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La n u e v a gama de c a r r o z a b l e s con los n u e v o s I VERSION MOTOR

m o t o r e s d i e s e I t u r b o i n t e r c o o ! e r r e p r e s e n t a e I Trade Practic Chasis Cabina 75 CV 2540 Kg.
Trade 75 Chasis Cabina 75 CV 2BOO Kg.1 Trade75ChasisCabina 75CV 2800Kg.
Trade 100 Chasis Cabina / 1 108 CV 3500 Kg.

r e f l e j o de una f i l o s o f í a de i n n o v a c i ó n c o n s t a n t e , ECO-T100 35/1 108CV 3500Kg.
ECO-T100 56/1 108CV 5600Kg.
ECO-T 135 80/1

de un c o m p r o m i s o p a r a o f r e c e r s i e m p r e los ECO-T160 90/1
ECO-T 160 110/1

ú l t i m o s a v a n c e s t e c n o l ó g i c o s , t o d a Ia f i a b i l i d a d ECO-T160130/1
ECO-T200 150/1

108 CV 3500 Kg.
108 CV 5600 Kg.
138CV 8000Kg.
162 CV 9000 Kg.
162CV 11000Kg.
162CV 13000Kg.
209CV 15000Kg.

1.636.000Ptas.
1.886.000Ptas.
2.389.000 Ptas.
2.911.000Ptas.
3.414.000 Ptas.
4.329.000 Ptas.
5.066.000 Ptas.
5.393.000 Ptas.
5.631.000Ptas.
6.746.000 Ptas.

m e c á n i c a en m a t e r i a de s e g u r i d a d con e l m á x i m o •R F. F recomendado (IVA. transporta y Nissan Assistance no incluidos) Caí
y Baleares mcluida y valida hasta fin de mea para vehículos en stock.

equipamiento y confor t . Y toda Ia garantía de una extensa y profes ional red en toda España. Una f i losof ía

que ha l levado a N l S S A N a l i de ra r el mercado. Una f i l o so f í a cuyo único obje t ivo es su sa t i s facc ión .

MOTOR IN5ULAR, S.A.
POLÍGONO INDUSTRIAL DE MANACOR (JUNTO A ITV) • TEL 55 00 28 / 55 01 61 • MANACOR

CTRA. PALMA-ALCÚDIA, KM. 28 • TEL. 88 30 31 - INCA
Y LOS AGENTES EN SANTA MARGARITA (COVEAUTO) Y SA POBLA (AGUSTI, S.L.)
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EDITORIAL
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;:FLaredacciód'aquesta revista voi
||manifestar que només expressen
Il ia seva opinió l'editorial ¡ els
igrticles signats pèr Ia redacció. EIs
11 altres:son;responsabilitat dels
:J: autors que exerciten el dret de
5iiibertatd'expressio mitjançant Ia

:;.revlsta.: ;

Alcúdia creix...

L apoblaciódedretdia 7 degenerde/97ero,aA/cud/a, de 70.438hab/fanfs
(5.255 homes / 5.783 dones). Dia 1 de gener d'enguany el fofa/ era
d'I I.044hab/fanfs(5.564homesi5.480dones). L'augmenfenunany,per

fanf, ha esfaf de 600 habitants, i això és molt significatiu.
Alcúdia creix, i això és un fet. Hem de tenir present que no només parlam

d'onze mil a/cud/encs, sinó que els mesos d'estiu Ia població de fet (és a dir, Ia
gent que viu aquí sense estar-hi empadronada: estiuejants d'altres pobles i
turistes) arriba a Ia xifra de 60.000 persones. Dirnúmeros d'aquesta manera, és
molt bo de fer, però les conseqüències d'aquest augment de població han de ser
objecte de reflexió i d'anàlisi. La pregunta fonamental és: té Alcúdia Ia capacitat
d'absorbir tanta gent?

EIs canvis que haurà d'experimentar aquest municipi seran importants: Ia
Conselleria d'Educació ja té un informe presentat per l'Ajuntament a fi de
construir un nou centre escolar, que si segueix aquest ritme de creixement
hauran de ser dos com a mínim. Com més gent, més serveis hi ha d'haver,
sobretotpúblics (sanitaris, administració, informació...) i Ia problemàtica social
augmenta. Per altra banda, a nivell polític hi haurà un canvi important: es
passarà de tenir 73 regidors a tenir-ne 17.

Si es desenvolupassin (segons e/ Diari de Balears, 22 de març) tots el
urbanizables que actualment permeten les Normes Subsidiàries actualment en
vigor, fins i tot es podria assolir una població de més de 725.000 habitants. Si
més no, Ia xífra escarrufa una mica.

Fins ara només hi ha desenvolupat el 42% del sòl urbanitzable, però s'hauria
de mirar -ara que les esmentades Normes estan en un procés de revisió per tal
d'adaptar-les al PIa d'ordenació de l'Oferta Turística (POOT)- fins a quin punt
és bo créixer tant.

Sens dubteAlcúdia es mereixia esdevenir un poble -una ciutat- de categoria,
però l'augment espectacular (perquè és així com s'ha de definir) d'aquests
darrers anys creim que ja és a bastament, almanco d'aquesta manera. Potsersia
bo que hi segueixi havent una tendència a l'alça però hauria de ser de manera
progressiva i ordenada, no en aquestes condicions en què es dóna ara.

Què deu tenir Alcúdia que enamora a tothom i convida a tots els qui Ia
coneixen a quedar-s'hi? Deu ésser Ia mar? La seva Història? El seu caràcter
rural? EIs monuments? Les possibilitats de fer-hi feina? El paisatge?La gent?... No
ho direm nosaltres perquè tampoc ho sabem, emperò sí sabem cert que quan
s'exsuca molt una taronja, aviat no en queda res. •

;/

Colonya
Caixa PoUenca

Oficina ALCUDIA
Cl. d'Es MoII, 27

TeI. 54 55 31

Oficina PORT D'ALCÚDIA
C/. Capità Cortés, 18

TeI. 54 76 60

Panadería
Pastelería

Fábrica y oficina:
Jaime Il

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

Tienda:
C/.d'EsMoll, 19-Tel .545249

ALCUDIA - Mallorca

LABORATORIO
ANALISIS CLlNICOS

Y BIOLÓGICOS
SEGUROS:

lmeco, Sanitas,
Asisa, Mare Nostrum

Alianza, etc...
Abierto de Lunes a Sábado

Ctra. Artá-Alcudia, 42
(Farmacia Gelabert)

TeI. 89 22 41
PUERTO DE ALCUDIA
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DES DE LA REDACCIO

A tots els lectors I col·laboradors
Si vàreu llegir el meu article de presentació com

a nou coordinadorde Ia revista "Badia d'Alcúdia" del
mes passat, recordareu com vaig dir que Ia meva
intenció era que Ia revista fos bàsicament informati-
va i d'opinió; idò bé, aquest és l'objectiu que Ja
d'ençà d'aquest mes m'he proposat d'acomplir.

Supòs que atots vos deu haver sobtat el canvi de
nom de Ia revista, però totté una explicació. La meva

intenció és que aquest mitjà de comunicació sigui present al màxim en
els quefers de Ia vida alcudienca, de Ia seva gent. Per tal que això sigui
possible cal que sigui atractiva, manejable, pràctica i, sobretot, que Ia
gent s'hi senti identificada. Ara bé, hem de definir els límits de Ia nostra
actuació, Ja que som una revista d'informació i interès local, però local,
d'on? Idò d'Alcúdia, d'on ha d'ésser? I que és Alcúdia? Idò el poble, ei
Port, Ia Victòria, Bonaire, Alcanada... Tot això és Alcúdia, i precisament
és aquestnom Alcúdia, qui ho engiobatot, però en cap cas això que hem
esmentat té relació amb Ia Badia d'Alcúdia, perquè si ens referim a
aquest altre terme aleshores hauríem de parlar de Ia Platja de Muro, i de
Can Picafort, i de Son Serra de Marina i de Ia Colònia de Sant Pere...
perquè tots aquests llocstoquen Ia badia i a Ia nostra revista no en xerram
mai, de les seves coses .

La idea d'aquest nom que fins aratenia Ia revista, "Badia d'Alcúdia",
corresponia a un projecte precisament de fer una publicació que
englobàs a tots els pobles costaners que són banyats per l'aigua de Ia
badia. Aquest projecte el podeu veure si consultau, per exemple, els
primers números de Ia revista (any 1988), emperò aviat es va veure que

Ia cosa seria massa difícil o que no tendria èxit, i s'apostà perfer Ia revista
només sobre Alcúdia, però ningú Ii tocà el nom, més que res perquè Ia
gent Ja el començava a conèixer (supòs).

A partir d'aquest mes Ia nostra revista se dirà "Revista d'Alcúdia", i
això no ha d'entristir a ningú. El concepte "badia" és més que res,
abstracte, vull dir que Ia gent no l'usa generalment, a no ser en els mapes.
Passa igual per exemple amb Ia paraula "arxipèlag", ningú Ia diu. Quan
a un mallorquí Ii demanen on viu, respon "a Mallorca", no "a l'illa de
Mallorca" ni "a les Balears". Igualment, quan qualcú va a comprar o
demana per Ia nostra revista, mai he sentit que Ii diguessin "teniu Ia
revistaSatí/à d'AlcúdiaT sinó "Ja ha sortit Ia revista d'Alcúdia?".Això és
normal perquè en primera l'antic nom era massa llarg, i en segona poc
representatiu.

Me sap greu no haver comentat aquest canvi amb tots els col-
laboradors, perquè només ho haviafetamb naVictòriaVives, l'anterior
directora. Així i tot esper que el canvi no farà cap trauma a ningú; vull dir
que no és cap indici de grans reformes internes, sinó una passa en Ia
revisió que estic fent de l'actual estat de coses.

Finalment vull agrair a totes les persones que he conegut aquests
dies Ia seva bona disponibilitat que m'han mostrat, així com el seu
oferiment. Convidatots els col·laboradors habituals a Ia presentació dels
toms de Ia revista corresponents als anys 1996 i 1997. Serà el dia 22
d'abril, a les 20 h. a cas Capellà. Allà ens podrem conèixer els
col·laboradors que encara no ens hem vist personalment. També tots els
lectors hi sou convidats. •

EN FIAT SOMOS
LOS MAS COMERCIALES

C O N D l F E R E N C I A . ¿has visto? Con las ayudas FIAT y Ia 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 MANACOR, S.A.

Fusters, solar43. 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, vátida hasta fin de mes. UULIU

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-RIOO. TeI. 86 21 56. SINEU: MARTm FERRIOL. TeI. 52 07 91
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ACTUALITAT

Exit de Ia VII FaIIa d'Alcúdia
Molta gent visità del 27 al 29 de març el pallasso faller d'enguany

MaíeuFerrer

Un pallasso de devers 5 metres i mig d'alt
ocupà l'explanada de davant Ia plaça de toros
entre dia 27 i 29 de març. El pallasso, fet de
fusta i cartró bàsicament, acompanyava una
figura del pato Donald (falla infantil), i tots dos
configurarenlaquefoulasetenaFallad'Alcúdia.

Un bon programa d'actes contribuïren a
animar els fallers. Per començar, Ia "plantà"
fou el divendres dia 27, a partir de les 19 h. i no
fou fins a les 9 del dematí de l'endemà quan va
estar enllestida. Per uns moments quasi tot
haguespogutacabarmalament,jaques'espa-
nyà una part del pallasso per Ia humitat segu-
rament. Durant tot el vespre els amics dels
fallers els acompanyaren mentre ells Ia munta-
ven. Per a ells el vespre a les 22 h. hi va haver
una torrada.

L'endemà, dissabte 28 a les dues del

migdia hi va haver un arròs brut on hi participa-
ren prop de 100 persones. El capvespre hi va
haver un cercaviles amb les falleres, que en-
guany eren:

-fallera major, senyora Vicenta Candela
-fallera infantil, senyoreta Minerva Ros
-faller major infantil, Sebastià Pujol
Tots els carrers peron passaren eren plens

de bulla i festa, amenitzada per una banda de
música amb gent

jove i molta de marxa.
A les 20 h. de dissabte hi va haver a Ia plaça

de toros Ia novetat d'enguany, Ia torejada de
vedelles, que va anar molt bé i l'any qui ve se
repetirà. El vespre, a les 22 h. hi va haver un ball
on només hi havia unes 40 persones, però
totes elles ballaven i cap estava asseguda.

El diumenge va ser el dia gran, amb el
concurs de paelles i l'ofrena de les flors a Ia
Mare de Déu de Ia Victòria i a Ia dels
Desamparats. Duranttot Io dia molta gent anà
a veure Ia falla abans que Ia cremassin el
vespre.

El capvespre a les 17 h. jugaren un torneig
de futbol sala els dos equips d'Alcúdia entre
ells, en un partitamistós, els més petits contra
els més grans, al col·legi Porta des MoII.

El vespre de diumenge, a les 21:45 h. va
ser quan es concentrà més gent, Ja que abans
de Ia "cremà" de les falles hi va haver una nit de
foc amb coets d'artifici. I a les deu del vespre
arribà el moment d'encendre foc i cremar Ia
feina de tants de mesos; "és en aquest precís
moment -ens deia en Dani Ros Perelló, presi-
dentde Ia FaIIa- quan sentun nuu a Ia gargame-
lla, i me fa un poc de pena, perquè se crema
una obra que has preparat amb molta de cura
i estima durant mesos, però a pesar de tot estic
molt content quan veig que s'ha cremat bé, és
a dir, quan l'estructura superior cau bé en terra

i sense destrossar res".
Les falles tenen una antiga tradició al País

Valencià, i el seu objectiu actual és més que res
ésser una obra artística que ironitzi sobre els
fets importants que han succeït durant l'any.
La falla d'Alcúdia tenla com a principal figura
un gran pallasso que amb humor reia de les
figures que tenia a davall, com n'Aznar amb un
bou (que simbolitzava el problema amb l'olivar
peninsular), el Rei i el Batle (per l'assumpte del
Cap des Pinar), n'Ana Obregón (una de les
famoses que vénen a Alcúdia) i també un lleó
que parodiava un poc les Corts dels Diputats.

Les figures del Batle i de n'Aznar són les
que varen ésser considerades les més gracio-
ses, fins al punt que en Dani ens comentava
que Ia pròpia dona del batle Miquel Ramis va

RIAUTO
COLABORADOR OFICIAL DE MEDIAUTO, S.A.

®TOYOTA
W©M©GflQ®©

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

Taller y Ventas:
CTRA. D1INCA, 1

TEL5401 10
SA POBLA

CLINICAMEDICOESTEIICA
DIETÉTICAYNUTRICIÓN

OBESIDAD, CELULITIS, MESOTERAPIA
TRATAMIENTO VARICES Y ARAÑAS VASCULARES

(Eliminación por esclerosis)
ENVEJECIMIENTO CUTÁNEO

TRATAMIENTO FACIAL. Peeling químico:
Arrugas, Manchas, Acné, Piel Seca, etc...

ACUPUNTURA: Dolor, Artrosis, Ansiedad, Cefaleas, etc...

Dr. ALBERTO MORANO VENTAYOL

ALCUDIA: PIz. Carlos V, 1 - TeI. 54 61 61
PALMA: PIz. Forti, 3B, 7°, 1a - TeI. 73 82 77
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riure molt contemplant lafigura del seu home, perquè trobava que havia
quedatmolt"sexi".

En Dani Ros vol agrairatots els amics i col·laboradors que els han
ajudat i que "enguany han estat
més que mai. VuII també agrair
l'ajuda de l'Ajuntament que
ens deixa Ia portassa on
construimlafalla, i el ca-
mió per a traslladar-la.
MoIt especialment
agraesc Ia dedica-
ciódelregidorde
cultura Miquel
Ferrer. En-
guany

el pro-
grama de
festes estava
molt ben fet.

Estam molt contents
del'acollidaqueensdóna
el poble d'Alcudia, de |
cadaanymes,iesperam
que això seguesqui endavant per a molts
d'anys". •

"Ja ha arribat Ia primavera"
Undarrerpoemaperjo
me'n vaig d'aquest món
aniré a un lloc que serà millor.
A l'arribada de Ia primavera
me n'aniré d'aquesta ciutat
Alcúdia que m'has enamorat
no sé que podria fer sense tu.
He nascutaquíi moriré aquí
això sí, quan arribi sa primavera.
El 20 de març arriba sa primavera
a les dotze del vespre vàrem donar
sa benvinguda amb un poema
escoltant els ocells en el camp
assegut damunt d'una roca
vaig escriure el darrer poema
comença a allargar el dia ¡
comencenasortirsesflors
sa gent major comença a passejar
pel nostre municipi o per sa platja
ara que ha arribat sa primavera
escoltarem els ocells i les ovelles
que comencen a pasturar pels camps
i amb molta il·lusió comencen a sospirar
i el darrer sospir us diu adéu...

J«4/ ft+<fohia fVvhM*At<i

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

Cases de <^>

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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* P. V.P. Recomendado (IVA, impuesto de matriculación
-excepto serena-, TRansporte, Nissan Assistance y
Promoción incluidos, según modelos. PRIMERA:
Sobrevaloraciónincluída.) enPeninsulayBaleares. Para
vehículos en stock. MICRA Y ALMERA: Plan Prever
según condiciones del Gobierno incluido.

|̂ |̂ Garantia total
lKjl 3anoso100.000km
WT^y Y 6 años anticorrosión Conduce y D i s f r u t a

MOTOR INSULAR, S.A.
POLÍGONO INDUSTRIAL DE MANACOR (JUNTO A ITV) • TEL. 55 00 28 / 55 01 61 • MANACOR

CTRA. PALMA-ALCÚDIA, KM. 28 • TEL. 88 30 31 • INCA
Y LOS AGENTES EN SANTA MARGARITA (COVEAUTO) Y SA POBLA (AGUSTI, S.L.)
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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.

Min:v(>s m<>(lcli
Landa Y I . I «4%

v 1 . 2 .L6v

El Lancia Y 1. <^lte, llega con un equipamiento
de serie muy especial:

Elcvalunas eléctricos.
Apertura maletero desde el interior.

Cinturones de seguridad delanteros con pretensores,
y regulables en altura.

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

Tercera luz de freno.
Asiento delantero delpasajero abatibley

deslizante con memoria

Por
Incluido el Plan Prever.

pesetas

* P.V.P. Peninsula y Baleares versión 1.1 HAt-

Incluye oferta promocional para
menoresde 25 años,IVA eimpuestos de

matriculación. No acumulable a otras ofertas.

Teléfonode atenciónal cliente:902 313 902

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

THAI RESTAURANT
^ PH4A^

Abierto
cada
dia

^fe

$

Fiestas
y

Banquetes

A

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

07410- Pto. deAlcudia

NIMACION, Si
C/. Marisco, 8

07400 - PTO. ALCUDIA

JAIME RAYÓ SERRA
UTE MICHAELA MOSER

ORGANIZADORES

OFRECE SUS SERVICIOS DE:
Animadores
Discotecas
Karaokes

y otros Espectáculos.

&gS3&OFICINA:
TeI. 54 63 64
Fax: 54 52 03
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ACTUALfTAT

Tres joves acusats de vendre droga a
alumnes de l'institut

Des de I'APA s'insisteíx que el problema és d'Alcúdia es general, no només de l'institut

El divendres dia 27 de març Ia Policia
Judicial de Ia Guàrdia Civil de Pollença va
agafar a tres joves acusats de distribuir haixix
a alumnes menors de edat de
l'Institut d'Alcúdia. EIs sospito-
sos són en José David M.B. (ex-
alumne del centre), Antonio Gl.
i un menordel qual s'ha preservat
Ia identificació.

Aquest fet ha despertat una
forta alarma social entre els pares
alcudiencs, queforen eis primers
en donar avís dels successos.

Fa cosa d'un mes i mig un
grup de joves arribaren un cap-
vespre de diumenge a ca seva un
micamalament, i un pare comen-
çà a fer investigacions de quins
eren els motius, que no eren al-
tres que el consum de drogues.
VaI a dir que d'aquests joves n'hi
havia que eren alumnes de l'ins-
titut i n'hi havia que no, Ia qual
cosa demostra -com han volgut
deixar ben clar els directius de
I'APA- que el problema de Ia dro-
ga no és exclusiu de l'institut, sinó
de tot Alcúdia en general. Tot i això, és cert que
es va veure que era l'institut un dels llocs on es
distribuïa droga. EIs pares dels afectats
contactaren amb Ia direcció del centre i amb
I'APA, els quals tot d'una començaren a inves-
tigar i denunciar els fets a Ia Guàrdia Civil.

La droga es distribu'ía generalment en els
esplais i a Ia sortida de les classes. Hem de
pensarque l'institutté 700 alumnes i és mal de
fer saber si una persona pertany o no al centre,
sobretot si també tenim present que hi ha gent
major de 18 anys i això suposa que les portes
estan obertes.

L1APA de l'institut, davant el fet que el
problema ells entenien que afectava a tot el
municipi i començava ai 1r. cicle d'ESO (que
es cursa a les escoles de primària), convocà
dia10 de març una reunió a l'institut amb els
directors de totes les escoles alcudienques,
els directius de les APAs i representants muni-
cipals.Allàesvadecidirdonarsuportalspares
dels afectats.

Anteriorment dia 4 de març Ia presidenta
de I'APA i el director de l'institut havien tengut

una reunió amb el batle i Ii havien demanat més
presència policial el temps dels esplais. Ramis
va respondre que no era competència de Ia
Policia Local, emperò que una cridada des de
l'instituttendria prioritat per damunt una altra.

Després d'aquesta reunió n'hi hagué una
altra entre representants de I'APA de l'institut i
el comisari de Ia Policia Judicial, per veure si
I'APA podia emprendre Ia denúncia com a
acusació particular, cosa que no fou possible
ja que segons Ia Guàrdia Civil cada nin afectat
havia de cursar denúnciaatítol individual. Això
va fer que molts rebessin pressions i amena-
ces, al mateixtemps que els pares dels menors
no volgueren que els seus fills s'implicassin
tan joves (Ia majoria tenen entre 14 i 15 anys)
en aquests assumptes. L'APA va comprendre
perfectament Ia decisió dels pares i els donà
suport.

LaPoliciaJudicialemperòvadirquesegui-
ria les investigacions pel seu compte i aixífou
com es varen detendre els tres acusats.

La Presidenta i el Secretari de I'APA coin-
cideixen a destacar que "per part nostra hem
fettot allò que hem pogut, i si haguéssim pogut
tramitar Ia denúncia com a APA ho haguéssim
fet."

Ara bé, ells tenen ben clar que el problema
de Ia droga a Alcúdia és de tot el municipi, no

només de l'institut: "tant en es Clot com per
exemple al parc del carrer Teodor Canet a
qualsevol hora hi ha gent que compra i ven
droga. Tot comença -segons ells- des del
moment en què hi ha bars i pubs que inciten a

beure alcohol i a fumar quan sa-
ben que està prohibit als menors.
A més, molts d'aquests bars ni
tan sols tenen llicència d'obertu-
ra."

Des de I'APA s'aposta per Ia
prevenció i informació als joves
alcudiencs, així com més pre-
sència de Ia policia en els llocs
conflictius. Totes les APAs
d'Alcúdia així ho han manifestat
en un escrit signatienviatal batle.

"Ara hi ha hagut molt de re-
nou i trull -diuen els directius de
I'APA- emperò són les autoritats
les responsables d'emprendre
mesures. Allò que no potésserés
que hagin de ser els pares els qui
se rompin Ia cara i s'atreveixin a
denunciar allò que tothom des de
fa estona sap ben cert que passa
i on és que passa. Es cert que
l'institut s'havla convertit en una
espècie de supermercat on es

venia i es comprava droga, però ara això ha
acabat. En canvi, a molts d'altres llocs que
tothom sap es contlnuavenentdroga, i no som
nosaltres els qui ho podem aturar". •

AUTOe9CUGLA
POLLGMTIA c.B.

Passeig de Ia Mare de Déu
delaVictoria,3-10

ALCUDIA
TeI. 54 77 06

abrll98 • revista d'alcúdia • 9



ACTUALITAT

Serveis Socials d'Alcúdia fa balanç del 97
El passat dimecres 1 d'abril Ia regidora de

benestar social, Carme Garzón, va presentar el
dossier de Ia Memòria de Serveis Socials
corresponental'any97,amblaquairUnitatde
Treball Social (UTS) de l'Ajuntamentvol donar
una visió aproximada de tot el volum de
treball realitzat dins aquesta àrea.

DeI general març és quan s'elabora-
ren els projectes, que es desenvolupen
de l'abril al juliol. El mes d'agost hi ha
vacacions i de setembre a novembre hi
haeltreballindividual.Desembreésquan
s'elabora Ia Memòria.

Anàlisi de les actuacions a partir de
les demandes i persectors de població:

Fent anàlisi de les demandes rebu-
des per sectors, podem apreciar que les
demandes referides a infància, família i
joventut ocupen un volum molt impor-
tant si comparam amb Ia resta de sectors
Ja que representen el 73,48%; el tipus de
demandes més freqüents relacionades amb
aquests sectors: cercar escola, beca per a
guarderia, beca per llibres escolars, interven-
ció psicoterapèutica familiar, problemàtica
conductual dels infants, activitats per Ia nor-
malització escolar, absentisme, cercant activi-
tats de vacances. A continuació es situa el de
tercera edat que representa quasi un 11 % del
total, Ia majoria de demandes que pertanyen a
n'aquest sector son les relacionades en Ia
pèrdua natural d'autonomia personal (Sad,
Residència, menjars a domicili...) i demandes
relacionades en prestacions i pensions les
quals impliquen gestions i tramitacions. En
tercer lloc, es situa el sector de marginats i
transeünts amb un 4,74% del total de les
demandes; donat el fet que Alcúdia es un
municipi turístic, el fa atractiu a les persones
que cerquen feina i a més compta amb un port
al qual arriben vaixells de Ia costa catalana i
llevantina i de Ia resta de les illes fet que facilita

els moviments migratoris de transeünts.
Quant als principals derivants són els mes-

tres i els centres escolars qui més persones
deriven a I'UTS, juntament amb els veïnats i
serveis metges especialitzats.

La primera per l'esquerre és Carme Garzón,
regidora de benestar social.

Projecte i campanyes duites a terme
durantl'any1997

Durantl'any1997esvarenrebreuntotalde
211 demandes, de les quals 208 estan resol-
tes, 1 denegada i 2 en procés.

Es varen concedir 10 beques de guarderia.
Es varen concedir 58 beques de llibres

escolars.
Es varen concedir 10 ajudes periòdiques per

productes farmacèutics per primera infància.
Es varen concedir 20 ajudes en concepte

de productes alimentaris.

Projecte d'ajuda a domicili:
Durantl'any1997hivahaveruntotalde60

persones beneficiaris del servei d'ajuda a do-
micili.

Es varen repartir un total de 1262 menús
(total: 8 usuaris).

El total de persones ateses a Ia Residència
d'Alcúdiahaestatd'11 persones

Projecte de prevenció de Ia marginació
infantil.

Dins el projecte de prevenció de Ia margi-
nació infantil s'han atès les demandes que ens
han derivat des de les escoles. Aixi mateix, es
varen fer unes colònies per a nins i joves amb
dificultats d'integració, amb una participació
de 16 nins. I es va fer el seguiment i acompa-
nyamentde 15 nins a les activitats de lleure de
"Viu l'Estiu".

També s'han fet sortides de cap de set-
mana.

Atenció als disminuïts:
Es donen beques de transport pels dismi-

nuïts que per rebre atenció escolar especialit-
zada s'han de desplaçarfora del nostre muni-
cipi, o dins el propi municipi necessiten vehi-
cle especial per desplaçar-se.

Prevenció de toxicomanies i assistència
als toxicòmans i les seves famílies.

Dins l'àmbit de Ia prevenció de drogues
l'any anterior es va constituir Ia comissió de
control de consum de drogues amb participa-
ció de quasi totes les entitats del poble, empre-
saris, escoles, instituts, serveis socials, poli-
cia, APAs... es va llançar una campanya diri-
gidaatotes les famílies amb infants escolarit-
zats anomenada "Ves viu amb les Drogues",
en Ia que es donava informació sobre preven-
ció de drogues. Així mateix s'acompanyava de
Ia recordança de Ia llei sobre prevenció de
drogues amb l'edició d'un ban i el decret.

També es va subvencionar el transport
dels joves que es traslladen fora de municipi
per a rebre tractament de deshabitució de les
drogues.

Campanyes de col·laboració amb altres
institucions.

Durant l'any 1997 es varen dur a terme les

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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següents campanyes:
-campanya de joguines del Reis
-campanya de recollida d'aliments per a

Bòsnia
-campanya de recollida de llençols per a

Cuba

-Subvencions i col·laboracions econò-
miques amb:

-Fons de Solidaritat mallorquí; La Sonrisa
Medica; Club esportiu Joan XXIII; Aspace;
Asande i Projecte Home

Horaris
L'horari de permanències és de 9 a 11

hores de dilluns, dimecres i dijous.
El calendari anual és de tots els mesos del

any, en realitat no tanca cap mes a l'any, Ja que
per disfrutar de les vacances fan torns entre els
membresdelequip,pertalpoderatendretotes
les demandes.

El personal que ha format l'equip de Àrea
de benestar durant l'any 1995 ha estat:

1 tècnic de sanitat.
1 assistent social.
1 auxiliar administratiu.
1 educador de carrer.
3 treballadores familiars.

Relació de pacients residents a Alcúdia
Privats amb preu especial: 949 pacients

(20% descompte)
Privats sense càrrec: 1153 pacients
A càrrec de l'Ajuntament: 567 pacients

Una altra de les tasques del departament
de benestar social i que també es recullen a Ia
memòria és el de Ia bossa de treball de Ia
mancomunitat del Nord de Mallorca. Des del
mes de març de 1997 està oberta Ia bossa de
treball que durant l'any va enregistrar un total
de 150 demandes de feina. •

L'any passät hi va haver a
Alcúdia 216 accidents

i, LaPoliciaiLocal d'Alcúdiaenshafetarribar la.memòria dels accidentsde trànsit
corresponent a l'any 97. Entotalht ha hagut 216 accidents, amb unamitjana de més de 15
diaris entre els mesos d'abril i octubre i inferior a 10 Ia resta,EI balanç de víctimesla estat
d'un mort i Ia resta ferits, amb més o menys gravetat. , ^ ;y

El nombre d'accidents per mesos ha estat el següent:

Gener:8 *
Febrer;10
Marc:11
Abril:16
Maig: 20
Juny: 27
Juliol: 35
Agost:33
Setembre: 26
Octubre:15
Novembre: 8
Desembre: 7
Juliol ha estat el mes més fort, amb 35 accidents, fet que equival a un per dia.

EIs dies
Per norma general els accidents s'hanconcentrat els dilluns (ambun total de 34)els

divendres (amb37) i els diumenges (amb 40).Curiosamentels dimarts, queés dia de mercat
i, pertant, de molt de trànsit, han estat els dies de més pocs accidents (22).

Les zones
El Passeig Marítim ha registrat 9 accidents, mentre'que els carrers Pere Mas Reus,

Prínceps d'Espanya i Pollentia n'han tengut 7 respectivament.

Aquesteszones, juntament amb el tros comprès entre l'Avinguda Tuca(a l'alçada de
Màgic) fins alcarrerPere Mas i Reus, sóh IeS mésconflictivesfaixího haexpressàtel Regidor
dePolicià Guillem Büades.

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

TeI. 85 22 33
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TELÉFONOS INALÁMBRICOS
TELÉFONOS MONEDAS

CENTRALITAS TELEFÓNICAS
ACCESORIOS TELEFONÍA MÓVIL Y FIJA

FAX CON TELEFONO
Y DISCRIMINADOR

39.900 PTS.

SERVICIO POSTVENTA

Ericsson
GF788

'

C/. DE LA MAR7 5 • 07410 PTO. ALCUDIA
TEL. 971 54 88 40 • FAX 971 54 82 50 • LINEAAIRTEL 907 54 00 00

e-mail: telecoml@arrakis.es
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|f̂ t;i;*Re l̂lsa&PremiaPf'|T^^^^
Alcúdia és notícia, i per això Ia premsa local es fa ressò de tot allò que passa entre nosaltres. Quasi cada dia els diaris duen notícies

alcudienques, i per això en aquesta secció feim un repàs als titulars més importants d'aquest mes passat. Les sigles tenen aquesta
correspondència: DM = Diario de Mallorca; UH = Ultima Hora; EDM = El Dia del Mundo i DdB = Diari de Balears.

21 de febrer
40 alumnes de l'institut s'intoxicaren a

Andorra -segurament degut a l'aigua potable-
en elviatged'estudis (UH).

25 de febrer
L'Associació d'Empresaris "s'Atalaia" de-

manà a l'Ajuntament una reducció en els im-
postos per als comerciants afectats per les
obres del Passeig Marítim del Port d'Alcúdia
(UH).

26 de febrer
Científics internacionals imputen l'erosió

dunar de l'Albufera a Ia neteja mecànica (DdB).

1 de març
El Govern d'Aznar assegura que l'idea de

construir una residència per alts càrrecs en el
Cap des Pinar no fou seva, sinó del Govern
Balear (UH).

2 de març
El grup socialista fa una proposta perquè

l'Ajuntament desqualifiqui una sèrie de zones
urbanitzables del Municipi, perquè creu que el
marge de creixement del 40% que encara és
possibled'urbanitzar és suficient per a l'evolu-
ciód'Alcúdia(UH).

3 de març
L'empresa "Playal", propietatdels hereus

de Riera Marsà, donarà 3 solars i 200 milions
a l'Ajuntament si aquest accepta un conveni
urbanístic pel qual l'empresa pugui construir
un hotel en un solar que té a Ia zona dels llacs
(DdB).

4 de març
-Dimarts 3 de març el port esportiu

d'Alcudiamar fou l'escenari d'un simulacre
d'incendi on hi participaren més de 50 perso-
nes dels diferents cossos de seguretat de les
Illes (DdB).

-L'Ajuntament considera que Alcúdia hau-
ria de tenir un parc de bombers (EDM).

6 de març
-El municipi registra, per segon any, un

creixement de 600 habitants; Aquest augment
tan gran preocupa als responsables munici-
pals (DM).

-La biòloga municipal demana ésser in-
demnitzada perquè es va rompre Ia bota dreta

per les obres dels carrers (UH).
-El Consell de Mallorca es compromet a

reformar Ia carretera de s'Albufera (EDM).

7 de març
L'Ajuntament va suprimir l'ampliació -en

4- de les llicències de taxi. El PSOE acusa a un
regidor del PP, que és taxista, de presionar
perquè no s'augmentàs el número de taxistes
(EDM).

8 de març
-Alcudiamar té 108 dies per acabar les

obres dels 28 apartaments i 78 estudis, que
han sortit a concurs per 1.200 milions de pts
(EDM).

-"Playal" firma un
conveni amb l'Ajunta-
ment pel qual dóna un
solarde6.000m2ala
SaIa i 150 milions de
pts. a canvi de poder
unificarelseuhotelse-
paratactualmentperun
vial (EDM).

9 de març
La construcció de

Ia nova carretera des
Murterar continua pa-
ralitzada (DdB).

10 de març
Continuen els problemes a les obres del

Passeig Marítim (DdB).

12de març
Joan Josep Lenn serà el gerent del PIa

d'excel·lència turística, encarregat de vigilar
l'evolució de les obres públiques que estan
transformantAlcúdia (DdB).

13 de març
-El quart generador de "es Murterar" funci-

ona Ja, en bones condicions (UH).
-Durant l'any passat Ia població ha aug-

mentat en 600 habitants, fins a arribar als
11.044actuals(DM).

16 de març
-Denuncien Ia mala imatge dels edificis

comercials de devora elsAparthotels Maristany
del Port (UH).

-Ajuntament i Patrimoni acorden fer tres

plans per al nucli històric, afi que Alcúdia sigui
un punt de referència a Mallorca (DdB).

17 de març
-El GOB d'Alcúdia denuncia el mal estat de

s'Albufera i considera que s'hauria de declarar
Ia zona com a "d'especial protecció per a les
aus" (EDM).

-L'lnsalud vol aclarir Ia mort d'un turista al
Portelpassat5demarc(UH).

18 de març
La nova escola de primària serà construïda

prop del teatre romà, mentre el col·legi públic
de s'Albufera serà un annex de l'institut (DdB).

19 de març
El Ministeri de Defensa reitera el seu interès

militar per Cap des Pinar (DdB).

20 de març
El solar de l'antiga fàbrica de GESA en el

Port d'Alcúdia serà declarat d'equipament
municipal (DdB).

21 de març
-Abans de l'estiu es posarà en funciona-

ment a Pollentia un parc arqueològic amb un
centre de visites turístiques a les runes (DM).

-Defensa només donarà Cap des Pinar si
s'hi construeix Ia residència per a alts càrrecs
(UH).

-El PSOE demana a Ia SaIa que sol·liciti a
l'lnsalud un altre pediatra peral centre sanitari
(DM).

22 de març
La normativa urbanística permet una po-

blació de 125.000 habitants, Ja que a Alcúdia
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només hi ha desenvolupat el 42% del sòl
urbanitzable (DdB).

25 de març
La SaIa està negociant Ia compra d'uns

terrenys prop del poliesportiu, pertal d'ubicar
una zona esportiva per incrementar l'oferta
turística de temporada baixa en el municipi
(DdB).

27 de març
-GESA està d'acord a retiraries dues torres

d'alta tensió de Pollentia. Soterrar els fils elèc-
trics costarà quasi 8 milions (DdB).

-El Batle diu que fa feina per aconseguir el
retorn de Cap des Pinar (DM).

28 de març
El Consell de Mallorca gasta 50 milions en

Ia carretera de s'Albufera, però encara deixa
dos "punts negres": les voltes d'en Salat i de Ia
creud'enMartíSeguí(EDM).

29 de març
LaGuardiaCivilagafaeldivendres27atres

joves acusats de vendre haixix a alumnes de
l'Institut. Es sospita que han distribuït més d'un
quilogram de droga (EDM).

30 de març
-L'ajuntament controlarà més els exteriors

dels col·legis i els bars a fi de frenar el consum
de drogues i alcohol entre els joves del Muni-
cipi (EDM).

-Una línia d'autocars unirà sa Pobla i Alcúdia
a partir de dia 1 de maig, amb una freqüència
de quatre viatges cada dia (DdB).

31 de març
-Aquesta legislatura Ia SaIa ha rebaixat Ia

seva aportació al TercerMón del 07% al 0'35%
(EDM).

-Les contínues i espectaculars filtracions
de l'aigua de Ia mar dins les síquies dificulten
les obres de construcció del nou passeig
marítim del Port (DdB).

-Les obres de Ia carretera de es Murterares
retarden perquè ahir (30 de març) esclataren
les canonades del clavegueram que va del Port
aladepuradora(UH).

-GESA no aturarà el transport de carbó
aquest estiu cap a Ia central de es Murterar
(UH).

2 d'abril
Representants del complex Dunia paguen

15 milions a Ia SaIa per aqualificarcom turístic
un solar que fins ara era residencial (DdB). •

FIAT BRAVO. FIAT BRAVA. LA ELECCION.

Sm

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

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

De serie:
Dirección asistida/Elevalunas eléctricos del/Cierre centralizado/Antirrobo electrónico Fiat Code/Radiocasete integrado
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Inaugurat el nou edifici del col·legi "Nostra
Senyora de Ia Consolació"

L'escola de les agustines compta amb una nova ampliació d'aules i serveis

JoseAnton/oFemandeZ::lt;:::,i

El passat dissabte dia 4 d'abril a les sis del capvespre Ia gent
relacionada amb el col·legi "Nostra Senyora de Ia Consolació", propietat
de les monges agustines d'Alcúdia, va viure uns moments molt especi-
als degut a Ia inauguració del nou edifici amb que s'ha engrandit el centre
escolar. Com tothom recordarà, les
monges tenien a Alcúdia Ia seva
escola al carrer dels Albellons, i fa
cosa de 10anys signaren un con-
veni amb Ia SaIa per a canviar-ho
per l'actual col·legi a canvi que ca
sevafos un edifici municipal.

L'acte començà amb Ia bene-
dicció del nou edifici a càrrec del
rector Francesc Ramis; a continua-
ció es va descobrir una placa
conmemorativa i posteriorment es
va tallar Ia cinta inaugural per a
entraral'edifici.

Després d'una petita exhibició
de gimnàstica vàrem poder parlar
amb el president de I'APA d'aques-
ta escola i amb Ia seva directora. En
ToniMirensvadirque'Tacted'avui
és molt especial per a tothom
d'Alcúdia, que és un poble que les
monges agustines estimen molt,
prova d'això són els més de 100 anys que fa que són aquí. Ses monges
sempre han donat moltes coses a Alcúdia i avui és una prova més;
aquesta inversió que han feta aquí és una demostració de l'estima que
senten cap el poble alcudienc. A Ia inauguració ha vengut molta de gent:
I'APA de les Agustines de Palma, tots els presidents de les APAs
d'Alcúdia, eI Tinent Batle en representació del Batle i altres membres de

l'Ajuntament. També hi ha una representació de Ia Conselleria d'Educa-
ció i Ia reverenda mare general de les agustines, que ha estat qui ha
inauguratel nou edifici".

Després d'aquestes paraules vàrem poder parlar amb Ia directora del
col·legi (i, per cert, no vàrem pensar a demanar-li el seu nom), a Ia qual
volem agrair el seu temps i les seves explicacions que va tenir amb Ia

^ nostrarevista,quesemprevolestar
al costat dels lectors alcudiencs
per a informar-los de tot. A Ia
pregunta de si era molt important
peraelleslainauguracio,ensvadir
que "molt, perquè ha vengut molta
de gent, i en especial les monges
estam molt contentes amb Ia visita
de Ia nostra mare general de Palma,
que ha inaugurat l'edifici. També
ens ha emocionat molt Ia placa que
ha regalatl'APA a Ia nostra Congre-
gació".

Després de lademostració gim-
nàstica els assistents varen poder
visitar Ia nova obra, que consta
d'una aula de tecnologia, una d'in-
formàtica, una de música, de plàs-
tica, biblioteca, sala de professors
i administració.

Finalment al pati de l'escola hi
va haver un refresc.

Des d'aquí donam l'enhorabona a les monges i els animam a seguir
en Ia seva tasca en bé de les nostres noves generacions. •

KETTAL

MUEBLE,
MENTRE

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

Alcudia

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

Puerto de Pollensa

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

Palma de Mallorca

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

Marratxi

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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INFORMACI'

Fetsi Fetes
Ha estatnoticia..

Debat d'Esquerra Unida
Divendres 6 de març a les 20 h. hi va haver a Ia Casa de Cultura

d'Alcúdia un acte públic amb un debat al final organitzat per Esquerra
Unida d'Alcúdia. El tema que es va tractar es deia "Alternatives a l'atur"
i es parlà, entre d'altres coses, de Ia reducció de Ia Jornada Laboral, Ia
supressió de les hores extres, lajubilació als 60 anys, Ia prohibició de les
ETTs, Ia 5a. setmana de vacances...

Varen intervenir el coordinador d'EU de les Illes Balears, Eberhard
Grosske i el diputat estatal d'lzquierda Unida Pedro Vaquero.

PIa Mirall
L'Ajuntament d'Alcúdia ha distribuït uns fulls informatius on es

demanen disculpes als alcudinecs per les obres del PIa Mirall que es fa
a Alcúdia. El títol del full és "Alcúdia està en obres, disculpau-ne les
molèsties" i és bilingüe.

Hi surt una fotografia del batle amb unes paraules encapçalades pel
prec "Concediu-me un minut del vostre temps", i a continuació s'expli-
quen cadascuna de les obres, el pressupost i el temps que duraran.

Pintures de Pere Alcina
De l'1 al 29 de març el pollencí Pere Alcina ha exposat una mostra

de les seves pintures a can Torró. El poeta també pollencí Miquel Bota
Totxo haditd'Alcinaque:

"amb el pinzell i el coratge,
ha seguit el seu camí,
enamorat del paisatge,
de l'esperit pollencí."

El PSM informa
Ha sortit el número d'abril de S'encrulla, el full informatiu del PSM-

NM editat per l'Agrupació d'Alcúdia. EIs nacionalistes posen en portada
unafotografia del Parc de ca na Ferrera ¡ es demanen, en majúscules "on
poden anar jugar els nostres fills?". Comparteixen Ia portada una crítica
a Ia SaIa perquè no ha concedit les 4 llicències de taxi i donen suport als
pares dels alumnes que estan preocupats pel creixent consum de
drogues blanes entre els adolescents alcudiencs.

A l'interior hi hafotografíes dels parcs infantils del municipi acompa-
nyats de textos on es denuncien els desperfectes.

A Ia contraportada parlen d'altres assumptes també d'actualitat.

Curset de protecció del Medi Ambient
Organitzat per l'Ajuntament d'Alcúdia en col·laboració amb GESA

s'ha celebrat a Alcúdia un curs de turisme i protecció del medi ambient,
amb Ia finalitat que les empreses relacionades amb Ia indústria turística
puguin assolir el màxim de coneixements en vistes a Ia protecció del
medi ambient, i aconseguir el distintiu ecoturístic d'Alcúdia, amb el qual
l'Ajuntament distingeix als establiments que han acomplit les normes de
protecció.

El curs es va desenvolupar en dues fases: del 16 al 19 de març per
a bars I restaurants i del 23 al 31 per a hotels. EIs temes que s'han tractat
han estatdiversos: els renous i lasevacorrecció, estalvi energètic, estalvi
d'aigua potable, aigües residuals, jardineria... i han intervingutespeci-
alistes i assessors ambientals.

PIa de formació per a Joves en atur
Dia 1 d'abril se va signar un contracte-programa entre Ia Conselleria

de Treball i Formació i l'Ajuntament d'Alcúdia.
A Ia signatura hi eren presents el Conseller de Treball i Formació

Guillem Camps, el Sr. Cantallops, Directorgeneral de Formació, el batle
d'Alcúdia Miquel Ramis, i Ia regidora de benestar social Carme Garzón.

Aquest contracte-programa és per desenvolupar accions de caire
formatiu.Primeresfaràunestudiperdissenyarlesnecessitatsentemes
de formació de Ia població alcudienca, i després es desenvoluparà
aquestcontracte-programa, en què Ia Conselleria aportarà un 75 percent
del cost i l'ajuntament d'Alcúdia, un 25 per cent.

El contracte-programa tendrà tres anys de vigència.

Punt d'informació juvenil
També dia 1 es presentà el Punt d'informació juvenil que, a través del

departament de benestar social, està en marxa els matins de dimecres,
i també el dilluns i divendres al capvespre.

A traves d'aquest punt d'informació juvenil, es posa a l'abast dels
joves tot tipus d'informació, com activitats, premis, beques, treball,
cursos, oposicions, campaments... més de Ia tramitació del carnet
jove.

El punt d'informació juvenil, segons ha explicat Ia regidora Carme
Garzón, es troba adscrit a Ia Xarxa Internet, d'lnfo-jove, depenent de Ia
Conselleria de presidència del Govern balear.

Ara,provisionalment,elPuntd'lnformacioestrobaacasesmonges,
finsatenir l'ubicació definitiva.

Zona verda de ca na Ferrera

Està previst que ben aviat comencin les obres de Ia nova zona verda
que se situarà a Ia urbanització de ca na Ferrera.

El projecte fou presentat el passat 27 de març a Ia SaIa; un projecte
que, segons ha informat el regidorJosep Reynés, té un pressupost de
30 milions de pessetes i serà una zona verda, que a més constarà d'un
parc infantil, entre els carrers Dragonera, Formentera i Menorca.

El projecte ha estat redactat pels arquitectes Toni Torrandell, Toni
Cànaves i Charo Ortega.

Aquesta zona verda de Ca Na Ferrera ocuparà una àrea d'uns 4.500
metres quadrats de solar. •
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ACTUALfTAT

La parròquia del Port celebrà amb
solemnitat el Dia del Ram

Hi participaren representants de diferents confraries alcudienques

-•JoséAntonioFemandez •;;

Enguany el Dia del Ram va caure en diu-
menge dia 5, i el Port d'Alcúdia ho celebrà
d'una manera especial Ja que hi participaren -
apart de Ia gentada que hi havia- molts de
confrares de les distintes confraries tant
d'Alcúdia com del Port. En paraules del rector
de Ia parròquia de Ia Mare de Déu del Carme i
Sant Pere, mossèn Pere G. Bestard, "a Ia
processó del Ram Ja hi participaven confrares
del Port, però enguany és Ia primera vegada
que han desfilat les confraries d'Alcúdia i del
Port, almanco una representació d'elles. Totes
estaven convidades, però com és natural no
vénen aquest dia tots els confrares, perquè
això és una acció voluntària i no estan obligats
a venir ni les confraries ni tots els confrares.
Així i tot ha anat molt bé perquè n'han venguts
molts, tots ells vestits correctament i amb
moltaelegància."

Primerament a l'explanada del solar de
devora l'església hi va haver Ia benedicció dels
rams d'olivera, i llavor hi va haver Ia processó,
encapçalada per Ia Banda de Música. L'itinera-
ri del recorregutfou pels carrers Hostal cap al
Passeig Marítim fins a l'alçada del carrer dels
Pins i després voltaren pel carrer de les Bar-
ques cap a l'església on es celebrà Ia missa de
Ia Passió.

La idea de fer així Ia processó del Ram fa
estona que estava pensada, i va sortir xerrant
amb els confrares i el rector sobretot per

potenciar un poc Ia parròquia del Port i
especialmentelDiadelRam.D'aquestamane-
ra s'han començat les celebracions de Ia Set-
mana Santa, que tendran per a tot el poble
d'Alcúdia una especial significació dia 14 d'abril,
quan a les 10'30 h. hi haurà Ia tradicional
romeria pasqual al Santuari de Ia Mare de Déu
de Ia Victòria, amb Ia peregrinació a peu, Ia
missa a Ia capella del santuari i el dinar de
germanor.

També moltespecialment serà celebrat el
Diumenge de l'Àngel, amb el pancaritat a Ia
cova de Sant Martí, on hi haurà una missa i el

concert de cada any de Ia coral "Ciutat
d'Alcúdia". •

GESTIÓ IMMOBIUÀMA

XISCOCOMPANY
EXPERT IMMOBILIARI núm. 244

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

Tel./Fax: 989 60 53 00

•Fruites-
Ca'n Biniaco

TeL 85 20 60
Venta al por mayor
frutas y verduras

REPARTO DLARIO
Supermercados
Restaurantes

Cafeterias
Hoteles
ALMACEN

Ctra. Sta. Margarita, Km. 3
FRUTERJA - Venta al DetaUe

Paseo Colon, 59 • Can Picafort
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ACTUALfTAT

Cicle d'activitats del Dia del llibre.
Dia20d'abril.Dilluns.
A partir de les 10 h. del matíl'escriptor mallorquí, Gabriel Janer

Manila visitarà Alcúdia i serà rebut pels alumnes del col.legi s'Albuíera,
Porta des moll i el col.legi Norai.

A les 15,30 h. I ' escriptor mallorquí Pere Morey visitarà els alumnes
del col.legi Nostra Senyora de Ia Consolació.

Dia21 d'abril,dimarts.
A les 9,15h. del matí Catalina Valriu visitarà el Col.legi s 'Albufera i

serà rebuda pels nins i nines de Primària i amb ellafaran un recorregut
pel món de les rondalles mallorquines.

Dia22d'abril, dimecres.
A les 20 h. al Bar de Cas Capellà es presentaran els dos volums de

Ia Revista d'Alcúdia, dels anys 1996 i 1997.

Dia23d'abril,SANTJORDI.

De les 10 h. fins a les 20 h. Festa al carrer a Ia plaça de Ia Constitució,
carrers Majoridel MoII d'Alcúdia, amb exposició I venda de llibres, i amb
Ia participació dels llibreters d'Alcúdia. Aquset dia hi haurà descomptes
especials i I ' ajuntament d'Alcúdia obsequirà amb una rosa a totes les
persones que comprin un llibre.

La Revista d'Alcúdia muntarà un stand on es vendrà Ia darrera
publicació de I ' escriptor Alexandre Cuéllar "Visions d ' una Ciutat Em-
murallada".

A les 12 h. es farà Ia presentació del programa "Commemoració del
VIIe Centenari de Ia Fundació de IaVIIa d'Alcúdia, serà al saló d'actes
de l'ajuntamentd'Alcúdia.

A les 17,30h.A Ia Plaça de laConstitució, Espectacle infantil a càrrec
de les Titelles Babi que representaran I ' obra "I ' ocell meravellos".Titelles
Babl és una companyia de Titellaires que des de 1959 es dediquen
professional.L'any1992varenesserguardonatsambelPremi"Rialles"
92,almillorespectacleinfantil"labalenaElena",hanparticipatadiversos
programes infantils de TVE i TV3. Actualmentdonen vida al "Tomàtic" del
programaClubSuper3.

A les 19 h. Inauguració del'exposició dels Cartells sobre els Set-
cents anys de Ia Fundació de Ia ViIa d'Alcúdia. Serà a Ia Casa de cultura
Fundació Torrens

A les 19,30 h. a Ia biblioteca de Can Torró es farà Ia presentació del
llibre "l'Educació a Alcúdia al Segle XIX del 1838 al 1899" de
n'lmmaculada Nicolau, que formarà part de Ia Col.lecció Quaderns
d ' Alcúdia, promoguda per I ' àrea de cultura de I ' ajuntament d ' Alcúdia.

Alcúdia ràdio, l'emissora municipal d'Alcúdia farà un seguiment
dels distints actes programats en motiu de Ia diada de Sant Jordi, el 23
d ' abril, a través del 94.7 de Ia F.M.

^e4faccna*tte

^Vffi&Utf,

7fav4, 7tt&U*M,
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L ' A J U N T A M E N T

ACORDS DE PLE DE DIA 5 DE MARC DE 1 998

Dia 5 de març de 1998 es va desenvolupar una sessió
plenària ordinària amb els següents punts a l'ordre del dia:

-Se varen aprovar les actes de sessions anteriors.
-Es va donar compte dels nomenaments de tinents de

batle.
-Es va ratificar els acords de Ia comissió de govern sobre

piscina coberta.
-Se va aprovar el compte general pressuposts 1996.
-Es varen rectificar les bases concurs de l'avant-projecte

arcsud d'Alcúdia.
-Un dels punts més debatuts era el referent a l'ampliació

de lllicencies de taxis. Finalment aquest punt es va retirar de
l'ordredel dia.

Després d 'una discusió a nivell polític entre el PP i el Grup
Socialista aquest punt va quedar sense éssertractat.

-Nomenament d 'un representantal Consell d'Administració
del'Autoritat Portuàriade Balears, amb lapersonadel regidor
Josep Reinés. Es va aprovar amb els vots a favor del PP i UM
i amb l'abstenció del PSOE.

-Canvi nom via pública Avinguda Casino per Riera Marsà.
Aquest punt s'aprovà per unanimitat, amb els vots a favortant
del PP, UM com del PSOE.

-Rectificació del padró d'habitants amb data de l'1 de
generde1998.

El municipi amb data de I '1 de gener de 1997 tenia 10.438
habitants i enguany, 11.044 habitants. S'aprovàperunanimi-
tat.

-Acord sobre PIa Mirall se va aprovar per unanimitat.
-També es va tractar el tema del conveni urbanístic entre

l'ajuntamentd'Alcúdiai l'empresa Playal S.A. aprovattambé
per unanimitat.

-El darrer punt va ser el de Precs i Preguntes.

El cap de l'oposició Antoni Alemany demanà com estava
el tema de Ia sol.licitud de realitzar un estudi a Ia zona de Xara.
També prega que s'intensifiqui Ia vigilància policial a Ia zona
de l'institutja que han estat informat que hi ha problemes.

Alemany també demanà si ja s'han pres mesures sobre
tiqueters i venda ambulant. Una altra preguntava sersobre el
llistat de les persones que s'han beneficiat dels serveis que
dóna l'hospital d'Alcúdia als alcudiencs.

També demanà quan estarà acabat l'edifici de Ia tercera
edatd'Alcúdia.

Una altra pregunta va ser Ia solució que se pensa donar a
Ia problemàtica sobre l'aparcament al Port d'Alcúdia.

També demanà sobre Ia necessitat de fer una operació de
netejaatotselscarrersisolars,perdonarbonaimatge.Antoni
Alemany es referí també que hi ha queixes sobre Ia recollida
de fems, sobretot pels utensilis i mobles que deixen devora els
contenidors i que passa temps sense que es reculli.

Una altra pregunta del cap de l'oposició va ser sobre com
està el tema del Cap des Pinar respecte a Ia sol.licitud de
reversió dels terrenys cap a Alcúdia. Una altra pregunta va ser
sobre Ia desclassificació dels urbanitzables sense plans espe-
cials aprovats i demanà que s'han pensat fer.

Sobre aquests preguntesfetes pel cap de l'oposició Antoni
Alemany, les respostes de l'equip de govern foren les se-

güents:
El batle Miquel Ramis respongué sobre Ia problemàtica de

Ia zona de Xara que existeix un avantprojecte redactat per Ia
Conselleria de medi ambient i que Demarcació de Costes a
encarregataunaempresaquerealitziunestudirigorósdetota
Ia dinàmica de Ia badia d'Alcúdia.

Sobre Ia intensificació de Ia vigilància a Ia zona de I 'institut,
el batle respongué quejas'han posat les pertinents mesures.

El tema dels tiqueters i venda ambulant se té en compte,
a més aquest és un tema policial i aquest estiu es reforçarà Ia
plantilla de Ia policia local. Afegeix que el que Ii preocupa és el
tema dels renous.

Sobre el nombre d'alcudiencs que s'han beneficiat dels
serveis de I 'hospital d'Alcúdia, diu que evidentment a aquests
moments no té una llista però es fa un descompte d'un vint-
i-cinc per cent.

Sobre l'edifici de Ia Tercera edat el batle respongué que
estarà acabat en un termini d'un o dos mesos.

Respecte al tema dels aparcaments al Port d'Alcúdia
Miquel Ramis expressà que s'estan fent gestions perampliar
els aparcaments. Peraltra banda, expressà que estàd'acord
ques'ha de fer una campanya intensiva perla neteja de solars
i carrers del municipi i cada any es duu a terme aquesta
campanya.

Sobre el tema de Ia desclassificació dels urbanitzables diu
que Ii sembla bé i afegí que s'està estudiant Ia situació per
separat.

Sobre el tema de l'expedient de Ia reversió dels terrenys
del Cap des Pinar cap a Alcúdia, Miquel Ramis Ii diu que
l'expedient està en marxa i demanà al senyor Alemany que Ii
expliqui com és que ells s'han negat a que es construís
l'esmentada residència al Cap des Pinar, quan Ia presidenta
del grup PSOE ofereix terrenys per Ia dita construcció al seu
municipi de Calvià i també fa el mateix oferiment el batle de
Pollença, que és del mateix partit.

Antoni Alemany intervení perdir-li que el pre-acord el grup
socialista d'Alcúdia va votar a favor però no sabien que per a
construir Ia residència s'hagués de modificar Ia Lleid'Espais
Naturals i afegí que per ells aquesta llei és sagrada.

El batle tornà a intervenir perquè segons ell per fer Ia
residència a CaIa Figueratambé s 'ha de modificar Ia LEN, i no
ho entén, encara queja sabia que no Ii donaria una explicació.

Bartomeu Rebassa Ii comunica que el Passeig Marítim i el
Club nàutic els aparcaments quedaran igual que I 'any passat,
que no estarà tancat i es podran aparcar els vehicles. Sobre
Ia campanya de neteja de solars i carrers ja s'ha posat en
marxa i en el cas dels solars es dóna un termini de quinze dies
o un mes perquè el propietari ho netegi.

Sobre Ia recollida de fems diu que sempre s'està
damunta el tema però que si el ciutadà no ajuda aquest
problema no desapareixerà.

Antoni Alemany va intervenir per dir que no vol insistir
més sobre el tema del Cap des Pinar però afegeix que els
batles socialistes ho volen construir dins Ia llei d'espais
naturals. Sobre el tema de Ia recollida de fems va dir que Ia
gent que buida els contenidors haurien d'avisar a l'empresa
de l'existència dels utensilis devora als contenidors.
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I N F 0 R M A

ACORDS DE PLE DE DIA 23 DE MARC DE 1 998.

A aquesta sessió plenària en caràcter extraordinari es
varen tractarun total de 6 punts a I 'ordre del dia. Tots els punts
s'aprovaren per unanimitat amb l'acord dels tres grups polí-
tics que conformen el Consistori Alcudienc. També s'aprovà
de forma unànima una moció presentada pel Grup Socialista
sobre Ia necessitat d'augmentar el servei de pediatria al
municipi.

El conveni del personal funcionari amb les pertinents
modificacions que havia assenyalat que se fessin des de
Delegació del Govern es va aprovar amb els vots a favor del
PP, UM i PSOE.

Hi havia tres punts referents a EMSA, concretament un
aval, un préstec i una aportació. Tots tres s'aprovaren per
uanimitat.

El cinquè punt era una anexe al conveni entre Ia Conselle-
ria de turisme i l'ajuntament d'Alcúdia a més del Consorci pel
tema del PIa Mirall. També fou aprovat amb l'acord dels
esmentatsgrupspolítics.Eldarerpuntdelpleextraordinariera
el conveni urbanístic entre l'ajuntament i Dunia Park, per Ia
regulació de Ia situació urbanística. També hi estarend'acord
tots els grups polítics.

Després que se votàs Ia urgència de Ia moció que el grup
socialista va presentar sobre el servei de pediatria, tots els
grups foren favorables a incloure aquesta moció al ple.

Segons el presentat pel Grup Socialista s 'han recollit unes
820 firmes de persones que pateixen aquesta mancança
sobre Ia situació precària del servei de pediatria al municipi
donada Ia població existent ja que se considera que hauria
d 'augmentarel nombre de pediatres. La moció donava suport
a Ia iniciativa popular, aixícom trametre aquesta inquietud dels
ciutadans a I'INSALUD, perquè es prenguin les mesures
pertinents. Després de Ia defensa que en va fer Antoni
Alemany del d'aquesta moció del grup socialista, tots els
grups polítics foren favorables a l'esmentat contingut. Miquel
Ferrerd'UM va dir que es mostrava solidari amb Ia proposta
i deia que Alcúdia no en necessita un i mig de pediatra, sinó
dos.Perlasevabanda,BartomeuRebassavadirqueelGrup
Popularestavad'acord i que Ia regidorade benestarsocialja
havia començat a fer gestions per augmentar aquest servei a
través del nou centre de salut.

Exàmensde Ia Junta Avaluadora de Català.
Tot aquest mes d'abril estàobertala matrícula de

cara als exàmens de laJuntaÀvàluadora dé Català,
exàmensquetendranllocelmesdejuny.

¡i iPodeu^cudirqua|seyol mat[a les dependències de
l'ajuntament d'Alcúdia, al servei de normalització lin-
güística, finsdia30d'abriC pér areaÍitzár els tràmits
d'inscripció ais distiHts riivéllsdelsèxàmèhsdecatalà
quefalaJuntaAvaluadora.í ; % ;

Concerts "Un Hivern a Mallorca".
Aquest mesd'abril els concerts inclosos dins el cicle

"Un hivern a Mallorca" prevists al municipi són els
següents:

Dia 19d'abril a l'hotel Club Pollentia, a les 20,30 h.
hi ha el concert del "Dúo Latino" de música popular.

Dia26d'abril a Ia Bibliotecade Can Torró a les 12,30
h. està previst el concert amb el "Trio Clàssic", clarinet,
violí i cello.

Tots els concerts estan oberts a tothom que hi vulgui
assistir i són totalment gratuïts.

ConcursInternacionalsobreBonesPràctiques.
L'ájurÍtarñenfd'Alcúdiaíhaestat seleccionat dins*e! í

segon Concurs internacional sobrebonespràctiquQS. j.;,
; A través de laDirecció general de Ia Vivendadel

Ministeri de Fomenti'ajuntament va participar a àquést
concursàmbtotel referental"Ecoturism6. Elmunicipi
d'Alcúdiaha esatatseleccionati ha passat ala segona
fase.Els projpctes presentats han,d'esse|ayaluats|fa|
aBruseUes.Detotesformesdespresd'aquestaselec-;
ció a nivell nacional, eíprojecte del rnunicipid'Alcúdia
fórmaràpartdeïa publicació del Segon CatàlegEspa-
nyol de bones pràctiques. ;

t

IMFOJOVE
PUNT D' INFORMACIÓ JUVENIL

EDIFICI CA SES MONGES

Activitats del Patronat municipal d'esports.
Per Ia setmana Santa i Pasqua el patronat municipal

d'esports ha organitzat una sèried'activitats esportives
i lúdiques per als alumnes que es trobin al parèntesi
vacacional d'aquestes dates.

Peraixò s 'ha organitzat un torneig de volei a Ia platja,
a les categories masculina i femenina. També s'han
organitzat una sèrie de sortides a municipis del pla, així
com també una visita a Palma i a Ia fira del Ram. PeIs
més petits s'ha organitzat una visita al parc-diver i a Ia
projecció de Ia pel.lícula "Anastàsia"

Aprofitant aquestes dates, també el Patronat Muni-
cipal d'Esports ha organitzat Ia tercera trobada de
monitors, entrenadors i tècnics esportius del municipi.
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VIRGINIA RUANO PASCUAL: "Necesito
sacar todo el trabajo que he hecho hasta

ahora, demostrar el sacrificio y los
esfuerzos"

Actual campeona de España, tres veces campeona de Ia Copa Federación, 4a finalista en
Roland Garrós, medalla de plata en losjuegos del Mediterráneo, componente del equipo

olímpico de Atlanta.

Catalina Pons

Estos días pasados hemos podido ver
como los niños del tenis de Alcudia sacaban
sus mejores galas deportivas, cambiaban sus
grips, sus ojos se volvían más atónitos y sin
que consiguieran disimular su impaciencia, se
sentaban a esperar...YVirginia llegó; de pronto
los mástímidos enmudecieron y les bastó con
observarla a distancia y sin pestañear, los más
pequeños casi sin atreverse acariciaban su
melena y cubrieron su rostro de pequeños
papeles que pedían su rúbrica, para poder
besarla después y guardarla como oro en
pano,comosiaquellafirmafueraelvaticiniode
Io que podrían ser sus triunfos dentro de unos
pocos años más.

Emociones y espontaneidad agradecían
esta breve parada en Alcudia, entre Australia,
EEUU, París, Sydney, a alguien que ha
demostrado no haber olvidado ni su infancia,
ni Ia humildad, ni el sentido de Ia amistad.

¿Cómo fueron tus inicios en el mundo del
tenis?

Me aficioné al tenis por mi hermano, yo
jugaba una horita el sábado y una horita el
domingo, pero al dedicarse "Juanra" a Ia
enseñanza, al terminar las clases me quedaba
un rato más con él, ha sido el que realmente ha
tirado de mí.

¿Qué sentiste cuando quedaste 4a fina-
lista en Roland Garrós?

Fue una sensación rara, salí de Ia pista,
entréenelvestuario.ydebíatenerunaexpresión
bastante indefinida porque Ia gente no se
atrevía a preguntarme si había ganado o perdido.
Tardé un par de horas en darme cuenta de Io
que había conseguido.

Cuéntanos cómo es un día de entreno
Son bastante iguales casi todos. Vivo para

el tenis de las diez hasta las siete de Ia tarde

combinando series de preparación física y
tenis, paro para comer de dos a cuatro, y a
veces me sorprendo devuelta a casa haciendo
golpes de derecha o de revés al aire, Io mío es
obsesivo.

¿Por qué dejarías el tenis?
Lo dejaría si no me llenara, si me cansara

de llevar esta vida. Es muy difícil dejarlo y
dedicarte a otra cosa cuando has pasado toda
unavidahaciendoalgoquetehagustadotanto.

Arancha y Conchita...
Las dos han hecho mucho por el tenis

femenino, a veces demasiado, porque Ia bar-
rera era muy grande, no había nadie intermedio
a quien pudieras llegar.

¿Eltenisdeantes
o el de ahora?

Yo me quedo con
el de ahora, antes se
veíauntenismuyfácll,
pero todos jugaban
igual,losmaterialesde
las raquetas te
limitabanmucho.Para
mí era demasiado
hermético.

Eltenisfemenino
yel masculino...

Laschicasvamos
como seis años por
detrás de los chicos,
en el circuito el ciento
ochenta puede ganar
al veinte, y en las
chicassenotanmucho
losescalones.Cuando
cambie el sistema de
ranking y de
puntuaciónvaahacer
que el circuito se
iguale.Hastaahorahan

tenido demasiado protegidas a las que estaban
arriba, pero eso va a cambiar.

El tenis es un deporte individualista, se
defiende uno sólo, carece del trabajo en
equipo ¿A nivel personal es esto positivo?

Creo que es negativo, te vuelves muy
introvertida, muchas veces necesitas hablar,
relacionarte, poder contarcon tus amigos, y de
pronto te das cuenta que están muy lejos de ti.
En tenis te sientes demasiadas veces sola.

¿Qué piensas en un partido decisivo en
los cambios?

Intento no pensar en nada, desconectar
totalmente, no concentrarme en nada,
simplementetranquilizarmeyrelajarme,inten-
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to que sean mis minutos de descanso mental,
respirar es Io que más me ayuda junto con las
rutinas; beber, secarme, evita que piense en Io
que me pone nerviosa. Pensar en estos
momentos me crea ansiedad.

¿De las tenistas que ahora están en Ia
sombra quién crees que llegará?

Ana Alcázar me gusta mucho, quizás Ie
falta madurar, pero a nivel tenístico es de las
mejores. En este deporte es muy importante
tener las ideas claras, entrar en Ia pista y dar el
cien por cien, luchar hasta el final, con mucho
tenis y sin cabeza es difícil llegar, y a este nivel
Io que diferencia las buenas de las menos
buenas es el tema mental.

¿Es importante entonces, en tenis, el
trabajo del psicólogo?

Yo he trabajado un año con un psicólogo,
y sí me ayudó, me marcó pautas de
concentración y relajación, pero yo no he
creído nunca, para mí el psicólogo es mi
entrenador.

¿Cómo has visto a los niños del tenis de
Alcudia?

Me han gustado mucho, algunos me
contaban que llevaban un año, año y medio

entrenando, en tenis eso es muy poco tiempo,
y ya tenían los golpes muy encaminados,
técnicamente muy elaborados, les he visto ir a
las clases con mucha ilusión y eso es muy
importante, Ia verdad es que me han
sorprendido.

¿Cuál es tu mejor golpe?
El revés cortado, aunque para mí donde

haya un buen liftado que se quite todo Io
demás. Lo ideal es usar los dos, yo entreno
liftado, pero en un partido el cortado me sale
natural, para liftar Io tengo que pensar, no Io
consigo hacer automático.

¿Qué cosas se deberían cambiar en el
tenis?

La W.T.A debería fijarse más en Ia A.T.P.,
que es Ia que realmente funciona bien, el
sistema de puntuación tiene que cambiar, y Io
malo es que somos chicas y demasiado
envidiosas, los chicos se apoyan y se animan,
Io nuestro es de asustar y eso se nota a Ia hora
de tomar decisiones y de ponernos de acuerdo
para las votaciones de cualquier norma, los
chicos hacen piñayconsiguen Io que quieren.

Una final con Ia que sueñes y contra
quién

Lo tengo clarísimo, en Ia pista central de
Roland Garrós, y me da igual contra quién con
tal de ganar.

¿Con público o sin él?
Con público, cuanto más mejor, me gusta

sentir el apoyo de Ia gente.

¿No llega uno a evadirse del público?
Si, s¡ que te evades, es cuando realmente

juegas bien, pero puedes sentir el calor del
público sin que llegues a desconcentrarte.

¿Qué torneos vas a jugar ahora?
Ahora me voy a EEUU a jugartres torneos,

luego vuelvo a jugar Io que es Ia Davis y
después todos los torneos que se hacen en
tierra, Budapest, Roma, Hamburgo, Berlín,
Madrid, París y Winbledon.

A Virginia Ie sensibiliza el sufrimiento de
los demás, Ie preocupa Ia naturaleza, Ie gusta
el mar, vivir sóla, Ia colonia de bebé y los
programas deportivos, odia Ia carne cruda y Ia
envidia que achaca sobre todo a las mujeres.
Estos días han sido para ella un agradable
agobio y espera haber dejado alguna ilusión
entre los niños del tenis de Alcudia. £
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abril98 • revista d'alcúdia • 23



Ú7~ / A d/ •+• ry// /- ßryf^/ww^Mwwl·e& ^viawbwmvu ^yUcud^a^ ^f.o^.

Armadores y
Consignatarios de Buques

SERVICIO CONTENEDORES Y CRUPAJE
PENINSULA * MALLORCA

TEODORO CANET, 26
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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FELIPE DIEZ MAZON, propietario de Ia
tienda "Can Salvador", negocio familiar que
ahora cumplirá sus cien años de existencia.

Cata//naPons |¡ SSSIl

Si quieren retroceder en el tiempo tienen
que dirigirse a Ia Plaza de Alcudia y traspasar un
pequeño portalito donde se puede ver escrito
"Can Salvador", una tienda que regenta D.
Felipe Díez, leonés residente en Alcudia desde
hace 42 años, y que en su día perteneció a su
suegro, D. Salvador Forteza.

Allí les saludará un casi perdido "Bon dia,
que ha d'ésser?" al que apetece responder;
"¿que me cobrará por un ratito de estar aquí,
por perderme dentro de este magnífico desor-
den, por dejarme impregnar del olor de los
recuerdos?"; alcanfores, lilas, aceites, quesos
y cafés, o si Io prefieren, carbonissa, Hums d'oli,
ams, claus, sofre, pernets y tatxetes...
"Madona, fins una altra; me'n vaig carregada i
no és pagat."

¿Qué opina del cambio que ha hecho el
Port d'Alcúdía?

Yo bajo muy poco, hará concretamente
cuatro años que no piso el puerto. El progreso
es bueno llevándolo un poco controlado, del
progreso sale riqueza, puestos de trabajo y
beneficio para todos en general, pero todos los
extremos son viciosos.

¿Y de los grandes comercios?
Nosotros no podemos compararnos por-

que trabajan con un margen muy distinto al de
los pequeños, pero el sol nace para todos,
tenemos que luchar y batallar.

¿Resistirá esta tienda al paso del tiem-
po?

Bueno, ésto es más difícil de pronosticar,
pero mientras Dios me dé salud sí, después no
sé los derroteros que los hijos tomaran.

¿Usted haría Io mismo que el propietario
de aquel estanco en Palma que decidió no
vender su local al Corte Inglés?

Si, aunque respeto mucho Ia opinión de los
hijos y confío en ellos, sus opiniones son más
válidas porque tienen una preparación superior
a Ia mía. Ellos saben que no Io quiero tocar,
siempre les digo que Io que es bueno para otro
es bueno para nosotros.

Este tipo de negocios, si pasaran un mal

momento económico, ¿deberían recibir al-
gún tipo de subvención?

Si, incluso cuando se peatonizó el casco
antiguo, nos insinuaron que habría algún alivio
de tipo económico, pero veo que nada, Ia
peatonización es bonita, pero comercialmente
nos ha perjudicado, quizás los bares hayan
salido ganando pero el resto no, y ya Ie digo,
solicitamos esta ayuda al ayuntamiento, y nos
contestaron que no procedía por ahora, espe-
remos a ver.

¿En su tienda se puede pagar con VISA?
Antes sí, ahora ya no, no quiero complica-

ciones.

¿Cuál es el tipo de clientela que frecuen-
ta su tienda?

Turismo poco, pero veraneantes sí, tam-
bién tengo clientes de hostelería, me va franca-
mente bien y procuro mimarles Io que puedo.

¿Tiene algo a Ia venta que ya no se
utilice?

No, todo va saliendo, si
no es un día otro, hay cosas
que parece que pasan y se
van arrinconando, pero de
buenas a primeras hay un
cambio, Ia gente retrocede a
Io antiguo y termina vendién-
dose.

¿El mallorquín es un
buen o un mal negociante?

Tengo al mallorquín muy
bien considerado, fue preci-
samente Io que me animó a
quedarme en Mallorca, cuan-
do yo vine tenía una prepara-
ción cultural muy superior a
Ia península, es muy buena
gente.

¿Y esta Plaza ha cam-
biado mucho?

No, no ha cambiado mu-
cho, hay prácticamente los
mismosedificios, modificados
y adaptados a otras cosas,
pero viene a ser Io mismo: Ia
Caja de Pensiones, el Bar Ra-

fael, el estanco, Ia Fonda Llabrés (antes Can
Tomas), Marxandet...

¿Oué es una onza?
Treinta y tantos gramos.

Siempre me ha llamado Ia atención que
en estas tiendas que en principio parecen
droguerías haya también alimentación...

Es como un reclamo y un servicio al cliente,
deja poco margen, pero procuramos que Io
poco que tenemos sea de Ia mayor calidad
posible.

Esta tienda es casi su casa...
Si, sí, hago un horario que mantengo todo

el año, de ocho a una y media y de cuatro a ocho
y media. Mi entretenimiento es caminar, los
domingos sobretodo, desde las tres hasta las
siete de Ia tarde, caminar solo por el campo,
para no discutir con nadie ni complicarme Ia
vida. •
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Records d'infantesa
VICTORW Quan era petita (fa uns vint anys; ara en

tencvint-i-nou)viviaalcarrerdeSantJaurne,
on avui hi ha Ia Galeria Pedrona Torrens.
Llavonces els cotxes circulaven perdins el
pob!e i encara hí Havia moltes botigues
obertes: "Sa Lleteria", "Ca Madò Margalida",
"Ca's Mostels" o "Congelats Viver", "Can
F*aner", "CaMadòColoma", i aIgunsaltres,

principalment carnisseries,
Però Ia botiga on m'enviava més mumarepercomprar

aquell paquet de sopa, d'arròs, cent grams d'espècies,
pebre bo, pebre vermell, una botella de "mistol", i qualque
cosa més, aquesta tenda on dia sí, dia no,havia d'anàr, era
Can Salvador Llauner. També anava pràcticament cada dia
a Sa Lleteria (llavonces Ii deia sa lechería), però Ca'n
Salvador Llauner era diferent, i tenia un no-sé-qué.

Hi anava partint de ca meva pujant pel carrer Serra, i
record quearribar a Ia Plaça era arribar al centre neuràlgic
del poble,amb elscafès estibats icotxes per amunt i per
avall. Era una plaça viva,renouera, amb gent, bicicletes,
motocicletes... I ami em semblavatan gran... esclarque
llavonces Jo devia de fer Ia meitat d'alçada que faig ara, i Ia
plaça em devia de semblar el doble de grossa del que és.

Entrava a Can Salvador i ja llavonces, com ara, na Joana
o don Felipe, o Ia padrina i lamare qüeja enshandeixat (al
cel sien), em rebien amb una simpatia i una amabilitat que
sempre he recordat amb tendresa,com record vivament
aquells pots de vidre que hi ha totjust a l'entrada on hi tenien
galletes i caramels, sobretot uns paquetets de quatre
galletes quadrades petites, de Ia casa Quely. Aquests pots
de vidre sempre em varen cridar l'atencio:eren tan"gua-
pos", i tan grans.. .jo els record un poc per damunt del meu
nas i és que sempre entrava mirant a l'aire, primera perquè
era una nina, i segona perquè del sostre hi penjavenmoltes
coses. EIs pots eren redons, enfilats damunt del mostrador
dins Ia seva estanteria, plens de llepolies.

No sé si era l'oloreta quesempréha fetCanSalvador a
formatge bo i cafè acabat de moldre, o si un dia em donaren
un caramel o si cada cop que hi anava firava un paquetet de
galletes''Quely". ElcasésqüeCanSalvadorésunpüntde
referència dins els meus records d'infantesa, uns records
que fan oloreta de botiga amable, renou de plaça riolera, i

ànadesi vengudes decamevaàPescola, de l'escola aca
meva, els dissabtes al passeig,el diumertges al cinema per
Ia tarda, i dia sí, dia no, acomprar un paquet desopa, un
paquetd'arròs, una botellade mistol,el litre de llét... Avui,
ja casada i amb dos nins,faig lacompragrossa un pic per
setmanaa una delesgrans superficiesd'Alcudia,iper Ia
Plaça hi pas quan vaig perfeines a l'Ajuntament o als bancs,
de pressa, de pressa. Però cada cop que pas per davant
Can Salvador, iveig
aquesta botiga öbertä,
el meu ritme es ralentit-
za i record l'oloreta a
;cafe, aíformatge, els
caramels, les galletes.
En aquest moment,
fescalfor d'unrecord
d'infantesa agradable
em reconforta i tenc Ia
sensació que eípoble
d'Alcúdia on vaig néi-
xer i créixer no ha
-desaparegut del tot. Es
un instant, però és un
instant que em posa de
bon humor perquè és
com si tornàs a casa.
Perquèés com un bocí
que es res is te ixa
desaparèixer sota el
pes delcreixement
econòmiciturístic.Tant
de bo aquesta botiga
estiguimolts d'anys
més oberta, com les
altres que encara que-
den al poble. El dia que
no en quedi cap,tendrela sensació quedefinitivament he
perdut el meu lloc d'origen. EIs immigrants que han vengut
a Alcúdiaaferfeina sempretenen a Ia memòria el seu poble

;isabenquehipodentornaragafahtvaixelloavió. Peròpens
Jo, quand'Alcúdia ja no quedi ni Can Salvador Llauner, on
anirem els alcudiencs que volem tornar al nostre poble?

Bar • Restaurant • Grill
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ARROSSOS • PEIX FRESC • CARNS A LA BRASSA
TEL. 971 53 26 06

Ctra. Pollença a Port de Pollença, creuer de CaIa Sant Vicenç

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

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

Fax: 54 87 22
07400 - ALCUDIA
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OPNIO
Amb un estil molt senzill, peralectors no especialitzats, l'autora d'aquest article explica

l'origen històric de Ia celebració de Ia Pasqua (que en els seus inicis era una festa pagana),
Ia seva relació amb Ia Setmana Santa i finalment critica certes manifestacions de les
celebracions religioses actuals.

EIi, EIi! Lema sabactaní? m

MARlBEL Enunarticleapare-
gut a Ia revistaLluc del
mes de maig de 1985
trobàvem les següents
paraules referides a Ia
Pasqua: "Pasqua és,
en els seus orígens i
encara ara, una festa

de primavera: Tot es renova, reneix a Ia
vida després de Ia mort gelada. Per als
creients, Pasqua és l'esclafit de Ia pri-
mavera eterna que sorgeix de Ia Resur-
recció de Crist". Aquestes paraules ens
han servit de fonament d'una petita revi-
sió (amb un mínim d'interèscrític) de les
celebracions actuals de Ia Setmana
Santa i de Pasqua.

Efectivament, Ia festa pasqual és
unafestade Primavera, unafestapera
celebrar l'esclafit de Ia Natura. Com Ia
gran majoria de les festes cristianes,
aquesta celebració té unes arrels
remotes i no és més que Ia sacralit-
zaciócristianad'unatradiciópagana.
Desdelsorigens,l'homes'hacaracte-
ritzat pel seu afany de relacionar-se
amb els altres, amb Ia comunitat de Ia
qual en fa part, de compartir i celebrar
amb aquesta comunitat els béns que Ia
Natura Ii ofereix. Es en aquest context
on hi hem de situar l'origen de Ia Pas-
qua: així com Nadal és Ia cris-
tianització dels rituals de Ia
celebració de l'entrada de
l'hivern, del solstici, Pasqua
representa (tot i que amb un altre
significat, que, com hem vist queda lligat

societat mallorquina era imminentment
agrària) queda cristianitzat i determinat
amb dues festes més: Ia de Sant Joan
per a celebrar el solstici d'estiu i Ia de
SantMateupercelebrars'entradadela
tardor. Notem que en totes aquestes
celebracions rituals (fins a quin punt
màgiques?) hi ha dos elements que hi
són sempre presents, carregats d'una
forta simbologia i importància: el foc i
l'aigua, elements en si contraris (el foc
apaga l'aigua) però que tenen un sentit
purificador, i, sobretot, protector. El ciri
pasqual, Ia nova llum, l'aigua baptismal
renovadaenlavigiliapasqual,elfocsde
sant Joan, sant Antoni i sant Sebastià,
l'aigua de les beneïdes...

La paraula "Pasqua" és una paraula
d'origen hebreu que significa "pas, tràn-
sit" (Ia pa- raulahe-
brea ésl̂ ^^ ifPeraj) .

ra. El cicle de Ia vida, de Ia natura
(pensem que, fins fa ben poc Ia nostra
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Elshebreuscelebravenaquestafestael
dia 14 de Nisan, anualment, festa que
havien agafat de pobles i cultures pree-
xistents o veïns. Era tradició agafar un
anyell que no tengués més d'un any i
immolar-lo en sacrifici. Amb Ia seva
sang, untaven lestendes, el bestiar, en
una acció clarament protectora contra
els mals esperits. El poble d'Israel agafà
aquest ritus, en produir-se l'Èxode, l'alli-
beració d'Egipte. Notem, però, que a
més a més al ritual de marcar les cases
amb lasang de l'anys'hi afegílatradició
dels pans àzims (pans sense llevat) i de
les herbes. Això té una (evident) expli-
cació: els hebreus eren un poble nòma-
da, ramader, mentre que a Canaan el
poble d'Israel eraja un poble sedentari,
agricultor. Podríem veure i entendre el
ritual del sopar de Crist amb els seus
deixebles abans de Ia seva passió i

mort: Ja a Joan (1,29-31 ) tenim "Heus
ĵ̂ pg^g&, aquí l'Anyell de Déu, qui lleva el pecat

del món" i en el capítol Vl de
l'Apocalipsi "vaig veure un anyell com

a degollat" i al capítol XV "El càntic de
Moisès i de l'Anyell". L'anyell, per les
seves característiques i qualitats, ha
passat a simbolitzar (especialment en Ia
literaturaienl'art)lafiguradelCrist.Crist
immolat per alliberar als homes: Ia sang
protectora hebrea, Ia sang de l'anyell,
lligat estretament amb Ia copa de Ia
NovaAliançadeMoisès.EIpacompar-
tit, totalment enllaçat amb el pa àzim

hebreu.
Com podem veure, una celebració

que en principi semblava d'orígens cristi-
ans i totalment "innovadora" té tot un
rerafons molt vast. Hauríem d'afegir a

Tel.891059

par &eataurant
foll? &oger

( €1 pucanero )
JOANA SANDERSON

PISCINA
NOCHES DE FIESTA Y BARBACOA
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tot això que fou a partir del concili de
Nicea (segle IV) que s'establí de cele-
brarlaPasquaeldiumengesegüentala
primera lluna plena de l'equinoci de pri-
mavera, per tal de no coincidir amb Ia
celebraciójueva.

La qüestió que ara intentarem trac-
tar és Ia relació que aquesta festivitat
primaveral té amb Ia Setmana Santa,
com és actualment això. En primer lloc
hem de dir que, en els orígens del cris-
tianisme,laQuaresmateniauncaracter
marcadament baptismal: era un temps
de preparació dels catecismes per a Ia
celebració cerimonial del dia abans de
Pasqua (celebració que encara ara es
celebra arreu). No fou fins a final del
segle IV que adoptà un caire penitencial
en un doble sentit: Ia penitència pública
que havien de fer els penitents per a Ia
reconciliació amb l'Església (que s'es-
devenia el Dijous Sant: dia en què Crist
rentà els peus, segons les Escriptures,
als seus deixebles, en un acte d'humili-
tat gairebé extrema). A més, era un
moment de dejuni i abstinència, així
com també d'austeritat.

Ens hem de remontar a l'Edat Mitja-
na per a trobar els orígens de les repre-
sentacions teatrals que, com en el cicle
de Nadal representat per 'TAdoracio
dels Reis"o"els Pastorets", dramatitza-
ven i representaven Ia passió i Ia mort de
Crist. Si bé en un principi les processons
eren restringides a l'àmbit del Temple,
ben aviat passaren al carrer, on Ia par-
ticipació era més notable. També es
volguéfixaren obrad'art plàstica aques-
tatemàtica religiosa, i d'aquísortiren, a
partirdel XVIII, el "passos". La processó
delspenitentsescaracteritzavaperl'aus-
teritat (talment ara!) i les famoses "cucu-
lles" o "caperutxes" eren les vestimen-
tes que feien servirels reis de Ia Inquisi-
ció.

I arribam al segle XX. Com són les
processons d'avui dia, quin sentit te-
nen? Per iniciar Ia qüestió volem partir

OPINIO
d'un punt: Ia processó de Ia Sang de
Palma començà a celebrar-se en el
segleXVIpertald'arreplegardoblersen
benefici de l'Hospital General. A nivell
molt general i sense aficar-nos en casos
particulars (que sempre n'hi ha), actual-
ment serveixen per a aconseguir do-
blers per a "obres píes" o més bé són
una despesa més per"aquell que vol ser
penitent? Com a simple curiositat direm
que una vesta (o hàbit) de caperutxa té
un preu mínim d'unes 50.000 pts. Això
sense comptar el preu dels tradicionals
confits (segons sembla, els confits eren
propis de Ia festa del Corpus i després
s'estengueren a Ia Setmana santa. Era
costum que els enamorats enviassin a
ses al·lotes confits i ciris embolicats
amb llaços de seda), que, com que
depèn del preu de l'ametlla, oscil·la en-
tre les 1000 i les 1500 pts/kg.

Es evident, però sobretot és normal
que les coses hagin canviat, i molt.
Perquè, volguem o no, tot això forma
partde Ia societat i Ia societat evoluciona
constantment. Així com han evolucio-
nat les idees, han evolucionat les es-
tructures, els valors i els significats de
les celebracions. I les celebracions de
Pasqua no han estat exemptes d'aquest
canvi. Des del nostre punt de vista, han
canviat moltes coses (encara que qui fa
aquest article encara ha de menjar mol-
tes sopes, sempre té el saber dels pa-
res, padrins i familiars) i les poques que
es conserven es mantenen amb un cert
sentit '1olkloric", més bé de mostra que
no de vivència espiritual. Percomençar,
Ia Quaresma ja ni tan sols té un sentit
real,visible, d'austeritat. L'Església (en-
cara) cobra per a atorgar butles. Això és
Ia pobresa que tant predicava Crist? I
encara podrem veure molts de peni-
tents que, quan donen un confit, mos-
tren uns braços (tot i els guants) plens
de blaçalets i rellotges d'or. Es austeri-
tat? I què podríem dirde Ia gran fastuo-
sitat dels "passos" i de les teles fines i

bones dels hàbits penitenciais? En el
fons, tot va allà mateix: Ia fastuositat
enlluernadora que per uns breus mo-
ments aclapara el creient en un estat
sublim, d'admiració, de contemplació
absoluta, gairebé màgica, que fa obli-
dar, peruns segons, els problemes, les
misèriesdelavidaquotidiana.Enaquest
sentit, encara no ens hem allunyat gaire
de les representacions teatrals medie-
vals i barroques... Ara, per acabar
d'agombolar-ho un poquet més podrí-
em afegir Ia gran influència de Ia
parafernália castellana, sobretot anda-
lusa, en les nostres processons (en part
és un fet "normal" en aquesta societat
nostrada)iunapetitacuriositat:elDava-
llamentde Pollençafou declarat"d'inte-
rès turístic" el 1966 pel Ministeri d'Infor-
mació i Turisme. Fins i tot d'un senti-
ment religiós se'n fa un element turístic
propagandístic...

Tanmateix, ens agradi o no, fins i tot
en aquest ritualisme primaveral s'han
imposades les lleis del Consumisme
més exagerat: des de les "competici-
ons" rivals entre les Cofraries perveure
qui du el pas més ben engalanat fins a
les propagandes turístiques de viatges
de vacacions. Com sempre, tot depen-
drà de Ia nostra capacitat que com a
poble tenim (o podem tenir) per cercar
els orígens de les nostres celebracions
i, així, mantenir-los fermament com a
element propi i diferenciador, com a
signe distintiu d'una comunitat. No dei-
xem que Ia parafernália i Ia fastuositat
exterior se'ns mengin les arrels de Ia
senzillesa, de Ia humilitat interior, d'allò
que és nostre i que té tota una història i
tot un sentit. •

(1 ) "EIi, EIi! lema sabactaní?" són les parau-
les que, segons Mateu i Marc, Jesús pronuncià
abans de morir. A Marc (15, 34-35) trobam Ia
varietat "Eloí" en comptes d'Elí. Aquestes parau-
les volen dir, aproximadament: "Déu meu, Déu
meu, per què m'has abandonat?" (Mateu 27,46-
47; Marc 15,34-35).
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COMUNICAT

Associació per a Ia defensa de Mallorca
(ADM)

L'Associació per a Ia Defensa de Mallorca necessita el suport de tota Ia societat mallorquina. L'ADM, s'ha creat per
defensartots i cada un dels valors que des de sempre ens han identificat. El perill de perdre Ia nostra identitat, el nostre territori,
el tarannà del poble, les perspectives de futurper als pagesos, tot, absolutament tot, està en estat precari i per aquest motiu ens
hi volem rebel·lar. Es aquesta sensibilitat i Ia preocupació pel futurmés proper, el que ens hadespert per intentarposarfiaaquesta
angoixa.EsperaixoquerADMnovolescatimaresforcosperlluitarafavordelanostraMallorca;laqueelsnostresavantpassats
han preservat i Ia que ara té un futur incert per:

-Manca de perspectives de futur de Ia ruralia mallorquina per l'atac especulatiu del sòl.
-Pressió especulativa sobre propietats immobiliàries urbanes en els pobles.
-Tancament de camins i privar de l'ús de pas que des de sempre ha regit dins foravila.
-Manca de plans clars i efectius d'integració de ciutadans estrangers que s'estableixen en els nostres pobles.
-Manca de directius territorials que regeixin Ia pressió urbanística de les zones del pre-litoral.
-CaI que les institucions polítiques posin fil a l'agulla definitivament per legislar sobre el reconeixement del fet diferencial del

poble mallorquí i el seu patrimoni territorial.
-Preservar Ia nostra llengua i cultura de les agressions a les quals estan exposades a molts d'indrets de Ia nostra terra.

Però no són suficients aquestes propostes si tu no ens dónes suport. Volem que etfacis soci de PADM.Volem que et mobilitzis
per Mallorca. Dóna suport a Ia nostra iniciativa i aporta els teus punts de vista per milloraraquesta Mallorca... Ia nostra Mallorca.
Potser demà sígui massa tard; el futur dels que ens precediran està en les nostres mans.

InformacióAQUI: Alcúdiatel.929401329
Associació per a Ia Defensa de Mallorca
Llistat de Correus
07250 - Vilafranca de Bonany.

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

Alcúdia Paradiso, l'utopia
La nostra és una ciutat costanera, gaire-

bé cosmopolita -sobretot a l'estiu- suficient-
ment gran per comprendre una clínica, una
biblioteca,unacasadecultura,duesesglesi-
es, un institut, diferents escoles i molts de
cafès, hotels, restaurants i d'altres punts de
reunió semblants.

Així i tot, encara ens falta un lloc que els
més cinèfils Ja hauran clissat: un cinema. I quin cinema,
senyors!... sense ànim d'ofendre ni propietaris ni usuaris, els
locals suposadament habilitats per tal de projectar-hi pel-
lícules són una mica inadequats, i això es nota quan, per
exemple,enstrasllademaqualsevolcinemadePalma,unade
les ciutats amb més sales d'Espanya.

Principalment, ambdues "sales de projecció" tenen un
problemad'infrastructuraarquitectonicaidotacio,idicambdu-
es perquè n'hi ha dos de cines; el d'estiu i el d'hivern, tots dos
ben baldats.

El més estiuenc, l'anomenat "Salón Moderno", on en
temps antic s'hi organitzaven balls, es caracteritzava perésser
a l'aire lliure, com els famosos "drive-in" nord-americans, però
sense cotxes; tot Io més hi podria caber una bicicleta entre les
duríssimes cadires de bar.

Si parlam de Ia pantalla -un tros de paret emblanquinada-
Ia situació no és millor, Ja que mai falta el simpàtic dragonet
enfilant-se perlacaradel protagonistaamuntoel moixet, més
simpàtic encara, passejant-se per allà damunt que, si bé no
molesten, sí distreuen tothom i són l'origen de comentaris
diversos.

Peraltra banda, en cas d'aconteixements multitudinaris, Ia
capacitat no és suficient ja que Ia gent s'ha d'asseure a terra,
com va passarquan es va projectar"EI clubdels poetes morts"
de PeterWeir, fascinant film que va convocar pollencins i tot.
I no et dic res si es posa a ploure: o s'ha acabat Ia pel·lícula o
et banyes.

Tot i això, si plou abans de Ia projecció, s'ofereix com a
alternativa pels comptats assistents el local d'hivern o el que
hauria de ser el veritable cinema, Greu Error. Es tracta d'una
trampa mortal on un es pot morir assassinat per una lluna
voladora o ser enterrat viu amb xiclet, i si és que vol veure Ia
pel·lícula, no crec que ho aconsegueixi amb l'escàndol habi-
tual que es munta, a Ia vora delqual els udols adolescents que
acompanyen "Titànic" on sembla que Ia facin, no són res de
res.

Finalment, si tenim en compte aquestes condicions i el fet
que les "estrenes" de films també ho són en vídeo en aquell
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mateix moment, i potserfins i tot després, és lògic pensarque
el preu sigui una mica excessiu, no ho troben? Són factors
com aquests els que fan que Ia gent s'encamini al videoclub
més pròxim o decideixi viatjarfins a Ciutat, gastantel doble del
que haurien gastatsi aquíhi hagués un cinema en condicions,
que no es el cas, Ja que si aixífos, funcionaria amb normalitat,
amb estrenes puntuals i no amb aquesta freqüència quasi
agònica a l'hivern, i vigoritzada però insubstancial a l'estiu,
amb pel·lícules de dubtosa qualitat o fracassos de taquilla.

Encara que tot això sembli molt divertit per alguns (i aquest
sigui el tipus de cinema ideal per descriure'l a unes hipotèti-
ques memòries) seria bo que tots els alcudiencs poguéssim
fruïr d'un cinema digne, tot i que això només ho podria
solucionarunainiciativaprivada;aixiensquedapregarperque
algú faci cas dels nostres suggeriments, algú amb molts
diners.

ArribantaPextremquejofostanmilionàriacomqualcúque
conec,nodubtariaaenderrocarelvelledificiifer-neundenou:
pertal d'assegurar Ia varietat i Ia llibertat d'elecció, hi hauria
dues sales on es podrien estrenar una mitjana de dues a
quatre pel·lícules mensuals. També podriadonarfeina a unes
quantes persones entre acomodadors, taquillers,
projeccionistes i d'altres empleats que fossen necessaris.

I aquest només seria un dels avantatges d'aquesta nova
situació; d'altres serien Ia possibilitat de veure pel·lícules
sense moure's del poble mateix convertint Ia plaça i, de
passada Ia resta del poble, un lloc més animat, més viu en una
paraula, sense trists carrers buits i el silenci absolut que hi
regna normalment, Ja que tothom s'estima més anar al Port o
enclaustrar-se dins el cafè o dins les quatre parets de ca seva.
També seria un nou focus de cultura i un nou estímul per a Ia
imaginació de tots, i fins i tot motiu per al sorgiment de noves
vocacions: qui sap si un Coppola o un Fellini caminen entre
nosaltres. Però tot és fantasia, de moment.

D'altra banda, Ia construcció d'un auditori que es durà a
terme aviat, suposa una petita esperança: l'Ajuntament podria
voleraprendre d'altres pobles com Felanitx, o de Palma, on als
auditoris municipals, apart d'exposicions, conferències, con-
cursos i altres obres culturals, s'hi fa cinema gratuït, i del bo i
clàssic com per exemple els cicles de Hitchcock o Douglas
Sirk a "Sa Nostra", a Palma, una oportunitat única per les
noves generacions d'embolicar-se amb Ia màgia del cinema.
Dicjo que per no fertan llarga l'espera, Ia fundació "Can Torró"
podria fer un pensament i no limitar-se només al cinema
submarí. •

SIPCE
CABINETE DE PSICOLOGIA
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• ESTRÉS • ORIENTACIÓN A PADRES
• PROBLEMAS OE PAREJA • CURSOS Y CONFERENCIAS SOBRE
• SELECCIÓN DE PERSONAL PSICOLOGÍA Y SALUD
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OPINIO

CASA PËNTïNAdORA

M'han dit que diuen...
-Que... encaraque sigui un poctard ho hem de dir: el batle

sique era a sa Rua d'Alcúdia i aquest pic, els del PSM no s'han
pogut queixar, ah! i no hi era na Maria Antònia Munar.

-Que... si hem de fer cas de les declaracions que el senyor
Batle va fer perAlcudia Ràdio, referents a Ia màquina d'aigua
perals morts de sefque hi ha en el cementeri, es pot obrir el
vedat d'instal·lació de més màquinesxiringuitos, a no ser que
hi hagi un monopoli camuflat. ¡Olé er negosio!

-Que.. està molt bé que el MoII tengui una oficina de
Participació ciutadana, però les pentinadores creim que s'ha
desvestit un altar per vestir-ne un altre.

-Que... segons Ia notícia que va sortir en el Diario de
Mallorca (6/3/98), el nostre Ajuntament rebaixarà I'IAE als
comerciants del MoII percompensar les molèsties quetindran
per culpa de les obres de peatonització de Ia primera línia del
MoII.

-Que... i els comerciants d'Alcúdia, els del carrer del MoII,
carrer Major i altres, que fa un parell d'anys que els estan
sofrint, aquests què?... aquests que es fotin!

-Que... vota PP, Alcúdia va bé, i en el MoII molt millor.
-Que... PIa Mirall = molts de duros = Alcúdia va bé.
-Que... el govern municipal ± oposició = Alcúdia va bé.
-Que... tenim una oficina municipal de Medi Ambient

l'encarregada de Ia qual ens aconsella a tots radiofònicament
sobre plantes i altres herbes. Què Ii deuen demanar consell
sobre quins són els millors arbres per sembrar als nostres
carrers?

-Que... Ia biòloga municipal es va rompre el tacó d'una bota
quan feia una feina ofc/a/pels carrers amb obres d'Alcúdia.
Idò ja ho sap... Ia pròxima feina oficial, casco ikatiuskas.

-Que... tots els alcudiencs podríem presentarfactures de
KanforfarAjuntament,perquen'hemhagutdegastarmoltper
fer-nos les sabates netes.

-Que... en vista que el govern municipal es reuneix a Ia
capella de Santa Rita, des d'ara podem assegurar que els
nostresgovernantsnotendranresimpossible,jaquecompten
amb una bona advocada, encara que hi sigui només amb
esperit.

-Que...totaixoimescirculapercasespentinadores... idò!
què vos pensàveu? i el mes qui ve tallarem més pèl, ia/erfa es
mostatxos!
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Laboratorio fotográfico

¡NO COMPRf SU CARRtTE!
NOSOTROS Li 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
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OPINIO
El título viene dado por Ia primera frase del CUENTO DE AMOR que

a continuación relato, tras unos prolegómenos explicativos de Ia
circunstancia por Ia que este tema ha salido a relucir.

'¿Porqué me quieres tanto?
En las casas viejas o antiguas es frecuente que hayan

algunos altillos en los armarios en los que se almacena cosas
de poco uso, cosas olvidadas o que no se quieren tirar, etc. En
este caso, en mi casa, en un par de altillos y en otro par de
estantes de obra, de marés, tenemos cajas con libros fuera de
combate, antiguos, de los inicios de estudios de padres e hijos,
libros que dejaron los abuelos, etc. Pues... que hace una
temporada, tanto para dejar sitio a otras cosas o quizás para
ver si encontrábamos algo curioso o que por algún motivo
pudiera interesarnos, me metí en Ia aventura de bajar de allí
arriba dos otras cajas de cartón en las que, naturalmente,
había libros viejos o viejísimos, fotografías antepasadas... y
mira por donde, me aperece un librito que parecía tener más
años que el viento, menos que librito porque sólo quedaba de
él Ia mitad de las hojas, con una fotografía amarilla ya de puro
vieja en Ia que se ven dos ancianos, EL y ELLA, con una
leyenda sugerente: "Contigo pan y cebolla", expresión de
amor incondicional no apegado a las riquezas ni a nada
material o temporal, sino amor sencillo, natural como el alma
humana, amor eterno nos pase Io que nos pase, sea Io que
sea en Io mucho o en Io poco, en Ia salud o en Ia enfermedad,
en Ia vida o en Ia muerte, aquí o en el más allá, etc, etc.

Pues en ese resto de librito viejo y deshilachado, entre
diversos relatos de situaciones familiares, de amistades o
sociales, pude leer y reproducir trabajosamente Ia siguiente
conversación entre los dos personajes, marido y esposa hay
que suponer, seguro. Pude reproducir, digo, el siguiente
diálogo que se podría temporalizar en los finales del siglo XIX,
y si era una novela, como así parecía antiquísima según se
desprende de las formas de expresión que yo he semi-
actualizado al idioma de hoy. Es fácil deducir que estén
pasando Ia velada, sentados alrededor de Ia mesa camilla al
calor del brasero de cisco y que, entre firma y firma con Ia
badilla de latón, tejiesen Ia trama y Ia urdimbre de esta
pausada conversación en medio de lecturas y calceta o labor
de punto seguramente con lana aprovechada de jerseys
viejos... ¡Vaya usted a saber!. Y ahora habla ya el viejo libro:

Conversaciones a Ia luz de dos quinqués:

... ¿Porqué me quieres tanto?, Ie preguntó EL a ELLA.

... Porque sí, Ie contesto ELLA.
Ysigue EL: Bien, pero pudiera serque veas algo en mí, que

algo entiendas de mí para tenerme tanto cariño, tanta
dedicación, tantoestarpormí... ¿quépuedeser, queyonolo
sé?

ELLA: Yo tampoco Io sé.
EL: A ver, ¿es que tú entiendes mis sentimientos y me

respondes con Ia misma moneda?, ¿tú absorbes mis
pensamientos, tú adivinas mi voluntad y mis deseos, mi
consciente y mi subconsciente?

ELLA: Puede ser, supongo.
EL: ¿Quieres decir que tú te bebes mis sensibilidades

como si fueran néctarpuro?

ELLA: A Io mejor.
EL: Yo te llevo dichas más de cincuenta palabras, algunas

difíciles, y tú me has respondido con solo tres o cuatro, casi
monosílabas, de verdad ¿estás oyéndome?

ELLA: Más que oírte, te escucho, como siempre.
EL: Yyo insisto: ¿ te guardas mis palabras y las metes en

tu corazón ? ¿ Las repasas en tu interior?, ¿ tienes Ia Ua ve de tu
alma?Ahora voy a ponerte en un compromiso: ¿ Cuánto me
quieres?

ELLA: Todo.
EL: Decir'Todo"espoco, yo te hubiera respondido "Infinito"

que no tiene límite, aunque sé cierto que también es eso Io que
tú has querido decirme. Yo creo que AMAR es, de míhacia tí
yde tíhacia mí, quererydecirlo, yaunqueyo sé que esto último
choca con tucualidadde Cultivadora de Silencios, también es
cierto que yo oigo tus calladas respuestas, elAMOR hay que
verlo y oírlo, a Io mejor como si fueras susurros, como se ve
y se oye el AMOR de Dios.

ELLA: Si, yo veo y oigo cómo me quieres y me encuentro
satisfecha, me siento felizytranquila...

(Uf...? ¿ ?, ahora ocurre una cosa parecida a
cuando se corta Ia luz a media película de Ia televisión, y
cuando se arregla el apagón ya estamos en el Telediario
noche: resulta que en el viejo librito del que estamos cuasi-
transcribiendo el viejo cuento, faltan hojas siguientes a Io que
yallevabarelatado...)Ycomodealgunaformahedeterminar,
se me ocurre hacerlo con una poesía de Jorge Guillen en su
obra "Poesía amorosa" que, en uno de sus NOCTURNOS,
expresa Ia armonía total de dos seres unidos por el amor en
sus vidas y en Ia realidad del mundo:

Mi mano con tu mano
Forma en Ia madrugada
Nudo firme de vida,
Dentro del mar un ancla,
Mar de silencio y sueño,
Mientras se aploma el alma...

C/. Morer Vermeil, 8 • 07409 - ALCUDIA

TEL./FAX: 54 62 81
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OPINIO

Maniobras militares y
caprichos de los políticos

Me gustaría comenzar este artículo de-
seándole a Victoria Vives que Ia nueva etapa
de su vida que ha decidido emprender se
desarrolle venturosamente en Io profesional
y en Io personal. Supo dirigir nuestra "Badia
d'Alcúdia" de una manera eficiente, y hacer
que siguiera rezumando un pluralismo ideo-
lógico -a Io cual, modestia aparte, creo haber
yo especialmente contribuido- no sólo lícito,

sino necesario en una publicación imparcial y objetiva que
pretende ser reflejo de Ia particular y variopinta atmósfera
sociopolítica que nos rodea. Los colaboradores habituales
nosquedaremosconelrecuerdodeltratoamableyatentoque
nos dispensó mientras fue Ia directora de "Badia d'Alcúdia" y,
personalmente, me sumo, como estoy convencido de que Io
haríamos todos nosotros, al ruego que, desde las páginas del
anterior número, Ie hacia nuestro nuevo coordinador, conmi-
nándola a seguircolaborando en nuestra revista local. Apro-
vecho este breve preámbulo también para darle Ia bienvenida
a Mateu Ferer. A través de su articulo "Paraules d'arribada"
quedaron patentes sus sanos y acertados propósitos para con
Ia revista de los alcudienses. Estoy seguro de que, bajo su
dirección, seguirá desarrollándose felizmente, es decir, como
hasta ahora, Ia trayectoria de aquélla.

Después de estas palabras introductorias, comentaré las
declaraciones del Secretario de Estado de Defensa, las
cuales me sorprendieron desagradablemente. Su postura
con respecto a una posible cesión del Cap des Pinar al
Ayuntamiento de Alcudia simplemente están fuera de lógica
en el contexto político de un sistema democrático que está
obligado moralmente a aspirar a Ia consolidación de una
sociedad sin clases privilegiadas -incluyendo, porsupuesto, Ia
clase política.

Se puede devolverCabo Pinar, o una parte de Cabo Pinar,
si es para construir una residencia para altos cargos; pero no
se puede devolver Cabo Pinar, si no es exclusivamente con
este fin, porque se necesita esta zona para efectuar manio-
bras militares. Si los gobernantes pueden disfrutar de una
mansión allí, según debe entenderlo el Secretario de Estado
de Defensa, al Ejército Ie sobra espacio para instruirse; si no
es así, Ie hace falta todo el espacio.

Creo que todos sabíamos que, si se prepara el Ejército, es
para que sepa velar mejorporla seguridad del Presidente y de
otros gobernantes, además de para Ia de los demás. Sabía-
mos que Ia preparación del Ejército estaba en función de una
mayor seguridad para los gobernantes y los gobernados.
Ahora bien, Io que supongo que ignorábamos es que Ia
preparación del Ejército está en función de Ia comodidad sólo
de los gobernantes y de sus caprichos. Esto ha sido nuevo
para nosotros.

El Secretario de Estado de Defensa ha dicho -supongo que
por indicación del Ministro de defensa- que no habrá cesión de
Cabo Pinarsi no hay interés. Pues bien, Io había antes, Io hay
ahora y -si nadie Io impide- Io habrá en el futuro, aunque se
trate de una clase de interésque quizá no entiendan muy bien
los políticos insensibles y poco respetuosos con Ia voluntad
del pueblo.

Un passat que encara está
massa fresc

Des de l'agrupació del PSM-NM d'Alcúdia ens congratulam
que, així com fa poc temps ha sortit al carrer un fullet de l'agrupació
local d'EU, també encara més recentment, n'ha sortit un altre del
PSOE, en Ia mesura en què això denota el pluralisme que impregna
Ia nostra particular realitat política municipal sense el qual no seria
possible ni el concepte de democracia ni Ia continuïtat del seu
discórrer historie, així com també denota Ia vitalitat política de les
distintes opcions que els electors tenen a Ia seva disposició.

Com que, des que el batle Ramis ens tirà en cara, en varies
ocasions, que no teníem representació a l'Ajuntament durant Ia
campanya que emprenguérem per salvar el Cap des Pinar, tenir
una certa simpatia envers els partits que no en tenen -inclòs el
nostre, naturalment- ens centrarem en el fullet informatiu del PSOE
alcudienc. El seu contingut es pot resumir en una sola paraula:
electoralisme. Sota Ia seva limitada extensió -sense contar, lògica-
ment, el considerable espai que ocupen unes fotografies relativa-
ment necessàries- no hi sembla bategar precisament Ia intenció de
fomentar l'hàbit de Ia lectura entre els alcudiencs. D'altra banda,
això sí, enhorabona per Ia capacitat de síntesi- malgrat sigui una
mica exagerada pel nostre gust-. Ni un sol article d'opinió. Ens
sembla un poc estrany. O bé els components de l'agrupació
alcudienca del PSOE no tenen opinió pròpia, o bé l'han de supeditar
a Ia del líder -disciplina de partit duita a les darreres conseqüències-
, o bé Ja no saben el que han de dir.

Be, no siguem tan implacables: Ia majoria de les realitzacions
fetes es poden valorar positivament, les Ja materialitzades o aque-
lles que es duran a terme en un futur immediat. Però, malgrat tot, ni
nosaltres ni l'electorat ens podem fixar només, contràriament a allò
que, tal vegada, el PSOE voldria en el futur. No ens podem oblidar
d'un passat que encara està massa fresc en Ia memòria de tots, ni
ens podem oblidar que el PSOE que ens ha governat, d'una manera
globalment decepcionant, durant tants d'anys.

EIs del PSOE no es cansen de queixar-se de les absències del
batle Ramis. Per Ia nostra part, per una banda, hem d'especificar
sobre el nostre batle, en discrepància amb allò que es va dir a
ranteriornúmero del "Badia d'Alcúdia", que no estam tan convinçuts
que sigui tan bon jugador d'escacs per mor del fet que les peces
d'escacs poden ser mogudes a voluntat del jugador, a diferència de
les persones a les quals, si elles no ho volen, no es pot moure -
almenys, moralment; i, per l'altra banda, en vista de Ia seva gestió
i de les seves intencions, que, per a nosaltres, quan més temps
estigui absent el Batle, millor.

Però tornem a Ia qüestió: els del PSOE Ii critiquen reiterada-
ment Ia seva manca de presència. Doncs bé, ara nosaltres Ii
demanarem, a títol d'exemple, a l'anterior Batle -del PSOE, com
tothom sap- on era ell quan s'estava produint l'aberrant expansió
arquitectònica d'ALCÚDIAMAR, que fou culminada amb els
tristement famosos apartaments de Ia punta? On era quan es
legalitzaven les construccions que en el Port Esportiu després
d'haverestat realitzades? Eradevacances amb en Curro? O ésque
no era un assumpte el bastant important que una determinada
Societat vulneràs reiteradament Ia legalitat per exigir i aconseguir,
des de Ia seva posició, que no es continuàs per aquell camí? On era
-i és un altre exemple- l'anterior Batle quan Ia gent d'Alcúdia
demanava que Ia carretera de circumval·lació s'executàs segons el
traçat alternatiu?

Ens sap greu Sr. Alemany, però als alcudiencs ens han obligat
a menjar certs menjars certs "aliments" que encara no hem pogut
digerir...

-Responent a Ia pregunta formulada a l'anterior"Badia d'Alcúdia"
Quo vadis PSM? Si es tracta de pel.licules de romans, ens agrada
més "Espartaco".

Nota de Ia Redacció: voldríem matisar al amics del PSM que Ia
pregunta a què es refereixen era formulada per un grup de persones que
sota el pseudònim de "ses pentinadores" escriuen una secció de caire
irònic, però expressen en tot moment les seves opinions personals, sense
tenir res a veure amb l'opinió de Ia revista.
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OPINIO

El medicamentazo
XavìerTurrado
Regidor del Grup Socialista a l'Ajuntament d'Alcúdia.

La manca de sensibilitat del Govern del PP cap a Ia sanitat
pública ha quedat novament demostrada amb l'aprovació del
"MEDICAMENTAZO". Aquesta mesura ha estat recolzada
perpart de totes les autonomies governades pel Partit Popular
i entre elles Ia nostra Comunitat de les Illes Balears.

Si analitzem Ia situació econòmica de les Illes Balears des
del tòpic del President Aznar"Espana va bien", evidentment no
ens hauríem de preocupar gaire, Ja que dins l'Estat espanyol
Ia nostra Comunitat figura com Ia més rica de totes. Per tant,
amb aquesta línia de triomfalisme desmesurat, les Balears
anirien "Excel·lentment".

Però Ia realitat, comtots sabem, és bendiferent. Defet som
l'Autonomia on les pensions dels nostres majors ocupen el
darrerlloc, unade les pitjors quantasanitat pública, tal vegada
destacaríem per Ia manca d'infrastructures i atemptats contra
elMediAmbient,l'estacionalitatdelsnostresllocsdefeinaiper
tant l'atur, d'entre d'altres mancances de les quals tots som
conscients. I ara, a més a més ens lleven els medicaments que
fins ara pagava Ia Seguretat Social, i tots tan contents.

Per una altra banda al nostre Municipi, continuant amb el
símil del President Aznar, Alcúdia ja seria el "clímax total", si
hem de fer cas de les declaracions que ens diuen que tenim
no sé quants d'hospitals privats (per cert els hem de pagar),
construïm un nou PAC, i gaudim d'unade les millors infrastruc-
tures sanitàries de Mallorca. Novament comprovem Ia incon-

sistència de tals afirmacions: "Ens falten pediatres a Ia sanitat
pública, quan tenim una urgència Ia gent es mor perquè no hi
ha cap metge que el pugui atendre així com toca, les ambu-
làncies del 061 només apareixen per l'estiu, les insofribles
llistes de espera...". Be, que vos he dir a voltros!.

El Grup Municipal Socialista darrerament ha presentat al
PIe de l'Ajuntament dues Mocions. La primera d'elles, Ja
aprovada, demanant un nou Pediatra i l'altra que ha entrat per
Registreeldia24demarciqueesperemquetambecontiamb
el vot del Consistori, i que ara vos transcric, diu així:

Donat que el Govern de l'Estat exclou del finançament de Ia
SeguretatSocial una llarga relació de fàrmacs que hauran de ser
pagats íntegrament pels malalts i considerant que aquestes
persones pertanyen en molt de casos a les capes socials més
marginades.

L'Ajuntament d'Alcúdia demana al Govern de les Illes Bale-
ars que defensi Ia retirada de Ia proposta d'exclusió de medica-
ments i assumeixi mentres tant el cost econòmic de les presta-
cions farmacèutiques, que han estatexcloses, dels ciutadans de
les nostres Illes, com a mínim en els següents casos:

1.- Per a totes les personesjubilades i pensionistes.
2.- Per a totes les persones en situació d'atur laboral i els

membres familiars al seu càrrec.
3.- Pera totes les unitats familiars, Ia renda de les quals no

superi el doble del salari mínim interprofessional.
A tal efecte proposem al Govern Balear habiliti una partida

econòmica amb càrrec al Pressupost de 1998.
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CULTURA

'Darrera el mirall" va presentar l'obra (Parèntesi... al cafè de ca's capellà.
L'obra es va representar els dies 20 i 21 de març í era de franc

JoséAntoníoFemández ¡

Com vos ha respost el públic d'Alcúdia amb aquesta obra que heu
fet en aquest local?

MoIt bé, molt amablement; el públic ha estat petit però els qui han
vengut s'ho han passat molt bé. L'espectacle pretén que el públic pensi,
que s'ho passi bé a estones i que observi els elements com juguen.

HemnotatmoltasensibilitatambeIpúblic, hemestat ambcontacte
perquè és més fàcil a un lloc com a cas capellà, que és petit i familiar.
Creim que ha respost bastant bé els dos dies.Aquí hi caben unes trenta
o trenta-cinc persones, pertant ho donam per bo Ja que ha estat un bon
resultat.

Quants d'actors sou de Ia companyia "Darrera el mirall"?
Som cinc actors, tenim serveis tècnics que s'encarreguen de les

diapositives, ¡ uns altres que se'n cuiden de Ia il·luminació.
L'obra és original?
L'obra és nostra, textos que hem escrit nosaltres o textos que hem

agafatde retalls de diaris.Utilitzar elstextos dels diaris és difícil, però crec
que el resultat és interessant.

Es Ia primera vegada que heu presentat aquesta obra?
Se va fer una pre estrena a un bar de Palma, se va estrenar al teatre

principal de Manacor i ara Ia segona actuació va ser aquí a ca's capellà.
Dos dies hi ha previstes funcions per al teatre principal de Palma, per Ia
sala Mozart, i si no ni ha res de nou ens presentarem al concunrs deteatre
jove i tenim previstes dues actuacions a Ciutadella i Maó que és possible
que hi anem perquè ens obrin les portes, però clar, el cost és molt elevat

i s' ha de estudiar.A Menorca Ia gent te dóna molt de suport.
EIs actors residiu a Mallorca?
Si, som mallorquins tots: quatre de Palma ¡ el director que és

manacorí.
Per acabar que diríeu als lectors de Ia revista d'Alcúdia?
Que estam molt contents de l'acollida dels alcudiencs. Hi ha

intencions de contactar amb l'Ajuntament d'Alcúdia per fer-la a Ia casa
de cultura, i creim que tendrem el suport de Ia gent que ha vengut a veure
l'obra aquí.

Això de Parèntesi és a partird'una idea que pretén agafarcoses reals
i donar-lis un punt de vista especial, Ja que Ia realitat és bastant dura i
complicada.

GLOSES

Agraïment a sa nostra autoritat
Una ditada de mel
vull donar a s'Ajuntament
perquè té coneixement
i tots es racons mos treu.

A l'aire tots es carrers,
sa placeta i es jardins
i així tots es nostros nins
com també es que som padrins
veurem que això no és demés...

Tot quedarà una monada,
en que es poble estiguí alçat;
segur que en estar acabat
aquesta noble ciutat
pertot serà anomenada...

Es cert, estic orgullós
Ja que es tracta des meu poble;
mentres visqui no em vull moure,
que per mi és es més hermós.

Tot ho podem agrair
a sa nostra Autoritat,
tot ho tenen controlat
i viuen perembellir.

Tant placeta com carrers
tot quedarà una monada,
sa butxaca ben pelada
i poc rovell es doblers.

Si mos pesen és imposts
ningú podrà protestar,
tranquils 'nirem a pagar
i no trobarem es clots.

Per Io tant, s'agraïment
de bon corjo vull donar
perquè s'obra que se fa
és amb tot coneixement.

Tot Io que es faci pes poble
serà perembellir-lo;
que no quedi cap racó,
en que sigui mal de moure.

Per Io tant, s'enhorabona
vull donar a s'autoritat;
quan tot estigui arreglat
es poble anirà animat,
ja que això és cosa molt bona...

Ja no vull allargar més,
per això vaíg a acabar.
Molts d'anys poguem passejar
per dins es nostros carrers...
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GENT MAJOR

Catorce aniversario de Ia fundación de Ia
Asociación de Ia Tercera Edad de Alcudia

Con gran animación y alegría se celebró un
año más Ia Fiesta Patronal y Aniversario de Ia
Fundación.

Comenzó Ia fiesta con más de seiscientos
asistentes entre socios e invitados puntual-
mente, con Ia llegada del Presidente del Govern
Balear, a Ia parroquia de San Jaume, acompa-
ñado de su distinguida esposa. También nos
honró con su presencia Dña. Coloma Munar, en
representación del Consell de Mallorca de Ia
Honorable Dña. Maria Antonia Munar que no
podía acompañarnos por tener compromisos
anteriores. También, y como cada año, acudió
Don Antonio Contesti Bosch, Presidente de
IBAS(INSERSOMallorca).

Con las autoridades locales y esposas, en-
cabezadas por nuestro alcalde Don Miquel Ramis,
fueron recibidos y hechas las presentaciones de
los directivos de Ia Asociación. Acto seguido,
entrada al templo, amenizado por el joven orga-
nista Jeroni Aleñar que quiso complacer nues-
tra petición para acompañarnos y siendo del
agrado de todos su actuación. Agradecemos
muy vivamente que los jóvenes se interesen y se
unan a los mayores, como Io hace su padre
Gabriel Aleñar que se preocupó de invitarle en
nuestro nombre. El templo se llenó completa-
mente hasta las capillas y es que ese día todos
queremos estar presentes. La Santa Misa,
oficiada por Mossèn Francesc y Mossèn Pere,
fué seguida con devoción y más aún el sermón
de Mossèn Francesc, muy apropiado para noso-
tros y con Ia simpatia de siempre, hablandonos
en especial del tema "saber perdonarsiempre".

Al finalizar Ia misa, nuestro poeta y escritor
local, socio de nuestra Asociación, nos recitó
una poesía suya que fue del agrado de todos y
muy aplaudida. Mateo Jofre nunca nos falla.

A Ia salida, nuestro Presidente del Govern
me comunicó su deseo de ver nuestro Centro.
Allá hablamos de las necesidades, pues vió sillas
y mesas del Bingo, que estaban retiradas para
el día anterior, ya que tuvimos ensayo del cora.
Le demostré Ia necesidad de terminar cuanto
antes el nuevo local pues también para clases
de pintura estamos escasos de sitio. Tanto el
alcalde D. Miquel Ramis como el Presidente del
Govern, nos prometieron que antes de dos
meses ya estaríamos en el nuevo local.

Con los Directivos Homenajeados de Ia
primera Junta Directiva nos hicimos una foto y
Ia entrega de Ia 1a Placa al primer Presidente
Tomeu Batle por el Honorable Sr. Matas.

Aprovechó nuestro alcalde para hacer con

el presidente del Govern el recorrido por las
calles de Ia Ciudad, que está en plena actividad
para convertirlo en zona peatonal. A las dos en
punto, después de tomar unos aperitivos en el
Centro donde nos esperaban las señoras e
invitación de Maria y Miquel de nuestro Bar,
llegamos al Restaurante Casa de Son San Martí.
Las autoridades fueron recibidas con calurosos
aplausos y nos colocamos en nuestras mesas
para dar cuenta de Ia suculenta comida que
siempre nos ofrece este restaurante con un
muy amable y buen servicio.

Acto seguido vino e acto solemne de Ia
entrega de las Placas de Honor a los nueve
componentes de Ia Primera Directiva. Se en-
cargó de anunciarlas el Delegado de "SA

to.
Y para finalizar Ia fiesta, como siempre,

música y baile. La orquesta cedida por "SA
NOSTRA" buena orquesta, nos deleitó con
bailables, durante mucho tiempo y tuve que
cortar ya que horas más tarde, tenían que
celebrar una cena de boda en el mismo local. Los
socios estaban ya tan lanzados que no tenían
prisa y hubieran seguido parte de Ia noche.

Aprovecho estas líneas para pedir perdón a
Alcudia Radio por no haberles nombrado en
agradecimiento en mi parlamento, ya que fué,
porque es difícil no cometer errores. Ellos
saben que les estoy muy agradecido ya que
basta que les insinúe algo, puedo contar con
ellos, sea para Ia tercera edad, banda de corne-

NOSTRA" Don Sebastián, por ser Ia entidad que
hacía Ia donación de las placas. Fué muy emocio-
nante este acto ya que algunos han fallecido y
eran sus viudas las que se acercaron a recibir-
las, con lágrimas en los ojos. La primera entrega
de las dos primeras placas a Catalina Pomar
Fuster y Catalina Fuster VaIIs, vocales, Ia hice
yo. Después a las vocales Ia hizo el Delegado de
las Oficinas de Alcudia, Don Sebastián, a Dña.
Antonia Truyols Domingo y a Ia viuda de Don
Antonio Salord. Como tercera entregafué nues-
tro alcalde Don Miquel a Ia viuda de Jaime Pons
Ferriol, (tesorero) y a Don Fernando Pedrero
lbernon (sercretario). Y para terminar el
President del Govern Don Jaume Matas hizo
entrega al Presidente Tomeu Batle Enseñat.

Seguidamenteysin perdertiempo, comen-
zaron los parlamentos, con gran silencio y gran
atención.

Comenzó Ia otra fiesta, ya que con Ia ayuda
de toda Ia Directiva, y con micro en mano,
comencé el sorteo de 43 regalos que me
entregaron días antes los comercios y estable-
cimientos de Ia Ciudad que visité. Gracias a los
componentes de Ia Junta Directiva, tanto el
Sorteo como toda Ia fiesta fué un éxito comple-

tas o para Io que sea y desee anunciar por Ia
radio. Me Io hicieron notar un matrimonio
amigo, que se dió cuenta y se los agradecí, y por
Io tanto Io anuncio ahora, pidiendo perdón por
este desliz.

Sigo en Ia brecha con nuestra Revista
Mensual Badia d'Alcúdia, ahora con nuevo Di-
rector. Nuestra revista me permite estar en
contacto con los asiduos lectores interesados
por todo Io que se refiere a nuestra Asociación.

Así hoy puedo anunciar que siguen en mar-
cha todas las secciones: Gimnasia: martes y
jueves. Yoga: lunes y viernes. Coro: viernes por
Ia noche. Dibujo: e miércoles. Baile de Salón: el
martes. Petanca: todos los días y en prepara-
ción un torneo más. Esta vez, los españoles
contra ingleses (socios) residentes en Alcudia y
después Io celebraremos con una comilona de
compañerismo en Cap Gros, lugar idílico. Toni
Llompart, Matas y Gaspar VaIIs ya están ha-
ciendo los preparativos. El Bingo con sus parti-
das, tenemos cinco días por semana. Trabajos
manuales (bordados) en fecha próxima sin de-
cidir día aún.

Así pues, adelante y a disfrutar.
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ESPORTS

Bàsquet
EI Gesa Alcúdia lluita pel títol de Ia Segona
Divisió Nacional Balear de bàsquet.

L ' equip alcudienc del Gesa Alcúdia es troba tot aquest mes d ' abril
amb tota una sèrie de partits per lluitar per aconseguir Ia primera posició
de Ia Segona Divisió Nacional balear de bàsquet.

A hores de tancar aquesta edició de Ia Revista d'Alcúdia, l'equip
alcudienc ha disputattres partits dins Ia canxa alcudienca, anotant-se
dues victòries i aconseguint resultats amb ample marge de diferència,
essent líder del seu grup sense haver perdut cap dels dos primers
enfrontaments.

Contra el Jovent Alaior el Gesa Alcúdia realitzà un magnífic partit,
davant el públic alcudienc i en el primer enfrontament de lafase final. La
victòria per I ' equip alcudienc de bàsquet per 112 a 89 Ii va possiblitar
aquests punts de diferència que poden esservaluosíssims al recompte
final.

El segon partit el disputà també al pavelló d'esports alcudienc,
contra l'equip de S'Arenal. La diferència no fou tan abultada però sí
favorable al Gesa Alcúdia per 79 a 67.

Per altra banda, el Gesa Alcúdia va guanyar de 7 punts al bàsquet
Murodia5d'abril.

Durant aquest mes els partits que ha de disputar el Gesa Alcúdia a
aquesta fase final cap al títol de Ia segona divisió nacional balear de
bàsquet són els següents:

Dia 19 d ' abril, Jovent Alaior- Gesa Alcúdia.
Dia 26 d ' abril Bàsquet Arenal contra Gesa Alcúdia
Dia 3 de maig, Gesa Alcúdia contra Bàsquet Muro.
El primer classificat disputarà després Ia fased'ascens a Ia Lliga

EBA i es pensa que serà a darreries del mes de maig.

Gimnàstica^
Presència alcudienca a Ia copa catalana de
gimnàstica artística masculina

Tres gimnastes d'Alcúdia varen participarfa unes setmanes a Ia
segona fase de Ia Copa Catalana de Gimnàstica Artística masculina. Jimi
Vilches, Juan Mari Mendoza i Juan Manuel Fernández, acompanyats pel.
seu monitor Javier Úbeda, els resultats que aconseguiren foren molt
positius.

Jimi Vilches quedà a Ia segona posició amb 46,400 punts. Juan Mari
Mendoza quedà en el tercer lloc, amb 44,200 punts i Juan Manuel
Fernández quedà a Ia setena posició amb 42,700 punts, encara que fou
primer en bot, amb 8,5.

Campionat de Mallorca de gimnàstica per aparells categoria
femenina, de promoció i iniciació celebrat al gimnàs d'Alcúdia.

Alcúdia el passat 22 de març fou l'escenari del Campionat de
Mallorca de gimnàstica femenina, per aparells, amb Ia presència de
quatre clubs de Palma, un d'Inca i el club gimnàsticd'Alcúdia.

Segons ens ha inforrnat el tècnic Antoni Serra els resultats aconse-
guits a aquesta competició realitzada al gimnàs d'Alcúdia, pel que fa a
les gimnastes alcudienques va ser molt positiu i significatiu a les
primeres posicions del campionat de Mallorca, femení.

Les classificacions de les gimnastes alcudienques, a Ia categoria
promoció 1 quedaren així:

Desiré Carmona primera en paral.leles i 3era en sòl.
Minerva Ros, 1 era en barraz, 3era en sòl i 3era en paral.leles, essent

a més tercera a Ia general.
Danae Pons, 3era en salt, 2ona en paral.leles i 2a en sòl, a més va

quedar segona classificada a Ia general.
Franciscà Alenyar va ser Ia primera classificada a Ia general, 1 era a

salt i 1 era en terra.
Daniele Cànaves va quedar segona en salt i en barra.

També varen participar les gimnastes Anabela Font i Lourdes
Castarnado.

Classificació a Ia categoria promoció 2.
Sara godoy va ser primera a Ia general, 1 era a barra, 2a en terra, 2a

a paral.leles, i 3a en salt.
També va ser primera a Ia general Katheryn Pomar, quedant en

primer lloc de paral.leles i en salt.
Patricia Martínez va quedar en tercer lloc, essent primera en sòl,

tercera en paral.leles i 2a en barra.
Ma Angeles Gómez va ser segona en sòl.
Sandra Afanador quedà segona en sait i tercera en barra.
Classificació Promoció 3.
Antònia Ma d'Hèvia va quedar segona a Ia classificació general,

1ena en sòl, 2a en paral.leles, 2a en barra i 3a en salt.
Per últim a Ia categoria iniciació , Nerea Marcos Carballo va ser

tercera a Ia classificació general, 3era en barra, paral.leles i salt, així com
segona en sòl. També a aquesta categoria hi va participar Marta Navines.

Tennis de taula
Finalitzat el Cinquè Torneig de Tennis Taula.

Dotze jugadors participaren a Ia cinquena edició del Torneig de
Tennis Taula, organitzat a través del Patronat Municipal d'esports
d'Alcúdia.

Segons Ia informació facilitada per Joan Plomer, en primera posició
hi quedà John Jordan després d'acabar Ia partida amb 2 a 1 contra
Herbert, segon classificat.

En el tercer lloc hi quedà Ray que també guanyar 2 a 1 al quart
classificat Pep Porquer. Aquest torneig de tennis-taula Alcúdia 98, en Ia
seva cinquena edició, s ' ha disputat, cada dimarts i dijous, en forma de
lliga amb dos grups cadascun d ' ells amb sis jugadors, havent acabat el
passat26demarc.

M*4fyJhU. $<X*AA

VIDA SANADE COREMA
Hem passat es carnaval
i hem entrat dins sacorema,
un temps en què no és de tèmer
que sa carn mos faci mal,

si és que mos sentim cristians
respectam totses divendres
menjant peix, col, favestendres
o altres productes germans

que no rompen s'abstinència
que l'Església recomana
Í si sa Ciència no engana,
convé menjar-ne amb freqüència..

Noés tan sols per "beatura"
que n'hauríem de menjar;
espeixresultaméssà
que tanta carn i fritura.

:Ni pordescolesterol,":fy*:j "•'"•
ni por d'un atac degota;
Sa tensió alta fuig tota
menjant peix, llegumsi col...

Jo me n'he fet partidari :

perquèpensqueésuncamí
llis i molt bo de seguir
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AJUNTAMENT
D'ALCÚDIA

SERVEIS MUNICIPALS - AJUNTAMENT; Major, 9
Centraleta 971 548071/72-971 545917-
Batlia
Cultura
Urbanisme
Obres i Projectes
Delineació
Informanció i atenció ciutadana
Telefax
AssistentaSocial
Cadastre
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS
CEMENTIRI Via de Corneli Àtic
CULTURA I ESPORTS
BibliotecaCanTorró. CarrerSerra, 15
Museu de Pollentia. Carrer de St. Jaume, 32
Poliesportiu. Via de Corneli Àtic, s/n
Camp de futbol. Via de Corneli Àtic
Plaça de Toros. Plaça de Ia Porta Roja
Albergue i Campament de La Victòria 971 545823-
EscolaMunicipal deMúsica
ALCUDIA-RÀDIO
DEPURADORA MUNICIPAL. Puig de St. Martí
INFORMACIÓTURÍSTICA
JUTJAT. Major, 8-A
SERVEIS I POLICIA. Bastió de Sant Ferran, s/n
PoliciaLocal 971545066-
Urgències
Serveis generals i magatzem 971 546908-
ALTRESSERVEISIENTITATS
AIGÜES CANALITZADES D'ALC., Pl. Carles V, 3
ASSOCIACIÓTERCERAEDAT
Alcúdia. C/ de l'Historiador Pere Ventayol
Moll.Torreta
AUTOBUSOS
Oficines
BOMBERS
Inca
Urgències
BUTÀ
Factoria. Alcanada, s/n
Suministres. Médico Reynés, 3
COL·LEGIS
Porta d'es MoII. Plaça Carles V, s/n
Norai. Les Balears, 25 (Port)
Albufera (Port), Mossen A. M. Alcover
Germanes Agustines. Urb. Ca Na Ferrera
Institut
CASA DE CULTURA C/ Hostal, 11-12
(Biblioteca, SaIa Estudis)
CORREUS

971 546667
971548811
971548174
971 547601
971547362
971547476

010
971546515
971546163
971 547291
971 547291
971 548596

971547311
971 547004
971891593
971891595
971 547903
971 545395
971 546423
971 547799
971892597
971892615
971 545303

971 545078
092

971546313

971545410

971 547929
971548167

971 545696

971500080
085

. 971 545256
,971545191

. 971545367
971 547651
971 546332

. 971 545843

. 971 548600

. 971 547902

. 971 545440

GAS Y ELECTRICIDAD
El Murterar 971 890301
Averías (Inca) 971 880077
GUARDIA CIVIL
Alcúdia. Castellet, 20 971 545149
Port. EoI, 8 971 545295
PARRÒQUIES
SantJaume (Alcúdia) Rectoria, 2 971 548665
Ntra. Sra. del Carme (Port), Hosteleria 971 545547
RECAPTACIÓ CONTRIBUCIONS (CAIB) 971 548981
PROTECTORA D'ANIMALS 971 547240-971 547202
PORTS
Institut Social de Ia Marina. Ciutadella, s/n 971 545968
Duana. Afores, s/n 971 547103
Ajundantia de Marina. Gabriel Roca, s/n 971 545301
Port Esportiu. Cap. Cortés, s/n 971 546000
TAXIS
RàdioTelèfon 971 892187
PARADES:
Alcúdia. Ps. LaVictòria 971 545653
Ps. Marítim 971 545797
CiutatBlanca 971 890015
Servialsa Estado de Servei, obert 24 hores 971 548670

URGENCIESSERVEISSANITARIS 061

AMBULÀNCIES
CreuRoja 971545421
AmbulànciesInsulars 971204111
APOTECARIES
A. Crespí. Ctra. Artà-Alcúdia, 41 971 891162
A. Gelabert. Ctra. Artà-PortAlcúdia 971 892241
A. Oliver. Teodor Canet, 58 (Port) 971 545851
A. Pujadas. Plaça Constitució, 17 971 548172
A. Ventayol. Prínceps d'Espanya 971 548558
A. Vizoso. Pere Mas i Reus, 45 971 890530
CENTERS MÈDICS
Casa del Mar. Ciutadella, s/n 971 545968
Creu Roja (Portd'Alcúdia) C/Mn. Alcover 971 545421
Dispensari Municipal. Bastió de Sant Ferran s/n 971 546371
URGÈNCIES NOCTURNES 971 546371
SEGURETATSOCIAL
Inca:
Ambulatori. Mestre Torrandell s/n 971 502850
Anàlisis clíniques i radiologia 971 504601
lnsalud 971503882
I.N.S.S 971 500146
Ciutat:
Ambulatori del Carme. Carme,18 971 726224
Hospital Son Dureta. Andrea Doria, 55 971175000
Hospital Provincial. Plaza del Hospital, 3 971 723800
INSALUD.ReinaEsclaramunda 971175600
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C
CONSTRUCCIONES Y

PROMOCIONES ALCUDIAsL
CONSTRUCCIÓN EN GENERAL

REHABILITACIÓN DE FACHADAS
Y EXCAVACIONES

Te(f. Móvil 908 53 78 75

ELÉCTRICA ALCUDiAsL.
INSTALACIONES,

MONTAJES ELÉCTRICOS,
Y REPARACIONES

Urgencias 908 63 07 34
24 Horas Domingos y festivos

QQMILAR ELECTRAL

TELEFONÍA MÓVIL,
ELECTRODOMÉSTICOS,

TV, HIFI, VIDEO,
AIREACONDICIONADO

C
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

SERVICIOS DE ALCUDIAs.L.
INSTALACIONES

Y REPARACIONES
SANITARIAS

Urgencias. 908 53 89 00
24 Horas Domingos y festivos

T\/";




