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2.265.000
/^fLmEJ"3 1 .6 GxV 100 CV, 16 V, Suspensión Delantera Multilmk y Trasera Multibrazo con Sisterr

de Control Lineal MLB, Elevalunas Eléctricos, Cierre Centralizado, Dirección Asistida, Airbag del Conductor y Au
Acondicionado (Opcional). Versiones de 4 y 5 puertas al mismo precio.

2.532.000
£*r¿mEf~a 2.0 TD GX 90 CV. Turbo Diesel, Inyección Electrónica ECCS-D,
Multilmk y Trasera Multibrazo con Sistema de Control Lineal MLB, Elevalunas Eléctricos, Cierre C
Asist ida, Airbag del Conductor y Aire Acondicionado (Opcional). Versiones de 4 y 5 pue

90 CV, Turbo Diesel, Inyección Electrónica ECCS-D, Suspensión Delantera
Control Lineal MLB, Elevalunas Eléctricos, Cierre Centralizado, Dirección

3.080.000
f^fUWt,^if3 2.0 5Lyv 130 CV. 16 V. Suspensión Delantera Multilink y Trasera Multibrazo con

Sistema de Control Lineal MLB, Aire Acondicionado, Doble Airbag, Elevalunas Eléctr icos Delanteros y Traseros,
Cierre Centralizado, Llantas de Aleación y Sistema Antirrobo lmmovilizador. Versiones de 4 y 5 puertas al mismo precio.

La Máquina Perfecta

*P.V.P. Recomendados (Incluyen IVA, Impuesto Matriculación, Transporte, Nissan Assistance y Campaña Promocional) en
Peninsula y Baleares. Promoción válida hasta fin de mes para vehículos en stock. Conduce y Disfruta

MOTOR INSULAR, S.A.
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SA POBLA: AGUSTÍ S.L. - TEL. 54 18 05 - CTRA. INCA, 35
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EOITORIAL

El port necessita I9

municipal

D/a J 4 de febrer es va inaugurar al carrer Teodor Canet del Port d'Alcúdía,
un centre de participació ciutadana i sala d'estudi. En molts pocs dies ha
estat molta Ia gent que hi ha pegat un bot, bé a consultar informació

municipal, bé a fullejar Ia premsa o bé a estudiar. Això fa que ja de bon
començament podem assegurar que aquest nou centre serà tot un èxit, però
encara aquesta breu afirmació ens pot servir per a veure més clarament una de
les necessitats del Port d'Alcúdia: unes oficines municipals.

Un municipi amb l'extensió d'Alcúdia no es pot permetre avui, 1998, no tenir
unes instal·lacions municipals al Port, on el nombre d'habitants aquests darrers
anys ha augmentat moltíssim.

Sabem que l'Ajuntament té clara Ia necessitat d'aquest projecte de construc-
ció per al nou edifici, que es situarà al solar-cantonada aquí on actualment hi
ha Ia oficina de turisme.

Es d'esperar que aquest edifici acomplirà unes funcions bàsiques: biblioteca,
servei de certificats de residència, oficina de turisme, informació municipal, sala
d'actes... ¡permetrà, entred'altrescoses, ferelpagamentd'imposts, amblaqual
cosa s'evitarà als habitants del Port que s'hagin de desplaçar fins al poble per
a fer simples tasques administratives.

Des d'aquí també ens atrevim a suggerir que el nou edifici tengui unes
dependènciesperala Policia Local (on espoguésformulardenúncies ¡recuperar
objectes perduts) així com Ia ja més que sol·licitada oficina de correus.

La idea d'aquest nou edifici municipal (que esperem es comenci aviat) és molt
útil per a tothom, perquè per una banda facilita les necessitats de Ia gent del Port,
i per altra l'Ajuntament s'acosta més a tot el poble, a tots els alcudiencs.

Descentralitzar les oficines de Ia SaIa no ha ser ser un trauma per a ningú,
ans el contrari, ha d'esdevenir un estímul per a acostar voluntats í fomentar Ia
participació en Ia vida comunitària alcudienca.

El Port necessita les oficines municipals. L'Ajuntament necessita estar amb Ia
gent del Port. Ja ho sabem tots, idò només resta començar.

Panadería
Pastelería

Fábrica y oficina:
Jaime II

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

Tienda:
C/.d'EsMoll, 19

TeI. 54 52 49
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Alianza, etc...

Abierto de Lunes a Sábado
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PUERTO DE ALCUDIA



4 \ Febrer-Març

Lliçons de
VICTORIA VIVES

Fa estona que pens i cavil d'iniciar una
col·laboració amb Ia revista Badia
d'Alcúdia. Una col·laboració més enllà de
l'etapa en Ia qual he figurat com a directora
d'aquesta publicació i que com podeu veu-
re els lectors, ha acabat. Quan pensava en
quin tipus d'article d'opinió (o d'estil, com
també els anomenen a Ia facultat de perio-
disme), podria escriure, sempre he pensat
en els meus dos fills, na Maria del Mar i
n'Antoni Mateu, com a destinataris princi-
pals d'unes epístoles que me servesquin, a
mi, com a reflexió en veu alta de les
experiències que tant ens ensenyen, i a
vosaltres dos, com unes cartes que us enviï
a través del temps i que ignor si arribaran
0 no a port.

La vida és més misteriosa encara que
Correus: no sé si llegiu algú de vosaltres
dos aquesta primera col·laboració i no sé
tampoc si vos servirà d'alguna cosa. Des-
conec en quin moment de Ia vostra vida ho
llegiu però ara ve l'hora que siguijo qui vos
conti, des del mes de febrer de 1998, el que
em passa pel cap i perquè.

Avui escric el meu primer article com
a ex-directora de Ia Revista Badia d'Alcúdia.
Dic directora i fins ara m'he sentit més com
una coordinadora però el fet es que des
d'aquest mes deix aquesta responsabilitat.
1 veureu fills meus, heu de saber una
sensació que he tengut que tal volta vos
podrà servir en qualque moment.

Vaig comunicar no fa gaire al company
de Can Picafort, que des de Ia retirada del

fundador don Nicolau Pons, s'ha ocupat de
Ia gestió i administració de Ia revista, que
volia deixar Ia publicació i que miràs de
parlar amb un possible substitut que amb-
dós coneixem. Al cap de dos dies me va
cridar per dir-me que efectivament en
Mateu Ferrer seria el nou director de Ia
revista Badia d'Alcúdia, i no va ser fins
aquell mateix moment, que vaig sentir que
havia deixat definitivament el timó d'aquesta
nau amb Ia qual he navegat quasi deu anys.

Em vaig sentir com si algú hagués
tallat el cap que fermava Ia meva barca al
norai del port. I per uns segons vaig tenir
Ia sensació de no tenir res que em lligàs i,
per tant, com si Ia barca, a poc a poc, deixàs
el moll sense que jo Ii hagués marcat
tampoc un destí. La veritat és que em vaig
sentir com si de sobte m'haguessin tret de
damunt un gran pes i que podia caminar
més lleugera. Una pàgina en blanc s'obria
davant els meus ulls, i una sensació de
llibertat i de pau tan gran... que, de veres,
fills meus, no sé si Ia puc transmetre com
voldria.

Que vull dir amb tot això?. Idò ni
més ni manco que Ia gran lliçó que he après
amb aquesta decisió és que quan un té ganes
de fer una cosa, i està prou motivat, l'ha de
fer. I que a vegades no sabem què mos
espera l'endemà, però així i tot, hem de
perdre Ia por a Ia llibertat i al voler fer el que
vertaderament creim que és just.

Jo deix Ia direcció de Ia revista
Badia d'Alcúdia perquè crec que és el
millor que puc fer. I si voleu, puc entrar en
detalls amb vosaltres en un altre lloc i en un

altre moment. La direcció d'aquesta publi-
cació ha estat sempre col·legiada, i ha estat
una tasca d'equip malgrat als crèdits de Ia
contraportada només hi figuri el meu nom.
Per tant, encara queda Ia resta de l'equip
que fa possible aquesta publicació. He
esgotat una etapa que per a mi ha estat molt
important i en Ia qual he après molt, però
ara que tenc altres inquietuds, personals,
professionals, i empresarials, i que també
tenc manco temps, he de prioritzar i posar,
com deim en mallorquí, unes davant les
altres, i permetre també que altres persones
es dediquin amb Ia dedicació i interès que
toca a l'ocupació quejoja no puc atendre,
perquè he de dedicar molt de temps i
energia a nous reptes quejo mateixa m'he
proposat.

No crec que es perdi gaire, perquè
els qui reahnent fan possible Ia revista són
tots els seus col·laboradors, Ia gent que hi
escriu i envia articles o entrevistes. Un
grup, al qual jo ara m'hi afegesc, com a
simple col·laboradora, per donar Ia ben-
vinguda al nou director: en Mateu Ferrer.
Benvingut Mateu, i bona sort.

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

CA1N PICAFORT

LIMPIEZAS URBANAS
DE MALLORCA. S.A.

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

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

DOMICILIO SOCIAL:
C/. Juan Monjo March, 42

07450 - Sta.'Margalida

Casesde <^Jj5

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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OPINIO

Paraules d'arribada
Tot i que quasi ningú

s'hagi temut, aquest mes
de març Ia revista "Badia
d'Alcúdia" compleix 10
anys. Per equivocació Ia
portada d'aquest mes diu
"n° 115 - febrer 1998"
quan hauria de dir "fe-

brer-març 1998" ja que com haureu pogut
observar els lectors, Ia revista aquest mes
ha sortit molt tard al carrer, però els motius
que ho han fet no permetien que fos d'una
altra manera.

Deia que aquest mes es compleix el
desè aniversari d'aquesta revista, notícia
que tampoc, per les presses hem pogut
donar a conèixer potser com pertocaria.
Era l'any 1988, el mes de març, quan
l'aleshores rector de Can Picafort i director
de Ia revista d'aquell poble, Nicolau Pons,
va treure al carrer el número 0 de "Badia
d'Alcúdia". De llavors ençà ell fou el
responsable de l'edició mensual. Fins que
el 1996, el mes de maig, l'alcudienca
Victòria Vives va prendre el timó de Ia
revista (tot i que hi col·laborava des dels
inicis) i ha estat fa poc, gener de 1998, quan
per motius personals i altres inquietuds ella
mateixa ha dedicit que havia de deixar Ia
publicació mensual per a dedicar-se a altres
coses. En aquesta mateixa revista Ia com-
panya Victòria publica un article amb el
títol "Lliçons de vida", i on verament
demostra que, com els grans -Indurain, per
exemple- quan hom és conscient que no pot
seguir amb una cosa o afer, l'ha de deixar
amb tota Ia dignitat que Ii pertoca, sense

Cha. Art al Port d A!cudia 44
07410 Port d Alcudia ? MaHoica
Iel.89l860 ;.„., ::;«,:.„:

traumes ni patetismes. D'aquesta manera
na Victòria, sense pompa ni loança (ans el
contrari, amb tota humiltat, com és el seu
estil) ha decidit deixar Ia direcció i esdeve-
nir una col·laboradora més.

De Ia mateixa manera jo he entrat a
coordinar Ia revista amb humiltat i senzille-
sa, perquè aquí ningú és perfecte, i allò que
únicament interessa és oferir un servei al
poble alcudienc, una eina d'informació i
consulta.

La meva primera intenció és agrair
primerament a na Victòria Ia feina que ha
fet, així com demanar-li que seguesqui
col·laborant com un altre en aquesta revis-
ta. En segon lloc em vull dirigir a Ia resta
de col·laboradors, i agrair-los Ia seva feia
pacient i mesurade, constant i treballada,
mes rera mes. Ja des d'ara els dic que
m'intentaré posar en contacte amb ells
personalment, i estic segur que em rebran
de Ia mateixa manera com ho feren amb na
Victòria en el seu dia. Jo, per Ia meva part,
els exposaré Ia meva experiència i les
meves inquietuds. Entre tots veurem -
segur que ho farem!- si tirarem cap evant
aquest carro feixuc com és, cada mes,
treure una publicació al carrer.

E tercer lloc crec que m'he de dirigir als
lectors, que sou al cap i a Ia fi els qui creis
en aquesta obre i en sou protectors, junta-
ment amb els anunciants, i feis que això
continuï. Esper i desitj que ens sigueu fidels
com fins ara i que fins i tot augmenteu.

Bàsicament les línees d'actuació que
tenc previstes per a aquesta revista són les
següents (d'altra banda no són originals

GESTIÓ IMMOBILL^OA

XlSCO COMPANY
EXPERT IMMOBILIARI núm. 244

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

Tel./Fax: 989 60 53 00

meves, en tot cas procuraré d'aportar-hi Ia
meva experiència i el meu treball):

-unapartd'opinió, onelscol·laboradors
habituals puguin exposar els seus punts de
vista sobre temes generals en qualsevol
àmbit, o bé específics d'Alcúdia.

En aquest sentit Ia meva intenció és no
polititzar Ia revista i per això necessit de Ia
col·laboració de tothom, de manera que
com més col·laboradors habituals hi haja,
més pluralitat d'opinions es podran emetre
des d'aquestes planes.

L'Editorial serà l'únic article on Ia
responsabilitat serà de Ia revista, ja que es
mostrarà Ia seva línea de pensament.

De totes maneres tenc Ia sensació que
no podré assolir del tot Ia meva intenció de
pluralitat d'opinions, i per això vull explo-
tar al màxim Ia secció de "cartes al direc-
tor". Es aquí on tots els lectors podran
emetre llurs opinions lliurament, i és allà
on jo ànim més a participar.

-una part d'informació sobre tot allò
referent al municipi d'Alcúdia, tant d'actu-
alitat com de reportatges.

Present en tots els àmbits de Ia revista,
Ia intenció de ser objectius al màxim i
d'esdevenir difusors de Ia nostra llengua i
cultura.

Esper Ia vostra paciència, perquè no
m'agrada de només arribar i fer coses
novessensetoniso. Lamevaideaésd'anar
consolidant Ia revista progressivament i
amb l'ajuda de tots. Ja ho sabeu, aquestes
són les vostres planes, aquest, jo, el vostre
nou company, perquè tots plegats facem
d'Alcúdia quelcom millor d'allò queja és.

AUTOercUGLA
POLLGMTIA c.B.

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

ALCUDIA
TeI. 54 77 06
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Medicamentos, chocolate y ensaimadas
ANTONIO No me gusta ser demasiado crítico con determinadas situaciones,

porque todos somos humanos y cometemos errores, pero en algún caso
! los errores se salen de madre y perjudican a determinados colectivos

: i%; o personas que merecen el mayor de los respetos.
Entiendo que una de las últimas medidas que ha tomado el

_„«,, < | Gobierno de Ia Nación es una de estas grandes equivocaciones.
••RÉlB El exceso de confianza por Ia bonanza económica, ha hecho que

el Gobierno del estado se haya atrevido a anular de Ia lista de
medicamentos que se podían conseguir a través de Ia Seguridad Social determinados
productos muy utilizados, como el Nolotil, etc.

Los principales perjudicados de esta medida son sin duda los pensionistas; esta gente
que durante toda su vida ha trabajado por una España mejor, tiene ahora como
recompensa un recorte en Prestaciones Sociales.

El Sr. Aznar decía y repetía que no bajaría las pensiones, ni tampoco el nivel social
de los mayores, pero en realidad ha aplicado normas sobre las mejoras voluntarias de
las pensiones, ha ampliado los años de cotización en cuanto al cálculo de Ia Base
Reguladora para lajubilación, Io que conlleva unas pensiones más bajas, y ahora nos
receta agua y deporte, anulando medicamentos.

Esta medida absurda contrasta con otra noticia, el mismo día, de un aumento de
sueldo, de porcentaje desmesurado, para los Subsecretarios de Estado, subiendo el
sueldo un 30%; a esto se Ie llama tener muy poca vista, y provocar reacciones
innecesarias y que conducen al desprestigio de los gobernantes.

Cierto es que para las próximas elecciones falta aún bastante tiempo, y alguien puede
pensar que a los pensionistas y gente mayor de les puede comprar posteriormente con
una excursión, un chocolate y una ensaimada. Me parece una falta de respeto absoluto
hacia estas personas, y un insulto a quienes menos se Io merecen.

Los pensionistas seguramente que callan pero no otorgan, y aún reconociendo que
en casos aislados hay abusos, no se puede aplicar un recorte tan drástico como el
aprobado por el Gobierno, ya que con pensiones de 40 ó 50.000 pts, difícilmente se
podrán adquirir medicamentos básicos.

Las cabezas privilegiadas que nos gobiernan deberían pensar que primero hay que
cubrir unas necesidades básicas, y entre ellas no cabe duda que Ia Salud es primordial,
por tanto convendría que se recapacitase sobre este absurdo, y los recortes, si deben
realizarse, se hagan sobre algunos sueldos exagerados de cargos políticos de relieve,
de fiestas u otras actividades de necesidad dudosa, pero nunca de unos medicamentos
que utilizan y precisan nuestros mayores.

Aunque alguien debe pensar que si se quitan medicamentos, también tendrá como
consecuencia el poderse ahorrar algún chocolate y ensaimada.

No es mi intención dar ideas, pero habrá que recordar que algún que otro municipio
ha tomado Ia iniciativa de pagar con cargo a las arcas municipales algunos medicamen-
tos para los pensionistas.

A ver si cunde el ejemplo.

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

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

Fax: 54 87 22
07400 - ALCUDlA

Una pancarta
CATALINAPONS.

He visto muchas pancartas ele-
>/;«.';•;;; al ciclo., r c C i ' i i v t i i i i ! j i c l u Jo
injusto, pidiendc|!p|5|i|||jp|bhe |¡
vistO':muy pocas que llevaranes-
crito con letras enormes "Quéda-

• nct:i s i i ; m i < > . ' ; ' " , i >

nu. iuiü * r c l c i i e r a a l g i n e j í . Qu¡

zás, porque hay mucha gente bien
.

•
fnoslibréSjantenuestra c
por Ia sencilla ra/,6n de quc eI*
tópico "no hay nadie
blc , c:. aüei.úP.H i sn ; i . a-aud;id.

Y es quc, aunque nos güste
sentirnos imprescindibles, hemos
aprendido ya quc una retiradaa
tiempo suele ser una retirada cer-
tera que no deja vacíos, sino hue-
cos repletos de coraje y valentía
por üngesto, por una decisión
que nos libera de esas dudas enga-

'' : •'ñosas que pretenden retenernos y
anclarnos, huecos quc ocuparan
. , : • . v . i -4) j i i i ix-.v ' i:.iier,L',i;is.. íi.s
entonces, cuandoa solas y en un
momento de merecida nostalgia,
nos dapor llorar. : : , ' , ^ , , . ^ , , , :

ven mi pancarta, Ia que
)paraVictoria,

MiaWedeileer:iiUue te vayabien,
:

si las

Tel.891059

par &eataurant
follp &oger

( €1 pucanero )
JOANA SANDERSON

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



Febrer-Marc / 7

Una amena conversa sobre
òpera

Som de l'opinió que, bastantes vegades, l'interès d'un
determinat tema pot dependre més de Ia forma en què sigui
abordat que del tema de què es tracti en qüestió. D'aquesta
manera, pot ocórrer que temes que no s'insereixen dins el
camp dels nostres gustos i predileccions personals, de cop
i volta puguin deixondir el nostre interès a causa de Ia forma
en què son tractats i malgrat siguin temes que desconeixem
relativament.

En aquest sentit, es pot dir que el programa ESTIMEM L'ÒPERA -que
emet, dilluns a dilluns, Ia nostra Alcúdia Ràdio-, que té com a objectiu el
d'apropar el món de l'òpera al gran públic, ha sabut escollir Ia fórmula més
idònea, consider jo, per poder enfrontar-se exòticament al repte que s'ha
imposat: introduir-nos en el món de l'òpera, però sense fer-nos passar per
Ia prova de crítiques musicals orals massa llargues o massa erudites i farcides
de mots provinents d'un vocabulari especialitzat que ens podria sumir -als
qui no som entesos- en Ia confusió o conduir-nos a l'avorriment, o bé
sotmetre'ns a audicions massa prollongades que omplissin tot el seu espai.
Però no és aquest el cas. ESTIMEM L'ÒPERA, ho repetesc, ha sabut trobar
Ia manera més adequada per a poder interessar als profans. Ens ha sabut
servir el variadíssim menú líric a partir d'uns programes que es desenvolupen
amb senzilla desimboltura i que semblen envoltats per un ambient de llibertat
i complicitat, distanciat d'una atmosfera massa rigorosa, docta i adusta. I si
això és cert per a cada programa en si mateix, també és veritat des d'una visió
de conjunt de Ia trajectòria radiofònica d'ESTIMEM L'ÒPERA.

L'aconseguit propòsit de tractar un tema tan aparentment circumspecte
corn el de l'òpera des d 'un enfocament atractiu, no monòton, original, el posà
de relleu, recentment, el programa que fou dedicat a entrevistar a D.
Armando García, gran responsable de les temporades d'òpera a Palma, un
apassionat de l'òpera i una autoritat en Ia matèria.

L'entrevista, lluny d'allò que es podria haver suposat, transcorregué amb
Ia mateixa espontània fluïdesa i traspuant Ia mateixa amenitat que una
conversa o una tertúlia distesa. D. Armando García ens demostrà, no només
que n'entenia i prou, d'òpera, sinó que sabia fer-nos arribar les seves
complexitats, parlant en un llenguatge intel • ligible per tots ; i, a Ia vegada que,
com tota persona que parla d'un tema que coneix bé i envers el qual hi sent
una veritable i preferent predilecció, era un bon conversador, que sap
explicar-se, introduir anècdotes interessants i oportunes, que aconsegueix
que el seu discurs sigui edificant, sense deixar de ser divertit. Allò divertit
no és el contrari d'allò seriós, sinó d'allò avorrit, diuen.

En definitiva, va ser una amena conversa sobre òpera.

Ca sa Pentinadora
m'han dit que diuen...

-Que a La SaIa baraten molt de "Teniente Alcal-
de" . Proven i proven, i no en surt cap de bo. Veurem
com acabarà!

-Que fa una temporada que el rellotge de La SaIa
no va ni amb rodes. ¿Què deu ser que va sincronitzat
amb l'Ajuntament?

-Que com més amunt pugen més gros és l'esclat.
-Que hi havia un virrei que pelava faves, però a

l'amo del regne Ii vapegar perjugar a escacs i canviar
peces de lloc, i Ii va íerjoque mate. Això passa per
no saber jugar.

-Que una entitat esportiva del poble ha canviat Ia
porcelleta de Sant Antoni per una vaqueta, que té
banyes, envesteix i fa Ia festa més "nacional".

-Que sembla que s'haarribat a Ia conclusió,
després de molt de pensar, que l'electrificació de les
campanes de Sant Jaume ha estat deguda a Ia manca
de braços per fer-les sonar i, "afalta de pan buenas
son tortas ".

-Que, Quo Vadis PSM?
-Que no tenen miraments a l'hora de fer les obres

dels carrers. Tot el poble està a l'aire i als veïnats
encara no ens han crescut les ales per poder sortir de
canostra, però... per arreglar-ho primer s'ha d'espe-
nyar.

-Que aquest Sant Sebastià que ens han enflocat a
Ia capelleta de Ia porta sembla que està carbonitzat, i
Ia història no diu que morís cremat. A més, Ii han
escatimat les fletxes. Dos o tres llistonets no costen
tant!

-Que Ia residència d'alts càrrecs l'haurien de fer
a "Fachadolid" i aquí fer-ne una pels vellets, un poc
més retirada de l'hospital.

-Que, què és més atractiu, Ia mar blava o Ia grisor
del ciment? EIs turistes ho tenen molt clar i Alcudiamar
no els hi agrada gens i a nosaltres les pentinadores,
tampoc.

l'MMrl I

• FTO.'ALCUDMiMaHwtal

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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PASSEIG

SARALEGUI, 48

TEL. 86 44 34
FAX: 86 44 33

PTO. POLLENSA

CERCAM CASES AMB
PISCINA PER A

L'ESTIUDE1998-99.
Per llogar: Finques, cases

¡ambpiscina per tot arreu.
Bonaire, MaI pas, etc...
E-mail: sti.pollensa@ocea.es

THAI RESTAURANT
^ PH4A^

Abierto
cada
dia

^

tf

Fiestas
y

Banquetes

S^T
*^fem0$f

^<^DIAM^

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

07410-Pto. deAlcudia

Xarxa de vies rapides o
electoralisme a gran velocitat

Sembla ser que el projecte de Xarxa de Vies Ràpides, del qual
se'n comença a fer propaganda -en to encomiastic, naturalment-
pels canals de televisió autonòmics, contempla l'execució de
l'autovia que ha d'anar d'Inca a Alcúdia sense considerar Ia
possibilitat del desdoblament de l'actual carretera. En resum, Ia
problemàtica inherent a allò que propicià Ia creació de Ia Platafor-
ma en contra de l'autopista de Llevant s'ha fet extensiva als termes
compresos entre els anteriorment esmentats municipis, ambdós
inclosos. El batle d'un d' ells (el de Sa Pobla concretament), sembla
que no ha fet cap declaració ni a favor ni en contra d'aquest
ambiciós projecte. Què els diria el sr. Font als pagesos de Sa Pobla,
als quals engresca elogiant Ia seva capacitat de feina, Ia pròxima
campanya electoral, quan alguns d'ells hauran vist expropiades les
seves finques per permetre Ia construcció de l'autovia d'mca a
Alcúdia que vol culminar el seu propi partit? Haurà de tornarà
ressuscitar els morts de Sa Pobla per poder tornar a guanyar les
pròximes eleccions?

Es paradoxal, d'altra banda, que un partit que assoleix el
Govern de Ia nostra Autonomia, el qual fou tant de temps presidit
per un senyor que s'enorgulleix tant de parlar en un "mallorquí
pagès", demostri tenir tan poca consideració i sensibilitat envers Ia
situació de Ia nostra pagesia. PeI que es veu, no són encara
suficients els problemes als quals actuahnent s'enfronta, i als qui
no ha sabut posar remei el nostre Govern autonòmic, sinó que se
n'hi han de crear més. Ja sabem que el sector primari no representa
Ia major font de riquesa de Ia nostra economia, però això no implica
que se l'hagi de marginar políticament i perjudicar innecessària-
ment en funció d'unes maniobres electoralistes a les quals el PP
recorr a Ia desesperada per taI d'evitar l'abandonament del poder
per via democràtica. La demagògia d'aquest partit governants'està
traduint en una amenaça real per a l'economia i el benestar de
moltes persones (com també, i no fa falta explicar per què, per a
Ia vigència de Ia llibertat d'expressió i el dret de tenir una ideologia
distinta) les quals ho entenen, justificadament i encertadament,
així.

Ho tendrien prou fàcil per a solucionar de Ia manera més
adequada els problemes de Ia nostra Comunitat autònoma, consi-
derant que el nou Govern central s'està comportant tan espèndidament
amb l'antic Govern autonòmic (es comportaria amb Ia mateixa
generositat si el Govern autonòmic fos d'un altre color polític?).
Però a ells no els basta convèncer. Han d'enlluernar a l'electorat,
caigui qui caigui i quedi perjudicat qui quedi perjudicat. La
construcció d'una autovia seria menys cara que el desdoblament de
l'antiga carretera, diuen. Però nosaltres, en canvi, ens podem
creure, a aquestes altures, i provenint d'un partit governant
provadament corrupte, que el repentí afany per economitzar és Ia
causa real quejustifiqui els greus perjudicis que suposarà pel nostre
camp aquest projecte? Ens costa pena creure-ho en Ia mateixa
mesura en què en resulta sospitós que Ia residència per alts càrrecs,
es vulgui que sigui, pel que s'intueix, un edifici de nova construcció
(per què fou rebutjada "Raixa"?). En definitiva, no ens podem
acabar de creure que el cost de les obres viàries -certament, el cost
de les obres contemplades pel PIa Mirall no sembla preocupar tant
al nostre Govern- sigui Ia veritable causa que ha inspirat els traçats
de Ia Xarxa de Vies Ràpides, com tampoc, evidentment, Ia
preocupacióenverslasituaciódelanostrapagesia. Malgrattot, que
cadascú extregui les seves conclusions.

PW - t\fr4*j*¿i¿ ¿'filitúL*
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Coordinadora de premsa per
a Ia recuperació del tren

Fa 21 anys que es va suprimir Ia línia fèrria d'Inca a Artà. Per
reivindicar el retorn del tren i un transport públic de qualitat ens
hem reunit les següents revistes de Ia Premsa Forana: Apòstol y
CivUizador (Petra), Bellpuig (Artà), CaIa MUlor-7 (Son Servera),
CapVermell(Capdepera), Damunt-Damunt(SantJoan), Faxdepera
(Capdepera), Flor de Card (Sant Llorenç), Manacor Comarcal
^4anacor), MeI i Sucre (Sant Joan), Perlas y Cuevas ^vianacor),
Una Olla d'Aram (Petra), Sa Font (Son Servera) i 7-Setmanari
OVlanacor).

Ens hem constituït en
Coordinadora de Premsa per
a Ia Recuperació del Tren i
hem arribat als següents
acords:

Ir. Publicaraquestaid'al-
tres editorials conjuntes.

2n. Fer prendre consci-
ència als nostres respectius
pobles, mitjançant Ia recolli-
dad'opinions, enquestes, ar-
ticles de fons, recopilacions
dels mitjans de comunicació,
etc. de Ia utilitat de fer tornar
el tren.

3r. Implicar a les entitats
culturals i esportives, APAS,
claustres, etc.

4t. Implicar també els
grups polítics.

5è. Canalitzar Ia informació sobre els acords aconseguits cap
a Ia premsa forana i provincial.

6è. Proposar que tots els Ajuntaments per on passava el tren
facin una moció sobre el seu retorn perquè sigui aprovada en el
plenari i presentada al Govern Balear.

7è. Convocar una taula rodona amb tots els batles dels pobles
afectats i Ia presència del Conseller de Transport i Foment.

Un altre motiu de Ia nostra reunió ha estat el nou interès que han
demostrat els polítics de recobrar i ampliar aquest transport a
Mallorca. Hem de recordar, a més a més, que Ia línia que va des
d'Inca a Artà es conserva encara i per tant no hem de parlar dels
costs elevats que suposa l'expropiació.

Així mateix, amb l'obertura de l'hospital de Manacor, el tren
seria un possible transport públic molt emprat per Ia gent.

No cal repetir-nos en el fet que el transport públic és més
ecològic. I ha de ser necessàriament més econòmic.

En definitiva, creim que és una forma positiva d'invertir els
nostres imposts, perquè descongestionarà les carreteres disminuint
els accidents, argument que el propi Govern aporta com a prioritari
en l'estudi de Ia implantació del tren.

Per altra part, des de Ia supressió de Ia línia Inca-Artà, són
moltes les persones que han reindivicat Ia reobertura de Ia línia.
L'any 1989 es va fer una gran recollida de firmes als pobles de Ia
comarca de Llevant, concretament a Sant Llorenç, Son Servera i
Artà. A través de molts escrits a revistes i diaris s'ha insistit en
aquest sentit. De fet, el retorn d'aquest mitjà de transport benefi-
ciaria els següents pobles: Sineu, sant Joan, Petra, Manacor, Son
Carrió, Sant Llorenç, Son Servera i Artà, que són els que hi passa
línia. De rebot també es beneficiarien els nuclis litorals de CaIa
Millor-Cala Bona, Capdepera i CaIa Rajada.

Esperam l'adhesió de molts particulars, estaments polítics i de
tot tipus per reindivicar i dur a bon port el projecte de Ia
rehabilitació de Ia via fèrria des d'Inca a Artà.

Inconfundible.
Por su diseño.

Por su seguridad. Por su línea.
Por sus 112 colores. Por su interior.

Por su equipamiento.
Y ahora además, por su precio.

Nuevos modelos
Lancia Y 1.1 HA

vl.'2 16v.

.ega con
«

de sei
Ei LanciaY 1.

Elevalunas eléctricos.
. . .; ' ;;|| -:;:;Ü
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yrcí . altura.

Cristales traseros regulables.
FPS (sistema de prevención de incendios).

Tercera Iuz de freno.
Asiento delantero delpasajero abatibleySi|,

Por ;̂ :;Wf::1; : - -- -- ' . - . : * - . t^f**2i*t^Q
' '

Incluido el Plan Prever.
* P.V.P.Península y Baleares versión 1.1

Incluye oferta promocional para
menoresde 25anos, rVAeimpuestos de

matriculación. Noacumulable a otras ofertas.

Teléfono de atención al cliente: 902 313 902

Autoventa Manacor, S.A.
Fusters, 43. Polígono Industrial. TeIs. 84 34 00 - 84 34 65. Manacor



10\Febrer-Març

EN FIAT SOMOS
LOS MAS COMERCIALES

1.660kg.cargautil
disponible en
100 versiones

2.299.0OO PIL

EEEMa
570kgy

3,2m decargaútil
1.250.000 PTS.

. C O N Dl F E R E NC IA. ¿has visto? Con las ayudas FIAT y la sub-

vención del Gobierno incluida en el PLAN PREVER , cuentas con las mejores condiciones del mercado en toda nu-
estra gama de Vehículos Comerciales. A todo esto añádele Ia financiación de FIAT FINANCIERA. Verás que real-

mente en FIAT somos los más comerciales.

Concesionario Oficial:
AUTOVENTA MANAGOR, S.A.

Fusters, solar 43. PoI. lnd. Manacor. TeI. 84 34 00. MANACOR

Estos precios incluyen P.F.F., transporte, promoción y Plan Prever.
Oferta para Autónomos en Península y Baleares, válida hasta fin de mes. BUBU

RED DE AGENTES:/A^C4: HNOS. RUJULA. TEL. 50 56 15. POLLENCA. JOSE FRONTERA. TeI. 53 06 98. STA. MARGALIDA.
MOREY-ROSSELLO. TeI. 52 36 70. SA POBLA. CLADERA-RIGO. TeI. 86 21 56. SINEU. MARTDi FERRIOL. TeI. 52 07 91

BAR - RESTAURANTE LOCAL
CLIMATIZADO

ABIERTO TODO
ELAÑOj

. ":':" *. . • • .;i

Lunes y Martes por
Ia tarde cerrado

Ca'n Sebastià
MENU DIARIO

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

ESPECIALIDADES 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 Picafort
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AIf nonato estreno como autor literario
Los que según nues-

tras cuentas tenemos más
años de Ia cuenta, conta-
mos los años transcurri-
dos de muchos en mu-
chos, es decir, todo tiem-
po pasado me parece
mucho. En apoyo de

ésto, saco a colación que nuestro gran
filósofo español, europeo y universal,
Ortega y Gasset, contaba las generacio-
nes, los ciclos de las edades, de 15 en 15
años, pero como todas las cosas han
subido mucho desde entonces, a mí me
parece que los ciclos diferenciales en
nuestra pasada por Ia vida podríamos
controlarlos de 20 en 20 años, o sea, hasta
los 20, primera juventud; de 20 a 40,
segundajuventud y madurez; de 40 a 60,
plenitud; de 60 a 80, Ia cuarta promoción;
de 80 a 100, Ia quinta estación, que esta
última palabra suena mucho a Parada y
Fonda, despacio y buenos alimentos; de
lOOenadelante, laGloriaenVida, Carnet
de Todo Incluido, Todo Gratis, SoI Ga-
rantizado, Piernas Sin Dolor, etc.., hom-
bre, claro, yo estoy aproximándome a Ia
quinta estación más que deprisa y hago Io
posible por promocionar mi vida en esa
temporada, algo así como si pudiera con-
vertirla en unas vacaciones en el Caribe,
y teniendo en cuenta que a mí el Caribe
super/cali/fmgilístico me trae sin cuida-
do, Io que quiero decir es que los años que
Dios quiera seguir regalándome, pueda
pasármelos en esta Arcadia feliz, digo,
esta Alcudia Feliz, sin sobresaltos, sin
demasiado ruido, con amabilidad de to-
dos para todos, sin gritos, sin velocidad
excesiva en el tráfico, con respeto en los
Pasos-cebra, en definitiva, con infinita
educación en Ia Ciudad, en todas las

personas y cosas de Ia Ciudad... ¿será
posible esto, Señores Gobernantes y Se-
ñores Gobernados?

La cantidad de vueltas que he dado
para entrar en el tema que hoy traía como
pasatiempo: pues que hace muchos años,
20 precisamente, que un gran amigo mío,
editor famoso, quizás el de mayor volu-
men editorial de España, con el que yo me
reunía frecuentemente a charlar de ésto y
de Io otro, me pidió, me dijo o me
animaba a que escribiera un libro... me
traes entre 100 y 150 folios escritos sobre
el tema que quieras, socio-política, o las
Acotaciones que escribes en los márgenes
de las páginas de los libros de Ia Colec-
ción TaI y Cual que, con los párrafos que
te las sugieren, ya tendrías Ia mitad... (El
sabía esta costumbre mía de acotar, de
discutir con el escritor o de aprobar sus
opiniones). "No, Ie dije yo agradeciendo
su hospitalidad, yo no soy capaz de escri-
bir un libro, me falta ciencia y pacien-
cia. .. " Así empezó y acabó mi carrera de
escritor de libros. Lo que sí hago es tomar
nota de una infinidad de conceptos o
expresiones literarias que coinciden con
mis ideas, o las mías con las de los
diversos autores de mi preferencia.

Lo que sí hice a raíz de esa conversa-
ción con mi amigo, de pocos años más
que yo pero de una experiencia enorme en
Ia Aventura de Ia vida, fué tratar de saber,
recordando de paso mis escasos antiguos
conocimientos, cómo se hace un libro,
cómo se escribe una novela o cualquier
obra literaria; es decir, Io que yo tendría
que hacer si Dios me hubiera dotado de
esa facundia, de esa fecundidad de crear
o de utilizar un tema real o imaginario y
desarrollarlo de forma entendible, inteli-

gible y, a ser posible, atrayente y bella,
que ambas cualidades son las que hermo-
sean las obras literarias. Fuí a parar en Ia
Preceptiva Literaria y Composición, esa
asignatura de mi Bachillerato, en Ia que
explicaban normas y preceptos que ha-
bría que observar para darle buena forma
a Ia arquitectura literaria que es escribir
un libro, normas o preceptos absoluta-
mente nada obligativos porque no hay
nadie ni nada que pueda ponerle puertas
al campo de Ia inspiración narrativa,
poética, lírica, etc. De Ia Preceptiva, y
por mor de los nuevos tiempos, se pasó a
Ia Teoría de Ia Literatura, más de Io
mismo porque, en vez de normas o pre-
ceptos, se establecieron reflexiones i con-
sideraciones; por si era poco, y bienveni-
da sea, nació Ia Estilística, en Ia que se
compaginan el sentido de las palabras y
de las frases y conceptos con Ia psicología
de las mismas, el ritmo armonioso, etc.,
según Ia idea madre que bulle en Ia mente
del escritor, bla, bla, bla...todo esto es
perderte en el laberinto de las teorías, Io
mejor de mi repaso de estos temas fué una
estupenda recomendación de no sé quién:
Leer a los autores consagrados, antiguos,
del siglo XX e incluso ya los que están
entrando en el siglo XXI, digamos
Cervantes, Quevedo, Santa Teresa...
Pérez Galdós, Marañón, Azorín, Jacinto
Verdaguer... Vargas Llosa, Lázaro
Carreter, Baltasar Porcel... tenemos bue-
nos escritores y su complemento indis-
pensable para hacer fértil Ia Literatura
son los buenos lectores: Escritores sin
lectores son Escritores perdidos, como
aquel antiguo chiste de Vacaciones sin
Kodak son vacaciones perdidas.

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

TeI. 85 22 33
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El Carnaval a Mallorca

MIQUELA. El primer que s'ha de remarcar és que Ia
simbologia del Carnaval és universal i molt
antiga, però ha perdut tot el seu sentit original que
no pens descriure aquí. Avui dia, a Mallorca,
com a tants altres llocs, el Carnaval está molt
relacionat amb Ia religió cristiana. Després del
Carnaval ve Ia "Corema", sinònim d'abstinència
carnal i sexual; però el sen-

tit de Ia "Corema" també s'ha perdut molt i
el Carnaval passa a ser un dia més de festa
(això sí que no es perdrà, perquè Ia festa
tothom Ia conserva, tant és el que vulga
simbolitzar).

No fa gaire temps els Darrers Dies ̂ a ho
sabeu, els darrers dies abans de Ia Quaresma)
començava després de Nadal o bé després
dels Reis. Englobava festes com els Sants
Innocents, Sant Antoni i, sobretot, les ma-
tances. Les matances sempre han estat sinò-
nim de festa. La carn s'havia de menjar fins
els Darrers Dies, fins el Dimecres de Cendra
i després ja no en podien menjar fins passat
"sa Corema" quan encara tenien els ossos
salats i el llom també salat o dins saïm
(perquè llavonses no hi havia geleres). Les
llengonisses i els camaiots havien de durar
tot l'any. Per això que he exposat, les
matances estan (o estaven) molt relacionades
amb el Carnaval. Avui per avui, Ia festa del
Carnaval comença a celebrar-se a partir del
Dijous Llarder, que enguany ha caigut en dia
19, i aquest dia destaca a Ia tradició com a dia
en què hom menja porc fins estar ben a pler,
perquè sap que no en podrà menjar pus; per
mor d'això també és conegut amb el nom de Dijous Gras.

DeI Dijous Llarder fins al Dimarts de Carnaval, concebem que
són els Darrers Dies i que després ve el Dimecres de Cendra. El
sentit més antic de Ia festa s'ha perdut, com tantes altres tradicions,
però encara hi ha moltes característiques pròpies del Carnestoltes
que es conserven, encara que quasi ningú en siga conscient.

La festa del Carnaval és una festa d'alliberament, de capgira-
ment del que és usual. Així, el principi d'autoritat, representat per
l'home, és assumit per les dones; el rol sexual es veu invertit: els

homes es vesteixen de dones i les dones d'homes. Molts són els que
es disfrassen de polítics o de religiosos. Tot això no és més que una
sàtira i una crítica social. Alliberam les tensions i deim el que hem
pensat durant tot l'any i que no hem dit i feim coses que són
impensables, il·lícites, però que no tenen cap conseqüència i que
són admeses per aquests dies. Amb Ia màscara i Ia disfressa,
amagam Ia nostra personalitat real i Ia paraula cobra un sentit

mordaç, llicenciós, obscé, satíric... Totes les
pulsions i repressions surten a defora.

El darrer que he dit, que hauria de ser el
que es conserva com a mínim, no sé fins a
quin punt continua en vigència.

Avui les cançons mallorquines han donat
pas, pel Carnestoltes, a les cançons de "baca-
llà" i a les cançons de devers Sevilla que no
sé què pinten aquí. La veritat és que des dels
anys cinquanta, amb l'arribada del turisme i
de forasters, l'escala de valors dels mallor-
quins està sota zero i totes les costums i
tradicions reculen admirablement. EIs que
vénen de fora no tenen cap problema en dur-
nos les seves cançons, Ia seva manera de
viure i de vestir, mentre que nosaltres ens hi
amotllam. Amb l'amotllament ve Ia substitu-
ció cultural. El que simbolitzava sortir amb
un drap per vestit a fer disbauxa, el molestar
Ia gent seriosa, les bromes entre homes i
dones, al·lots i al·lotes, el "tocar bauleta"
dels nins petits... no sé on és, però el que sí
sé és que Ia cohesió social que hi havia, s'ha
tornat disgressió i degradació i tots i cada un
dels mallorquins en tenim Ia culpa, per
deixar-nos conduir per Ia gent externa i per
aqueix "estat del benestar" que ens absorbeix

els cervells amb els mitjans de comunicació i Ia creació d'estere-
otips. Som com a ametlers empaltats de prunera borda. Ja se sap
que els temps canvien, però l'evolució de les tradicions ha de partir
de les nostres arrels i no de les arrels dels externs.

KETTAL

MLJEBLE,
MErSTRE

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

Alcudia

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

Puerto de Pollensa

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

Palma de Mallorca

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

Marratxi

PORTO Pl CENTRO
Local 2408, TeI. 40 23 57

Palma de Mallorca

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

APARTAMENTOS, OFICINAS, ETC.., MUEBLES DE TERRAZAYJARDIN
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TELECOM
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AMPLIA GAMA EN TELÉFONOS MÓVILES
FAXMÓVIL

FAX PAPEL TÉRMICO
FAX PAPEL NORAAAL

TELÉFONOS INALÁMBRICOS
TELÉFONOS MONEDAS

CENTRALITAS TELEFÓNICAS
ACCESORIOS TELEFONÍA MÓVIL Y FIJA

CANAL
DF1120

FAX CON TELEFONO
Y DISCRIMINADOR

39.900 PTS.

Ericsson
GF788

TELEFONOSMOVlLES
A PARTIR DE 4.900 PTS.

C/. DE LA MAR, 5 • 07410 PTO. ALCUDIA
TEL. 971 54 88 40 • FAX 971 54 82 50 • LINEA AIRTEL 907 54 00 00

e-mail: telecoml@arrakis.es
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Rua'98
Diumenge dia 22 de febrer el capvespre, a partir de les 16'30 h. Alcúdia es disfressà de colors i caretes, en laja tradicional Rua pels

carrers. Alcúdia va saber demostrar, un any més, l'originalitat i diversió que Ii són pròpies. Centenars d'alcudiencs es concentraren al
Passeig Pere Ventayol i, amenitzats per Ia Xaranga d'AIcúdia, varen recorre els nostres carrers bé disfressats individualment o per parelles,
en comparses o carrosses.

Publicam un reportatge fotogràficjuntament amb els premiats d'enguany, i vos recordam que l'Ajuntament ha organitzat un concurs
de Foto-Rua, les bases del qual trobareu en aquesta revista.

El reportatge és obra d'en Javier, del laboratori fotogràfic QUICK O>laca Carles V), i allà hi trobareu totes les fotografies publicades.

Relació de guanyadors Rua'98 Alcúdia
Categoria Adults
Individual i Parelles
Primer Premi: n° 60. "La gran cagada". José Manuel Pérez. 20.000
Segon Premi: n° 61. "Escàndol a Ia Casa Blanca". Maria José Peinado. 15.000
Tercer Premi: n° 36. "Sense títol". David Talavera. 10.000
Quart Premi: n° 132. "Municipal". Tomeu Massanet. 10.000
Cinquè Premi: n° 119. "C.Q.C.". Marga Alenyar. 10.000
Sisè Premi: n° 151. "Martini". J.A. Trujillo. 10.000

Comparses i carrosses
Primer Premi: n° 63. "Missa Gospel". Jaume Buades. 35.000
2° Premi: n° 27. "L'olimp de les deeses". Maria Victòria Adrover Fluxà. 25.000
Tercer Premi: n° 26. "Desfilada de modes". Maria Vicens Andreu. 15.000
Quart Premi: n° 162. "Bufons". Teresa Canyelles. 15.000
Cinquè Premi: n° 100. "México Lindo". José Sanchez. 15.000
Sisè Premi: n° 34. "Gent de Ia mar". 15.000

Categoria Infantil
Individual i Parelles
Primer Premi: n° 14. "Molí". Sofia Villanueva Pons. 15.000
Segon Premi: n° 133. "Pop". Gorka Cantalapiedra. 10.000
Tercer Premi: n° 64. "Fruita del temps". Maria Mestre. 5.000
Quart Premi: n° 29. "Regals". Sandra Pozo Burguera. 5.000
Cinquè Premi: n° 161. "Policia". Tomeu Crespí.5.000
Sisè Premi: n° 33. "Tamagochi". Daniela Ryan. 5.000

Comparses i carrosses
Primer Premi: n° 137. "Ous". Maria Jesús López. 30.000
Segon Premi: n° 5. "Caçagoriles". Tomeu Casesnoves. 20.000
Tercer Premi: n° 9. "Obrers". Antònia Truyols Martorell. 5.000
QuartPremi: n° 15. "Galàctiques". AnaMedina.5.000
Cinquè Premi: n° 1. "Lleó-domador". Maties Palomino Díez. 5.000
Sisè Premi: n° 74. "Monges". 5.000
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PROMOCIÓN NO ACUMULABLE A OTRAS OFERTAS

OPTICA
ALCUDIA

TE REGAU

len,tillasde colores
PORLÂCOMPRA

DETUSNUEVÂS
GAFASGRADUÂDAS

Pollentia, 4 • TeI. 54 92 07
07400 - ALCUDIA

Miel

Violeta

Azul Oscuro

FIAT BRAVO. FIAT BRAVA. LA ELECCION.

FIAT BRAVO SX
Bravo 1.6SX-103 CVl.787.000Pts.
Bravo TD SX-100 CV2.105.000Pts.

FIAT BRAVA SX
Brava 1.4SX- 80 CV1.659.000Pts.
Brava TDSX- 75 CV1.850.000Pts.

De série:
Dirección asistida/Elevalunas eléctricos del/Cierre centralizado/Antirrobo electrónico Fiat Code/Radiocasete integrado

P.V.P. promoción y PhD Prever mcMdo>.

_ Concesionario Oficial:
AUTOVENTA MANAGOR, S.A.

Fusters, solar43. PoI. lnd. Manacor. TeI. 84 34 00. MANACOR

RED DE AGENTES:/A^C4: HNOS. RUJULA. TEL. 50 56 15. POLLENCA: JOSE FRONTERA.
TeI. 53 06 98. STA. MARGALIDA: MOREY-ROSSELLO. TeI. 52 36 70. SA POBLA: CLADERA-
RIGO. TeI. 86 21 56. SINEU: MARHN FERRIOL. TeI. 52 07 91 OUlXU
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LIDERESENINSTAUCIONES
Bares
Hoteles
Cafeterías
Restaurantes!
Self-services
Colegios
Comunidades religiosas
Discotecas y Salas de Fiestas
Comunidades civiles y militares
Residencias sanitarias, clínicas, etc..

'>^ M^*

Maquinaría de hostelería y frío comercial. Aire acon-^
dicionado. Registradoras y terminales punto de
venta. Máquinas y productos limpieza. Siste-
mas de alarma y seguridad. Hipervajilla, len-
cería y menaje. Mobiliario interior y terraza. t
Muebles oficina. Muebles y estanterías
comercio. Cerramientos y toldos móviles
aluminio y PVC. Toldos y parasoles lona.
Rótulos luminosos.

MiCHA
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VENA
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Garantía total
3ano50 100.000km
y 6 años anticorrosión
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COVEAUTOs,L
Exposición y Venta: TeI. 85 60 79 - 52 39 94

Miguel Ordinas, 7 • STA. MARGALIDA
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Sanf Sebastià ha tomat a Ia capella
JOANTONlO FERNANDEZBERNAT

Per les festes de Sant Sebastià tots els
alcudiencs varen poder participar de Ia
inaguració i Ia benedicció de Ia capella de
Sant Sebastià, situada a Ia porta de Sant
Sebastià.

Com a mitjà de comunicació que és Ia
revista "Badia d'Alcúdia", no se va perdre
cap detall. Podeu observar a Ia imatge
l'escultura feta per Ia difunta escultora
Remígia Caubet y el seu fill Damià Ramis.
La capella estava de gala amb palmes i
taronges, "com en el seu temps (mitjans
segle denou) que va ser col·locada al prin-
cipi de l'entrada del municipi, contra Ia
pesta concretament, i que ara significava
també Ia identitat d'un poble". Miquel

Ramis va expressar aquestes paraules da-
vant de moltes persones que se varen donar
cita davant Ia porta del Sant. Un servidor hi
era present, en aquest acte, i va poder
recollir les opinions de l'artista Damià
Ramis:

"mumare ijo vàrem fer treballar l'es-
cultura durant molts d'anys plegats. Les
darreres imatges que els seus darrers anys
de vida férem plegats foren una imatge
grossa de dos metres i mig i aquest encàrrec
que va venir de l'Ajuntament, a través del
regidor Mateu Salort i al qual vàrem agafar
molt de cariño perquè era un encàrrec
d'una ciutat que l'he viscuda com a meva
perquè els meus padrins eren d'aquí. Jo
vaig viure Ia meva infantesa pràcticament
a Alcúdia i Ia nostra idea, com a totes les
imatges, era no caure en Ia raó de fer Ia
imatge dèbil i fluixa, aquesta imagineria
catalana d'al·lot. La idea nostra era fer un
home, un home que és Sant Sebastià, que
era un soldat, i fer, a més d'una imatge, un
escultura que tengués aquestes dues ves-
sants: una religiosa i una pagana, però de

força escultòrica. Idò mumare ijo Ia vàrem
començar plegats, amb molta d'estimació,
era un encàrrec molt especial per a noltros,
i de fet mumare va morir quan estava a Ia
meitat de camí pràcticament, de manera
quejo vaig continuar amb tota Ia estimació
que tenc a Alcúdia per dedicar-me a l'es-
cultura i crec que ha estat una obra que per
allò que veig Ia gent ha quedat satisfeta".
Aquestes són les paraules de l'escultor, al
qual volem agrair l'haver-nos dedicat uns
moments per a aquest article.

Esperem que tornarem a recuperar Ia
processó que se feia en aquell temps: dur
taronges a Sant Sebastià.

Fins al proper reportatge, amics de Ia
revista. Fins el mes qui ve, si el Bon Jesús
ho vol!

DENT - ALCUDIA

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

Hospital d'Alcúdia
CENTRE DE RECONEIXEMENT

MÈDiC • PSICOLÒGIC
CERTIFICATS PER A:

Premis de conduir • Llicències d'armes
Esportius, etc.

Formentera, 5 • TeI. 54 73 73 • Fax: 54 85 07 • 07400 ALCÚDIA
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Rua i Concurs de fotografia 98
El passat dia 22 de febrer els carrers d'Alcúdia foren escenari

de Ia Rua 98. Un any més els alcudiencs varen participar de Ia Rua,
sortint al carrer en forma de comparsa, creant les seves carrosses
0 simplement fent festa amb les seves desfresses.

El cartell de Ia Rua ha estat confeccionat per 1 ' artista alcudienc
Julio Barrera. Segons va expressar Miquel Ferrer enguany es va
optar per a realitzar un cartell i després a un programa apart tota
Ia informació sobre els premis de Ia Rua d ' enguany així com també
d'una de les novetats que ha estat el primer concurs foto-rua.

A través de l'àrea de cultura i seguint Ia proposta de Ia Taula
Cultural, s'ha organitzat l'anomenat Concurs Foto-Rua 98,
adreçat als afeccionats al món de Ia fotografia, excepte professio-
nals.

El tema havia de ser Ia Rua i les desfresses alcudienques.
EIs participants podran presentar un màxim, cadascun d ' ells de

quatre fotografies, a l'àrea de cultura, al carrer Albellons número
2. El termini d'entrega de les fotos és el 16 de març.

EIs premis aniran des de les 20 mil pessetes fins a les 5.000
pessetes. Eljurat, format per fotògrafs professionals, es reunirà i
entre totes les fotografies que es presentin, atorgaran els premis.
La millor fotografia a més del premi en metàl.lic serà Ia que servirà
de base pel cartell de Ia Rua 99.

Pfe contra el terrorisme.
Després que es produís un nou atemptat terrorista amb Ia

personad'un regidor de l'Ajuntament de Sevilla i Ia seva esposa,
Alcúdia se va sumar a les mostres de solidaritat que hi va haver
arreu de l'estat espanyol.

Va ser el vespre del divendres 30 de gener en què Alcúdia es
va organitzar una manifestació silenciosa davant Ia Casa Consitorial
1 després un ple extraordinari a l'ajuntament d'Alcúdia de
condemna a aquest atemptat terrorista.

Roda de Premsa de l'Autoritat
Portuària i I Ajuntament d'Alcúdia

El passat dia 4 de febrer va tenir lloc a Alcúdia una roda de
premsa a Ia qual hi va assistir el president de l'Autoritat Portuària
Lluís Ramis d'Ayreflor i el batle d'Alcúdia Miquel Ramis. En el
transcurs d 'aquesta roda de premsa ambdues institucions parlaren
dels acords arribats amb distints temes en relació amb el municipi.

Concretament es parlà de Ia cessió per part de 1 ' Autoritat
Portuària del solar situat al carrer Mariners cantonada Passeig
Marítim. Aquesta cessió a 1 ' ajuntament, segons va explicar Miquel
Ramis, farà possible que aquest solar en el futur s 'hi situïn distints
serveis municipals, per apropar-los al Port d'Alcúdia. Concreta-
ment serveis com l'oficina de participació ciutadana, l'oficina
d'informació turística, així com Correus, policia municipal a més
de biblioteca.

Per altra banda, també l'Autoritat Portuària informà entre
d'altres temes que aquesta institució faria una aportació de 60
milions de cara a les obres d'embelliment del Passeig Marítim.

A més també Ramis d ' Ayreflor apuntà que s ' havia arribat a un

acord per Ia concessió administrativa, amb adjudicació directa a
l'ajuntament de Ia zona de devora Comandància de marina. També
es va explicar l'estat en què es trobava el pla especial del Port
d'Alcúdia, en el qual l'Autoritat Portuària havia estimat les
al.legacions que al seu dia presentà l'ajuntament, així com altres
entitats, concretament les referides a retirar Ia nova dàrsena
pesquera, Ia supressió d ' altres ampliacions al Port i Ia incorporació
d'una Estació Marítima per Passatgers. Per últim, també el
president de l'Autoritat Portuària va expressar com es trobava el
tema d'Alcudiamar, que havia estat revistat per part d'aquesta
institució i que s'havia de sol.licitar el projecte refòs a 1 'empresa
promotora de les obres del club nàutic del Port d'Alcúdia, que
inclogués les modificacions proposades per part de Ia Promotora.
Aquest és un resum de Ia roda de premsa que va tenir lloc a Alcúdia
entre representants de l'Autoritat Portuària i l'Ajuntament.

Obres en marxa a Alcúdia.

Distintes són les obres que continuen en marxa arreu del nostre
municipi. Per una part continuen les obres als carrers del centre
històric, obres de peatonització de distints carrers, Ia Placeta de les
Verdues i un tram del camí de Ronda. Alguns d'aquests carrers a
l'hora de tancar aquesta edició de Ia Revista Badiad'Alcúdia, es
troben en fase d'enrejolat.

Per altrabanda, també s'està adequant 1 'edifici de Can Fondo,
al carrer d'en Serra.

A darreries del mes de febrer i començament del mes de març
està previstl'inici de les obres del centre cultural multifuncional
que estarà situat al solar de l'antic Escorxador.

Per altra banda, també les obres d'ampliació de Ia depuradora
ja s'han iniciat amb el mes de febrer.

Unes altres obres previstes que comencin a principis del mes de
març són les de Ia zona del Llac Esperança, un projecte de dotació
de serveis.

Les obres que es duguin a terme a Ia zona turística es veuran
paralitzades el pròxim 30 d'abril per evitar molèsties als ciutadans
en general, així com també als turistes que ens visitin aquesta
temporada. Les obres es tornaran a reemprendre el mes de
novembre.

Servei de Participació Ciutadana al
MoII.

Des del passat 14 de febrer en el Port d'Alcúdia es troba en
funcionament 1 ' oficina de participació ciutadana i Ia sala d ' estudi-
biblioteca. A més també s 'ha posat en marxa novament i centra-
litzat des d'aquesta oficina al carrer Teodor Canet 11 a, el servei
d'atenció al ciutadà, a través del telèfon 010.

Al'acted'inauguració d'aquestes noves dependències muni-
cipals aI Port d ' Alcúdia, tant el batle Miquel Ramis, com el regidor
de participació ciutadana Xavier Turrado afirmaren que l'objectiu
era descentralitzar alguns serveis municipals apropant-los cap al
Port d'Alcúdia, ara a través d'aquestes dependències, que tenen
un caire provisional, mentre no se duguin a terme les pertinents
obres al solar del passeig Marítim, cantonada carrer Mariners on
se situarien aquest servei de participació ciutadana conjuntament
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amb altres serveis municipals.

A travésd'aquesta oficina es canalitzaran l'atenció personalit-
zada al ciutadà, el 010, així com l'autoservei de certificats de
residència a través d'un ordinador.

A més també hi haurà el servei de préstec de Ia sala d'estudi,
consulta del fons documental, hemeroteca i el servei gratuït de
consulta de Ia xarxa Internet, prèvia petició.

Primera reunió del cos cfe
voluntaris de Protecció CMI.

Aquest mes de febrer s'ha realitzat Ia primera reunió per posar
en marxa el cos de voluntaris de Protecció CiviI. Aquest acte de
constitutió del cos de voluntaris es va fer el passat 14 de febrer, amb
Ia presència del batle Miquel Ramis, del regidor de policia Guillem
Buades i del de participació ciutadana Xavier Turrado. El coordi-
nador de Protecció Civil a Alcúdia, Joan Miquel Batle explicà que
voluntaris de Protecció Civil poden esser tots aquells ciutadans que
tenguin inquietuds d'ajudar als altres i vulguin ser solidaris amb Ia
resta de ciutadans.

A través de Protecció Civil pròximament es posaran en marxa
una sèrie de cursos de formació pel voluntariat que s 'apunti tenint
en compte les inquietuds i necessitats d'Alcúdia i d'aquests
voluntaris.

Totes les persones que se vulguin apuntar al cos de voluntaris
de Protecció Civil trobaran al seu abast instàncies i tota Ia
informació adient, a les dependències de Ia policia local d'Alcúdia.

Ruïnes Romanes de Pollentia.

De cara a dinamitzar les ruïnes romanes de Pollentia, segons ha
expressat el regidor de Cultura Miquel Ferrer, es vol posar en
marxa distints serveis en relació a les ruïnes romanes de Pollentia.
Concretament, es volen situar a Pollentia uns punts d'informació
per atendre als visitants. Aquest tema està pendent que sigui tractat
per Ia comissió de Patrimoni del Consell Insular de Mallorca. Per
altra banda, també està a punt de col·locar-se Ia retolació als
distintss indrets que es poden visitar d'aquestes ruïnes romanes.

Una altra de les novetats seran les noves guies de Pollentia. Tots
aquests serveis es voldrien posar en marxa en un termini immediat,
per aquest estiu, de cara a Ia temporada turística.

Conveni per un Hivern a Mallorca.
Aquest mes de febrer s'ha subscrit un conveni entre represen-

tants d ' IBATUR, de 1 ' Ajuntament d'Alcúdia ( a través de les àrees
de cultura, turisme i escola de música) a més de Ia biblioteca de Can
Torró i de l'Agrupació hotelera d'Alcúdia, per tal de desenvolupar
a Alcúdia i durant els mesos d'hivern tot un cicle musical.

Aquest cicle es diu "Un Hivern a Mallorca". Es tracta de
concerts que es programen mensualment i que tenen com a escenari
establiments hotelers del nostre municipi i a partir d'enguany,
també Ia biblioteca de Can Torró.

Aquests concerts són oberts a tot el públic en general, ciutadans
i visitants d'Alcúdia, i són totahnent de franc.

Cada mes a l'ajuntament d'Alcúdia trobareu fullets informa-

tius sobre aquests cicles de concerts musicals.

La volfa Ciclista a Espanya passarà
per Alcúdia

El pròxim dia 13 de setembre està previst que Alcúdia sigui
escenari d ' una de les etapes de Ia Volta Ciclista a Espanya en Ia seva
edició d'enguany.

Després de les converses mantingudes amb el director general
d'esports Ventura Blach i el batle d'Alcúdia Miquel Ramis a
principis del mes de febrer es confirmava Ia celebració d'aquest
esdeveniment esportiu pel pròxim mes de setembre.

Es tracta d ' una de les etapes que tendrà sortida i meta a Alcúdia.
Ja que es tracta d'una etapa Contra-rellotge s'ha començat a
estudiar per part del regidor d'esports Julià d'Hèvia, representants
de Ia Direcció General d 'Esports del Govern Balear i de 1 'empresa
Unipublic encarregada de Ia Volta, el recorregut més adequat per
aquesta etapa a Alcúdia.

Des d'aquestes planes de Ia Revista Badia d'Alcúdia en
seguirem informant sobre aquest fet esportiu que tendrà com a
protagonista el nostre terme municipal.

Festa de I esport Alcudienc.
El Patronat municipal d'esports d'Alcúdia el passat 7 de

febrer, va organitzar Ia tercera edició de Ia festa de l'esport
alcudienc. Aquesta trobada entre esportistes en general, represen-
tants d 'escoles clubs esportius així com també de penyes es va fer
a l'explanada del polisportiu municipal, enmig d'un ambient
festiu, amb fogueró i torrada, amb música d'un grup alcudienc,
així com també amb rifes d'obsequis fets per empreses
col.laboradores habituals amb el Patronat d'Esports. Per altra
banda, també durant Ia festa de 1 'esport alcudienc es va projectar
un video especial, realitzat pel programa Tot Esport, conduït per
Pep Arjona, de Ia Televisió d'Alcúdia, en el qual es recolliren els
fets esportius més interessats de Ia temporada 96-97 al nostre
municipi.

54 alcudiencs a Ia neu.
Durant aquesta setmana blanca escolar el Patronat d'esports

aprofità per muntar un any més l'activitat anomenada "Alcúdia a
Ia neu ". L ' estada s ' ha duit a terme entre el 19 i el 24 de febrer amb
una participació de 54 persones que es varen inscriure a aquesta
estada a l'estació d'esquí de Ia Molina, participant a més en una
excursió a Andorra i una visita a les pistes de gel de Puigcerdà.
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PIa de finançament
estatal de carreteres
H57.650 milions de pessetes en obres I Les obres seran executades per I Les obres es duran a terme
H S'íntenta compensar el dèficit històric Ia Conselleria de Foment del Govern Balear en vuit anys

Xarxa arterial i accessos a Palma Autopista de Llevant (Mallorca)

Desdoblament
PA<Vo02
IS'Arenaklucmajor)
(Autopista)

AUTOPISTA LLEVANT
Variant Llucmajor
Tram Liucmajo^Campos
Variant Campos

AUTOPISTA LLEVANT
Campos - Felanitx
Variant Felanitx
Felanitx - Monacor

Varianf d'Inca Tram Inca - Sa Pobla I Tram
Sa Pobla - Alcúdia

Independentment d'aquestes obres, el Govern Balear, a través
de Ia Conselleria de Foment, durà a terme un pla de carreteres
amb una inversió de 6.000 a 7.000 milions de pessetes.

Mallorca

• Sortida Son Valentí via cintura (65 M)
• Accés Son Hugo via cintura (220 M|
• Accés Alaró (169 M)
• Variant Andratx Sud (176 M)
'Access'Arracojl90M)
• Accés Bendmat (450 M)
« Pas superior ctra. Sóller accés

Polígon Son Castelló (300 M)
• Variant Port de Pollença (953 M)
• Variant Portocristo (1.000 M|
• Variant Can Picafort (540 M)
• Sóller - Deià (800 M)
• Tercer carril via cintura fins

a Son Dureta (775 M)
« lnca-Llubi-Muro(1.954M)

1 Via cintura amb Sóller, Son Gotleu
i es Molinar (600 M)

' Ariany - Sta. Margalida (488 M)
• S'Esglaieta - Valldemossa (404 M)
' Pont Anglesos - Can Picafort (183 M)
' Cinturó Palma Nord (864 M)
• Palma - Palmanova (tercer carril)

(629M|
' Tercer carril Palma - Marratxí (393 M)
' Penetració autopista central (500 M)
> S'Arracó - St. Bm (278 M)
' PM 304 (406 M)
1 PM llOEsporIes • ctra. Valldemossa

(300 M)

Menorca

'RondaMao(144M)
« Desdoblament Maó - St. Lluís (472 M)
• Millora PM 711 es Mercadal (232 M)
• Millora PM 711 es Migjorn (174 M)

Eivissa Formentera

• La Savina - La MoIa (Formentera)
(694 M)

» Sta. Eulària - St. Carles (300 M)
• Eivissa - Sta. Eulària (per Jesús)

(574 M)
• Sta Eulària - St. Rafael (509 M)
• Ronda Nord - St. Antoni (288 M)

f ftittío4BÉí*fcS«u>nmu*«
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Inaugurada l'oficina de participado ciutadana del Port
d'Alcúdia

En pocs dies molta gent s'ha interessat per a aquest centre

MATEUFERRER

Dissabte dia 14 de febrer a les 19 h. es
va inaugurar al carrer Teodor Canet Ua
del Port, una oficina de participació ciuta-
dana. A l'acte hi assistiren els presidents de
les associacions de Tercera Edat, directors
de sucursals bancàries del MoIl així com
dels col·legis i APAs, regidors de l'Ajun-
tament i els capellans d'Alcúdia. La inau-
guració durà prop d'una hora, i també fou
nombrosa Ia gent del Port que hi participà.

L'objectiu d'aquesta oficina és
dinamitzar el Port i descentralitzar les
oficines de l'Ajuntament, bàsicament en
aspectes d'informació al ciutadà, obtenció
de certificats de residència, accedir gratu-
ïtament a nvfTERNET, i possibilitarl'estu-
di i Ia consulta bibliogràfica.

Aquest darrer aspecte ha estat possible
gràcies a que s'ha traslladat al Port Ia
biblioteca municipal, que fins ara era a Ia
Fundació Torrens. En aquests moments tot
el fons documental s'està informatitzant
per a un ús més còmode.

Na Xisca Nicolau és Ia responsable de
l'oficina, i ella vos atendrà personalment o
bé per via telefònica. Si teniu qualsevol
dubte, queixa, suggeriment o demanda
d'informació sobre qualsevol tema relaci-
onat amb Alcúdia, només heu de marcar el
telèfon 010, i vos atendran tot d'una. De
moment Ia gent ha cridat per coses com
informació d'activitats culturals, recollida
de branques de pins, queixar-se per Ia
brutícia dels carrers d'Alcanada, recollida
de fems... tot i que Ia majoria de cridades
han estat per a demanar números de telè-
fon.

Al mateix local s'ha ubicat una sala
d'estudi amb els llibres de Ia biblioteca, i
són molts els escolars que cada capvespre
hi van tant per a fer els deures com per a
estudiar i endur-se'n en préstec material del
fons documental. EIs dematins el públic sol
ésser gent més major que va a llegir Ia
premsa.

Tot i això, no hi ha cap mena de dubte
que l'èxit és per a INTERNET, ja que cada
dia és molta Ia gent que en fa ús, de franc,
prèvia sol·licitud. Cada usuari disposa de
mitja hora d'utilització diària.

També des d'aquesta oficina se gestio-
na el Centre de Participació Ciutadana
(Fundació Torrens), que disposa d'una sala

Interior de Ia sala d'estudis

d'actes, aula de classe, sala per a escacs,
brodats, ball i confecció. En poden fer ús
totes aquelles entitats i associacions que
sense ànim de lucre tenguin Ia seva seu al
municipi d'Alcúdia (prèvia sol·licitud).

L'horari d'atenció al públic és el se-
güent:

HIVERN: del 15 de setembre al 30 de
juny.

Matins:d ' l l 'OOh.al3 'OOh.
Capvespres: de 16'00 h. a 20'00 h.

ESTIU: de 1' 1 dejuliol al 14 de setem-
bre.

Matins: d'll 'OOh. a 13'00h.
Capvespre: de 17'00 h. a 21'00 h.

Dissabtes: de 10'00 h. a 13'00 h.
Diumenges: tancat.

Aquesta oficina-sala d'estudi depèn de
Ia regidoria de participació ciutadana, al
capdavant de Ia qual hi ha el socialista
Xavier Turrado.

Xisca Nicolau,la responsable de l'oficina
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Falles a Alcúdia
DeI 27 al 29 de març hi haurà davant Ia Plaça de Toros Ia VII festa de les falles

MATEUFERRER

ELs inicis i els organitzadors
La família Ros-Perelló són nascuts a

València, emperòja fa 13 anys que vengue-
ren a Alcúdia. Actuahnent són cinc germans
i els pares, més una altra germana que viu a
València.

Ja fa 7 anys que un dia Ia mare venia de
fer feina i va dur a casa quatre coses que
havia arreplegat, amb les quals feren una
mica de fogueró, fet que els animà a dir
"l'any qui ve hem de cremar més coses i ho
hem de fer més gros".

Com a bons valencians que són, duen
dins Ia sang Ia festa de les Falles, i decidiren
fer d'aquell primitiu fogaronet, una festa
que actuahnent ja s'ha consolidat: Ia Falla
d'Alcúdia.

EIs dos primers anys Ia cremaren davant
el quarter de Ia Guàrdia Civil, però després
ho passaren a fer al mateix lloc d'ara, davant
Ia plaça de toros. Al llarg d'aquests anys han
fet diferents figures: un dragó, un bou, una
sirena, un coet, un cavall l'any passat (que
fou objecte de molts comentaris, en referèn-
cia al cavall de Ia rodona que havien col--

locat a Ia carretera), i
hem vist com el

nombre de gent
que ha par-

ticipatha

col·laboren de manera activa en Ia festa de
Ia Falla, sinó més bé hi participen com un
altre alcudienc qualsevol.

En Dani ens diu que "cada any, després
d'haver cremat Ia Falla, ja començam a
pensar quina figura hem de fer l'any qui ve,
però no és fins que ha passat Nadal quan
seriosament ens hi posam".

L'Ajuntament els deixa una portassa a
devora el local de Ia 3a. Edat, i allà fan les
figures que després es cremaran. A partir de
gener en acabar de fer feina hi van fins ben
entrada Ia fosca, i iguahnent els dissabtes
capvespre i els diumenges dematí.

Les falles es fan bàsicament amb Ia fusta
per a armar-les i cartó-pedra. Les peces els
hi envien de València, ja que allà hi ha cases
especialitzades que es dediquen a fer mot-
lles, i així faciliten Ia feina. "Pensa que sinó
-contava en Dani- no ho podríem fer de cap
manera. Aquí no tenim ni lloc ni forma de
fer els motlles. Així i tot podem dir que a
Alcúdia els qui feim Ia falla som nosaltres
mateixos, ja que a València en realitat són
cases especialitzades les que s'hi dediquen.
Una falla com Ia nostra, si Ia fessin uns
professionals que s'hi dediquen, costaria
devers 2 milions de pessetes. Aquí, com que
no cobram les hores de feina, només hem de
pagar el material".

Una vegada tenen l'estructura feta i
recoberta del cartó-pedra, s'han de compac-
tar les figures mitjançant cola (4 ó 5 capes)
i llavor s'ha d'allisar i pintar amb pintura
satinada,

Econòmicament resolen
les despeses

En Dani i 2 membres més de lafamíla Ros

augmentant aquests darrers anys.

Com Ia fan
En Daniel Ros és unjove molt simpàtic

que és un poc el responsable de Ia festa, tot
i que afirma "jo som un més del grup, aquí
tots som iguals i col·laboram cadascú així
com pot".

Es curiós d'observar que les altres famí-
lies de València que viuen a Alcúdia no

bàsicament amb Ia venda
de loteria, qualque rifa, publicitat en el
programa i Ia venda de bunyols al mercat els
dimarts i dijous.

La festa d'enguany
La festa de les falles a Alcúdia serà els

dies 27,28 i 29 de març. A València són dia
19, però aquí els nostres amics ho retrassen
una setmana perquè hi ha gent de València
que hi ve.

Actualment podem afirmar que aquesta
festa ha arrelat dins els alcudiencs, i això ho

demostren fets com que l'any passat eren 26
les falleres i enguany són 43, entre al·lotes
alcudienques i de pobles dels voltants. En-
guany Ia fallera infantil serà na Minerva
Ros, i Ia major na Vicenta Candela. Per a ser
fallera major basta haver estat fallera ahnanco
un any, i aguantar els 3 dies que dura Ia festa.

El cap de setmana anterior ja comença-
ran els actes amb un torneig d'squash.
Després, dia 27 a partir de les 18 h. hi haurà
Ia "plantà", on el camió de l'Ajuntament
trasllada les figures des de Ia portassa a Ia
plaça de toros. Es un treball tècnic, però ja
hi va gent a veure-ho, amb Ia qual el vespre
se celebra amb una torrada.

Dia 28, dissabte, el dematí altres anys
feien jocs infantils, però degut a Ia poca
participació, potser enguany ho deixaran
anar. El migdia hi haurà un dinar d'arròs
brutperatothomqueenvulgui. Només s'ha
de pagar el cobert. El capvespre hi haurà
cercaviles i un homenatge a Ia 3a. Edat,
mentre que al vespre torearan una vaqueta i
segurament actuarà un grup musical.

El diumenge dia 29 serà el dia gran. El
dematí faran una ofrena floral al camp de
futbet de l'escola Porta des MoIl, amb una
imatge de Ia Mare de Déu de Ia Victòria que
els deixa una veïnada. El migdia hi ha un
concurs de paelles i el capvespre un partit de
futbet, a més del lliurament dels trofeus als
guanyadors del torneig d'squash.

La festa grossa emperò, comença a les
20'30 h. que és quan es crema Ia falla petita
(Ia "cremà") i a les 22 h. Ia falla gran. "Es
en aquests moments -deia en Dani- quan
sents dins tu una miqueta de cosa, perquè
veus que tota Ia feina que has fet ara es
crema, però com que ho vius des de dins,
saps que l'any qui ve en faràs una altra, i que
cada vegada Ia gent ens diu que Ia feim
millor".

Després faran un castell de focs d'artifici
i a continuació Ia fi de Ia festa.

La figura principal d'enguany serà un
pallasso. "No et diré res més -continuava en
Dani- perquè hi ha sempre elements sorpre-
sa, de darrera hora, i que donen el punt a Ia
falla".

L'any 96 va venir en Xesc Forteza i Ia
feren una falla amb Ia seva caricatura "que
hi Ii va agradar moltíssim".

Des d'aquestes planes de Ia revista en
Dani vol convidar a tothom d'Alcúdia i
pobles dels voltants a venir i participar en Ia
festa fallera. "Estam molt contents de Ia
resposta de Ia gent. EIs tres dies són un anar
i venir de gent, l'any passat vengueren el dia
de les paelles devers 1000 persones. Això ho
diu tot. La veritat és que Alcúdias'ho ha pres
molt bé. De fet, si no fos pels alcudiencs que
tant ens ajuden, no ho faríem. N'estam molt
agraïts".
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Protecció Civil d'Alcúdia fa balanç d'actuacions en el 97
MATEUFERRER

El passat dissabte dia 14 de
febrer, a les 20 h. a Ia sala
d'actes de Ia Fundació Torrens
hi va haver Ia Primera Junta de
Voluntaris de Protecció Civil,
onentre d'altres coses, es parlà
de quines havien de ser les
fundacions del servei de Pro-
tecció Civil d'Alcúdia:

-crear i formar l'Agrupació
de Voluntaris de Protecció Ci-
vil d'Alcúdia.

-promoure l'educació ur-
bana i de les normes de circu-
lació a les escoles, així com
l'educació sanitària i de pri-
mers auxilis.

-Ia formació de socorristes
i primers auxilis a terra i en
medi acuàtic.

-Ia formació de personal
contra incendis.

-Ia formació de patrons
d'embarcacions a motor per a
poder efectuar les activitats de
socorrisme a Ia mar, així com

Ia formació de bucetjadors sub-
marins per a poder rescatar a
possibles nàufrags o nàufrags
enfonsats.

-Ia confecció de plans
d'emergència a les empreses
que ho desitgin, així com dur-
los a terme mitjançant simula-
cres.

-Ia vigilància i protecció del
medi ambient tant terrestre com
marítim a fi de conservar el
patrimoni ecològic d'Alcúdia.

A lajunta també es presen-
taren les estadístiques-resums
de les activitats del cos de vo-
luntaris de protecció civil a
Alcúdia corresponents a Ia tem-
porada maig-octubre de 1997,
d'entre les quals destacan:

Actuacions dels socorristes
en Ies quals s'ha hagut de rea-
litzar reanimació cardiovascular
i suport vital bàsic fins a l'arri-
bada de l'ambulància i durant
el trasllat cap a un centre hospi-
talari: 30

Nins perduts.
1997: 133

1996: 221
Cures i primer auxilis.
1997: 291

1996: 233
Actuacions amb l'embar-

cació de salvament.
1997: 91
1996: 100

Avisos a usuaris no aptes en
zones de banyistes Bicicletes,
amos de cans i pescadors de
canya a Ia platja).

1997: 90
1996: 102

Ambulàncies que s'han ha-
gut de menester a les platges
d'Alcúdia.

1997: 32
1996: 27

Serveis especials (camió
cisterna enprimeres assistènci-
es en extincions d'incendis).

De gener a octubre de 1997:
36

La tipologia d'aquestes ac-
tuacions ha estat Ia següent:

-Incendis urbans: 7
-L·icendis forestals: 16
-Actuacions de prevenció:

5
-Actuacions en accidents de

trànsit: 2
-Pràctiques: 4
-Sortides per falses alar-

mes: 1
Serveis especial (amb mo-

tiu de les festes, campionats,
competicions, etc...)

1997: 32
1996: 21

El total d' actuacions de maig
a octubre de 1997 ha estat de
709 front a les 665 del 1996.

Totes aquelles persones in-
teressades a formar part del
Cos de Voluntaris de Protecció
Civil d'Alcúdia, podeu passar
per les oficines de Ia Policia
Local i emplenar una sol • licitud.
A més, allà vos informaran de
qualsevol dubte.
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Armadores y
Consignatarios de Buques

SERVICIO CONTENEDORES Y CRUPAJE
PENINSULA * MALLORCA

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

MUELLE 54 54 31
TELEGRAMAS: SOLCA
TELEX: 68784 SOC-E
TELEFAX: 54 73 56
PUERTO DE ALCUDIA
(BALEARES)
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El Passeig Marítim dei Port s'ha tancat al trànsit per les
obres del PIa Mirall

L'associació s'Atalaia d'empresaris ha demanat una reducció dels imposts per als
locals afectats

Dia 19 de febrer es va tancar al trànsit el
Passeig Marítim del Port d'Alcúdia en el
tram comprès entre els carrers de l'Hostaleria
i Teodor Canet, degut al començament de les
obres de dotació de serveis en aquest carrer,
incloses en el PIa Mirall del Govern Balear.

Aquestes obres acabaran amb l'enrajola-
ment del passeig l'any qui ve. Mestres ha
començat aquesta primera fase d'obres que
s'haurà d'aturar a finals del mes d'abril, a fi
de no molestar als negocis turístics de Ia zona
davant Ia temporada que comença.

EIs vehicles que vulguin accedir al Port
comercial o al moll dels pescadors durant
aquests dos mesos ho hauran de fer per Ia
carretera antiga d'Alcúdia al Port. Així i tot
s'ha mantingut de moment un carril per a
poder accedir al Club Nàutic i a Ia parada de
taxis, mentre que Ia parada del bus s'ha
traslladada al carrer Coral.

Per Ia seva banda, els empresaris dels
locals comercials afectats no s'acaben de
creure que l'Ajuntament s'aturi abans de Ia temporada turística, i
per això han demanat, a través de l'associació s'Atalaia d'empre-
saris d'Alcúdia, una reducció en el pagament de l'IAE (Impost
d'Activitats Econòmiques) per als afectats.

EIs empresaris estan segurs que les molèsties inevitables de
l'obra que s'ha de realitzar, faran que els turistes que visitaven
aquesta zona en Ia millor època de Ia temporada baixa deixin
d'anar-hi, amb les evidents disminucions en les vendes dels negocis
del passeig.

EIs empresaris a més estan indignats ja que segons ells ningú
del'Ajuntamentels ha explicat realment quin és el projecte que s'ha
de dur a terme, ni els ha consultat en res.

A tot això hi hem d'afegir que els comerciants han de també
pagar els imposts corresponents a l'Autoritat Portuària per a
l'ocupació de terrasses i instal·lació de cartells i pissarres. Davant

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
07007 PALMA DE MALLORCA 07458 - CA1N PICAFORT

tanta pressió de l'Administració, aquests
mesos que durin les obres seran especialment
dolents per als empresaris d'aquesta zona del
Port, per això demanen també a l'Ajunta-
ment d'Alcúdia que gestioni amb l'Autoritat
Portuària a fi que el cobrament que ha de fer
dels seus drets d'ocupació de Ia via pública
només se cobrin els mesos en què els locals
puguin exercir Ia seva activitat comercial
sense limitacions.

Totes aquestes reclamacions foren diri-
gides al batle Miquel Ramis, mitjançant una
instància signada pel president de s'Atalaia,
Andreu Rotger, amb registre d'entrada n°
959 i data 20 de febrer d'enguany.

NIMACION, Sl,
C/. Marisco, 8

07400 - PTO. ALCUDIA

JAIME RAYO SERRA
UTE MICHAELA MOSER

ORGANIZADORES

OFRECE SUS SERVICIOS DE:
Animadores
Discotecas
Karaokés

y otros Espectáculos,

OFICINA:
TeI. 54 63 64
Fax: 54 52 03
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QÜESTIONS DEFENSIVES DE LES MURADES D9ALCUDIA.1

GABRIEL TORRESIRAMIS.

Quan arribam al poble d'Alcúdia el primer que ens crida
l'atenció és Ia presència de Ia porta de Sant Sebastià, que millora
encara més amb Ia visió poètica que Ii reporta l'enllumenat nocturn.
A continuació apreciarem una murada que s'estén envoltant Ia
ciutat de manera interrompuda. Aquesta construïda en pedra de
marès de color un tant ataronjat respon a les teories defensives de
l'Edat Mitjana a Ia qual època pertanyen. Es a dir, unes parets
verticals i rectilínies amb reforçament de torres cada tants de metres
avançades respecte a Ia murada, amb merlets a Ia part superior i
fines encletxes (espitlleres). La defensa es disposava fonamental-
ment a les torres on generalment hi havia escales i passos d'accés

a Ia murada, zona de material bèl·lic; a més,
l'avanç d'aquestes respecte

a Ia murada creaven unes
e i 1Î i r 3Ë? ^HP!iW '* àrees de difícil accés entre

ellesja que si l'enemic s'hi
col·locava s'expo-

degut a l'angle d'incidència provoquin els mínims danys possibles
a l'estructura. El perímetre fortificat exterior crea un espai en
col • laboració amb 1 'antiga murada que permet continuar Ia defensa
encara que s'hagi produït una intrusió, per aquest mateix motiu mai
es fa coincidir una entrada o porta de Ia segona murada amb Ia de
Ia primera, obligant a l'enemic a fer un recorregut de mortals
conseqüències. Al llarg de Ia nova construcció s'hi estableixen vuit
baluards, punts molt més reforçats estructuralment que permeten
Ia concentració de maquinària artillera. Presenten una forma de
punta de llança Ia qual cosa permet minimitzar les conseqüències
dels impactesja que si feren en el centre, Ia força es dispersa cap
als laterals, i si feren els laterals el projectil perd potència d' impacte
ja que el xoc no és frontal. Una de les possibles sol7cions que
tendria l'atacant seria posar-se enfront d'un tram rectilini de
murada amb Ia qual cosa també podria disposar d'un angle
perpendicular a les parets dels bastions, però llavors
es trobaria dins l'àrea de foc
creada

sava a un foc creuat de fletxades,
pedrades, etc. Tota Ia murada es podia recórrer per una paret
superior, Ia qual cosa afavoria el ràpid traspàs de tropes a altres
llocs en un moment donat, tot depenent de Ia situació on es trobava
Ia intensitat de l'atac. Les espitlleres ubicades a mitja alçada tenen
una forma atrompetada, és a dir, una fina obertura de cara a
l'exterior que s'eixampla cap a l'interior permetent Ia ubicació de
qualque ballester o arquer amb molt poques possibilitats d'ésser
ferit. El fossat circumdant ajuda a guanyar temps de defensa degut
a les dificultats que crea a les forces enemigues el seu creuament,
donantjoc a dues estratègies: Ia de reforç de Ia zona i Ia de major
temps d'atac cap a les forces ofensives.

Però els temps passaren i l'Edat Mitjana donà pas a l'Època
Moderna, es descobrí Amèrica, Ia utilització de Ia pólvora arribà
a Europa (amb el consegüent naixement de l'artilleria), Gutenberg
inventà Ia imprenta, i l'Humanisme s'estenia amb força. L'artille-
ria presenta un canvi radical en Ia confecció de les batalles, els
recintes medievals no poden fer front a les exigències de les noves
tecnologies, els murs són foradats amb facilitat obrint nous passos,
el fossat no serveix de res perquè Ia distància de foc s'ha
incrementat, i el sistema de murades no té espai per a una defensa
acanonada. Diversos estudis sobre fortificacions són difosos
ràpidament gràcies a Ia nova tècnica impressora, a Ia major
presència que se dóna als estudis tècnics, i sobretot a Ia vital
importància de solucionar tal problema.

A Alcúdia regnant Felip IV1 ' any 1660 es donaren per acabades
les obres de fortificació del segon recinte, actualment apreciables
sobretot en el baluard de Sant Ferran, on s'ubica l'äctual plaça de
toros. El disseny seguí el model del recinte de Ia ciutat de Mallorca,
que contempla solucions per als nous problemes, com per exemple
Ia obliaüitat dels murs. nendent adoDtada oerauè els croiectils

per dos baluards. Cada un d'ells
coordinadament amb els seus inmediats colaterals

formen bandes de cobertura. Paradoxalment, del nou recinte, Ia
zona més fortificada és Ia que dona accés al camí de Palma, que
prepara a Ia ciutat de possibles atacs interiors ; les Germanies no han
estat encara oblidades.

1 Anau compaginant Ia lectura amb Ia visió de Ia fig. 1, així amb
l'ajut de Ia imatge ens serà molt més fàcil imaginar-nos les
situacions de combat que es plantegen.

CAMI DE PALMA
Fig. 1 Plànol de Ia Ciutat d'Alcúdia de l'any 1783
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D.FRANCISCO RAMIS OLIVER9 D. PEDRO G. BESTARD
MONTERA, Tres y nueve años respectivamente como

párrocos de Alcudia y Pto. de Alcudia.
CATALlNAPONS

Somos muchos los que esperamos que, santiguarnos en Ia
intimidad, sean algo más que resquicios de fe. Sobre todo a
aquellos que como Machado, pediríamos escaleras para quitar a
Jesús el Nazareno los clavos o su corona de espinas, nos gustaría
que no se nos condenara a los infiernos por llevar unos años
saltándonos Ia Misa de Domingo, que no fuera pecado encontrar

en un Dios de barba poblada y
descalzo una imagen atrayente,
aunque sólo fuera porque toda-
vía se nos erizan los pelos ante
una Salve, ante una saeta, ante Ia
fe de otros, y porque podemos
sentir el calor de una mano prie-
ta cuando alguien nos desea que
Ia paz sea con nosotros, o por-
que somos capaces de empapar-
nos del silencio de los templos y
de encontrar en el sonido de
campanas Ia mejor forma de
librar al corazón... Padre nues-
tro que estás en los cielos, que
todo esto sean algo más que
resquicios de fe.

¿Qué es Ia trienal del Santo
Cristo?

D.P.B. Es una manifestación popular de Ia devoción de Ia
gente de Alcudia al Santo Cristo, y está bien que se piense en
El por estas fechas, pero entre trienal y trienal hay tres años por
medio.

D.F.R. Esta va a ser Ia última trienal del siglo veinte, se
celebra con una Misa multitudinaria y una procesión, sirve para
que Ia gente se acerque más al Santo Cristo y al evangelio, sino
sería sólo algo externo y sin valor.

¿Es Alcudia un pueblo participativo?
D.P.B. No demasiado, en general podría serlo más, Ia

Parroquia Ia formamos todos e interesa que Ia gente se sienta
como en su casa y que pueda llevar el peso de las actividades
parroquiales, desde ir a Misa, Catequesis, encuentros de prepa-
ración y formación personal.

D.F.R. Confirmando Io que dice Pedro, yo intenté hacer un

^e4fawM*tte
^Vffl&UO>

Ttwtf, %&U*ta
Especialidad en pescados y

cocina italiana
Passeig Marítim, 10 - Puerto Alcudia

TeI. 54 53 09

Consejo Parroquial y no se presentaron candidatos, es muy
difícil encontrar catequistas, tengo además Ia impresión de que
incluso el que es practicante se autodispensa para no ir ante
cualquier pequeña excusa.

¿Por qué creen que se tiende a separar Ia religión de Ia
Iglesia?

D.F.R. Esa pregunta se Ia tendríamos que hacer a los que
piensan asi,y seguramente las
respuestas serían distintas, unas
veces por comodidad es fácil
caer en hacernos una religión a
nuestra medida, otras por haber
vivido una mala experiencia, o
por el materialismo y el hedo-
nismo que nos invade.

D.P.B.Hay muy poca infor-
mación y mucha ignorancia a
nivel cristiano y en el aspecto
religioso. Yo creo que Io hacen
a modo de escape para no com-
prometerse. El templo donde
nos reunimos es el espacio ma-
terial, pero Ia Iglesia son las
personas.

¿Los psicólogos les han
quitado trabajo y protagonismo?

D.P.B. El psicólogo cobra por escuchar, nosotros no, y hoy
las cosas que se hacen gratuitamente parece que no tengan valor,
además está más de moda decir que has ido a un psicólogo, que
decir que te has ido a confesar.

D.F.R. De Io que estoy convencido es que con psicólogos o
sin ellos Ia confesión y el sacramento de Ia penitencia está en
crisis.

Salió en Ia prensa que los Obispos vascos condenaban el
terrorismo, pero que dudaban oficiar misas por las víctimas
por que consideraban que esto podría dividir al pueblo...

D.P.B.Si te refieres a Io que dijo el Arzobispo Yanes, es que
los Obispos tenían autonomía en su Diócesis para aplicar el
criterio más conveniente. El Consejo Presbiteriano, creo que de
Navarra, aconsejaba al Obispo que no las presidiera, pero es
muy relativo, por que desde aquí es difícil conocer Ia realidad de
allí, el terrorismo en el País Vasco o en cualquier otro sitio es

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



condenable totalmente. La Misa no debe separar nunca, sino,
mejor no oficiarla, de todas formas hay otras cosas que separan
más aquella realidad, el problema no está en decir o no una Misa.

D.F.R. Todo depende de cada circunstancia, yo estuve en
Porreras en un momento en que hubo un asesinato, y el Obispo
no vino a oficiar Ia Misa por Ia víctima, ni siquiera nos Io
planteamos. Un Obispo no puede estar en todos los funerales que
se hacen por las víctimas fallecidas de manera violenta.

¿Están reñidas Ia ciencia y Ia religión ?
D.P.B. La ciencia y Ia religión como tales no, depende del

uso que los hombres hagamos de ellas. Yo creo que se comple-
mentan, no tendría que haber diferencias.

D.F.R. Es imposible, si Ia ciencia encuentra verdades y Ia
religión también nunca pueden contradecirse. Ahora bien, ha
habido momentos en Ia historia, que por ciencia deficiente o por
religión estancada se han declarado verdades que no eran tales.

¿Han dudado alguna vez de su fe?

D.F.R. Si, Juan Pablo dijo; "ahora vemos entre tinieblas y
después veremos cara a cara"

D.P.B. Si, claro, y Jesús mismo dudó, ahora bien dentro de
Ia duda está el crecimiento

¿De qué congregación sería hoy Jesucristo?
D.P.B. De ninguna, si tuviera que ir a los orígenes tal vez

Franciscano, pero tampoco, sería libre como Io fue en aquel
momento

D.F.R. De ninguna.
¿Qué les dirían a los que ven a Ia Iglesia como monopolios

y a sus representantes como mercaderes de los templos?
D.F.R. Les preguntaría si simplemente es una de tantas

calumnias que circulan, o si tienen algún fundamento para
afirmar esto. El que nosotros pidamos limosnas no quiere decir
que hagamos mercadería. Nosotros no cobramos impuestos,
vivimos de las limosnas y GESA a final de mes viene a cobrar.

Es curioso que se critique duramente a Ia Iglesia en este
punto, pero también, los más necesitados, los marginados, los
que no tienen techo, se dirigen enseguida a las Iglesias.

D.P.B. Si, nadie se plantea que otras instituciones civiles
más ricas que Ia Iglesia no hagan nada con un patrimonio mayor.

Te puedo dar testimonio de que en el Pto, Ia gente cree que
GESA nos regala Ia electricidad, si alguien tiene sus gafas
empañadas Io mejor es que las limpie y después vuelva a
observar Ia situación.

¿Qué cosas terrenales les parecen divinas?
D.F.R. Todas las cosas terrenales son divinas y todas las

divinas son terrenales. Todo Io que no es maldad, odio, envidia,
es divino.

D.P.B. Si, todo Io que humanamente es bueno es divinidad.
¿La fe mueve montañas?
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D.P.B. Si.
D.F.R. Si.
¿El hábito hace al monje?
D.F.R. No.
D.P.B. No.
"Con Ia Iglesia hemos topado", como uno de los poderes

fácticos
D.P.B. Esto Io dijo D. Quijote a Sancho, y además era

verdad, cuando llegaron al pueblo Io primero que se encontraron
fue Ia Iglesia (risas). Pero como poder fáctico, se puede decir
hemos dado con el Ayuntamiento o con quien sea.

D.F.R. Que Ia Iglesia es un poder es cierto, pero este poder
se tendría que convertir cada día en más servicio, Io que Ia
Iglesia no puede hacer es traicionar sus propios principios.

¿Cómo se elige el sucesor del Papa?
D.F.R. Todos Ios Cardenales de menos de ochenta años se

reúnen, discuten y dialogan, hacen cuatro votaciones cada día y
hasta que uno no consiga las dos terceras partes más uno no
queda elegido si él acepta.

¿Qué Ie dirían al pueblo de Alcudia desde Ia Iglesia?
D.P.B. Que quisieran Io suyo, Io respetaran y Io mejoraran,

y que si son creyentes no se escondan, que Io vivan y Io
demuestren.

D.F.R. "Siau qui sou" como dijo Costa y Llobera, con
sinceridad y autenticidad.

Una metáfora, una leyenda, un pasaje de Ia Biblia con el
que se quedarían.

D.P.B. Me gusta Ia oración de Jesús en el huerto, representa
Ia humanidad y el padecer de cada uno, delante de Ia duda Ia
confianza en Dios, el volver a empezar y continuar.

D.F.R. Un poco antes de esta oración están estas palabras
"Un mandamiento nuevo os doy; que os améis los unos a los
otros como yo os he amado".
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I Foto-Rua'98

Bases Foto-Rua 1998

1.- Hi podran participar tots els aficionats del món de Ia
fotografia, excepte els professionals. Tipus de càmera 135 m/m.
pas universal.

2.- EIs participants podran presentar un màxim de 4 fotografies
en color, tamany 20*25.

3.- El tema del concurs serà Ia RUA'98.
4.- Es podrà utilitzar qualsevol tipus d'accessori fotogràfic.
5.- Les fotografies es presentaran a l'Àrea de Cultura fins dia

16 de març, amb els corresponents negatius.
6.- Darrera cada fotografia cal posar.
-Nom i llinatges.
-DNI.
-Domicili i telèfon.
7.- EIs negatius de les fotografies no premiades seran retorna-

des als seus propietaris. Les obres premiades i els seus negatius,
quedaran en propietat i a disposició de l'Ajuntament.

8.- Eljurat estarà integrat per professionals de Ia fotografia del
nostre municipi.

9.- El cartell RUA'99, es confeccionarà amb Ia millor fotogra-
fia d'aquest concurs.

10.- Laparticipació al concurs Foto-Rua'98, suposa l'accepta-
ció d'aquestes bases.

El període de lliurament de premis Foto-Rua'98, es farà
coincidint amb Ia festa de Sant Jordi, el mes d'abril.

PREMIS
Ir. Premi millor fotografia
2n. premi 15.000 pessetes.
3r. premi 10.000 pessetes.
4t.premi 5.000pessetes.

Àrea de Cultura - Taula Cultural

20.000 i cartell any vinent.

Convocatòria del Il
certamen de poesia s'Unió

de s'Arenal sota el patrocini
de Ia caixa de Balears "Sa

Nostra".
Bases

Hi poden participar tots els autors que vulguin.
Presentaran dues poesies inèdites, escrites en català o en

castellà, indistintament. Màxim de 30 versos. S'enviaran 5 còpies.
EIs poemes aniran sense firmar. Hi constarà només el títol i el

lema. Dins un sobre apart es farà constar, a un full, el títol, el nom
l'adreça i el telèfon. A l'exterior del sobre s'hi escriurà el títol del
poema i el lema.

El termini d'admissió acabarà 1'1 d'abril de 1998.
Les obres s'enviaran a Ia Redacció d'aquesta Revista, a

l'adreça: s'Unió de s'Arenal, C/ Amilcar 16, 07600 s'Arenal.
Hi haurà tres premis: Ir de 20.000 pts, el 2n de 10.000 pts i el

3r de 5.000 pts.
El jurat estarà format per cinc persones que mitjançant aquesta

publicació, es donarà a conèixer més endavant, i donaran per
separat una puntuació a cada poema. EIs qui tenguin més punts
seran els guanyadors.

El resultat es donarà a conèixer a través de Ia Revista s'Unió de
s'Arenal del mes d'abril i els premis es donaran en el decurs d'un
acte organitzat per Ia Revista el mateix mes. Es telefonarà
personalment als tres primers premiats.

No es retornaran les poesies. Les tres primeres seran publicades
a l'esmentada revista.

L'organització del certamen es reserva Ia publicació dels
poemes presentats.

La proclamació de les poesies guanyadores es farà en un acte
públic el dia 2 d'abril, a una hora que oportunament es donarà a
conèixer.

El sol fet de concursar implica l'acceptació de les anteriors
bases.

Col·laboració especial de l'Ajuntament de Llucmajor.

&vi*k "$'Uw* A i'Awh*t"

Audi

O l d U t O .s.l.

Avinguda d'Inca, 54 • TeI. 54 58 72
07400 - ALCÚDIA (Mallorca)

Vi EB
¡!OMPUTER.Rl

: • • • • I f • • ' 'íí(Síz\fif¿- i*f3iifcB|tmmmfmmm

SERVICIO Y CONEXION A INTERNET

ORDENApK)RES
EQUIPOSMÜLTIMEDIÀ

CLASES DE INFORMÀTICA
PASEO COLON, 55 • TEL. 85 17 68 -FAX: 85 05 18 • CAN PICAFORT



Febrer-Marc / 31

FLAIX
Vos presentam, tot i queja

tenenestona, unes imatges molt
significatives.

Laprimeracorresponalmo-
ment a què es féu el lliurament
del milió de pts. que recaptà
TV Alcúdia gràcies a Ia gene-
rositat dels alcudiencs que col • -
laboraren a Ia telemarató del
dia de Nadal, que durà prop de
14 hores, i els beneficis del
qual es donaren a l'Obreria
Amics de Ia Victòria per a Ia
realització d'unes obres a l'er-
mita. Hi podem veure el rector,
Francesc Ramis; Maria Simó,
Toni Camps, Victòria Vives,
Pau Server i al fons na Marga
i en José Crespillo, amb el xec.

La segona imatge corres-
pon a un "bellíssim" dimoni
blanc dels que surten el dia de
Sant Antoni, obra d'en Jaume
Poma.

AUTOVENTA POLLENÇA
Cecilio Metelo, 81 • Tel./Fax: 53 06 98 • 07460 POLLENÇA
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GLOSES

Un dia a sa televisió

No és perquè sigui millor,
en que fos seleccionat
per anar un dia a Ciutat
sortint per televisió.

Tampoc m'he fet il·lusió
ni m'han obert sa carrera;
som ballador de tercera
i me sent inferior...

Se que em dareu sa raó
i vos ho dic com amic:
per ballar pasdoble antic
me va triar es professor.

Varen triar tres parelles
dins es ram de balladors
i no és que fossin milions,
ja n'hi ha més de dos
que ballen fent maravelles.

Segur mos varen triar
perquè érem es més granats
i si fèiem disbarats
érem bons de perdonar.

En que em triassin a jo
no m'he fetes il·lusions;
m'agrada més fer cançons
que no ballar amb un bon so.

Però sa Televisió
és digna de respectar,
per això hi vaig anar
ja que era una obligació

representar ball antic;
a nosaltres mos va tocar
i contents vàrem quedar
per tornar-hi un altre pic...

No me consider més bo
ni m'he fetes il·lusions,
tants d'anys d'anar pes racons,
això per mi és un tresor;

Perquè sa televisió
no me pagarà es jornal
i jo, sense fer cap mal
vaig voler fer es favor.

Representar ball antic,
com veis, a mi me tocà,
en que en coses de ballar
m'he equivocat qualque pic.

Però en aquesta vida
convé mos divertiguem
i més ara que podem,
aprofitar aquesta eixida.

No he perdut sa il·lusió
i mos hem de divertir;
com veis, m'ha tocat a mi
ballar per televisió

i desig que l'any qui ve
tots junts hi poguen anar
i així mos veuran ballar,
ja que tots ho feim molt bé...

Aquí me despediré
i vos deman per favor
aplausos pes professor
i també sa professora,

perquè aquesta gran senyora
és una gran balladora
i en tot mos fa quedar bé...

Hivern...

Ja som a mitjan hivern,
un mes de febrer valent
que mos duu fred, aigo i vent
i fa que el trobem etern...

I que guardem bé s'estufa;
s'hi està bé a sa calentor
quan més forta és sa remor
de s'aigo i des vent que bufa!.

Es foc, en temps de fredor,
és sa millor companyia,
dóna confort i alegria
que compensen sa tristor

de sa negror de defora;
es cos arrufat reviu,
com un aucell dins es niu,
mentre sa natura plora

enyorant sa primavera,
i per por des costipats
mos fa anar ben abrigats
fins que es mal temps quedi enrere.

Be n'haja es dies de sol,
quan tot es camp és florit!...
Es un goig per s'esperit...
i Io que un vell com jo vol!.

TAA%*UNiTA**A sju
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Il certamen infantil ijuvenil de contes
fantàstics i de terror Can Torró 1998
BASES
1-Podrà participar tothom que ho desitgi, és a dir tota "cuca

vivent" que tengui molta imaginació i molta "por"... Dins les
categories i edats que després esmentarem.

2-Els treballs han de ser inèdits, és a dir: "únics i irrepetibles".
Es valorarà Ia il·lustració.
3-L'extensió és lliure mentre que no arribi a Ia llargària d'un

llençol "fantasmagòric".
4-El tema ja el sabeu: contes "fantàsticament terrorífics";

QmNAPOR!!!!!!!!
Pensau a posar-li un títol suggerent...
5-Els treballs es presentaran dins un sobre tancatabans del dia

31 de marc'98.
A darrera s'ha de posar clarament el nom i llinatges, edat, curs

i escola a Ia qual pertanys.
S'adreçarà directament, o per correu (volem mantenir en secret

Ia vostra E1OTMITAT), a:
Biblioteca Can Torró, Carrer d'en Serra, núm. 15, 07400 -

ALCÚDIA
6-S'establiran tres modalitats i un premi especial de participa-

ció per escoles.
1. Participants amb edats entre 8 i 10 anys.
2. Participants amb edats entre 11 i 13 anys.
3. Participants amb edats entre 14 i 16 anys.
A tots els participants entregarem un diploma i un llibre.
7-El jurat estarà format per:
-President del Patronat de Ia Fundació Biblioteca d'Alcúdia.
-Tècnic de l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament d'Alcúdia.
-Directora de Ia Biblioteca Can Torro d'Alcúdia.
-Mestres de les escoles d'Alcúdia.
-Mestre de l'L·istitut d'Alcúdia.
-Escriptor reconegut.
-Soci de Ia Biblioteca can Torró.
8-Tots els treballs s'han d'adequar al que es demana i seran

presentats en llengua catalana. MoIt important: No oblideu posar
ben clar les vostres dades; si no és així, el jurat no admetrà els
treballs. Sobretot Ia presentació és molt important; Ia netedat i
claretat són primordials, a més del vostre ingeni i imaginació.

9-Els premis es donaran a conèixer diumenge.dia26d'abrir98
amb una gran festa terroríficament muntada per a tots els
guanyadors/es i participants, família i amics...

MOLT BlPORTANT és necessari dur les dentetes ben
afilades...

Col·labora: Ajuntament d'Alcúdia.
Àrea de Cultura i Participació Ciutadana

SIPCE
GABINETE DE PSICOLOGÍA

• TRASTORNOS DE ANSIEDAD
• DEPRESIÓN
• ESTRÉS
• PROBLEMAS DE PAREJA
• SELECCIÓN DE PERSONAL

• ESCOLAR Y LOGOPEDIA
• PROBLEMAS DE CONDUCTA INFANTIL
• ORIENTACIÓN A PADRES
• CURSOS Y CONFERENCIAS SOBRE

PSICOLOGÍA Y SALUD

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

Laboratorio fotográfico

¡NO COMPRE Si/ CAKRETEl
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



34 \ Febrer-Març

&jEftTzMW0R--MAAtm& ï ¡ili« iaia iïiiï S« i âà ïIlï

TeIe Nova de Palma con Ia gente mayor en "Gente Divertida"
Animados por Ia invitación de Televisión de Palma, "Tele

Nova" nos aprestamos para pasarlo bien y Ia verdad que todo estuvo,
muy bien organizado. Comenzamos recibiendo en nuestro Centro a
los componentes del Grupo que nos iban a guiar (lástima de no tener
yo mi trompeta) a una excursión que nos agradó mucho. Fueron
diez, entre los cámaras y ayudantes, más, los dos guías Dña. Maruja
y Sr. Juan que organizaron todo. El Director Don Biel Gayá supo
preparar todo para que todos nos encontráramos como en casa y nos
dio toda clase de detalles de Ia marcha a seguir. Para nosotros era
nuevo, pues era como actuar en cine o televisión, pero siguiendo
nuestras costumbres y maneras de ser, con naturalidad.

Tele Nova, Ia Federación Balear y el Govern Balear, hicieron
posible que cumpliéramos Io prometido por nuestra parte. Nos
solicitaron 30 artistas de Ia Tercera Edad entre cantantes, glosadors,
poetas, rapsodas, ximbombes, bailadores, y trabajos manuales para
pasarlo bien y mostrar a Mallorca las actividades de nuestro Centro.

Antes de salir de nuestro Centro, nos invitaron con una suculenta
merienda con cosas de nuestra tierra y otros añadidos de nuestro
agrado. Al término, Ia salida, rumbo a Santa María, donde nos
esperaba el Sr. Alcalde Don Mateo Morro, que, muy amablemente
nos recibió detallándonos en una charla todos los pormenores de Ia
historia de Ia ciudad. Fue muy amable con nosotros y agradecemos
vivamente este detalle de hacer de cicerone con nosotros, amen del
de convidarnos a una suculenta merienda con vinos de Santa María.

El chofer, Sr. Blay con grandes dificultades, nos condujo por el
interior de Santa María, tarea nada fácil, por Ia estrechez de sus
calles. Es necesario ser un buen conductor para poder hacerlo y es
por ello que se Ie premió con aplausos calurosos. Interesante Ia visita
a Tejidos de Artesanía de Santa María de "Textil Bujosa" donde el
Sr. Guillem Bujosa nos detalló Ia forma de fabricación de los tejidos,
sus exportaciones a Francia, Inglaterra, Alemania y Estados Uni-
dos. Son los telares más antiguos de Mallorca. Una vez concluida
Ia visita, nos trasladamos al Convento de los Mínimos, lugar de
ensueño, de paz y detalles hermosos de construcción, bien conser-
vados, donde nos contaron parte de Ia historia del mismo... Dado
que se acercaba Ia hora señalada, para acercarnos al restaurante
Ruycal, tomamos rumbo. Allá como siempre que hemos acudido
con nuestros grupos, fuimos muy cariñosamente recibidos por
nuestra buena amiga Gero, en ausencia esta vez de Águeda...

Una vez en el salón comedor, recomenzó Ia fiesta en Ia que cada
uno hizo gala de sus habilidades. Se cantó, se recitó los glosadores
tomaron parte y naturalmente las ximbombas y con cantadores.

L'amon Jaume Margarita el veterano del grupo con sus 89 años
nos deleitó con su ximbomba y canciones, acompañado por su hija
Salvadora, con Margarita Capó y naturalmente Toni Polit y esposa.

Una suculenta comida tan bien servida como siempre, con
muchos detalles a nuestro favor por parte de Ia Directora, nuestra
amiga Gero, que tuvo Ia atención de invitarnos a una copa de cava.
No se conformó con tan solo eso sino que a los caballeros nos ofreció
un puro... Para que las señoras de sintieran felices, por parte del Jefe
de Cocina, cada una de ellas tuvo un precioso Ramo-Centro de
flores.

Nuestros buenos guías, simpáticos los dos, Dña Maruja Alfaro
y Don Juan Melis, Margaritín y Bartolo, para los amigos, anuncia-
ron el comienzo del baile para seleccionar las dos parejas que mejor
Io hacían. Los ganadores fueron Margarita Capó y su esposo
Esteban Martí, que fueron muy aplaudidos.

Quisiera, tal como anuncié en el parlamento, después de Ia
fiesta, agradecer a los que han estado fuera de las pantallas y que
hicieron posible que Io pasáramos tan bien. Fueron ratos muy
felices, uno tras otro, por ello a Tele Nova Canal 37, a sus

organizadores sin olvidar al Govern Balear, nuestro agradecimiento
por estar pendientes de Ia gente mayor, como nos acompañó en
representación del Govern y de Ia Federación Balear de Mayores,
Doña Pilar Llabres, que nos animó en su parlamento a seguir
trabajando y comunicándonos un saludo del Presidente Sr. Matas y
Ia Consejera Sra. Rosa Estarás. Confiamos emprender más activi-
dades que aún tenemos en mente y por ello Ie trasmitimos nuestras
necesidades y los deseos de ponerlos en marcha.

La vuelta fue muy alegre y Ia entrada en nuestro Local Social,
todos en grupo fue muy emotiva, pues veniamos muy satisfechos.
Y hasta Ia próxima que será pronto.

Gran fiesta del Foguerón de Sant Sebastià en Ia 3a. Edad de
Alcudia

Con puntualidad, Ia Junta Directiva en pleno, nos dedicamos a
preparar Ia merienda para los 654 socios que se apuntaron para el
evento.

Unos cortando longanizas, otros los butifarrones, preparar el
pan y ponerlo en bolsas,... Fácil es el trabajo cuando todos los
componentes de Ia Junta nos ponemos a trabajar y así fue, se
prepararon las mesas, las dos hogueras, fueron ya preparadas por el
personal del Ayuntamiento, una para dar calor y Ia pequeña para
tostar.

La asistencia fue masiva y con orden todo fue a las mil
maravillas. Todo el mundo se sentía feliz. Comenzamos con las
canciones acompañados con las ximbombas, a las seis de Ia tarde y
a las once, aún se cantaba. Quien éramos, es imposible nombrarlos
ya que esta vez fue diferente, ya que en especial los cantores se
alternaban y nunca vimos tantos que supieran cantar estas nuestras
canciones. Lo único que es penoso, y Io hice resaltar en Ia entrevista
que me hicieron Ia Televisión de Alcudia (que nunca falta a nuestras
fiestas) que entre todos tendríamos que fomentar, entre lajuventud,
y enseñarles. Se que en los colegios se hace algo, pero no basta, y
lancé Ia idea de hacer unos concursos, campeonatos o Io que se
quiera llamar tal como se hace son otras artes de cantar, que no son
nuestras. Estoy seguro que las Caixas estarían dispuestas para
conceder los trofeos y también algunas casas comerciales de nuestra
ciudad. La juventud está como acobardada y no se anima a cantar
en público. Así pues ya está lanzada Ia idea, i si decesitan maestros
de este cante, tenemos unos cuantos en Ia Tercera Edad, que estarían
dispuestos a enseñar a estosjóvenes.

Socios que asistieron, fueron 536 amén de autoridades, los
Directores de La Caixa, Sa Nostra y Caixa Colonya, que están a
nuestro lado para ofrecerse en ayuda de estas fiestas u otras. Otros
muchos invitados nos honraron con su presencia como Ia monitora
de loga Sr. Paz y de Gimnasia Toni. Nos gusta tener con nosotros
a los que nos ayudan. También Casas Comerciales no faltaron a Ia
cita. Y cómo no, nuestra televisión nos filmó un buen rato, para que
nos podamos recrear viéndonos en Ia pantalla una o más veces. Basta
una invitación y no nos dejan. Gracias a todos los que componen el
grupo y que trabajan sin descanso sea domingo o festivo.

Para que nuestra fiesta fuera más completa y menos costosa para
Ia Asociación, nuestros amigos, encargados del Bar, nos sirvieron
los refrescos y el vino para todos los asistentes, y es que María y
Miguel se unen a nuestras fiestas, gracias a los dos, y nuestra
enhorabuena por vuestro recién nacido. Nuestra amiga Mari Car-
men (nuestra camarerita, cariñosa del bar) no cesó de trabajar y de
proporcionar (de parte de Miguel) a mi esposa Dora, el mezclat que
fue sirviendo
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AJUNTAMENT D'ALCUDL\

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

548174
547362
547476
546163

Telefax 546515

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

547291
CENENTIRIViadeCorneliÀtic 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. Marti. . . . 892597
INFORMACIÓTURÍSTICA 892615
JUTJAT. Major, 8-A 545303
SERVEIS I POLICIA. Bastió de Sant Ferran, s/n
PoIiciaLocal 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), MossenA. M. Alcover 546332
Germanes Agustines. Urb. Ca Na Ferrera 545843

Institut 548600
Casa de Cultura C/. Hostal, 11-12
(Biblioteca, SaIaEstudis) 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
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-PortAlcúdia 892241
A. Oliver. Teodor Canet, 58 (Port) 545851
A. Pujadas. Plaça Constitució, 17 548172
A. Ventayol. Prínceps d'Espanya 548558
A. Vizoso. PereMasiReus, 45 890530
CENTRES MÈDICS
Casa del Mar. Ciutadella, s/n 545968
Creu Roja (Port d'Alcúdia) C/ Mn. Alcover 545421
Dispensari Municipal. Bastió de Sant Ferran s/n 546371
URGÈNCIESNOCTURNES 546371
SEGURETAT SOCIAL
Inca:
Ambulatori. Mestre Torrandell s/n 502850
Anàlisis clíniques i radiologia 504601
Insalut 503882
INSS 500146
Ciutat:
Ambulatori del Carme. Carme, 18 726224
Hospital Son Dureta. Andrea Doria, 55 175000
Hospital Provincial. Plaça de l'Hospital, 3 723800
INSALUT. ReinaEsclaramunda, 9 175600
Planificació Familiar



GRUPO
ELECTRAL

CONSTRUCCIONES Y
PROMOCIONES ALCUDIAs.L.

CONSTRUCCIÓN EN GENERAL
REHABILITACIÓN DE FACHADAS

Y EXCAVACIONES
TeIf. Móvil 908 53 78 75

ELÉCTRICA ALCUDIAs.L.
INSTALACIONES,

MONTAJES ELÉCTRICOS,
Y REPARACIONES

Urgencias 908 63 07 34
24 Horas Domingos y festivos

1

m MlLAR ELECTRAL

TELEFONÍA MÓVIL,
ELECTRODOMÉSTICOS,

TV, HIFI, VIDEO,
AIRE ACONDICIONADO

DISTRIBUIDOR
EXCLUSIVO

ZONA NORTE
MALLORCA

FDTUADY
*T

Mobiliario de
Baldosas

A

Xp

C/. Pollentia, 45 A - C/. Ja,
TeIs. 54 53 50 - 54 69 01 - 5

Fax548519

FERRERS DALCUDIAsL
FUSTERIA D1ALUMINI, FERRERIA

ACER INOXIDABLE i NÁUTICA

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

PROMOCIÓN DE VIVIENDAS
CONSTRUCCIÓN
Y PROMOCIÓN
DE VIVIENDAS

C

\

SERVICIOS DE ALCUDIAsL

INSTALACIONES
Y REPARACIONES

SANITARIAS
Urgencias. 908 53 89 00

24 Horas Domingos y festivos
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