar, i un bon dia
vaig dir: me'n vaig a Barcelona!; a mon pare no Ii va caure gaire
bé, però ho va acceptar i me n'hi vaig anar, sense doblers i sense
res, amb uns estalvis petits a cercar-me Ia vida; vaig cercar feina
... Me'n record de Ia impressió de quan devallà al port, jo totsol,
davant l'estàtua de Colon i les grans avingudes; me vaig com
assustar.

3.- Com vares començar Ia teva línea evolutiva?.
- Vaig tenir una época molt bona, Ia fi del franquisme i el

començament d'un canvi sociopolític. Vaig mamar dels meus
professors aquestes ganes de canvi, implicant renovació, ens
ensenyaren més que conceptes, política; ens preparaven per aquest
canvi, férem molta feina ideològica Io quan ens va marcar donant-
nos aquest esperit que encara tenim del maig del 68, i que mantenc
en els meus 49 anys.

4.- En quin moment et trobes ara?.
-Moltfrustrantperjo, noperlamevaobra, hetornatmoltcrític

davant les manifestacions artístiques en general, crec que vivim del
biberó, no som prou valents, no som capaços d'enfrontar-nos a una
societat que ens imposa una sèrie de conceptes, d'esquemes que si
ets crític artísticament no hi pots passar.

Estic content perquè he madurat i som capaç de fer una
autocrítica.

5.- Cap on vas?.
- No ho sabem, cap on anam. Faig una feina coherent enjo

mateix. Ningú em marca el camí.
6.- Quins han estat els teus mestres o models?.
- Han estat fantàstics, persones molt coherents, el senyor

Macià, el senyor Alenyà, en Turon, Llorens Artigues, Eduard
Carbonell.

7.-1 els moviments o tendències que t'han marcat?.
- Com a moviments varen esser els de principi de segle fins a

Jaume Poma, amb alguns dels seus alumnes de l'Escola
NORAI

l'any 1915-1920, els Surrealistres, i les abstraccions. Això és molt
normal tenint en compte que els meus mestres tengueren contacte
amb aquestes primeres avanguardes.

8.- Per sentir-te plenament realitzat com artista, qué
necessites?

- No m'he marcat mai cap meta, senzillament un moment
hermós seria que Ia gent m'entengués. Sense vanidad per part
meva, no m'importa tenir cap obra dins un museu, sempre he dit
que mort jo pot morir Ia meva obra, els museus així com estan
concebuts a mi no me serveixen, perque no hi estan «todos los que
son, ni son todos los que están» hi ha molta de gent que passa
desapercebuda i són grans mestres, jo ho pens de alumnes que tenc

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

TeI. 85 22 33
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Darrerament Jaume Poma exposà Ia seva obra de galls de
ceràmica

a dins l'escola que mai seran coneguts.
9.- Quina és Ia teva opinió sobre el món pictòric actual?.
- Som molt valent per dir les coses, estic desencantat, perquè

de l'art en el S.XX en el món capitalista s'ha fet un comerç, fa que
cada dia Ia cosa sigui nova, consider que un artista no pot accelerar
tant els processos com els fan accelerar, el mercat marca unes
pautes on tu no pots presentar sempre el mateix. També els mitjans
audiovisuais marcan unes pautes molt dures que veus moltes
d'imatges i moviments en una setmana. Abans moviments com el
Surrealisme sortien i tenien un temps de maduració, avui en dia
aques temps s'ha suprimit. Això pot donar noves sortides, no me
nec a tot això, però sí dic que aturen Ia maduració. Per exemple
l'ordinador dona unes sortides amplíssimes, no tot està fet, els
avanços proporcionen sol·lucions que hem de contemplar, però
amb temps.

10.- Quan i a on podrem veure properes exposicions
teves?.

- M ' agradaria fer-ne una cada any enmig del carrer, m'agraderia
fer-ne una en el moll dels pescadors i penjar-los en l'espai, que Ia
gent anàs allà a mirar-los; alomillor dins el quadre no hi hauria res,
veurien el marc i a darrera el for. Les galeries de vegades obliden
un tipus de gent. L'art no arribarà mai a tothom, no perque no
tenguin una preparació artística, perque hi ha gent sense cap tipus
de formació i va loca per l'art,, en canvi n'hi ha de preparada que
només té interès pel preu i les firmes, sense importar Ia qualitat de
l'obra d'art.
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«ENTREVISTA !ï;

VICTORIA WVES7 nueve años de experiencia en Badia d'Alcúdia.

MARGARITA SOCIAS M. seis años como directora de Radio Alcudia
CATALlNAPONS

Aunque, a veces, sintamos Ia necesidad de despertarnos en
algún lugar olvidado, sin más posibilidad de información que
una mirada al cielo por si ese día Ie diera por llover, Ia realidad
es que seguimos creyendo en Ia información como relatos de Io
ocurrido, como parte de Ia historia «otra manera» de reconstruir
instantes, otra forma de comunicarnos, un modo más de saber
hacia donde nos dirigimos.

Y de eso se encarga en Alcudia, Ia pluma despierta e inquieta
de Victoria Vives en Badia d'Alcúdia, o Ia voz cálida de
Margarita socias, que cada mañana aparece y desaparece a
intervalos en cualquier rincón del 94.7.

Dos mujeres que dejan su tiempo invocando día a día el
nombre de esta ciudad.

Ya que de alguna manera tenéis información privilegia-
da, ¿Qué cosas no se han contado y estaría bien que Alcudia
supiera?

M.S. Si han ocurrido se han dicho, también pueden haber
pasado cosas que no has visto ,pero que te han contado, y eso se
queda en simple rumorología

V.V. Si, sinoescaerenlaprensaamarilla,periodismohecho
a base de rumores, y que normalmente no puedes comprobar.

¿Hasta dónde puede llegar el poder de los medios de
comunicación?

M.S. El periodista tiene en Ia mano un arma que puede ser
peligrosa depende de como Ia maneje...

V.V. Yo Io comparo con un médico que tiene Ia obligación
de saber Ia dosis de anestesia que tiene que dar al paciente, y ya
entramos en el terreno de Ia responsabilidad, esa anestesia puede
ser utilizada para matar, y el médico deja de serlo para
convertirse en asesino. La profesionalidad debe ir unida a Ia
conciencia y el sentido de Ia responsabilidad de cada uno.

¿y el poder político, ha puesto alguna vez trabas en
vuestro trabajo?

V.V. La verdad es que a mi siempre me han facilitado el
trabajo, sí es cierto que, cuando hay una situación delicada, Ia

Victoria Vives i Margalida Socias (Imatges d'arxiu)

gente es más reservada y tienes que ir con más tacto. TaI vez no
he sentido presiones por que nunca me he metido en situaciones
comprometidas.

M. S. Se puede pensar que en una radio municipal tienes esas
presiones, pero no las hay, por ejemplo, jamás se nos ha dado
el caso de tener que cambiar una noticia, aunque a veces
tendamos a autocontrolarnos, esto pasa a cualquier periodista,
pero no por presiones políticas.

¿Por qué pensáis que se ha puesto de moda el periodismo
fácil, de sucesos, sexo....?

V.V. Si eso fuera cierto, que no estoy de acuerdo con esa
afirmación, creo que Ia razón está en Ia misma frivolidad de Ia
sociedad, o a Io mejor es que Ia vida es tan difícil que Ia gente
busca esas cosas para evadirse.

M.S. Yo sí creo que Ia sociedad se interesa por esos temas
aunque no tendría porqué ser así, esto se ha convertido en una
moneda de cambio, los medios de comunicación, se aprovechan
de que a Ia gente Ie atraigan esos temas y Io explotan al máximo.

¿Cómo son las relaciones entre los medios de comunica-
ción de Alcudia, hay rivalidades y envidias?

M.S. Pueden existir malos entendidos, pero no hay rivali-

Pida presupuesto sin compromiso

Aire acondicionado, Calefacción
Deshumificadores

Maquinaria Hostelería en General
C/. Sureda, 55
TeIs: 24 54 16 - 42 10 00 Paseo Colón, 70
Fax:278652 Tel.851958
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dad, todos los medios que hay en Alcudia son
complementarios.Hay pocos municipios, quizás Calviá, Palma,
que tengan Ia suerte de tener tantos medios, así Ia gente puede
escoger.

V.V.Estoy de acuerdo con Margarita, pero Io cierto es que
cualquier medio de comunicación tiene el prurito de ir un poco
por delante de los demás, te gusta dar Ia mejor noticia y antes que
nadie, pero eso es bueno, necesario, y una cosa no quita Ia otra.

¿Cuál es el tipo de audiencia que sigue Ia revista, Ia radio
o Ia televisión?

V.V.Los mismos que leen Ia revista,escuchan Ia radio y ven
Ia televisión, son gentes preocupadas por Alcudia.

En otra ocasión , entrevistando a José Crespillo de TV
Alcudia, se quejaba de que Ia revista y Ia televisión eran los
medios olvidados....

M.S. No quiero polemizar, sólo digo que tenemos que
colaborar juntos e intento, cada vez más, tener una relación
cordial.

Victoria ¿ y sobre esas quejas que dicen que Ia revista es
partidista?

V.V. Sólo hemos recibido una vez una carta con un
seudónimo, sin posibilidad de poder contestarle porque no dejó
ni un teléfono. La mejor respuesta a Ia gente que hace esa crítica,
es el número de cada mes donde hay cabida para todo el mundo.

De todas formas ¿hasta que punto es correcto mantener
una inclinación política desde eI periodismo.?

V.V. Esto se da en artículos de opinión , pero para una
noticia de tipo informativo, se trata de narrar ,con Ia mayor
objetividad posible, Io ocurrido.

¿Cuáles son vuestros maestros, vuestros puntos de refe-
rencia?

M.S. Mi gran ídolo es JoaquinM3 Puyal, de Cataluña Radio,
Sardá e Iñaki Gabilondo también, pero Joaquin Ma Puyal ha sido
además , eI precursor de Ia radio en catalán en una época muy
difícil, nosotros sólo estamos recogiendo el trabajo que han
hecho otros.

V.V. Yo admiro a las mujeres periodistas que además han
sabido compaginar su trabajo con Ia familia, que por cierto,
conocidas no se me ocurre ninguna. Pero también me gusta
mucho el trabajo de Pilar Urbano, Rosa Montero, Maruja
Torres...

Precisamente Maruja Torres decía que un periodista
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tenia que cultivar el escepticismo y desconfiar de cualquie-
ra...

V.V.Sí, Ia misma experiencia te enseña a escuchar con cierta
distancia y a no confirmar nada sin antes haberlo contrastado.
El escepticismo es una herramienta muy útil que ayuda a
trabajar, a contrastar y a depurar más.

M.S. No te puedes quedar sólo con Ia verdad de uno, porque
hay tantas verdades y puntos de vista como personas, y el
periodista tiene Ia obligación moral de mirar los distintos
planteamientos de una misma idea, vivencia o hecho.

¿La templanza en el periodismo es un defecto o una
virtud?

V.V. Es una virtud más que un defecto...
M.S. Por ejemplo, ante una noticia brutal, estar templado en

aquel momento, más que una virtud es nuestra obligación para
poder hacer un buen tratamiento de Ia noticia, aunque unas veces
se consiga y otras no.

La revista y Ia televisión de Alcudia se han definido como
bilingües, ¿y Ia radio?

M.S. Lo importante es comunicarse. En Ia radio todas las
lenguas son respetables, pero Ia línea de Ia emisora es que sea en
nuestra lengua, seguimos parámetros estatutarios con todo el
respeto a los invitados que hablen castellano.

¿Qué noticia de Alcudia os gustaría dar?
V.V. Que ha tocado Ia lotería, sería una noticia extraordina-

ria desde el punto de vista informativo, es una de las noticias más
bonitas que un periodista puede encontrarse.

M.S. Si, porque parece que el periodista siempre quisiera
que pasaran cosas negativas y no es así. Me gustaría poder decir
que en Alcudia no hay nadie sin trabajo y que Ia gente es feliz.

¿Tenéis cosas nuevas que ofrecernos?
M.S. De momento no, pero cada año hemos ido incorporan-

do cosas nuevas que se van consolidando.
V.V.Empiezo a tener otras inquietudes y estoy trabajando en

un proyecto que no tardará mucho en salir.

Victoria Vives , se refirió durante Ia entrevista a los
colaboradores de Badia d'Alcudia como los que hacen posible
Ia revista, y Margarita Socias habló de sus compañeros Fara
y Ferran como dos amigos e indispensables para Ia radio de
Alcudia.
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Calenta acollida de "Fora Fred"

GABRlELTORRES I RAMIS

El dissabte dia 27 de desembre començà Ia singladura «Fora Fred» per els més petits.
En el marc de 1 'escola Norai del Port d' Alcúdia les menudes mans dels intrepits participants
volgueren manifestar les seves excel·lències culinàries a partir d'unes receptes de massapà
que segur feren les delícies de casa seva. Qué bons eren!

En canvi els dies 29 i 30 en les activitats de < < Descobreix els racons del Pavelló > >
tengueren l'oportunitat de cremar calories i aguditzar tots els sentits per anar passant cada
una de les activitats preparades i distribuïdes en el recinte esportiu. Allà hi podien trobar
des d'un lloc on maquillar-se i pentinar-se al gust, un altre on demostrà Ia punteria,
l'habilitat en uns esports una mica especials, fms a tractar Ia màgia del tacte i realitzar
objectes de circ.

El dia 2 partí-
rem rumbosos cap
el recinte de
riFEBAL, allà ens
esperava < <Pista
d'Aventures> >
un lloc ple de sor-
preses que agrada a
tothomijas'hacon-
vertitencitatradici-
onal d'aquestes fes-
tes nadalenques.
Llavors aprofitarem
l'ocasió per visitar
els millors betlems
de Palma prenint tots
bona nota de quantes meravelles vérem.

L'endemà un altre taller estava previst, aquesta vegada es tractava de realitzar una font
on hi construïren tres representacions tridimensionals del Reis Màgics d'Orient. El vespre
de dia 5 hi havien de col·locar caramels com a reclam perque s'aturassin i descarregassin
els seus regals. La lluentor en els seus ulls davant tal proposta fou inmediata.

Ara només queda avisar-vos de què prepareu ulls i orelles de cara a Pàsqua que segur
apareixeran informacions sobre noves sorpreses i activitats. Ah! i els de 11-12-13 anys
començau a preparar motxilles, sac de dormir, bicicletes, i per suposat Ia vostra forma
física. FINS AVIAT///.

Un record per Sor
Cor de Maria

PER VICTORIA VIVES

He trobat aquesta imatge de Sor Cor de
Mariaentre les fotografies de l'arxiu, i quan
l'he vista, m'he emocionat.

Ara queja no és entre nosaltres, és, tal
volta, quan més
present Ia podem
tenirperquèelre-
cord no el pot es-
borrar res.

Volia escriu-
realgunacosaper
retre-li homenat-
ge, però si ha-
gués de parlar no
hem sortiria cap
paraula, i ara que
ho he d'escriure,
també tenc un
nuu a Ia garga-
mella.

Jo era una nina ben petita quan vaig
conèixer a Sor Cor de Maria, i al llarg dels
meus vint-i-nou anys l'he tenguda present
perquè ens hem anat trobant cada cert temps,
sempre de casualitat, però eren trobades on
en cinc minuts em donava consells i me feia
recomenacions plenes de sentit i saviesa. Se
cert que són moltes les generacions d'alcu-
diencs que Ia recorden amb Ia mateixa
tendresa quejo. Vegent Ia seva fotografia no
se m'ocorr res que dir però sí moltíssim que
recordar amb molt de carinyo i afecte. Tan
sols pregar donant gràcies a Déu per haver-
la coneguda i per haver estat una de les seves
«nines».

Al cel sia.
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07410 Port d Alcudia - Ma!to;ca
Tj6 l .SS| IS60 - ' . - - . ........

GESTIÓ IMMOBILL^JUA

XISCOCOMPANY
EXPERT IMMOBILIARI núm.244

Venda d'apartaments:
Port d'Alcúdia
Platja de Muro
i Ca'n Picafort

Tel./Fax: 989 60 53 00

AUToercuGLA
POLLGNTIA ce.

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

ALCUDIA
TeI. 54 77 06



26 \ Gener

Carta d'un alumne al seu admirat
professor de Llengua Castellana
El dia que a les llistes del PSOE vaig veure el nom del meu exprofessor de llengua

Castellana vaig sentir una gran satisfacció degut a Ia meva admiració cap a una de
les persones que més m'han marcat durant els meus anys d'ensenyança primària,
on a més d'anar a escola per apendre a escriure i un poc de matemàtiques, és Ia
primera pressa de contacte amb el mon que ens enrevolta i on com és natural, quan
un encara no ha passat l'adolescència, aprèn a destriar quins són els vertaders valors
humans que el formen a un com a persona. I precisament ell amb altres, juntament
amb mon pare i ma mare, m'han educat i ensenyat que el primer de tot que s'ha de
respectar són les persones per damunt d'idees i postures polítiques més o manco
defensables.

La meva satisfacció com ja he dit abans provenia del respecte que va despertar
en mi veure com una persona Ia qual m'havia servit d'exemple per a fer-me gran
per passar d'ésser un nin que només pensa enjugar a un nin que comença a fer-se
una idea del que significa conviure amb altres persones que no siguin Ia teva pròpia
família. La meva sorpresa encara és més gran quan descubresc que totes les
expectatives que m'havia creat en mi aquella bona nova s'enfonsen degut a les
actuacions del meu admirat professorja que no es corresponen amb allò que ells em
va ensenyar que no era altra cosa que defensar Ia meva personalitat però sempre
defensant i respectant Ia dels altres encara que fos contraria a Ia meva. Una cosa és
defensar les pròpies idees i una molí distinta atacar personalment a una altra
persona per a defensar aquestes idees, sobretot per manca d'arguments. Per
entendre equivocadament que aquesta persona és més dèbil pel fet de trobar-se tota
sola a l'Ajuntament.

Per tant no crec que defensar els interessos dels alcudiencs consisteixi
precisament en això, és a dir, en atacar personalment i no políticament a un grup
de persones que l'únic que fan és obrar de Ia millor manera que ells saben,
equivocant-se en més d'una vegada però mai atacant impunement a ningú en nom
i llinatges o en malnoms artificiosos per ajustificar els seus errors polítics perquè
no ho oblidem som persones, no computadores, i com a tals ens equivoquen) si és
que han comès res del que vostè els acusa sense cap tipus de justificació i que més
haviat es podria resumir en respectar Ia voluntat del poble d'Alcúdia que a les urnes
va decidir que el pròxim i actual Batle d'Alcúdia no fos en Toni Alemany.

Mai m'atreviré a criticar a ningúpersonahnent pel fet de conseguir tenir un Batle
a estones perdudes o de malgastar els doblers dels alcudiencs o despilfarrar com
vostè diu ja que no ho trob correcte vengi de qui vengi i molt manco consentiré
enemistar-me en ningú personalment per raons polítiques. Si de cas el màxim que
puc fer serà demanar-li responsabilitats polítiques però mai personals.

Senyor Turrado si Ii escric aquesta carta és per fer-li arribar Ia meva profunda
decepció personal envers les seves darreres actuacions a l'Ajuntament d'Alcúdia i
les seves manifestacions en aquesta revista ja que entenc no es corresponen en Ia
manera d'actuar de persones madures i coherents amb elles mateixes que no és altra
que Ia de defensar els valors humans i democràtics de tota societat lliure.

^M**i f-iot i Pot
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Asamblea anual
de Ia Asociación

de Ia Tercera Edad
de Alcudia.

Con asistencia de más de 500 so-
cios, (540) autoridades e invitados se
celebró en el Restaurante Can Masiá
Ia asamblea anual.

Se dió cuenta a los socios, de tan
solo un cambio en Ia Directiva actual,
cesando Venancio Sánchez y ocupan-
do su lugar su hermano Pep Sánchez,
que fue muy bien aceptado. No se
admitió Ia dimisión de Toni Alompart,
encargado de petanca, cerrando con
una ovación por su trabajo y su rein-
corporación a Ia Directiva actual.

El tesorero Matas, presentó el es-
tado de cuentas y movimiento de
socios siendo satisfactorio su resulta-
do.

Asistió el Sr. Alcalde Don Miguel
Ramis, animándonos en su parlamen-
to, a seguir como hasta ahora, ofre-
ciéndose y prometiendo que tal como
el caso mencionado por el Presidente
sobre Ia unión de los concejales, sea
del partido que fuera para el bien de Ia
ciudad, seguirán así para nuestro pro-
vecho.

Deseo a todos un feliz año. Se Ie
despidió con grandes aplausos.

f-t&^e C^w*Jt+M*.
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¡•AGINES DELS MAJORS

Palabras del presidente en Ia asamblea

GARMENDL*

Si. Alcalde, dignísimas autoridades,
queridos amigos y amigas:

Ante todo nuestro agradecimiento a
todos los componentes de nuestro Ayunta-
miento, por estar entre nosotros y apoyar-
nos en nuestras peticiones, que las hace-
mos, ayer mismo por escrito para el nuevo

local social y que sabemos que las estudiarán.

Mención especial, esta vez a los concejales de Acción
Social-Sanidad y de Deportes, Sra. Garson y Sr. Hevia,
que al hacerles una petición hace un mes ya está en marcha.
Se trata de un reconocimiento médico a todos los que
practicamos Yoga y Gimnasia. Gracias al Hospital de
Alcudia está en marcha, pero es un examen completo, un
reconocimiento médico, placa de tórax, electrocardiogra-
mas y ergometrias. Todo muy minucioso con todos los
aparatos que dispone este Hospital. Agradecemos muy
vivamente, estas y todas las demás atenciones que tienen,
incluyendo con los residentes en esa residencia.

Un aplauso para ellos.

También nuestro agradecimiento a Las Caixas, ya que
por ejemplo hoy, La Caixa nos proporciona Ia orquesta
para el baile de esta fiesta.

Sa Nostra nos apoyará en el Homenaje a los Directivos
que formaron Ia Asociación hace 14 años, con una placa
conmemorativa a cada uno, el próximo mes de marzo.
Fiesta Aniversario.

Otro aplauso para ellos.

Y gracias a todos vosotros, que nos apoyáis y ayudáis
con vuestras ideas.

Gracias a Televisión de Alcudia, que hoy no puede estar
con nosotros, por tener otro compromiso anterior pero que
hace llegar a los hogares las actividades que tenemos.

A todos los directivos que se desviven trabajando
mucho. No es fácil complacer los deseos de todos los
socios pero se ocupan durante horas.

Pido un fuerte aplauso para ellos.

En Ia directiva, seguimos los mismos, con un pequeño
cambio. Cesa Venancio Sánchez y ocupa su lugar su
hermano Pep Sánchez que viene con muchas ganas de
trabajar, otro directivo nos ha presentado Ia dimisión, pero
no se Ia aceptamos. Es Toni Llompart que también
organiza Ia petanca. Para que no nos deje, y que siga con
nosotros, para animarlo, os pido un aplauso.

Ahora termino, rogando a nuestro tesorero Matas, buen
tesorero, nos presente el estado de cuentas y movimiento
de socios. Estos datos quedarán expuestos en el tablón de
anuncios de nuestro centro.

Gracias a todos.

Otras pequeñas pero constantes ayudas nos vienen de
las Ferreterías Llomgar y Palou así como de las panaderías
Can Torró y Can Torres.

RIAUTO
COLABORADOR OFICIAL DE MEDIAUTO, S.A.

®TOYOTA

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

Taller y Ventas:
CTRA. D1INCA, 1

TEL5401 10
SA POBLA

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

DROGUERÍA
Productos

de limpieza
Almacén de

plásticos
Muebles de

terraza yjardín

DISTRIBUIDOR PINTURAS BRUGUER

Distribuidora LLOMGAR, C.B.
VIa Pollentia, 45-B
07400 - ALCUDMV (Mallorca)

C.I.F.: E-07-106040
TeI. 54 51 64/65 FAX: 54 86 24
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Viejas glorías y
nuestra juventud.
Fútbol en marcha

El sábado pasado, día 20 de Diciembre, fué una de las
fechas que con el paso del tiempo nos agradará recordar.

La Junta Directiva del Fútbol, y nuestra juventud de
Alcudia y aficionados al fútbol, prepararon una fiesta que
no podía estar mejor organizada. Yo sé por experiencia que
cuesta mucho trabajo preparar actos como éste, pero repito
fue muy hermoso.

Como siempre nuestro alcalde (también fue futbolista) y
miembros del consistorio, asistieron para dar mayor realce
a Ia fiesta. Hubo momentos muy emotivos... Fue maravillo-
so ver los jugadores, viejas glorias juntos. También anti-
guos directivos, al celebrar, los 75 años de existencia que
celebrábamos. La mesa de los 5 presidentes de años
anteriores. La Directiva actual tuvo el detalle y deferencia
de concedernos Ia medalla de oro con brillantes a cada uno
de los cinco. A mi me impuso el Presidente de Ia Federación
Balear Sr. Borras y Ia verdad es que me emocionó mucho,
aunque a veces parezca que estoy curado de espantos. Me
hubiera gustado poder tener más tiempo con el micro para
agradeceratodos. Aproveché, enmicortoparlamento, para
agradecer a todos, ya no podía nombrar a todos mis
compañeros, nombré unos ya fallecidos, como Toni Salot
(comaro) Jaime Pons (churic) y no pude nombrar a los
demás debido a Ia emoción, pero hice constar que recibía
ésta medalla como si fuera concedida a ellos y pude
agradecer de todo corazón el apoyo que tuve de todo
Alcudia, en el Campo Matadero y en Ia construcción del
nuevo Campo Las Palmeras.

Aprovecho ahora muy vivamente el detalle del Presiden-
te actual Sr. Vilches al venir a mi casa para invitarme
personalmente y animarme para que acudiera a esta fiesta,
cosa dudosa ya que llevaba dos semanas con gripe. Gracias
a todos por las atenciones recibidas en aquel entonces y
ahora.

La felicitación a todos los compañeros ex-presidentes,
directivos yjugadores.

Excursión Cultural a
Manacor y Calas de

Mallorca
Una vez más, y por indicación del preparador de

excursiones Don Rafael Garcías y esposa, seguimos Ia ruta
señalada por ellos y Ia verdad es que fue una excursión muy
interesante.

La salida a las nueve de Ia mañana con dirección a Santa
Margarita, a María, y a Sineu. Una vez abierto el apetito
nos trasladaron a san Juan para invitarnos a una suculenta
merienda a base de pan, vino, refrescos y las ricas
longanizas, butifarrones y butifara, fabricación de Ia casa,
Ia que nos ofrecía el artículo de ellos, para poder adquirirlo
a un precio muy accesible.

Al finalizar, rumbo a Porto Cristo, visita a las Calas y
a reponer fuerzas en el Restaurante Los Dragones. Siem-
pre es un lugar que nos atienden y sirven buena comida,
unida al buen trato. Lo saben y por ello son muchas veces
que paramos en ese lugar. Al acabar Ia comida tuvimos
tiempo para pasear y recrearnos en aquellos bellos parajes.

Vuelta a casa y hasta Ia próxima.

Tenemos ahora dos fiestas más. Una Ia asamblea Anual
en Can Masia el 10 de Enero a partir de las cuatro y media
de Ia tarde, Ia merienda consiste en chocolatada, ensaima-
das y baile, aprovechando para dar el estado de cuentas y
movimiento de socios. La orquesta nos Ia proporciona La
Caixa.

También el Fogueron de San Sebastián a base de
sobrasada, longaniza, butifarrones, vino y refrescos para
celebrar, con las canciones, cerca del fuego, con nuestras
chimbombas y cantadors. Será como cada año frente al
Local Social el 19 de Enero (lunes) a partir de las cinco de
Ia tarde.

Carrer de Xara, 21 - A • 07400 ALCUDIA (Mallorca)
TeI. 54 58 29 • TeI. Mobil: 939 68 36 72

- r • '.' ' -:-• "7"1

Cl. Morer Verrnell, 8 • 07409 - ALCUDIA (Mallorca)

TEL./FAX: 54 62 81 ^

LAVANDERÍA AMALIA, ¿Jv "**J FENT
FEINA A ALCUDIA, 30 ANYS

D'EXPERIENCIAALSERVEI DE L1HOSTELERIA
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PAGINES DELS MAJORS

Curarse en
Salud

Revisión médica a los socios gimnastas de Ia Tercera
Edad

Una vez más, tan solo bastó una insinuación-petición al
Ayuntamiento y personalmente a Carmen Garçon (conce-
jal de medio ambiente y sanidad) y Julian Hevia (concejal
de deportes) para prometernos Ia revisión médica a todos
los que asistimos a gimnasia y yoga, más o menos un
centenar de socios. Me prometieron que Io harían y ya
seguidamente, vamos recibiendo aviso uno a uno para
asistir al hospital de nuestra ciudad. También hemos de
destacar que siempre que hemos solicitado algo a Ia
Dirección del Hospital, están dispuestos para ayudar a Ia
Gent Gran y Ia muestra de ello es que con Ia petición del
ayuntamiento, nos han complacido inmediatamente.

Queremos agradecer muy vivamente estas atenciones,
tanto al Ayuntamiento como al Hospital de Alcudia, ya que
el reconocimiento es muy completo, incluso impresionan-
te para muchos por Io meticulosos de las exploraciones.

Han consistido a todos: reconocimiento médico, placa
de tórax, electrocardiograma.

Y más a algunos que han considerado conveniente:
ergometrias.

A todo el personal de nuestro Hospital, nuestro agrade-
cimiento y les deseamos muy felices Fiestas Navideñas y
Próspero Año Nuevo.

td^ft C|W*Jt*M*.

DENT - ALCUDIA«^HB^ UfUNl-ALAJUAHA

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

Dr. Vicente Martinez Busquets
MEDICO-ODONTÓLOGO

CoIeg: 3958-Colg. 316

Plaza Constitución
(encima Farmacia)

TeI. 54 83 68

Laboratorio fotográfico

¡NO COMPKE SU CARRHf!
NOSOTROS Li REGALAMOS UN
CARRETE POR CADA REVELAVO

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

y revelados en Color y Blanco y Negro en

1 Hora
PLAZA CARLOS V, n° 2 • ALCUDIA

TeI. 54 61 56
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LA VfOA EN GLOSA

Torna Sant Sebastià Any nou vida nova

Ja està Sant Sebastià
instal·lat dins sa capella.
Es una imatge novella
que dóna gust de mirar...

S'honra duguent es seu nom,
a Alcúdia, molta de gent;
és un sant sempre present
i venerat per tothom.

Ara el podem contemplar,
ja que en es carrer major
és molta sa devoció
i el trobàvem a faltar.

Però no és com s'anterior,
que duia fletxes clavades;
an aquest les hi han llevades,
Io que pot dur a confusió,

perquè es màrtir cristià,
que era un il·lustre soldat,
va morir assagetejat
durant s'Imperi Romà

i es no veure'l abatut
amb es cos atravessat,
per més d'un poc informat
serà un sant desconegut.

Per això jo hi posaria
es seu nom ben indicat,
que fos identificat
per sa immensa majoria

de visitants forasters,
ja que per ells sa figura
serà sols una escultura,
una obra d'art... i res més.

Alcúdia, Gener de 1998

SIPCE
CABINETE DE PSICOLOGIA

• TRASTORNOS DE ANSIEDAD
DEPRESIÓN
ESTRÉS

• PROBLEMAS DE PAREJA
• SELECCIÓN DE PERSONAL

ESCOLARYLOGOPEDIA
PROBLEMAS DE CONDUCTA INFANTIL

• ORIENTACIÓN A PADRES
CURSOS Y CONFERENCIAS SOBRE
PSICOLOGIAYSALUD

Avda. Mare de Déu de Ia Victoria, 5,2° • 07400 ALCUDIA
TeI. 54 76 81

Com veis passat Nadal,
Cap d'Any i també els Reis,
de cada any tornam més vells,
i ningú en fa cabal,

també tenim Sant Antoni,
es dia dels fogerons
torrarem botifarrons
i "tuparem" al dimoni,

cada dia anam de festa
i porem menjar de tot,
si volem pegar un glop
contents arribam en es vespre,

però a sa nostra edat
això és molt perillós,
perquè n'hi ha més de dos
que es vespre no ho han contat,

pensau que a sa nostra edat
és necessari estar alerta,
perquè sa cosa és ben certa
i ens pot dur mal resultat,

ja que tenim un any nou
trob que ens hem de cuidar,
tranquils el poguem acabar
i ningú es posi "dol",

anau alerta a ses panxades
que duen mal resultat,
val més menjar moderat
i també poques tellades,

aquesta cosa me sona
perquè m'ha passat a mi,
convé deixar anar es vi
begueu "aigo" que és molt bona,

per Io tant per acabar
vos desig felicitat,
ja que l'hem començat
també el poguem acabar.

Alcúdia, 1998.

MlQUEL



AJUNTAMENT D'ALCUDL\

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

548174
547362
547476
546163

Telefax 546515

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

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

Altres serveis i entitats

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

Institut 548600
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. Èpl, 8 545295
PARRÒQUIES
Sant Jaume (Alcúdia) Rectoria, 2 548665
Ntra. Sra. del Carme (Port), Hostaleria 545547
RECAPTACIÓ CONTRIBUCIONS (CAIB) 548981
PROTECTORA D'ANIMALS 547240-547202
PORTS
Institut Social de Ia Marina. Ciutadella, s/n 545968
Duana. Afores, s/n 547103
Ajundantia de Marina. Gabriel Roca, s/n 545301
Port Esportiu. Cap. Cortés, s/n 546000
TAXIS
RàdioTelèfon 892187
Parades:
Alcúdia. Ps. La Victòria 545653
Ps. Marítim 545797
Ciutat Blanca 890015
Servialsa Estació de Servei, obert 24 hores 548670

Serveis Sanitaris

URGENCIESMÉDIQUES 061
AMBULÀNCIES
Creu Roja 545421
AmbulànciesInsulars 204111
APOTECARIES
A. Gelabert. Crta. Artà-Port Alcúdia 892241
A. Oliver. 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
Casadel Mar. Ciutadella, s/n 545968
Creu Roja (Port d'Alcúdia) C/ Mn. Alcover 545421
Dispensari Municipal. Bastió de Sant Ferran s/n 546371
URGÈNCIESNOCTURNES 546371
SEGURETAT SOCIAL
Inca:
Ambulatori. Mestre Torrandell s/n 502850
Anàlisis clíniques i radiologia 504601
Insalut 503882
INSS 500146
Ciutat:
Ambulatori del Carme. Carme, 18 726224
Hospital Son Dureta. Andrea Doria, 55 175000
Hospital Provincial. Plaça de l'Hospital, 3 723800
INSALUT. ReinaEsclaramunda, 9 175600
Planificació Familiar
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CONSTRUCCIONES Y

PROMOCIONESALCUDIA s.i.
CONSTRUCCIÓN EN GENERAL

REHABILITACIÓN DE FACHADAS
Y EXCAVACIONES

- TeIf. Móvil 908 53 78 75

ELÉCTRICA ALCUDIAs.i.
INSTALACIONES,

MONTAJES ELÉCTRICOS,
Y REPARACIONES

Urgencias 908 63 07 34
24 Horas Domingos y festivos

,/1
GDMILAR ELECTRAL

TELEFONÍA MÓVIL,
ELECTRODOMÉSTICOS,

TV, HIFI, VIDEO,
AIRE ACONDICIONADO

DISTRIBUIDOR
EXCLUSIVO

ZONA NORTE
MALLORCA

FDTUADY

Baldosas
Chimeneas

FERRERS DALCUDIAsL
FUSTERIA D1ALUMINI, FERRERIA

ACER INOXIDABLE i NÁUTICA
Taller: C/. Jaime II, 6

Telf.Móvil.989301974

J^

PROMOCIÓN DE VIVIENDAS
CONSTRUCCIÓN
Y PROMOCIÓN
DE VIVIENDAS

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

Fax548519 ¡\-

SERVlClOS DE ALCUDIAs.L.
INSTALACIONES

Y REPARACIONES
SANITARIAS

Urgencias. 908 53 89 00
24 Horas Domingos y festivos

24HORAS D08P® innLkJ


