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JLa redacció d'aquesta revista vol
manifester que només expressen

:
: Ia seva opinió l'editorial i els
,.<;Jdi;s8ignatsperiaredaccio. EIs

altres són responsabilitat dels
autors que exerciten el dret de

aífjbertat d'expressió mitjançant Ia
revista.

La il·legalitat de Ia carretera des Murterar i
el premi Príncep d'Astúries a Reinhard

Mohn

Just quan fancàvem l'edició d'aquesta revista, dues notícies ben importants per
a Alcúdia ens obliguen a no poder deixar-les de banda però també a no

exposar-les amb tota l'extensió i informació necessàries.
La primera fa referència a Ia carretera nova de circumval·lació d'Alcúdia i Ia

variant des Murterar, que com sabeu tots els lectors, es troben en obres. Idò
resulta que una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Balears ha dictat
una sentència on declara aquesta carretera com a il·legal, i argumenta que "les
carreteres noves, les duplicacions de calçada i les variants de travessia de xarxes
primària i secundària de Ia Comunitat Autònoma només es podran construir
quan aquestes hagin estat previstes en el pla director sectorial de carreteres"
(extret del Diari de Balears, 9 de maig), quan resulta que aquest pla no ha estat
aprovat. Això suposa que totes les carreteres fetes pel Govern d'ençà de 1990
són il·legals, i entre elles s'hi ¡nclou el nostre cas.

La pregunta immediata és "i ara, què?" Perquè hem de recordar que el tram
de circumval·lació d'Alcúdia que condueix cap al moll comercial ja està acabat,
i o Ia variant des Murterar només resta asfaltar. Si resulta que aquesta
construcció no és legal, un col·lectiu de 70 veïns podria demanar indemnitzaci-
ons al Govern balear com a perjudicats per les expropiacions que es feren en el
seu dia. La carretera nova està quasi enllestida, però si els veïns reclamen
indemnitzacions i l'obra és il·legal, com es resol tot aquest embull? Perquè com
podeu suposaré/ Govern no té intenció de tornar enrere, i si ho fes no aclariríem
res, perquè el mal ecològic a Ia zona ja esta més que fet.

Què ha passat? Idò que com sempre, el Govern ha trobat una solució: Joan
Verger, conseller de Foment, anuncià que recorreria el dictamen i que a l'estiu
s'aprovarà el pla de carreteres. Idò, ja te Ia beuràs, Franc/na/

L'altra notícia és manco complicada i més alegre: Reinhard Mohn, l'empre-
sari alemany que passa l'estiu a Alcúdia (concretament a Bonaire) ha rebut el
premi Príncep d'Astúries de Comunicació i Humanitats. Així ho va saber tota
Alcúdia el matí de divendres dia 8 de maig devers les dotze ¡ mitja del migdia,
quan Ia veu de Margalida Soc/es anunciava Ia notícia pels micròfons d'Alcúdia
Ràdio.

Tots coneixeu al senyor Mohn, que molt al contrari que altres compatriotes
seus, sempre ha mostrat un vertader respecte cap a Ia nostra terra i cultura. Això
ho demostra Ia fundació de Ia biblioteca Can Torró el 7990, de Ia qual ell és el
mecenes, com a president de Ia Fundació Bertelsmann.

EII, que ens ha regalat un present com Can Torró, bé es mereix aquest premi,
reconeixement d'una vida dedicada a Ia difusió de Ia cultura mitjançant Ia
lectura, aquest hàbit tan i tan bol •

Colonya
Caixa PoUença

Oficina ALCÚDIA
C/. d'Es MoII1 27

TeI. 54 55 31

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

TeI. 54 76 60

Panadería
Pastelería

Fábrica y oficina:
Jaime II

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

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

ALCUDIA - Mallorca FM 94.7
Emissora Municipal d'Alcúdia
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Setmana Santa 98
La romeria a Ia Victòria i el Pancaritat a Ia cova de Sant Martí aplegaren molta gent

|JPep Ton/ Fernandez

Les dues parròquies d'Alcúdiajuntament
amb l'Àrea de Cultura publicaren un programa
dels actes religiosos i festius amb els quals
Alcúdia tornà a celebrar Ia Setmana Santa.

Enguany podem parlar de dues novetats,
una bona i una altra-segons Ia nostra opinió-
no tan bona. Per una banda Ia Parròquia dei
Port d'Alcúdia celebrà per primera vegada Ia
processó del dia del Ram amb Ia participació
dels confrares alcudiencs amb Ia cara desta-
pada,laqualcosalafermessolemne.PeraItra,
enguany no vàrem poder sentir ni veure Ia
Banda de Cornetes i Tambors d'Alcúdia, dirigi-
daperenFelipeGarmendia,iesvanotaraquest
buit a Ia processó.

Una de les protagonistes de les proces-

sons d'enguany va ser Ia pluja, que es va notar
sobretot el divendres Sant i també el diumenge
de Pasqua, tot i que només varen ser quatre
gotes. Acabada Ia processó de l'Encontre esva
celebrar Ia missa solemne presidida pel rector
d'Alcúdia, Francesc Ramis, i a Ia qual hi parti-
cipà molta de gent.

El dimarts de Pasqua, dia 14 d'abril, a les
10'30 h. va començarel pelegrinatge a peu cap
al Santuari de Ia Mare de Déu de Ia Victòria,
amb Ia coordinació de Ia Policia Local i Ia Creu
Vermella. A Ia una del migdia es va celebrar Ia
missa a Ia capella i després el dinar de germa-
nor, amb unes bones paelles. Segons Ia infor-
mació que ens va donar l'Obreria amics de Ia
Victòria, en aquest dinar hi participaren unes
250 persones. El grup d'havaneres "Sotavent"
varen posar Ia nota musical a Ia festa.

De Ia mateixa manera va ser molta Ia gent
que participà en el diumenge de l'Àngel, amb el
pancaritat a Ia cova de Sant Martí, aquest
emblemàtic racó alcudienc, amb Ia missa a
l'interior de Ia cova i el tradicional concert de Ia
Coral"Ciutatd'Alcudia"acompanyadadelade
sa Pobla. El dinar de germanortambé va ser
molt concorregut. •

OPINIO

Respectem eI silenci

J.A. Fernández

Del'observaciódelesprocessonsd'en-
guany se'npot extreure que Ia gent no
respecta el silenci pertinent mentre desfilen
eis passos de les confraries. Aquestfet es

i::dona especialmententre Ia gent major,que
fatotacastadecomentarisdeltipus "aquest
eselmeufili,miraaquellsquevanjuhts:;.":

Si anam a veure una processó és per
estar en silenci i respectar a l'altra gent de
foraqueveaveure-les.

També he sentit comentaris que eldi-
vendresSantvaservergonyós. Recordau
queva plouredevers: lesonzede Ia nit,
enmigdel'acte religiós, i els "vermells"
(Confraria de Ia Mare de Déu de laLlum)
se'n varen anarescapats cap a l'església o
cap a ca seva,de manera que només en
varen quedar un parell, que dugueren Ia
imatge al temple.

Tanta sort que:lagentvaaplaudir a
;:aquestgrupetalasevaarribada, un gest

ben merescut.

n

aria

ORO 18 K.
QOLD 18 KAMT.
D1OR 18 CARAT.
PLATA DE LEY

victoria ^rau,iio
Paseo Marítimo, 58 - TeI. 54 52 09

Puerto de Alcudia

CLINICA MALLORCA
•ARC-

Platja de Muro • Servicio Permanente

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

89 25 25 89 1800
FAX:891889
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celebra enguany el VIIe centenari
de Ia seva fundació

Dia 23 d'abril es presentà el programa d'actes per celebrar aquests 700 anys

Segons l'historiador Pere Ventanyol Ia vila
d'Alcúdia va ser fundada pel reiJaume Il el
1298, ara fa set-cents anys .Éscer tque
Alcúdia era poblada anteriorment i des de molt
de temps enrere, però no és manco cert que el
1298 marcàunafita per a lanostra èpatjaqüe
és Ia primera vegada que tenim caonstància
que un rei decideix crear unavila*que sigui
conegudacomatal.

Es peraquestmotiu quel'AreaÍeCultura
ha organitzat un programad'actescomrne-
moratius que^fou presentatdia23d'abrila
l'AjuntamentJuntamentamb el cartell guanya-
dor del concurs que s'havia organitzat ambe.k
fi de disposar d'un pòster que servesqul de
marc referencial atots aquests actes que
duraran fínsal desembre.

El guanyador deïconcurs va seren Tomeu
Garau, deÍortol.que guanyà 50.000 pts.
d'entre els 20que s'havien presentat. EIJurat
estava format per n%Carrne Suàrez (Tècnica
de Culturp|%rJosepjjMelia i en Miquel Ferrer.
En Tomeudjgué que"estic molt content d'ha-
ver guanyat. Professionalment no em dedic a
Ia pintura, és més que res una afecció, però
estlc molt content que m'hagin triat. Senzilla-
menthe intentatconjugar un poc de Ia Història
d'AlcúdIa amb els anys de fundació i comme-
moració del setè centenari".

L'obragüanyadqrajuntamentalarestade
cartells efpoden:visitar.a 'exposició de Ia
Casa de Cultura fins al 23de maig.

Tot seguit vos oferim:;un avanç d'aquest
programajictes,: que Ja ha comptat amb
dues conférénclesdels historiadors Gabriel
Ensenyatqu|pariadia3deniaig de "1229. La
conquesta dé Mallorca. Elrepartiment de l'illa.

Guinyent" i Antoni Mas, que dia 13 parlà de
"1248. La Butlla d'lnnocenci IV. La creació
oficial de les Parròquies. Alcúdia". Precisa-
ment serà pel desembre quanes tancaran tots
els actes amb Ia presentació de l'obra Història
d'Alcúdia: edat mitjana" realitzada per aquest
historiadorjuntamentamb en Ramon Roselló,
que intentaran omplirelbuitde%oneixements
quetenim respecte a Ia nostra etapa medieval.

CicledeConferències
U 27maig:PereSalas; Poderiadministració
alsseglesXIII-XIV.

iEi3juny; Maria Barceló: Vida quotidiana a
:Afcudia,seglesXlll-XIV
att .10juny: GuIllernRosselló Bordoy: Aspec-
tes polítics, ecÇnòmics, socialSjj culturals de
Mayurqa al segjfXlli.AI-kudia.

17juny:TaufaRodona:D'AW<udlaaAlcudia,
1298?

Hi intervendrán elS;historiadors Pere Salas,
Gabriel EnsenyatiAntoni Mas.

|ncles tindran lloc els di-
aCasadeCultura

Totes les con
mecres a les 2|§
(Fundació Torr<|

I Concurs de vídeo "Ciutat d'Alcúdia"
Maig-julioi
Hi podran;participartotesaquelles perso-

nes que elaborin un vídeo en català de 20
minuts de durada, sobre els700 anys de Ia
fundació d'AI|udja pecJaurne;ll.

Les bases del concurs espublicaran amb
un programa apart.

Organltza:Servei de Normalització Lin-
güística. •

Tomeu Carau, autor del cartell guanyador

RIAUTO
COLABORADOR OFICIAL DE MEDIAUTO, S.A.

® TOYOTA

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

Taller y Ventas:
CTRA. D1INCA, 1

TEL.5401 10
SA POBLA

CLINICAiDICOESTETICA
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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ÍNFORMACIO

Exit de Ia III Diada del Llibre
Molta gent visità l'exposició dels llibreters alcudiencs i

aprofità per comprar llibres i regalar roses

Amb aquestatercera Diada del Llibre que es
celebrà a Alcúdia podem assegurar que aquesta
festa està ben consolidada en el nostre poble.

Dilluns 20 d'abril els escriptors Gabriel Janer
Manila i Pere Morey visitaren diferents escoles, i
això mateix va fer l'endemà na Catalina Valriu,
professora de Ia Universitat de les Illes Balears,
perfer amb els nostres infants un recorregut pel
món de les rondalles mallorquines.

Dia 22 Ia "Revista d'Alcúdia" aprofità aquest
marcfestiu entorn als llibres percontribuir-hi amb
Ia presentació dels volums corresponents als
anys 1996 i 1997. Aquests toms contenen totes
les revistes -enquadernades- aparegudes aquests
dos anys. El cafè de Cas Capellàva ser l'escenari
triat.

EIDiadelLlibre-festadeSantJordi-vaserdia
23, que va caure en dijous, i el protagonisme es
repartí en diferents actes, tot i que el més impor-
tant i alhora el qui va ser objecte d'una participa-
ció més nombrosa va ser l'exposició i venda de
llibres de les deu del matí fins a les vuit de
l'horabaixa a Ia plaça de Ia Constitució.

El matí tothom dubtava si convenia o no
muntar els expositors, Ja que el dia començava
ben ennuvolat, i de fet aquesta va ser Ia tònica
climatològica de tot el dia, tot i que -afortunada-
ment- no va ploure. El capvespre, tirant cap a
l'horabaixa ei sol va guaitar una mica, però poca
cosa més. Això no va sercap impediment perquè
Ia gent sortís al carrer, Ja que foren un bon grapat
de dotzenes de gent les que s'acostaren a veure
els llibreters, però segurament si hagués fet més
bon dia Ia gent s'hauria animat més. Així i tot
ningú es va poder queixar ja que a Palma, per
exemple, els llibreters no varen sortir al carrer.

Hi va haver gent contínuament, emperò el
matí, quan vengueren els alumnes de l'escola
"Porta des MoII" i el capvespre (que ho feren eis
de "Nostra Sra. de Ia Consolació") va ser quan hi
va haver més trull.

El migdia varen venir alguns alumnes de

l'Institut, poquets, i potserels responsables hau-
rien d'estudiar Ia possibilitat d'estimular més
aquests alumnes, Ja que en realitat ells són els
que estan en millor edat per a esdevenir lectors.

L'Ajuntament va regalar les roses als llibre-
ters, que a Ia vegada els donaren a tothom que
comprava un llibre, tal i com mana Ia tradició. La
veritat és que a mitjan capvespre les roses
s'havien acabat, i això que segons ens informa-
ren, n'havien encarregat 300 més que l'any
passat, de manera que això ens pot servir d'ori-
entació per confirmar l'èxit d'aquesta festa.

Durant el dia hi va havertres actes també ben
destacats: el migdia es presentar a Ia SaIa el
programa de Ia Commemoració delVIlè centena-
ri de lafundació de Ia vila d'Alcúdia, del qual vos
n'informam en aquesta mateixa revista. En aquest
acte es presentà el cartell guanyador, obra d'en
Tomeu Garau de Pòrtol, i guardonat amb 50.000
pts.

El capvespre a les cinc i mitja a Ia casa de
cultura el grup "Titelles Babi" representà l'obra
"L'ocellmeravellos".Aquestacompanyiadetite-
llaires es dediquen d'ençà de 1959 al món dels
espectacles infantils, i actualment donen vida a Ia
figura del "Tomàtic", el personatge emblemàtic
del programa infantil de TV3 "Club Super 3".
Seguramentaquestfactorvapropiciarquemolts
d'infants no es volguessin perdre aquesta actua-
ció, que en principi s'havia de fer a Ia plaça però
que per por del mal temps es canvià d'escenari.

Finalmentl'horabaixa a Can Torró (que aquest
dia celebrava el seu vuitè aniversari) l'alcudienca
Immaculada Nicolau presentà el volum número 3
de Ia col·lecció promoguda per l'Àrea de Cultura,
titulat "L'educació a Alcúdia en el segle XIX", un
acte on també hi participà molta de gent. Precisa-
ment Can Torró va tenir una iniciativa aquest
mateix dia, que va ser molt ben rebuda per Ia
majoria de gent a qui agrada llegir, i és que a
defora de Ia biblioteca es varen vendre tots els
liibres que durant 3 anys ningú havia tret en

Ramon Company i Mateu Ferrer amb el
llibre d'Alexandre Cuéllar

préstec, tots a només 100 pts.
El llibre d'Alexandre Cuéllar, un dels més

venuts.
La "Revista d'Alcúdia" va disposar d'una

taula on va vendre el nou llibre de l'escriptor
Alexandre Cuéllar "Visions d'una ciutat emmura-
llada". Aquest autor ve a Alcúdia cada any en
l'estiu i és molt conegut entre el alcudiencs,
principalment perquè Ja ha escrit altres llibres
referents a Alcúdia, com el conegut "Cafè de
Plaça". La seva popularitatvaferque l'edició del
seu nou llibre quasi s'esgotàs Ja que es varen
vendre noranta-set llibres dels cent que s'havien
destinats a Ia venda.

No ho podem assegurar amb tota Ia certesa,
però pràcticament podem afirmarque fou el lllbre
més venut aquell dia, cosa a Ia qual hi degué
contribuirei seu preu popular: només 600 pts. La
portada del llibre és obra de l'artista alcudienc
Ramon Company.

Per Ia seva banda Alcúdia Ràdio va emetre
endirecteiduranttotlodiaunprogramaespecial,
amb connexions constants amb Ia unitat mòbil
situada entre els llibreters i des d'on na Margalida
Socias informà puntualment de tots els esdeve-
niments. •

EXCURSIONES MARÍTIMAS

^SAFAJ*I
SALlDA - DEPART - DEPARTURE - ABFAHRT
PUERTO DE ALCUDIA: 10.00 -13.00 -16.00

PTO. DE ALCUDIA • TEL 54 58 11
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LES VALORACIONS DELS LLIBRETERS
No disposam de xifres de venda exactes ni tampoc del llibre més venut, emperò com a síntesi d'allò que fou aquell dia vos deixam amb

les opinions dels 6Jiibreters quepartìciparen a lavenda:
Punt i seguit
:"La venda de llibres ha anat molt bé. Nosaltres hem venut molts de llibres infantils, bàsicament en català, que és com normalment es

demana. La valoració que feimd'aquesta festa és molt positiva,i esperam que'cada any vagi amés". ¡i ¡j
EstancCatalmaGarcia
"Hem passat unpoc de fredperò no ens podem queixar de lesvendes.

Les novetats d'enguany han estatels llibres demalsons peralsinfants,
Venem llibres en castellà i català, peròcada any es demana mésen català."

Pls1anc Jofrè(Port)
:"Lavenda de llibres ha anat móItbé. N'hem venut bastants den'isabel

Clara Simó i d'altres d'aquest estil. Feim una valoració molt bona d'aquesta
Diada".

PapereriaForteza
"Ens solen enviar més llibresen castellà que en català, però el català de

cada vegada es demana més, sobretot entre el nins, que el dominen millor
que Ia gent major Ja que l'aprenena l'escola.

Hem venut bàsicament les darreres novetats, entre els al·lotsiels llibres
de terror í malsons. Enguany ha éaíàtün bon anydevendes, a pésâr del mal
temps".

LlibreriaPortd'Alcúdia
"Es el primer any que venim, però ens ha anat bé, tot i que no sabíem concretament com funcionava tot això. |

íEls més petits;compren llibresen català i els grans en castellà. |j|
Hem venut bastants d'exemplars del darrer llibre de n'AntonioGala i també sobre el tema dels "Mallorqüinsialemanys".
CanBergas
''EIs llibres d'enGala entre elsadults i els còmics d'en Gokuicoses així entre els més petits han estat lescoses més venudes.
En general hi hauna igualtat de vendes pel que fa a idiomes, és a dir, es ven quasi igual en català que en castellà.
Laideadecelebraraquestafestalatrobammoltbona." ;* p i i:T .My:: : 1̂112-,/

MESON
RESTAURANTE

FRElDURlA

Avd. Diagonal - SON BAULO - (Frente Hotel SarahyJaneiro)
CA'N PICAFORT - Reservas al TeI. 85 20 87

SOMOS ESPECIALISTAS EN PRODUCTOS GALLEGOSYDEL BIERZO (León)
Precios especiales para Grupos - Gran variedad en Raciones y Tapas

Í^ftMCMf^A iA^Ci
•?íU3*

CHANQUETES
CHIPIRONES FRITOS
PULPO A LA 6ALLE6A

FRITURA VARIADA
PARRILADA DE PESCADO V MARISCO

MARISCADAS
CONEJO CON 6AMBAS

POLLOALAJILLO
CORDERO DE BUR60S
CHULETON 6ALLE60
JAMON DE BODEGA
CECINA DEL BIERZO

SOLOMILLO Y FILETE DE AVESTRUZ
SOLOMILLO Y ENTRECOTE DE

TERNERAGALLEGAALVINORIOJA
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1 P.V.R Recomendados (WA. Impuesto de Mafcicuiaàon excepto Serena-, Transporte,

Nissan Assistance y Promoción incluidos, según modelos. PRIMERA:

Sobrevakwación indukJa.) en Peransub y Bajeares. Para vehícutos en stock.

MICRA Y ALMERA : Ran Prever según condkáones del Gobierno inckjtdo.

Garantia total
3anoso tOO.OOOkm
y t «nos antk:orrosion Conduce y Disfruta

MOTOR INSULAR, 5.A.
POLIGONO 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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Can Torró ha fet 8 anys
Diferents actes del 22 al 26 d'abril serviren per celebrar el vuitè aniversari de

l'emblemàtica biblioteca alcudienca

Maíeu Ferrer

Dia 23 d'abril d'enguany Ia biblioteca Can Torró complí 8 anys,
d'ençà que obrí les seves portes el mateix dia de SantJordi de l'any 1990.

Una sèrie d'actes serviren per a celebrar aquests vuit anys en què
Can Torró s'ha convertit sense cap mena de dubte en el centre de
dinamització cultural més important d'Alcúdia i un dels més actius de
Mallorca. No hem d'oblidar que aquesta biblioteca és posada com a
exemple d'allò que ha de ser una biblioteca funcional i activa, en llocs tan
importants com Ia Universitat de
Madrid, en Ia llicenciatura de Bibli-
oteconomia i Documentació.

D'entre tots els actes hem de
destacar els del Dia del Llibre (23
d'abril) en què Can Torró va tenir
un horari especial duranttot Io dia,
a fi que tothom que ho desitjàs
pogués visitar l'exposició de les
novetats editorials de Sant Jordi
d'enguany, ¡ comprartota casta de
llibres a només 100 pts. Segons Ia
nova directora de Ia biblioteca,
Esther Ruiz, això se va fer perquè
"Can Torró vol ésser, bàsicament,
una biblioteca actual i activa; per això vàrem vendre tots els llibres que
durant 3 anys ningú havia tret en préstec. Si un llibre no té èxit entre Ia
gent, no té sentit tenir-lo en un prestatge aturat."

També el mateix dia a les 19'30 h. es va presentar en el soterrani el
llibre de l'alcudienca Inmaculada Nicolau, "L'educació a Alcúdia al segle
XIX", amb molta participació de públic.

215 participants en el concurs de contes
El vuitè aniversari va finalitzar diumenge dia 26 amb el concert a

càrrec del grup "Trio Clàssic" (clarinet, violí i violoncel) en el soterrani.
Una hora abans, a les onze i mitja, en el pati es varen lliurar els premis

del segon certamen infantil i juvenil de contes fantàstics i de terror, un
concurs que es celebrava per segon any, amb un èxit de participació
total, Ja que foren 215 els treballs presentats pels nins i nines alcudiencs;
uns treballs que tenien com a tema de concurs Ia por i el terror.

EIs guanyadors d'aquest concurs foren:
-1a. categoria (entre 8 i 10 anys): Mariela Díaz, amb el conte "El

fantasmadelatorradora".
-2a. categoria (entre 11 i 13 anys): hi va haver problemes pertriar un

guanyador, perquè hi havia contes molt bons. Finalment es va donar el
premi a na Verònica Colom per "El
castell maleït", i una menció especi-
al -per mor de Ia bona presentació
de l'obra- a na Maria Jesús López
Fernández, amb el conte "Susej
Airam i Jo".

La3a. categoria, que comprenia
participants entre 14 i 16 anys, va
ser Ia més conflictiva a l'hora de
decidir qui guanyava. Es per això
que es donaren dos premis i dues
mencions: Aïda Borràs ("Variaci-
ons") i Miquel Àngel Capó ("El Fu-
tur?") i les dues mencions a l'origi-
nalitat, que foren per na Maike Atorf

("El xantatgista") i na Maria Victòria Torres, per "La nina abandonada".
Tots els premiats varen rebre una bona motxilla, i els seus contes

quedaran a Ia biblioteca, perquè tothom que vulgui els pugui llegir.
Igualment els 215 participants rebran un llibre de Ia col·lecció Pànic de
l'editorial Cruïlla.

El jurat estava format per les següents persones: Xavier Turrado,
president de Ia Fundació Can Torró; Carme Suarez, tècnica de Cultura;
Esther Ruiz, directora de Can Torró; un mestre d'escola d'Alcúdia i un
professor de l'Institut, un soci de Ia biblioteca i l'escriptor Toni Xumet.

Hem de destacar, per acabar, que el col·legi Norai ha estat qui ha
aportat més obres al concurs. •

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
TeI. 53 74 50 - Apdo. núm 2

MURO (Mallorca)
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Fets ¡ Fetes
Ha estatnoticia..

Jornades de pedagogia Musical
De dia 15 a dia 31 de maig es celebraran a Alcúdia les Primeres

Jornades de Pedagogia Musical. A part de les classes pels interessats,
s'oferiran diferents concerts i espectacles musicals que ben segurseran
del gust de tothom. Per motius d'espai no podem publicar el programa
d'actes (publicat a part, és a l'abast de tothom) però sí que el me s que
ve vos n'oferirem un resum.

Esbucats part dels apartaments d'Alcudiamar
A punt de tancar aquesta edició de Ia revista vàrem saber que

dimecres dia 13 de maig un terç dels apartaments del polèmic complexe
Alcudiamar foren esbucats, seguint el conveni entre els directius i
l'Ajuntament. EIs apartaments s'iniciaren el 1989 i foren aturats per
l'exbatle Antoni Alemay el 1994.

El mes que ve vos informarem amb més detall.

Distintiu Ecoturístic
S'ha obert el termini per a l'obtenció del distintiu ecoturístic per l'estiu

98. Enguany tant hi poden optar els hotels com els bars i restaurants. El
reglament el podeu recollir a l'Ajuntament.

Competició de piragües
Diumenge dia 19 d'abril en el llac Esperança es va celebrar Ia Regata

Nacional de Piragüisme "Illes Balears, trofeu ciutat d'Alcúdia", amb un
bon temps de primavera i un nombrós públic de totes les edats. A Ia

competició hi participaren clubs de tot l'Estat espanyol, i el guanyadorva
ser el Reial Club Nàutic de Palma, amb un total de 700 punts.

Aquest esdeveniment és molt important ja que feia 14 anys que no
es celebrava a les Illes cap competició de piragües.

EIs toms de Ia Revista Badia d'Alcúdia
Un dia a abans del Dia del Llibre, dimecres 22 d'abril, a Cas Capellà

el coordinador nou de Ia Revista d'Alcúdia, Mateu Ferrer, i l'anterior
directora Victòria Vives presentaren els dos volums enquadernats de Ia
revista corresponents als anys 1996 i 1997. Les 24 revistes editades
aquests dos anys es diuen encara "Badia d'Alcúdia" perquè el nom
actual s'ha canviat el mes d'abril.

A l'acte hi assistiren els col·laboradors habituals, i fou molt senzill i
agradable. El regidor de cultura, Miquel Ferrer, va dedicartambé unes
paraules sobre Ia importància dels mitjans de comunicació en el
desenvolupament d'una societat moderna.

Si qualcú està interessat d'adquirir aquests volums pot cridar al
telèfon 907 29 57 62.

Obres a l'església del port
A Ia parròquia del Portd'Alcúdia s'hi realitzen aquests dies una sèrie

d'obres importants: per una banda s'han canviat els vitralls del temple i
altres elements decoratius. També s'ha canviat el terrat pertal que no faci
tanta de calor a l'interior de l'església.

La segona fase de les obres consisteix en construir una sala per Ia
catequesi, una sala i una casa parroquial. El cost de les obres puja a 50
milions, que pagaran conjuntament Ia Conselleria de Foment, el Bisbat
i els feligresos.

També està prevista Ia construcció d'un campanar simbòlic perquè
el temple no té símbols catòlics identificatius, fet que provoca nombro-

KETTAL

MUEBLEf
ME; TRE

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

Alcudia

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

Puerto de Pollensa

C/. Ten, 23, TeI. 24 03 02
Polígono Son Fuster ^unto 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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ses confusions entre els turistes.

La coral Shalom a Can Torró
El soterrani de Can Torró va vibrar diumenge dia 10 de maig el matí

amb el magnííic concert de Ia Coral Shalom de Lleida, que compta amb
dos grups formats un per nins i nines de 8 a 11 anys i un altre de 12 a
16, amb un total de 35 cantaires.

Aquesta coral sempre ha tengut cura del cultiu de les festes
tradicionals i Ia cultura de Ia nostra terra, i mostra d'això és el repertori
final del concert, amb les cançons "La presó de Lleida", "Una dona llarga
i prima", "Vou-veri-vou" i "La Balenguera". Aquestes cançons foren
interpretades conjuntament amb Ia "Coral Onzetretze" de Palma.

III Festival de bandes de música "Ciutat d'Alcúdia"
El mateix diumenge a les 17'30 h. el Port d'Alcúdia va ser l'escenari

del cercavila i posterior concert a Ia Plaça cas Vicari d'aquest festival,
amb les bandes de música municipals de Calvià, d'Alcúdia i Ia Filharmò-
nica Porrerenca. En el concert s'interpretà el pas doble recuperat del
compositor alcudienc Martí Bascunana, titulat "Visc a Alcúdia".

«Cosmos", l'exposició d'Alaminos a Manacor.
Dissortadament quan surti Ia revista al carrer ja serà massa tard per

visitar-la Ja que acabà dia 30 d'abril. Però el més important és que es
sàpigaque un artistad'AlcúdiacomJosep Ma. Alaminos haexposatdins
el marc esplèndid de laTorre de ses Puntes de Manacor, mostrant al món
Ia visió màgica que és capaç de percebre i transmetre, del missatge a
través d'una iconicitat estructurada segons unes normes de simplesa
ancestral.

Ben segur que tendrem qualque altra oportunitat de tornar a veure
aquestes obres.

Nou horari de Can Torró
A partirde l'1 de maig: Matins de dimarts a diumenge, de 10 h. a 13h.

Horabaixes de dimarts a divendres, de 17 h. a 20 h.
Dilluns: tancat. •

Bar • Restaurant • Grill

L'AUP
'WUj&ewc^caxAuaty&&i/antA&

iutMafy&d&camp/

ARROSSOS • PEIX FRESC • CARNS A LA BRASSA

TEL. 971 53 26 06
Ctra. Pollença a Port de Pollença, creuer de CaIa Sant Vicenç

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.

Nuevo» m<>ilelo^
Lancia Y 1 . 1 ~Pk

v l.-2 l f iv.

El Lancia Y l.^p%, llcga con un equipamiento
: ' ' S: ' <g:pv i . . ,

11 de sene muy especjal:

Elevalunas eléctricos. : ¡I¡1
AperturamaIetero desde el interior

Cinturones de seguridad delanteros con pretcnsorcs,
; : , l ; l :: . , :

Cristales traseros regulables.
: FPS (sistema de prevención de incendios•
Tercera luz de freno.

Asientodelantero delpasajero abatihley
- . •. • • : . ,£ - J

:: ..' . j;j ' ' * * . - - . . "- "- ' " r . i:JWff:-ff:.:::1''m memont

Por I|_ _ M _ B

InduidoelPlanPrever,
* P.V.P. Península y Baleares versión 1.1

Ihcluyeofertapromocional para
menores de 25 años, IVA eimpuestos de

matriculación. No acumulablea otras oí'erta

leléfono de atención al cliente; 902 313 902

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

Agente oficial: HsíCA - Hnos. RUJULA. TeI. 50 5615
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Ja funciona el Punt d'Informació Juvenil, un
servei per a tots els joves d'Alcúdia

Des del mes de maigja funciona a Alcúdia el Punt d'informació Juvenil, un servei que
ofereix l'àrea de Benestar Social de l'Ajuntament.

EIs motius que han emprès a Ia creació del servei d'informació juvenil
bàsicament són els següents:

El fet que el municipi estigui geogràficament lluny de Ciutat provoca
desconnexió i desinformació sobre l'oferta d'activitats i recursos d'oci i
temps lliure que a l'actualitat existeixen a Ia nostra comunitat.

La situació actual dels joves del municipi d'Alcúdia és molt comple-
xa, gira entorn a Ia problemàtica dels municipis constaners, amb una
geografia molt dispersa i en dos nuclis de població molt diferenciats
(Alcúdia i MoII); i dins aquests a Ia vegada existeixen diferències
sociològiques destacables (interessos, motivacions, participació, etc.).

Al nostre municipi no existeixen col·lectius que es dediquin de forma
estable al temps lliure (club de joves, club d'esplaL.); no existeix cap
recurs que faciliti als joves informació del seu interès i que a l'hora
coordini i uneixi les diferents activitats que es duen a terme per a tot
arreu, tant a nivell local, autonòmic i nacional.

PeI que fa al factor demogràfic, Ia població juvenil del
nostre municipi té una tendència clarament de creixe-
ment.

Educació: plans d'estudis, formació no reglada, beques i ajuts,
col·legis majors i residències, estudis universitaris

Treball: ofertes de feina, borsa de treball (borsa de treball juvenil i Ia
depenent de Ia Mancomunitat del Nord), oposicions, drets i obligacions
dels treballadors, feines a l'estranger, recerca de feina...

Temps lliure: voluntariat, formació, activitats, colònies, camps de
treballs...

Viatgeteca:intercanvis, documentació de les comunitats nacionals
i internacionals, instal·lacions (càmpings, albergs, agroturisme)...

Programes europeus per als joves: projectes,
intercanvis...

Oci i cultura: Activitats puntuals,
exposicions, espectacles, concerts,

premis, concursos, car-
net jove, etc.

Objectius «3
EIs objectius generals són: ét

Sensibilitzar als joves sobre les seves neces-
sitats i motivar-los a realitzar les seves pròpies
iniciatives.

Informar, orientar i assessorar als joves que ho sol-
licitin, sobre les alternatives, activitats i recursos existents.

Destinataris
EIs destinataris del puntd'informació juvenil (PIJ) és tota Ia població

en general i en especial els joves entre 14 i 30 anys. Això no obstant, hi
podrà haver informacions que puguin ésser de l'interès dels adults
(pares, membres d'associacions, mestres, etc); és a dir, a totes les
persones que tenguin qualsevol relació amb el món juvenil.

Que hi podem trobar?
Entre altres serveis hi podem trobar tot això i més:

S i
estàs peix,

vine al punt d'infor-
mació juvenil d'Alcúdia

Ajuntamentd'Alcúdia-edifici ca Ses Monges- C/
Albellons,2telefon:971548071

E-mail: lnf@alcudia.net

Horari
Vine a veure'ns, és un servei per a tu, empra'l tots els dimarts i

divendres de 17 a 20 hores i els dimecres de 11 a 14 hores. •

FAX EN PAPEL NORMAL
Canon

Sistemas de
Oficina
d'Es PIa, SA

Gran
VíaColón, 146

TeI. 50 53 91
Fax: 50 51 25
07300 - INCA
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Retalls de Premsa
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 = Última Hora; EDM = El Día del Mundo i DdB = Diari de Balears.

3 d'abril
El regidor de cultura, Miquel Ferrer, visità

Itàlica, Ia zona arqueològica de Sevilla, per
aplicaralgunesexperiènciesd'allàalfuturparc
de Pollentia (DdB).

Veïns d'Alcúdia denuncien Ia reducció dels
serveis de pediatria i ginecologia de l'hospital,
mentreladirecciódelcentreconsideraquesón
a bastament (DM).

4 d'abril
EIs comerciants del Port no pagaran lataxa

per ocupació de Ia via pública durant el temps
que s'executin les obres (UH).

5 d'abril
S'espera Ia presentació de més de 100

projectes per a Ia remodelació exterior de Ia
zona verda entre les murades (UH).

7 d'abril
L'APA del col·legi "s'Albuíera" mostra el

seu rebuig davant Ia possibilitat que els seus
estudiants puguin ser traslladats a una altra
escola de nova construcció (DdB).

8 d'abril
El pes de Ia terra espenyà les canonades

que travessen Ia nova carretera des Murterar
(UH).

Queixes per Ia brutor en els solars sense
tancar a Ia zona turística del Port (DdB).

17d'abril
La Guardià Civil abandonarà l'edifici que

ocupa en el casc històric degut al mal estat de
les instal·lacions. De moment aquest estiu
estarà al local de Ia Policia (UH).

L'Hospitald'Alcúdiavolconstruirunaresi-

dència nova per a Ia gent major, de 50 places,
en un solar que donarà l'Ajuntament a uns 200
metres de l'hospital (UH).

18d'abril

de Ia ciutatd'Alcúdia. Tomeu Garau va guanyar
el concurs de cartells (UH).

26 d'abril

Patrimoni autoritza el projecte d'urbanitza-
ció d'una zona hotelera de 20.000 m2, situada
entre Ia rodona del cavall i l'hotel Estrella de
mar.

S'ha aprovat Ia nova delimitació de Ia zona
arqueològica de Pol·lentia, que passa de
174.917a387.994m2(UH).

19d'abril
PSOE i UM volem avantatges per a l'Ajun-

tament en el conveni amb l'Hospital per a Ia
nova residència.

EIs comerciants estan preocupats per les
obres del passeig marítim. El batle els assegu-
rà que dia 4 de maig tot quedaria resolt (DdB).

24 d'abril
L'Ajuntament presentà ahir els actes com-

memoratius del 700 aniversari de Ia fundació

La biblioteca de Can
Torró celebra el seu vuitè
aniversari (EDM).

28 d'abril
Laprimerafasedeles

obres d'embelliment del
Port és a punt d'acabar
(UH).

29 d'abril
50 milions costaran

les obres de remodelació
del'esglésiadelPort(UH).

1 de maig
Un home intentà violar el passat dimecres

29 d'abril una nina anglesa de 12 anys hostat-
jada en un hotel d'Alcúdia (UH).

3 de maig
EIs polèmics edificis d'Alcudiamar s'en-

derrocaran d'aquí a deu dies. Les obres de
construcció d'un hotel començaran perl'octu-
bre, quan l'Ajuntamentanuli l'ordre de paralit-
zació decretadafa més de dos anys perl'exbatle
Alemany. A partir d'aquest dia els promotors
disposaran d'un termini de 107 dies per a Ia
reconstrucció de l'edifici (DdB).

L'empresa d'autocars Armenteras ja fa
funcionar Ia línia Alcúdia - sa Pobla (DdB).

5 de maig
L'Ajuntamentnegocial'adquisiciódelcen-

tre comercial es Clot (UH).

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

TeI. 85 22 33

SMJ
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7 de maig
Alcúdia, un dels 6 municipis pilotde l'Estat

on funcionarà el projecte biblioteca - escola.
Es preveu una inversió de 34 milions, pagada
entre l'Ajuntament i Ia Fundació Bertelsmann
(UH).

El col·legi Nostra Senyora de Ia Consolida-
ció, entre els 88 centres no públics de Balears
que han concertat l'educació infantil gratuïta
(DM).

8 de maig
Les cafeteries d'Alcúdia podran optar al

distintiu ecoturístic (DM).
La nova carretera des Murterar, en perill

per una sentència del Tribunal Superior de
Justícia de Balears, que dóna Ia raó a Ia
Coordinadora Cívica contra Ia carretera de
circumval·lacióilavariantdesMurterarperquè
no estan incloses en el PIa director sectorial de
carreteres, el qual no ha estat aprovat (DdB).

9 de maig
Un alemany de 30 anys va morir ahir

(divendres) de matinada en caure en un dels
canals de Ia zona dels llacs del Port (DdB).

A Alcúdia un col·lectiu de 70 veïns podria
demanar indemnitzacions al Govern Balear a
causa de les expropiacions a què es veren
sotmesosacausadelacarreteradecircumval-
lació de es Murterar (DdB).

10demaig
Acabada Ia primera fase de les obres del

nou passeig marítim (DdB).
Pol·lentia Ja té una oficina d'informació

provisional per rebre els turistes que visiten Ia
zona (DdB).

12demaig
Les obres de Ia variant d'Alcúdia, aturades

per Ia sentència del TSJB (UH).

14de maig
Ahirs'esbucaren 48 dels 130 apartaments

d'Alcudiamar (EDM).
La peatonotzació del centre històric

d'Alcúdia, aturada per Ia manca de material
(EDM).

16demaig
L'Autoritat Portuària lliura material contra

incendis per al Port (EDM). •

Gloses

Vint-i-quatre hores de festa
A s'hotel Monte Safari,
vàrem anar a ballar
mos donaren dinar i sopar,
i vaig ballar com un canari;

un premi vàrem guanyar,
era una placa de plata
per sa parella més guapa,
i que millor es va engronsar;

va ser en Miquel "Vivetes",
na Franciscà de "s'Hortet"
cap des dos tenia fred,
tothom va fer bambelletes;

jo vaig ballar es "Xaxaxà",
i també sa "Macarena"
engronsava sa panera,
fins que me vaig rebentar;

creis-me que me vaig divertir,
tant jo com sa meva dona
va ser una festa tant bona,
que prest volem repetir;

i es que ses nostres parelles,
dins es ball, són Io millor
saben engrossar es sarró,
i amb es peus fan meravelles;

tenim un gran professor,
i molt bona professora
aquesta noble senyora,
per ballar és Io millor;

jo vaig quedar esclatat,
no em podia remanar
a les tres em vaig "colgar",
igual que un poll escaldat;

MlQUEL

després d'haver-me dutxat,
no podia trobar es llit
estava mig adormit,
¡ caminava arrufat;

sa dona se va acostar;
tenia ganes de festa
però amb aquesta orquestra,
s'instrument no va sonar;

i vos dic sa veritat,
aviat hi tornaria
ballartant com aquell dia,
encara que hi sortís cansat;

però no vull ésser pesat,
i menys molestar-vos
un aplaudiment als professors,
per Io bé que s'han portat.
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L ' A J U N T A M E N T

Sessió Plenària ordinària dia 7 de maig
Aquest plenari ordinari desenvolupat el vespre de dijous dia 7 de

maig tenia en total dotze punts a l'ordre del dia.
Gairebé latotalitat dels punts s ' aprovaren amb els votsafavors dels

distints representants dels partits polítics que conformen el Consistori
Alcudienc, llevat de dos punts. Concretamentvaren ésser el referent a un
expedient de modificació de crèdit i I ' ampliació de plantilla de personal
(policia local). Aquests dos puntss'aprovaren amb els votsafavor del
PP i UM i ambl'abstenció del PSOE.

La resta de punts, que eren els següents, s ' aprovaren per unanimi-
tat: donar compte de Ia liquidació de Pressupost 97; Acords sobre PIa
Mirall; Aprovació definitiva del Reglament de Participació ciutadana;
Aprovació definitiva del Reglament del Consell Escolar; Ratificació del
conveni sobre Biblioteca-Escola; Conveni amb l'Autoritat Portuària;
Convalidació de Contractes; Modificació del reglament del distintiu
ecoturístic.

També es va introduir una moció de comdemna a un nou atemptat
que va costar Ia vida a un regidor de I ' ajuntament de Pamplona, Tomàs
Caballero. Una moció de rebuig i condemna al terrorisme que va rebre
el suport de tots els grups polítics del'ajuntamentd'Alcúdia.

A l'apartat dels Precs i Preguntes des dels distints grups es
produiren les següents preguntes. Per part del regidor Josep González,
es va demanar sobre el tema de d ' augmentar el servei de pediatria, com
anaven les gestions; també es demanà sobre les obres del PIa Mirall, Ja
que les que s'estaven executant al casc històric, segons el regidor
socialista, anaven amb cert retard; també demanà sobre les obres del
passeig Marítim. Una altra pregunta del grup municipal socialista va ser
a veure si l'empresa adjudicatària de les instal·lacions de l'hospital
complien amb el plec de condicions amb l'Ajuntament, si estaven al
corrent del pagament de les mensualitats. Josep González també
demanà sobre Ia situació de manca d'aparcament al Port d'Aicúdia.
Una altra pregunta va ser sobre Ia necessitat d'intentar solucionar el
tema dels tiqueters i Ia publicitat estàtica sobretot a Ia zona de Pere Mas
i Reus.

La regidora Carme Garzón expressà que les gestions amb I ' lnsalud
pel tema d ' augmentar el servei de pediatria continuaven i des d ' aquella
institució s ' han concedit dos pediatres quan el centre de salut es posi
en marxa, el pròxim mes de desembre. La regidora de benestar social
afirmà que mentrestant es demana a I ' lnsalud el pediatra i mig que diuen
que correspon a Alcúdia. Les gestions entrel'Ajuntament M'lnsalud,
sobre aquest tema havien de continuar.

En referència a les obres, el regidor Bartomeu Rebassa afirmà que
pràcticament hi havia tres carrers que estaven per una sèrie de metres
quadrats de col·locació de pedra, ja que hi havia hagut una manca
d ' aquest material i d ' aquí aquesta certa tardança. Segons Rebassa, les
obres de Ia Placeta de les Verdures en deu dies I ' empresa es compro-
metia a tenir-les enllestides. Sobre el tema de les obres del Passeig
Marítim, el regidor del PP afirmà que per divendres dia 8 de maig estava
previst començar a asfaltar el tram allà on s'havia executat Ia primera
fase d ' aquestes obres del port d ' Alcúdia.

Respecte a Ia pregunta sobre l'hospital d'Alcúdia, el regidor
Rebassa expressà que hi havia hagut un retard en els pagaments i se ' Is
hi ha manifestat per escrit, i que, segons l'empresa adjudicatària, a
darreries del mes de maig es posarien al corrent del pagament.

Sobre eis aparcaments del portd'Alcúdia, Rebassa expressà que
s'ampliarien uns 3000 metres quadrats i que una vegada el Passeig
Marítim estigui obert al trànsit s'hi podrà aparcar.

Sobre els tiqueters, Rebassa respongué que s'havien mantengut

diverses reunions amb distints serveis de l'Ajuntament per dur un
control d'aquest tema, sobre tot a Ia zona de Pere Mas i Reus i que
I ' augment de places d ' auxiliar de policia local era per intentar millorar.

Josep González demanà quina era Ia quantitat que l'empresa
adjudicatària de les instal·lacions on s'hi trobal'hospital d'Alcúdia,
estava sense cobrir-se ambl'ajuntament. Rebassa respongué que era
un muntant d ' uns 11 milions de pessetes. Sobre aquest tema el batle
Miquel Ramis respongué que davant aquesta situació anòmala se ' Is va
requerir de pagament per escrit.

I sobre elstiqueters, Ramis puntualitzà que aquestialtres assumptes
com el dels renous se converteix en un tema policial d'aplicació de
l'ordenança, essent qüestió de númerod'efectius.

Seguint amb el punt dels precs i preguntes d ' aquest ple ordinari del
mes de maig, el regidor socialista Antoni Gelabert demanà que es tapin
els clots de Ia zona de I ' esquerra, del vial de serveis de Ia carretera Port
d'Alcúdia-Artà. Sobre això, el regidor Bartomeu Rebassa expresà que
estava previst asfaltar-ho.

El regidor d ' Unió Mallorquina Miquel Ferrer expressà que I ' hospital
d'Alcúdia havia de compliramb els seus primers compromissos, abans
de parlar d'altres, en referència a les notícies aparegudes sobre les
negociacions per a Ia creació d ' una residència geriàtrica.

També Miquel Ferrer demanà que se facilitin els tràmits a aquells
ciutadans que tenen el carnet d'identitat a punt de caducar, sol·licitant
que els tràmits se poguessin dur a terme a Alcúdia. Sobre aquest tema
el regidor Bartomeu Rebassa va expresar que se sol·licitaria aquest
servei al Govern.

A més, Miquel Ramis va puntualitzar que sobre els compromissos
de I ' hospital d'Alcúdia als quals havia fet menció Miquel Ferrer, estava
absolutamentd'acord.

Altres preguntes que se realitzaren al si d ' aquest passat ple ordinari
a I ' ajuntament d ' Alcúdia foren els següents:

Xavier Turrado demanà quan estarien acabades les obres de
I ' edifici de Ia Tercera edat que es va dir que en un o dos mesos estarien.

També demanà que en un ple del desembre de 19931 ' Ajuntament
d'Alcúdia havia aprovat declarar S'Albufereta com a espai natural
protegit, a través de Ia Conselleria d'Agricultura.

Aquesttema, segons el regidorsocialistaTurrado, es podriatornar
a reemprendre, sol.licitant que s 'Albufereta sigui parc natural o com a
reserva, a través de Ia Conselleria de Medi Ambient.

Miquel Ramis respongué a les preguntes formulades per Turrado.
Sobre les obres de Ia tercera edat, respongué que és Ia tercera obra
pública que se parlava durant el ple que s'havia retardat, però que des
de I ' equip de govern estava previst Ia data d ' inauguració dins les festes
patronals, a més, segons el batle, s'espera aconseguir Ia subvenció pel
seu equipament i mobiliari. Sobre S 'Albufereta el batle respongué que
es podria intentar tornar-ho dur endavant.

Seguint amb les preguntes del grup de I ' oposició, el regidor Josep
González demanà sobre unes declaracions que el regidor Bartomeu
Rebassa havia realitzat respecte que, per mor de les obres, els comer-
ciants de Ia primera línia del Passeig Marítim per enguany no se'ls
cobraria I ' IAE, o se ' lsfaria una disminució. Sobre aquesttema el regidor
popular Bartomeu Rebassa respongué que Ia llei preveu aquesttema, i
sembla que a partir de l'1 d'octubre s'aplicarà una reducció de
I ' impost d ' activitats, i se va remetre un escrit a I ' Autoritat Portuària per
reduirosuprimirel cànon d ' ocupació de lavia pública. Segons Rebassa,
Ia llei preveu fer una reducció de l'impost d'activitats.
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I N F 0 R M A

Conveni Bíblioteca-escola
A través de I ' Ajuntament d ' Alcudia i Ia Fundació Bertelsmann s ' ha

posat en marxa el Programa Biblioteca-escola que se desenvoluparà
mitjançant Ia biblioteca d'Alcúdia, Can Torró i els centres escolars del
nostre municipi.

El passat dia 6 de maig es va procedir a Ia signatura del conveni per
part dels representants de totes les esmentades institucions.

A aquest acte oficial de Ia signatura del conveni es va comptar amb
Ia presència del Batle d ' Alcúdia, Miquel Ramis, el Regidor d ' Educació
XavierTurrado, Ia Directora de Ia Biblioteca d'Alcúdia, Can Torró, Esther
Ruiz, Ia Directora de l'escola Porta des MoII, Bàrbara Rebassa, el
Director del Col.legi Norai del Port, Andrés GiI, Ia Directora de I ' Escola
S'Albufera,ColomaTerrassa,laDirectoradelCol.legiNostraSenyorade
Ia Consolació, Maria de Gràcia Thomàs, així com el Director de I ' Institut
d'Alcúdia Joan Cerdà. En representació de Ia Fundació Bertelsmann hi
va ser present Ia Directora Eulàlia Espinàs i el Coordinador de Serveis de
Ia Fundació Bertelsmann i Director del Programa Biblioteca-EscolaJosé
María González.

N insde3a14anys.
El Programa Biblioteca-Escola va adreçat a Iafranja d'edat entesa

entre els 3 i els 14 anys, amb I ' objectiu de promocionar I ' hàbit lector a
Espanya, Ja que s'ha observat que a tot Europas'està produint una
disminució notable de l'hàbit de lectura a aquestes edats.

Alcúdia forma part d ' aquest programa Biblioteca-Escola, conjunta-
ment amb altres cinc ciutats espanyoles. El programa se desenvoluparà
en dues fases, Alcúdia forma part de Ia segona fase, amb Gandia -i Ia
seva Biblioteca Infantil Central- i amb el Prat, -amb Ia Biblioteca Antonio
Martín. Les altres tres ciutats allà on es desenvoluparà el programa en Ia
seva primera fase són A Coruna, Barcelona i Linares.

Aquestes sis ciutats participants en el projecte han estatselecciona-
des per Ia Fundació Bertelsmann entre els 20 municipis a qui es va
proposar el Programa, de les quals 11 van presentar Ia seva candidatura
per a participar-hi.

El Programa Biblioteca-Escola proposa una sèrie d'activitats i
accions de promoció i suport a I ' hàbit lector que es desenvoluparan a
cada municipi de manera coordinada amb les tres institucions implica-
des (Biblioteca, Escoles i Ajuntaments). Les accions s'adaptararan per
als lectors més joves amb una funció lúdica i autoformativa.

EIs objectius del Programa bàsicament són: I ' augment de I ' hàbit
lector entre els nins i els joves; impulsar una estructura local de
coordinació entre institucions que permeti un desenvolupament de Ia
política cultural, i Ia potenciació de Ia biblioteca pública com I ' entorn de
formació, informació i oci cultural de referència per al municipi.

Sol·licitud de places escolars
De dia 6 de maig a dia 22 de maig, tots els pares que estigueu

interessats en sol·licitar una plaça escolar per als vostres fills de
cara al curs que ve 98-99, podeu presentar Ia documentació
necessària a Ia secretaria del centre sol·licitat en primer lloc, dins
el termini esmentat abans.

EIs documents que s ' han de presentar amb les sol·licituds són
els següents:

Fotocòpia del llibre de família o D.N.I
Declaració de Ia renda de les persones físiques de Ia unitat

familiar,del'any1996.
Certificació del domicili familiar o del lloc de treball.
Documentació acreditativa de qualsevol altra circumstància

que s'ha de tenir en compte per a Ia baremació: existència de
germans matriculats en el centre i existència de minusvalidesa del
sol·licitant.

De dia 6 a dia 22 de maig, podeu acudirà Ia secretaria del centre
escolar d'Alcúdia tant per lliurar Ia documentació esmentada
abans, com per demanar més informació sobre Ia sol·licitud de
plaça per al curs que ve 98-99.

Activitats esportivesperl'estiu 98 através
fdel Patronats

Durantelspròximsmesosd'estiu desdelPatronatmunlcipal
d ' esports s ' estan perfilant les activitats per a tots els nins i nines
d'Alcúdia i també pels adults qti'e vulguin fer esport. :

Entred'altres activitats quevos podem avançar, segons ha
:informatelregidord'esportsJuliad 'Hevia,destaquendoscampus,
| un de bàsquet i un de futbol. A més també hi ha d ' altres activitats
previstes, com són les tradicionals del Viu I 'estiu a Alcúdia 98.

;:.
:

Campus de futbol llï !W|||i fff|| ¡|j
Des del Patronats'han començat lesgestionsamb el jugador

del Real Madrid, Morientes, perquè pugui duratermeun campus
¡de futbol a Alcúdia. S'està a I ' espera.de concretar horaris tenintg
!:encomptelaparticipaciod'aquestjugadoralaseleccioespanyo|l
ia; en els Mundials de futbol deFrança.

Campusdebàsquet
\ Mentrestant, també s ' han tengut converses amb el que va ser
LJugador del Joventut de Badalona, Josep Maria Margall, perquè
•pugui dur a termeun campüsde bàsquet pelsninsi nihéj
d'Alcúdia,

En el pròxim número de Ia revista d'Alcúdia vos confirmarem
les datesen què ambdós camf)us es duràna terme.fl 11

Dinamització de les ruïnes romanes de Pollentla
Després que les distintes institucions que hi participen hagin anat aprovant el Consorci de Pollentia, per aquest mateix estiu s'intentarà

dinamitzar les ruïnes romanes de Ia ciutat de Pollentia.
Des de l'àrea de cultura i patrimoni està en marxa, per aquest estiu, el segon curs d'arqueologia, adreçat a totes aquelles persones

interessades pel patrimoni, per Ia història i per l'arqueologia.
Per altra banda, també es posarà en marxa un punt d ' informació a peu de les ruïnes romanes pertal de coordinar les visites guiades, donar

informació adient segons els visitants, adults, turistes o escolars, així com posar a l'abast dels esmentats visitants material promocional de
Ia ciutat romana de Pollentia.
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ENTREVISTA

JULIA D'HEVIA VERGER: "El deporte es, aparte de salud, una
cultura, una mentalidad positiva".

Lleva siete años en Ia política de Alcúdia por el PSOE y actualmente es el concejal de deportes

Catalina Pons

Un aficionado al deporte que
aparenta haber conseguido
disimular su timidez gracias a Ia
política, un regidor a Ia espera de
alcanzar algunas metas, que
prefiere dejarlas copas, medallas,
éxitos y triunfos para todos los
voluntarios, clubs y gentes que
desde el anonimato hacen que su
trabajo sea posible y mejor.

¿Cómo se prepara Alcúdia
para Ia Universiada?

Todas las competiciones se
ha decidido que sean en Palma,
seestudiabalaposibiIidadde que
vinieran algunos deportistas, pero
está todavía un poquito al aire,
quizás el hecho de que compitan
en Palma conllevaría algunos
problemas de traslado.

¿Cúal fue el motivo de Ia
última conferencia?

Fue unatoma de contacto con
los clubs, las escuelas deportivas
y las APAs. Desde las instituciones
pueden salir ayudas y subvencio-
nes que Iagente ¡gnoraporque no
tienen información suficiente. Allí
Francisco Antich y Damián
Cánaves, coordinadordel Conseil
lnsularde Mallorca, explicaron las
formas de llegar a esas ayudas.

Parece que el deporte de
Alcúdia está pasando por un buen
momento...

Si, en Abril se celebró un
Campeonato de España de
piraguismo en el lago Menor, en
Mayo un Campeonato autonómico
de Baloncesto junior y después
en Septiembre, habrá una etapa
de cuarenta y cinco kilómetros de
Ia Vuelta Ciclista a España, una
contra reloj Alcúdia-Alcúdia.

Todo esto a corto plazo, y es
importante no sólo deportivamente
sino también como promoción
turística en temporadas bajas.

¿Cuándoydóndetendremos
Ia piscina cubierta?

El primer paso ha sido
solicitarlo al Consejo Superiorde
Deportes. Hemos mandado un
anteproyecto y un presupuesto,
estamos esperando su respuesta,

El deporte es, aparte de salud,
una cultura, una mentalidad posi-
tiva que evita problemas como Ia
droga y el alcohol. Se tendría que
invertir más en deporte, un área
de deporte deberíatener Ia misma
importancia que Ia de turismo,

el Consejo responderá siempre
que tengamos una partida abierta
para poder hacer Ia instalación.

Si no fuera posible esta
subvencion,estaria bien hacer el
esfuerzo, no sólo por cuestión
política, sino por que es de prime-
ra necesidad, aunque fuera de
manera plurianual.

La ubicación sería detrás de
Ia portería del campo de fútbol al
otro lado del pabellón.

¿No crees que Ia política está
cargada de actitudes anti-
deportivas?

No, pienso que no, sobretodo
en un pueblo como Alcúdia, donde
Io único que se intenta es aumentar
elniveldecalidadyserviciodando
mayores prestaciones.

¿El deporte es: juego, nego-
cio, enfrentamiento, salud,
superación, política...?

hacienda o urbanismo.

Las estrategias del deporte
sirven también para utilizarlas
en Io cotidiano, en política, ante
el contrario... en otro contexto
que no sea el deportivo

El deporte está vinculado a
todo y se puede trasladar a
cualquier ámbito familiar, de

trabajo... Ia verdad es que dentro
de Ia vida, dentro de Ia política, el
deporte te enseña siempre, y te
pueden servir las mismas estra-
tegias que en el juego.

Un deporte que no Io consi-
deres como tal

Cada deporte tiene unas
cualidades, unas características
físicas, psicológicas y técnicas
diferentes, perotodos son depor-
tes.

¿Qué opinas de las Fede-
raciones?

Tienen que estar, pero aportan
poco, no pueden serlo sólo para
cobrar las licencias o sanciones,
deberían asumir todas sus
responsabilidades. Nosotros
estamos cargando muchas ve-
ces con competencias que no
son nuestras, a pesar de que sus
recursos sean limitados, deberían
implicarse más, sino carecen de
sentido.

Una meta como regidor de
deportes

Ahora mismo ver Ia piscina
construida y que Alcúdia llegue a ser
Ia Ciudad que todos deseamos. •

Serv7afsa
Les ofrece muy buenos precios en
venta a domicilio de Gasóleo para
calefacción.
24 HORAS A SU SERVICIO

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

Fax: 54 87 22
07400 - ALCUDIA
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ENTREVSTA

Esther Ruiz: "crec que un dels èxits de Can
Torró és que s'hi pot trencar Ia regla del

silenci"
Es Ia nova directora de Ia popular biblioteca d'Alcúdia

Mateu Ferrer

Va néixerl'any 68 a l'hospital "Generalísimo
Franco" de Barcelona, ciutat on mai ha viscut
però quasi sempre ha treballat, a biblioteques
com Ia del Parlament de Catalunya, a Ia central
de Ia Universitat de Barcelona, a Ia de Figueres,
al Centre d'estudis olímpics i de l'esport de Ia
Universitat Autònoma i els darrers 7 anys ha
treballat a Ia biblioteca de Can Baró de Corbera
de Llobregat, inse-
ridaenuncasalan-
tic de tres plantes,
moltsembiantaCan
Torró.

Es diplomada
en Biblioteconomia
i Documentació a
l'Escola università-
ria Jordi Rubiol i
Balaguer i en Cièn-
cies Polítiques i So-
ciologia.

Aquestasimpà-
ticajoveés-d'ençà
d'un parell de me-
sos- Ia nova direc-
tora de Ia biblioteca
CanTorro,ensubs-
tituciód'Assumpció
Hernandez,quedei-
xà el càrrec per
motius personals,
entreelsqualsfigu-
rava tornar a Bar-celona.

P- Esther, com ha estat que has accedit
a aquest càrrec?

R- Estic col·legiada al Col·legi de Bibliote-
caris de Catalunya i en un butlletí que ens
envien vaig veure l'oferta de Ia plaça de Ia
Fundació Bertelsmann, així que per l'octubre
del 97 els vaig enviar el meu currículum.
M'entrevistaren i el 31 del mateix mes vaig
venir a Alcúdia per entrevistar-me amb els
membres del Patronat. Finalment dia 1 de
novembre n'Assumpció me donà Ia notícia i al
cap de quinze dies Ja vaig venir aquí, on durant
desembre i gener ella em va informar de com
funcionava tot fins que el febrer se n'anà i vaig
quedar com a responsable de Ia biblioteca.

P- Quina ha estatIa impressió que t'ha fet
Can Torró?

R-M'hasorprèsveuretantadegentooves,
paresambelsseusfills,estudiants,gentgran..)
i això demostra que és una biblioteca viva,
cosa molt difícil de ser per a una biblioteca
pública.

Una de les coses que més m'ha agradat és
que aquí es pot rompre Ia regla del silenci que

hi ha a totes les biblioteques: això és fantàstic!
Si a una botiga, un cafè, una perruqueria... es
pot parlar, per què no a una biblioteca? Crec
que aquest és un dels èxits de Can Torró.

També he vist que les anteriors directores
han potenciat molt Ia imatge de Ia biblioteca.
L'any 1990 obrir una biblioteca d'aquestes
característiques era arriscat, però avui podem
assegurar que és Ia millor biblioteca de tot
l'Estat. En relació proporcional Can Torró amb
menys doblers i una població més petita que
altres llocs, té Ia millor biblioteca.

P- On creus que també hi ha l'èxit de Can
Torró?

R- Aquí Ia gent se sent bé. Les biblioteques
públiques solen ser un lloc on els estudiants

ocupen totes les taules i fan els deures els
capvespres, en sortir d'escola. Això fa que Ia
restade ciutadans identifiquin "biblioteca" amb
"escola" i pensin que no hi ha res allà que els
pugui interessar. A Can Torró, en canvi, tenim
a partde llibres, música, jocs, revistes, premsa
i materials que poden interessar a molta gent
diversa. Can Torró desfigura, pertant, el con-
cepte de biblioteca pública tradicional.

Aquí, els llibres que Ia gent no agafa durant
anys ens podem
desfer d'ells, i això
fa que tenguem el
fons documental
actualitzat. Una bi-
blioteca amb els
prestatges plens de
llibres aturats no
serveixperares.Val
més tenir pocs Hi-
bresbons.EIDiadel
Llibrevàremvendre
tots els llibres que
duranttresanysnin-
gúhaviatretenprés-
tec,iaixonohad'es-
candalitzaraningú:
un llibre que no ha
sortit durant tres
anysdifícilmentsor-
tirà en quatre. Amb
aquesta mesura a
Can Torró no hi ha
perill que et trobis,

per exemple, amb una guia de París de fa 10
anys, que quan hi siguis els carrers hagin
canviat, els hotels estiguin tancats...

Estadísticament allò que té més èxit aquí-
en tots els sectors- són les novetats. Les
biblioteques públiques solen començar amb
un fons inicial que augmenta durant anys, i
llibre que entra, llibre que queda (a no ser que
s'espanyi). Això dificulta trobar Ia informació:
si un usuari cerca fer postres amb maduixes i
es troba amb cent llibres de receptes de fa 30
anys, se n'afluixa de cercarres. En canvi, aquí
te trobes amb potser 20 llibres moderns i tries
el que més t'agradi.

Les biblioteques tradicionals segueixen un
sistema de classificació científica decimal,
pensada a principi de segle (que és quan varen
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néixer les biblioteques). A Can Torró els llibres
s'ordenen per centres d'interès (per exemple,
els llibres per: ferla declaració d'hisenda, fer un
currículum, quedar bé en un dinar de compro-
mís... estroben agrupats en l'apartat "Consells
útils").

El fet d'obrir els dissabtes i diumenges
també ajuda molt. De fet, els diumenges és el
dia que ve més gent. Em va sorprendre molt
que els dies de mercat una biblioteca estigués
oberta (no és normal!), idò resulta que és quan
més funciona.

I I CAN TORRÓ

DESFIGURA EL

CONCEPTE DE

BlBLIOTECA PÚBLICA

TRADICIONAL

P- El fet d'organitzar actes culturals,
ajuda a tenir més usuaris?

R- La filosofia d'aquesta casa és fer actes
per a aquells "usuaris potencials" (gent que no
ho és, però ho podria ser). Si aconseguim que
els qui només guaiten pel portal s'animin a
trepitjar-lo, aleshores ja els haurem acostat
una mica.

Per això feim actes que agraden a Ia gent
(exposicions, tallers, concerts...) però no feim
perfer, sinó peraconseguirnous usuaris.

P- Quins són els teus objectius més
importants?

R- Incrementar el préstec. Ara estam en
uns 45.000 documents anuals, i vull arribar
fins als 50.000. Per això hem de revisar el fons
iactualitzar-lo.Demomenthemcompratmolts
de CDs i tenen molt d'èxit.

Recentment hem signat un projecte ano-
menat "Biblioteca - escola", que segueix un

model alemany amb molts bons resultats (han
aconseguit incrementar el préstec infantil en
un 35%). La idea és establir una relació entre
les biblioteques i les escoles quant a llibres i
activitats. Tenim a dalt de tot una sala on
podrien venir alumnes i mestres, i també se'n
poden dur material.

El projecte començarà l'any que ve i es
contractarà una persona que, entre d'altres
coses, oferirà visites guiades.

P- VoIs dir res més?
R- Agraesc als membres del Patronat de Ia

Fundació biblioteca Can Torró l'acollida que
m'han donat, itambé a laFundació Bertelsmann
Ia confiança. També vull manifestar Ia meva
alegria i Ia de tots els que feim feina aquí pel
premi Príncep d'Asturias que s'ha concedit al
senyor Reinhard Nmohn, president de Ia Fun-
dació. Ha estat una gran sorpresa que hem
rebut amb molta d'alegria.

Quant a Alcúdia vull destacar Ia seva belle-
sa amb les murades que l'envolten, i Can
Torró, en aquest casal tan ben restaurat... és
incomparable Alcúdia amb Barcelona, aquí hi
ha qualitat de vida. •

| AQUESTA ES LA

MILLOR BlBLIOTECA DE

TOTL1ESTAT

DENT - ALCUDIA

f
|̂Ĥ  UUJYl - AL,UUJLUA

J2i CLINICA DENTAL
SEGUROS:
IMECO
ASISA
SANITAS
PREVIASA
MEDIFIAC
MARE NOSTRUM

Dr. Vicente Martinez Busquets
MEDICO-ODONTÓLOGO

Coleg: 3958-CoIg. 316

Plaza Constitución
(encima Farmacia)

Tel.548368

A títoI d'èxempIe
Per mostrar l'èxit de CanTorró

exppsamun exempleamb dos pobles/
reals als quals anomenarem A í B:

Any1994
Poble A: 40.000 habitants
Alcúdia: 9.352 habitants -
Poble B: 10.844 habitants

Mitjana diària usuaris a les seves
biblioteques públiques

PobleA:181 ;3fpi:

Alcudia:174 i:|i¡¡¡ :,; ¡¡ys
 ;

PobleB;:35 •

Totalusuarisany1994
PobleA:45.357
Alcudia:53.949 .|t j
Poble B: 4i208 : -

Documentstrets enpréstec any 1994/
PobleA:13.391
^qte |̂554-̂ iEi!lî lliiiM
PobleB:4.000

Üesdadescomparativamentsonsig-
nificatives. Fixem-nos que respecte al
poble B (que tenia Ia mateixa població ;
queAlcúdia, aproximadament) CanTor-1
ró tenia cada dia 139 usuaris més i en
canvi7 menys que el pobleAque,"recoy
dern-ho, tenia 40.000 habitants. La dada
més espectacular és Ia de documents
trets en préstec, que supera en moltala
dels 8os pobles. Això demostra, en pa-
raules de n'Esther, que"|agentd'Alcudia,
s'ha tet seva Ia biblioteca, ¡ això és
fantàstic".

Hospital d'Alcúdia
CENTREDE RECONEIXEMENT

MÈDIi-isiCOLÒGIC
CERTIFICATS PER A:

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

Formentera, 5 • TeI. 54 73 73 • Fax: 54 85 07 • 07400 ALCÚDIA
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EN FIAT SOMOS
LOS MAS COMERCIALES

WKm
1.660 kg. carga útil

disponible cn
100 versiones

2.295.000 PTS.

M***sa
570kgy

3,2 m decargaútil
t.250.000 PTS.

C O N D I 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.L.

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, válida hasta fin de mes. BUEiU

RED DE AGENTES:/WC4: HNOS. RUJULA. TEL. 50 56 15. POLLENCA. JOSE FRONTERA. TeI. 53 06 98. STA. MARGALIDA:
MOREY-ROSSELLO. TeI. 52 36 70. SA POBLA: CLADERA-RIGO. TeI. 86 21 56. SINEU: MARTiN FERRIOL. TeI. 52 07 91

THAI RESTAURANT
^PH4*,

Abierto
cada
dia

A

tf

Fiestas
y

Banquetes

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

07410- Pto. deAlcudia

PLORCApMACION, Sl<rw C/. Marisco, 8
07400 - PTO. ALCUDIA

JAIME RAYÓ SERRA

UTE MICHAELA MOSER
ORGANIZADORES

OFRECE SUS SERVICIOS DE:
Animadores
Discotecas
Karaokes

y otros Espectáculos.

OFICINA:
TeI. 54 63 64
Fax: 54 52 03

0^

rtOVi

*8SP*0
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CULTURA

"Crec que don Joan Verger va ser el mestre
que més va marcar l'educació d'Alcúdia en

el segle XIX"
Maria Immaculada Nicolau presentà el seu llibre "L'Educació en el segle XIX a Alcúdia"

MateuFerrer

Na M. Immaculada na néixer a Alcúdia fa
24 anys i és llicenciada en Pedagogia per Ia
Universitatde les Illes Balears d'ençà del 96. Fa
feina a Ia Conselleria de Treball i Formació, en
el PIa Mestral per a gent en atur, de manera que
entre setmana viu a Palma però els caps de
setmana davalla a Alcúdia.

EIIa és l'autora del llibre "L'educació a
Alcúdia en el segle XIX", que és el tercer de Ia
serie"Quadernsd'Alcudia",publicatperl'Area
de cultura de l'Ajuntament, i que fou presentat
a Can Torró dia 23 d'abril.

P- Per què, Immaculada, feres aquest
treball?

R- La idea d'aquest treball sorgí quan Jo
estava estudiant quart de pedagogia i en el
marc d'una assignatura anomenada Pedago-
gia Contemporània se'ns va plantejar a jo i els
altres companys de classe fer un treball sobre
Història de l'educació; no vaig dubtar a aprofi-
tar aquesta oportunitat de fer una recerca
històrica, per conèixer l'estat de l'educació del
nostre poble anys enrera, d'aquí sorgeix el
treball "L'educació en el segleXIXaAlcúdia. De
1838a1899".

En un principi pensavafer el treball de tot el
procés educatiu a Alcúdia des de l'any que
trobàs informació fins a l'actualitat, però vaig
començar a fer el recull d'informació a l'arxiu
de l'ajuntament d'Alcúdia, i veient Ia gran quan-
titat de documentació que hi havia sobre edu-
cació, vaig reduir-lo al s. XIX.

El primer any del que vaig trobar informa-
ció fou el 1838; Ia recerca va consistir sobretot
amb Ia lectura i recollida de dades de Ia corres-
pondència referent a educació, que n'hi ha
moltissima. Són cartes sobretot entre els mes-
tres d'Alcúdia i l'Ajuntament i entre l'Ajunta-
ment i Ia que era Ia Comissió Provincial d'Ins-
trucció Primària de Balears; també vaig fixar-
me molt amb els llibres d'actes de Ia Junta
Local de 1 a. Ensenyança d'Alcúdia que existia
a l'Ajuntament d'Alcúdia en aquell temps.

VaigdecidirferaquesttreballsobreAlcúdia
perquè és el meu poble i em seria més acces-
sible fer-lo d'aquí que no d'altres llocs de
Mallorca.

P- Quin temps has estat per fer-lo?

R- Quan estava a Ia Facultattenia classe de
dilluns a dijous, i per això els divendres podia
davallar a Alcúdia. Vaig parlar amb na Carme
Suàrez, Ia tècnica de cultura, i em digué que
podia consultar l'Arxiu Municipal, però com
que és molt petit em deixaren una aula de
l'edifici de ca ses monges. D'aquesta manera
els divendres jo anava a l'Arxiu, agafava els
documents necessaris i feia feina en aquella
aula. He de dir que en aquella moment l'Arxiu
estava en procés de catalogació i afortunada-
ment Ia part d'educació Ja tenia signatura.

La relació final del treball Ia vaig fer l'estiu
del 95 i pel setembre el vaig lliurar al meu
professor, que el qualificà amb un 8.

P- Com has estructurat aquest treball?
R- El treball consta de tres parts: El Regnat

d'Isabel II, Ia I República i Ia Restauració Bor-
bònica. Vaig decidir dividir-ho així, Ja que els
anys amb els quals he delimitat Ia recerca
abracen aquests tres moments de Ia història
d'Espanya, i pot ésser interessant per poder
comparar les similituds i diferències de Ia
situació educativa a Alcúdia en aquestes tres
èpoques.

Cada època tracta per separat tres blocs
temàtics diferents, que són els següents: 1. les
Escoles d'Alcúdia, on es parla del funciona-

ment general de les nostres escoles (dels
horaris, les assignatures, les inspeccions, l'estat
dels edificis escolars), 2. Mestres i alumnes,
on es recull quins eren els mestres que varen
educar anys enrera els nostres avantpassats,
quines eren les seves vivències i problemàti-
ques, que eren moltes, i peraltra banda es parla
de les característiques de l'alumnat d'aquell
temps i 3. Aspectes econòmics i administra-
tius, que pretén explicar quina era Ia gestió
econòmica i administrativa de l'educació
d'Alcúdia que es duia a terme per part de
l'Ajuntament i els respectius poders provinci-
als i estatals.

P- Quina va ser Ia primera escola
d'Alcúdia?

R- La primera que Jo vaig trobar documen-
tada és l'escola pública de nins de 1838, i 12
anys més tard es creà l'escola de nines, a
instàncies de Palma.

P- Quins aspectes destaques del teu
treball?

R- Voldria destacar una sèrie de fets que
em varen cridar molt l'atenció, com per exem-
ple Ia creaciód'escoles d'adults. El 1868 es va
fer obligatori Ia creació d'escoles d'adults en
els pobles on hi havia escoles d'ensenyament
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primari, però ens trobam que ja a l'any 1864, o
sia 4 anys abans, a Alcúdia ¡a existia una escola
d'adute; en aquesta època veim com s'ofereix
l'oportunitat al ciutadans d'Alcúdia més majors
que dedicaven totes les hores de sol a les feines
del camp per poder aprendre a llegir i escriure
anant en aquesttipus d'escola.

L'escola d'adults era a Ia mateixa casa on
s'ensenyava als més petits i, pel que ens consta,
hi anava poca gent. Les classes eren els ves-
pres.

Un altre aspecte interessant és el canvi de
situació de les escoles i l'estat de les cases on
estaven situades. Es una constant problemàtica
entre els mestres i l'Ajuntament, Ja que els
primers es queixaven mort (les escoles estaven
plenes de goteres, amb rates...).

Durant uns anys l'ensenyament no va ser
totalment gratuït. EIs nins qualificats com a
"pudientes" havien de pagaruna part del sou del
mestre, i els altres no.

També es poden veure, amb Ia lectura del
llibre, les diferències que existien entre l'escola
de nins i l'escola de nines, que fou creada 12
anys més tard que Ia de nins, i a Ia qual es
destinava menys pressupost i menys material
didàctic escolar que Ia de nins i les mestres
durant molt d'anys varen tenir sous més baixos
que els mestres.

Finalmentvull destacarque des de l'ajunta-
mentd'Alcúdia l'any 1863 es proposà Ia neces-
sitat de construcció d'uns edificis escolars.

Pareix ésser que aquesta proposta es començà
a posar en marxa perquè fins i tot vaig trobar els
plànolsal'arxIu del'edificique es volien construir,
però no he trobat cap indicador que aquest
edifici s'arribàs a construir, però això no lleva
que aquest projecte en Ia situació educativa en
què es trobava Alcúdia en aquells moments fos
un projecte prou ambiciós i interessant.

Curiosament no he trobat gens d'ínforma-
ció sobre l'existència o no d'escoles en el MoII,
i com a dada curiosa vull dir que en acabar el
1899 (a punt de començar el segle XX) encara
hi havia Ia separació entre nins i nines.

P- Hi ha qualcú que sobresurti dins el
camp de l'educació alcudienca en el període
que has estudiat?

R- Jo crec que don Joan Verger, que fou
mestre de l'escola de nins d'Alcúdia durant 40
anys i pens que va ésserel mestre queva marcar
l'educació de Ia nostra ciutat en el s. XIX. Com
anècdota l'any 1881 es va casar amb Ia que era
mestra de Ia nostra escola de nines almanco
durant17anys, Ma. Francesca Sastre.

He llegit tantes cartes escrites per aquest
dos mestres i m'he assabentat de tantes coses
sobre les seves vides, que sembla que els
conegués de tota Ia vida.

P-1 com ha estat que s'ha publicat aquest
treball teu?

R- Com que els de l'Ajuntament me veien

cada divendres per l'Arxiu Municipal, me digue-
ren si els en donaria una còpia, cosa que vaig fer
pelsfinals del 95. Quan l'Àreade Cultura posà en
marxa Ia col·lecció "Quaderns d'Alcúdia" me
digueren que potserme'l publicarien. Finalment
ho decidiren pel setembre del 97.

DeI treball inicial he rectificat molt poqueta
cosa, bàsicamenttot ha quedat igual.

La veritat és que estic molt contenta amb
aquesta publicació, està molt ben feta i des de
l'Ajuntamentm'handonattoteslesfacilitats.Vull
agrair a don Bartomeu Serra, antic Secretari de
l'Ajuntament, Ia seva orientació dins l'Arxiu, i a
tota Ia gent que va venir a Can Torró el dia de Ia
presentació.

P- Finalment, quina valoració fas de l'evo-
lució de l'educació a Alcúdia del segle XIX a
l'actual?

R-Esunacomparaciomassagran,pensem
que som a punt d'entrar en el segle XXI, i s'ha
avançat en tots els camps, però això és normal,
passa en tots els àmbits.

Amb les escoles que tenim i l'institut crec
que Alcúdia està molt ben dotada de servicis
educatius. Tampoc no hem d'oblidar l'oferta del
centre d'adults.

Les competències educatives assumides
pel Govern han estat una passa molt important,
sobretot pel fet que suposarà adaptar els llibres
de text a Ia nostra llengua i cultura, per fer-los
més accessibles. •

LIDERES EN INSTALACIONES

mas
de

deEXPOSIG!Ol

Bares
Hoteles
Cafeterías
Restaurantes
Self-Service
Colegios
Comunidades religiosas
Discotecas y Salas de Fiestas
Comunidades Civiles y Militares
Residencias sanitarias, clínicas, etc |>-

Maquinaria de hostelería y frío
comercial. Aire acondicionado.
Registradoras y terminales punto de
venta. Máuínas y productos de
limpieza. Sistemas de alarmas y
seguridad. Hipervajilla, lencería y
menaje. Mobiliario interior y de
terraza. Muebles oficina. Muebles
estanterías comercio. Cerramientos
y toldos móviles aluminio y PVC.
Toldos y parasoles lona. Rotilos
luminosos.
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REPORTATGE

Centre d'Educació de persones adultes d'Alcúdia (CEPA),
l'oportunitat de solventar el buit acadèmic de molta gent

El mes passat finalitzaren els cursos de l'oferta cultural i peljuny acabaran els de l'oferta
educativa reglada

jj$jjeuFerrer jg J:.. :sA;m

En un primer moment el CEPA depenia del
centre d'Inca, però fa anys que s'independitzà,
tot i que ara és el punt central dels centres
d'educació d'adults dels pobles de Muro, sa
Pobla, Pollença, Can Picafort ¡ Santa Margali-
da, que constitueixen els diferents programes
locals. En total aquest curs 97/98 s'han matri-
culat prop 2.500 alumnes, dels quals 495 ho
han fet en el Municipi d'Alcúdia. El CEPA
d'Alcúdia ha ofert aquest curs, dos tipus de
formació:

-L'oferta reglada, amb els cur-
sos d'alfabetització, ensenyament
primari, graduatescolar, proves lliu-
res de FPI (clínica, apotecaria, elec-
tricitat, administratiu, educació in-
fantil, hoteleria, regidoria de pisos,
cuina, estèticaiperruqueria, mecà-
nica de l'automòbil, delineació, fus-
teria, llanterneria), formació cultu-
ral per a immigrants i accés a Ia
universitat peramajors de 25 anys.

Aquestcursos acabaran el mes
de juny, i els alumnes que aprovin
tendran un títol oficial acadèmic
com el d'un alumne qualsevol d'es-
cola o institut. Aquest curs que aviat
acabarà ha tengut de moment un
80% d'aprovats en els exàmens de
desembre quant a segons quines proves de FP
I mentre que dels presentats a l'accés a Ia
universitat per a majors de 25 anys un 50% ha
aconseguit aprovar.

-L'altraoferta,lacultural,haofertenguany
els cursos d'anglès, alemany, informàtica,
català, tall i confecció, entre d'altres. Aquests
cursets acabaren per Pasqua per mor que els
alumnes comencenaferfeinaquan comença
latemporadaturística, peraixò només duren 6
mesos. El CEPA expedeix certificacions d'as-
sistència als alumnes que els serveixen per al
seu currículum.

La conselleria de Cultura i Educació aporta
a Alcúdia dos professors contractats a temps
complet i un altre amb un conveni via INEM (a
temps parcial). Per Ia seva banda l'Ajuntament
alcudienc contracta un professor, i qualcun
altre via conveni amb I'INEM. Això quant a
l'oferta acadèmica, Ja que els cursos deforma-
ció cultural disposen d'un monitor per cada
especialitat, així com de professors titulats en

cada una de les especialitats de FP.
El pressupost amb què compta el CEPA és

de tres milions, aportats bàsicament per Ia
Conselleria,mentrerAjuntamentpagalesdes-
peses de manteniment del centre i els moni-
tors.

Tots els cursos són gratuïïs excepte alguns
de l'oferta cultural: l'anglès i l'alemanytenen un
preu simbòlic de 5.000 pts. de matrícula i de
10.000 elsd'lnformàtica.

A més a mes, el MEC ha concedit una
subvenció de 875.000 pts. (recordem quefins
fa poc tenia les competències d'educació que

amb tots els avenços tecnològics del mercat.
Convocatòria per a l'obtenció deltítol de

graduat escolar
Afectaatota aquella gent nascuda l'any 82

o abans que sigui pel motiu que sigui, en el seu
moment no pogueren obtenir el graduat esco-
lar i per tant no poden accedir al títol de
Secundària.

Són unes proves lliures a les quals els
interessats s'han de matricular i després exa-
minar. Si tenen assignatures aprovades de 8è
els queden convalidades.

Turrado adverteix sobre Ia importància de
treure's el graduat ja que "o ara o
mai, és molt important que Ia gent
en prengui consciència."

Les dates de Ia prova i elstermi-
nis de matrícula (ambdós dies in-
closos) seran els següents:

Convocatòria:
Juny(examendia18)
Setembre (examen dia 22)

Matrícula:
Primera:del18al29demaig
Segona:del'1 al15desetem-

Na Margalida Pou, en Xavier Turrado i en Gonzalo González,
professors del CEPA

ara són de Ia Conselleria), de manera que,
econòmicament, el CEPA no té problemes.

Xavier Turrado és, des de fa tres anys, el
director d'aquest centre d'educació d'adults,
situat a l'edifici de ca ses monges (carrer
Albellons) on esfan les classes. EII ens comen-
tà que "enguany hem notat una gran petició de
classes d'alemany més que d'anglès, així com
d'informàtica, on hem hagut de fer quatre
grups."

En Xavierfa una valoració molt positiva del
CEPA: "som un centre deformació permanent
de persones adultes, Ja que ens adaptam a les
demandes del mercat i feim una oferta a Ia
carta, és a dir, si hi ha un grup mínim de
personesinteressadesaferundeterminatcurs
que no oferim, nosaltres els ho preparam i
organitzam".

De cara a l'any vinent les matrícules es
faran pel setembre, i a l'octubre començaran
les classes. El curs 98/99 comptarà amb Ia
novetat d'una aula d'idiomes informatitzada

hores
hores.

bre

Vos podeu matricular a ca ses
monges, cada dia de les 16 a les 21

els dimarts dematí de les 9 a les 14

LABORATORIO
ANALISIS CLÍNICOS

Y BIOLÓGICOS
SEGUROS:

lmeco, Sanitas,
Asisa, Mare Nostrum

Alianza, etc...
Abierto de Lunes a Sábado

Ctra. Artá-Alcudia, 42
(Farmacia Gelabert)

TeI. 89 22 41
PUERTO DE ALCUDIA
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COL·LABORACIÓ

L'Excursió en bicicleta en imatges
GabrielTorres

Vos presentam Ia volta ciclista que el Pa-
tronat Municipal d'Esports organitzà pels dies
15 i 16 d'abril. Visitàrem el Parc de l'Albufera,
continuàrempercaminsforansfinsasaPobla,
seguírem per magnífics paisatges que ens
conduïren per devora Búger fins a Ia falda del
Puig de Santa Magdalena d'Inca, lloc on deixà-
rem les bicicletes i pujàrem a peu a dinar-hi. El
capvespre un capfico i a preparar Ia pernocta
al pavelló del Poüesportiu d'Inca, lloc ideal pels
al lots on tengueren temps per gaudir les
instal·lacions. A l'endemà, després de visitarel
mercat del dijous i dinar a Selva, tornàrem per
Campanet, Ullaró, per enllaçar amb sa Pobla
per uns camins diferents als de l'anada. Sem-
pre s'ha dit que una imatge val més que mil
paraules, així que aquí les teniu:

1. Mares satisfetes per dos dies de pau.
També disfrutaren amb l'excursió ciclista.

3. El trajecte.
Sempre en línia, casc al cap, mirada al front i xano-xano,

ara ens aturam, ara continuam, disfrutàrem de cada instant
del camí.

2. EIs protagonistes.
Com una pinya, plens d'il·lusió, aquest es el grup humà que compartí dos dies per

terra, bicicleta i aigua. Visca els que s'atreveixen a assolir nous i sans reptes!

4. El primer bany
de l'any.

Qui diria que havi-
en fet més de 20 Km i
havien pujat a peu al
PuigdeSantaMagda-
lena d'Inca? Idò du-
rant més d'una hora
disfrutaren de les delí-
cies d'un actiu bany a
Ia piscina climatitzada
del'Esportlnca.

5. La reposició de forces
Després del turístic dia i d'una bona ¡ necessària

dutxa, no hi ha res com omplir Ia panxa davant una
assortida taula.
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6. Cossos Danone.
:<lm-pressionant>> l'aspecte escultural dels Intrèpids joves alcudiencs. 0 és propaganda de «Profident»?

7. Al final, units per sempre.
Arribaren com vertaders campions. Durant dos dies foren perfectes aventurers, compartiren moments que mai oblidaran, i convertiren l'experi-

ència amb extraordinària. Realment resultaren ésser uns autèntics SALVATGES!!!

GESTIÓ IMMOBIUÀMA

XISCOCOMPANY
EXRERTIMMOBILIARInurm244

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 DLAJRiIO
Supermercados
Restaurantes

Cafeterias
Hoteles
ALMACEN

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

Paseo Colon, 59 • Can Picafort
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COL·LABORACIÓ
Cosas de Ia vida

Meditaciones en eI hospitaf
Me refiero a cualquier

hospital en que uno haya
estado, y también que en
Io de meditaciones caben
otros soliloquios como
Acotaciones, Elucubra-
ciones,Pesadillas,Delirios,
etc., es decir, algunas de

las mil cosas que a uno se Ie ocurren o se Ie
meten en Ia cabeza cuando está poco menos
que hecho fosfatina en una cama de hospital
aunque, eso sí, en las expertas manos de
verdaderos magos de Ia Cirugía con su séquito
impagable de Auxiliares que, a veces, incluso
te hacen desear seguirunos días más gozando
de sus atenciones. Digo esto desde Ia pers-
pectiva de una no corta experiencia de estan-
cias por asuntos quirúrgicos en algunos hos-
pitales Militares y Civiles de los que, gracias a
Dios y ojalá pormuchos años, conservo diver-
sas cicatrices. Y a fuerza de agradecimiento,
me surge ahora una exclamación que me digo
con frecuencia: iSeñor, gracias porlaVida!.

Porque hay que ver Ia cantidad de horas
lectivas que uno tiene cuando está hospitaliza-
do. En el hospital todas las horas son para
pensar quieras o no quieras, de Io que quieres
recordar y de Io que no. Decía Cicerón: "re-
cuerdas Io que no quisieras recordar y no
puedes olvidar Io que quisieras relegar al olvi-
do". Pero tengo prisa por decir que no todo es
pesimista: mi método para ahuyentar pensa-
mientos importunos, pesarosos, etc. es aga-
rrarme al clavo ardiendo de otros recuerdos
más alegres o, mejor aún, ponerme a musitar
y sentir mis oraciones más bien muy deprisa
que deprisa. Este sistema, a mí me resulta
infalible en Ia cama de hospital y en Ia cama de
mi casa. Algo así como decía un personaje de
comedia a otro protagonista: "duerme deprisa
y dormirás más".

Los recuerdos de mis estancias hospitala-
rias tienen una cierta relación con las edades
en que me cogió cada una de ellas, por eso
rememoro dos como más significativas: Ia
primera vez, lejos lejísimo, en Larache, África
Occidental Españolaentonces; sólo solósimo,
mi mujer se había venido una semana antes
porque en un par de meses iba a dar a luz
nuestro primerhijo;yjoven, bastantejoven, yo
tenía 23 años, a los cuarenta días cumplí 24 y
aún estuve cuarenta días más en el hospital.

Cuando el traumatismo craneal que lleva-
ba encima me dejó sitioytiempo libre para que
mi pensamiento pudiera discurrir por su cau-
ce, mis compañeros que me velaban turnán-
dose mañana, tarde y noche, me daban temas

en los que distraerme de Ia idea de que aquello
podría durarpocos días.Y así recordaba cosas
de grandes magnitudes: ríos larguísimos,
montañas sucesivas inacabables como una
cadena ingente, las dimensiones de Ia amistad
y el afecto que se podía ver, el ir y venir
continuamente de Sor Monserrat por el hecho
de que era su primera vela nocturna y clamaba
a Dios, según ella me explicó después, que
fuera a coincidir con Ia peligrosidad que se
barruntaba sobre una persona casi de Ia mis-
ma edad que ella

..."pupilasdeinfinito
siempre mudas, siempre abiertas,
que miráis indiferentes
los dolores de Ia Tierra... "
como dice en sus Perlas Negras Ia poesía

de Amado Nervo, libro que me leía el Cura
militar del hospital, que me Io compré después
y Io tengo como oro en paño. La añoranza de
mi familia, mi mujery mi próximo futuro primer
hijo, el valor de los amigos buenos compañe-
ros del alma, Ia grandura de las cosas, el deseo
de vivir

..."Muere e/so/, una quietudinmensa
se adueña de cuanto existe...;
entonces, una voz triste
susurra en mi oído: ¡Piensa!"...
La última vez que he estado en un hospital

Io ha sido en condiciones previas totalmente
distintas de Ia primera vez: cerca, muy cerca,
en el hospital de les Platges de Muro a 3 ó 4
kilómetros...; acompañadísimo en todo mo-
mento...;nadajovenyo,silaprimeraveztenia
23 o 24 años, ya han pasado unos cuantos y
me cogió con 79 almanaques...; ingresé
meditadamente tras las consultas médicas
oportunas...; estuve10o12dias en vez de los
80 de año 1942; y, sobre todo, Ia psicología
personal, Ia posición anímica de uno tiene
unos parámetros peculiares de Ia edad, de Ia

cosafamiliar, de Ia esperanza de vida, etc. Una
¡dea me bullía en Ia cabeza: hablando honrada-
mente, miedo no sentía, Io que sí me decía yo
mismo era ijo, qué mala pata, a estas alturas
tocarme esto!...

Y ¿sobre qué meditabas? En Ia UCI, cuida-
dos intensivos, estuve varios días, tenía ante
mí un gran ventanal, el amanecer y el anoche-
cer eran mis grandes amigos, las lamas metá-
licas de Ia enorme persiana no ajustaban muy
bien, el panorama era amplísimo y me parecía
que veía el resto del mundo, me volvían las
grandes dimensiones, en vez de montañas
veía llanura y lagos, Ia luz me venía a raudales...
por una parte, podría decir que no había fron-
teras entre el día y Ia noche, como decíamos
los compañeros en los Campamentos y vale
esta paradoja porque en el hospital también
pensaba algo parecido, las horas crepuscula-
res y los amaneceres discurrían con cargante
lentitud... Ia poesía me ayudaba:

"El alba, con luz incierta
en el espacio fulgura,
y me parece que murmura
besando mifaz: ¡Despierta!"
Y aunque tuviera los ojos entornados con

Ia esperanza de dormir un poco más, era feliz
viendo el brillo del agua de los lagos y Io mismo
cuando entraba Ia noche y Ia luz de las estrellas
se derramaba en las mismas aguas:

"Porfin, Ia noche vestida
de luto, llena de encanto,
me cobijaba con su manto,
suspirando: ¡Duerme, olvida!"
Es decir, en Ia rueda del tiempo, día y

noche, luz y oscuridad, sueño o desvelo, soni-
dos o silencios... siempre hay ocasión para
decir que "Es de noche aún, pero pronto será
de día" y que "Es de día aún, pero pronto será
de noche"... o Io que es Io mismo: paciencia y
paciencia. •

VTE B
COMPUTER

SERVICIO Y CONEXION A INTERNET

O RD E NADORES
EQUIPOS MULTIMEDIA

CLASES DEINFORMATICA B
PASEO COLON,55 • TEL. 85 17 68 • FAX: 85 05 18 • CAN PICAFORT
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COL·LABORACIÓ

S'ha creat l'Associació d'Estudiants
d'Alcúdia (ADEA) a l'Institut

V/rg/n/aLópez

El passat mes de gener, un grup
d'alumnes de l'institut d'Alcúdia de 4rt.
d'ESO i 1 r. de Batxiller després d'unes
llargues e inacabables conferències
sobre l'associacionisme estudiantil, de-
cidiren que estaven farts que l'institut
fos més o menys una "dictadura" on es
fa el que Ia direcció i el professorat diu
(sempre dlntre dels límits legals) i es
varen posar mans a Ia feina: van fer
assemblees, elegiren als seus repre-
sentants, redactaren uns estatuts, i for-
maren així I'ADEA (Associació d'estudi-
ants d'Alcúdia).

L'ADEA esta formada per uns socis
que poden serqualsevol dels estudiants
i una direcció que és formada per: una
presidenta (Azahara, de 4rt); una vice-
presidenta(Aina,de4rt),unasecretaria
(Laurade 1 rdebatxillerat) unatresorera
(M- Àngels, 1 r de batxillerat), i uns vo-

cals (que són tots els socis fundadors).
Tots els membres de I'ADEA tenen

un fi comú: el de donar a Ia "classe
estudiantil" més força, més importàn-
cia, és a dir, més poder davant Ia direc-
ció i el consell escolar. El que pretenen
és que qualsevol estudiantque ho desit-
gi tengui l'oportunitat d'una major parti-
cipació durant Ia seva vida estudiantil,
que Ii serà de profit en un futurja sigui de
caire professional o cultural.

L'objectiu primordial de I'ADEA és
ajudaraqualsevolpersonaquecursiels
seus estudis al centre, en els problemes
que pugui tenir, ja sigui per notes, amb
un professor, amb companys, etc. Pre-
tenen arribar a ser com una APA, però
en comptes de ser formada per pares,
ho serà d'alumnes (que són els que
realment els poden ajudarja que poden
actuardesdedins,perqueeldiaadiaes
el que fa que realment es pugui saber
com funcionen les coses allà i que és el

qúe passa a l'institut).
Ara esperen que qualcú sol·liciti Ia

seva ajuda o els faci qualque proposta
de caire cultural, com una exposició,
una campanya, etc.

Qualsevol que estigui interessat a
fer una proposta o tengui qualque pro-
blema, es pot posar en contacte amb
ells tots els dimecres d'una a dues a
l'aula10."
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BAR - RESTAURANTE ;;̂ i;U3CALp|
CLIMATIZADO

ABIERTO TODO
ELANO

Lunes y Martespor
Ia tärde cerrado

Ca'n Sebastià
MENU DIARIO

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

ESPECIALIDADES EN COCINA MALLORQUÍNA
Arroz Brut

Paletilla de Cordero
Lomo con CoI

COMIDAS PARA LLEVAR POR ENCARGO
COMIDAS COMPAÑERISMO
COMUNIONES Y BAUTIZOS

Información y Reservas al TeI. 85 18 53 C/. Jaime III, 63 • Ca'n Picafort
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OPINIO

Setmana Santa sui generis
De totes les festes

que es succeeixen un
cop l'any, tant les pro-
fanes com les sagra-
des, una de les més
singulars és Ia Setma-
na Santa o Setmana
de Passió i Mort de

Jesucrist; i no ho és només per Ia histò-
ria que tots coneixem, sinó que també
ho és per Ia forma de celebrar-la, és a
dir,perlasevaespecialliturgia.D'aquest
fet n'hi ha molts tipus, no es limita
estrictament a Ia religió, qualsevol dels
ritus quotidians que realitzem ja sense
ni posar-hi esment, com parar taula o
asseure's cada dijous a veure quina Ia
fan els nostres estimats Mulder i Scully,
això també té el seu mode, el seu estil;
cada una d'aquestes repetitives
intrascendències posseeix una manera
tan profundament arrelada en Ia nostra
ment com ho pugui estar el sagrament
de Ia comunicació, encara que sembli
mentida. Naturalment, aquestscostums
poden variar al llarg dels anys, esfu-
mant-se de sobte o convertir-se en un
comportament de caire obsessiu i mis-
teriós que arribi a seguir el ritme dels
batecs del nostre cor. En matèria de fe,
tot és possible.

D'aquí en podem treure una curiosa
conclusió: tots els magnífics ateus i ag-
nòstics, feliços i cofois en el seu escep-
ticisme s'haurien d'avenir a Ia idea que
ells, encara que no siguin ben bé pieto-
sos, síserien devots d'altres cultes igno-
rats, confeccionats amb el ritual nostre
de cada dia o fins i tot amb fenòmens
socials com al Beatlemania o aquesta
novafascinació per Ia vida i obres diver-
ses de Leonardo Di Caprio: potser el

que necessita el Vaticà no és altra cosa
que una bona estratègia publicitària. Si
ens fixem en Ia litúrgia que més veiem
com a tal, Ia que es compon amb mis-
ses, sagrament i sacrificis, Ia litúrgia
catòlicaesdevé un delscerimonials més
interessants que es poden presenciar,
ple d'encís i emoció, amb el rerafons de
les històries bíbliques entretingudes i
colpidores, creadores d'una estètica
d'excepció, aprofitada per incomptables
artistes, de Ia capilla Sixtina de Miquel
Àngel fins a "L'exorcista" de William
Friedkin.NoseriajustdeixarelDimonia
Ia porta, i a més, podriafercom Ia bruixa
que els pares de Ia BeIIa Dorment no
van convidar al Bateig...

A Ia fi arribem a Ia Setmana Santa, Ia
meva festa preferida per raons pura-
ment estètiques i culturals; hem de dir
que es diferencia molt de qualsevol altra
cita religiosa del calendari precisament
pel seu caràcter obscur, inquisitorial i
una mica masoquista, encara que això
no inclogui les panades i els robiols o Ia
Resurrecció, que sempre és un mo-
ment alegre.

Evidentment, abans tothom era més
temerós de Déu i això es reflectia a Ia
societat de llavors, on els valors morals
venien donats pel Cristianisme i tothom
havia de ser bo si no volia anar a l'infern
queésonjoemtrobarédesprésd'aquest
article. Tot serà plor i escruixir de dents.

Era per aquest cert terror que Ia
Setmana que ens ocupa era més es-
pectacular, quasi com Ia de Manila, que
surtcada any perlatelevisió, amb aque-
lles homes crucificats de bon de veres:
sense arribar a aquests extrems, en
l'actualitat també n'hi ha que es flagel-
len. Amb tot, les processons són l'únic

que resta on l'única sang que es veu es
Ia que hi ha pintada a davall Ia corona
d'espines, i són un bell espectacle. EIs
penitents amb Ia cara oculta i un ciri a Ia
ma,desfilenpelssovintbanyatscarrers,
en perfecte ordre i silenci, només inter-
romputs pel so llunyà dels tambors i les
trompetes, que et retrunyien a Ia panxa
quan eres petit i esperaves els confits,
amb els passos plens de flors i de figu-
res immòbils congelades en instants de
sublim sofriment. Tot i tenint en compte
que es tracta més d'un fet social que
d'un fet religiós, Ia màgia de l'escena és
inoblidable pels creients i pels no cre-
ients, assolint una atmosfera de tensió i
embruixament, sinistre i amenaçadora,
digna de lloances.

De tota manera, pot parèixer que Ia
litúrgia només és una qüestió d'estètica
i de suggerència, i això és del tot cert,
perquè en tota cerimònia el més impor-
tant són els oficiants i Ia seva capacitat
de convicció o de convenció del seu
paper dins Ia comèdia. Per tant, el bon
funcionament d'aquesta depèn també
del nivell de credulitatdel subjecte, de si
és un escèptic o no ho és i s'aferraria a
un clau roent, per posar dos estils. Aca-
bant el tema, Ia col·laboració de l'indivi-
du és essencial per dur a terme el ritus;
si ningú no creies, tal ritus seria impos-
sible, no hi hauria religió i ens avorriríem
molt. A més, Ia nostra vida no tendria
sentit, erma, buida i absurda com el cap
d'una pepa; ni tan sols en buscaríem, de
sentit: ens podem sentirsortosos i afor-
tunats de comptar amb enganyifes tan
perfectes. •

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

DROGUERIA
Productos

de limpieza
Almacén de

plásticos
Muebles de

terraza yjardín

DISTRIBUIDOR PINTURAS BRUGUER

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

C.I.F.: E-07-106040
TeI. 54 51 64/65 FAX: 54 86 24

par &eataurmtt
foil? &oger

( Cl pucanero )Tel.891059

JOANA SANDERSON

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

Impresiones de un ojeador de periódicos
Para empezar, (y

aunque ésto no apare-
ciera en ningún perió-
dico, sino en el anterior
número de "Revista
d'Alcúdia"), quiero es-
pecificarque me pare-
ce oportuno el comen-

tario de "Ses pentinadores" dirigido, a
modo de réplica, a determinado comu-
nicado que, en cierto grado, pecaba de
frivolo y un tanto impregnado de
moralina, del PSM de Alcudia referente
a Ia ausencia del Alcalde en las
"Beneïdes de Sant Antoni". Considero,
aun militando en este partido, que dicho
comunicado no tendría que haberse
redactado teniendo en cuentaque en el
aludido evento había -y, según tengo
noticia, ciertamente había- una repre-
sentación de nuestro Consistorio, y en
Ia medida en que se otorgó, al convertir
aquel '1ema" en motivo para un comuni-
cado de prensa, una excesiva trascen-
dencia a un hecho bastante secundario,
actitud que me parece más propia de
una comadre que de una agrupación
políticaseria.

Me sorprendió agradablemente Ia
noticia aparecida el 17de abril, en Últi-
ma Hora, sobre el posible acuerdo del
Hospital de Alcudia con el Ayuntamiento
a partir del cual es posible que se cons-
truya una nueva residencia de ancia-
nos.Encasodequetalacuerdoprospe-
re, habrá que felicitar a nuestro Gobier-
no municipal por haber contribuido a
encontrar Ia forma de conseguirde una
vez apartar a nuestros mayores que
precisen de una residencia, del contex-
to, no ciertamente de Io más grato, que

vienedadoporelambientehospitalario.
También supongo que Ia construcción
de esta nueva residencia -Ia cual no
tendría que demorarse mucho- permiti-
rá que dichos mayores no se vean obli-
gados a ingerir continuamente ̂ omo,
al parecer, ocurre actualmente- comida
de hospital. Que tengan más años no
implica necesariamente que no puedan
estarsanos.Laresidenciadeancianos:
otra asignatura pendiente de Ia época
en que gobernó el PSOE, aun con pre-
sencia de su Alcalde de por medio.

En el Diario de Mallorca, el 17 de
abril, se anuncia que todavía no se ha
podido construir el tramo de Ia no de-
seada vía de circunvalación que permi-
tirá el acceso directo de los camiones de
carbón a Ia Central des Murterar, sin
que tengan que pasar por Ia carretera
de Artà. No obstante, las causas que Io
han impedido han sido fortuitas y sería
cruel contemplar este retraso en Ia eje-
cución de aquel tramo desde un enfo-
que demasiado crítico. Por cierto, ha-
blando de tráfico pesado, Ia expectativa
deunavíadecircunvalaciónfueinspira-
da por el propósito de descongestionar
específicamente de dicho tráfico -que
sería el que predominantemente ten-
dría que utilizarla- Ia zona turística del
Puerto. La ocurrencia de plantear Ia vía
de circunvalación como medio para
posibilitar Ia peatonización de Ia primera
línea, si nadie me puede demostrar Io
contrario, vino después, en cuyo caso
nos encontraríamos ante otra nueva
tentativa política de apelarauna hipoté-
tica amnesia voluntaria y generalizada
de los electores.

Y ya que hemos ido a parar al tema

de Ia peatonización o semipeatonización
del Paseo Marítimo, hay una petición
que, sobre esta cuestión, hubiera esta-
do bien formularle a nuestro Gobierno
municipal, Ia cual personalmente no Ie
haré, tal vez, en caso de que accediera
a ella, aunque eso no es muy probable,
podría aumentar cierto estado de
mosqueo que se percibe entre una par-
te considerable de los empresarios de Ia
primera línea, a Io cual, por su puesto,
no quisiera contribuir, y que es conse-
cuencia lógica de las pérdidas que han
sufrido durante Ia ejecución de las obras
subterráneas... o sumergidas -ya que,
al final, no se ha sabido muy bien si han
sido una cosa o Ia otra-. Dicha petición
hubiera consistido en proponerle que,
tras Ia realización de dichas obras, en
lugar de dejar el Paseo Marítimo como
estaba antes y restituir las numerosas
plazas de aparcamiento que hay en él,
emprendiera un período de prueba pre-
vio -tal como se ha establecido en lnca-
a Ia futura peatonización, en plena tem-
porada alta, mediante Ia pertinente colo-
cación de vallas y conos. •

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

SIPCE
GABINETE DE PSICOLOGÍA

• TRASTORNOS DE ANSIEDAD • ESCOLAR Y LOGOPEDIA
• DEPRESIÓN • PROBLEMAS DE CONDUCTA INFANTIL
• ESTRÉS • ORIENTACIÓN A PADRES
• PROBLEMAS DE PAREJA • CURSOS Y CONFERENCIAS SOBRE
• SELECCIÓN DE PERSONAL PSICOLOGÍA Y SALUD

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

M'han dit que diuen...

Que... segons ens ha contat un client, l'any que ve (1999), serà tot
un any d'Inauguracions, donada Ia gran quantitat d'obres que s'estan
realitzant.

Que... des d'aquesta humil casa de pentinadores proposam que
l'any 1999 (any d'eleccions) sigui localment declarat/'an/rfe/Wo-Oo.

Que... esperam poder contar aviat xafarderies sobre les properes
eleccions municipals.

Que... hi pot haver coses moHsabrosonas.

Que... els polítics estan molttranquils. Per Ia casa gran sembla que
hi ha calma xixa, perquè ni els diaris en parlen.

Que... tal vegada podem aplicar a aquesta situació el refrany que diu
allà on diuen que no hiplou, no hipoden estar de goteres.

Que... comentava un possible resident de lafutura residència, que
convendria que no Ia fessin molt guapa ni massa gran, no fos cosa que
Ia tornin a llogar per altres usos, per exemple d'hotel rural.

Que... així, en aquell redol Ja hi hauria de tot.

Que... hi ha obres que semblen eternes (obres dels jardins de Ia porta
de SantSebastià, pavimentació dels carrers, i ara obres en els carrers de
Ses Forques).

Que... a lafi sembla que perdrem de vista el monstre d'Alcúdia Mar,
encara que només parcialment. Pobre platja d'Alcúdia!

Que... les pentinadores estam ansioses de començar a tallar pèl de
mala manera. Ja estam esmolant les tisores i Ia navalla per afaitar bigots,
barbes i pèl llarg que no ens caiguin per l'ull dret. Així que... alerta
mosques! I qui no vols pols que no vagi a s 'era!

$t4 f4*foh*dwt4

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

Laboratorio fotogràfico

¡NO COMPRE SU CARRHE!
NOSOTROS LE KEGALAMOS UN
CARRETE POR CADA REVELADO

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

y revelados en Color y Blanco y Negro en

1 Hora
PLAZA CARLOS V, n° 2 • ALCUDIA

TeI. 54 61 56
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OPINIO

Agressions consentides (per doblers)
"...acús Ia classe

mitjana de servil, d'agenollar-se
davant els qui comanden,

traint el poble seu, Ia seva gent,
els humils i ultrajats."

Manuel María.

Guillem Mas ¡Barceló

El fenomen d'integració passa per aprendre Ia llengua, Ia
cultura, les tradicions i els costums del país que acull l'emigrant;
això, evidentment, no suposaque el nouvengut hagide renunciar
al seu lloc d'origen i a tot allò que Ii és propi. El lector convendrà
amb mi, que el castellanoparlant per ésser considerat com un
mallorquí més (o sigui, un ésser integrat dins Ia societat mallor-
quina) ha d'adoptar una actitud oberta per tal d'adaptar-se a Ia
nova societat: ha de parlar Ia nostra llengua i ha de respectar tot
el que ens fa éssercom som. Ésser mallorquí no és una qüestió
de llinatges ni de lloc d'origen, és una qüestió d'integració.

Posem un exemple prou clar: a tot castellanoparlant el
mallorquí Ii ha de parlar en Ia llengua d'aquesta terra (sempre i
quanremigranthagitenguttempsmateriald'ésserconscientdel
canvi de societat). Així doncs, el natiu l'ha d'introduir al nou
sistema. A Ia llarga, el peninsular aprendrà a respectar i a parlar
el català a les seves relacions amb els natius d'aquestaterra. En
cas de seguir relacionant-nos amb ell en castellà, només posam
en pràctica Ia teoria del racisme: com que és gitano, andalús,
extremeny, lleonès... Ii parlarem en castellà i així ens entendrà
millor. A partir d'aquest moment infravaloram l'emigrant i el
tractam de poc culte, d'ignorant, de curtet i de poc aplicat en el
fenomen de Ia integració. Hem de creure que un dels fets que
identifica que una persona té un grau elevat de cultura i d'educa-
ció és quan es decanta per Ia integració; gràcies a Déu, n'hi ha
molts d'aquests a Mallorca!

Peròllavors, desgraciadament, existeixel poloposat. Elsque
no volen integrar-se mantenen una posició a Ia defensiva. Es
resisteixenapariariaaprendrelallenguapropiadelpais,fentbefa
de les nostres tradicions tractant-les de "cosas de payeses".
Aquests, s'agrupen formant guetos i fort i no et moguis es
resisteixen a integrar-se. La solució més ben aviat evident per
integrar-los és l'escola; els mestres mallorquins els hi han
d'ensenyarlallenguacatalanaiensenyar-losarespectarelstrets

diferencials del país que els ha acollit, incidintque és de persones
intel·ligents integrar-se dins Ia nova societat (no oblidant quines
són les seves arrels).

A Ia pràctica això no sol funcionar gaire bé. A Palma, les
barriades de Son Gotleu, Ia Soledat o el Polígon de Llevant, són
uns clars exemples de manca d'integració. Si concretam, a Ia
barriada del Polígon de Llevant hi ha un institut d'ensenyament
secundari anomenat "IES Aurora Picornell", on Ia resistència a Ia
integració ha portat a l'obertura d'expedient d'un professor.
Davant el gran nombre d'alumnes castellanoparlants i davant Ia
poca predisposició a l'hora d'integrar-se, Ia gran majoria dels
professors mallorquins opten per usar el castellà a les seves
classes, arribant al punt que el mateix professor de català les fa
en castellà; aplicant Ia teoria del racisme menyspreant Ia intel-
ligència dels peninsulars.

Però, en aquest instituthi ha un professormallorquíexmembre
d'Esquerra Republicana de Catalunya, condemnat a pagar una
milionària indemnització a Luis MaAnsón (desprésde menyspre-
ar Ia identitat dels illencs i d'insultar greument a l'expresident
Cristòfol Soler). Com que Josep Palou es negava a usar el
castellà durant les seves classes de Tecnologia i sempre usava
elcatalàpertald'integrarelsalumnescastellanopariantsvahaver
de suportar una manifestació contra Ia seva persona realitzada
pels mateixos alumnes i amb el vist-i-plau dels professors
mallorquins, titllant-lo de racista, "mallorquindemierda"... i rebent
escopinades i mirant de no deixarel barram perterra davant les
travetes que Ii feien els alumnes. Envers de defensar-lo, Ia
Conselleria de Cultura, Educació i Esports vol sancionar aquest
mallorquí (sigui de Ia ideologia que sigui), amb Ia possibilitat
d'expulsar-lo. Quan elsquecomanden i elsque hofan només per
doblers se n'adonen que el català no només és una curolla de
professors de català i que un professorat de Tecnologia usa
sempre Ia nostrallengua, els hifa por... molta por. Ho consenteixen
per doblers. Només ho fan per doblers. •

o I a uto ,s.l.

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

C/. Morer Vermell, 8 • 07409 - ALCUDIA

TEL./FAX: 54 62 81
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OPINIO

Doñana, S'AIbufera... Ia botiga dels
horrors.

FerranSalom
/

Quan em vaig proposar fer aquest article sobre S'AIbufera, vaig pensar de fer-
ho d'una manera alegre i distesa, per rompre el costum de Ia seriositat i el fatalisme,
inclús ja tenia preparada l'estructura en forma d'entrevista, fins i tot les brometes
plenes d'ironia i en més o manco gràcia per intentar-ho fer divertit, però... dissorta-
dament, ¡ degut a Ia meva peresa natural, els dies de retard en Ia redacció m'han
permès assistir a un dels espectacles més tristos i lamentables dels darrers anys:
una zona com Doñana s'ha vist afectada per una ona de fang tòxic que fins d'aquí
uns anys no es podrà calcular sobre les seves conseqüències, i al també -i no més
trist- espectacle de Ia inaptitud i ineficàcia dels polítics, que en lloc de primerevitar-
ho i després barallar-se com a cans millor hagués estat posar-se a Ia feina i en
col·laboració evitar que el mal anàs a pitjor.

Tot això em duu a pensar en ca nostra. Fa unes setmanes el GOB es va
entrevistar amb els representants polítics del nostre municipi i els va exposar Ia
necessitat de fer complir Ia llei d'Espais Naturals, augmentar Ia protecció de
s'Albuferaiimpulsardesdel'Ajuntamentladeclaraciócomazonad'EspecialInterès
per a les Aus, i així evitar que Ia caça tant legal com furtiva seguesqui fent malbé el
que a un altre país -fins i tot no tan ecoturístic com el nostre- seria una joia que es
protegiria fins al darrer extrem.

Es va proposar com a alternativa, per a compensar aquesta explotació, l'apro-
fitament de les seves possibilitats al 'Turisme Ornitològic", turisme d'alta qualitat.
Aquesta sí seria una manera de promocionar el nostre municipi i Ia seva protecció
seria un bon negoci.

S'Albufera està molt degradada per mor dels abocaments, caça incontrolada,
etc, però aquesta degradació no és irreversible ara, a no serque esperem que una
carretera Ia traspassi o que una urbanització Ia faci malbé.

Encara hi som a temps; no es tracta de ser apocalíptics ni fatalistes, sinó que ho
podem aconseguir amb senzilles actuacions i sobre tot Voluntat Política. Per sort o
per desgràcia nosaltres encara hi som a temps, què esperam?...«

ARBORICIDI
i : • --KK : . . '

(On són els
artffes7pMi

Mar;a/L Campins

; Aon sOnelsarbres7.SLaseTva
amazònicaes crema, Austràliaes
cremà.IndÓnèsias'hacremat.ií

Querespirarem7...Elsarbresson
els que produeixen l'oxigen...

Apn;Sopels;arbresderentrada
d'Alcudia7.Pollancresfrondososque
havienestafanysacréixerfàrbrésde
flors, qh molts deturistes s'hi retrata-
veh...tOtshan estat tallatsde"cop,
sensedir-neni rnitja...:,,..,.«^̂ ;,̂

Sabemque hi ha un pla perfer els
jardinsmésgarrits, amb rosers,fiors,
etc., però arbres ja tanestirhats... se
reposafan7.v. : - ?

Pocs pobles de Mallorca tenen
una entradaitanimpressionantcÓm
Alcúdia, arnb el seu conjunt monu-
mentaíi jardins. Ara anam de cul
enrere?. Esperem amb fe que se'n
posin de noüs, però aquellsque eren
lagloriad'AlGUdia,aquellsjanotorna-;
ran... •

NUEVO FIAT SEICENTO
El pasado fin de semana pudimos asistir a Ia presentación oficial del modelo más pequeño de Ia casa FIAT, una mezcla de dos modelos más urbanos

del grupo italiano, el Seiscientosyel Cinquecento. Nos encontramos con el FIA"
SEICENTO, un vehículo compacto, ágil, manejable, con nervio. Tres acabados
diferentes para tres tipos de personalidad.

FIAT SEICENTO S, un modelo simpático, versátil, sin problemas, económico
un perfecto segundo coche de Ia casa o primero con gran relación calidad-
precio.

FIAT SEICENTO SUITE, Ia persona que elige esta versión tiene un utilitario
sofisticado con un equipamiento fuera de serie con aire acondicionado
elevalunas eléctrico y cierre centralizado. Con Ia respuesta.segura del motor
1.100Fire.

FIAT SEICENTO SPORTING, un compacto con un estilo agresivo, con ur
motor 1.100 Fire: nervioso y divertido, dinámico, brioso, con alegría. Con este
coche no pasará nunca desapercibido, con llantas de aleación, asientos
anatómicos, volante y palanca de cambios en piel, cuenta revoluciones central
antinieblas delanteros y toda una serie de detalles deportivos y exclusivos.

Todos ellos los pueden ver y probar en AUTOUENTA MANACOR, en e
polígono industrial de Manacor. Solicite probar el modelo que mejor se adapte
a sus necesidades personalmente o a los teléfonos 8434B5 - 843400 y se Ic
llevaremos a su puerta. •
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DES DE LA PARROQUIA

1998, Ia darrera Triennal del segle XX
La situació actual del món amb Ia seva complexa problemàtica constitueix un desafiament

per a tots. També per als que creim en Crist.

Ens trobam a les portes del segle XXI. La Triennal d'en-
guany serà Ia darrera d'un segle ple d'avanços científics i
tecnològics.Tot i amb això, els alcudiencs podem sentirPorgull
d'haver avançat també en Ia fe, de no haver deixat endarrera
aquella antiga fe en el Sant Crist que hem heretat dels nostres
avantpassats.

Vivim en una època de transformaci-
ons culturals, socials i religioses, una era
de nous cultes, de nous valors, d'adora-
ció suprema al capitalisme, i anam de
camícapaunaèpocapitjorencara.Però
els que creim en Crist mantenim Ia nostra
fe, precisament perquè creim que el mis-
satge de Jesús és SALVACIÓ pera cada
home i per a cada època.

EIs alcudiencs actuals hem estat ca-
paços de travessar un altre segle amb Ia
fe, amb l'estimació a aquest Sant Crist
nostre, alegrem-nos i felicitem-nos
d'aquest fet, perquè certament és motiu
d'alegria i de molt més.

.La fita de Ia Triennal del Sant Crist és
important per Alcúdia i pels alcudiencs.
Des de Ia Parròquia es vol informar a
totes les persones que vulguin conèixer i
viure Ia Triennal del Sant Crist.

Per això, de forma mensual editarem
un full informatiu que formarà part d'un
carpeta per commerorar La Triennal del Sant Crist 98, Ia
darrera del Segle XX.

La carpeta estarà composta per:
4 FuIIs informatius. Des del març fins al juliol.
Goigs del Sant Crist.

Programa de Ia Triennal.
Anireu trobant els fulls informatius a distints establiments,

entitats públiques, centres culturals i d'oci, i a les esglésies
d'Alcúdia i del Port.

Esperam i desitjam que els fulls informatius i tot el material
que formarà part d'aquesta carpeta vos ajudi a viure millor Ia

Triennal del sant Crist 98.
A través dels fulls informatius es plas-

maran les inquietuds i els pensaments
que en motiu de Ia Triennal del Sant Crist
se'ns plantegin, tant des del punt de vista
de vivència religiosa, com també des de
Ia Tradició d'anys de celebració. També
els fulls informatius serviran per fer-vos
arribar les activitats que s'organitzin en
torn de Ia Triennal.

Al si de Ia Parròquia d'Alcúdia s'han
organitzat distintes comissions de feina,
obertes a tothom que hi vulgui participar.
Ja el mes de setembre de 1997 es co-
mençaren a posar en marxa, per tal de
treballar i divulgar, des dels distints as-
pectes,elquesignificaalasocietatd'avui
Ia Triennal. Aquestes comissions de fei-
na són les següents:

Comissió d'organització i neteja.
Comissió de litúrgia, pietat i música.
Comissió de catequesi.

Comissió d'economia.
Comissió de comunicació social.
Tots aquells que volgueu col·laborar, teniu-vos per ben

convidats. •

Meditació deprimavera
Sa Natura, quèés d'hermosa!
Enestempsprimaveral,^:k
passatjaesfredhivernal ••--,
se presenta esplendorosa,

esclatant en mil colors,
;milperfumsinovavida;
totafruir-laconvida,
oblidant mals i tristors...

ïEscosserejòVeneix,
s'esperit cobra energia;
així com s'allarga es dia
sallumtothoembelleix...

Escamp,queestavaadormit,
se deixondeix í somriu;
tot Io que era mort reviu;
tot,ara,esverdiflorit...

Ara és un gust passejar
per caminois retirats,

sveient onejar essembrats :
íiòlntbélarèsbéstiar.;.

Es una gràcia divina
gaudir de tanta bellesa!
Pesturments de savellesa
Nohihamillormedecina...

Rectificació
Altre pic, els dimonions d'impremta n'han

fet una de les seves: en eI darrer número (116),
s'hanmenjat el darrer vers de.lai|lpsa, que
queda incompleta i havia de dir:

... "Jo me n'he fet partidari
perquè pens queés un camí
llisimoKbodesegulr...
PERARRIBARACENTENARI!...
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HISTORIA

SANT ESTEVE - ALCÚDIA (*)

Quan venia de Palma he passat física-
ment i en esperit per can Cap de Bou, es
Bresal i els Marjals de sa Pobla, he donat una
volta per l'exterior de les nostres murades,
amb atenció especial a Ia Porta de Mallorca.
Ihevolgutrecórrerdedaltabaixelcarrerdels
Valents.

Estam a les acaballes del segle XX, del
segon mil·lenni cristià, però encara avui

recordam els alcudiencs que visqueren i defensaren Alcúdia,
lluitant aquí entre 1521 i 1523, vint-i-cinc mesos de guerra
fratricida, Ia guerra de les Germanies.

El nostre historiador, Don Pere Ventayol Suau, fill il·lustre
de Ia nostra Ciutat, ho resumeix amb aquestes paraules:
«Alcudia, fué el único pedazo de tierra mallorquina en donde
fue respetada Ia autoridad de su Rey, ella sola, aislada, sin
auxilio de nadie, hizo frente a toda Mallorca en armas; hizo
más, despreciandosusamenazasysupoder, abrióconamor
los brazos a todos los nobles y perseguidos que pudieron
acogerse dentro de sus muros» (I, 123)

TaI dia com avui de l'any 1521 els guerrers alcudiencs
comandats per Don Pere de Pax i els cavaliers pel noble Don
Bartomeu Rossinyol sortiren al camp de Palma i presentaren
batalla en l'heretat de Can Cap de Bou. Jaume Roig, col·locat
en el centre, duia l'estendard d'Alcúdia. En un moment de Ia
lluita Ia bandera caigué en poder dels contraris i Antoni Font i
Pere Amorós, arriscant Ia seva vida, Ia recuperaren (d'aquí
venia el dret de Font de transmetre als seus descendents el
càrrec de porta-estendard de Ia ciutat i, en faltar ells, aquest
honor ha passat als Amorós). Antoni Maura arenga 30 alcudi-
encs que buidaren una altura ocupada pels enemics i pren-
gueren vint presoners. En honor seu, el carrer on vivien
s'anomena Carrer dels Valents. Fou una gran victòria, però Ia
guerra continuà encara molt de temps.

EIs Agermanats posaren setge dues vegades a Alcúdia,
cremaren messes i talaren vinyes, mataren gent. Per això ets
alcudiencs anaven al camp, duent una aixada amb Ia mà ¡ una
espasa a Ia cintura. Anaven a Ia feina amb grups de vint o
trenta, i posaven sentinelles per evitar sorpreses mortals. Hi
hagué comissions de negociació dels Agermanats però els
alcudiencs contestaren que mai per mai s'avendrien a expul-
sar els nobles i l'altra gent que s'havia posat al seu empar.

Laguerraacabaeldia7demarcde1523amblacapitulacio
de laciutatde Mallorca. PerPoctubre de 1522 haviadesembar-
cat a Alcúdia una esquadra, comandada per Don Joan de
Velasco, composta de quatre galeres i tretze naus que trans-
portaven uns 3.000 homes. A partir d'aquest moment anaren
rendint-se les poblacions: Pollença, Sa Pobla, Felanitx, Inca,
Binissalem... Palma resistí tres mesos llargs de setge i blo-
queig.

Ja sabeu les distincions i privilegis que el Rei-Emperador,
Carles d'Espanya i V d'Alemanya, concedí a Alcúdia: Ciutat
Fidelíssimal als seus habitants els mateixos privilegis que els
ciutadans de Palma (Valladolid, 18 juliol 1523) i el títol de
Fidelíssimsa\s naturals d'Alcúdia (Pamplona, 27 d'octubre de
1523) i altres títols més, també honorífics. Fins i tot el 4 dejuny
de 1535, camí de Tunis, passà l'Emperador unes hores a Ia
nostra Ciutat, hostetjant-se a Ia casa de mn. Jeroni Moragues
on va menjar. Pregàtambé uns instants davant Ia Mare de Deu
de Ia Victòria.

Trob molt assenyades i plenes de llum aquestes paraules

de Don Pere\/er\\ayo\:«Noesnoblequienostentepergaminos
que Io acrediten sisus obras no estan en concordancia con Ia
letra. La verdadera nobleza, Ia hidalguía delhombre radica en
los bellos sentimientos delalmajusta, que es, emanación de
Dios». I encara afegeix: «Alcudia no quedó ennoblecidaporel
hecho de haberle concedido el emperador Carlos I el título de
ciudadanos y luego otro, en que los tituló fidelísimos. No.
Estos pergaminos se los dio el emperadorpara que pudieran
acreditarsunobleza,porque ésta, ya Ia tenían de antes como
Io demostraron con su heroico, nobleydesinteresadoproceder
con losperseguidos» (I, 245).

Germans, no són els papers i els títols que ens fan grans,
sinó Ia vida, les obres, l'amor, Ia fidelitat, l'honradesa, Ia
feineria.

No em correspon a mi un judici polític ni històric del paper
d'Alcúdia dins Ia guerra de les Germanies. No és el meu camp
niaquestelllocadequat.Tambéseriafacilcauredinsranacro-
nisme: jutjar els fets fora del temps real. Però si que és el lloc
i l'àmbit d'una breu reflexió cristiana.

El diaca sant Esteve centra magníficament Ia nostra
perspectiva en dos punts essencials:

1. - La seva mort segueix elmodel de Crist:proces davant
el sanedrí, qüestionament del temple, falsos testimonis i
darreres paraules idèntiques.

2. - Esteve es un hel·lenista (de llengua i cultura gregues)
que, a imitació de Jesús, estima fins i tot els enemics. La
seva caritat no es limita a predicar i donar menjar als pobres
i viudes, sinó que entrega Ia pròpia vida estimant els enemics.

D'aquí, cap cristià de verse'n potferenfora. A vegades ens
conformam a ser cristians de paraula i vestit, però no amb
obres de vertader amor.

Concretant i enfocant al fet que avui commemoram Ia llum
de l'Evangeli, podem dir:

Ens trobam davant un fet històric, unes senyes d'identi-
tat del poble, de Ia ciutat. El passat és aquest, les nostres
arrels no es poden ignorar. Conèixer i estimar Ia seva història
és propi d'un poble viu i despert. Les runes de l'amfiteatre i
d'altres, les murades que acordonen Ia nostra antiga ciutat no
són solament pedres, són llocs de vida i d'amor dels nostres
avantpassats. El passat ajuda a interpretar moltes coses.

Sigueu hospitalaris. Són els pobles nòmades sobretot
els qui més han exercit l'hospitalitat. La Bíblia a recomana
molt. Es Ia pedra de toc per al judici definitiu (Mt 25, 35. 43):
Jesús ens dirà «Vosaltres, quanjo tenia fam, em donàreu
menjar, quan tenia set, em donàreu beure, quan era foraster,
em vàreu acollir». Per a un cristià, en el fons, ja no hi ha ningú
estranger, estrany. «Ara, doncs, Ja no Sou: estrangers o
forasters, sinó ciutadans delpoble sant imembres de Ia família
de Déu» (Ef 2,19). La nostra ciutat deu gran part de Ia seva
prosperitat econòmica al turisme. Aquest ha duit forasters i
immigrants perservir-lo. Siguem hospitalaris amb uns i altres.
Sempre val més Ia persona que Ia seva butxaca.

La victòria alcudienca d'avui fa 476 anys ens ha duit molt
enfora...Quelafidelitatil'hospitalitatdeJesusquesimbolitzen
aquest altar i església ens moguin a tots a viure en l'amor que
no passa mai. •

(*) Publicam, pel seu interès històric amb el nostre
poble, part del sermó que el prevere alcudienc Joan
Darder predicà a l'església de Sant Jaume dia 26 de
desembre del 97.
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GENl MAJOR

Excursión a Ia Península (Segovia, Ávila y Madrid)

GARMENDM

TaI como estaba programado, el 21del
mes de Abril, muy temprano, nos pusimos
camino de Segovia, para pasar cinco días
completosenesaciudadyenlosalrededores.
Cincuenta y tres socios, autocar completo,
aunquequedaronmasdequince,quequerian
tomar parte en Ia misma, pero eran plazas
limitadas. Quedamos todos fascinados por

Ia organización de Ia Empresa Placer-Tur Grupo Kelmar. El
autocar, desde el principio en lugares indicados por nosotros
desde Ia salida de Puerto Alcudia. Una vez en Madrid, una
acompañante para indicarnos el autocar y acompañarnos al
hotel en Segovia, muy simpática ella que se desvivió por
nosotros resolviendo los pocos problemas. Una vez en el
hotel, muy moderno y coquetón, comenzamos las visitas a los

lugares más interesantes. No se pueden señalar todos los
lugares visitados, ya que fueron muchos y muy interesantes:
Catedrales, Museos, Iglesias, Conventos, Murallas, reservas
de animales, el Escorial con su Monasterio, Granja de San
Ildefonso, reservas de caza, Ruta de Castillos con Pedraza,
Sepúlveda, VaIIe de los caídos... en fin lugares de ensueño.

El hotel, muy moderno y muy hogareño. Cada noche un
gran final de fiesta. El gran tenor Pedro Granados nos deleitó
dos noches. Siempre actúa tan solo una noche por cada
grupo, pero a petición nuestra y de Ia Dirección, vino dos veces
dado el interés de todo el grupo, una potente voz que nos hizo
recordara Francisco por su potencia, timbre de voz y de saber
hacer. Además su simpatía nos cautivo a todos. Tanto gustó
atodosquemesolicitaronsipodríamoshacerleveniraalguna
de las fiestas que celebramos en verano. Todo se estudiará,
ya que gustó muchísimo. Ya consultaremos las posibilidades
con el Ayuntamiento y las Caixas. Otra de las noches fue Ia
Canción Española con unajoven y prometedora cantante a Ia
que auguramos gran porvenir en Ia canción, por su voz y
simpatía. El hotel con un servicio muy selecto, atendiendo
todas las peticiones, que fueron pocas ya que tanto el trato
como las comidas no podían superarse, con naturalmente las
degustaciones del cochinillo asado, trinchado al plato, el
cordero asado al horno de leña... y en fin todas las
especialidades. En dos ocasiones felicitamos al cocinero.

También felicitamos a Ia Dirección del hotel Mesón del Pere-
grino Hotel Ruta de Castilla por Ia buena organización.

La simpatía desbordaba por todos, comenzando por el
chofer,granconductorytodoslosquedesvivieronparahacer
agradable nuestra estancia. Ya les prometí que no sería Ia
última, ya que muchos quedaron en Alcudia con ganas de
acompañarnos, pero al ser plazas limitadas, no pudimos
complacerlos. Seguimos con nuestra forma de organizar las
excursiones con el sorteo diario del asiento en el autocar,
después del desayuno, que fue del agrado de todos.

Próximos viajes
En preparación para el mes de Junio una excursión al

Pirineu català con estancia en Andorra y Ia visita, un día, a
Lourdes para visitar a Ia Virgen. Para octubre prepararemos

para visitar Cádiz y alrededores, pero ya
daremos cuenta de todos los detalles.

Torneo de petanca
Y están jugándose las partidas de

pentaca tomando parte 27 jugadores,
doce ingleses y 15 mallorquines, todos
socios de nuestra Asociación.

Gracias a "La Caixa" están expuestos
en vitrina los nueve trofeos preciosos con
lafiguradeljugadordepetancaendistintas
medidas para lastres tripletas ganadoras,
más las medallas a todos los que toman
parte en este Torneo que está siendo
muy interesante por Ia simpatía y unión
entre ingleses y nosotros. Todos ellos
están encantados y Ia verdad es que es
un espectáculo diario, verjugaratodos.

Como colofón de Ia fiesta,
celebraremos una comida de compañerismo en "Cap gros"
donde se hará entrega de los trofeos, naturalmente con Ia
asistencia de autoridades, Alcudia RadioyTelevisió d'Alcúdia.

Mes de María
Iremos eIdía 30 (final del Mes de María) al Santuario de La

Victoria, donde asistiremos a Ia Santa Misa y después a Ia
merienda de coca y refrescos que nos ofrece el Restaurante
de La Victoria, por mediación del Ayuntamiento.

Demostraciones deportivas y culturales
En Inca asistiremos los gimnastas y los componentes de

Ia coral para presentar nuestros grupos.
También a Muro con Gimnasia y Baile de Salón en las

fechas indicadas.
Los que toman parte en Grupos de Pintura, no quedarán

detrás ya que presentarán sus trabajos en "Son Moix". Han
hecho trabajos que llaman Ia atención por su perfección. La
joven profesora Minella Garau está muy satisfecha del éxito y
del interés tomado por los alumnos que toman parte son sus
trabajos y muy felices todos.

Así pues adelante, que nos espera un verano con muchas
fiestas.«
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ENGUANY, COM UN RELLOTGE.

ElGovernBalear
agilitza, encara més,

Ia
DES DE L'11 DE MAIG FINS AL 30 DE JUNY. EL GOVERN BALEAR FA,
CONFIDENCIALMENT I GRATUÏTAMENT. LA YOSTRA DECLARACIÓ DE RENDA.

amb ta col·laboració de:

WSA
NOS
TOA"

CAlXA OE RAUEARS

A"Ia Caixa"

L'any passat més de 27.000 residents a
les Illes varen comprovar l'agilitat
d'aquest servei del Govern Balear.
Enguany posam més mitjans tècnics i
humans per oferir-vos Ia possibilitat de
fer Ia vostra declaració d'una manera

encara més ràpida. Si Ia vostra
declaració resulta amb dret a
EEBHPPH. el Govern Balear
n'agilitzarà al màxim el pagament
perquè cobreu abans.
Demanau ja cita prèvia. Com més
aviat presenteu Ia vostra
declaració, més aviat rebreu, si
pertoca, l'import de Ia devolució.

Colonya
CaixaPoUença

BANCA
MARCH

& Banestv

BCH^
A Mallorca:
Recinte de Fires i Congressos
de Balears. PALMA.
Horari: 09.30-14.00h

16.30-19.30h
Dissabtes:10.00-14.00h



ESPORTS
Alcúdia fou Ia seu del Campionat d'Espanya junior masculí de bàsquet

Vuit equips participaren a Ia fase final representant a les seves
Comunitats Autònomes.

El Piero Rossi Alcúdiajunior deixa un bon gust de boca davant l'afecció alcudienca

Joventut Badalona 110 - F.C. Barcelona 84

Margalida Socias.

La final del Campionat d ' Espanya junior masculí de bàsquet va ser
d ' allò més emocionant, però també previsible, disputant-se entre el F.C.
Barcelona i el Joventut de Badalona.

De dia 7 a dia 10 de maig, el Pavelló municipal d ' esports d ' Alcúdia
ha estat I ' escenari del Campionat d ' Espanyajunior masculí de bàsquet.

L'equip alcudienc de bàsquetd'aquesta categoria, el Piero Rossi
Alcúdia, després de proclamar-se Campió de Balears, va participar a
aquest Campionat d ' Espanya, representant a les Illes.

Destaquem els equips que hi participaren:
Al grup A: Saragossa, San Cernín de Pamplona, Piero Rossi Alcúdia,

i F.C.Barcelona.
Al grup B: Joventut «A» de Badalona, Maristas de Bilbao, Ramón

Optica de Logroño, i Unió Manresana «A» de Manresa.
Després de tres dies de partits entre els equips que conformaven

cadascun dels grups, diumenge dia 10 de maig es varen disputar els
partits finals.

PeI tercer i quart lloc s ' enfrontaren eIs classificats en segon lloc de
cada grup, essent el Saragossa Amway i Unió Manresana, mentre que
a Ia Final hi arribaren els dos primers de grup, Barcelona i Joventut,
guanayant els segons.

Bon Paper del Piero Rossi Alcúdia
La plantilla del Piero Rossi Alcúdiajunior, formada per Felip Quetglas,

Pere Pidal, Juanjo Paredes, Alex Ruiz, Rafel Vilanova, Joan Salas, Pere
Mir, Martí Cifre, Pere Soberats, Mario Llobera, Nadal Llompart i Joan
Crespí, lluitaren a fons els tres partits que disputaren a Ia fase
interautonòmica est del Campionat d'Espanya de bàsquet, malgrat
després de perdre contra el Saragossa s'allunyava Ia possibilitat de
quedar, almanco segons de grup.

EIs jugadors del Piero Rossi Alcúdia varen fer passar molt bons
moments als alcudiens que acudiren al Pavelló per seguir aquest
Campionat d'Espanya. Malgrat que el Piero Rossi només pogués
guanyar un partit, contra el San Cernín de Bilbao, sí que els jugadors
suaren Ia camiseta i no donaren cap pilota per perduda en cap moment,
enfrontant-se amb valentia a rivals de Ia talla del F.C. Barcelona o del
Saragossa Amway.

EIs resultats dels partits que disputà l'equip junior del Piero Rossi
Alcúdia a aquesta fase interautonòmica est del Campionat d ' Espanya
junior de bàsquetforen els següents:

San Cernín de Pamplona 63- Piero Rossi Alcúdia 75
Saragossa Amway 85- Piero Rossi Alcúdia 60
Piero Rossi Alcúdia 76-F.C.Barcelona107
A pesar de tot el quadre que dirigeix Miquel Ballester estava content

per haver plantat cara a homes superiors en altura i també, en tècnica.
EIs jugadors del Piero Rossi Alcúdia junior mostraven Ia seva satisfacció
pel suport del públic assistent. •

El Gesa Alcúdia, a Ia fase d'ascens a Ia lliga EBA
Es disputarà a partir de dia 27 de maig a Sabadell

L'equip de Ia segona divisió nacional bale-
ar de bàsquet, el Gesa Alcúdia, després
d'haver-se proclamat Campió de Balears en
aquesta categoria, té l'oportunitat de disputar
lafase d 'ascens cap a Ia plaça de Ia lliga EBA.

Serà a partir de dia 27 de maig, en què el
primerequipdelClubbàsquetAlcúdiadisputa-
rà els partits de Ia fase d'ascens en aquesta
lliga superior, una fase que es disputarà a
Sabadell.

L'equip,enguanycondui'ttecnicamentper
Miquel Ballester, ha repetit per segon any
consecutiu aquesta possibilitat.L'any passat
es va disputar aquestafase a Navàs i enguany
de dia 27 a dia 31 de maig els partits se
disputaran al pavelló municipal de Sabadell.

A l'hora de tancar aquesta edició de Ia
Revista d'Alcúdia encara no es coneixien to-
talment el calendari de partits d'aquesta fase
d ' ascens així com tampoc els equíps contrin-

cants al Gesa Alcúdia.
Després d'una excel·lent temporada el

Gesa Alcúdia va aconseguir guanyar cinc dels
sis partits de Ia fase final pel títol de Ia segona
divisió nacional balear de bàsquet, només va
perdre un dels partits contra el Jovent d 'Alaior

iaterres menorquines, aconseguint doblegar
a Ia canxa contrària a equips com S'Arenal o
Bàsquet Muro, i no perdent cap dels partits
dins Ia canxa alcudienca. D ' aquí aquesta con-
secució del Campionatde Balears de lasegona
divisió nacional.

Un parell de
jugadors en el

plató de TV
Alcúdia
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ESPORTS

La lliga d'hivern
de futbol"Safa, a Ia

recta final.
Tretze equips han participat en aquesta

lliga d'hivern de futbol-sala organitzada a tra-
vés del Patronat municipald'esports i que Ja
es troba a Ia seva recta final.

Segons les classificacions realitzades en
data del quinze d'abril, Ia classificació estava
de lasegüentforma:

I .Meson Los Patos/Menta
2.DonVito/Lovento
3.Meson Can Monxo
4.Cafe Sa Fontaneria
5.Renault Pollensa/Sa Pobla.
6.Grafiques Pollentia/Jutoba
7.Marblau
8.Alcudia ràdio
9.Bar Pedro
10.Viatges Alcúdia/Bar de Copes
I1 .Acadèmia Informàtica a Cinc
12.Elfo
13.Agrupaciohotelera
EIs partits de Ia segona volta d'aquesta

lliga d ' hivern de futbol-sala se seguiran dispu-
tant al pavelló municipal d ' esports fins a dar-
reries d'aquest mes de maig, cada dilluns,
dimarts i dimecres, a partir de les 21 h. •

BREUS

Exhibició de gimnàstica rítmica
El passat 26 d'abril es va desenvolupar al

Pavelló municipal d'esports una exhibició de
gimnàstica rítmica. Aquesta activitat, coordi-
nada per Conxita Caldentey, va concentrar a les
gimnastes de l'Escola Municipal de gimnàstica
rítmica així com el Club rítmic d'Alcúdia.

Gimnàstica masculina a Alcúdia
El gimnàs d'Alcúdia fou escenari del

Campionat de Mallorca per aparells de Ia
categoria masculina de gimnàstica artística. EIs
gimnastes alcudiencs aconseguiren importants
resultats, en aquest campionat.

El Club gimnàstic Alcúdia en aquesta
modalitat de gimnàstica artística masculina el
formaven Alejandro Calzada, a Ia categoria
benjamí A que fou primer amb Arcs, anelles,
paral·leles, barra i segon a bot. A Ia categoria
infantil b, Santiago Blanco que fou primer a
Arcs, anelles bot, paral.leles, i barra. A Ia
categoria benjamíB, Endika Marcosfou primer
a anelles i barra fixa. Isaac Calzada fou primer en
paral·leles, segon a arcs, anelles, barra i terra.
Diego Barros fou segon a terra, i tercer a Arcs
i barra.

A Ia categoria senior A, Joan Socias fou
primer a bot, barra i paral·leles.

A Ia categoria infantil A, Jimi Vilches fou

primer a terra, potro amb arcs, anelles,
paral·leles i barra.

A Ia categoria alevíA, Juan Mari Mendoza
fou primer a terra, Arcs, paral·leles, barra i a
Anelles, empatat amb Juan Manuel Fernández
(també del Club gimnàstic Alcúdia). Per Ia seva
banda, J.M.Fernández també aconseguí el
segon lloc a terra, el tercer a potro amb arcs,
primer a bot, segon a barres, a més de I ' empat
a anelles.

La U.E.Alcúdia ret un homenatge a
Bartomeu Pericàs

LaUnioEsportivaAlcudia,elpassatdiumenge
dia 10 de maig, va homenatjar a Bartomeu
Pericàs per les tasques desenvolupades dins el
club, per Ia feina feta de recopilació de dades i
de preparació de l'exposició en motiu del
setanta-cinquè aniversari del club de futbol a
Alcúdia.

Bartomeu Pericàs va ser homenatjat en el
darrer partit que l'equip de Primera Regional
Preferent de Ia Unió Esportiva Alcúdia va jugar
al camp municipal alcudienc, corresponent a
aquesta temporada 97-98, va ser el partit
contra el Ferrioler.

Bartomeu Pericàs va fer Ia treta d'honor
del partit i a més va rebre una placa en agraïment
de Ia feina feta pel club. •

Verde

La
TJV^<

ïerfecta
entu

OPTICA
ALCUDIA

TE REGALA
.unas

de coiore: Miel

•i ¿,PATIS H
Violeta

Il

PROMOCIÓN NO ACUMULABLE A OTRAS OFERTAS

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

42 • revista dalcúdia • maig'98



AJUNTAMENT
D'ALCÚDIA

SERVEIS MUNICIPALS-AJUNTAMENT; Major, 9
Centraleta 971 548071/72-971 545917
Batlia
Cultura
Urbanisme
Obres ¡ Projectes
Delineació
Informanció i servei de participació ciutadana
Telefax
AssistentaSocial
Cadastre
EMPRESAMUNICIPALDESERVEIS
CEMENTERIViadeCorneliÀtic
CULTURA I ESPORTS
Biblioteca Can Torró. Carrer Serra, 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-
Escola Municipal de Música
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
CASADECULTURAC/Hostal,11-12
Biblioteca i SaIa d'estudis (Port)

C/.TeodorCanet,11-A
CORREUS...

971 546667
971548811
971548174
971547601
971547362
971 547476

010
971546515
971546163
971 547291
971 547291
971 548596

971547311
971 547004
971891593
971891595
971 547903
971545395
971546423
971 547799
971 892597
971892615
971 545303

971 545078
092

971546313

971545410

971 547929
971548167

971 545696

971 500080
... 085

, 971 545256
.971545191

, 971 545367
, 971 547651
971546332
971 545843
971548600
971 547902

971 897040
971545440

GAS Y ELECTRICIDAD
El Murterar 971 890301
Averías (Inca) 971 880077
GUARDIACIVIL
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
Creu Roja 971 545421
AmbulànciesInsulars 971 204111
APOTECARIES
A. Crespí. Ctra. Artà-Alcúdia, 41 971 891162
A. Gelabert. Ctra. Artà-Port Alcúdia 971 892241
A. Oliver. Teodor Canet, 58 (Port) 971 545851
A.Pujadas.PlacaConstitucio,17 971548172
A. Ventayol. Prínceps d'Espanya 971 548558
A. Vizoso. Pere Mas ¡ Reus, 45 971 890530
CENTRES MÈDICS
Casa del Mar. Ciutadella, s/n 971 545968
Creu Roja (Port d'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. Plaça de l'Hospital, 3 971 723800
INSALUD. Reina Esclaramonda,.. ... 971175600
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m
GRUPO

ELECTRAL

DISTRIBUIDOR
EXCLUSIVO

ZONA NORTE
MALLORCA

FDTUADY
H M t • *ENTA Y EXPO^

Mobiliario de Cocina y Baño
Baldosas y Azulejos
himeneasHI!RGON

C/. Pollentia, 45 A • C/. Jaume II, 14
TeIs. 54 53 50 - 54 69 01 - 54 89 98 - 54 66 08

Fax548519
e-mail: electral@arrakis.es

C
CONSTRUCCIONES Y

PROMOCIONES ALCUDIAs.L.
CONSTRUCCIÓN EN GENERAL

REHABILITACIÓN DE FACHADAS
Y EXCAVACIONES

TeIf. Móvil 908 53 78 75

€
ELÉCTRICA ALCUDIAs.L.

INSTALACIONES Y MONTAJES
ELÉCTRICOS DE SEGURIDAD

Y CONTRA INCENDIOS,
REPARACIONES

Urgencias 908 63 07 34
24 Horas Domingos y festivos

m
QDMlLAR ELECTRAL

TELEFONÍA MÓVIL,
ELECTRODOMÉSTICOS,

TV, HIFI, VIDEO,
AIRE ACONDICIONADO

FERRERS D'ALCUDIAs.L.
FUSTERIA D'ALUMINI, FERRERIA

ACER INOXIDABLE i NÁUTICA

Taller: C/. Jaume II, 6 - 20
TeI. Móvil. FERRERS 909 65 92 19
TeI. Móvil ALUMINIS 989 90 42 65

PROMOCIÓN DE VIVIENDAS
CONSTRUCCIÓN
Y PROMOCIÓN
DE VIVIENDAS

C
SERVICIOS DE ALCUDIAs.L.

INSTALACIONES
Y REPARACIONES

SANITARIAS
Urgencias. 908 53 89 00

24 Horas Domingos y festivos

RAS A SU DISPOSICIÓN




