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Associats a Ia Premsa Forana
fDipòsit Legal: PM-329-1988

i;La redacció d'aquesta revista vol
manifestar que només expressen

Ia seva opinió l'editorial i els
¡:Articles signats per Ia redacció. EIs
ll;altresson responsabilitat dels
|iautors queexerciten eldret de
!llibertat d'expressió mitjançant Ia

revista.

EIs drets dels nostres
pescadors

No hi ha ningú en el món que depengui tant de Ia mar com ells. Mentre
una gran majoria de gent ve a aquesfa ¡lla, a aquesta costa, a nedar i
prendre el sol, e/s pescadors d'Alcúdia només es poden aixecar cada

dematinada tot esperant que Ia mar vagi bé ¡ Ia pesca sigui factible.
Aquests dies hem llegit a Ia premsa que e/s pescadors alcudiencs encara no

han cobrat les indemnitzacions per /es pèrdues que patiren el mes de maig de
l'any passat, quan I'OTAN va fer una sèrie de maniobres militars que impossi-
bilitaren Ia seva feina. En total es feren malbé dues setmanes de pesca, i això
afectà especialment a les barques de llagosta, que calculen en 14 milions les
seves pèrdues. Se suposa que el Ministre de Defensa hauria de ser qui pagàs
aquesta xifra, però allà ningú sap res, mentre els de Ia Conselleria d'Agricultura
i Pesca del Govern Balearasseguren que enviaren una carta alMinisteri. De totes
maneres, si qualcú pagàs, diuen que només serien 2 milions i mig, corresponents
a les 7 ó 8 barques de les 25 afectades que han presentat Ia documentació
corresponent.

Ha passat un any i els pescadors no han vist ni un duro. La burocràcia ha
desanimat a molts a seguir endavant. El conseller d'Agricultura va assegurar als
pescadors que el Govern avançaria els doblers, però encara no s'ha fet res de
res.

Es una llàstima que els polítics mostrin tan poca sensibilitat amb aquests
professionals de Ia mar, que no només han de supeditar Ia seva activitat a Ia
voluntat de Ia climatologia, sinó que a més a més han de patir Ia humiliació de
ser infravalorats, perquè l'Administració té les orelles sordes cap a les seves
queixes.

En parlar que els mateixos polítics s'excusen uns amb els altres i es culpen
mútuament, mal assumpte: senyal clara que qualque cosa falla. I els qui patiran
les conseqüències no seran d'altres més que els pescadors. Si Ia Conselleria
d'Agricultura diu que ha demanat indemnitzacions al Ministeri de Defensa, i
aquest assegura que no sap res, aquí o qualcú conta mentides o qualcú se renta
les mans, com Ponç Pilat.

Així van les coses, e/s homes de Ia mar veuen anul·lats els seus drets mentre
els homes de terra tampoc fan llarg. Uns i altres, emperò, com en èpoques
passades, encara estan sotmesos a Ia voluntat dels soldats. I sant Pere que no
diu res. Idò! •

Colonya
Caixa PoUença

Oficina ALCÚDIA
C/. d'Es MoII, 27

TeI. 54 55 31

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

TeI. 54 76 60

Panadería
Pastelería

Fábrica y oficina:
Jaime 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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INFORMACIÓ

Juny, mes de festes
Juny és un mes molt significatiu: comença l'estiu i, a Alcúdia, comencen les festes. De dia 23 a dia 29 Sant Pere en el Port i dia 1 i 2 de juliol

a Ia Victòria. Tot això com a preparació de les grans festes d'enguany per SantJaume i Ia Triennal.
A continuació publicam el programa d'actes de les festes de Sant Pere, organitzades per Ia Confraria de Pescadors i l'àrea de Cultura de

l'Ajuntament. El regidor de Cultura, Miquel Ferrer, considera que "ha sortit un programa bastant rodó, que Jo crec que agradaràatothom, perquè hi
des d'un cantant clàssic fins a teatre còmic".

SANT PERE 1998
Dimarts, dia 23

-16'30 h: Primera semifinal del campionat d'Espanya de
bàsquet, categoria cadet masculí.

Lloc: Pavelló Municipal d'Esports.

-18' 30 h: Segona semifinal del campionat d'Espanya de bàsquet,
categoria cadet masculí.

Lloc: Pavelló Municipal d'Esports.

-A les 18'00 h: Espectacular inici de les festes, amb una CERCA-
VILA MARINERA, per gentilesa de «Creuers Germans Rebassa» amb
l'acompanyament musical d'una xaranga. Tots el nins i nines que ho
desitgin, podran passejar-hi però hauran d'anaracompanyats de perso-
nes adultes. Punt de trobada: l'avarador.

-Apartirdeles20'OOh:Festa d'aniversari Alcudiaradio,alaplatja
d'Alcúdia, sopar de trempó per a tothom i animació musical

Volada d'estels sifa vent /////

Dimecres, dia 24
-A partir de les 9'30 h: Partits de bàsquet classificatoris per al

Campionat d'Espanya.
Lloc: Pavelló Municipal d'Esports.

- A les 111OO h:Proves de natacióala piscina de Gesa. I haurà proves
de velocitat i de relleus per estils de diferents categories.

-A les 11 '00 h: Inici del taller de nanses, nuus i entalladures
marineresacàrrec de l'amo en Pep Malondra i l'amo en Jaume Adrover
(Poma), per a nins i nines majors de 5 anys.

Lloc de realització: «Casetes de Pescadors» (davantel BarLovento).
La participació en el taller és lliure i es realitzarà els dies 24,25 i 26

de juny.

-A les 17'00 h: Gran final del campionat d'Espanya de bàsquet,
categoria cadet masculí.

Lloc: Pavelló Municipal d'Esports.

-A les 20'00 h:Exhibicio de gimnàstica rítmica a càrrec de l'Escola
Municipal i el Club «Rítmic Alcúdia».

Lloc: Plaça cas Vicari.

-A les 22'00 h:Concert de Ia banda municipal de música d'Alcúdia,
al passeig Marítim.

Dijous, dia 25
- A les 18'30 h: Jocs infantils: trencada d'olles, corregudes de sac,

al MoII VeII.

-A les 19'30 h: Exhibició de gimnàstica esportiva i karate a càrrec
dels Club Gimnàstic i del Club de Karate Alcúdia.

Lloc: Plaça de Cas Vicari.

-A les 20'00 h: Inici de les 24 hores de bàsquet «Corral de Gesa»,
al Pavelló Municipal d'Esports.

-A les 22'00 h: Nit de teatre amb Ia representació de l'obra
«Barrabassades» del grup POMETES TEATRE.
Lloc: Passeig Marítim

Divendres, dia 26
-A les 10'00 h : Inici del torneig de voleibol de platja i segona prova

del campionat de les Illes Balears davant l'edifici Xara.
Informació i inscripcions: 971548510-971548661

-A les 111OO h: Jocs a Ia mar amb:
Curses de matalassos. Travessa del
Lloc: Al MoII VeII

-A les 20'00 h: Cloenda de les 24 hores de bàsquet «Corral de
Gesa» al Pavelló Municipal d'Esports.

Sardinada popular, organitzada per Ia Confraria de Pescadors i nit
d'havaneres, amb el grup alcudienc Sotavent

Lloc: Davant el Bar Lovento

-A les 23'00 h: Nit de rock a Ia platja amb l'actuació
Krispats i Ja t'ho diré
Lloc: Platja d'Alcúdia.
Organitza: AlcúdiaRàdio

Dissabte, dia 27
- A les 15'00 h: Segona regata »Badia d'Alcúdia», 1a prova

categoria optimist al MoII VeII (Port d'Alcúdia).

- A les 21 '30 h: Ballada popular, al passeig Marítim amb el grups
Música Nostra i Sarau alcudienc

Diumenge, dia 28
- A les 11 '00 h: Concurs de castells d'arena, a Ia platja d'Alcúdia,

davant l'edifici Xara.

- A les 11'30 h: Finals de torneig de voleibol de platja i del
campionat de les Illes Balears, inici de Ia platja davant de l'edifici Xara.

- A les 12'00 h: Segona regata «Badia d'Alcúdia» , 2a. prova
categoria optimists, al MoII VeII (Port d'Alcúdia).
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- A les 15'30 h: Tirada local de Sant Pere, per a l'obtenció del títol
«Colomí», en el Cap Gros. Organitza: Societat de Caçadors d'Alcúdia.

- A les 18' 30 h:Desfilada de moda infantil i juvenil, amenitzada peruna
exhibició a càrrec de les gimnastes del Club G. Alcúdia al passeig Marítim.

Col·labora: botiga de decoració «Auca» i Ia floristeria «Art i flors»
Organitza: Botiga Júniors

-A les 20'00 h: Mostra de paelles i fideuades. Organitzada per Ia
Confraria de Pescadors. Lloc: MoII VeII.

-A les 22'00 h : Gran berbena amb les orquestres
Grup Magenta - Salsa Cuatro - Orquídea Big Band
Lloc: Passeig Marítim

Dilluns, dia 29 Sant Pere
-A les 9'45 h:Cercavila a càrrec de Ia Banda Municipal de Música

d'Alcúdia.

-A les 10'00 h: Trobada dels pescadors d'Alcúdia a Ia plaça de Ia
Constitució acompanyatsperlaBandaMunicipaldeMúsicai autoritats

-Ales10'15h:AplecdepescadorsdavantlaConfrariaicercavilafins
al'esglésiadelMoll.

-A les 11 '00 h: Missa solemne a Ia parròquia de Ia Mare de Déu
del Carme iSantPere.PredicaràMossènPereBarcelóRigo, rectorde
Ia Parròquia de Can Picafort.

-A les 12'30 h: Vi d'honor per a tothom a Ia Casa de Ia Mar, ofert per
l'Ajuntament.

-A les 14'00 h: Dinar d'homenatge, als pescadors de Ia Tercera
d'Edat. Lloc: Cases de Son Sant Martí

-A les 19'00 h: Missa a Ia parròquia de Ia Mare de Déu del Carme
i Sant Pere.

-A les 19'30 h: Processó amb Ia imatge de Sant Pere, perterra i
per mar acompanyada dels pescadors i de Ia Banda Municipal de
Musica d'Alcúdia.

-A les 22'00h: Nit d'espectacle
Camilo Sesto
Lloc: Passeig Marítim

- A les 00'30 h : Gran castell de focs artificials, al passeig Marítim

Programa d'actes Màrede
Déu de Ia Victòria

Dimecres, día 1 dejuliol.
Revetla de Ia MaredeDéu
-Aies18'30h:
Cursalocal «Pujada a Ia Victòria».
Sortides des de les Piques, l'Illot, i del passeig de Ia Mare de Déu de
Ia Victòria.
Informació i inscripcions alpasseig dela Mare de Déu de Ia Victò-
ria a les 17' 00 h. Un autocar traslladarà els corredors a les diferents
sortides. Premis en metàl·lic i trofeus per alsprimers classificats.
També hi haurà premis sorpresa per a tots els participants. |
-Ales18'30h: '&mm II
Siulada infantil a càrrec de tots els nins assistents.
-Ales18'45h:
Trencada d'olles i seguidament regals sorpresa.
-A!es21'30h:
Missa
-A les 22'00 h:
Bunyols i mistela per a tothom.
-Ales22'30h:
Revetla mallorquinaamb
Coral Ciutat d'Alcúdia • «Sarau Alcudienc
-A les24 'OOh : V
Rom cremat per a tothom.
(Obsequi del Restaurant «El Mirador»).

Dijous, dia2 dejuliol
Festade Ia Mare de Déu de Ia Victòria
- A l e s 8'30 h : ; •
:Amollada de coets dés de l'Ajuntament.
Cercavila de Ia Banda Municipal de Música d'Alcúdia.
-Ales11'OOh: 1!||
Arribada de les autoritatsa Ia Victòria acompanyats per Ia Banda
Municipal de Música d'Alcúdia.
-Ales11'30h:
Missasolemneconcelebradaamblatradicionalofrenadecamamll.la.
PredIcaràmossèn Mateu Amorós Amer.

.:.-.--.:;-.

-A les12 '3Qh:
Típiques corregudes amb joies per a joves i vells, des de les piques,
amb quatre dinars de premi,iferts pel Restaurant «El Mirador» de Ia
Victòria. (Dia a triar).
-Ales16'OOh:

BaII de bot en el «Ballador» amb Ia Banda Municipal de Músíca i pluja
de caramels i avellanes.

RIAUTO
COLABORADOR OFICIAL DE MEDIAUTO, S.A.

<gg> TOYOTA

Exposición y Ventas: Taller y Ventas:
AVDA. MAR I ESTANY, 1 CTRA. D'INCA, 1
TEL. 545550 TEL 54 01 1 0
PTO. DE ALCUDIA SA POBLA

CLINICAMEDICOESTEIICA
DIETÉTICA Y NUTRICIÓN

OBESIDAD, CELULITIS1 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 - Tel. 54 61 61
PALMA: PIz. Forti, 3B, 7°, 1a - Tel. 73 82 77
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COL·LABORACIÓ

Un dia de pesca amb Ia barca "Capdepera rr

José AntonioFernandez

Aquest mes, amics meus de Ia revista d'Alcúdia, vos contaré una
excursió que vaig fer amb uns mariners alcudiencs; mentre aquests
homes feien feina, un servidor preparava aquest reportatge per mor de
les festes de Sant Pere. La idea me va començar a rodar pel cap, "per
què no fer un article diferent?" me vaig demanar a mi mateix; idò venga,
endavant!laquielteniu,aixicomencalamevaaventura:undimarts,quan
mancava un quart per les quatre de Ia matinada vaig quedar per veure'm
amb en José Niño a davall ca seva, per poderveure com és Ia sevafeina.
A les quatre i mitja ens dirigírem cap a Ia barca i Ii vaig demanar com
s'anomenava i el patró me va contestar "se diu Capdepera".

Abans de partirala destinació de l'itinerari, els dos mariners preparen
les xarxes una mica, i revisen si estan bé. Després desarmen les cordes
de l'enganxament d'antena, i el motorista Ja té preparats els motors per
poder salpar; i així tot roman a punt per conduir Ia barca.

Durant el viatge Ii vaig demanar un parell de preguntes: "quantes
hores feis feina? -tretze hores cada dia, de dilluns a divendres".

"Quin tipus de peix s'agafa ara? -ara allò que s'agafa més és Ia
gamba i llops.

Quins són els noms de Ia tripulació? - Ia tripulació som quatre; Jo

som el patró Jaume Llitrà. El motorista és en Toni Llitrà i hi ha dos
mariners de son Auleta, un al·lot de Ciutadella i en José Niño".

"Tens qualque anècdota? ^Jo de moment no, a no ser les pròpies
del mal temps que ens hagi agafat i coses d'aquestes però vaja, tot és

rutina. Aquí aixecar-se a les cinc í arribarales sis
tot és rutina".

"Quin trajecte soleu fer cada dia? -anam a
pescar entre les dues illes, entre Menorca i
Mallorca, a mitjan canal. De vegades anam
darrera de Formentor, cala Sant Vicenç, però
normalment entre les dues illes".

Aquestes eren les paraules d'en Jaume Llitrà
quan arribàvem al moll d'Alcúdia. Allà esperava
un camió per durse'n el peix. Hi havia gent que
mirava a veure si hi havia molt de peix, i a veure
si Ii agradava per comprar directament en el
moll.

Des de Ia redacció vull agrair als mariners i
al patró de Ia barca "Capdepera" perpoderhaver
fet aquest reportatge i donar els molts d'anys als
pescadors d'Alcúdia. El mes qui ve tendreu un
altre reportatge interessant, en aquesta ocasió
amb un nou col·laborador. •

EXCURSIONES MARÍTIMAS

ã|í«rii:S:-;;|6||
v..-v. " ...

SALIDA - DEPART - DEPARTURE - ABFAHRT
PUERTO DE ALCUDIA: 10.00 -13.00 -16.00

PTO. DE ALCUDIA • TEL. 54 58 11
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INFORMACIÓ

UM organitzà Ia I trobada de batles i
regidors

El 30 de maig al nostre municipi, a l'hotel
Estrella del Mar del port d'Alcúdia, es va dur a
terme Ia primera jornada de formació de batles
i regidors organitzada pel grup UM. El progra-
ma d'actes va serel següent: a les onze del matí
es van fer les acreditacions, a les 11 '30 bere-
nar i tot seguit a les 12 Ia presentació de Ia
jornada a càrrec del secretari de política muni-
cipal, Miquel Ferrer, amb Ia intervenció del
secretari general d'UM Bartomeu Vicenç. A les
12'15 hi va haver Ia ponència dels temes a
tractar a càrrec de Pep Roig, periodista, i
seguidamentel col·loqui. A les dues hi va haver
el dinar i damunt les 16,30 Ia darrera ponència
a càrrec d'Aina Colom, pedagoga. A les sis del
capvespre se va tancar l'acte de Ia jornada a
càrrec de Ia presidenta d'UM, Maria Antònia
Munar.

Volem dir que Ia revista d'Alcúdia va ser
present a aquest acte el dematí per poder
informar d'allò que va succeir. Tenim les pa-
raules enregistrades de Ia presidenta d'Unió
Mallorquina: "Unió Mallorquina s'ha reunit per
oferirunesjornadesperunamajorformacióde

batles i regidors per tant, gràcies per ser aquí
a tots vosaltres i dir-vos també que avui hem
parlat de diferents temes entre ells el que és un
objectiu prioritari d'Unió Mallorquina: Ia im-
plantació a cada un dels municipis d'aquesta
iila de tenir uns millors resultats electorals al
99. Estic convençuda que a tendrem uns
millors resultats electorals i pertant més batles

i més regidors. Unió Mallorquinaaquesta legis-
latura ha demostrat que pot governar amb Ia
dreta ¡ l'esquerra. Tenim municipis on se do-
nen exemples: això significa que Unió Mallor-
quina ha demostrat que és un partit de sempre,
és un partit de centre i és un partit nacionalista
i és un partit que té moltes possibilitats de cara
alfutur".

nnem AuiovEmAMANAcoa, s.L. fsnnn
m^MMmMmMM rnnr«irmnrir» nfirini FIAT-IANTIA . Al F=A RDAAFO mMlMMfmfMM

DONDE AL COMPRAR SU VEHICULO DE OCASION LE OFRECEMOS:

• TODOS LOSCOCHES TOTALMENTE REVISADOS Y GARANTIZADOS
• COCHES PROCEDENTES DE CAMBIO, VEHÍCULOS DE DIRECCIÓN Y SEMINUEVOS
• FINANCIACIÓN PERSONALIZADA A MEDIDA Y SIN ENTRADA
• COPMPRE SU COCHE AHORA Y EMPIEZE A PAGAR DENTRO DE 2 MESES
• TRANSFERENCIA E I.T.V., IMPUESTO DEL 98 Y PLACAS IB INCLUIDAS EN PRECIO FINAL
• POR LA COMPRA DE CUALQUIERVEHÍCULO UN TELEFONO MOVILGRATIS

NO PIERDA SU OPORTUNIDAD,
TIENEMASDE 150 COCHES

DONDE PODER ELEGUR.
AHORA PUEDE VISITAR

NUESTRA EXPOSICIÓN DE
VEHÍCULOS

SUPERECONOMICOS DESDE
75.000PESETAS

VEHÍCULOS DE EMPRESA
BRAVO 1.4 SX,(CC/EE/AA/MET),IB-CW 1.850.000
SEMINUEVOS
PUNTO 55 S,PM-CL 990.000
CINQUECENTO 900 S, PM-CN 725.000
TODO TERRENO
TOYOTA LAND-CRUISER 2.5 TD, PM-BC 1.075.000
RANGER ROVER 3R DIESEL, PM-AS IMPECABLE
NISSAN PATROL DIESEL, PM-AB 975.000
TURISMOS
NISSAN PRIMERASLX,(CC/EE/DA/A),PM-CM 2.190.000
PEUGEOT 306 TD,(AA/EE/CC/MAN), PM-CF 1.790.000
BRAVO 1.6 SX,(CC/EE/DA/FIAT CODE),PM-CD 1.650.000
RENAULT 19 CABRIO (CC/EE/DA), PM-BS 1.475.000
FIAT CROMA TD (EXTRAS), PM-BJ 1.375.000
LANCIA DELTA 1.4 INYECCIÓN, PM-BU 925.000

CITROENZX1.8,(CC/EE),PM-BN
RENAULT19GTD,PM-BG
AUDI100,EXTRAS,PM-BF
TWINGO, (AA), PM-BW
FIAT UNO TURBO, PM-BD
CINQUECENTO, PM-CD
FIAT UNO 45, (CC/EE), PM-BN
OPELCORSA,PM-BJ
VOLKSWAGEN POLO, PM-BD
FIAT UNO 45, PM-AW
RENAULT11 DIESEL,PM-AF
COMERCIALES
NISSAN TRADE ISOTERMO DIESEL, PM-BK
FIATFIORIN01.7DCOMBI,PM-BU
NISSAN VANETTE COMBI, PM-BG

925.000
875.000
850.000
725.000
690.000
625.000
590.000
425.000
390.000
375.000
325.000

1.800.000
900.000
695.000

Fusters, solar 43. Polígono Industrial de Manacor. TeI. 84 34 00. MANACOR
HORARIO de 9 a 13 h mañana, 15'15 a 20'15 tardes. Sábados mañana abierto.
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porcme0an0s,

Ahora Nissan Ie ofrece por medio de su nuevo programa Garantía 3+2 Excellent 5 años Ia posibilidad

de ampliar Ia garantía standard de su vehículo de 8 a 5 años.

Por un coste mínimo, usted podrá disfrutar durante cinco años de Ia garantía Nissan frente a cualquier

anomalía que se pudiera presentar.

Ya Io ve. En Nissan estamos tan convencidos de que hacemos bien nuestros coches quc cuando todo

el mundo se quita años nosotros nos los ponemos.

MOTOR INSULAR1 5.A.

i^y^i

Conduce y Disfruta

POLÍGONO INDUSTRIAL DE MANACOR (JUNTO A ITV) • TEL. SS 00 28 - MANACOR • CTRA. PALMA-ALCUDIA, Km. 28 • TEL. 88 30 31 • INCA
Y SU RED DE AGENTES: STA. MARGARITA: COVEAUTO - TEL. 52 39 94 - MIQUEL ORDINAS, 7

SA POBLA: AGUSTi S.L. • TEL. 54 18 05 - CTRA. INCA, 35 • CAMPOS: RAFAEL POMAR - TEL. 65 07 83 - HISTORIADOR TOLLEDAS, 9
FELANITX: AUTOMÒBILS PERELLÓ - TEL. 58 1260 - VIA ARGENTINA, 57 • MANACOR: C1AN PERELLÓ - TEL. 55 00 51 - PLAZA CONCORDIA,



INFORMACIÓ
• fS'ha format l'Associacio de comerciants del

Port d'Alcúdia
Tots els interessatsja es poden fer socis

Dia 2 de juny un grup de comerciants del Port d'Alcúdia lliuraren a Ia
Delegació del Govern i a l'Ajuntament d'Alcúdia els estatuts que han de
regir Ia nova Associació de comerciants del Port d'Alcúdia.

De moment aquest grup de comerciants han format una Junta
Directiva provisional, gestora de l'Associació, integrada per 12 persones:
9 vocals, un secretari-tresorer (Tomeu Pons), un vicepresident (Pep
Aguiló) i el president Francesc Cladera.

EIs motius pels quals s'ha format aquesta nova associació és intentar
fer un front comú que defensi els interessos de tots els socis, que podran
ser aquelles persones que desenvolupin l'activitat de comerç, restauració,
bars i similars, industrials i professionals, els locals i establiments dels
quals estiguin en el Port d'Alcúdia. Això inclou, entre d'altres, Ia zona dels
llacs i l'avinguda Pere Mas i Reus.

Segons Francesc Cladera "Ia nostra intenció és col·laborar amb
l'Ajuntament i millorar tant com poguem el Port. Especialment ens
agradaria col·laborar en les festes de Sant Pere.

També creim que el fet que hàgim format una associació permetrà
agrupar els interessos dels associats i, per exemple, podrem donar Ia
nostra opinió com a grup de les obres que es realitzen en el passeig
Marítim."

Un dels objectius que Ja han aconseguit aquest grup de comerciants
ha estat que enguanys'ha arribat a un acord amb l'Ajuntament i l'escenari
per les festes de Sant Pere es col·locarà entre el Club Nàutic i l'avarador,
i així no importarà tancar el passeig Marítim durant totes les festes.

EIs problemes del Port
Francesc Cladera opina que el Portd'Alcúdia té bastants de problemes:

"hi ha voravies que tenen contenidors de recollida selectiva a damunt i no
deixen passar Ia gent. Continua el tema dels tiqueters. Hi ha també el
problema de Ia venda ambulant (que moltes vegades és il·legal, perquè
invaeixen els passos dels comerciants)... i naturalment tampoc vull deixar
de dir que hi ha comerciants que ocupen més via pública de Ia permesa,
i això no pot ser. Jo sé -continua en Francesc- que Ia Policia Local fa molta
feina en aquest sentit, però Alcúdia és molt grossa i també passa que quan
els municipals han avisat de les il·legalitats o han aturat els venedors
ambulants, en haver-se'n anat tornen a les mateixes."

Un altre tema important és el dels renous. La Junta gestora considera

que una de les solucions seria que tots els comerciants i empresaris es
posassin d'acord quant a l'horari d'obertura de locals, i si tots tancassin
a Ia mateixa hora, no hi hauria competència deslleial. Però per això també
es necessita una llei del Govern Balear. EIs comerciants són conscients
que Ia temporada turística només dura B mesos i s'ha d'aprofitar, però
"sense passar uns límits".

Un altre dels objectius de Ia nova associació podria ser intentar
aconseguir subvencions amb el PIa Mirall o d'altres, a fi d'uniformitzar els
cartells, les taules i cadires dels locals comercials i bars, i tenir aixítot un
mateix nivell de qualitat. "Potser -opinen els comerciants- ara que es
faran les obres de Ia primera línia del Port i molts retiraran els cartells i
para-sols seria el moment".

EIs socis
Tots aquells que estiguin interessats es poden associar en el domicili

social: ASEFCO S.A., en el carrer de Ia Mar, 1-2n pis del Port d'Alcúdia
( te lefon971548211).

La intenció inicial seria aconseguir 40 ó 50 socis i fer eleccions per
triar Ia Directiva definitiva.

Respecte a les relacions amb l'Associació d'empresaris d'Alcúdia
s'Atalaia, els comerciants del Port asseguren que "no anam a fer cap
obstrucció a ningú. Hem tengut contactes amb s'Atalaia i tots dos tenim
les portes obertes. Un soci ho pot ser de les dues associacions. A més a
més, Ia intenció és millorar les condicions de tots". •

n

aria

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

Victoria ^Janiw
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:89 1889
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INFORMACIÓ
Com a cloenda de les If Jornades sobre Medí Ambient

S'han inaugurat els jardins remodelats
d'Alcúdia

El projecte ha costat 20 milions i és el primer del PIa Mirall

Dilluns dia 8 de juny a les 11 h el batle d'Alcúdia, Miquel Ramis, i el
regidor Mateu Salord inauguraren distintes remodelacions de jardins
d'Alcúdia, concretament els espais exteriors de les murades de Ia Porta
de Sant Sebastià cap a Ia plaça de toros i cap a l'avinguda Prínceps
d'Espanya (camí de Ronda).

EIs jardins d'aquestes zones tenien Ja més de 30 anys, i aprofitant el
PIa Mirall es va incloure un projecte de remodelació que va començar
l'octubre de l'any passat.

La remodelació ha tengut diversos aspectes: primerament s'han
sembrat els prop de 8.000 m2 de zona ajardinada existent amb plantes
noves, concretament un 80% d'autòctones i Ia resta tropicals. Algunes
de les plantes noves són: xipresos, garballons, baladres, camamilla,
romaní, platers, acàcies, espígol, roses... i prop de 3.000 m2 s'han
sembrat de gespa. Totes les plantes són baixes per no tapar Ia vista de
les murades.

Una altra de les reformes ha estatfer passos pels vianants enmig dels
jardins, de manera que es pot fer un recorregut llarg a peu i sempre
envoltat de verd. Durant tot el recorregut el visitanttambé trobarà bancs
per asseure's i papereres.

Regatge
El projecte també ha inclòs un nou sistema de regatge per aspersió,

que consisteix a distribuir l'aigua en forma de pluja i amb una certa pressió
pels aspersors. Aquest sistema també compta amb un regatge per goteig
a qualcunes plantes.

La majoria de les plantes sembrades necessita poca aigua, i fins i tot
aviat s'espera poder regar-les amb aigua depurada, un cop fetes les
connexions.

L'empresa concessionària de les obres ha estat Azahar, que potser
també serà l'encarregada del manteniment. El migdia aquesta empresa
obsequià a tothom amb clavells de moro.

Segons el regidor Mateu Salord, "Ia idea és il·luminar aquests jardins,
tot i que és un projecte que encara s'ha d'estudiar. Ara manquen posar uns
cartells en llengües diferents demanant als visitants que respectin les
plantes. També segurament s'hauran de tancar els jardins perquè aquests
dies hem notat que hi havia potades i marques de rodes de bicicletes".

Actualment l'Ajuntamentté en projecte ajardinardues zones més, ca
na Ferrera i ses Forques, que potser començarà a fer-se passat l'estiu.

Altres actes
DeI programa d'actes de les Il Jomades sobre Medi Ambient que

començaren dia 3 de juny, també destacam les dues exposicions a Can Torró:
una organitzada pel GOB: "Serra de Tramuntana: un parc de dalt a baix" i una
afra per Sa Nostra, "Què Ii feim a Ia Terra?". El GOB també va organitzar una
excursió amb bicicleta dia 6 per Ia Marina i s'Albufereta.

Dia4AlcudiaRadiovaemetreales12unprogramaespecialdedicatalmedi
ambient, amb una taula rodona amb alumnes de les escoles d'Alcúdia. El
mateb< dia, l'horabaixa, Pedro Carbonell parià a Can Torró sobre "Fauna
submarinaipuntsdebuceigalescostesd'Alcudia".Laconferenciavacomptar
amb una projecció de dispositives.

L'endemà, dia 5 de juny, Océano Sub patrocinà unes pràctiques gratuïtes
de buceig a Ia platja.

EIs actes d'aquestes Il jornades acabaren dimarts dia 9 amb una
conferència-taller de "Com triar els productes de neteja més ecolò-
gics?", organitzada, com Ia resta d'actes, pel Servei de Medi Ambient de
l'Ajuntament. •

KETTAL

MUEBLE;
MErSTRE

Cl. 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 ßunto Toys "R"us)

Palma de Mallorca

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

Marratxí

s.i. 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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INFORMACIÓ

S'ha presentat el programa
d'activitats "Viu l'estiu

El programa ofereix una oferta ben diversa

rr

El PatronatMunicipal d'Esports ha presen-
tat el programa d'activitats físiques, lúdiques i
esportives del "Viu l'estiu a Alcúdia 98", un
programa molt divers, amb moltes activitats
pels mesos dejuliol, agostisetembre, i del qual
vos en feim un resum:

Hi ha l'oferta, per una banda, dels cursos
de: mantenimentfísic, aeròbic, steps, tonifica-
ció muscular i aigua/aeròbic i gimnàstica cor-
rectiva ¡ manteniment per a Ia gent gran (en el
gimnàsmunicipal).

Mantenimentfísic amb natació i cursos de
natacióalapiscinadeGesa.Salademusculació
en el pavelló municipal d'esports.

Una altra tanda de cursos són els matins
actius, amb dues propostes:

Viu l'estiu infantii (programa d'activitats
d'esplai, recreació i divertiment al pavelló,
piscina, mar i diversos indrets d'Alcúdia).

Viu l'estiu d'aventura (programa d'activi-
tats d'aire lliure amb jocs recreatius, esportius,
excursions i sortides a Ia platja, Ia mar i Ia
muntanya).

Trobarem també els horabaixes esportius.
Enguany s'oferten els cursos de: Jiu Jitsu, mini
volei a Ia platja, judo, gimnàstica rítmica i
karate.

El Patronat d'esports té també preparats
tres campus:

de futbol, amb el jugador Morientes (Reial
Madrid).

de bàsquet, amb en Josep Maria Margall
(ex Joventut de Barcelona)

&&•
Avd. Juan Mascaró Fornés, 2

(Antes Almacenes Plomer)
CA1N PICAFORT

de futbol sala, amb en Javi Sánchez (del
Platges Castelló) i Jesús Lozano (selecciona-
dorespanyol).

Dues activitats molt interessants de cara a
l'estiu poden ser l'esquí nàutic (davant el
"Playero Boccaccio") i Ia VeIa, amb cursos
d'iniciació: raquero, optimist i cadet. Perfecci-
onament d'optimist i cadet. Iniciació a les
regates optimist i cadet. Tàctica de regates i
creuer.

Elprogramatambéabraçadiferentstorne-
jos i festes populars (Sant Pere, Ia Victòria i
SantJaume).

Informació i inscripcions
Per a activitats del mesos de juliol, agost i

setembre:
Des de dia 22 fins dia 30 de juny.

Per activitats del mes d'agost i setembre:
Des de dia 27 fins dia 31 de juliol.

Llocs d'inscripció
Ajuntament d'Alcúdia
Edifici ca ses Monges
Patronat municipal d'esports
Matins de 9:00 a 14:00 hores. TeIf: 971 54

80 71 i 971 54 66 67
Oficines del pavelló municipal d'esports
Horabaixes de 18:00 a 21:00 hores. TeIf:

971891593

LIMPIEZAS URBANAS
DE MALLORCA, S.A.

OFlClNAS:
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

Us pregam que per evitar confusions acu-
diu a matricular-vos dins els períodes i llocs
establerts. Fora del termini no ens farem res-
ponsables dels problemes que sorgesquin.

Totes les activitats tenen places limitades
i es duran a terme sempre que hi hagi una
inscripció mínima.

Les activitats podran sermodificades qual-
sevol moment si ho creu oportú el Patronat
Municipald'Esports.

Abans de començar qualsevol activitat,
s'ha de presentar el justificant d'haver-se ins-
crit i haver fet el pagament respectiu.

Per donar-se de baixa a l'activitat, heu de
comunicar-ho al departament Patronat Muni-
cipal d'Esports - Edifici Ca ses Monges.

Cases de s$§

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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Han acabat les
obres

d'empedrament
del nucli històric

El projecte ha afectat 14 carrers

En bon primer dia de juny s'acabaren de posar les
rajoles de pedra a Ia placeta de les Verdures. Amb aquesta
obra s'acabava d'empedrar el darrer dels 14 carrers que
comprèn el projecte, inclòs en el PIa Mirall. La placeta de les
Verdures ha cobrat un aspecte realment atractiu, amb
l'enllumenat nou i els bancs de fusta i ferro en un intent
d'harmonitzar modernitat i tradició.

Quatre mesos i 500 milions han durat i costat, respec-
tivament, les obres d'empedrament del carrers del nucli
històric. Tot i que va mancar material fa unes setmanes,
finalmenttot s'ha pogut solventar.

El regidor de Patrimoni, Miquel Ferrer, valora molt
positivament aquestes obres: "Ia vida que ha agafat el barri
històric ha estat molt grossa. Ara només resta saber
administrar aquesta injecció de vitalitat, a fi que no suposi
una pèrdua de qualitat."

La dinamització del nucli històric ha comptat també
amb el pla de rehabilitació defaçanes i l'àrea de rehabilitació
integral interior, mitjançantels quals moltes cases d'Alcúdia
han vist millorades les seves infraestructures.

Ara només resta enllestir el camí de Ronda, i impulsar
un pla de retolació dels comerços i del mobiliari urbà. •

NFORMACIO

Ha començat el projecte
*

de dïnamitzacio de
Pol·lèntia

Ja funciona una oficina d'informació en el mateix recinte

Aquests dies passats s'ha posat en marxa el consorci de Ia ciutat romana de
Pol·lèntia, on hi participen el Govern Balear, el Consell de Mallorca, l'Ajuntament
d'Alcúdia i el Ministeri d'Educació i Ciència (MEC). Les quatre institucions s'han posat
d'acord a fer uns estatuts i l'objectiu màxim és tenir cura d'aquest important jaciment
arqueològic.

El projecte de dinamització de Ia zona ha començat amb Ia retolació de Ia zona de
Ia Portella i el teatre romà. També s'ha intensificat Ia difusió del museu monogràfic, on
de moment Ja hi han passat més de 10.000 visitants.

Una altra realització ha estat Ia col·locació d'una oficina d'informació dins el recinte
de Ia ciutat ro-
mana. Aques-
taoficinatéca-
ràcter provisi-
onal i serà un
punt de dina-
mitzaciódelja-
ciment. Hi ha
material divul-
gatiuiprests'hi
projectarà un
audiovisual.

La moder-
na infraestructura d'aquesta oficina ha suscitat qualque queixa perquè hi ha gent que
considera que desentona amb l'entorn. El regidor de Cultura i Patrimoni, Miquel Ferrer,
ha manifestatque "amb aquestes coses sempre passa igual, sempre qualcú es queixa.
Quan estava deixat de Ia mà de Déu no passava res. Ara s'intenta fer un projecte de
dinamització i surten crítiques sense sentit, perquè aquesta oficina té un caràcter
provisional. Hem visitat un parell dejaciments i pertotés igual: quan les característiques
de Ia zona arqueològica no permeten instal·lacions grans, s'instal·len oficinesd'aquest
tipus, que no fan mal al subsòl, al'espera de solucions definitives. A més a més -afirmà
el regidor- tenim l'aprovació de Ia Comissió insular de Patrimoni".

La retolació estàfeta sobre pedres de Binissalem, i és moltdivulgativa. Miquel Ferrer
insistí en Ia idea que s'ha de tenir cura del patrimoni de Pol·lèntia perquè "és una font
de turisme cultural i de qualitat que molts llocs voldrien tenir. Un jaciment d'aquestes
característiques o se té o no se té, i en aquest aspecte, ningú pot competir amb
nosaltres". •

FAX EN PAPEL NORMAL
Canon Sistemas de

Oficina
d'Es PIa, SA

Gran
Vía Colón, 146

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

D. FELIPE GARMENDIA SAIZAR, Presidente de Ia tercera edad
de Alcúdia, director deI coro, fundador de Ia banda de música,

Delegado de Manos Unidas, y recientemente nombrado
secretario de Ia ampliación de obras de Ia Iglesia del Puerto.

Caia//naPons

Podemos pensar en esa edad llamada
tercera, como en Ia que acuden las
preocupaciones por los achaques, las ciáticas
yglóbulos alterados, una época marcada por
surcos en el rostroyen el corazón Ia soledad,
el letargo y el cansancio.

Pero, ¿no es acaso también Ia época en
Ia que los rostros se distinguen por su serena
belleza, en Ia que Ia sonrisa se vuelve más
franca, cuando Io pasado se convierte casi
en una anécdota, y el corazón llega a percibir
que todo guarda alguna relación, cuando se
vuelve uno más sabio?... Si, es el momento
en el que se sostienen en brazos nietos igual
que esperanzas, como intentando abrazar y
prolongar sutilmente Ia vida, como seguir
cumpliendo un itinerario con más dulzura,
con todas las pausas, sin ninguna prisa ya.

Parece que los mayores han decidido
levantarse todos a una de sus mecedoras y
divertirse

La tercera edad no se ha sublevado,
simplemente trata de evitar Ia depresión,
perseguimos serfelices.

En Ia vida hay tres etapas, Ia primera
cuando eres niño y aspiras a ser mayor, Ia
segunda en Ia que tratas de conseguir el
bienestar económico y Ia tercera quieres
disfrutar de Ia vida.

¿Hace poco se reunió con D Antonia
Munar...?

Si, tratamos de dar soluciones a nuestras
necesidades, pero el problema siempre es el
mismo, que estamos en medio del Gobierno
Balear, el Consell y el Ayuntamiento.

¿Qué ocurre, se sienten utilizados por
ellos para conseguir votos?

No, por Ia sencilla razón de que me llevo
bien con todos.

¿Cuándo se puede formar parte de Ia
asociación?

En cuanto se jubilan, además el nuevo
reglamento dice que se debe admitir a los de
cincuenta y cinco años para que "aprendan a
sermayores",porqueparaalgunoslajubilacion
es un golpe terrible.

¿Ha salido una nueva revista "Ses Mari-
nes"...?

Es una revista mensual en laque participan

los grupos de latercera edad de Sta. Margarita,
Muro, La Puebla, Pollensa y Pto. Pollensa,
Alcudia y Ro. de Alcudia, y de Ia que soy
Vicepresidente. Está muy bien porque trata
temas muy distintos. Quiero decirtambién que
estoy muy contento con Ia revista de Alcudia;
me gusta que noten a faltar mis crónicas
cuando alguna vez no puedo escribir.

¿Qué cosas valoran ahora?
La salud que es Io más importante, Ia

familia que es el todo, los nietos que son los
que llenan lavida.

Para ustedes, ¿qué es Ia juventud?
El futuro.
¿Qué no se debería haber perdido de

entonces?
La unión entre padres e hijos, latelevisión

ha hecho mucho daño. Poder paseartranquilo,
las noches de verano, Ia creatividad, ahora los
niños son incapaces de inventarse un juego.

¿Qué cosas mejor olvidar?
Las guerras, Ia vida hay que vivirla.
¿Se sienten condicionados poreltiempo,

se dejan de hacer cosas por ese motivo?
A mi Io que más me limita es Ia salud, yo

haría muchísimas más cosas, siempre digo
que no quiero retirarme, quiero sólo jubilarme.
Todos los mayores deberían animarse e
implicarse más.

Le han nombrado secretario de Ia
ampliación de obras de Ia Iglesia del Pto.

Si, necesitamos espacio para reunirnos,
para el Catecismo y Ia vivienda del Párroco,

tenemos que conseguir entre cincuenta y
sesenta millones, confiamos que para lasfiestas
de San Pedro las obras estén terminadas.

¿Qué ocurrirá ahora con Ia Banda de
Música ?

Por ahora no hay nadie, me gustaría que no
muriera. Yo he ido perdiendo Ia audición y Ia
salud me impide continuar.

Antiguamente en Alcudia habíados Bandas
y no querían tocar una con Ia otra y se
disolvieron. El Párroco me animó para que
formara una, visité casa por casa a todos los
músicos y los reuní. El ayuntamiento no tenía
ni sitio paraensayar, ni dinero, ni instrumentos,
entonces les dije "sólo necesito unos cuantos
cartones de tabaco, y dieciséis litros de coñac"
cadaunotrajosuinstrumentoyelAlcaldepagó
de su bolsillo esos primeros gastos de Ia
reorganización así empezó hasta hoy, ahora
no sé Io que va a pasar.

Un proverbio árabe dice que "el peor de
los ancianos es aquel que toma Ia apariencia
de un niño"...

Si, eso ocurre algunas veces, Io importante
es reconocer que ya no Io somos, dejar a los
que vienen detrás con savia nueva.

Van a tener un local nuevo, ¿habrá
también nuevas actividades?

Si, ya en el nuevo local y por medio del
Consell conseguiremos tener cocina y baile
mallorquín, son dos alicientes más para que
salgan de sus casas.

LABORATORIO
ANALISIS CLlNICOS

Y BIOLÓGICOS
SEGUROS:

lmeco, Sanitas,
Asisa, Mare Nostrum

Alianza, etc...

Abierto de Lunes a Sábado

Ctra. Artá-Alcudia, 42
(Farmacia Gelabert)

TeI. 89 22 41
PUERTO DE ALCUDIA
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PIe extraordinari de dia 10 de juny de 1998.
El passat 10de juny al si de l'Ajuntament d'Alcúdia es va

duratermeunasessióplenàriaencaràcterextraordinari.amb
untotald'onzepuntsal'ordredeldia.Und'aquestsonzepunts,
el referent a Convenis urbanístics va quedar damunt lataula.

La resta de punts quedaren aprovats de Ia següent mane-
ra:

L'expedient de Modificació de crèdit aprovada amb els vost
a favor del PP, UM i amb el vot en contra del PSOE.

EIs punts referents a Ia contractació del servei bar dels
edificis de Ia Tercera edat d'Alcúdia i del Port d'Alcúdia
s'aprovaren per unanimitat.

Igualment quedà aprovat el punt referent a Ia contractació
del servei grua.

Seguint amb els punts d'aquest ple extraordinari el sisè
punt era l'anomenament de representants de Ia Corporació
dins el Consell Municipal escolar. Per part de! PP es va
anomenar Carme Garzón, per part del PSOE Franciscà Mir i
per part d'LJM Miquel Ferrer.

El projecte de clavegueram de Ia xarxa Estany Petit i Ia
seva contractació es va aprovar per unanimitat.

El vuitè punt, Ia modificació de l'acord regulador de funci-
onaris Ii donaren suport els grups del PP i UM, mentre que el
PSOE es va abstenir.

Seguint amb els punts a l'ordre del dia del ple del passat
ple, el novè punt era una moció presentada pel PSOE sobre
finançament de medicaments. Aquesta moció se va aprovar
amb els vots a favor del PSOE i d'UM i en contra del PP.

El desè punt va ser el que quedà damunt Ia taula, sobre
convenis urbanístics.

Acaba el cicle de conferències deI setè
centenari de Ia fundació de Ia vila d'Alcúdia.

Des del 7 de maig fins el 17 de juny Ia Casa de Cultura
Fundació Torrens ha estat escenari d'un cicle de conferències
dedicades a Ia història d'Alcúdia, en particular i de Mallorca en
general, centrada al SegleXIII.Aquestcicle, organitzatatravés
de l'àrea de cultura i patrimoni de l'ajuntament d'Alcúdia s'ha
duit a terme en motiu del Setè Centenari de Ia fundació de Ia
vila d'Alcúdia. Han anat passant distints historiadors que han
parlat dels aspectes polítics, econòmics, socials i quotidians
de Ia Mallorca del segle XII i d'Alcúdia de l'any 1298.

Més activitats dels 700 anys.
Des de l'àrea de cultura i patrimoni es preparen altres

activitats. Una d'elles són les primeresjornades sobre estudis
locals d'Alcúdia. Durantels pròximes mesos les persones que
hagin estudiat i investigat qualque aspecte sobre Alcúdia ho
poden comunicarà l'àrea de cultura, de cara a poderexplicar-
ho i exposar-ho dins el marc de les Jornades d'Estudis locals,
el pròxim mes de novembre.

Per altra banda, entre altres activitats, també es té prevista
Ia presentació de Ia història d'Alcúdia a l'edat Mitjana que està
essent redactada per Guillem Rosselló i Antoni Mas, estudi
que es presentarà el pròxim mes de desembre.

Segon Curs d'Arqueologia a Ia Ciutat Romana
de Pollentia.

De dia 13a dia 31 de juliol està prevista Ia realització del
segon Curs d'Arqueologia a Ia Ciutat Romana de Pollentia.

En total hi ha unes vint places disponibles. Aquest curs que
se durà a terme enguany en Ia seva segona edició va adreçat
a estudiants d'arqueologia o branques relacionades amb Ia
història de l'art.

EIs objectius són conèixer les tècniques teòriques i pràc-
tiques de les excavacions arqueològiques a més de donar
suport a Ia tasca d'excavacions a les ruïnes romanes de
Pollentia.

Punt d'Informació Juvenil.
El punt d'informaciójuvenil està funcionant des del passat

mes de maig, a través del departament de benestar social de
l'ajuntament d'Alcúdia.

L'horari del puntd'informaciójuvenil, situatala planta baixa
de l'edifici municipal de Ca Ses Monges, carrer Albellons
número 2 d'Alcúdia, és el següent:

Cada dimarts i divendres, de les 17 h. a les 20 h.
El dimecres, des de les 11 h. a les 14 h.

Abans que es posàs el punt i fins a les classes d'aquest
curs escolar 97-98 des del Punt d'informació Juvenil s'han
repartit prop de 700 Guies de Vacances a través de les quals
coneixen quines són les activitats d'estiu que se preparen a les
nostres Illes, i els tràmits de les quals es poden dur a terme a
través d'aquest servei que té l'ajuntament d'Alcúdia, adreçat
als joves alcudiencs.

Seminari Sobre Educació a les Illes Balears.
El passat dia 20 de juny i organitzat per l'àrea d'educació

de l'ajuntament d'Alcúdia es va organitzar el primer Seminari
sobre Educació a les Illes Balears.

EIs objectius d'aquest Seminari era donar a conèixer el
model educatiu de les Illes Balears, a més de contrastaramb
diversos agents educatius els diferents punts de vista sobre
l'estat de l'educació a les Illes, sense oblidar definir el paper
dels ajuntaments en el procés educatiu.

Aquest seminari, que se realitzà a l'hotel Princesa del Port
d'Alcúdia, va ser presentat pel batle Miquel Ramis i pel regidor
d'educació XavierTurrado.

Miquel Sbert, director general d'Ordenació i innovació
educativa va parlar sobre el nou model educatiu de les Illes
Balears i l'implicació de Ia Logse.

Xavier Turrado, regidor d'educació de l'ajuntament
d'Alcúdia, va parlar sobre Ia política educativa municipal: el
paper dels ajuntaments.

EIs representants dels sindicats UGT, CCOO, ANPE i
STEI varen parlar sobre Ia problemàtica social i educativa.

Per Ia seva banda, el director del centre de professors i
recursos d'Inca, Lluís Segura es referí a Ia seva ponència a Ia
formació permanent del professorat davant el nou repte
educatiu.
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Joan Pons, president de Ia FAPA, parlà sobre el paper de
les Associacions de Pares en el nou sistema educatiu.

I per últim, Andreu Crespí, vicepresident del Parlament de
les Illes Balears parlà sobre educació i competitivitat.

La cloenda del primer seminari sobre educació a les Illes
Balears va córrer a càrrec del batle d'Alcúdia Miquel Ramis.

Homenatge a Catalina Rotger Mudoy.
El passatdia 17 de juny Catalina RotgerMudoy va complir

101 anys. Es Ia centenària d'Alcúdia. Família, mitjans de
comunicació i l'ajuntament acudiren a donar-li els molts d'anys
enaquestadatatantassenyaladaperCatalinaRotgerMudoy.

Des de l'ajuntament d'Alcúdia se Ii va fer entrega d'un
obsequi per commemorar els 101 anys de Catalina Rotger
Mudoy Ia centenària d'Alcúdia.

Renovació del Carnet d'/dentitat a Alcúdia.
Elsalcudiencsqueelshagicaducataquest98elseuD.N.I.

podran renovar-lo sense anar-se'n d'Alcúdia. El pròxim mes
d'octubre un equip es traslladaràfins al nostre municipi perquè
els alcudiencs puguin realitzar els tràmits per a renovar el seu
Carnet d'Identitat, o també si se l'han de fer per primera
vegada.

Per a més informació sobre aquest tema vos podeu
adreçar a Ia Secretaria de l'ajuntament d'Alcúdia.

Exposicions de Ia Tardor Cultural.
Del19dejunyfinsal5dejuliolestanenmarxadistintes

exposicions dels Tallers de Ia Tardor Cultural. Aquestes
exposicions, organitzades a través de l'àrea de cultura i
patrimoni de l'ajuntament estan situades a distints indrets
d'Alcúdia.

Taller de Ceràmica.
A Ia biblioteca de Can Torró. Es tracta d'un tallerimpartit

perJaume Poma.

Taller de TaII i Confecció.
A Ia Casa de Cultura. Es tracta d'un taller impartit per

VictòriaAlenyar.

Taller de Dibuix Artístic.
A les Oficines de Sa Nostra al Passeig de Ia Victòria, un

taller impartit per Josep Maria Alaminos.

Taller de Restauració de Mobles.
AlaCasadeCulturaFundacioTorrens,untallerquefou

impartit per Pau Mir.

Taller de Brodats.
A Ia Casa de Cultura Fundació Torrens, tallers que han

estat impartits per Maria Simó i Catalina Ferrer.

Taller de Manualitats.
A Ia Casa de Cultura Fundació Torrens, que va ser

impartit per AsJa Olga.

El Viu l'estiu a Alcúdia 98 es troba al carrer.
Les activitats ques'organitzen per aquest estiu per part

deIPatronatMunicipard'Esportsd'Alcúdiaestrobenalcarrer
i a punt d'estar en marxa.

Des del 22 de juny han començat les inscripcionsal
Servei d'Esports de l'ajuntament d'Alcúdia, al carrer Albe-
llons numero2.

Aaquest programadel Viu l'estiu a Alcúdia 98, amb totes
les activitats recreatives, lúdiques i esportives hi trobam tot
unventall de possibilitats tant per infants, joves com per
adults.

Torbareu més informació a l'interior d'aquesta revista.
Així hi ha activitats com Manteniment físic, Aeròbic,

steps.tonificació musculari aiguaaeròbic.
També s'hi troba un apartat anomenat "Matins actius"

amb el Viu l'estiu infantil, viu l'estiu d'aventura i cursets de
natació, a més d'esquí nàutic.

A un altre apartat anomenat"Horabaixes esportius" hi
trobam activitats comJiu Jitsu, Minivolei a Ia platja, Judo,
Gimnàsticarítmica, Kàrate.

A més el Patronat Municipal d'esports tendrà en marxa:
aquest estiu distintes estades amb l'esport, amb campus de;
futbol, bàsquet i futbol sala.

El campus de futboísè realitzarà de dia 13 a dia 18 de;
juliol amb Ia presència de Morientes, jugador del Reial
Madrid.

El campus de bàsquet se realitzarà amb Ia direcció
tècnica de Josep Maria Margall, ex jugador del Joventut de
Badalona,de dia 27 de juny a dia 5 de juliol^

Per últim, el mes d'agost, de dia 1Oa dia 15d'agost es
realitzarà un campus defutbol-sala ambJavi Sánchez i
Jesús Lozano, entrenadorde Ia selecció espanyoladefutbol-
sala.

Dinsel Viu l'estiu a Alcúdia 98 tambés'incloueneis";
tornejos que tendran llocdurant aquest estiu, com són el 3;
contra 3, el campionat multiesportiu, voleibol de platja, futbol-
sala i tennis, a més detotes les activitats esportives que estan
incloses dins els programes de les festesdeSant Pere,de
laMaredeDéudelaVictòria ideSantJàüme. fe
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COMUNICATS

XXXI Torneig Open d'Escacs
Sant Jaume 98

El decano de los torneos abiertos de ajedrez de Baleares celebrará
su 31a edición el próximo mes de julio dentro del marco de las Fiestas
Patronales de San Jaime, con el patrocinio del Excmo. Ayuntamiento de
Alcudia y Ia colaboración de varios Bancos y empresas que hacen
posible este récord del Torneo más prestigioso del calendario Balear.

Se celebraralosdias3,4,10,11,17,18y25 de julio, con el siguiente
horario: los viernes se comenzará a las 20'30 horas y los sábados a las
16'30 horas. El sistema de juego es el Suizo a 7 rondas con cuatro horas
de juego al primer control,jugada 40, y una hora más porjugadorafinish.

El Torneo es valedero para el "elo" o racking de Ia Federación
Española de Ajedrez. La sala de juego es Ia Fundación Torrens, ahora
Centro de Participación Ciudadana de Ia calle l'Hostal, n. 9 de Alcudia
(travesía del Paseo de Ia Victoria).

La inscripción será gratuita para los jugadores locales y de 500 pts.,
para los de otros pueblos que participan en gran número (el pasado año
eran 60 jugadores de toda Ia IsIa).

La inscripción se cerrará el jueves día 2 de julio, pudiéndose realizar
al teléfono 971 54 52 89 de 21 a 23 horas todos los días.

En preparació Ia TfiennaIdel
SantGrist98.

Està en preparació des de fa mesos per part de Ia Parròquia d !Alcúdia
detotelrelacionatamblaTriennaldelSantCrist98,unadelesfitesreligioses
i populars més fermesentre elsalcüdiencs i que es duu a terme cada tres
anys.

Des defa uns mesos que estanfuncionantdistintes comissions defeina
cre;ades pertal deduraterme elspparatoris de laTriennal del SantCrist,
queseràladarreradelSegleXX. r ï

Pèr una banda¡des de fa uns mesos es va editar unacarpeta-
col.leccionable atraves de Ia qual mensualment arriben uns fulls informatius
pertal d'anarpreparant des delsdistints punts de vista als alcudiencs
interessats amb laTriennal, quecomsol ocórrercadatres anys, secelebrarà
el pròxim 26 de juliol aAlcúdia.

A méss'estàpreparant el Programa d'actes de laTriennal, i l'edició
dels Goigs del SantCrist.

Festa dels Malalts.
El pròxim diumenge dia 5 dejuliol està en preparació lafesta dels Malalts,

per atotes aquelles persones devotes del Sant Crist, es farà un acterellgiós
especialment dedicat a aquelles persones que no es poden traslladar o que
pateixen qualque malaltia, o que, per altra banda, són majors de75 anys.

La policia local informa
Des del passat mes de gener els ciclomotors de dues rodes Ja

poden circular amb dues persones sempre I quan hagin estat
construïts i homologats per a això, el conductor tengui Ia llicència
corresponent, sia majorde 16 anys i duguin sempre els dos ocupants
el casc.

Encara que a simple vista Ia diferència entre els homologats per
una o dues persones sia només Ia presènciad'uns estribos pels peus
i un agafador per les mans, els requisits per a l'homologació dels
ciclomotors de dues places són molt més rigorosos, sobretot quant
a xassís, suspensió, neumàtics i especialment en les proves de
frenat, degut al major pes amb què circularà el vehicle que dugui a
dues persones.

No hem d'oblidar que els menors de 16 anys no poden dur
passatger encara que el seu ciclomotor estigui homologat per a dues
places. Per duracompanyant, ha de ser major d'aquesta edat i estar
en possessió de Ia llicència de ciclomotor o d'un permís A-1, A ó B.

Es important Ia documentació del vehicle: si en ella figura que el
ciclomotor està homologat per una sola plaça i duu passatger, el
conductor podrà ser sancionat.

Si es vol canviar l'homologació del ciclomotor per poder dur un
passatger, haurà d'anar al fabricant perquè realitzi les modificacions
tècniques necessàries o Ii expedesqui un duplicat de Ia fitxa de
característiques del vehicle amb Ia nova situació.

Bar • Restaurant • Grill

L'AUP
9^f&#^^C<2^O<Z&^^^fl^^

brfMat^d&cojnp'

ARROSSOS • PEIX FRESC • CARNS A LA BRASSA

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

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

juny'98 • revista dalcúdia • 17



COL·LABORACIÓ
f m m f

Església en construcció,
comunitat en formació

Rector de Ia Parròquia delPort d'Alcúdia

Amb aquest eslògan empreníem una rehabilitació material i
espiritual de Ia nostra església del Portd'Alcúdia amb motiu del 25è
aniversari de Ia benedicció deFactual templeparroquial, edificat ara
fa trenta anys. Però Ia cosa començà abans... El perquè d'aquest
eslògan ho trobam en ell mateix. Per a construir l'Església com a
comunitat de fidels seguidors de Jesús que intentam viure i transme-
tre l'Evangeli, necessitam una constant formació. I, per a celebrar Ia
nostra fe i reunir-nos, necessitam un espai on ens hi trobem bé i que
ens ajudi.

En aquest escrit, però, només me referiré a Ia rehabilitació
material de l'església, cosa que heu pogut veure al llarg d'aquest
hivern i que, si Déu ho vol, per aquestes festes de St. Pere estarà
acabada.

Vet aquí, doncs, les passes que hem donades per a dur a terme
aquest projecte. Després d'un temps bastant llarg de recerca dels
plànols originals, projectats per Farquitecte Josep Ferragut i Pou
l'any 1966,revisiodelsmateixos, assessoramentirealitzaciódenous
projectes, vaig pensar i creure que seria bo acabar el complex
parroquial. Després d' un primer contacte amb el Bisbat, posàrem fil
al'agulla.

Una obra com aquesta no era tasca per a una persona sola, es feia
necessari que Ia gent de Ia Parròquia hi tingués una implicació i
participació. Per això, amb alguns col·laboradors més propers a Ia
Parròquia, elaborarem una llista depersones que, convidades perso-
nalment i d'una a una, ens reunírem a Ia Parròquia per veure com
podríem tirar endavant tots plegats aquesta idea. Aquestes persones
ho agafaren amb interès i es constituïren en Ia Comissió d'Obres. Per
a mi han estat de gran ajuda i els agraesc Ia seva dedicació.

El projecte estava dividit en tres fases: sala d'actes i sales per a
catequesi i reunions, rectoria, rehabilitació del temple i campanar.
Després de parlar-ne amb el Bisbat, vistes els avantatges i desavan-
tatges, el pressupost i les possibilitat teòriques de finançament, es
decidí emprendre les obres de les tres fases en una sola.

Una vegada elaborat el projecte i aprovat per Ia Comissió i el
Bisbat, començàrem el sondeig de possibles ajudes econòmiques, a
Ia vegada que es presentaven els plànols al Col·legi d'Arquitectes
perquèfossin visats. Pasapas s'anavafentcamí, i acostant-sel'hora

d'iniciar les obres. Se presentà el projecte amb l'explicació corres-
ponent als feligresos a les misses del diumenge, s'emprengué una
campanya de subscripcions i confiant amb les ajudes que ens
poguessin arribar d'aquelles institucions i entitats a les quals se'ls
havia demanat, començarem les obres. Expliquem, doncs, una mica
aquestes obres:

Rehabilitació del Temple
S'ha intentat pal·liar els problemes d'humitat a causa de les

filtracions d' aigua, arreglarjuntes de Ia teulada, tapar crulls interiors
i exteriors, polir les rajoles, arreglar Ia façana, canviar les làmines
exteriors,pintarels interiors i elsferros dels bancs, arreglarelsterrats,
substituir el sòcol prefabricat de formigó deteriorat per les humitats,
canviarel tipus d'il·luminació, canviaries vidrieres pels vitralls amb
colors mediterranis i amb al·legories bíbliques...

Tot i que no entra dins el capítol de rehabilitació, però sí dins el
conjunt de l'edifici del temple, i de nova edificació, hem allargat el
porxo i ho hem rematat amb un campanar «simbòlic».

Ampliació edifici parroquial
Dins aquest capítol d'ampliació hi van les obres de Ia construcció

de Ia rectoria, que va sobre el queja hi havia edificat, sala parroquial
i sales per a catequesi i reunions, amb una entrada espaiosa i amb
jardí.

Finançament
El pressupost total de les obres és d 'uns setanta-quatre milions de

pessetes, quantitat que es
veuràminvadaperl'excepciód'I.V.A.ilasubvenciód'unsdisset

milions i mig de Ia Conselleria de Foment a pagar en deu anys.
Aleshores com es pagarà el que falta? Com ideal, hauríem de ser tots
els catòlics del Port d'Alcúdia i aquelles persones que se senten
Mollers, així com també totes aquelles que creuen en el servei que fa
l'Església del MoIl i aquelles que se serveixen d'ella, les que
ajudassin a finançar les obres. Mentre feim camí cap a aquest ideal,
el Bisbat i Ia Parròquia amb els donatius que rep dels feligresos, van
pagant les certificacions d'obra.

Perquèl'aportació del Bisbati de laParròquiano fos tantgreujós,
des d'AlcúdiaRàdio, diaris,i a les mateixes misses, es varen demanar
ajudes, a totes aquelles persones que volguessin contribuir amb una
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subscripció parroquial, que pot arribar a desgravar un 20% a l'hora
de fer Ia declaració de renda. També s'ha demanat una subvenció a
les Entitats Financeres (les Caixes d'Estalvi) amb les que Ia Parrò-
quia treballa. Només una, «Sa Nostra», ens ha concedit una subven-
ció de dues centes cinquanta mil pessetes.

Una pregunta que me fa molta gent és: I l 'Ajuntament d'Alcúdia
te cobra el permís d'obres? 1 no et dóna cap subvenció? Davant Ia
resposta que els don (sí, a Ia primera pregunta, i silenci administratiu
des de fa més de sis mesos, a Ia segona), totes fan un somriure
malicios.Ijo,tampocentencaquestaactituddelConsistorid'Alcudia
cap a Ia Parròquia del Port.

Aprofitant l'ocasió que me dóna Ia «Revista d'Alcúdia» per
escriure sobre les obres, Ia primera des que han començat, no voldria
acabaraquest escrit sense un llumeneretd'esperança. Confio que les
entitats financeres, institucions i Administració Local trobaran algu-
na manera de contribuir i ajudar a laParròquia perquè pugui fer front
a aquestes despeses. També crec i contïi amb les persones de bona
voluntat que, tal vegada per manca d'informació, no han trobat
l'ocasió o manera d'ajudar a Ia Parròquia en les seves necessitats,
però araque ho saben, síque ho faran. La vostra ajuda serà moltben
rebuda i molt agraïda.

Com podeu fer efectiva Ia vostra ajuda? Podeu emprarqualsevol
d'aquestes formes: fent el vostre donatiu a mà entregant-ho a Ia
Rectoria del Port, o bé mitjançant una subscripció parroquial, o
dipositant el vostre donatiu a qualsevol de les tres llibretes que Ia
Parròquia té obertes a les Caixes d'EstaIvis. Quants més siguem els
qui col·laboram, menys ens costarà a cada un, i tots hi sortirem
guanyantja que aquesta obra és patrimoni del poble.

També vul l animar i agrairpúblicament a totes aquelles persones
que col·laboren en aquesta tasca: a aquelles que ho fan donant el seu
ajut econòmic, a aquelles que hi posen temps, dedicació i diners com
l'Equip Tècnic (arquitectes i arquitectes tècnics) i Comissió Parro-
quial d'Obres. A aquelles que m'han animat, aconsellat en moments
de dubtes i dificultats, a aquelles que han tingut i tenen una actitud
passiva, escèptica i crítica perquèm'han fet veure coses que no havia
vist ni pensat. A tots, gràcies i que Sant Pere, eI nostre Sant Patró, vos
guiï amb mà ferma al timó de l'esperança, que Ia Mare de Déu del
Carme vos ompli de benediccions, i a tots vos ho pagui l'amo de Ia
vinya, Jesucrist Nostre Senyor.

I,japeraacabar, atots, membresdelacomunitatparroquial del
Port,elsquivossentiuMollers,elsquiestiuejauiensvisitau,desitjar-
vos unes bones testes de Sant Pere. I voldria fer-ho amb uns Goig a
llaor de Sant Pere Patró del Port d'Alcúdia de Mn. Miquel Bonnín
publicatseljunyde 1950:

«D'aquestPortsiaulaguía
ja que foreu pescador.
Nostro Port en Vos confia.
Oh Sant Pere gran Patró.
El bell Port d'Alcúdia aspira
esser sempre vostra altar,
per aixó barques en tira
passetjantvos per Ia mar,
dins Ia nostra gran bahía
fa solemne processó.
Nostra Poit en Vos confía,
Oh Sant Pere gran Patró.
Puis vivim de Providencia,
quan en pesca nos posam,
feisnos veure amb evidencia
que si en Vos tots confiam,
nostra barca s'umpliría
com amb Vos vafé el Senyor.
Nostro Port en Vos confia,
Oh Sant Pere gran Patró."
(hem respectat l'escriptura original).

W E B
COMPUlER Q

SERVICIO Y CONEXION A INTERNET

ORDENADORES • EgUIPOS MULTIMEDIA
CLASES DEiNFORMATICA

e-mail: webcomputer@ctv.es
ISABEL GARAU, 45 • FAX: 85 17 68 • TEL. 85 26 01 • CAN PICAFORT

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

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

Fax: 54 87 22
07400 - ALCUDIA
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Un poc de tot
Pau Fuster

Sopar d'ex-aIumnes
Ja fa quatre anys que un grup d'ex-alumnes del col·legi Nostra

Senyora de Ia Consolació ens reunim per recordar el nostre temps
d'estudiants. Enguany érem una vintena que anàrem a sopar a un
famós restaurantd'Aucanada, delsqualsquasi tots sónparesd'alum-
nes que van a classe en aquest centre.

Aquesta festa -que sempre acaba, després del sopar, ben
dematinada en un karaoke del Port d'Alcúdia- va ser idea de Cati
Calafat, Ani Puertollano i Antònia Vadell.

Balladors aIcudiencs
Dins el marc de les Jornades de Gent Gran en Marxa, organitza-

des pel Consell de Mallorca, dia 24 de maig una vintena de persones
d'Alcúdia es reuniren al pavelló municipal de Muro per ballar en
parelles els balls que cada setmana han practicat durant aquest curs
amb els monitors (valsos, tangos, pasdobles...)

En total però, entre amics i familiars es concentraren a Muro prop
decentalcudiencs. Tampoc hi vafaItarel regidordeCulturaMiquel
Ferrer que va voler acompanyar a Ia gent gran d'Alcúdia.

DENT - ALCUDIA

SEGUROS:
IMECO
ASISA
SANITAS
PREVIASA
MEDIFIAC
MARE NOSTRUM

Dr. Vicente Martinez Busquets
MEDICO-ODONTÓLOGO

CoIeg: 3958-Colg. 316

Plaza Constitución
(encima Farmacia)

TeI. 54 83 68

M-Ràdio torna a funcionar
Després d'un any d' inactivitat, M-Ràdio ha tornat a emetre en el

107.7 FM amb un equip al capdavant del qual hi ha en Joan Payeras
i na Sancha Llabrés.

La nova programació abarca tota Ia setmana, és en català i
informa sobre l'actualitat de Ia comarca. A més a més, tots els dies
de les 19 a les 20 h. hi ha Ia informació esportiva comarcal.

EIs responsables de Ia nova etapa de l'emissora volen que sigui
una ràdio per a tots els públics.

A M-Ràdio també hi ha un lloc per a l'humor, cada dissabte de
les 11 a les 13 h, amb un servidor i en Biel Ramon, acompanyats d'en
Fran i Carlos Llabrés. Podreu saber tot allò relacionat amb els
personatges del cor, imitacions, bromes en directe, etc. Segons Ia
seva directora, Sancha Llabrés, l'objectiu s'ha acomplit.

H-

Drets i d'esquerra a dreta: Biel Ramon, Sancha Llabrés, Joan
Payeras, Isabel Blanc, Toni Adrover.

Asseguts: Ignasi de Joan, Pau Fuster i Súper Fran.

Hospital d'Alcúdia
CENTRE DE RECOrJEIXEMENT

^M&HPSIE@l̂ lel

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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MESON - RESTAURANTE
I

Avd. Diagonal - SON BAULO - (Frente Hotel SarahyJaneiro)
CA1N PICAFORT - Reservas al TeI. 85 20 87 FREIDURIR

SOMOS ESPECIALISTAS EN PRODUCTOS GALLEGOS Y DELBIERZO (León)
Precios especiales para Grupos - Gran variedad en Ra< '

>* CHANQUETES
CHIPIRONES FRITOS
PULPO A LA GALLEGA

FRITURA VARIADA
PARRILADA DE PESCADO YMARISCO

MARISCADAS
CONEJOCONGAMBAS

CONEJOALAJILLO
CHULETON 6ALLE60
JAMON DEBODEGA

SOLOMILLOYFILETE
DEAVESTRUZ

SOLOMILLOyENTRECOTE
DE TERNERA GALLEGAALVINORIOJA

T-BONALAPIEDRA

CORDERO DE BURGOS

100%

EQUIPADO

FiatBrava TD 75SXcon todo:
Aire Acondicionado, dirección asistida, elevalunas eléctricos,
cierre centralicado, extensión de garantía 2° y 3er año TOP
ASSISTANCE de concesionario (hasta 50.000 km.). Y si Io
financias con FIAT FINANCIERA, no pagas cuotas hasta
Septiembre.

Fiat Brava
Aire Acond.
1.4SX
1.6SX
1. 6 ELX
1. 6 ELX Auto.
1. 8 ELX
TD 75 SX
TD 1 00 SX

Cilindrada
CC.

1.370
1.581
1.581
1.581
1.747
1.910
1.910

Potencia
CV
80
103
103
103
113
75
100

P.V.P.
1.764.000
1.904.000
2.076.000
2.220.000
2.317.000
1.930.000
2.255.000

NOS MUEVE LA PASION.

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. ansa

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
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AGEN(CIA][ATA c.isAL257
C/. Passeig Marítim, 40 • TeIs. 971 54 51 19 - 971 54 68 86 - Fax 971 54 54 78 • 07410 PTO. ALCÚDIA

^AV.e^í» ^>

íA.* ç %
2 noches
Pase para 2 días
Barco

. m^^fáMfat

tt .600*8

Ciscuitos europeos
salidas de Palma con
Guía Acompañante

VENECIA Y LOS
MAS BELLOS
PAISAJES DE
AUSTRALIA

112.900Pts.
PAISAJES
ITALIANOS
DE ENSLENO

108.900PtS.

ESTAMBLL 7 NOCHES HOTEL***
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO

51.500Rs.

CANCUN 7 NOCHES, ALOJAMIENTO
desde 122.000Pts.

EXPO LISBOA 98, 7 NOCHES HOTEL ***
ALOJAMIENTO Y DESAYUNOS

78.300 Rs.
GALICIA 7 NOCHES, PENSION COMPLETA,

AVION, HOTEL, TRASLADOS
desde36.100 Pts.

EN FIAT SOMOS
LOS MAS COMERCIALES

SGUDO

764 kg de carga útil
Hasta 9 plazas

1.930.000 PTS.

iíiïtmm
1.660kg. cargaútil

disponible en
lOOversiones

2.295.000 PTS.

itifflm
570kgy

3,2 m de carga útil
1.250.000 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
KiiÍBK'ffijfl Oferta para Autónomos en Península y Baleares, válida hasta fin de mes. BUEJU
RED DE AGENTES:/^C4: HNOS. RUJULA. TEL. 50 56 15. POLLENCA: JOSE FRONTERA. TeI. 53 06 98. STA. MARGALIDA.

MOREY-ROSSELLO. TeI. 52 36 70. SA POBLA. CLADERA-RIGO. TeI. 86 21 56. SINEU: MARTiN FERRIOL. TeI. 52 07 91
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Un record a les senyores de guix
i tenia quelcom de misteriós.
çs, elles, ben segur que eren \

porcellana. D'aquellapor-j
cellanãyiníssima, delicada i trencadissa"
quenomÉx cs podia mirar, però no tocar.
Dejoves, cada una a son temps, primer Ia
mare, ì després- lafdla, eren de casa bona.
De missa primera. De missa diària. De
rosürid'Hufjjjaixa. D'olord'estotjat.
\ Quan erj|j;al-lotells i passàvempèl
carrer dcl Lhidoner, abans Marqués de ;
Zayas, sentíemque Ia curiositat ens empe-
nyia amirarpel pctit finestró de laportade
laeotxeria,Elsquehavien pensatacrgixer
més c|ueels altres i podien arnBaral'alçada
del finestró, deienque lii havia un carretó
envelat i eí descrivien ben igual que si
i'haguessintretdiimarondalla.Els:queno
hi arribàvem escarníem somnis fent anar Ia

; imaginació mésenllà de Ia rondalla, quant
i més de Ia realitat. Les històries f|ntSsti-
ques florien cada vegadaque passàvem perg
düvant el casal. Un habitatge de pietat i :

misten::Un petit palau de conte de fadesf;:

que ens fe ia trotar el cervell a ritme de;
galeres.de veslits !sumptuosos, dejóiesf
valuosíssimes, de mobles isabelins.

l i
allà, entrava o sortia qualcii per ia porta^
pri ncipal, no teni'em prouiil Ls perenlreveu-

:;:rela gran escala :cenlral que imaginàvem

i | | ( . . : ! ¡ I ) ,K , : H . • J i H ' ' S ¡ ) . ¡ ,.' I '

^-"-'astics a lnostrèconte particular. Ens
:

cenienambel sol del pati,iensdemanavem'
perquèa les portes delsjcorrals decasa

senyoreta pnlc'n
amb.aquell

nostranqn'hi
senyàl dè p
va;les porte1sj
ambmagnitti
verd. I encàl

iltres allò era
ivegadaensreCCJE|

, c|tie
,. ,inen cap a un paradís de

ïrnés ens sernblava, per Ia
comparança, una casa amb olor d'encens,
encaraquenolasentíssim, , ^'\.,^.,

De jove, Ia filla, heu segur que era
, ambjlairança d'encens,
i que s'impregnava a les

cosessacre,<;,henit;u(tlqueformaspartdels
ar/emdelasagristia. f ||

La infantesa i íles/irés Ia jovenesa, Ii
passà per alt eiitre llençols de drap i pari'-
nostrcsTpn>bablement es vaperdrc entre
beatitud/ cl silenci de Ca ses Monges, on va
aprendre les tasques a les quals estaven;
obligadeslesniïies.iesqiieiiohavicnd'aniir
a enirecavaroa coUlroliva. lentrepuiitsde

' ,, Ilcreueta i punt.malhrqM,inentre Ia monja
becava dalt latarima, segur que enfilava
soinnisde qui-S(ipl' » ••
tre, lligats un amb l'altrej-enfilallsdesoin-
nisquenog<itta rnaidestapar, p'e.rque. en va
guardar Ia cobejança dins eí calaix més

fomdetmai. ; : S¡i;:|l¡¡¡p: L . . .

isBi& i sòrtoses ninesfruïen en Ia nitde reis,
. •-., ' • '-

pòtserereiiunretratseul ;; :
:;:::;

Amb vestits de raiídès ì «can-can «, els
estius, possibleinentpassava les hores mor-
tes del capvesprefent vq|ar clsflocs en una
engronsadora, brejj$pl<jjjjiijjjj;e. Senyo-

J| immaculada de Ia sej^j^^j^j^gi
senyores de guix. :;

:>;;;: Els veïnats dcl carrer les havien batejat

am/>el$0l>ren
rí"

ésqualificatiudebt
í. Lesveienpassitr
deia: -ara pass-

deguix per l'enfebrit costum d'emjjan-1
quinar-se Ia cara amb pols de capseJaKI '
corperí), no em de guix, era un cor !tmtU, •
pietósipled'luimanitat. :;.,. ^.'f 'f,

::Niri||j^li|saltres no. pogué esÍJÍÍÍ

Lladoner, |.icr molt que els i
i travcssadissos cervells teixissin
d'eiisoiniii. Únicament po(lémveure;:all
que es deixava \'eure i rera seu s'en U

• . ;:

¡ia';0-' ''-ii'f''' ' ' ' ¡ - ' ' " ' ; ' . -ah p . ; :

. K : i L Vèiem i no vèiem. Voli'em veuremés i : ;
no pudi'em. Ni gosàvenV. No ens sentíem
gairebé a I ' alçada de poder travessar aque-,
ilaportalada.Ni alçadanicategoriasufici-"
ent, Nosaltres noéremdeguixni en veníem
de casta. ' |

||j||E[casal roman encara encobri nt misle- ::
ris. La pielat, Ia humanitat , Ia humi l i t a t de

-lessenyores de guix encara sembla-;ensiira
• rnar-se per lesportes i finestres. Però ies

senyores de guix ja no hi són i el misteri
més gran va fugir amb elles. • ;' ; ,_/;i

Il

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

DROGUERIA
Productos

de limpieza
Almacén de

plásticos
Muebles de

terrazayjardín

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

Tel.891059

par &eataurant
foil? &oger

( €1 pucanero )
JOANA SANDERSON

PISCINA
NOCHES DE FIESTA Y BARBACOA
Lago Meñor - Pto. Alcudia, (Mallorca)
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Cuando pensé en este artículo, así a bote pronto me surgió un título que abarca los dos conceptos que quería glosar. "El Cero y el Infinito",
en una mezcla de matemática y filosofía de nivel modesto, que a más no llego, pero me retracté del título al recordar que era el mismo que
una novela de hace 50 años, famosa aunque triste, tormentosa, sobre las purgas soviéticas, campos de concentración, etc. y no he querido
empezar con ese mal recuerdo, ayudándome para ello en dos palabras equivalentes.

La nada y Ia inmensidad
1. Magia y privilegios del CERO: Por de

pronto,resultaserelnumerocardinaldeloNULO
y que en sí mismo es Ia representación de Ia
NADA, pero pese a tales atributos adquiere un
valor enorme según Ia posición en que Io
coloquemos. En cierto modo se presta un poco a
Ia broma: para decir que alguien es un Don Nadie
o que no pinta Nada en un asunto, se Ie califica de

Cero a Ia izquierda; en cambio si Io colocamos a Ia derecha de otra
cifra, Ia decuplica, Ia multiplicapor diez; el caso en que poniéndose
a Ia izquierda de otra cifra, Ia diezma, Ia divide por diez: 50, aquí
decuplica al 5; 0' 5 y aquí Io diezma, o sea, que no es manco el Cero.
El caso es que aunque parezca raro, el 0 no se conoció en Europa
hasta no hace mucho, hablando en siglos; fué introducido en Ia India
por un tal Bramagupta, se Io apropiaron los árabes pero su uso
empezó tímidamente en el siglo X y no cogió fuerza hasta el siglo
Xni.AsílocuentalaHistoriadelasMatemáticasysevéenlasgrafías
de las numeraciones egipcias, babilónica, china, etrusca, griega y
árabe...

Su personalidad se manifiesta en que es el rey del termómetro y
de las altitudes: 0° es el referente de las temperaturas, es Ia tempera-
tura del hielo fundente, hacia arriba empieza el calor, hacia abajo el
frío... técnicamente. El 0 es el referente de las cotas, de las alturas de
los lugares delaTierrayde lasprofundidades marinas que secuentan
a partir del nivel medio de 1 mar, cota 0 que en España se toma como
altura del nivel del mar en Alicante. El Puig Major mallorquín de
1445 metros de altitud, esa es su cota, su altura sobre el 0, sea por
ejemplo.

Bromasque tiene el Cero: si se Io sumas o restas aun número, éste
no se entera, no Ie hace nada; pero si Io multiplicas por 0, el pobre
número se quema vivo, se hace de cero; si divides el número por 0
tu rico número se va hacia el Infinito; si elevas cualquier número al
cuadrado, al cubo, etc. 52 = 5 5= 25,53 = 5 5 5= 125, pero si Io elevas
a 0, 5° = 1, pero esto es más que nada una convención. Con Io cual
dejamos el cero y así me deja Ia puerta abierta para escaparme al
futuro por Ia cuarta dimensión, y a ella me dirijo:

2. Mirando hacia el Infinito
El Infinito Positivo, +, Ia cantidad creciente indefinidamente, sin

límite por Io tanto, mayor que cualquier cantidad fijada por grande
que ésta sea, equivale a Io que podemos llamar Ia Eternidad en el
Futuro. En sentido contrario, el Infinito Negativo, Ia cantidad
decreciente indefinidamente, sin límite por Io tanto, menor que
cualquier cantidad fijada por pequeña que ésta sea, es equivalente a
Io que podemos llamar La Eternidad en el Pasado, su signo es - _. Es
decir, inteligiblemente o no, sea bueno de creerono Io sea, tengo que
imaginarme que Ia vida seguirá por los siglos de los siglos una
cantidad INACABABLE de siglos. Y que Ia vida anterior, Ia vida
pasadadesdelaCreaciondelUniversoMundo,seremontaigualmente

a un número infinito de siglos. Hay que decirque, por supuesto, estos
términos Positivo y Negativo respecto de las inmensidades numéricas
o de tiempos, sólo se refieren alai nterpretación aritmética y ni mucho
menos que todo Io pasado sea negativo sino que todo hay en Ia Viña
del Señor ahora y siempre por los siglos de los siglos.

Querría ahora hacer una aproximación a Ia claridad de esta
matemática filosófica, acudiendo a lacomparación con el fenómeno
de las temperaturas en Ia que se podían poner encima de Ia mesa los
X miles de grados de calor que exigen ciertos procesos industriales
porun lado, y enfrente el llamado Cero Absoluto de temperatura, que
está en los -273° , es decir, 273° bajo cero, en cuyo punto las
moléculas de los gases perfectos ya pierden Ia energía cinética o de
movimiento. Números o conceptos mareantes tanto los de las
inmensidades o expresionesde infinitud como los de laaproximación
de las temperaturas superaltísimas y superbajísimas.

Todo el contexto anterior, encauzándome el pensamiento, que es
un rioque nace en el alma, mellevaaconsiderar otro infinito positivo,
el Amor de Dios y el Amor de Dios que no son dos Amores sino uno
en sí mismo por su reciprocidad sin condiciones en Ia que siempre
cabe más. Esta temporada, leyendo comentarios sobre las paradojas
de Unamuno, nuestro insigne pensador, anoté que el ser humano,
sabiéndose mortal aspira, sin embargo, al infinito. La razón Ie dice
que algún día tiene que morir, pero el alma arde en deseos de
inmortalidad. Y ésto me lleva a recordar Ia expansión anímica de
Santa Teresa de Jesús en su famosa poesía

Vivo sin vivir en mí
Y tan larga vida espero,
Que muero porque no muero.

Audi

uto ,s.l.

Avinguda d'lnca, 54 • TeI. 54 58 72
07400 - ALCÚDIA (Mallorca)
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PROMOCIÓN NO ACUMULABLE A OTRAS OFERTAS

OPTICA
ALCUDIA

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

Verde

Miel

Violeta

Azul Oscuro

LIDERES EN INSTALACIONES
Bares .,„ wwsfcj,,,
Hoteles má$
Cafeterías * >f% cjg

Restaurantes deEXPOSICION
Self-Service
Colegios
Comunidades religiosas
Discotecas y Salas de Fiestas
Comunidades Civiles y Militares
Residencias sanitarias, clínicas, etc

3»
Maquinaria de hostelería y frío
comercial. Aire acondicionado.
Registradoras y terminales punto de
venta. Máuinas y productos de
limpieza. Sistemas de alarmas y
seguridad. Hipervajilla, lenceria 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.

29anos
de servicio

en el
Norte de
Mallorca
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Inconfundible. Por su diseño.
Por su seguridad. Por su línea.

Por sus 113 colores. Por su interior.
Por su equipamiento.

Y ahora además,

Lancia Y, En las antípodas de Io común,
P.V.P. Península y Baleares

Incluye oferta promocional,IVA e impuestos de matriculación, Plan Prever
y transporte. No acumulable a otras ofertas. Oferta válida hasta el 30.06.98

por su precio

Lancia Y 1 .1 A (menores 25 años) 1.095.000

Lancia Y 1.1 -** 1.189.000

Lancia Y -li2 L.E. :i .283;000

Lancia Y 1¿2 L.S. 1.364.000

Lancia Y 1.2 L.S. ECVT 1.620.000

Lancia Y 1.2 16v LX 1.633.000

Autoventa Manacor, S.L.
Fusters, 43. Polígono Industrial. TeIs. 971 84 34 00 - 971 84 34 65. Manacor

Agente oficial: INCA - Hnos.RUJULA.Tel. 97150 5615

O7~ / ^ d/ -+- ryf/ /• flryf^wamafitywfeu ^l/iawuimoo' ò^uvuota/j cXo4¿.

Armadores y
Consignatarios de Buques

SERVICIO CONTENEDORES Y GRUPAJE
PENINSULA « MALLORCA

TEODORO CANET, 26
APARTADO 30
TeIs. 54 59 28 / 32 / 36 - 54 53 89

MUELLE 54 54 31
TELEGRAMAS: SOLCA
TELEX: 68784 SOC-E
TELEFAX: 54 73 56
PUERTO DE ALCUDIA
(BALEARES)
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COL·LABORACIÓ

Alcúdia (I)

TeresaPa/mer

M'agrada Ia calma que es respira a
un poble com a Alcudia. Un poble d'es-
sència discreta. Hi ha calma i silenci a les
set de 1 ' horabaixa a Ia Plaça de Carles V.
I Ia lentitud del transcórrer del dia,
d'aquestdiaque,m'hasemblatcalmosi
en bloc pel que té de quiet, plàcid. Com
a càmera lenta, en el moviment dels
vehicles i ciutadans pels carrers, d'un
horabaixa que em sembla nit, i d'un
dematí que m'ha semblat capvespre, es
conformaend'apareixerinigualable,gai-
rebé indescriptible dins aquesta sensa-
ció única de Ia longevitat del temps que
atura les busques dels rellotges i et tras-
llada a un espai il·lusori i dejoiós benes-
tar.

Una conclusió, fruit del meu esperit
d'avui. El que, avui, m'ofereix el poble.
El que ara intuesc i, sens dubte, perceb.
Ara, resum d'hores i moments d'una
bona part del dia, s'aprecia més, molt
més, quan a les persones els hi agrada Ia
lentitud. Ajo, m'agrada. I, aAlcúdia, em
pens, sempre Ii ha agradat.

La lentitud té importància. I no em
referesc a Ia lentitud com a antònim de
diligència, agilitat i rapidesa. La lentitud
pot ésser igual a Ia suma dels seus antò-
nims. Pot existir com a parsimònia,
morositat i deixadesa, però també, com
a mitjàperala manifestació d'una agili-

GESTIÓ IMMOBILL^OA

XISCOCOMPANY
EXPERTIMMOBILIARInúm. 244

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

Tel./Fax: 989 60 53 00

tat, rapidesa i diligència, com a fi con-
cret, en l'actitud de l'home, de Ia dona,
del ciutadà, de laciutadana. De l'alcudi-
enc o, i alcudienca. DeI poble.

Alcúdia, Fidelíssima, per reial con-
cessió. Alcúdia amada.

Les dones d'Alcúdia, són mes tost,
baixetes. No n'hi ha moltes. Ni moltes
de joves. Joves de trenta anys -aquesta
és, Ia meva impressió-. O, si hi són, no es
veuen massa. No se les troba sovint pels
carrers del casc antic, enrevoltat de mu-
rades. I una ciutat enrevoltada de mura-
des -o, sols una part d'elles- és, quasi
sempre, secreta. Ambigua. Contradictò-
ria. Encisadora, pel que té d'oculta. De
seductora, anomenada circumspecta,
mesurada i prudent. Gelosa i retreta,
moderada i de viure serè. Quotidià, en
teoria, a Ia superfície. AIs estractes i
sediments: compacta i diversa. Rica i
d'aclaparadora naturalesa antiga. Com
tot allò de Mallorca. Històrica.

Són, les dones d'Alcúdia, més aviat
baixetes i eixerides. I, de vegades, de
discurs eloqüent. Una micoia presumi-
des.D'empolvorar-selesgaltes,vulldir.
De pentinar-se acusat i amb certa gràcia.
No totes, és clar. per tot, hi ha de tot i
molt.

Cabell negre, faccions grosses -en
conjunt, sempre en conjunt- i festa pode-
rosa,silacomparamamblarestadelcos.

Clra. Art al Port ö Alcuaia, 4a
07410 Port a Alcudta- Mallorca

Escafidet o voluptuós de formes, tan se
val. Són, també, de cama no molt llarga
i cadera mediterrànea, pel que fa a dues
coincidències típiques: Venus de MiIo
per unabanda i, per 1 ' altra, al nu noucen-
tista de l'escultor rossellonès Aristide
Maillol. Les dues versions, poden ac-
ceptar-se.

Cintura contornejada, sense exage-
rar. I el ventre generós i preferit. Mirada
penetrant, però esquiva.

Interrogant. Interrogant, per damunt
de tot. Significa aquest gest que no po-
den viure a peu pla en Ia imaginació, Ia
suposició imaginada?

Volem certeses rotundes i concretes.
Precises en el parlar de l'interrogat.

En definitiva, dones ben resoltes,
d'una bellesa gens excessiva i de posat
asserenat. Passes o llargues i pausades, o
curtes i ràpides. Primmirades amb Ia
seva coqueteria més a flor de pell. I
reservades amb el tracte, sense descui-
dar, de tant en tant, Ia indiscrecció. I,
aquestes paraules meves, no pretenen
éssercrítica. Són amor. Pinzellades d'uns
sentiments i pensaments meus i sense
transcendència, d'avui, que se sumen a
altres pensaments i a altres sentiments
meus de sempre.

Se de Ia importància de Ia lentitud. •

•Fruites-
Ca'n Biniaco

TeI. 85 20 60
Venta al por rnayor
frutas y verduras

REPABTO DLABIO
Supermercados
Restaurantes

Cafeterias
Hoteles
ALMACEN

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

Paseo Colon, 59 • Can Picafort
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Malauradament, hi ha
milions de cosesafer més
interessants i entretingu-
des que eI fet intrínsec
d'estudiar, sigui Ia que
sigui Ia nostra matèria de
treball i encara que ens
apassioni. I el juny mal-

grat els exàmens que repten i xiulen, sotjant
i esperant des dels racons més obscurs de les
aules inhòspites, totes aquestes coses es
multipliquen per mil, igual que les pulsaci-
ons dels estudiants. Mentre el sol ens fon el
cervell i eIs professors comencen a volar en
cercles, amb eIs bolígrafs vermells ben es-
molats, els nostres bons propòsitsja tornen
a amagar-se, atemorits i fascinats per Ia
indolència desplegada durant el curs; els
apunts polsegosos i arnats se' ns desfan a les
mans, els que sempre són a Ia biblioteca es
veuen sorpresos per una sobtada invasió
d'imitadorsobsessius,provantdetemptarla
sort o Ia pietat.

Entretots aquests n'hi haqueen sortiran
victoriosos senyors i mestresses d'una
tranquil·litat blanca, per molt que s'escar-
rassin a repetir Ia consigna "no em sé res",
fingintdubtardelasevacapacitatsublimper
taI de no avergonyir els que hauran d'allar-
gar el curs fins al setembre.

Començarem amb aquestes perfectes i
encisadores persones; normalment, elIs no
han repetit mai i en el seu llibred'escolaritat
hi consten excel·lents des de Ia primera
cal·ligrafia fins a Ia darrera equació. A més,
això no els lleva temps per a dedicar-se a
altres afeccions, com tocar un instrument
veritabIementdificil^larinets,violins,cla-
vicordis- ballar amb un exclusiu ballet rus o
entrar dins Ies instal·lacions de Ia NASA
ambl'ordinador.

Lamentablement, es bifurquen en dues
tendències ben diferenciades a l'hora de
socialitzar-se; es coneixen aquells típics que
tothom ofegariaamb les seves pròpies mans,
pesats i completament absorbits pels seus
estudis, que ploren si treuen un vuit i no s'ho
pensarien dues vegades a suspendre tota Ia
classe si ells han d'aconseguir una millor
qualificació. No és que siguin intel·ligents,
tan sols posseeixen una bona memòria i una
fotocopiadora orgànica en comptes de cap:
fins i tot entre ells mateixos s'avorreixen,
clonats tots del "calcuIín".

EIs de l'altra casta són misteriosos: el
capvespre són a qualsevol saIa d'estudi,
amb expressió greu i seriosa i a les nits els
trobes trescant per Ia Llotja, demostracions

Espècies de juny
vivents de Ia doble vida de Laura Palmer i el
doctor JeckyIl o d'un pacte fàustic amb el
Príncep de les tenebres, dotar-los de secreta
intel·ligència i neurones privilegiades a can-
vi de Ia seva ànima immortal. Però dins Ia
negror també s'hi troben altres espècies
menys sortoses o afortunades: Iagran majo-
ria que arrossega cadenes perpètues i gri-
llons d'infinites bolles, fent-se més i més
pesats així com avancen els cursos. Aquí
també hi ha divisions: els moltíssims que
s'esforcenaferelstreballsidurelsapuntsal
dia, això sí, saltant-se les normes de vega-
des, encara que alguns i algunes es creguin
amb el dret de criticar l'altra banda del
mirall; els que són raonablament capaços
però tenen el cap en una altra banda (com un
grup de música, un curtmetratge o Ia novel·la
que no acaben mai), o bé un afany irrefrena-
ble de viure Ia vida, senzillament. Aquests
són els vampirs hedonistes que no fan altra
cosa que cultivar l'oci en totes les seves
formes i no arriben a classe abans de les onze
, pàl·lids, esmorteïts, amb les marques del
setí que folra els taüts a Ia cara, però triom-
fadors, bells i carismàtics encara que ningú
noesfii'd'ells,ninguelsdeixielsapuntsiara
es trobin arraulits a les seves coves, esperant
aprovats caiguts del cel, pensant en quin
Hannibal Lecter faran "quid pro quo", bes-
canviant humil iació per apunts,
salvoconductes fins a Ia frontera.

Naturalment, els menyspreables de ve-
res sempre queden a Ia cua de tot. M'estic
referint a aquelles lobotomitzats vocacio-
nals que Ia gent corrent anomena "pijos" o
pobres d'esperit, odiats o ignorats per tots
els anteriors esmentats i per tots els posteri-
ors, si n'hi hagués. Potsernosónexactament

els que tenen més doblers, sinó els que
només són un poc més rics que nosaltres o
els hi basta amb el fet de creure-ho. No
llegeixen. No pensen. No estimen. Només
paguen i cobren.

Per a Ken i B arbie, tota vida és principal-
ment social; res no és més important que
quedar bé, encara que això signifiqui, per
posar un exemple, deixar tirats els amics o
amigues que no es puguin permetre les des-
peses de les contínues festes per celebrar
qualsevol cosa, un aniversari o lahumiliació
periòdica a laque és sotmesal'amigaimper-
fecta, pobra i amb personalitat. Un defecte
imperdonable.

Mentrerelementmasculíespreparaper
ser l'executiu implacable de demà mateix,
l'element femení es dedica a "estudiar" a Ia
seva manera, pintant-se les ungles, telefo-
nant tothom que coneix amb el mòbil que Ii
han comprat elspares o dutxant-se tres vega-
des al dia amb l'únic objecte de esborrar el
rastre de tots els al·lots que Ii han passat per
damunt, això si, rics, atractius i amb futurs
enlluernadors. Quan un d'aquests és un pi-
capedrer o un cambrer, es veurà enganyat,
utilitzat i expulsat del cau de bruixes amb
efectes immediats. No us deixeu enganyar
per Ia simpatia i les dolceses aparentsd'aques-
tes avesades actrius. Potser ho lamentareu.

Es possible que molts es demanin com
aprova aquesta genteta; idò mitjançant el
sistema d'ensabonar el docent, o mostrar Ia
seva decisió fotent crits quan els suspenen
tan "injustament". Aquestes són les que es
mereixen suspendre de veritat, o qualsevol
destí pitjor que Ia mort. EIs altres només
necessiten ànims i bona sort.

C/. Morer Vermell, 8 • 07409 - ALCUDIA

TEL./FAX: 54 62 81
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CONDUCIR
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3 añoso 100000 km
y 6 años anticorrosion

GWTO0.
Exposición y venta: TeI. 85 60 69 - 52 39 94

Miquel Ordinas, 7 - STA MARGALIDA

SERVICIO

POLLO AL AST y CODILLO
Servicio Cafeterías y Restaurantes a

SINOPUEDE
VENIRA
BUSCARLO
SELO
LLEVAMOS

SUPERMERCADO 4LDI RESÉRVELOS AL TELEFONO

971 85 02 31
¿r¿£&*^ V*ET*^C> Avd- Suiza' 50 ' CAN PlCAFORT
—^ —=L HORARIO DE VERANO 9'00 h. a 22,00
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AUTOVENTA POLLENÇA
Cecilio Metelo, 81 • Tel./Fax: 53 06 98 • 07460 POLLENÇA

BAR - RESTAURANTE

a>a FoÃanva
LOCAL

CLIMATIZADO

ABIERTO TODO
ELAÑO

Lunes y Martes por
Ia tarde cerrado

Ca'n Sebastià
MENU DIARIO

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

ESPECIALIDADES EN 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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EXPOSICIO D'ALBRECHT DEMITZ A LA GALERIA
PEDROWA TORREMS.

GabrielTorresiRamis.

A partirdel 16de maig i fins el 12 dejuliol podrem contemplar les obres d'aquest artista
alemany, fincat a Ia nostra illa, a Ia galeria del carrer de Sant Jaume.

L'obra anterior d'Albrecht Demitz sostenia una càrrega major de figuració, tal volta
perquè aquesta és Ia via més ràpida per
arribar al'espectador, o més ben dit, a major
nombre d'espectadors. El missatge mitjan-
çant referències iconogràfiques sol esser molt
més clar i concret debut al nostre bagatge
visual,perod'igualmaneraencasellenmas-
sa; els sentiments, les sensacions, difícilment
són explicables i quan més tractam de reduir-
ho a una paraula o a una imatge per conden-
sar-ho, més anirem equivocant Ia nostra in-
tenció primera.

Segurament per això el pintor va fogint
d'aquestes referències més o manco clares
perendinsar-seenelmóndelcolorilalínea.
D'aquesta manera Ia retina manda, envia
impulsos nerviosos depenent dels estímuls
queli arriben quan contemplal'obra, aquesta
informació el cervell Ia reb i Ia interpreta,
aquíresideix el moment màgic, és el moment
en què es genera Ia nostra resposta.

Demitz realitza un gran treball amb el

fons pertal d'aconseguirel color i latextura
que vol, mai són colors purs sinó moltperso-
nalitzats,d'aquestamaneratambepreparael
seu mode perspectiu ubicant les diverses
formes en distints plans. Llavors escomet
lesformesempranttècniquesmoltdiferentes
que ajuden a l'obra a enriquir-se plàstica-
ment.

Es tracta d'un tipus d'obra que difícil-
mentpot esser apreciada a través de fotogra-
fies, cal una relació directe per apreciar tots
els seus detalls tècnics i Ia seva estètica.

GLOSES

Un poc més de vigilància

Crec que no serà de demés,
dir-ho sense cap mania;
sobre aquesta porqueria
que es cans deixen als carrers,

a més de dos he aturat,
i això no agrada gaire;
en es moment de mirar a l'aire
pots quedar enfangat,

tenim tot es poble alçat
tant per places com carrers,
es coneix que hi ha doblers
a dins sa nostra ciutat,

però jo he comprovat
i he perdut s'alegria;
quan veig sa gran "canària"
que per tot deixa empastissat,

trob que es nostro ajuntament
convé que posi un poc d'ordre;
que pareix que fa sa sorda
i ses queixes no les sent,

perquè aquesta porqueria
de dins es nostros carrers,
noltros hem de ser els primers
que paguem a s'alcaldia,

qui vulgui tenir un canet
que també tengui una bosseta,
i replegui sa merdeta
que Ii ha fet s'animalet,

a més de dos ha passat
que si no miren enterra;
després sa sabata s'aferra
perquè ha trobat es "llevat",

no és que estigui en contra
dels que tenen un canet,
vull que es poble estigui net
i tothom pugui respondre,

a més d'un Ii ha passat
quan surten a passejar
s'han hagut d'anar a canviar
amb es peu tot emmerdat;

a sa nostra autoritat
trob que això Ii perteneix;
qui no fa bonda se mereix
que sigui sancionat,

tant per places com recons
segons a mi m'han contat;
sa nostra noble ciutat
per tot hi ha "cagaions",

en aquesta "canària",

no pots anar pels carrers
que no quedis enfangat;
ho dic perquè m'ha passat
crec que no seré es darrer,

per Io tant acabaré
i vos ho dic amb constància;
un poc més de vigilància
crec que estaria més bé.
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OPINIO

Union Europea: Ia
expectativa

Empieza el verano, y el verano, en el contexto de un
municipio turístico como Alcudia, significa tiempo de ocio
y relajación para unos, y tiempo de trabajo, que llega a ser
a menudo agobiante, para otros. Tanto encontrándose en
una situación como en laotra, el estío no resulta ciertamente
una época del año adecuada para preocuparse mucho por
asuntos que no sean los particulares de cada cual, ni para
reflexionar demasiado en serio. Por eso he decidido eludir,

por una temporada, cuestiones directamente relacionadas con el devenir
político local para internarme por otros derroteros temáticos.

Lo que vendrá expuestoen éste y alguno algunos de los siguientes artículos
no tiene por qué ser entendido ni pretende ser reflejo de mi opinión personal,
sino de una sensación de desencanto y desconfianza que, en relación a Ia
inminente integración plena de España en Ia Unión Europea, parece subyacer
en nuestra sociedad. No es el mío otro propósito que eI de divulgar tenuemente
aquella bastante compartida sensación a través de Ia transcripción de las
razones que, según mi parecer, Ia están originando. No será empresa difícil en
Ia medida en que tampoco Io es cerciorarse de su existencia a poco que uno
salga a Ia calle y escuche ciertos comentarios de Ia gente sobre el aludido
particular.

Ortega y Gasset fue un intelectual europeista. Sin embargo, vivió en otra
época, en una época distinta, por más que históricamente reciente, y ello nos
permite albergar Ia duda de si su postura, de haber sido coetáneo nuestro,
hubiera sido idéntica, en cuanto a su predisposición europeista, a Ia que
exteriorizó en su tiempo. Podrá suponerse que no tendría por qué no serlo,
considerando que su privilegiado rol de afamado pensador Ie conferiría el
derecho a permanecer encerrado en su torre de marfil y seguir elaborando,
desde ella, sus teorías, desdeñando, ala vez, cualquier tentación de acercamiento
ideológico con respecto a Ia sociedad -o a un segmento substancial de Ia
sociedad- de Ia que podría desentenderse, aunque se encontrara, de algún
modo, inmerso en ella. Podrá también suponerse que quienes están obligados
moralmente a fundamentar sus reflexiones desde una voluntad de compromiso
en relación a las inquietudes y aspiraciones dimanantes de Ia sociedad que les
rodea Io son únicamente los políticos, mientras que los intelectuales y los
eruditos, por el contrario, están eximidos de esta responsabilidad. Admito que
no están obligados a ello en Ia misma medida que los primeros, pero discrepo
en cuanto a reconocerles eI privilegio -dudoso privilegio- de eludir aquellas
inquietudesyaspiraciones,porcuantolainfluenciaqueejercen-especialmente
aquellos eruditos que desarrollan su labor para y desde el campo de Ias
Humanidades- es más poderosa y decisiva de Io que pueda parecer a primera
vista. Téngase en cuenta que, por ejemplo, el sistema educativo, en todos sus
niveles, es, en no pequeña proporción, producto de esa influencia doctrinal. Y
si se entiende que afecta tan sensiblemente a Ia concepción establecida de Ia
forma de educar, es decir, relativa a cómo educar y en qué educar -que es, al
fin y al cabo, Io que inspira Ia configuración de un sistema educativo o de una
reforma educativa-, también se entenderá que puede muy bien incidir en las
pautas en las cuales se basen modos de entender y, consecuentemente,
actuaciones integradas en otros ámbitos. Aceptando como probable el supuesto
de que Ia atmósfera ideológica -comprendida, en este caso, no exclusivamente
desde sus connotaciones políticas- que se respira en nuestra sociedad y en
nuestra época pueda haberse generado a partir de algunos determinados
planteamientos un tanto equivocados, por pecar de no Io bastante pragmáticos
o de demasiado utópicos, no resulta difícil deducir que el camino que ha
señalado y que se está atravesando pueda, en un futuro cercano, conducirnos
a una situación decepcionante -de hecho, ya ha empezado a serlo paramuchos-
y preocupante desde el punto de vista social y económico. •

CA SA PENTINADORA

M'han dit que diuen...
Que... el PIa Mirall no és sinó un brut mirall.
Que... els turistes que passegen pels carrers del PIa

Mirall, se'nduen tota Ia sort de Mallorca,ja que es passen
el temps trepitjant merdes. EIs cans no en tenen cap culpa,
però els amos mereixen tancar.

Que... ara queja s'han acabat les obres del passeig
Maritim,quenoespensinqueelsve'insd'allajahanoblidat
tot el que han hagut de passar. La memòria romandrà
intacta per molts d'anys i a l'hora de tornar a votar, encara
s'espolsaran Ia pols que s'han menjat.

Que... una i oli, va dir madò pa amb oli!
Que... és cert que a vegades lajustíciacau pel seu propi

pes. Encara no hem vist mai un cotxe repostant a Ia nova
benzineria feta a disgust de Ia gent... perquè serà?

Que... com moltsja saben, el PPja té número 1 per a
les properes eleccions, repeteix: en Miquel Ramis.

Que... i del PSOE, no se sap o no contesten.
Que... tothom es fa Ia mateixa pregunta: Tornarem a

tenir només mig batle?
Que... i l'altre pregunta que es fa tothom és saber si en

Mateu "Nyany" es jubilarà o el jubilaran?
Que... al nostre batle fa una temporada que Ii surten

grans: Primer el cap des pinar, després Ia carretera de
circumval·lació i arapartdels afiliats i simpatitzantsdelPP
se Ii revolucionen i parlen de fer una candidatura indepen-
dent, o un altre partit si és necessari. I que no és guapo
això?

Que... alguns membres descontents dels partits d'es-
querres PSM i PSOE, han fet reunions i sopars per tractar
sobrelapossibilitatdeferunacandidaturaconjuntadecara
a les properes eleccions.

Que... i si sortís laidead'ajuntarels descontents del PP
i els d'esquerres a una llista d'independents, què sortiria?
Què podria passar?

Que... semblaque hi ha molta gent descontenta; a veure
si s'animen, que com més són més riuen!

Que... en aquest poble, qualsevol cosa serveix per fer
inauguracions: ara s'ha inaugurat Ia remodelació dels
nousjardins que van des de l'església a Ia porta de Sant
Sebastià. Ni que fossin els Jardins de Versalles (com no
sigui pel temps que han hagut de mester, entre 9 i lOmesos)
Venga fer campanya electoral a costa dels doblers del
poble!

Que... no entenem com una zona turísticacom Alcúdia
amb trenta i pico d'anys, no s'hagi pogut muntar una
oficina permanent i com toca (no xiringuitos), a dins el
poble d'Alcúdia. Només hi ha idees per a segons què.

Que... igual pensen que anant a les fires turístiquesja
ho han fet tot. Al manco ells s'han passejat.

Que... aquesta vegada, com vos anàvem anunciant,
hem començat a tallarpèl de debò... i esperau, que això ara
comença! No hi ha com en l'estiu anar amb el clotell ben
pelat!

>i4 ^¿WtUví¿6rU4
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COL·LABORACIÓ

El rescat d'un moix

X/sco Fernandez

EI passat diumenge 17 de maig tengué lloc aI Port d'AIcúdia un
curiós rescat.

El cos de bombers de Mallorca (Zona Nord) va rebre una cridada
telefònica de B.M.R. comunicant Ia preocupació que Ii rondava feia
un dia i mig.

Resultaque un moix del veïnat vapujaraunpi molt alt, com altres
vegades, i normalment eI baixaven mitjançant una escala; però
aquesta vegada no va ser possible.

El cos de bombers no ho dubtà dues vegades i va fer acte de
presència al Iloc del'incident. A les 19:40es feiaefectiu el rescatde
lasegüentmanera:

Un valent bomberjuntament amb B.M.R. pujaren a Ia canasta
metàl·lica del braç extensible del camió de bombers.

Lenta però àgilment s'atracaren al pi i en un acte de valentia el
bomber abandonà Ia canasta enfilant-se així al pi per poder arribar al
lloc on es trobava eI moix. Quan el va agafar el va donar a Ia seva
madona B.M.R. Com és normal el moix va oposar un poc de
resistència al no conèixer el bomber i a més feia un dia i mig que el
moix estava enfilat.

Una vegada abaix el veïnats agraïren als bombers el perfecte
rescat amb un fort aplaudiment. •

.®

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

Laboratorio fotográfico

¡NO COMPRE SU CARRETE!
NOSOTROS LE RE6ALAMOS 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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REPORTATGE FOTOGRÀFIC

Festa final de les escoles esportives
municipals

d'esportT"0 POlieSp0rtiU Va aCOllir dia 7 de iuny a les 17 h- la festa de final de curs de les escoles sportives municipals, organitzada pel Patronat

Primerament hi va haver unadesfilada de les escoles d'enguany, amb Ia seva camiseta identificativa: jocs preesportius judo tennis bàsauet

SZrt'fiTS9'™-35"03 eSp0rt:Va' ÍUtÏ°'-Sala'karate'natació ¡ equitació-Després cada escola vafer unaexhi'¡ció i a c o n t i n ' e g d o ;AS
hi AK hi manquen al^ns ̂ > «* ™ *• -

Escola esportiva d'equitació.

Regidor d'esports Julià d'Hevia Pere Adrover "Baixeres'
representant de Ia Fundació Guillem Cifre de Colonya.

Escola esportiva de bàsquet.
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Escola de gimnàstica esportiva.
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GENT GRAN

Excursión a Lloseta y pueblos de nuestro
entorno con "AMORIMI"

Patrocinado por"AMORINI" por mediación de Rafael Garcia y
su esposa Francisca, salimos dos autocares, puntualmente, para
pasarlo bien. Este matrimonio sabe organizar las excursiones y

muchas veces recurrimos a ellos para que nos solucionen algunos
problemas.

Después de un buen desayuno y de Ia charla dimos un paseo por
nuestra isla y a comer en el Restaurante de Son San Martí que como
siempre se esmeró en Ia preparación de Ia comida y baile con
orquesta en vivo. Al final vuelta a casa para Ia preparar Ia próxima
salida. Tenemos ya en marcha dos excursiones más en el mes de
Junio amén de que en Julio, tenemos las fiestas de San Jaime en las
quellmo.Ayuntamientoquedabienconnosotrosagasajándonoscon
una suculenta merienda, amenizada con una buena orquesta.

Salidas grupos gente mayor en marcha
Hemos tenido varias actuaciones en demostración de nuestras

actividades. Hemos acudido días pasados a varias celebraciones.
Concentración de todas las Asociaciones deBaleares. Estuvimos

presentes en el Polideportivo de Muro con el Grupo de Gimnasia,
conmonitorToniSerrayconelGrupodeBailedeSalónconmonitor
Rafael Serrano, organizados por el Consell Insular de Mallorca.

También al Polideportivo de Inca con Ia Coral, y su director,
Martín Bascuñana. Todos estos actos fueron muy concurridos.

Otra actividad es Ia que nos presentamos en Son Moix con
nuestros trabajos de pintura, monitora MirelIa Grau. Presentamos
trabajos que fueron catalogados casi perfectos, ya que fueron hechos
con cariño y con mucha afición. Son más de dos o tres horas
semanales. Estos actos fueron organizados porel Govern Balearpor
medio de Ia Federación de Ia Gent Gran.

Mes de Maria de Lluc
La convocatoria anual de Ia celebración del mes de Maria en el

Santuario Ia celebramos los grupos componentes de Marines,
Asociaciones de los pueblos colindantes. Cada pueblo, cada
Asociación, acudimos a Ia cita anual, y tanto Ia Santa Misa como
todos Ios demás actos, las ofrendas de flores y otros, fueron seguidos
con devoción. Después a comer y a pasarlo bien con santa alegría.
También hemos de pensarque los de Alcudia, tenemos nuestra Mare
de Deu de Ia Victoria a Ia que acudimos y en especial el final del mes
de mayo, final mes de Maria.

La gente mayor, haciendo deporte y Ia
hermandad entre los mallorquines y británicos
residentes en nuestra zona.

Fué un colofón del final del TORNEO DE PETANCA, con el
reparto de preciosos trofeos, donados por "La Caixa" para los
ganadores de las tripletas, y para todos los participantes, medallas
conmemorativas. Fué una gran fiesta, celebrada en un lugar
paradisíaco, en "CAPGROS"Fuimos más de sesenta. El encantodel
lugar y el poder participar en Ia confección de los preparativos de Ia
comida, preparar las mesas y todo Io necesario, fue una prueba para
medirel compañerismo entre nosotros. Todos estábamos encantados,
pero aún disfrutaron más los británicos residentes en esta zona que
tomaron parte en el Torneo y que se consideran nuestros amigos.

Tomaronparte27jugadores, 12britanicosy 15mallorquines;en
total, 9 tripletas.

La confección del Arroz Brut y el segundo plato fue de Martín
Serra Comas, especi al i sta, y que otras veces ha demostrado que es un
gran preparador de comidas para pasar gusto al saborearlas. Dos
veces fue fuertemente ovacionado. También recibieron Honores y
aplausos, el Delegado de La Caixa, en Alcudia, Don Juan Salon, por
Ia colaboración de esa entidad en todos los acontecimientos que
celebramos y esta vez con Ia donación de Trofeos y Medallas.
También seagradeció lapresenciadel concejal deCulturaD. Miguel
Ferrer. Mención especial aunque no pudieron estar presentes, a
Maria y Miguel de nuestro Bar para los que pedí fuerte aplauso y
aunquecorrieron a su cargo las bebidas, cafés y licores, vinos, como
tiene porcostumbre hacerlo muchas veces, y fueron muy aplaudidos.

El encargado responsable de Petanca, el directivo Toni Llompart
y sus compañeros de junta que se desviven para hacer que todo vaya
bien, recibió Ia ovación merecida, recalcando Toni que gracias a los
que Ie ayudan, todo marcha bien, detalle que Ie honra.

Por mi parte y con placer me tocó hablar de parte de todos, algo
en inglés y otras en castellano, lentamente.

Seiniciaron fotos en cada entrega de trofeos que las guardaremos
con agrado. Tomaron parte en Ia entrega, el representante de
Ayuntamiento y de La Caixa y yo mismo.

La parte emocionante fue que anuncié que Ia que mejor habla
nuestro idioma quería hablar y fue grande Ia sorpresa porque Io hizo
en mallorquín diciendo:

"Estimats amics i amigues:
Voldríem donar les gracies a tots els membres de Ia Tercera Edat

d'Alcúdia per Ia seva invitació a "ESRANORTE" ajugar petanca a
les seves pistes i també per l'oportunitat de competir contra uns
jugadors tan sensacionals.

No hem guanyat cap trofeu, però sí que hem guanyat el millor
premi:lasevaamistatjuntamentambroportunitatderelacionar-mos
amb vosaltres.

Gràcies a tots i per tot.
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GLOSES

S'ASSISTENCIA SOCIAL
MUNICIPAL

(Una magnífica realitat)

No tots empren tan bé s'eina
que es poble els ha confiat;
d'altres en queda encantat,
perquè fan molt bona feina.

D'ençà que el toc amb ses mans
puc parlar d'aquest servici
amb elements dejudici
que no posseïa abans...

Ara eI conec molt millor;
molta de gent me'n parlava,
peròjo no contemplava
es camps de sa seva acció.

S'assistènciaadomicili,
igual que a s'ajuntament,
té un personal excel·lent
que se desviu en auxili

de sa gent vella amb problemes
d'higiene o de nutrició
i per tot té solució
en circumstàncies extremes

des qui no se pot valer
perquè ets anys no hi són debades,
i té ses cames pesades
oja l i faltas'alè...

o Ii falta sa memori,
o té alta sa tensió;...
tots reben s'atenció
d'un personal meritori

sempre afectuós i amable,
delicat i competent
que sap atendre es pacient
d'una manera admirable...

GRÀCIES!... Amb tan bon servei
que presta tan bona ajuda
tanta persona abatuda
troba a n'és seu mal remei!...

Tan hermosa realitat
és prou digna d'alabança,
per això es poble no es cansa
de fer-ne publicitat...

NIMACION, S,L
C/. Marisco, 8

07400 - PTO. ALCUDIA

JAIME RAYO SERRA
UTE MICHAELA MOSER

ORGANIZADORES

OFRECE SUS SERVICIOS DE:
Animadores
Discotecas
Karaokés

y otros Espectáculos.

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

<**£
c\ov»

-*S5S^oPP-'

THAI RESTAURANT
ĵU* PH4A^

Abierto
cada
día

$

Fiestas
y

Banquetes

#,r*fyssr*&>*<*4>IAM^
ENFRENTE HOTEL BAHIA DE ALCUDIA

Avd. de Ia Playa, 7 • TeI. 54 81 41
07410-Pto. deAlcudia
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ESPORTS

f/'cía Soc/as.

Copa Catalana de Gimnàstica artística
masculina.

Juan Mari Mendoza va ser el campió de Ia Copa Catalana de
Gimnàstica artística masculina que se va celebrar a Catalunya, a
principis del mes dejuny.

A aquesta copa també hi havia de participar Jimi Vilches però
degut a una lesió aquest gimnasta del Club gimnàstic d'Alcúdia,
encara que hi assistí, no pogué participar a les competicions.

La victòria finalment va ser per un dels gimnastes del Club
gimnàstic d'Alcúdia, Juan Mari Mendoza.

El Club de tennis Pollentia, al campionat de
Balears aleví.

En el moment de tancar Ia present edició de Ia Revista d'Alcúdia,
quatre tennistes del Club de tennis Pollentia del nostre municipi,
estaven a punt de partir cap a Eivissa per disputar les finals del
Campionat de Balears de Ia categoria alevíde tennis.

En representació del club de tennis alcudienc acudiren a aquest
campionatdeBalears, Miquel Mateu, LlorençOliver, SebastiàSerra
i Franciscà Alemany.

S'ha de tenir en compte que el club alcudienc és subcampió de
Mallorca, i conjuntament amb eI Can Simó de CaIa Millor, un club
menorquí i un d'eivissenc, participaren el cap de setmana del 19 al
21 dejuny al Campionat de Balears de tennis aleví. Esperam donar-
vos informació i bons resultats en el pròxim número de Ia Revista.

El Gesa Alcúdia de bàsquet, sisè a Sabadell.
El Gesa Alcúdia, campió de Balears de Ia segona divisió de

bàsquet, no vapoderaconseguirel cinquè lloc a lafase final de lalliga
d'ascens a Ia EBA, després de perdre contra el Dominicos de
Saragossa per 88 a 73.

El GEsa Alcúdia va participar, per segon any consecutiu, alafase
final d'ascens a Ia lliga EBA, que enguany s'ha disputat a Sabadell,
unatasefinal que va serguanyadaperl'Aracenad'Hospitalet.

El Gesa Alcúdia va perdre els seus dos primers partits precisa-
ment contra els dos finalistes, l'Aracena i el Granollers. Malgrat
l'equip de bàsquet alcudienc, guanyàs el tercer partit contra el
Santurtzi de Bilbao per 74 a 78 punts, aquesta victòria Ii donà opció
pelcinquellocquefmalmentnopogueaconseguir,perperdredavant
el Dominicos de Saragossa.

Malgrat les expectatives i Ia il.lusió que havia posat el club
bàsquet Alcúdia en ascendir a Ia lliga EBA no va ser possible arribar
a les primeres posicions de Ia final de Ia conferència Est, una fase
final que, com vos comentàvem va tenir lloc Ia darrera setmana del
mes de maig a Sabadell i que va comptar amb Ia presència dels
representants de la junta directiva del Club bàsquet Alcúdia, amb
Joan Alomar al front i deI Regidor disports de l'ajuntament
d'Alcudia,JuIiad'Hevia.

Alcúdia, escenari del Campionatd'Espanya de
bàsquet cadet masculí.

Des del dissabte dia 20 dejuny i fins dia 24 dejuny, Alcúdia ha
estat I 'escenari del campionatdTspanya de bàsquet de Ia categoria
cadetmasculina.

Entre els equips que hi participen al grup a destaquen: Atlètic
Valencià, Fòrum de Valladolid, Real Madrid i Unicajad'Andalusia.

En el grup b hi ha l'Askatuak del País Basc, Leonés el Arbol de
Castella i Lleó, el Joventut de Badalona de Catalunya i 1 'Amway de
Saragossa.

La final d 'aquestcampionat d ' Espanya de bàsquetcadet masculí
se disputa el dia 24 de juny a les cinc del capvespre al pavelló
municipal d'esports d'Alcúdia.

Creada una penya mallorquinista a Alcúdia.
"Panxes rotges d'Alcúdia" es diu Ia penya mallorquinista que

s'ha creat a Alcúdia. La seu de Ia penya mallorquinista d'Alcúdia
tendrà Ia seva seu al bar Nou i pròximament entre totes les persones
que se vagin associant a Ia penya mallorquinista es té prevista una
assembleageneral.

De moment Ia penya mallorquinista "panxes rotges d'Alcúdia"
ha crat Ia sevajunta gestora encapçalada pel president Antoni Viver,
com a vicepresident Toni Bisbal i com a tresorer Antònia Viver.

Futbol-sala.
El club esportiu Alcúdia de futbol-sala ha aconseguit el campi-

onat de Mallorca, a Ia categoria benjamí de segona divisió.
Mentrestantlacategoriaalevíd'aquestcIubalcudiencdefutbol-

sala ha aconseguit arribar a Ia final del campionat de Balears, encara
que va perdre el partit contra el Montesions Atlètic per set gols a dos.

De totes formes va ser un important resultat, amb aquest
subcampionat de Balears de futbol-sala pels jugadors alevins del
Club esportiu Alcúdia de futbol-sala.

En total hi han participat aquesta temporada amb el club alcudi-
enc d'aquest esport uns 90 nins, entre l'escola esportiva de futbol-
sala i les distintes categories que es troben en competició.

COL·LABORACIÓ

Les voravies, per
aqui són?

A Alcúdia no podem passar. No podem passar per
enlloc,simplernent,nohihaacerespelscaminantsMos
agraden el bars, (si nofan renou), amb les sevestaules
defora; fan alegre, però;., voldria poderpassar...

Elsdiesdemercat,tanplensdecolor,sonunturment,
entreque molts de turistes no saben anarper ladreta, que
encara en els llocs estretqns de les voravies,,o bé hi ha
cadires i taules o bé rètols i fanals.

Es quasi impossible anar amb un cotxetd'intant tot
dret, hem de baixar a lacarretera. EIs invàlidsho tenen
tort (amb el perill que això suposa)

Alcúdiaprogressa; mosfagoig,pero... aquestbenes-
tar... no ha des ser per a tots nosaltres?...

'̂-y"i.;iv. W<C*^Au4**^***
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AJUNTAMENT
D'ALCÚDIA

SERVEIS MUNICIPALS - AJUNTAMENT; Major, 9
Centraleta 971 548071/72-971 545917-971 546667
Batlia 971 548811
Cultura 971548174
Urbanisme 971 547601
Obres i Projectes 971 547362
Delineació 971 547476
Informanció i servei de participació ciutadana 010
Telefax 971546515
Assistenta Social 971 546163
Cadastre 971 547291
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS 971 547291
CEMENTERIViadeCorneliÀtic 971548596
CULTURA I ESPORTS
BibliotecaCanTorro.CarrerSerra,15 971547311
Museu de Pollentia. Carrer de St. Jaume, 32 971 547004
Poliesportiu. Via de Corneli Àtic, s/n 971 891593
Camp de futbol. Via de Corneli Àtic 971 891595
Plaça de Toros. Plaça de Ia Porta Roja 971 547903
Albergue i Campament de La Victòria 971 545823-971 545395
Escola Municipal de Música 971 546423
ALCUDIA-RÀDIO 971 547799
DEPURADORA MUNICIPAL. Puig de St. Martí 971 892597
INFORMACIÓTURÍSTICA 971 892615
JUTJAT. Major, 8-A 971 545303
SERVEIS I POLICIA. Bastió de Sant Ferran, s/n
PoliciaLocal 971545066-971545078
Urgències 092
Serveis generals i magatzem 971 546908-971 546313
ALTRES SERVEIS I ENTITATS
AIGÜES CANALITZADES D'ALC., Pl. Carles V, 3 971 545410
ASSOCIACIÓTERCERAEDAT
Alcúdia. C/ de l'Historiador Pere Ventayol 971 547929
Moll.Torreta 971548167
AUTOBUSOS
Oficines 971 545696
BOMBERS
Inca 971500080
Urgències 085
BUTÀ
Factoria. Alcanada, s/n
Suministres. Médico Reynés, 3
COL·LEGIS
Porta d'es MoII. Plaça Carles V, s/n
Norai. Les Balears, 25 (Port)
Albufera (Port), Mossen A. M. Alcover
Germanes Agustines. Urb. Ca Na Ferrera
Institut
CASA DE CULTURA C/ Hostal,11-12
Biblioteca i SaIa d'estudis (Port)

C/.TeodorCanet,11-A
CORREUS

. 971 545256

.971545191

. 971 545367

. 971 547651

. 971 546332

. 971 545843

. 971548600

. 971 547902

. 971 897040
, 971 545440

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
RECAPTACIÓCONTRIBUCIONS (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
RàdíoTelèfon 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. Pujadas. Plaça Constitució, 17 971 548172
A. Ventayol. Prínceps d'Espanya, 5 971 548558
A.Crespi.Ctra.Arta-Alcudia,41 (Port) 971891162
A. Gelabert. Ctra. Artà-Alcúdía, 42 (Port) 971 892241
A.OIiver.TeodorCanet,12(Port) 971547156
A. Vízoso. Pere Mas i Reus, 45 (Port) 971 890530
CENTRESMÈDICS
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
URGÈNCIESNOCTURNES 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
HospitalSonDureta.AndreaDoria,55 971175000
Hospital Provincial. Plaça de l'Hospital, 3 971 723800
INSALUD.ReinaEsclaramonda, 971175600
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CONSTRUCCIONES Y
PROMOCIONES ALCUDIAsL

CONSTRUCCIÓN EN GENERAL
REHABILITACIÓN DE FACHADAS

Y EXCAVACIONES
TeIf. Móvil 908 53 78 75

ELÉCTRICA ALCUDIAsL
INSTALACIONES Y MONTAJES
ELÉCTRICOS DE SEGURIDAD

Y CONTRA INCENDIOS,
REPARACIONES

Urgencias 908 63 07 34
24 Horas Domingos y festivos

QDMILAR ELECTRAL

TELEFONM MÓVIL,
ELECTRODOMÉSTICOS,

TV, HIFI, VIDEO,
AIRE ACONDICIONADO

FERRERS D1ALCUDU^s-L.
FUSTERM D1ALUMINI, FERRERUV

ACER INOXIDABLE i NÁUTICA
Taller:C/,Jaumell.6-20

TeI. 971 54 94 29
TeI. Móvil. FERRERS 909 65 92 19
TeI. Móvil ALUMINIS 989 90 42 65

PROMOCIÓN DE VHHENDAS
CONSTRUCCIÓN
Y PROMOCIÓN
DE VIVIENDAS

SERVICIOS DE ALCUDIAs.L.
INSTALACIONES

Y REPARACIONES
SANITARIAS

Urgencias. 908 53 89 00
24 Horas Domingos y festivos

HORASA SU
DISPOSICIÓN

C/. Pollentia, 45 A • C/. Jaume II, 14 - e-mail: electral@arrakis.es
TeIs. 971 54 53 50 - 971 54 69 01 - 971 54 89 98 - 971 54 66 08 - Fax: 971 54 85 19




